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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 له الطيبني الطاهرين آوالصالة والسالم على النيب حممد وعلى 
 

 مـقـدمـة
 

العالمين                رب  باهلل  إال  قوة  وال  حول  وال  هللا  شاء  ما 
الطيبين   آله  وعلى  محمد  النبي  على  والسالم  والبراءة    الطاهرينوالصالة 

الدين  يوم  الى  اعداءهم  من  هللا    . الكاملة  ي تَِّبُعُهُم  ﴿  تعالىيقول  ع ر اُء  و الشُّ
ُكل ِ  ِفي  أ نَُّهْم  ت ر   أ ل ْم   * ال    اْلغ اُوون   م ا  ي ُقوُلون   و أ نَُّهْم   * ي ِهيُمون   و اٍد 

ُلون   ال (  226-224الشعراء:  )﴾ ي ْفع  اعالهتوضح  الخيالي    اية  العمل  ان 
في   والهيام  الغواية  يتجنب  ان  منتجه  على  تحتم  كبيرة  لمسؤوليات  يخضع 

تدقيق او  تمحيص  دون  من  عقلي  واد  ان  .  كل  الخيالي  إذ  العمل  ضبط 
عمل   لهو  عنه  وينهى  سيء  سلوك  وينتقد  اليها  ويدعو  عليا  قيمة  ليحمل 

القِ و   عظيم تسديد  العليا فيثُ م والمُ ي  يساهم بدوره في  وفي نفس    المجتمع  ل 
الترفيه وال يوفر مصادر  الخيالي ترويحا    . سليةت الوقت  العمل  يكون  وبذلك 

     واعيا وترفيها موجها وتسلية منضبطة. 
والتي خرجت  االعمال التالية هي من اسهامات الخيال القصصي            

مجموعة قصصية انتجتها في مراحل مختلفة من حياتي تمتد من  في شكل  
وحتى   الجامعية  دراستي  الحالي  بدايات زمن  منذ  فقد    .القرن  الخيال  كان 

قد كان تعبيرا عن  و .  وآفاقه الرحبة طفولتي مسرا لعقلي الى سماواته الواسعة
الال  الخيالي.    يةقصصال  لألعمالمحدود    عشقي  من  وعالمها  فبالرغم 

بها   كاديميةللعديد من االعمال اال  انتاجي المتخصصة وانشغالي  والعلمية 
والشاغل لعقلي  ال ان الكامن الخيالي كان هو المزدهر االول  إلفترة طويلة  
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طفولتي   القصصية  فأمنذ  االعمال  من  العديد  ببعضهاو نتجت    احتفظت 
ا  معي بعض  واخذ  بعضها  التي  الوضاعت  تحظى  ولم  بعضها  صدقاء 

النشغالي   نسبة  باالهتمام  معي  والبحثية  العلمية    باألعمالبقيت 
والتي   البعض    وائتلفت اجتهدت  المتخصصة  بعضها  جذوة    كبتعلى  مع 

والحقائقي  الى االهتمام العلمي    عقلي  وتحويللفترة طويلة  عقلي  الخيال في  
 والمعرفي الموثق والمحقق. 

االعمال  في    ندرة شهد فيه المجتمع  ي االعمال في وقت  تأتي هذه  و           
الخيالية   الى  القصيرة  القصصية  تحتاج  اعمار  في  اجيال  تستهدف  التي 

وتخصيبه ليكون قادرا على انتاج االفضل في  القصصي فيه  تحفيز الخيال  
. وهذه الندرة في  في المستقبل   مجال العمل القصصي والروائي والمسرحي

جدية   اكثر  كانت  الماضية  اجيالنا  ان  حقيقة  من  نابعة  المجال  الى  هذا 
الذي  نتيجة للواقع  كان  وكل ذلك    .القصصي  جفاف الخيالترقى الى  درجة  

وحقائقية نظام التعليم  بها  وطبيعة الثقافة المحيطة  تلك االجيال  عاشت فيه  
يتمثل  فإن اكثره  لهم  ذا كان هناك ناتج عقلي  نه ا فا لذلك  الذي خضعت له.  

.  منتجي االعمال الخيالية قلة قليلةكان  بينما    ةاو علمي  ةكاديميل ااعمفي ا 
  .مكبوتة الخيال القصصي االكاديمية  وكنت انا ايضا جزء من تلك االجيال  

االعمال   من  بمجموعة  والعالمية  السودانية  االكاديمية  المكتبة  فدعمت 
و  والموثقة  ااالكاديمية  المحققة  الخياليبينما  لعلمية  الكامن  رغم    ،ظل 

مهمالونمهمشا    ،وجوده ظل  االدراج   تاجه  طويلة   في  خرجت    لفترة  حتى 
 . اخيرا في شكل هذه المجموعة القصصية

في             السرد  عملية  التالية  اعتمدت  القصصية  اللغة  االعمال  على 
الى   تميل  التي  البسيطة  السرد  الحكاواتية  عملية  تحتفظ  حتى  العامية 

الخيالي وتجعل القارئ مركزا على  و والوضوح  لعفوية  با تركز على الجانب 
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اللغة. تسلسل   تركيزه على  اكثر من  القصص  كما    االحداث  هذه  اعتمدت 
ب  يقوم  بناء  سرد  ولمسات  وإيحاءات    تلميحات   دمجعلى  التاريخ داخل  من 

فالحاضر  الواقع  مع    اومزجهخيالي   الى  ي  لتخرج  تهدف  خيالية  اوعية 
الهكذا  و   . والتوجيه  والترفيه   االمتاع يوضح  ان  الكاتب  قيمية  العبرة  حرص 

ووضع اسس    التربوي   التوجيهبعد القصة مباشرة وذلك من اجل    خالقيةألوا
   .ر في النشءب  التحليل والنقد واستخالص العِ 

لمسات  مزجا بين  تعكس    القيمية  فإن هذه القصص   أخرى بكلمة            
رغباتي  ميولي و القصصي لتعكس  الخيال  في اطار من  التاريخ  الواقع و من  

اتمنى ان    قي مي  قصصيانتاج    من خالل والنقدية  التربوية    وأهدافيالعقدية  
 ايضا. والتوجيه  والتوعية والترفيه يعطي المتعة يثري الخيال و 

)  واقدم           فاطمة  البنتي  وامتناني  شكري  على    10جزيل  سنوات( 
 القراءة التنقيحية للكتاب واالقتراحات التصحيحية القيمة. 
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 حسين التقي ويزيد الظالم
 

في بعض المناطق  كان نظام االدارة  في ماضي االزمان                    
نظام   على  قائم  السودان  والع  ةيَ ود   م  الع  في  جغرافية  ة  يَ ود   م  .  منطقة  هي 

نظام  محددة   والوقفية  أ دارة  إعليها  القانونية  الشؤون  بتسيير  تقوم  هلية 
لم  قتصاديةواال و نطقواالجتماعية  معينة  ع    رأسهاية  يسمى  .  ةدَ م  شخصا 

هؤالء    بعضا    كانو    ون سلبيو عليهم  ن  و طغيو الناس    ون ظلمي  د  مَ الع  من 
من    هم حقوق وكانويحرمونهم  وآمالهم.  وأراضيهم  وحيواناتهم    محاصيلهم 

هؤالء   بهالطغاة    الع َمد  لمثل  تحيط  الظلم  م ه وتؤازر   مزمرة  ي  يمتطف  .على 
و أ   الع َمد  الء  ؤ ه صالحياتهم  تجايهواءهم  و وزون  المحدودة  يحولون  االدارية 

  نظاما ديكتاتوريا  الى مملكة يستملكونها بما حوت ويقيمون عليها    ة يَ ود   م  الع  
 سوأ من اعتى الديكتاتوريات التي حكمت في االرض!  أ

إذ             السودان.  القرى في شمال  من  قرية  في  احداث قصتنا  تجري 
وال    وكاذبا    ومنافقا    وجبارا    وظالما    ن دمويا  وكا  د.اسمه يزي  ةدَ م  ع  كان هناك  

بالحق وارتكاب كل انواع    إال  تعاىل  يتوانى عن سفك الدماء التي حرمها هللا
 الدين والدين منه براء.    سم ابدير شؤونهم  الظلم والقهر على من ي

الع             كان  االيام  من  يوم  يجلس  دَ م  وفي  يزيد  القرية  ة  مجلس  في 
ة من المداهنين والمتسلقين من اهل القرية. ونحن  مجموعحوله    نمتجلس  و 

و   ان  ما  ومكان  زمان  كل  في  انه  مداهنون   إالظالم    دَ ج  نعرف  من    وبرز 
قول    حوله.  يذكرنا  اإلوهذا  المؤمنين  طالب   علي مام  امير  ابي   ماعليه  بن 
و صلالخليفة الشرعي للنبي   ؛ السالم عليه  ى  لَ ي عَ َيأ ت  ”الذي قال    ، وسلم   لهآاهلل 

ر  َواَل ي َضع ف   الن   ل  َواَل ي َظر ف  ف يه  إ ال  ال َفاج  اس  َزَماٌن اَل ي َقر ب  ف يه  إ ال  ال َماح 
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ف   السالم مام علي لقول امير المؤمنين اإل  ومصداقا  “ ف يه  إ ال  ال م ن ص  كان    عليه 
ال  وع الذي  كانوا من الن  لألسفلكن  هؤالء المداهنون هم عدد من القضاة  

مجموعة من القضاة الساكتين عن الباطل  كانوا  بالظلم وللظلم.    إالضي  يق 
الع   لطغيان  يزيد.  دَ م  والمطبلين  المعادن  يزيد    ة دَ م  الع    لَ وكَ أقد  و ة  تلك  لمثل 

عدلوا!   وليتهم  العدل  بأمر  القيام  من  بل  مهام  للتقرب  يزيد    ة دَ م  الع  تفرغوا 
 .  والجور  لم ت الظ ويال ساالن قواوأذا دراج الرياح أ فقذفوا بالعدل 

ن حوله  يمجتمعالمداهنون  يزيد يجلس وهؤالء القضاة    ة دَ م  الع  كان           
مداهن في  و و   ته ومنغمسين  بل  القضاة  مسح  احد  يعطيه  اذ  احذيته.  لعق 

آخر له المسندة  يضع قاض  و   .له  بإشعالهاآخر    قاض  ويقوم مخدرة  ة  سيجار 
ة  دَ م  للع  لتشريعات الظالمة  نين واواالق  ةبركبفآخر  . ويقوم  قاض  عليها   ليتكئ 

  دموجودة في الصحاح والسنن وق   كاذبةعلى روايات    عتماد باالويحللها له  
سلف تلف لخدمة اغراض  و وصحابيات  من يسمون صحابة  بعض  فبركها  

و  والخائنين  الظالمين  وفراعنة  والناكثين  الغادرين  حتى    صرهم عوالمنحرفين 

رويات  م اعتمدت على تلك ال   وسلم   له آ و عليه    اهلل  صلي ان االفالم المسيئة للنب

وعلى  نبينا الكريم شين الصورة االلهية لالمفبركة لت عليه  اهلل  الطيبني آصلوات  له 
تلك    تصفية موروثاته وكتبه منمن اجل  بينما المجتمع ال يتحرك    الطاهرين

الكاذبة أن  و .   المرويات  حقيقة  من  ناتج  ذلك    حريصا    كان  المجتمع كل 
عليه  اكثر من حرصه على سمعة وصورة النبي  صنامه ا كانةعلى م اهلل  صلى 

آخر  قاض  يقوم  زمان. إذ  هكذا امتد أثر االرث الكاذب على كل األو .  وآله
ان الشعب    وبهتانا    عي زورا  ويد    ادارتهويثني على نظام    يزيد  ةدَ م  الع    د ي مجبت

وم من  حر عب محقيقة شفاهية بالرغم من انه في ال ر وال  منعدل واألباليتمتع  
تحت    ألنه  ويموت مرضا    ابسط الخدمات ويقبع في خوف ويتضور جوعا  
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يعتمد  يتلون حسب االوضاع و والهالمي الذي    المنافق يزيد  المسطول  حكم  
الكذب والخداع   المنافقة  على  الشعارات  إلطالة فترة حكمه واستغالله  ورفع 

نتفعين  ن والمنيمداه اليزيد    ة دَ م  الع  بحيط  ي. وهكذا كان  واستخفافه بهم   للناس
يزيد    ة دَ م  الع  والظالمين والمتغاضين عن ظلم الظالمين. وكان  وآكلي السحت  

المداهنة    التكبر والتجبر وهو يبرم شاربه    بابتسامةيقبل منهم هذه  تعلوها 
ويعتقد انه سائد  مع ايقاع النفاق  وطرب االهبل  المسطول  ببالهة  مايل  ويت

الذين  ؛  حوله  من   جلس ط به و حيي  الذي مؤتمر  ال  على كل الناس بمن فيهم
مألنهم  ضميرهم    واباع و جموعة  رمز  كاذبة  شعارات  ترفع  حمل  ت ال  منافقة 

 وال ضميرا!  وطنية وال اخالقا  
اتباع  انه  انه وعلى مر العصور  لكننا نعلم             ال يخلو مجتمع من 

والعدل  الد   ؛الحق  لينتصر  االمر  كلف  مهما  للباطل  على  المصادمين  م 
ضمير  خ يو سيف  ال في  الدم  المظلوم  الشهيد  الناس  ووجدان  لد  صاحب 

السيف    المهدور صاحب  الدهور  باللعنات الظالم  ويبوء  مر  فبينما على   .
كان هناك    ون نافق مفي مؤتمره البغيض ذلك وحوله اولئك اليزيد    ةدَ م  الع  كان  

يراقب المجلس  في  جالسا  حسين  اسمه  سبب    ما  رجل  ويستغرب  يحدث 
عمدة  ذلك المستوى المنحط من المداهنة والتملق لة إلى  القضا   لئكو وط ا هب

وعتق الناس من    اب خيراتهاب وحط  طب والخر البالد بالخ  رَ م  عَ فارق الحق و 
سوى تلك السدنة  شخص  بالسوء لذلك لم يحمده    إال   همكل خير ولم يبشر 

واالستق والتقوى  بالورع  الناس  بين  مشهورا  حسين  وكان  لم  المداهنة.  امة. 
من هو ذلك  ”بصوت عال  حسين  السكوت عما يرى فقال  حسين    يستطيع

الذ لماذا    يالشخص  افهم  ان  استطيع  ال  انا  ظلمه؟  رغم  حوله  تجتمعون 
   “يبيع بعض الناس ضمائرهم وكرامتهم على اعتاب ابواب الظلمة؟ 

المداهنين            القضاة  احد  عليه  تعرف  ”فرد  ال  انك  اظن  حسين!  يا 
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هو   وان    .يزيد  ة دَ م  الع  من  الضرائب  عامل  يضايقها  لم  تجارتك  ان  اظن 
ولم يقتل ماشيتك أحد. فإذا حدث هذا  لك مزرعتك لم يهاجمها احد ويحرقها 

بالهدايا فقط بل ستقدم له صك الوالء    يزيد  ة دَ م  الع  لك فإنك حينئذ لن تغدق  
 “والطاعة
مث           سذاجة  ومن  القاضي  ذلك  نعيق  من  حسين  هؤالء تعجب  ل 

ين والمنافقين. فرد عليه حسين مؤكدا له ان ذلك لن يحدث  لمداهن ا  قضاة ال
.  ىل اتعهلل    إالحرا ولن يركع    دَ ل  ابدا ما دام هناك دم يجري في عروقه وانه و  

الع   حسين  يزيد  ة  دَ م  سمع  المداهن.  الجريء  رد  القاضي  َدةعلى  الع م    فقال 
بصلف  به ”  يزيد  عني  يتكلم  الذي  هذا  هو  الطريقة من  ن  حسي  ردف  “؟ ذه 

  وسأعيش لدتني أمي حرا  قد و انا حسين و ”قائال    يزيد ة  دَ م  على الع  بشجاعة  
اهل   اظنهم  كنت  اناس  الن  باالشمئزاز  شعرت  إنني  حيا.  مادمت  كذلك 

ويكتمون الحق ويغرقون شخصا ظالما    ظالم  العدل والقانون يتجمعون حول 
حياء دون  من  انت  وتقبلها  بالمداهنة  بصلف  د  ي ز ي  ةدَ م  الع    الفق“ مثلك 

عليها   وأغيرسوف احضر    ألننيابن حصنا حول قريتك لحمايتها  ”لحسين  
االثر  وأزيلها والظالمين  “ من  الظلم  على  المتمرد  حسين  عليه  مرحبا  ”رد 

يلدن    . بك ال  ونساء  احرار  رجال  قريتي  جاهزا    إال ففي  وسأكون  احرارا. 
   “ تستحقلمالقاتك بالتشريف الذي  

القضاة    حسيني  د   حَ تَ يزيد    ة دَ م  الع  ب ل  قَ           تخوف  الذي  الوقت  في 
ة مرتزقة له في حملة االغارة على قرية  دَ م  المداهنون من أن يستعملهم الع  

وال  القضاة حريصون على الحياة  هؤالء  حسين المتمرد على الظلم. اذ ان  
المداهنون   يرغبون  القضاة  التمس  ايديهم.  كسبت  بما  ابدا  الموت  من    في 

لم    يدز ية  دَ م  الع   حسين  الجريء  الثائر  ان  غير  حسين.  عن  الطرف  غض 
قال    .يخف  و ”بل  لك  دعوتي  أجدد  في    .زبانيتكلإنني  الحضور  ويمكنكم 
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قال حسين  “ بشرف   حملهي  يالوقت الذي تختاره انت وان السيف يأخذه الذ
الع   وجه  في  الكلمات  الحق    يزيد ة  دَ م  هذه  مواالة  بشموخ  وانصرف  ونهض 

 . م واهل الظلمة الظلا ومعاد  الحق هلأ و 
بالذي    وأهلهواخبر إخوته    ةعاد حسين إلى قريته الصغيرة الوادع         

الع   وبين  بينه  القضاة  يزيد  ة دَ م  دار  من  وسدنته  الظلم  ؛الظالم  وحث    .أهل 
ليوم الحسم. مرت فترة طويلة وطال الزمن ولم   اهل قريته على االستعداد 

إما أنه    يزيد   ة دَ م  الع  واعتقد الناس ان    . ين حسرية  ير على قغ  لي    ةدَ م  الع  يذهب  
نَ  انه  او  حسين  من  خاف  قد  َدة   أن   إالي.  د   حَ الت    يَ س  يكون    كان   يزيد  الع م 

إذ ان الجبان والظالم ال يستطيع مواجهة    .عيونا ترتب لطعنة الغدر يـب ث  
 .  لكنه يجيد الغدر والطعن من الخلف وجها لوجه  الحق   وأهلالحق 

االيام سافر حسين من قريته إلى مدينة قريبة لشراء  وم من  ي  وفي        
فسمع   االسرة.  حاجيات  حسينيزيد    ة دَ م  الع  بعض  سفر  بعض   بخبر  من 

واعتبر القرية.  حول  المنتشرين  ي َعدُّ  يزيد    ة دَ م  الع    جواسيسه  ذلك  فرصة  ان 
يستطيع    يعلم انه لن  ألنه  . ة حسينهسانحة ليضرب ويهرب من دون مواج

ال ح  اجهةمو  للموت  سين  وثابت ومستعد  الحق شجاع  وان  الحق  يمثل  ذي 
 .  الغاشم  وان الظلم جبان وال يرغب في المواجهة لكنه يجيد الغدر

قاد            الظالم  جن  تشاركه يزيد    ة دَ م  الع  وعندما  التي  الدموية  زمرته 
حسين    اقذر  قرية  فأغار على  محاصيلهليال  جرائمه وغدره.  وقتل  وحرق  ا 

للناس بأنه    ظاهرولكي يت  .وقتل بعضهم  سكانهابعضا من  وشرد    اشيتهام
و  حسين  شجاع  بغياب  يعلم مسبقا  يزيدطلب  ال  َدة  الخروج    الع م  من زمرته 

و  خارجها  وانتظاره  القرية  لخروجه  من  ينادي  وبدأ  حسين  بيت  إلى  ذهب 
القرية خارج  حسين  ان  يعلم  ال  حوله    . وكأنه  مر   فرأى وتلفت  بوطة  بقرة 

حسين فنزل من فرسه ووضع سيفه جانبا وبدأ يفك حبل  ط بيت  نب حائبجا
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  ؛ . كانت مهيرة بنت حسينتثبت شجاعته المزيفة  البقرة ليقودها معه كغنيمة
عمرها من  عشرة  الخامسة  في  بنت  وكان   ،وهي  الحائط  على  من  تراقبه 

الع   رأس  على  به  وانهالت  فتناولته  فأس  منها  كان    ذي ال  يزيدة  دَ م  بالقرب 
النحنيا  م فخر  لفك  مربطها  من  الذي    ةدَ م  الع  بقرة  دمائه  في  غارقا  صريعا 

 غذاه من عرق الضعفاء والمظلومين. 
القرية            اللحظة كان بقية أعضاء العصابة قد خرجوا من  في تلك 

الغادرة على   الغارة  فيه جميعا بعد  اتفقوا على االلتقاء  وعسكروا في مكان 
يزيد انتشر بسرعة في كل مكان فخافت    ةدَ م  ع  القتل  مخبر  ان    إال القرية.  

 العصابة وهربت تاركة جثة يزيد فوق روث البقرة.   
العمدة    األمر  بادئفي            تحدى  الذي  حسين،  ان  قرية  اهل  ظن 

ألنه    ه وادخل القرية في مواجهة اعتبروها غير متكافئة، قد ال يعود من سفر 
ان حسين عاد وتأسف    إالة يزيد.  دَ م  ع  ديه للتحلم يستطع حماية القرية بعد  

مواجهة يزيد وهزيمته  ألنه لم يكن موجودا في تلك اللحظات وأنه كان تائقا ل
ا الحقاو  اجل  من  فرح    .لموت  ذاته  الوقت  في  رمز حسين  لكنه  لهالك 

جثة العمدة يزيد    ى اخذته ابنته مهيرة إلى حظيرة البقرة ورأحيث  الظلم يزيد.  
حسين من    فاندهشستضيفة الديدان والحشرات.  تحلل مفخة وتنت وقد بدأت م

نه اليوم وقد  أ  إاليقول الناس ان لي ابنة واحدة  ”جرأة ابنته مهيرة وفرح وقال  
على مكانة وشرف العائلة وسمعة   وحرصك    وحسن تصرفك    رأينا شجاعتك  

 “ ولدي أيضا   قد برهنتي انك   اهل القرية فإنك  
 

 القيمة الخلقية للقصة 
وان نواجه   بعضنا البعض مهما كان موقعنا الوظيفي  لم نظن أيجب   ال”

 “الظالم مهما كانت التكلفة
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 العفو عند المقدرة
         

ع                    عاش  القديمة  االزمان  من  زمن  المنطقة  دَ م  في  في  ة 
لم   زوجات  ثالث  له  وكان  السودان  شمال  في  حاليا  بسالن  تسمى  التي 

يرث عموديته من بعد موته وكان   له ما  كنلم ي ية. ولذلك  ينجبن له أي ذر 
ونصحه   معاونيه  احد  اليه  حضر  االيام  من  يوم  وفي  االمر.  لهذا  حزينا 

ج ل وهي ابنة رجل فقير لكنه شريف يعيش في  ون  بالزواج من بنت تسمى ت  
وتنحدر   لعموديته.  المجاورة  ل ون  ت  القرية  متدينة    ج  لكنها  فقيرة  اسرة  من 

تنح  . وشريفة لم  ناذ  للفتيرف  لورود  جة  مدعاة  الفقر  صار  زمن  في  قر 
على اقتراح    ة دَ م  الع  الشرف والطهر والعفة. وافق  االخالق و المهالك وفقدان  

لون  ت  امر    يمعاونه وذهب إلى ول طالبا يدها فوافق وليها وهو مسرور.    ج 
لون  ت  من    ة دَ م  الع  تزوج   العمدة    ج  وفرح  بعد    ألنهفحبلت  ابا  زمن  سيكون 

م زو طويل  ذرية.    بأخريات ه  اجن  له  يلدن  الثالث    إاللم  الزوجات  ان 
الغيرة يسيطر على تصرفاتهن وبدأن  جن جنونهن و االخريات   بدأ شيطان 

السبل  بكل  تونجل  سرا    إال  . يكايدن  ذلك  يفعلن  كن  يعرفن    ألنهن انهن 
 خصائص شخصية زوجهن الحازم والعادل.  

لون  ت    أنجبت             ة موجودا في القرية  دَ م  ع  ن الكيلم و وبنت.  لد و   ؛ توأما ج 
وضوع   لون  ت  لحظة  الزوجات    . ج  اغتنمت  شعرن    ي الالئ  األخريات ولذلك 

من   لون  ت  بالغيرة  انتابت    تلك،  ج  التي  الوالدة  غيبوبة  لحظة  وفي  السانحة 
لون  ت   التوأم ووضعن بدال عنهما قطتين    بإخفاءخريات  قامت الزوجات األ  ج 

بجوار  ا ثم  ها.  صغيرتين  صندوق  العقر   وجاتز لوضعت  في  التوأمين  بيات 
التيار    يخشب ليحمله  النيل  في  الصندوق  ووضعن  إلى    واألمواجصغير 

لون  ت  ة لخدمة  دَ م  الخادمة التي عينها الع  مسافات بعيدة. وقد رأت   كل ذلك    ج 
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الئي  الالعقربيات  تعرف شر الزوجات    ألنهاانها لم تستطع التفوه بشيء    إال
 .  ون شرا ال يأل
الع  عا           رأدَ م  د  منزله وعندما  القرية ودخل  إلى  الصغيرة    ى ة  القطط 

لون  ت  بجوار   طرد  . كما  امر بأخذها إلى والدها  يوهي مازالت فاقدة للوع  ج 
الذ معاونه  أيضا   وطرد  من  يالخادمة  بالزواج  ل ون  ت    نصحه  فرحت ج   .  

ل ن  و ت  وخروج  بنجاح خطتهن   نوابتهج الزوجات الخبيثات  . لعمدة من قلب ا ج 
ك  س   نَ تَ كان هناك م    ،وقد كان يوما جميال   ؛يل اوفي صباح اليوم الت          

عجوز من اصل نوبي يعيش في قلب صحراء المنطقة التي تسمى القولد  
ال نزل  الماء    وي الصحراكوخه  من    ك س   نَ تَ م  حاليا.  بعض  ليأخذ  النيل  إلى 

إلى االمواج  به  قذفت  وقد  الصندوق  انينا  ك  س   نَ تَ م  لاوسمع    .الشاطئ   فوجد 
فأقترب منه وسحب الصندوق إلى ظل شجرة    . يصدر من داخل الصندوق 

به امام طفلين حديثا الوالدة وهما في قمة البراءة والجمال    فإذا الغطاء    وأزال 
يشع النور من وجهيهما. ففرح بهما وأخذهما إلى كوخه الصحراوي ورعاهما 

     .‘ةدَ ئ  عا’والبنت  ‘ د عائ  ’خير رعاية وسمى الولد  
الع             طردها  التي  الخادمة  من  دَ م  اشفقت  وخرجت  التوأمين  على  ة 

اذا كان    وسألته ك بالقرب من النهر  فوجدت الناس    . القرية سرا تبحث عنهما
الناس   فاخبرها  النيل.  على  طافيا  صندوقا  رأى  فيه  قد  صندوقا  وجد  انه  ك 

الخفي كوخه   وأنهماطفلين   نت عليهما  واطمأ  ين فل لط اادمة بنجاة  . ففرحت 
سيهدد  الناس    وأخبرت عودتهما  الن  معه  ابقاءهما  منه  وطلبت  بالقصة  ك 

رجعت   الصمت  الخادمة  حياتهما.  والتزمت  القرية  تخاف    ألنهاالى  كانت 
الع   زوجات  إلى  العقربيات   ة دَ م  من  ادى  الذي  الكيد  بحقيقة  الناسك  علم   .

على حياتهما   ا خطر   يشكلا  ان رجوعهمرك  وأدحرمان الطفلين من والديهما  
الزمن   ان  وتيقن  والديهما  إلى  عودتهما  من  سالمة  اكثر  معه  بقائهما  وان 
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الناس    . لذلكسيتكفل بعودتهما إلى والديهما ك في تربيتهما وعلمهما استمر 

واله  صلالنبي  وب  تعاىل االيمان باهلل   عليه  عليهم  ل النبي  آمواالة  مودة و و   اهلل 
 .  لميهم ظا و  هم ائاءة من اعدبر الو  السالم

الناس            التوأمين ربى  الناس    اكبر و   ك  وجدهما  واخبرهما  أنه  كيف  ك 
علمهما   والديهما.  عن  يخبرهما  لم  الشريف  ك  الناس  لكنه  العيش  فنون 

الغزالن   صيد  التوأمين  تعلم  كما  حرام.  شائبة  تشوبه  ال  الذي  والكسب 
في ذلك    ن يجداكانا  و   . سيحردة التماوتسلق النخيل ومطا  واألسماك  واألرانب

أنهما ال يعرفان من    إال متعة كبيرة. وكانا يجدان في الصباح طعاما  فاخرا   
الطعام    يأتيأين   الناس    وأخيرا ذلك  كرامات  من  ذلك  أن  وكانا  عرفا  ك. 

 يكرمان العابرين والمسافرين بالطعام والماء.   
وكَ           السنوات  التوأمب  مرت  و ير  عائد  وتن  بآثار    يهماهجو   أل ألعائدة 

واله  صلوالطاعة للنبي    تعاىل العبادة هلل   عليه  عليهم  ل البيت  والوالية آل  اهلل 
واله  صلالنبي    تهمامن اعدائهم. وكانت قدو   ةءاوالبر   السالم عليه  وعلي   اهلل 

السالم  االطهار  بقية العترة و  الذين هم الثقل االصغر بينما القرآن هو    عليهم 
االكب ع وتجمل  ر.  الثقل  بااوجه  والطهر  ئدة  ن  أل  واالخالق  والحشمةلعفة 

و عليهما  كانت خديجة وفاطمة في النساء قدوتها  الصالة  كانا  لذلك  . السالم افضل 
والخلق   واالستقامة  االدب  قمة  كالتقوى  في  القرآنية  القيم  بباقة  ويتمسكان 
والبر   والعدل  واإلحسان  االناش و والصبر  وينشدان  عبادة  تفوتهم  يد  ال 

صلوات  له  آفنشآ يعشقان النبي و   لرسول وآله االطهارمدح ا   ي مية فاالسال
 .  ويواليانهم ويتبرآن من اعداءهم اهلل وسالمه عليهم مجيعا

الناس            قاب    .عجوزا    وأصبحك  كبر  انه  ادرك  االيام  من  يوم  وفي 
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الموت من  ادنى  او  وعائدةفنادى    . قوسين  انه    عائد  واخبرهما  جواره  إلى 
ا  سيفارقهم و إلى  بالدين    باالستمرار نصحهما  ألبد  التمسك  المحمدي  في 
الزمان والمكان. كما  االصيل   القويم وأال يؤثر فيهما سلبيات تبدل  والخلق 

خاتمه  وأعطاهماطلب منهما دفنه عندما يموت وعلمهما كيفية دفن الميت. 
فإن عليهما وضع أية مساعدة  إلى  يحتاجا  بأنهما عندما  الخاتم    واخبرهما 

 سيحضر من يساعدهما.  سماء فتحت ال 
الناسك            الحنون  الطيب  مات  مربيهم  لفراق  وعائدة  عائد  وحزن 

فوضع   فيه  ليعيشا  الناس  يقطنه  مكان  عن  البحث  وقررا  بالوحدة.  وشعرا 
  جهه كله نور. و و   عائد الخاتم تحت السماء فظهر لهما شيخ مالئكي وقور 

وفي الحال ظهر فرسين  ناس  بال   مأهول  مكانفطلبا منه اخذهما إلى اقرب  
عليهما   فركبا  بسالن  و أبيضين  قرية  مشارف  إلى  ووصال  الفرسان  انطلق 

إلى   القرية وأخذهما  فرآهما شخص من  القرية  وتوقفا خارج  فيها  ولدا  التي 
 كان رجال عجوزا.   الذية القرية دَ م  ع  

به    أليتأل  يالذ  ورعلبه عائد وا   ىيتحل  يالذ  باألدب ة  دَ م  اعجب الع            
وكيف ان الناسك وجدهما على   ةدَ م  لع  وجهه. قص عائد كل تاريخ حياتهما ل 

  ةدَ م  الع  ضفاف النيل في صندوق صغير ورباهما احسن تربية. وطلب من  
له     وأعطاهما  ة دَ م  الع  في قريته حتى يجدا والديهما فوافق    باإلقامةان يأذن 

ذ وبمساعدة  مسكنهما.  لبناء  ارض  اقطعة  ا لك  بنيا  ئك لماللشيخ  الوقور  ي 
إلى  صغيرا و قصرا   وبعد ذلك ذهب عائد  منه    ةدَ م  ع  جميال.  القرية وطلب 

اكتمال   بمناسبة  وليمة  لتناول  وفقيرهم  غنيهم  القرية  اهل  كل  مع  الحضور 
منهم  الكريمة  الدعوة    ة دَ م  الع  فلبى    . لهماز منبناء   وطلب  القرية  اهل  واخبر 

  ريم. تلبية دعوة هذا الضيف الك
وأنشدا             كبيرة  وليمة  أقاما  الوقور  المالئكي  الشيخ  ذلك  وبمساعدة 
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صلوات  في مدح النبي المصطفى    كاألناشيد الدينية التي تعلماها من الناس  
وآله عليه  ة سرورا  عظيما  وقرر مساعدتهما دَ م  سر الع  وعترته الطاهرة.    اهلل 

 في البحث عن والديهما وعشيرتهما.      
على المأل أنه سيعطي جائزة كبيرة    وأعلن ة إلى منزله  دَ م  لع  رجع ا          

القرية ارجاء  في  الناس  تسابق  التوأمين.  هذين  اهل  له  يجد  والقرى    لمن 
الماضيين   المجاورة  العقدين  المفقودين خالل    .في االستفسار عن األطفال 

ت   ترعى  كانت  التي  الخادمة  والج  ون  سمعت  حملها  فترة  اثناء  طر ل  دها  تي 
. وبالرغم من انها قد اصبحت  بالخبر  من المنزل  ل ج  ون  ت  ة عندما طرد  دَ م  ع  ال

ة قد وضعن طفلي  دَ م  انها كانت ومازالت تتذكر ان زوجات الع    إال عجوزا  
وعرفت  دَ م  الع   النيل  ماء  صفحة  على  الصندوق  ووضعن  صندوق  في  ة 

الن   رعاية  تحت  كانا  انهما  الم  اس  ايضا  القو راصح  في  د ب   عَ تَ ك  ترددت    . لدء 
بالحقيقة  االفصاح  االمر عن  بادئ  في  ضميرها    .الخادمة  أن    استيقظ إال 

نومه   رها    بهاوأن  من  وذك  الحقيقة  وكتم  الصمت  في  االستمرار  من  ومنعها 
بالقصة    وأخبرتهة  دَ م  إلى الع  الخادمة  بالعذاب لكاتم الحق والحقيقة. فجاءت  

 الكاملة.  
  . ا علم ان هذين التوأمين هما ذريتهندمع  ا  عظيم  ا  ة فرحدَ م  فرح الع           

اكراما كبيرا وعبر لها    وأكرمهاالتي صارت عجوزا    ل ج  ون  ت    إلحضارفأرسل  
الفادح   للخطأ  واعتذر  وندمه  أسفه  في حقها.    الذي عن  انها    وأعلنارتكبه 

  دة. وبالفعل عادوا جميعا واجتمع شمل د وعائَ ابنائه عائَ   وأم  زوجتهمازالت  
ة وطلبن العفو واعترفن ان ما  دَ م  خريات إلى الع  ات األزوجال  جاءت .  االسرة 

النوع   من  ذنب  هو  به  حامله.  الشيطاني  قمن  ظهر  يثقل  الذي  الكبير 
من زوجها العمدة العفو عنهن بالرغم من انها كانت تستطيع   لج  ون  ت  فطلبت 

وبنت  ومحسنة  ربانية    امرأة انها كانت    إالفي تلك اللحظات  ان تنتقم منهن  
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ذ   ﴿  وهي تتذكر اآلية التي تقول   اتمة لغيظها وعافية عن الناس وك  لاجر  خ 
َو َوأ م ر  ب ال ع ر ف  َوأَع ر ض  َعن   ل ينَ  ال َعف  ة عنهن ونصحهن  دَ م  فعفى الع    ﴾ ال َجاه 

و   يةالشيطان  السلوكياتبخلع   من رب  من رؤوسهن  الحقيقي  العفو  التماس 
 . العالمين 
  وأمان في امن    لج  ون  ت    وأمهم عائد وعائدة    هئ اع ابنة مدَ م  ع  عاش ال         

والدعاء بالرحمة    تعاىلتحيطهم عناية السماء وكانا يرفعان اكف الشكر هلل  
 ربى لهما عائد وعائدة احسن تربية.    الذيلذلك الناسك المتعبد الطيب  

 
 القيمة الخلقية للقصة 

  لوو  حتى  ين لآلخر ير  يؤذي بعضنا البعض ويجب ان نحب الخ أاليجب  ”
 “ن منهوكنا محروم
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 شديرة الشجاعة 
 

الزمان    في                    الناس  قديم  السودان  كان    ون يسافر في 
كان الجهل مستشريا بين الناس  ذلك الزمان  بالجمال والحمير والخيل. وفي  

  .السودان  بالد كبيرة من  مناطق معتوهون ومساطيل وجهلة حكم حكام لذلك 
  . نشر االمن  وا ن على حماية رعاياهم  يقادر منافقين  لاحكام  الهؤالء  لم يكن  

بل كانوا يمكثون في قصورهم المحروسة ويتفننون في االستخفاف بقومهم  
الظالمة وإفقارهم  العباد    وإذالل والقوانين  التشريعات  عبر  قوتهم   وسلب 

الملهيات  انواع  بكل  فعم  وإلهائهم  االماك.  بعض  في  الفوضى  في ت  ن 
و  عنهاغاالسودان  ا   ب  محفوفا  حكم  الفترة  تلك  في  السفر  فصار  لقانون 

وي   ويواجه    دُّ عَ بالمخاطر  طويال  وقتا  يأخذ  السفر  كان  اذ  كبيرة.  مجازفة 
الناس حقوق  وسالبي  الطرق  قطاع  خطر  الناس    المسافرون  اموال  وآكلي 

لذ ث  أ.  بالباطل الثقافي  التبادل  حركة  على  هذا  االستقرار  عدم  ظل  ر  لك 
مت عقخل الناس  وث فون  السلوكليا  انضباطهم  لعدم  طويلة  لفترة  عدم  و   يقافيا 

 وحاكمية القانون.   منالتزامهم بالقانون وغياب اال
الذين             الرجال  من  مجموعات  قرية  لكل  كان  المسافرين  ولحماية 

والزواج  وكَ ت   التجارة  لغرض  السفر  في  يرغبون  من  حماية  مهمة  اليهم  ل 
ات التي تحرس المسافرين مجموعة لمجموعا   ذهه   . وكانت من بينوالعزاء 

بشجاعته   مشهورا  وكان  عامر.  رئيسها  يسمع    وإقدامهيسمى  عندما  وكان 
الخوف تتوغل   اسم عامر ترتعد فرائصهم ويشعروا بقشعريرة  قطاع الطرق 
لكل   ويقول  االسواق  يجوب  عامر  كان  وعروقهم.  اوصالهم  داخل  إلى 

تسمعو   ؟ نني تعرفو اال  ”  ،الناس  الشجامبعا  الم  المقدام؟ر  ومع    إال   “اع  انه 
يرضى   وال  ومتعاليا  فخورا  عامر  صار  الزمن  الخاصة    إالمرور  بالمهام 
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عليه بعائد مادي مجز وكبير. وهكذا بدأ مشوار تراجعه المهني    رُّ د  التي تَ 
الجشع   انتابه    اصابه  الذيبسبب  الذي  هللا  والت َكبُّر  ان  نسي  قد    تعاىل وقد 

 .  ا استخدامهاصاحبه  اءأسا  ذ النعمة إذ يأخ
األ           يوم من  ايصال  لَ وك  أ  يام  وفي  اليه مهمة  شديرة  ت سمى    امرأة ت 

وكان   يومين.  مسيرة  ابيها  اهل  قرية  عن  تبعد  قرية  في  زوجها  بيت  إلى 
ب احتفل  وقد  التجار  كبار  من  له    إنجابهاابوها  كبيرة    أقام فحفيدا  وليمة 

 لى زوجها. لسفر إ ها لز هجر من الهدايا و واشترى لها الكثي
تتخللها بعض اشجار  قاحلة  وكان عليها ان تسافر خالل صحراء            

الشوك المتفرقة والباهتة. ركبت شديرة على كاروا مغطى في منتصفه بثوب  
رجل   الكارو  ويقود  ثوران  الكارو  ويجر  بداخله  لتجلس  الهودج  شكل  في 

الكارو.   مقدمة  في  يجلس  خلف  عجوز  عامر  البر عوركب  وبكل كارو.  ة 
رفض نفسه  في  االمر.    عامر  ثقة  لزم  اذا  لمساعدته  الرجال  من  أي  اخذ 

عميق نوم  في  وانغمس  عامر  استلقى  الليل  جن  ليال    . وعندما  كان  وقد 
مستيقظا   يظل  بأن  الكارو  يقود  الذي  لعجوز  الرجل  فنبهه  انه    إال مظلما 

خائف؟  ”قائال    مَ هَ م  هَ  انت  ان  نين ألماذا  تذكر  يح   عامر!  اعامر!  دث  لن 
بالكارو  .شيء وسر  الهدوء  ه“ الزم  ونبهت  هودجها  في  شديرة   يوكانت 

الظلمة.   الليل حالك  لم  إأيضا  عامر بأن يظل مستيقظا الن  ال ان عامر 
 يكترث لكالمهما وغاص في نوم عميق. 

متحركة و            نارا  يرى  بأنه  واخبره  عامر  الكارو  سائق  نادى  فجأة 
ال ان  إاية المرأة مع طفلها من أي خطر.  دا لحمتعمسن جب عليه ان يكو وي

هَ  اخرى    مَ هَ م  عامر  شخيره مرة  وواصل  المتحركة    . بكلمات  النيران  اقتربت 
. احاط قطاع الطرق  اللصوص  ن انهم مجموعة من قطاع الطرق خيرا تبي  أو 

اع  بالكارو بسرعة وقبل ان يستجمع عامر وعيه من نومه العميق اكمل قط
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يه وانزلوه من الكارو. مكث بعضهم مع عامر  ه ورجل ديي  اقوثشد  الطرق  
من مكان  تبعد قليال  على قارعة الطريق وقاد اثنان منهم الكارو إلى مسافة  

ومجوهرات  نقود  من  لديها  ما  كل  تسليم  شديرة  من  وطلبوا  عامر  .  انزال 
هناك  ن  كاقد  شديرة علبة صغيرة بها بعض المجوهرات والنقود. و   فأعطتهم 

اذ انهم كانوا    آنذاك.  وشرفيا في سلوك قطاع الطرق واخالقيا    يااننسجانبا ا 
التي   المجوهرات  نزع  منها  يطلبوا  بل  يلمسونها  وال  المرأة  من  يقتربون  ال 

ارضا فيأخذوها. فطلب احدهم منها نزع    وإلقائهاتلبسها على جسدها بنفسها  
انها تمسك   لهم  فقالت  و  صحسي   الذيبطفلها  كل ما معها من مجوهرات. 

ا وضعته جانبا. وطلبت منهم نزع المجوهرات من مرفقي ارجلها  صرخ اذ وي
الهودج  داخل  من  ارجلها  لهم  ومدت  قاط    .بأنفسهم  الطريق    ي  عَ فوضع 

ينزعان مجوهرات    ءامابحوزتهما من مجوهرات ونقود على جانب الكارو وبد
يرتجفان   ير   ألنهمااالرجل وهم  في لم  المرأة   غبا  بجانب لمس  كان  ة  ير شد  . 

ن الحديد فوضعت طفلها جانبا وأخذتهما في يديها وانهالت بهما ودين معم
فنزعت   .على رأسي قاطعي الطريق في وقت واحد فخرا صريعين في الحال 

وفي تلك اللحظات بدأ الطفل في    .سيف احدهما ونزلت من الكاروشديرة  
المرأة  اتباعه يؤذون  العصابة بأن  قائد  ال  .الصراخ فظن  بقية  ة  ابعصفترك 

وقد كان المكان مظلما فضربته    .وذهب إلى موقع الكارو  عامرسة  في حرا 
سيف  العجوز  سائق  ال ضربة قوية فسقط على االرض واخذ  بالسيف  شديرة  

العصابة العصابة    . رئيس  افراد  بقية  ترك  العصابة  رئيس  تأخر  وعندما 
مع   قائدهم  فوجدوا  الموقع  ناحية  وتوجهوا  مقيدا  رفاقهعامر  من  م اثنين 

في  رقغا الظالم ين  هذا  في  مرئية  غير  حماية  هناك  ان  فظنوا    دمائهم 
 الصحراء.   داخل  لهوالء المسافرين ففروا جميعا إلى  الدامس

ذهب الرجل العجوز وفك وثاق عامر وحضرا إلى موقع المعركة           
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واندهش عامر   شديرة  فيها  انتصرت  العصاالتي  افراد  جثث  رأى  بة  عندما 
  .وغير حقيقية  انه كان يرى نفسه بعدسة مقعرة  وأدركبقية  الروب  وآثار ه

العصابة له من اهانه  بالعار مما حدث  وانتصار شديرة    له  ونسبة لشعوره 
 إلى قريته بل اختفي في الصحراء إلى االبد. عامر عليهم لم يرجع 

اليها            وصلت  ان  إلى  زوجها  قرية  إلى  مسيرتها  شديرة  واصلت 
احتفلوا بالمولود الجديد وبشجاعة شديرة وحرصها  ادثة و حال يل  وسمعوا تفاص

 وصارت رمزا من رموز النساء الباسالت.  وسمعتهعلى مال زوجها 
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
ان تمتلك الشجاعة التي تمكنها من المحافظة على    امرأةيجب على كل  ”

 “سرتها مهما كانت المخاطرأو نفسها 
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 ةتبذمنمرأة الال
 

يسمى    يكان بالقرب من المكان الذفي العصور الغابرة                    
من    ناوا ن  اآل اقتربنا  كلما  انخفاضا  وتزيد  النيل  بجوار  منخفضة  منطقة 

مياهه  النيل في تلك المنطقة عميقا جدا وتظهر على سطح    كان و   .الشاطئ 
 فة. يمخ تصدر اصواتا  و تهدر وتزمجر الكثير من االمواج الدائرية التي 

قام يوم االربعاء كان بالقرب من هذا المكان سوقا على الشاطئ ي           
اسبوع   كل  والخضار  و من  الفواكه  مثل  البضائع  لتبادل  التجار  فيه  يجتمع 

الناس   وكان  الليل.  منتصف  إلى  السوق  ويستمر  والحبوب.  والماشية 
النق العملة  تكن  لم  انه  اذ  البضائع  فييتبادلون  متداولة  الحيل ذ  دية  ن.  ك 

 ن هناك رجل يبيع الحليب في متجره.  وكا
في             السوق  إلى  امرأة  حضور  الحليب  بائع  انتباه  لفت  ان  حدث 

منتصف الليل لتشتري رطال من الحليب وتعطيه قطعة ذهبية وتذهب. اراد  
اين   ومن  الذهبية  القطع  تمتلك  التي  المرأة  تلك  هي  من  يعرف  ان  الرجل 

منتأ يوم  وفي  طلباليا  تي.  الحليب    ام  في بائع  معه  يكون  ان  ابنه  من 
وعند منتصف الليل حضرت المرأة واشترت الحليب ودفعت الثمن    .المتجر 

تبعها التاجر سرا ليعلم من أي  .  قطعة ذهبية وغادرت المتجر نحو الشاطئ
وهو   التاجر  تحرك  الظالم  جنح  وفي  تذهب.  مكان  أي  وإلى  تأتي  مكان 

بعد.يتابع   عن  الم توجو   المرأة  إلهت  الماء  رأة  في  ونزلت  النيل  شاطئ  ى 
ل   التاجر  اندهش  المَ واختفت.  حتى  وانتظر  رآه  نفس    يوما  وحدث  التالي 

 التالية.  يام الشيء. وتكرر االمر في األ 
في             ويغطس  المرأة  يتبع  ان  التاجر  خطط  المرات  من  مرة  وفي 

تأتي تلك المرأ  االماء ليرى من اين  يبدو  تنهة  التي  يقبع  عالم    سكن فيا 
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الذي   المرأة إلى النيل وغطست واختفت فتبعها التاجر  الماء. دخلت  تحت 
ليرى في أي مكان   النيل  التاجر في  السباحة والغطس. غطس  كان يجيد 
تختفي تلك المرأة. وغاص في اعماق النيل ودخل في نفق مائي يقود إلى  

في عالم  ماء و ارج ال خه  فسفق وفجأة وجد ن نفق تحت الماء. تتبع التاجر الن
الخضرة   تكتسيه  وشاسع  و واسع  العليل  السندسية  الوارفة   واألشجارالنسيم 

جميل   بصوت  تغرد  التي  الملونة  والطيور  المتفتحة  الجميلة  والزهور 
العذبة   المياه  ذات  انواعها  والصافية  والجداول  بشتى    وأشكالهاوالفواكه 

مبني من  جميال  قصرا    رأىو   فسار إلى مسافةمتدلية من فروع االشجار.  
النساء   من  مجموعة  القصر  باب  عند  وتقف  الملون  الالمع  الرخام 

يلبسن العبا السهام    خمارات الجميلة وال ءالحارسات وهن  الزاهي ويتوشحن 
ات اين  من  وسألنه  فأوقفنه  منهن  التاجر  فأقترب  والدروع.  وإلى    ىوالحراب 

فا يذهب.  بالقصأي مكان  فاخبرهن  باخ و ن  بتسمة كاملة  اول زائر  أبرنه  نه 
بشر وان هذا القصر المرأة كانت تعيش على المناطق المجاورة للنيل فلم  

ب هللااترضى  خلق  وتغيير  النساء  وتبرج  الرجال  تعاىل  سترجال  .  وضعف 
النيل وتمنت الخروج    شاطئإلى    ، األيام في يوم من    ،ذهبت و   فتركت القرية 

خلوق سماوي ليها مفحضر ا رة  فط فيها موازين الت  من تلك القرية التي انقلب
المنيف    وأخذها  القصر  هذا  الجديدة  وأعطاها إلى  الحياة  مستلزمات    كل 

 .  وأنها تعيش هنا متعبدة وناسكة 
المرأة            الحارسات رؤية  من  التاجر  انها ال    إالطلب  اخبرنه  انهن 

ووعد ماتت  بقرتها  وأن  الحليب  على  فقط  وتعيش  احدا  المخلوق    هاترى 
عاما ولذلك كانت تخرج    وخمسمائة تعيش لمدة الف  اخرى    ببقرة  وي السما

   لتأتي بالحليب من العالم االرضي حتى حصولها على البقرة.
إلى            وخرج  حلوب  ببقرة  لها  سيأتي  بأنه  الحارسات  التاجر  وعد 
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إلى   وسبح  الماء  و   الشاطئسطح  رأى  بما  ابنه  منهواخبر  احضار    طلب 
 . ةقادممرة ال للمرأة عندما تحضر في ال ائهاعطإلم ته التي في مزرعة  قر الب 

ما  المرأة سمعت             الزائر  كل  الغريب  والرجل  الحارسات  بين    . دار 
وعندما حضر المخلوق السماوي اخبرته بما حدث وطلبت منه تغيير موقع  

 بقرة حلوب لها حاال وفي لمح البصر تغير موقع مسكنها  وإحضارقصرها  
الوار وح  تأكل  مياه    حتت  فةديقتها  حلوب  بقرة  حديقتها  في  ورأت  النيل 

 الحشائش الخضراء في الحديقة وشعرت بطمأنينة كبيرة. 
مجيء            الرجل  وانتظر  حلوب  بقرة  التاجر  جهز  التالي  اليوم  في 

انه    إال انها لم تأت بعد ذلك ابدا. وغطس الرجل في نفس المكان    إالالمرأة  
يومنا  عن الموقع الجديد للقصر حتى    حثون بي   حفاده ومازال ا  قصرلم يجد ال

 . هذا
 

 القيمة الخلقية للقصة  
يحرص على الفطرة السليمة ويجد متعة في االنعزال من اجل من  هناك ”

 “العون إذا اخلص النية   تيه فيأ  ةالحفاظ على الفطرة السليم
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 مهدي الشهيد 
 

االستعما                   زمن  افي  مرتزقة ب  جل ست ا   الذيلتركي  ر  معه 
السودان الشعب  عانى  والقهر  امع  يمصريين  الظلم  ساد  إذ  كبيرة.  ناة 

القتل.    والضرائب الباهظة التي التي تصل إلى  كانت تؤخذ عنوة وبالقسوة 
السوداني   الشعب  دماء  سفك  في  كبير  دورا  المصريين  المرتزقة  لعب  وقد 

 ونهب ممتلكاته وثرواته. 
ة بالقرب من مدينة القولد حاليا. اذ  غير ص  ةفي قريا  قصتن  ثدا اح           

كانت هناك مجموعة مكونة من عشر سودانيين كانوا اصدقاء مقربين من  
واسمه   احدهم  وكان  البعض.  على    ‘مهدي’بعضهم  من  عمدة  مجموعة 

هذا رجال شجاعا ومقداما   مهدي  النيل. وكان  الواقعة على ضفاف  القرى 
. وكان محترما بين اهل  تعاىل  ير هللالغ  عكر وال ي  تعاىل   هللا  إالوال يخاف احدا  

الق رى  وكرامته    ألنهم   تلك  السودان  عزة  فيه  يرون  للظلم    ورفضهكانوا 
 والستغالل واالختراق الخارجي المتمثل في االستعمار ومرتزقته.  

كان مهدي يمشي مرفوع الرأس امام اعداء بالده من المستعمرين           
دماء  مص  ومرتزقته؛ اهل    إال  بالشعو اصي  تجاه  وكريما   حليما   كان  انه 

اعراقهم   بشتى  انه    .وسحناتهم  وألوانهم بالده  في  كان  اذ  له  اخوة  يعتبرهم 
تربية بيئة    ألنهم الدين ومن الموالين للمصطفي وآل بيته الطيبين الطاهرين  

 م. واهوال توالي س عليهم الصالة والسالمله االطهار آال تعرف سوى النبي و 
يتناقشون في امر اهل القرى  من األيوم  ي  وف            يام كانوا مجتمعين 

وكيفية تسيير شؤونهم وحمايتهم من ظلم المستعمر ومرتزقته. وبعد انتهاء 
او سويا  بكرامة  الحياة  على  البعض  بعضهم  بايعوا  بعزة    االجتماع  الموت 
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 معا تحت قيادة مهدي. 
االستعم          مرتزقة  احد  على  ناظرا  ‘ يم  ل  ح    ’ى  يدع  يكالتر ار  كان 

لحكومة االستعمارية. وكان ظالما وقاسيا ال رحمة وال المنطقة من جانب ا 
.  وكان جل همه مص دماء الكادحين من سكان تلك القرى   .حلم في قلبه
كان   صكوك  حيث  له  يقدم  ال  بمن  وينكل  الباهظة  الضرائب  منهم  يأخذ 

 الوالء والطاعة واالنحناء.  
  ، أحدهم أمثاله. فقال    المرتزقةسط حاشية من  س و لجي ي  م  ل  ح  كان           

استنزاف  ” تستطيع  حلمي  سيدي  القرى  وتركيع    وإخضاع انك  اهل  بعض 
ال  يقال أنه  هناك شخصا اسمه مهدي  إال ان  التي تقع على ضفاف النيل  

لبشر ح    “ يركع  دهشة  م  ل  فقال  في  هذا؟”ي  مهدي  هو  انه    “من  فأخبروه 
. بدأ  في منطقة القولد  قعة على ضفاف النيلالو ى ان القر وعة ممجمة لدَ م  ع  
ه يقال  انقائال  فرد المتحدث    “هو عدد وعدة جيشه؟  ما”يفكر وقال    يم  ل  ح  
قوي وان   تعاىل  ايمانه في هللا   إال أن مهدي ال يملك جيشا بل عشرة رجال  أن

 .  ال حدود له وهذا هو مصدر قوته  ةنفكبرياءه وشعوره بالعزة واأل
هذا   وأراد  يم  ل  ح  غضب            مهدي  هو  من  يعرف   يم  ل  ح  قاد  ف  .ان 

المرتزقة من  خارجها.    مجموعة  وعسكر  مهدي  قرية  مشارف  إلى  ووصل 
الذي كان يسقي زرعه في   إلى القرية الستدعاء مهدي  دخل احد مرتزقته 
وعمامة.   جلبابة  ويلبس  وسطه  في  سيفا  يربط  مهدي  وكان  اللحظة.  تلك 

ناظر    يم  ل  ح  إلى حيث يقف مهدي واخبره ان  ي  م  ل  ح  رتزق  الموث  وصل مبع
كون   ان  مهدي  فرد  رؤيته.  في  يرغب  لحكومة    يم  ل  ح  الحكومة  ناظرا 

ال  امر  ان    استعمارية  هو  المهم  ولكن  اوقف    يم  ل  ح  يهمه  اآلن.  ضيفه 
يعسكر   حيث  إلى  وذهب  ساقيته  الحظ    يم  ل  ح  مهدي  مرتزقته.    يم  ل  ح  مع 

  إال.  يم  ل  ح  دي. القى مهدي السالم على  هم  و علىذي يبدال   موخالسمو والش
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فرد مهدي    “لماذا لم تنحني لي؟ ”سأل مهدي  بل    لم يرد السالم  يم  ل  ح  ان  
ان يرفع   تعاىلالواحد القهار وانه يدعو هللا    تعاىل  سوى هللا   ألحد  يانه ال ينحن

  يم  ل  ح  رر  فك  الظلم عن العباد ويقصم ظهر اشباه الفراعنة ومن سلك دربهم.
يمنع مهدي من االنحناء امامه. فرد مهدي متسائال    الذيسبب  عن ال  لهسؤا

  تعاىل  ان الركوع هلل  وأضاف.  إلنسانيجعل انسانا ينحني    الذيعن السبب  
هللا   بحدود  ويلتزمون  البعض  بعضهم  فيحترمون  البشر  اما  غير    تعاىل فقط 

اندهش   مظلومين.  وال  الرد  يم  ل  ح  ظالمين  تلك  مالجود  من  جانريئة    ب ن 
انه اراد ان يستعرض قوته امام حاشيته التي    إالمهدي وعجب لشجاعته.  

لمهدي انحني او استعد للحرب. فرد مهدي قائال  ي  م  ل  ح  تخاف منه. فقال  
هللا    يانن” سبيل  في  للموت  ايضا  بل  للحرب  فقط  ليس  ولن    تعاىلمستعد 

وال    طقف عشرة  عددنا  ان    ال إ. وانك تملك جيشا وسالحا ناريا  ابدا  لك   يانحن
     “ نملك سوى هذا السيف. فبوسعك استعمال بنادقكم ضدنا 

اذ ان عشرة رجال بسيف واحد    . انه قد ارتكب خطأ  يم  ل  ح  ادرك            
متكافئ غير  امرا  سيكون  بالبنادق  مسلح  جيش  مقابل  قتال    . في  يعدُّ  بل 

ا  خالله  ر منهظ ي  عمدا وسيثير سخرية الناس من جبنه لذلك فكر في حيلة
 عته.  جاش

جيشه باالبتعاد عن القرية حتى يستعد مهدي ورجاله    يم  ل  ح  امر            
للحرب وحملوا سيوفهم وكانوا واثقين   بدأ مهدي ورجاله االستعداد  للحرب. 

ان    إالالنارية.    لألسلحةواستعمالهم    يم  ل  ح  لكثرة عدد مرتزقة    ن لو قتَ بأنهم سي  
في عزة وكرامه خير من العيش في    ىلتعاهللا  لقاء    بأنوا  مهدي ورجاله اقتنع

ورجاله  ومهانةزلة   مهدي  قاتل  واقتدار  وبشجاعة  الفريقان  والتحم  ضد  . 
افراد   يم  ل  ح   من  العديد  وجرح  قتل  واستطاعوا  حلمي  ومرتزقته    مرتزقة 
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القتال   في  ورجاله  مهدي  واستمر  المعركة  وشجاعة  واحتدمت  رغم  ببسالة 
جراء استخدام    لتي اصابتهمالنازفة ا  وحمن الجر   اناتهم ومععب  االنهاك والت

وعند غروب الشمس استطاع مرتزقة    وأخيرا .  للسالح الناري   يم  ل  ح  مرتزقة  
 قتل مهدي ورجاله العشرة.   يم  ل  ح  

مرتزقة           ورجاله    يم  ل  ح  قتل  النخوة    إالمهدي  فيهم  يقتلوا  لم  انهم 
انتالكون ان  اس يدر نلا   بح نفة والكرامة والعزة. بل اصواأل قد  صر على  دم 

. وكلنا يعلم ان النخوة والعزة  نفوس الناس ذلك االدراك في    خَ السالح. ورسَ 
  بطل ال . وتذكرنا هذه القصة  والكرامة الموجودة في السودانيين هي قيم ازلية

المهدي   احمد  التركي  الذي محمد  االستعمار  السودان من  المتسربل    حرر 
المزيف العاص  المرك  اد احف  يين المصر   هتزقرتوم  بالدين  بن  عمرو  وس 

السرح ابي  بن  عبدهللا  الظلم    واألظلم  طعم  السودانيين  اذاقوا  الذين 
 .واالستعباد والتضليل واالستنزاف

 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
لومة الئم ويقارعون الظلم والظالمين   تعاىل  هناك من ال يخافون في هللا”

 “وتلمحتى ولو كانت النتيجة هي ا
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 حظوظ لمارباب ا
 

في                     النيل  نهر  ضفاف  على  العجوز  دنقال  قرية  تقف 
شمال السودان. وكان قبل االسالم يعيش الناس في ضالل مبين. اذ كان  

العقائد   في  الناس  ظلم    الضالةيعتقد  إلى  االنسان  تقود  وظلم  التي  نفسه 
يسيطر الديني  النظام  كان  إذ  االنسان.  ذوي عل  اخيه  عة  مدفو الن  البطو   يه 

ال والذقون  االمام  الدين    الكالحة  الوجوه و   قذرةالى  رجال  انهم  يدعون  ممن 
والمنذرين بنار هم اولى    والغافرين لذنوب الناس والموزعين لصكوك الغفران
عنها الناس  ابعد  هم  بجنة  والمبشرين  كالمنافقين  .بصليها  الذين    انهم 

ناس  م تضليل الفهوكان هد  .ومكانان  يحكمون بشعارات دينية في كل زم
 بالشعارات الدينية الزائفة وأكل اموالهم بالباطل.  

يستغلون             كانوا  بل  البعض  بعضهم  يساعدون  ال  الناس  وكان 
بعضهم بعضا. فزادت ثروة بعضهم وازداد البعض اآلخر فقرا. وكان احد  

  نقطاعييحد االا عة  باب. وكان يعمل مزارعا في مزر ر  أ  هؤالء الفقراء يسمى  
وال  لذيا المساء  وحتى  الصبح  من  الشاق  العمل  في  المزارعين  يستغلون  ن 

في  يعطونهم مايكفي من الطعام. كان ارباب عامال فقيرا يعيش مع اسرته  
كان يعمل في تلك  حيث  .  الذي يعمل عنده  بمحاذاة مزرعة االقطاعي كوخ  

 ي.  انه لم يكن يحصل على حقه من االقطاع إال المزرعة 
اب يذهب في الليل لصيد السمك وسد رمق اسرته.  ان اربك  لذلك           

وفي يوم من األيام وبينما هو جالس على شاطئ النيل ينتظر اهتزاز خيط  
النيل   في  رماها  التي  ال   فإذاسنارته  من  مجموعة  يرى  يبه    ون تحركناس 

من الناس ويتوسطهم شخص    اوتنتشر االضواء بين االشجار ويجلس عدد 
هوالء بين االشجار لفترة من الزمن وعندما بدأ  مكث . سه على رأتاجا   يضع
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 الفجر في االنبالج غادرت المجموعة ولم يعلم ارباب اين ذهبوا.  
رجع ارباب في الصباح الباكر إلى بيته واخبر افراد اسرته فطلبوا           

اال بين  يجرى  ما  بأعينهم  ليروا  التالية  الليلة  في  مرافقته  ل  داخ  راشجمنه 
 .  رعةالمز 

ارباب             ذهب  التالية  الليلة  إلى    وأفرادوفي  النيل    شاطئاسرته 
فإذا   وارفة  شجرة  تحت  اسرته  افراد  مع  وانتظر  النيل  في  سنارته  ووضع 

 بالمجموعة الغريبة تأتي ويتوسطهم شخص والتاج على رأسه.  
لغ            يجهز  ملكا  هناك  ان  وظنوا  االسرة  افراد  ة  المنطقزو  تعجب 

ارر ق  لذلك الع  وا  إلى  الليلة    وإخباره ة  دَ م  لذهاب  في  العمدة  جاء  رأوا.  بما 
الغريبة   المجموعة  بنفسه  ورأى  معهم  الليل  التي  التالية  منتصف  في  تأتي 

 انوارا ساطعة ويتوسطهم شخص والتاج على رأسه.  معهم  ويحملون 
في    فأستقر ه  قوس  ة قتل صاحب التاج فأطلق سهما مندَ م  قرر الع           

بهم    فإذاالمجموعة وتلفتوا حولهم    فارتبكت  .صاحب التاج فأرداه قتيال   بقل
الرجل   اسمه  الذييروا  عن  فسألوه  السهم  َدة   فرد  .اطلق  انا  ”قائال    الع م 

عوض دَ م  الع   البعض“ ة  بعضهم  إلى  َدةفسألهم    ! فنظروا  ومن    الع م  هم  من 
الملوك    منن ملك  هو اب  اجالت  أي مكان اتوا. فرد احدهم قائال ان صاحب 

الموت   يتمنى  وكان  بالجنون  اصابه  بمس  مصاب  وانه  افريقيا  غرب  في 
مملكته   من  ابوه  يهاجم    ألنهفطرده  فبدأ  والده.  بعد  الحكم  ليرث  كفأ  ليس 

عونه  ب  الممالك المجاورة وهو مطلوب لملوك بعض القبائل وقد كان اتباعه يت  
هذه  رض  مهاجمة ال  ن يخططانه كاو   يهلع يستطيعون التمرد    ال   ألنهم قسرا  

منه  .  المنطقة  تخليصهم  للعمدة  والذهب    وأعطوه وشكروا  المجوهرات  من 
 الذي كان بحوزتهم وأخذوا جثة صاحب التاج وذهبوا لدفنه بين االشجار. 

َدة رجع            إلى بيته واستدعى ارباب ليشكره على انقاذ المنطقة    الع م 
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انقذت المنطقة    يانن  يحصح ”قائال  ارباب    فرد.  من هجوم االمير المجنون 
انني كنت ارغب في الحصول من تلك    إال  . المسئولمن هذا االمير غير  

السماء من  عليك  نزلت  التي  َدة فأبتسم  “ الغنيمة  ابناءه    الع م  احد  ونادى 
اعطاه   التي  المجوهرات  احضار  منه  ابن  باألمسوطلب  احضر  َدة .    الع م 

بها  فر ف  اب ربأل  وأعطاهاالمجوهرات   في    اوأخذهح  وعمل  بيته  إلى  وذهب 
االستغالل   من  وتخلص  كبيرا  تحوال  حياته  وتحولت  صحاب  التجارة 

 . لفترة طويلة  ظلمه الذي كان يعاني من ، االقطاعياالرض؛ 
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “ممسك لهاإلنسان من رحمة  فال على ا تعاىل إذا فتح هللا”
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 في  لسالت  العفريو خوذه 
 

كانت هناك مجموعة من القرى النوبية    اإلسالمقبل بزوغ                    
الحيوانات   وتربية  الزراعة  على  يعيشون  اهلها  وكان  النيل.  ضفاف  على 

 وصيد االسماك.  
نشطة          الزمن  من  الفترة  تلك  في  العفاريت  في    كانت  وتعيش 
اء  بغبتتبع    ا كانتهبعضان    إال. كانت بعضها مسالمة ومؤمنة  الصحراء

وتعيش على دماء    لهيةتعاليم االالتعاليم بعض اسالفها المضل  لة وتعصي  
االنسان   وتحو ولحم  النساء  وتسبي  الخمر  التي  تشرب  حقوقهن  من  رمهن 

  تعاىل كل ما حرمه هللا  رتكب  وتقتل الذي يختلف معهم وت  كفلها لهن الشرع 
عل كل  تف  تناانها كوبما    . ملهالنفس البشرية السوية ع  يوتعمل ما ال يرض

اسالفها   بعض  لتعاليم  وفقا  العفاريت  الضالين  ذلك  الناس  سماها  لذلك 
 السلفية.  
بنتا            وخطف  القرية  الى  سلفي  عفريت  جاء  االيام  من  يوم  في 

إلى اعماق الصحراء   النيل ال  يتال وهرب بها  دماءها   اصصت ميقع غرب 
البنت    إلنقاذ ى  خر اللقرى اسكان اب   ناس . استغاث البعد ذلك   وطبخها واكلها

لهبه    إال من  خوفا  السلفي  العفريت  مطاردة  رفضوا  على    الذيانهم  ينفثه 
المهمة وركب فرسه وانطلق   لهذه  انبرى شاب شجاع يسمى خوذة  البشر. 

الصحراء.   اعماق  حتى  ت إلى  الصحراء  في  السلفي  العفريت  اثر  تبع خوذة 
السلفي موجودا    يت فر كن الع ولم ي  ة. قلعوصل إلى قلعة كبيرة. دخل خوذة ال

 في القلعة حين وصل خوذة.  
وجد خوذة عدد من العفاريت المسالمة واخبروه ان البنت محبوسة            

هي التي تستطيع فتح  فقط  في سجن تحت االرض وان ام العفريت السلفي  
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وحذروه منه. كما اخبروه    ي شيطان  لها قرن مشلولة لكن    وأنهاذلك السجن  
تتحرك  ال   اهنيدا لكتسمع ج  نهاا استطاع خوذة جعلها    فإذا  تفتح فمها وال 

 تفتح فمها وتتحرك فأنها ستخبره مكان المفتاح الخاص بالسجن. 
.  ذات القرن الشيطانيذهب خوذة ووقف امام ام العفريت السلفي            
لها   وتتحرك  انه  خوذة  فقال  بل  فمها  تفتح  فقط  ليس  يجعلها  ان  يستطيع 

سوف يروي  ي بالتحدي. فقال لها خوذه انه  السلف ت  فريام العبلت  قف .  ايضا
تس ان  كان  الى  مع  تلها قصة وعليها  او تصريح.  تعليق  من دون  القصة 

العفاريت. وبدأ خوذة في سرد قصته   الوقت منتصف الليل وهو وقت نوم 
ج  ”قائال   يسمى  طيب  رجل  يعيش  كان  القولد  قرية  يصنع  ودَ في  وكان  ة. 

تمر خوذة في سرد القصة لفترة طويلة. وفتح  س ا “ ية الشراع اكب ر مالالقوارب و 
ام العفريت السلفي أيضا . وفي هذه    تثاءبت فمه متثائبا. وبدون ان تشعر  

تح فمها استطاع ان يجعلها تف  توقف عن سرد القصة وقال لها انه  اللحظة
فقد احرز هدفه االول  يجعله  متثائبة وبذلك  يتبقى له سوى ان  لم  ا  وبذلك 

 . نفسهاب نهامن مكاحرك تت
قبلت ام العفريت السلفي بالهدف االول لخوذة في مرماها. وكانت          

قد  انه    وأدركفي الحائط  خوذة جحرا    ى تجلس متكئة على حائط الكهف. رأ
صحراوى يكون   عقرب  للشرب  مميت  جحر  الماء  بعض  خوذة  طلب   .

ن  دون ا  ومن  أ ضتو فشرب و الماء  له ابنة ام العفريت    فأحضرتوالوضوء  
الصالة. وقبل ان يبدأ الصالة    وأقام صب باقي الماء في الجحر    ر احدشعي

األ من  تتلوى  وهي  مكانها  من  العفريت  ام  قد  قفزت  عقربا  ان  فأدرك  لم. 
اللدغ فخرج    .خرجت من الجحر ولدغتها  العقرب وجرح مكان  فقتل خوذة 

 السم وشفيت ام العفريت السلفي.
فتح فمها متثائبة وتتحرك  ريت تعفال  جعل ام في    ةذ خو وهكذا نجح           
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المن   بنتيجة  خوذة    وأخبرت  تحدي مكانها بلدغة عقرب وقبلت ام العفريت 
معه إلى اهلها    وأخذهاالبنت    وأنقذففتح خوذة السجن  السجن.  مكان مفتاح  

القرى   احتفلت  وذكاءه.  لشجاعته  زوجا  به  فقبلت  الزواج  عليها  وعرض 
خ  بشجاعة  بفر وشار   ه وذ النوبية  و كت  في سر ح  من    ور  زواجه  مهرجانات 

 .التي انقذها بشجاعته وذكاءه   البنت
 

 القيمة الخلقية للقصة  
  يجب توظيف العقل وعلم النفس واالستشراف في حياتنا لخدمة الناس ”

 “والمجتمع
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 النتصار بالذكاء وإعمال العقل سالمة وا
 
 
 

م                   رجل  قصة  اهذه  ال كاس  ؛عاةلر ن  في صح ن    راء 
السودان. كان اسمه سالمه. مات ابوه عندما كان طفال صغيرا فرعاه خاله  

والشجاعة    ي الذ الشهامة  مثل  الصحراء  رجل  وتقاليد  عادات  كل  علمه 
والرمح  والمروءة  والكرم  والسهم  والقوس  السيف  استعمال  تعلم سالمة  فقد   .

وب الشدائد.  وتحمل  والجمال  الخيل  صغ   غم الر وركوب  سنه  من  انه    إالر 
جوالت   في  خاله  مع  يخرج  وكان  والقيادة.  الزعامة  صفات  كل  امتلك 

 .  وأمنهم لحراسة ممتلكات اهل الصحراء والسهر على راحتهم 
األ            من  يوم  ذهب  وفي  السيوف  سالمه  يام  سوق  إلى  خاله  مع 

  ع م يتناسب ووجد في ذلك فرصة المتالك سيف جديد الن سيفه صغير وال
أ يختار سيفا من بين مجموعات السيوف المعروضة  . وبدرة كبياته الطموح

  انه لم يجد سيفا ملفتا للنظر ويستحق الشراء. كان تاجر السيوف يراقب   إال
ثاقب النظر ويعلم نوعيات  سالمه    وهو يتفحص السيوف فأدرك ان سالمه  

  ه رضفدخل إلى المخزن واحضر له سيفا وع . السيوف جيدا رغم صغر سنه
سالصاعل  وبالف  عليه السيف  وقال    فرحا  مه  ح  هو  يبحث    الذيأنه  كان 

له.   السيف  ذلك  شراء  خاله  من  وطلب  ال  إال عنه.  انه  له  قال  خاله    ان 
اخواله   مادام  لسيف  وال    وأعمامهيحتاج  كبير  السيف  ذلك  وان  احياء 

يلبي   كبير  لسيف  ويحتاج  يكبر  انه  قائال  سالمة  فرد  عمره.  مع  يتناسب 
رد خاله قائال ان المغزى ليس في حجم  دي. فس لجوالعقلي  نموه ا ات  طموح

  هزيمة السيف بل في شجاعة حامله وانه اذا كان شجاعا ومقداما يستطيع  
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وقال له ان في التاريخ من  يحمله.    الذيالسيف الصغير    ذلكعدوه حتى ب
التيس   يهرب  كما  المعركة  من  يهربون  انهم  اال  السيوف  يحملون  كانوا 

 .لجب الويصعد عدوه  من الجبلي
بعض             لشراء  مجاورة  منطقة  إلى  خاله  سافر  االيام  من  يوم  وفي 

المواشي.   ونهبت  قريته  على  عصابة  اغارت  غيابه  اثناء  وفي  الحاجيات. 
المواشي  و  واسترجاع  العصابة  لمطاردة  سالمة  خرج  سنه  صغر  رغم 

المكان   إلى  وصل  فخ  الذيالمسروقة.  العصابة  فيه  م  عي ز   جر تختبئ 
ناشئا صغير    الذيالمطارد    ؤيةابة لر العص القطيع. فوجده  اتى السترجاع 

ان تهزمني    بإمكانكانت مازلت صغيرا فهل تعتقد انه  ”السن فأبتسم قائال  
القطيع؟ وتسترجع  ورجالي  المبارزة    “أنا  سالمة  عليه  زعيم  فعرض  فقبل 

وطلب حتى  العصابة  التدخل  وعدم  المبارزة  مشاهدة  رجاله  وه  رأ  لو   من 
ا العصنشغمهزوما.  افراد  وابتعد  ل  احتدمت  التي  المبارزة  بمشاهدة  ابة 

وتركوا   العصابة  افراد  وتبعهم  المبارزة  مركز  من  العصابة  ورئيس  سالمة 
من    مذعورا كان    الذي القطيع   سرقته  منذ  يهدأ  القطيع  القريةولم  اغتنم   .

ال انشغال  وهرب  عصابة  فرصة  سالعائدا  بالمبارزة  قرية  دما  عنو   .ةمنحو 
ع وقد اخذ طريقه إلى القرية ومن الصعب على العصابة  القطي  مةسال  ىرأ

فسقط   العصابة  رئيس  فرس  ارجل  وضرب  انحنى  اخرى  مرة  استرجاعه 
ارضا   العصابة  فرسه.  رئيس  لنمع  العصابة  افراد  اليه  ون فهرع  فض  جدته 

عنه إلى   . الغبار  وساقه  بالقطيع  ولحق  سالمة  انسحب  اللحظة  تلك    وفي 
 .  تهقري

المحزون  ىأ ر            القرية  غبارا  بن  و اهل  قطيعهم  من    يتراءىسرقة 
سألوه  و اتضح انه قطيعهم وقد عاد به سالمة ففرح اهل القرية    وأخيرا . االفق

انتصر العصابة  كيف  فقط     .على  الجسدية  بقوته  ينتصر  لم  انه  لهم  فأكد 
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 بل أيضا  بذكائه وإعمال عقله. 
 

   للقصة  القيمة الخلقية
 “ستعمال القوة الجسديةء يغني احيانا عن اذكامال العقل والعإ”
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 الحارس هوشيمار
 

يقال    في زمن من االزمان                    للسودان  قبل دخول االسالم 
النيلية  انه   القرى  من  قرية  العجوز  في  دنقال  شمال  مخلوقا  تقع  ان  حدث 

ليرسم عالمة   والدة ال  فل حديثفيها ط  يلتا  المنازل  ويدخلكان يأتي  غريبا  
االولى  وكان يأتي في الليلة  .  على جسمه توحي بان هناك شرا سيحدث له 

من والدة الطفل لذلك كان سكان تلك المناطق يولون الليلة االولى من  فقط  
حراسة مشددة. وضعت زوجة رجل فقير    هوالدة الطفل اهمية كبيرة فيحرسون

ف الملك  مولودا  هويسمقواته  اد  ر اف   حداأمر  مع  وشيمار  ى  تلك  بالمبيت 
الوليد لحراس  االسرة ليبيت مع  ف  . وكان هوشيمار فارسا قويا ة الطفل  ذهب 

بحراسال سرة  ال ا  تلك  ويقوم  الطفل فقيرة  الحارس  ة  استلقى  الباب .  مع    عند 
 صاحب المنزل بعد تناول العشاء ونامت االم مع وليدها في داخل الغرفة.  

ال           و جبان  غريبلا  وق خلمكان  يجرؤ  ا  المواجال  المباشرة  هعلى  ة 
التسلل والوصول الى االطفال حديثي الوالدة  والغدر في    ويعتمد على المكر

هوشيمار  .  هممسخو  الحارس  المكانو   ا مستيقظكان  كان   يراقب  بينما 
جاء المخلوق الغريب    . في نوم عميقيغطون  صاحب المنزل واألم وابنها  

ي ان  احد   رفةالغنافذة    لخالن  م  دخلواستطاع  به  يشعر  ان  دون  .  من 
ال المخلوق  الطفل   غريبانحنى  يد ورسم    على  على  الطفل  .  ه شيئا  صرخ 

االم   فواستيقظت  الغرفة  في  غريبا  مخلوقا  االب  صرختورأت  استيقظ   .
اي  هوشيمار  وجاء  الغرفة  الى  االودخل  كان    ضا.  الغريب  المخلوق  ان 

ال انه لم يستطع  إ  مارارده هوشيطف  باار هقفز من خالل النافذة    . إذسريعا
إذ ان المخلوق كان يقفز قفزات عالية الى السماء ويهبط  ان يقبض عليه.  

لالمخلوق الغريب  وقف  بعيدا.   انه جاء ورسم عالمة    هوشيمار بعيدا وقال 
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ال جسم  على  مرئية  الوليدغير  و وعندما    طفل  زواجه  يشب  يوم  وفي  يكبر 
 اجه. سيم زو را م بكر يو شيئا سيئا سيحدث له ن إف

تحداه            الطفل    وأكد  هوشيماروعندئذ  لهذا  حارسا  سيكون  انه  له 
انه    غريبن بل ايضا في يوم زواجه. وانه سيثبت للمخلوق الليس فقط اآل

َتٍد و  .  وليس للمعتدي  ظالم ومصدر شر وان النصر في النهاية للمظلوم م ع 
ل  هوشيمارعاد   وأكمل  الفقير  الرجل  منزل  يحرسيلتالى  اهم  ه  اح  لصبوفي 

ا  بشيء  ودع  يخبرهم  ان  دون  االسرة  له  لحارس  قاله  المخلوق  ذلك  مما 
فضحكا واعتبرا ذلك مزحة إال    .وطلب منهم دعوته لحضور زواجه الغريب  

 .  ه بذلك ا وعدانهما 
الطفل           وكبر  السنوات  الفتيات    وأرادمرت  احدى  من  تزويجه  ابيه 

وثبتوا مقاعد الفرح  بسيط    اثأثوجية بيت الز ا ب وجهزو   .المهذبات المتدينات 
للعروس والعريس في باحة المنزل. وفي يوم الزواج لم يغب عن ذاكرة ام  

بدعوة  يالعر  زوجها  تذك  ر  ان  الطيب  هوشيمار؛  س  كان    الذيالحارس 
ال المخلوق  هجوم  ليلة  في  زواجيل   وذلك  غريبيحرسهم  حفل  ابنهم    حضر 

دعوة    هوشيمارل  ب األ  فأرسل  . مسته لهحرا كما طلب ذلك في اعقاب ليلة  
لحضور   عرس  .  ابنه  زواجحفل  خاصة  انه  وعرف  الدعوة  هوشيمار  قبل 

زواجه يوم  في  له  سيء  شيء  بحدوث  الغريب  المخلوق  هدد  الذي    . الولد 
مداخل    هوشيمارجاء   على  فوزعهم  االشداء  الحراس  من  مجموعة  ومعه 

 .   المنزللى الداخلين إ  ناسالبيت وطلب منهم تفتيش كل ال
االهل          حولهما  وتجمع  الفرح  مقاعد  على  والعروس  العريس  جلس 

االلم  .واألقارب من  يتلوى  وبدأ  مكانه  من  العريس  قفز  لدغته    .وفجأة  فقد 
الكرسي تحت  مختبئة  كانت  العريس عل  يوأغم  .عقرب  العقرب    ى  الن 

خ  ممسو لاق  كانت عقربا صحراوية كبيرة وان سمها كان قويا. اذ جاء المخلو 
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ي  نزلالمإلى   الزواج  قبل  العقرب تحت  و وم من  الليل ووضع  في منتصف 
 سعف النخيل.جريد و مسندة كرسي الزفاف الذي تم تجهيزه من 

للعالج             طبيب  إلى  العريس  الناس  ال  إالحمل  المخلوق    غريبان 
مادة    الى مصل العقارب  ضافقبل وصولهم وأ كان قد مر بمعمل الطبيب  

لذلك العصاب ا  على   مؤثره العفق   .  شفي  انه  د  إال  اللدغة  آثار  من  ريس 
 شلل نصفي الزم العريس الفراش. اصيب ب

لم يستطع حراسة الشاب في يوم    ألنهحزنا شديدا    هوشيمارحزن            
االسرة    إال ايضا.    عرسه لتلك  الالزمة  المساعدة  كل  تقديم  على  عزم  انه 

الممالك   إلى  فخرج  وال ديلو او   واألرياف الطيبة.  بان  دواء احثسهول  عن    ا 
الصحاري   يجوب  والحارس  عديدة  شهور  مرت  النصفي.  الشلل  لعالج 

والغابات باحثا عن دواء الشلل النصفي. وفي واد من االودية وفي    واألودية 
معلقة   عقربا  فوجد  بالماء  تفيض  الصغيرة  االودية  كانت  مطير  يوم 

ف الغرق  وتقاوم  حادثةبالحشائش  هوشيمار  حلعريس  ا  لدغ  تذكر  ا  انقوكان 
تكلمت العقرب    هوشيمارانه ولدهشة    إال رفع عصاه لقتلها  قارب فعلى الع

له   تقدم  بان  ووعدته  انقاذها  منه  وطلبت  يرغب  واسترحمته  مساعدة  كل 
العقرب  فيها.   بها  فتعلقت  عصاه  االمان   هوشيمار  وأخرجهافمد  بر  إلى 

  في   وجوده   عن سببه  لتأسانقاذ حياتها و و له مساعدته لها  العقرب  وشكرت  
المك لها  ذلك  فحكى  المطير.  الوقت  ذلك  في  كلها  هوشيمار ان    .القصة 

اجله   من  جاء  ما  على  سيحصل  انه  العقرب  من   يوه  أالفقالت  مادة 
التراب  بأخذ بعض    هوشيمارالطبيعة مضادة للشلل وأشارت العقرب على  

نصحته  و م  له  ل اسفل الجبل المقابفي  ذلك التراب  يوجد  و ذهبي  ال لون  الذا  
جسم المشلول الذي  ال على  بعد ذلك  بالماء ودلكه  راب الذهبي  الت   ذلك   خلط ب

 سيتماثل للشفاء على اثر ذلك. 
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الجبل وحفر    هوشيمارشكر             اسفل  إلى  توجيهاتها وتوجه  للعقرب 
وتوجه عائدا إلى قرية    مية منهوأخذ ك  تراب له لون ذهبيحتى وصل إلى  

ه وهو مستلق على  ره وتطعمجوابكى بزالت ت ما  امهالشاب المشلول. وكانت  
إلى الشاب وطلب كوبا من الماء ومزج الماء مع   هوشيمارالفراش. دخل  

التراب   الشاب    الذيالذهبي  ذلك  جسم  على  ومسحه  معه  به    فإذا احضره 
 يتماثل للشفاء. 

اسرته واحتفلت االسرة    وأفراد   هوشيمارونهض من سريره وعانق            
معترفا بالهزيمة    غريب وق الس صرخ المخللعر ي ليلة اديد وفن ج ه مبزواج

افراد االسرة في   الشاب مع  إلى االبد. وعاش  البالد  وخرج نهائيا من تلك 
 هناء وسالم. 

 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
ى خير وهي المنتصرة في  و  ق   ايضا  ن هناك إ فكما ان هناك محور شر ف”

 “النهاية
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 يةلوفسيف والزوجة وا
 

ارياف                     مظاهر    وسطفي ريف من  ظهور  وقبل  السودان 
االجنبية   و الثقافات  السليمة  واألفالم  الفطرة  تمسخ  التي  وتنشر  المسلسالت 
بالنقص   تشوبهن  الشعور  ال  وودودات  ومطيعات  وديعات  النساء  كانت 

ال املة و ك  عةطا  تعاىل. كانت المرأة تطيع هللا  تعاىل   تلوين وال تغيير لخلق هللا
لذلك فان الحياة االجتماعية كنت مصبوغة بالتوفيق والسداد    وجهاز   فل تخا

والطمأنينة   طبيعة واالستقرار  والنجاح  عن  الناشئة  الحياة  مصاعب  رغم 
 حياة الريف القاسية.  

السماء م            تتكاثر في  نهاية يوليو والسحب  الوقت  رة بسقيا  بش   كان 
وتمأل الزرع  تروي  اغزيرة  االمطار    كانت   س النا   ان   ال إ  .ضرعل   ان  تدرك 

الطبيعية. و  هذا ال يعني  يمكن ان تكون سقيا تحمل معها بعض الكوارث 
تحكي فشل  الناتجة عنها    كوارث ال  انان االمطار سيئة في حد ذاتها اال  

اال تطويع  في  التوظيف  وترويضها    مطار االنسان  لتوظيفها  واالستعداد 
نظيم الري  القنوات وت شق  وذلك ب   لألرض   يله لخدمة االعمار االالصحيح  

 السدود والتحكم في مصادر المياه.  وإقامة
كان سيف عريسا قد تزوج لتوه وخرج مع زوجته باحثا عن ارض           

والطماطم   والذرة  بالدخن  لزراعتها  الخضروات.    وأنواعخصبة  من  كثيرة 
 الدارة’ئها  امأسنادى سيف بعض ابقاره ب  ر.ا بقوكان برفقتهم قطيع من اال

وتتبعهما  تلك  تلتفت  ف  ‘ةرَ م  الحَ ’،  ‘ الولودة’،  ‘ اليهما  بقية  فاالبقار  تتبعها 
 القطيع. 

وزوجته    حمل           تتصف  سيف  التي  االبقار  بعض  على  امتعتهما 
االودي إلى  جميعا  وانطلقوا  واخضرار    ة بالهدوء  وفير  بماء  تبشر  التي 
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السم هدوء  اثناء  لوارفة جار اشالا   وا تحتويتوقفاء  سندسي. كانوا يسيرون 
عندما تهطل االمطار الغزيرة ويستلقون على االرض في العراء اثناء البرق  

و  االمتالء  في  االودية  وبدأت  المتدفق  تحرك  والرعد.  إلى    بسرعةالماء 
المنخفضة   فيضانات  االماكن  شكل  امامهل  ةجارففي  شيء   ةمقتلعو   اكل 

 . بأنواعها نات الحيواث جثار و شجقطع اال امعه ةاالشجار وحامل امعه
بدأ             عميق  وادي  ضفاف  على  قرية  إلى  وزوجته  سيف  وصل 

بفعل االمطار الغزيرة. وكان وقت المغيب عندما اخبر سيف زوجته    يمتلئ
إلى   يذهب  سوف  منه    حاكمبأنه  ليطلب  المنطقة  تلك  تقطن  التي  القبيلة 

رفض    ا وإذ ها  ارض في قطعة    عةالسماح له باالستقرار في منطقة قبيلته وزرا 
زوجته.    الحاكم اليها  تنتمي  التي  القبيلة  نحو  رحلتهما  سيواصالن  فأنهما 

االمطار   االكانت  في  فطلب  انهممستمرة  المنطقة  ارجاء  كل  في  بغزارة  ر 
منها البقاء تحت تلك الشجرة التي تقف على ضفاف الوادي وعدم التحرك  

غريب   المكان  الن  يرجع  حتى  مكانها  اكثوتش  حو وممن  فيه  نات  وا حيل ر 
. وعدت زوجته بالبقاء في مكانها وعدم التزحزح منه قيد انملة مهما البرية 

 كانت االحوال.  
تحت  الذي كان يجلس في مجلس القضاء   الحاكم ذهب سيف إلى           
  ان االرض هلل ”بسيف قائال له    الحاكمينظر في امور الناس. رحب  شجرة و 

  “من مساحات وازرعهاتريدها    ما  . فخذ رهاا ويعملحهويستحقها من يف  تعاىل
ال سيف  زوجته  حاكم  شكر  ليخبر  عائدا  وتوجه  كرمه  على    بحصولهعلى 

 لالستقرار في تلك المنطقة.     الحاكم موافقة 
في             النهر  وبدأ  المنهمرة  االمطار  كمية  ازدادت  عائد  هو  وبينما 

 عن وأمالقرية  داخل    نما  اخالجريان بسرعة كبيرة وسمع سيف اصواتا وصر 
بالصعود    سيف البعض  بعضهم  يدعون  القرية  اهل  ان  وعرف  السمع  في 
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القرية إلى  طريقة  في  جارفا  سيال  الن  المرتفعة  االماكن  ان    .إلى  وأدرك 
النهر اذا لم تتوجه إلى منطقة مرتفعة. هرب    باتجاه  زوجته  السيل سيجرف 

ة  زوجان    إال   وجته. ز   انمكوأسرع سيف الى    الناس إلى االماكن المرتفعة
قيد انملة من زوجة سيف  ذكرت وصية زوجها وطاعة له لم تتحرك  سيف ت

سمعت  مكانها   انها  وكان  رغم  الجارفة  السيول  التحرك    بإمكانهاازير 
مرتفعة   منطقة  إلى  في    إالوالصعود  الماء  منسوب  وارتفع  تفعل  لم  انها 

ز ف  .النهر  وغرقت  النهر  داخل  إلى  عارم  سيل  المطيسة  وججرفها  يعة  ف 
إلى جانبه وهو يسعى في دروب الحياة باحثا عن الكسب   التي وقفت  فيةالو 

الفيضانات    سببتهالم يتوقع مثل هذه المأساة التي    ألنهالحالل. حزن الزوج  
 تتحرك من مكانها. إال نصحها  ألنهوندم 

حدثسيف  اخبر              بما  القرية  الزوجة    لزوجته  اهل  بتلك  فأعجبوا 
واسوه وعرضوا علية الزواج من القرية  ن المال و ر مالكثي  وهعطوأ ة  جيذالنمو 

بناتهم   كرمهم  حتى يصيغ لهم زوجة مثالية من بين  انه   إالفشكرهم على 
يعلم   ابيهاكان  تربية  نتاج  هى  زوجته  يذهب  ف  وامها.   ان  ان  تزوج  لي قرر 

 بناتها. من زواج الاختها الن مثل تلك االسرة هى التي تستحق 
إ   ذهب             قر سيف  وا ية  لى  حدثزوجته  بما  والدها  ان   . خبر    ورغم 

لغرقها    اهوالد اعطائه   إالحزن  في  نجح  الذي  التربوي  بالنموذج  فرح  انه 
فقبل سيف وتزوجها ورحل بها    . وعرض على سيف البنت الثانية  . للمجتمع

حصادا   وحصد  فيها  وزرع  االولى  زوجته  فيها  فقد  التي  القرية  نفس  إلى 
زوجته إلى اكثر المواقع ارتفاعا  صار يأخذ  ول  ت السيفي وق  نها  إالوفيرا  

مثل اختها التي    لحمايتها من السيول وكانت هي ايضا تطيعه في كل شأن
فرح    .غرقت موسم  فقط  ليس  االمطار  موسم  أصبح  فقد  لسيف  بالنسبة 

االولى   زوجته  لفراق  اليمة  ذكرى  موسم  ايضا  بل  والحصاد  بالزراعة 
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 المطيعة. 
 

 لقصة  لقية لالخمة  القي
 “عة الزوجة لزوجها اساس االنسجام العائلي والتوفيق الحياتي اط”
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 امونة مصدر الفأل 
 

.  وبيعه  حطابا يخرج لقطع وجمع الحطبرجال  كان آدم                    
جافة شجرة  يقطع  كان  وبينما  االيام  من  يوم  أنه  وفي  إذ  يقطع  ؛  ال  كان 

البيئة بل يختار االشجار    وجمال  ار ضر على اخ حفاظا  اء  االشجار الخضر 
والجذو  السمع    آدم  سمع  ،الجافة  عالميتة  فاسترق  صغير  طفل  مرة  صوت 

اذنياخرى   ان  من  يتأكد  مرة  إ ف  .تكذبانه  ال  هلكي  الصوت  يسمع  به  ذا 
قريبة    . اخرى  شجرة  تحت  صغيرا  طفال  فرأى  الصوت  مصدر  إلى  فتوجه 

ف اليه  فتوجه  بطفل  إمنه  حديث رضيذا  يص ا ج  دةالوال   ع  آدم  الغى  فيح.  ئع 
اليوم   لذلك  الو برنامج االحتطاب  بكل رفق ورعاية وحنان وتوجه    طفلاخذ 

لم    ااذ انهم  .مولودا   تعاىل  إلى زوجته التي كانت تتمنى ان يهبها هللا   به فرحا  
يظهر من مالمحها انها من اسرة كبيرة  و ابناء. كان المولود بنتا   اتكن لديهم

 ونة.  طاب امحال وسماها
الحطاب            بدأ  زعيم  آدم  وعندما  بنت  انها  تبين  ذويها  عن  يسأل 

تأثير    نيلية  قبيلة وتحت  و وانه  سائدة  الجهل  كانت  التي  تلك  الخرافات  في 
ما زاره في ليلة والدتها  ج   نَ م  الجاهل  النيلية  صدق زعيم القبيلة  فقد  المناطق  

يوم   سيموت  المولودة  زوج  بأن  الجاههابو ها  فأعتبر هما  جازو واخبره  ل  ا 
كبير   شؤم  فأمر  لألسرة مصدر  الغابة  الزعيم  .  إلى  بها  بالذهاب  مساعديه 

 وتركها هناك.  
حياء             ولها  مهذبة  وكانت  الحطاب  بيت  في  تترعرع  البنت  بدأت 

االنوثة   وحياء  وطهارة  وأضفت الدين  وعفة  وقارا  عليها  الصفتين    . هاتين 
الزواج منها اذ انها   القرية  في بشا ل تمنى كقرية و ال  لذلك احترمها كل اهل 

 . واستقامتها كنز لمن يتزوجها لحيائها وعفتها
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ملك             مر  االيام  من  يوم  مجاورة  وفي  ممملكة  العمر   نتصف في 
من  الملك رائف  . وطلب  التي يسكن فيها الحطابالقرية  اسمه رائف على  و 

للشرب.   الماء  بعض  تالحطا  فأجلسهالحطاب  كشجرة    حت ب  وخه  امام 
الملك  رأى    .ايضا  ر لهما الماء وبعض الطعام ض  ح  مونة ان ت  امن    وطلب
يشع    الذياندهش للنور االيماني  ف  .حضر الماء والطعاموهي تمونة  ارائف  

اثرٍ  كل  من  الخالي  وجهها  بعض    من  بها  يزركش  التي  التجميل  لمواد 
م  مسخ  إلى  فتحولهن  وجوههن  اال  شوهالبنات  ا   .ن لوامتناقض  لملك  اكل 

طعام البسيط الذي قدمه الحطاب وشرب من الماء وشكر لهم  من الئف  ار 
القكرمهم وغادر.   زعيم  استراحة  في  الملك رائف  واخبره برغبته    ريةتوقف 
من الزواج  الفتاة  في  مواصفاتها.  أ و   تلك  القبيلة  رئيس  رئيس  عرفها  فعطى 

امونة.  القبيلة   الملك  واخبر  انها  القرية  نشأان  ئفرا زعيم  بها  في  يت  ت 
. فقاطعه  واألمراءبينما هو ملك ويستحق الزواج من بنات الملوك  طاب  ح

كزوجات   القصور ال تصلح  الكثير من  ان تربية  قائال    ألنهنالملك رائف 
ممسوخات ومسترجالت وفاسدات وطلب من زعيم القبيلة مرافقته إلى بيت  

وال االنوثة  تقبع  كهذه  بيوت  في  ان  مضيفا  ين  والتد   الطاعةو   عفة الحطاب 
ما  الستقامة  او  المواصفاتونادرا  هذه  الملوك    توجد  قصور    واألمراء في 

 .  والسياسيين 
مع الملك رائف إلى بيت الحطاب الذي اندهش    ريةذهب زعيم الق          

برغبة    ريةالمتواضع. اخبره زعيم القالصغير  لكوخه  ملك  الذا  لزيارة مثل ه
للزوا التقدم  في  رائف  مالملك  امونج  فأس ن  الطلب  لحطاب  ا   ربتغة.  لهذا 

الذي رأى فيه نزوال من جانب الملك للزواج من طبقة الحطابين وتسلقا من  
بامتعاض الملك    ريةالحكام فأخبره زعيم القالملوك و حطاب إلى طبقة جانب 

رائف من بنات القصور الالئي ال يصلحن لشيء سوى التوافه واالنحطاط  
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والروح العقلي  بال ل  فقب  ي.  والفراغ  رائفعرض  حطاب  على    الملك  واتفقوا 
 موعد الزواج. 

لتجهيز             مملكته  إلى  رائف  الملك  وذهب  للزواج  التجهيزات  بدأت 
في   الثالث  العضو  بقبول  زوجتيه  واقنع  الجديد  العروس  الستقبال  القصر 

الزوجية.   مملكة    إالعش  ملك  ابنة  وهي  الزوجات،  احدى  لم    مجاوره ان 
إلى عالم زوجها الملكي فتركت  طاب  يت حة من بة ثالثوجل ز ترض بدخو 

بالزواج  بخطة زوجها    وأخبرتهابنها وتسللت من القصر وذهبت إلى ابيها  
المتقدم  صهره    ألمر فتعجب    .آدم  البنة الحطاب وامتداحه  من بنت حطاب  

السن  صغيرة  في  فتاة  من  الزواج  في  يرغب  اعجب    إال   . الذي  أيضا   انه 
ال عنسمتي  بالمواصفات  آدم  ال   بنت  امونة   عها  بنتا    ورأى حطاب  ان 

قصره   إلى  وتأتي  االمير  البنه  زوجة  تكون  ان  يجب  كامونة  محترمة 
قد    إلصالح يكون  وبذلك  أيضا   مملكته  حاشية  في  الفاسدات  االميرات 

البنه بامونة  والظفر  صهره  زواج  افشال  واحد؛  بحجر  عصفورين    . ضرب 
ق إلى  بالذهاب  االمير  ابنه  والأذ م  معآدم  لحطاب  ا   ريةفأمر  من  ون  زواج 

. وصل االمير مع جيشه  آدم خافة الحطابمعه جيشا جرارا إل وأرسلامونة 
ال  وتحت  الحطاب  قرية  إلى  يرافقه  الذي  وتهديد  العسكرى    ضغطوالمأذون 

ه وتمت مراسيم الزواج  لعلى تزويج امونة  آدم وافق الحطاب االمير الغازي 
 يه. ة ابلكممصوب ا به  االمير وتوجه وأخذها بسرعة

وابنه             والد زوجته  لمحاربة  بالخبر فجهز جيشا  رائف  الملك  سمع 
السالح. االمير   تهديد  تحت  وتزوجها  مخطوبته  سرق  الملك    الذي  وصل 

الملك   ابن  فيها  وصل  التي  الليلة  نفس  في  زوجته  والد  مملكة  إلى  رائف 
عب  من الصوكان    لةمقف وكان ليال مظلما وكانت ابواب االسوار    . بعروسته

الذي جاء    بابنهالملك رائف  دون لفت انتباه الحراس. لذلك استعان    تحهاف
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معه لزيارة جده وكان صغيرا ويعرفه الحراس فنادى من خالل فتحة صغيرة  
ابن   صوت  انه  الحارس  فعرف  السور  الملكصبباب    الحارس   فجاء  . هر 

فباغته مقاتل الباب  لفتح  الملك را   مسرعا  ة  السيطر ستطاع  وا   ئف من جنود 
و عل ابو يه  لجيش  افتح  السور  رائف  ب  القصر  الملك  اجتاح  الذي  الغازي 

.  امونةكان يحتفل مع اسرته بزواجه من  العريس الذي    واألميرواسر الملك  
مأذون الذي كان  حضر الأو   بالسالسل   الملك  وأبيه د الملك رائف االمير  قي  

ز  تجهينة و من امو المير  ا  ق الطليكتب ورقة  في رحلة زواجه    لألمير مرافقا  
 صيغة زواجه منها. 

المأذون             ابدغر   المنتصر  رائف الملك    ألوامرازعن  االمير  ام  ء 
ان جيش الملك رائف سيطر عليه واجبروه على التوقيع على    إالالمقاومة  

مع والده وضم الملك رائف    السجن بعد ذلك   عود  وأ  صك طالقه من امونة  
 . حة كبيرة من المنطقةمساكم حصبح ي كته وأممللى مملكة والد زوجته ا

الملك             آدم  في طلب الحطاب    وأرسلامونة إلى قصره  رائف  اخذ 
في   اول  بتفاصيل االحداث وعينه وزيرا  الملك  واخبره  حضر مسرعا  الذي 

فتغير حال الحطاب   القصر  وعاش مع اسرته في سعادة وهناء  آدم  بالط 
الحطاب    وأدرك امونآدم  اان  تخلىلتة  النيلية  ا  ابوهعنها    ي  القبيلة  زعيم 

الخرافات  شؤم    ىدعوا   بسبب  مصدر  لقد  انها  فأل  مصدر    ه اصبحت 
 . سرتهوأل

 
 القيمة الخلقية للقصة  

ال يجب ان نصدق المنجمين والعرافين وعلينا ان ندرك ان االنسان يجد  ”
 “الجزاء وفقا لعمله وسلوكه
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 ابناء العمدة المغدور
 

جابر كا                     تتميز    الكم  ن  اراض  ذات  منطقة  على 
اكبرهم   اسم  ابنان  وله  وحكيما  السودان. وكان عادال  بالخصوبة في وسط 

موسم  م    واألصغرمير  سَ  قدوم  بمناسبة  سنوية  مأدبة  يقيم  وكان  نير.  
المأدبة كل اهل المنطقة وملوك المناطق المجاورة.    لهذه االمطار. ويدعو  
  واألهازيج  والمعازفالناس بالطبول  ل  تفاح بيرة و أدبة كم موفي تلك السنه اقا

س   اسمه  ملك  االحتفال  حضر  المجاورة الشعبية.  المنطقة  ملك  وهو    فيان 
جابر اشتهر  لمملكة  وقد  س  .  والمكر فيان  الملك  والدهاء  والحقد  بالخبث 

من اجل االستحواذ على   اوالغدر. اذ كان يقتل ملوك المناطق المجاورة غدر 
وكان تهم ممتلكا س  م  لميعجابر    .  السيئ  عدن  كان    إال والخبيث  فيان  انه 

ل ح حاله عله ي    يعامله معاملة طيبة  وبينما كان االحتفال مستمر  .  سلوكهو   ص 
سفيان  جلس   والملك  جابر  كان  الملك  بينما  الحديث  اطراف  يتبادالن 

 بالقرب منهما.   يتسامراننير سمير وم   الصبيان 
لهم مثل هذه االحتفاالت  ن  كاا  يان اذف لك س  الم تقدم سمير وسأل            

نعم لنا الكثير من االحتفاالت في  ”فضحك سفيان بخبث وقال    مملكته.في  
ال   لماذا  المناسبات.  بعينك؟  تأتيشتى  س  و   “وترى  الملك  هذه  استغل  فيان 

ر  ض  ح  في مملكته وطلب منه ان ي  لزيارته  دعوة  قدم للملك جابر  الفرصة و 
جلاق  واف.  معه  ابناءه ال   عوة الد  بلوقابر  ملك  مطلع    ةالجديد  سنةوحددا 

 فيان إلى مملكته.  موعدا للزيارة. انتهت االحتفاالت وغادر الملك س  
ال           مطلع  خادمه    ة الجديد   سنةوفي  مع  جابر  الملك    وأبناءهخرج 

ومنير   س  سمير  مملكة  فيها    .فيانقاصدا  يقيم  قرية  على  مر  طريقه  وفي 
التاجر.  ااخ زيابناءه    صرفأ ه  كان في    إال هم  مة عر اعلى  جابر  الملك  ان 
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زيارة سريعة لعمهما إال انه  سمير ومنير  فوافق على تسجيل  امره  عجلة من  
أليام عديدة.    سيصر على اقامتهم معه  هااذ ان اخا  مرافقتهم  رغب فيلم ي
جابر  أرسلهم    لذلك العودة  الملك  بسرعة  اياهم  حاثا  القرية  داخل  إلى 

 .  فيانملكة س  ة إلى مرحللمواصلة ال
بكل             فأستقبلهم  م  ترحاب وعل  حب و ذهب االوالد إلى منزل عمهم 
فيان وغدره  يعلم خبث الملك س    عمهم   وكانالتي يقصدونها.  م  ه  تَ هَ ج  منهم و  

ة  ي  لك  وطمعه ورغبته في االستيالء على الوادي الخصب الذي يقع تحت م  
ال يذهب إلى  أه  ايا  ناصحاملك جابر  ال  مملكة الملك جابر. فبعث إلى اخيه

س   يخلف    إالفيان.  مملكة  ال  حتى  الذهاب  على  اصر  جابر  الملك  ان 
عمه    فأصريقول وال يكترث لما سيحدث    الميعاد اذ انه ملك وانه يفعل ما

ترك   ومنير  على  س  سمير  مملكة  من  يعود  حتى  الملك  معه  فوافق  فيان. 
و  ذلك  على  و جابر  عمهم  مع  ابنائه  خامسيرته  ل  اصو ترك    إلى مه  دمع 

 فيان. س  مملكة 
واستقبله س             إلى قصر سفيان  مع خادمه  الملك جابر  فيان  وصل 

غير انه كتم مشاعره    .انه انزعج لعدم حضور ابناء جابر معه  إالبحرارة  
من  االنتهاء  وبمجرد  منومة  مادة  طعامه  في  ووضع  ضيفه  لتكريم  وتفرغ 

جاب  الملك  دخل  العشاء  فوليمة  عر  نوم  فأي  رجاله  م ال  رمميق  سفيان  لك 
ان   تبين  بعيد وعندما  الموقف من  يراقب  منه وكان خادم جابر  بالتخلص 

  .سيده قد غدر به تخوف من ان حاشية الملك سفيان ستتخلص منه ايضا 
القصر وتمكن من الخروج من تلك المملكة  لذلك تسلل بسرعة إلى خارج 

هؤ  مثل  ان  يتذكر  وهو  حاكمها  من  الملوك  الءالظالم  فيهم    نالذي  هم  قيل 
ل ة   إ ن  ال م ل وَك إ َذا﴿ ز َة أَه ل َها َأذ  َسد وَها َوَجَعل وا أَع  َية  َأف  اليوم  وبالطبع نرى    ﴾َدَخل وا َقر 

 . هؤالء الطغاة والمجرمين من حولنامثل ايضا 
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الملك  وصل الخادم إلى قرية عم االوالد واخبرهم بما حدث وطلب            
الملك سفيان سيتحرك ليكمل سيناريو التخلص من  ن   الاء حاالاالختفر  جاب

 ورثة الملك جابر واالستيالء على ممتلكاتهم.  
الكبر طمأن عمه والخادم    إال           انهم ال    وأكدان سمير وهو االبن 

 يهابون سفيان وانه سيأتي الوقت الذي سيعطون فيه سفيان درسا قاسيا.  
سف            رأس    يانخرج  ابناء    قاصدا  رة غي ص  قوة على  من  التخلص 

في   يجدهم  ولم  المغدور  إلى    قصرهمالملك  قرية  من  عنهم  يبحث  وظل 
االصدقاء  احد  فيها  يقيم  صغيرة  قرية  إلى  الثالثة  االبناء  التجأ  قرية. 

ر وعند وصولهم اليه عرفهم وفرح بقدومهم وحزن  مَ واسمه ش    ألبيهالمقربين  
باقتراب سفيان من القرية    رمَ ش    سمعو .  ابيهم العادلتل  كثيرا عندما علم بمق 

ف  جابر  الملك  ابناء  عن  خلف    أخفاهمباحثا  ووارفة  كبيرة  شجرة  فروع  بين 
 بيته. 

س           ومنير  وصل  سمير  فيها  يختفي  التي  القرية  إلى    وأطلق فيان 
منازلها وكان   في  سكانخالل ذلك  عملية بحث  فيها    القرية  يهين  ويعيث 

فرد    جابر.  عن ابناء الملك  رمَ ش  وسأل    رمَ ش  نزل  موصل إلى  تى  فسادا ح
  . رمَ ش  فيان عنق بقرة من ابقار  فضرب س    .يعرف مكانهما  انه ال  رمَ ش  عليه  

مرة اخرى انه    رمَ ش  فرد عليه  . وسأله مرة اخرى عن مكان ابناء الملك جابر
مكانهما  ال البيت    .يعرف  اركان  كل  في  وبحث  اخرى  بقرة  عنق  فضرب 
 اخرى. ية قر  ا قاصد من البيت  خرجو 

نزل سمير ومنير من الشجرة وقد شهدا من اعلى الشجرة وحشية            
وشكرا للرجل تضحياته الكبيرة التي فقد فيها بقرتين من    . فيان وقسوة قلبهس  

له. وطلبا منه اعطائهما فرسه   وفيينله انهما سيكونان ابنين    وأكدا اجلهما  
س وحثهم على االنتقام  فر ا ال رج لهمحرك. فأسالت حتى يتمكنا من مواصلة  
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 الزاد.   رمَ ش  وجهزت لهم زوجة   الظالم  فيانمن س  
نير في رحلة طويلة ووصلوا إلى مدينة كبيرة يقيم  انطلق سمير وم            

وسأال    . المغدورالملك    مد وهو ايضا احد اصدقاء ابيهنَ فيها رجل يسمى سَ 
منزل عن  بوبع  وأخيرا .  دنَ سَ   الناس  مضن  د  إ حث  سَ ز من  ىل وصال  د  نَ ل 

 واخبراه بما حدث وبقيا عنده.  
د مقاتال يجيد كل فنون القتال فعرض على سمير ومنير  نَ كان سَ          

فنون   اجاد سمير ومنير  وجيزة  فترة  فوافقا. وفي  القتال  فنون  كل  تعليمهما 
التي  ال  القتال اجادة تامة حتى انهما احرزا المراكز االولى في مسابقة القت

سنو تق إلى    في  ايام  االنضمام  المدينة  حاكم  منهما  وطلب  المدينة.  تلك 
كبار   من  وصارا  الملكي  الجيش  إلى  وانضما  طلبه  على  فوافقا  جيشه 

 في جيش الحاكم.  ضباطال 
فيان في غيه وظلمه وجبروته وواصل البحث عن ابناء  استمر س            

جابر   مكان.  الملك  كل  يفعل  في  كان  يرت   ذلكوبينما  الفكان  .  ظائعكب 
انه استطاع    إالرجع مرة اخرى إلى مملكة جابر وقاومه اهل المملكة    حيث

  قصر الملك جابر. ولم يكن في ال  قصرالتغلب عليهم ووصل إلى مشارف  
سوى النساء. لذلك لم يقتحم المنزل بل ذهب إلى الحقول الخضراء وسيطر  

 م. نتجاتهاضيهم ومار  عليها وبدأ في نهب المحاصيل وسلب المزارعين
ان             الضباط  وبعد  كبار  ومن  اشداء  مقاتلين  ومنير  سمير  أصبح 

المدينة تلك  حاكم  جيش  في  حدث  ،  ومحبوبين  ما  الحاكم   ألبيهما اخبرا 
ابيهما   ارض  يستعيدا  حتى  جيش  اعطاءهما  المدينة  حاكم  من  وطلبا 

الالمغدور وتلقين س   ا ينساه ا درسا لن    ار غد  فيان    الملكمة. وافق  لظللحكام 
تفاصيل    ان  بعد س  غدرا  ابيهم    اغتيالسمع  الغادرة  فيان  وتصرفات 

ف الوحشيةو  له.  منير    ماجهز  تقدم  بينما  الجيش  سمير  فقاد  جرارا  جيشا 
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شعر   والمراقبة.  االستطالع  الملك  س  الملك  لعمليات  ابناء  بتحركات  فيان 
  وبدأ   وجها لوجهان  تقابل الجيش  وأخيراجيشا لقتالهما  هو ايضا  جهز  ف  جابر
ق في استعراض مهاراته القتالية استعدادا للقتال. التحم الجيشان في  فريكل  

فيها   تفاجأ  حامية  القتالية  س  الملك  معركة  ومنير  سمير  بمهارات  فيان 
جيش   وانهزم  والمنضبط.  المحترف  هزيمة  س  الملك  وجيشهما  شر  فيان 

  ان يفس  لك  المر فرس  تعثفيان وجها لوجه والتحم سيفهما و وتقابل سمير وس  
سمير قتله في    بإمكانبعيدا وكان    سيفهعلى االرض وطار  سفيان  سقط  ف

اللحظة   يفعل   إالتلك  لم  بلانه  االعزل وطلب    .  يقتل  انه ال  لسفيان  قال 
ومن ثم استئناف القتال.  مرة اخرى  منه النهوض واخذ سيفه وركوب فرسه  

ب  لتعوا  قالرهامن شدة ا   لهث فيان يس  الملك  التحم االثنان مرة اخرى وبدأ  
الملك سفيان  من يده    سيفهفوقع   سمير معه اسيرا واستعاد    وأخذه واستسلم 

ابيه   س  مملكة  مملكة  اليه  منه.  فيانوضم  الناس  اهل    وأراح  مملكة وفرح 
بعود    جابر أيضا   وفرحوا  رأسهما  مسقط  إلى  المغدور  الملك  ابناء  بعودة 

 صبة. الخ   وأوديتهم العدالة واستعادة اراضيهم 
بعد    وأمانلكة ابناء جابر والممالك المجاورة في سالم  ممت  اشوع         

  رمَ ش  تزوج سمير من بنت  د فقد  نَ وسَ ر  مَ لجميل ش    وردا    .فيان وخبثهزوال س  
 . وأمانوعاشوا جميعا في سالم  د نَ سَ ومنير من بنت 

 
 القيمة الخلقية للقصة  

 “ناءبل من شيم الجب  لرجالالغدر ليس من شيم ا ”
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 ةصيل وا ل ة اصيشجاع
 

التركي                    االستعمار  زمن  البعيدة،  االزمان  من  زمن  في 
للنيل  ل  ازعيميسمى اصيل    رجل  ومرتزقته المصريين، كان منطقة محاذية 

سمع  وفي يوم من االيام  .  كانت زوجته تسمى اصيلةو في شمال السودان.  
استطاصيل    الزعيم  قد  اقاربه  من  اثنين  معتق  اعاان  من  ه اماقل  الهرب 

اال السودانية  جيش  للحدود  مجاورة  منطقة  في  العتقال  المصرية  ستعمار 
االبطال ممن يدعون إلى تحرر البالد والعباد من عبادة العباد إلى عبادة  

  يؤويهماصيل بحثا عمن    منطقة زعامةرب العباد. وقد وصال إلى مشارف  
 ويقدم لهم الحماية.  

التق  ينا ل ع”  اصيل لزوجها    لةاصي قالت            لكل  ديم  والحماية  مساعدة 
  قولينه هوت  ان ما”اصيل    زعيم فرد ال“ المستضعفين والذين يبحثون عن ذلك 

  “ا أعدائنسنواجه ضغوطا وتحرشات من    فإنناتبنيناه    وإذانوع من االنعتاق  
منها مفر  وال  ابتالءات  كلها  الحياة  ان  اصيلة  اصيلة    وأبدت  .فردت 

إلى جانب للو استعدادها   واالبتالءات.    اوزيتج  حتى  يل صا   قوف  الصعاب 
يجب عليه ان  فمادام انه يسير على الطريق الصحيح  له انه  اصيلة    وأكدت

 يتوكل على الخالق الرازق. 
ان تحررا من عدوهما  ي  الهاربَ   وإيواء  إلحضارخرج اصيل             بعد  ن 

مشارف    يختبئانووجدهما   على  والحشائش  االشجار  زعطقنمبين    امةة 
قصة اعتقالهما وقاال انه    هاربانوسرد ال  .ة يرثى لهافي حالا  وكاناصيل.  

في يوم من االيام حضر المفتش المصرى المرتزق لجمع الضرائب الباهظة  
بالقوة    الضرائب   يجمعون المرتزقة المصريون    التي اثقلت كاهل الناس وكان

  ن الذيء الدانيين االبريالسو إلى القتل والتنكيل با   ا والقسوة التي تؤدي احيان
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فأمر  عليهما لم يستطيعا دفع الضرائب المفروضة وانهما يستطيعون دفعها. 
بسجنهما. وبقيا في السجن حتى تم تحريرهم نتيجة غارة  المفتش المصري  

السجن   حراس  قتلوا  الذين  الوطنية  المقاومة  رجال  بعض    وأطلقوا شنها 
 سراحهما. 
المفتش             حمايةناق  المرتز سمع  تحت  فقاد    يمع ز ال   هما  اصيل. 

اتباع من  ووصل  همجموعة  االوغاد  مشارف    واالمرتزقة  اصيل    قةطمنإلى 
ال المفتش    وأرسلخارجها.    واوعسكر  تسليم    زعيم إلى  منه  يطلب  اصيل 

المرتزقة ي  الهاربَ  ان قواته لن تستطيع مقاومة هؤالء  ن. انزعج اصيل ورأى 
لحرب مهما  دخول اة و اجهو نه البد من الما اانه كان مقتنع   إالالمستعمرين.  

مغادرة   السجن  من  الهاربين  اقاربه  من  طلب  لكنه  التكلفة    منطقتهكانت 
على البقاء   وأصراانهما رفضا    إال  .حتى ال يقعا في يد المفتش مرة اخرى 

 والقتال الى جانبه.  
هم  يجهزون للقتال ويعدون العدة لذلك. وكان لاصيل واتباعه    بدأ          

طبيع جهة  م  يللنا  وهو  يحاجز  جهة  ن  من  القاحلة  والصحراء  الشرق 
على   اعتمدوا  شيء  كل  وفوق  المدينة.  داخل  في  الكثيفة  والخضرة  الغرب 

السوداني   تعاىل  هللا للمقاتل  المعهودة  الشجاعة  جبن    .وعلى  مدركين  وكانوا 
سيف اصيلة  وحملت  المباشرة.  المواجهة  من  وخوفهما  والمرتزق  ا  المستعمر 

فرسك وركبت  السيوف    تخذ وأ ا  بيرا  ووزعت  النساء  جمع  عاتقها  على 
والخناجر والسكاكين والحراب للقادرات على ذلك ووفرت الحماية للضعاف  

والنساء   الرجال  اعجب  واألطفالمن  بشجاعة  وحاشيته    أصيل  الزعيم . 
 . وحسن تدبيرها  اصيلة

ال            المرتزق    زعيمارسل  المفتش  إلى  رسالة  غرور يوضح  الماصيل 
هم  انه  فيها هؤالء  ادام  يسلم  لن  فأنه  اصيل  جوف  في  ينبض  قلب  ناك 
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االبرياء لمصاصي دماء الشعوب ومرتزقة المستعمرين. وانه سيالقيه على  
للمعركة   التحضير  المفتش في  بدأ  الرسالة  تلقيه هذه  المعركة. عند  ارض 

 من الوجود.   ظلم المتمرد على الاحة اصيل وإز ولغروره كان واثقا من النصر 
دخل الجانبان معركة شوارع حامية استبسل فيها رجال اصيل وبدأ            

إلى القتال   النساء  المفتش يخور وانضمت  في صفوف    وأوقعنعزم رجال 
شعر المفتش    وأخيرا رجال المفتش االستعماري المرتزق خسائر لم يتوقعوها  

ا   ضي كة وان علية أمعر بأن رجاله بدأوا في االنسحاب والهروب من ارض ال
 . ففر هاربا يجرجر اذيال الخيبة والهزيمة.همع من تبقى من اتباع لهروب ا

واصيل            اصيل  الرجال    ةاحتفل  جهد  بفعل  تحقق  الذي  بالنصر 
لل  الشجعان تشجيعها  اصيلة  وشكروا  النبيالت  على    زعيم والنساء  اصيل 

 المواجهة والقتال حتى االنتصار.
 

 لقصة  ة لالقيمة الخلقي
 “عواهن الزمن هةجمواللرجل االصيل في  لة دعم ياالص   المرأة”
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 نبيلة الشجاعة الوفية 
 

صحوا                      اليوم  ووكان    كان  زُّ السوق غرب    ع  إلى  متوجها 
كان   وبينما  النيل.  من  الغربية  الضفة  الى  وعبر  قاربه  على  ركب  النيل. 

و زُّ عل   ع  مرت  قاربه  حبل  نبيه  يربط  اسمها  متكيلة  امرأة  إلانت  ى  جهة 
وفاخبرها   . ضفاف النيل لتعبر إلى الضفة الشرقية على قاربها زُّ ان هناك   ع 

تمساحا يطارد القوارب وعليها ان تتحسب لذلك اذ انه هرب من المطاردة  
 بصعوبة بالغة.   

وابتعد            زُّ ى  من الشاطئ متوجها إلى السوق بينما اتجهت نبيلة إل ع 
الق لعبور  فيوق  نيل. اربها  لن  ”  نفسها  الت  فأنني  التمساح  هاجمني  اذا 

ى  صل هذا الطعام الي اتراجع اذ انني احمل الطعام إلى زوجي ويجب ان  
 “ مهما كانت التكلفة زوجي

ازره            من  تشد  وكانت  حامد.  لزوجها  ومخلصة  وفية  نبيلة  كانت 
  ف لشري ش ا من كسب العيكن  حتى يتم  دعم وتوفر له كل اسباب الخدمة وال

وكانألسرته  الحاللو  ونبيلة    .  يحبهم  حامد  وكان  البعض  بعضهما  يحبان 
زوجها   كان  العائلي.  وانسجامهما  وتوافقهما  وتهذيبهما  لتدينهما  القرية  اهل 
بالفطور   اليه  نبيلة  وتأتي  الباكر  الصباح  منذ  مزرعته  في  يعمل  حامد 

ب لتعود  الناضجة  الخضروات  وتجمع  اها  والشاي  لتجهيز  ه.  ل  ءلغداللبيت 
تجد في الخضرة بهجة وفي الحركة   ألنهاالذهاب إلى المزرعة  ت تحب  كان

 نشاطا وعافية وفي مساعدة زوجها راحة وسعادة.  
وفي ذلك الصباح كانت تحمل الطعام إلى زوجها حامد وتذكرت            

وتحذير   زُّ للن   ع  العابرة  القوارب  يهاجم  الذي  التمساح  من  وشعرت    يل.لها 
ب تجد و   ق القلنبيلة  لتمخهي  وفجأة  ف  الماء  عباب  يتحرك    رأت ر  جسما 
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تحت   من  ضخم    فإذا عينه  الجسم  اخرج    . الماءسطح  نحوها  تمساح  هو 
مسرعا   التجديف    باتجاهيتوجه  معدالت  سرعة  من  الزوجة  زادت  القارب. 

نبيلة احد المجاديف من محوره    وأخرجت خر.  حتى تصل إلى الشاطئ اآل 
اقتر ال   لتضرب اذا  منتمساح  ا قارب.  ال   ب  من  واصل  االقتراب  لتمساح 

ان التمساح كان مراوغا    إال القارب وصار في مدى يمكن لنبيلة ان تضربه  
من بكمية  ويقذف  الماء  يضرب  كان  الذي  المجداف  تجنب  على   وقادرا 

سماك ذي    أىإلى داخل القارب فتخوفت نبيلة من انقالب القارب. ر   الماء
لة التي على القارب  ين نبيامية بلحاركة  اد السمك، المعيصطمروءة، كان  

بقاربه   فانطلق  مهاجمتها  يحاول  الذي  و إلنقاذهاوالتمساح  رأى  .  عندما 
يقاومانه   قاربين  الساحة  في  ان  ساحة  التمساح  من  التمساح  انسحب 

 المعركة وغاص إلى قاع النهر. 
الشرقي   ئطشاال شكرت نبيلة السماك على مروءته ووصلت إلى            

 ام والشاي متوجة إلى مزرعة زوجها حامد. ت الطعا وحملهبقار  وربطت
صغيرا             صبيا  وجدت  المزرعة  إلى  طريقها  في  نبيلة  كانت  بينما 

التخلص منه   الثعبان    إاليمسك بعنق ثعبان محاوال  انه ال يستطيع اذ ان 
نبيلة  ان يفك الصبي االمساك بعنقهسيهاجمه بمجرد   الصبي  من  . طلبت 

و  حامد  وانطلقا  رها ظانتالثبات  زوجها  عمل  مكان  إلى  فأسه    وأخذتت 
نبيلة   الثعبان. طلبت  مقاوما  الصبى  يقف  إلى حيث  وعادت وهي تركض 

وهو   الصبي  ففعل  بعيدا  الثعبان  رمي  الصبي  فقفزت    ممتلئ من  بالرعب 
 الصبي.   وأنقذتالثعبان تل نحو الثعبان وبضربة واحدة استطاعت ق

الذيصو            الناس  ال  عوامتجن  اح  وكان  في  بشجاعتها  هاتفين  مكان 
طعامه.  يأكل  ان  قبل  المكان  إلى  جاء  انه  اذ  معهم  يقف  حامد  زوجها 

لماذا اتيت قبل ان تأكل طعامك  ”بتودد ولطف  حامد  فقالت نبيلة لزوجها  
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الشاي؟ يعلم    “وتشرب  انه  اذ  شجاعتها  ليرى  اتى  بأنه  زوجها  عليها  فرد 
بتود مظاهر لكنه    وجةز ك  هاوأدبولطافتها    دهاجيدا  قبل  من  يرى  لم 
 شجاعتها. 

 
 القيمة الخلقية للقصة  

 “المرأة قوة ايجابية كبيرة اذا استقامت”
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 الحاكم وأبناءالقاضي 
 

اتانا    الذي الوحشي  االستعمار  من االزمان  كان في زمن                     
خب  اجنبي  حاكم  الشمال  جهة  منط   وماكريث  من  فيحكم  شمال    يقة 

. كان يرتب لكل شيء يمكن ان يحفظ به ثروته ويخدم مصلحته  ن السودا
المدى  بعيدة  مصالحه  يخدمون  ممن  والقضاة  الوزراء  ويعين  كما  الذاتية   .

يعين مجلس  مجلس    كان  الدينكبار  يسميه  كانوا  و   علماء  له  قد  يفسرون 
  فيقرطسون   العدلق و النصوص حسب هواه ويخفون كثيرا من نصوص الح

للنبي    مدون ويعتن  القرآ  كبذل  زورا  والمنسوبة  المفبركة  المرويات    صلعلى 
واله عليه  كان الحاكم  من اجل االستخفاف بالرعية وتضليلها. لذلك فقد   اهلل 

الحاكم في   فاسقين مثله. كبر هذا  كانوا  انهم  اذ  يستخف حاشيته فيطيعوه 
الحك  وأصبحعمره   توريث  في  وفكر  حعجوزا  اسم  في  يستمر    رتعماتى 
االكبر شاب على قدر كبير من النضج بينما    ؛ كم ابنانن للحاان. كاالسود

األ  فض  يتصف  لذلك  التصرف.  وسوء  بالرعونة  توريث  صغر  الحاكم  ل 
تسمى   منطقة  وهي  والغنية  الخصبة  على  و   ‘ي طم’المناطق  تقع  التي 

الصحراء  في  التي تقع    ‘حصى ’ضفاف النيل البنه االكبر ويعطي منطقة  
 ويبذر اموالها في اهوائه الخاصة. بيعها انه سييعلم   هألن لألصغر

كان هناك قاضي عينه الحاكم لينظر في مسائل التوريث فذهب           
الخصبة البنه    ‘طمي’وطلب منه توريث منطقة    لقاضي سرا  االحاكم إلى  

قة  طريعليه ترتيب هذا االمر بال  وألح.  لألصغر  ‘حصى’االكبر و منطقة  
وطمأنه انه سيعطيه مقابال مجزيا في    مرألل احد    ينتبه  نادون  التي يراها  

 . ذلك 
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سيتنحى             انه  لهما  وحكى  ابنيه  الحاكم  الحكم  استدعى  ويريد  من 
 توريث االرض لهما. لذلك فإنه يرغب في توزيع االراضي التي يملكها.  

بينه           توزيعها  سيتم  االرض  بأن  االبنان  يتناقشان  ما  سمع  فبدأ 
كل  في احق الن  دا ويتج وبينما هما ية  توزيعها.  التي سيتم  بالمناطق  منهما 

قاض دخل  الحال  هذا  سبب    ي على  عن  وسألهما  مجلسهما  إلى  الحاشية 
بينهما.   االرض  من  ابيه  امالك  توزيع  منه  فطلبا  بينهما  ان    إال الجدال 

المهام الكبير  ذا  القاضي وبمكر ودهاء قال انه اصغر من ان يقوم بمثل ه 
الت ير   ال  وانه لي  دخل فييد  اتى فقط  الملكي وانه  القصر  الملك  شئون  زور 

ليقسم  عليه  إ  . بينهما  االرض  وليس  اصرا  انهما  تقسيم  ال  بمهمة  بالقيام 
 يحكم به.  ووعدا بقبول مااالرض 

القاضي بقبول المهمة على مضض بعد الحاحهما وقال    ظاهرفت         
كان هناك طبيب يقوم    : جيدا  ي  إل  افاستمعكما قصة  ي لي سأحكنحسنا فأن”

  خر مشاكسا  بتدريس الطب الثنين من تالميذه. وكان احدهما مجتهدا واآل
انتهائهما من تلقي مبادئ  .  ومشاققا   الطب جاء وقت مغادرتهما  علم  وبعد 

اعطاهما  لمدرسهما  وداعهما  لحظة  وعند  الطب.  لممارسة  بلديهما  إلى 
صغيرتين الو فا   ورقتين  احدهما  ا  مهف  في رقة  دخل  يشعردون  ومضغها    ن 

اآل  احتفظ  بينما  عليها  ماكتب  يعلم  ووجدها  ولم  بعد  فيما  وفتحها  بها  خر 
ما ملخص  على  الطب  تعلمه    تحتوي  ك  من  ما  يراجع  فيها ت  فصار  ب 

اآل  اصبحو  بينما نسي  متمرسا  بعد طبيبا  الطب  الكثير من  خر  فيما  علوم 
درسها   يهت  ألنهالتي  م  عدب  مافيد  عاف  .معلمه  رثإبم  لم  اإلى  لطب  علم 

يمكنه من تذكر دروسه واشتكى له ضعف    ماال يملك  واشتكى له انه لم  
نظر الولدان  “ ذاكرته وعدم مقدرته على االحتفاظ بما تعلمه من علم الطب 

مع   االرض  توزيع  عالقة  عن  وتسائال  البعض  بعضهما  تلك  كل  إلى 
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 القصة. 
دهما من  ظلم اح ان يت  يريد   والائه  ان كالهما ابن اضيفقال لهما الق         
المشاكس    ايكون  واحكمه   الدارس  ذلك  رجع  المعلم  والمشاقق  كما  إلى 

الطبيب.   اعطاه  بما  االحتفاظ  في  فشل  ان  بعد  فهمه  سوء  ان    إاليشتكي 
بينهما  اصرا  الولدان   الورثة  تقسيم  القاضي  القاضي  و على    أنهماوعدا 

لنيل.  ضفاف اء على  لتقاالل  موعدقوا جميعا على  اتف سيوافقان على قسمته و 
  إال والمغادرة  بالخروج    ي هم القاضوبعد ان اتفقا على موعد اللقاء ومكانه  
صر الولد االكبر على القاضي ان  ان خادمة القصر كانت مقبلة بالشاي فأ 

ليقدم  الخادمة    خذ من يجلس وأ الشاي  بينما غادر    .للقاضيالشاي  قارورة 
. اغتنم القاضي فرصة  اد المعت  هواه و   نهلمجو المكان متوجها  غر  االبن االص

بمهمة   االكبر  االبن  وقيام  االصغر  االبن  فطلب  له.  الشاي    تقديمخروج 
وان كل    اهارممضغ الورقة و من االبن االكبر ان ينتهج نهج من  القاضي  

 شيء سيكون لصالحه. 
ف النيل مع  ضفاجاء الولدان إلى  في الزمان والمكان المحددين  و           

الصو و   دهماوال ال  الحديث وسألهما  لخبيث  قاضي  في  القاضي  بدأ  أيضا . 
لن نلومك    وإننانعم  ”فقاال    باألمساذا كانا يتذكران القصة التي سردها لهم  

 “ وسنقبل بالتقسيم الذي تحكم به 
ثم طوى كل منهما وقال   اخذ القاضي ورقتين وكتب عليهما شيئا            

وذلك    ‘حصى’  االخرى وعلى  ‘ يمط’ين  لى احدى الورقتب علهما انه كت
بينهما  سيوزعه  فانه  والنقود  بالذهب  يختص  فيما  اما  االرض  لتقسيم 

 بالتساوي وطلب من الولدين ان يأخذ كل واحد منهما ورقة.
فأخذ الولد االكبر ورقة وقال انه راضي بما يقسم اليه والقى بها           

وقال الكبر  اخيه ا  فصر ت غر لا. فأندهش االصعيدفأخذها الموج ب  نهرفي ال
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بالورقة في النيل قبل ان تعلم قسمتك المكتوبة عليها. فرد  ل ه لماذا القيت 
االرث   من  نصيبه  هو  االخرى  الورقة  على  يكتب  مالم  ان  االكبر  االبن 

 وسيقبل به.  
ورضى  ‘ حصى ’  افتح االبن االصغر ورقته ووجد انه كتب عليه         

توزيع ارث    ى بذلكوانته  نطقة طميم  بركاال  صى بينما امتلك الح بمنطقة  
 . بطريقة ماكرة  ارض االب 

االب            وفاة  بعد  التوزيع  بسر  علموا  المنطقة  اهل  ان  ووفاة  غير 
وبيعه  القاضي   والنقود  الذهب  من  حصته  االصغر  االبن  بدد  ان  وبعد 
الت   ‘حصى ’لمنطقة   الكبيرة  ابوهما ي توفشل في تحمل اعباء االسرة  ركها 

و له ال   ك ذلل ما  من  واعانى  كلمة  لعوز.  فقر  كتب  القاضي  ان  الناس  علم 
على الورقتين وان االبن االكبر رمى بالورقة في البحر قبل فتحها    ‘حصى’

ان الفرق    إالوقراءة ما فيها وبذلك صار كخريج الطب الذي مضغ ورقته  
  هتبا بينكان مر مر  االمن رمى الورقة كان هو الكاسب الن  بينهما هو ان  

 اضي. قل ا  نوبي
 

 لقصة  لقية لمة الخالقي
النضج المبكر والشعور بالمسؤولية يرفعنا في اعين الناس ويبعد عنا   ”

 “شتى انواع الظلم
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 الطمع يزيل النعمة 
 

في زمن من االزمان السحيقة من تاريخ النوبة في شمال                   
ض بقية  عبال   ضهما ن يعيشان مع بعسناالسودان كان هناك رجل وامرأة م

بع ان  العمر  المرأة  تزوج  د  تمكث  الزمن  ذلك  في  وكان  وبناتهما.  ابناؤهما 
او   ولدها  بيت  في  لتقيم  تذهب  وال  تتركه  وال  العجوز  زوجها  مع  العجوز 

الوقت  بنتها   اآلمعظم  يحدث  الواعيات  كما  غير  النساء  من  كثير  من  ن 
إلى    بأزواجهن  ن مير ه ويلزوج ايام شبابح االالئي ينسين عشرة الزوجية وكفا

كعو  الاهن  طويلةويعشن    سن بر  وبناتهن  فترات  اوالدهن  ذلك  .  مع  كان 
الوفية  وزوجته  البعض    الرجل  بعضهما  مع  فرحين  بيتهما  في  يعيشان 

ويربيان بعض الغنم والدجاج  افراحه وأحزانه  يعيدان ذكريات الماضي بكل  
النشاطات من  بالمفيد  وقتهما  اوالدبج  لملء  بيوت  كانوا  ن  يذلل اهما  وار 

 . ارعهمفي مز يعملون 
بشخص    فإذا   صباحوفي يوم من االيام وبينما كانا يشربان قهوة ال           

من   عدد  ومعه  جميل  احمر  سرج  عليه  كبير  ابيض  فرس  على  يركب 
الرجال يقترب من منزل العجوزين. وصلت المجموعة إلى بيت العجوزين  

الماءوطل ونزل الرجل من فرسه   من  با  ذ ة ماء عمرأ لا  م ه عطتأف  .ب بعض 
وبينما  بجوار ينبع    الذينبع  ال يشربوا  وهم  لهم  تغرف  بدأت    كانوا   البيت. 

الماء    ن يشربو  يرو الصافي  هذا  المنطقة    ي الذي  كل  في  الوارفة  الخضرة 
في   النبع  بدأ  وفجأة  المثمرة  الخضرة  تلك  إلى  ينظرون  النقصان  كانوا 

ا  هذدث  لغريب اذ لم يحا  مرا االهذة العجوز من  مرأ فتعجبت ال  .نقطاع االو 
قبل مطلقا   قائلة  من  وتمتمت  باالرتباك  فشعرت  لماذا  ”.  النبع  خالق  بسم 
على  يحدث   قاسيا  الحاكم  صار  او  ذنبا  ارتكبت  انني  اظن  يحدث؟  الذي 
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   “ فأن ذلك لم يحدث من قبل وإالرعيته 
فقبض             قولها  الرجل  ععلى  سمع  وجلس  االرض لى  جبهته 

وبينما    وإننيانني انا الحاكم  ”لها    وقال   لعفو.ويطلب منه ا   ىل اعت  يستغفر هللا 
الوارفة   والنخيل  المثمرة  الخضراء  االشجار  إلى  وانظر  الماء  اشرب  كنت 
خطر في بالي زيادة الضرائب التي اجمعها من سكان هذه المنطقة وقلت  

نفس وأن ان   ي في  الملك  انا  يد  ني  المزارعين  الفعو هؤالء  من  القليل    د عوائن 
ل ك يرض التي ر االن ثمانون الكثير مجيو   “ هي في االصل م 

وسقطت دمعتان من عينيه وتذكر معدنه الطيب الذي اعتاد عليه            
المنطقة  اهل  نعمة  في  سببا  وكان  الماضي  باهلل    .في  من    تعاىلفاستعاذ 

وندم   الطامعة  الوسوسة  تلك  اليه  اوعز  الذي  في    ت دار   ماى  لعالشيطان 
اللحظة بدأ النبع في االمتالء مرة    ي تلكة. وفن نوايا سيئم  سهفات ن خلج

إلى   عيشا طيبا وغادر  لهم  وتمنى  الحاكم  الجميع وودعها  واندهش  اخرى 
 وجهته. 

 
 القيمة الخلقية للقصة  

ألنه كما   محكومين وحكام أعضاءه سعادة المجتمع تكمن في استقامة  ”
 “يولى عليكم اتكونو 
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 اخيه  وأبناءر م  ع  
 
ا و                     زمن  القصة  هذه  حداث  قعت  كان  من  في  االزمان 

وهم   انهم  حتى  البعض  بعضهم  ظلم  عن  الناس  يتوانى  وال  منتشرا  الظلم 
ان   على  يحرصون  كانوا  القبر  الى  طريقهم  وفي  الظلم    ايحبكو اموات 

اآلو  ا   خرينيظلموا  حرمان  على  تعمل  مؤامرة  كل  من  هل  ويحبكون  الحق 
   .ةعير الش  حقوقهم

مهناك  كان            ق  رجل  اطفاال  وترك    تقمصطائلة.    وأمواال را  ص  ات 
االشراف على تلك االموال وتدريجيا استحوذ  ب ل  تكف  دور ابيهم و ر  مَ ع    عمهم 

عليها ونقلها إلى ملكيته ولم يهتم بتعليمهم او اكسابهم أي مهارة تساعدهم  
  م بدرة ويجبرهماه بضر ي يهم  كان قاسيا عل ل  ب  . على مجابهة مصاعب الحياة 

بعدم    رمَ ع  اتسمت العالقة بين اليتامى وعمهم  لذلك  .  المستمر  العملعلى  
 الرضا. 

العم            الموت وتخوف    ر مَ ع  كبر  وصار قاب قوسين او ادنى من 
ونسبة للشر الذي يغلي  من محاولة ابناء اخيه استرجاع اموالهم بعد وفاته.  

ونزعا ا فيه  المتجسدة  ت  ان    هإنففيه  لظلم  في  يرغب  حياينصفهلم  او    م 
بتغيير سلوكه   ر مَ ع  العم  تظاهر  وفي ايام مرضه الذي سيموت فيه    ! ميتا

ابنائي! انني على ابواب  ”واستدعاهم وقال لهم    ابناء اخيه  وانطباعاته تجاه 
ير  اريد التكف   فإنني  ولذلك  .لم اقم بواجبي تجاهكم   ألننيحزين    وأننيالموت  

دما اموت ارجو منكم  م. عنه منكاطلب  تفعلوا ما  ن ا  ممنك  وأرجو عن ذنوبي  
في عنقي. ال  ساخن وتغرسوه  حديدي  بعمود  تأتوا  اقذفوا    ان  بل  تدفنونني 

   “ خرى في النهر وبذلك سأرتاح في حياتي األ  يبجسد
العم             امرهم به عمهم وغرسوا    رمَ ع  بعد موت  فعل اوالد اخيه ما 
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النهر  افو ذه وقا ساخنا في عنقيديعمودا حد  س جسد  النا  . وجدبجسده في 
وا على ان هذا  وتعرف  حاكم وصل عساكر ال  .من النهر  وأخرجوه ر طافيا  مَ ع  

كان الناس يعلمون ان  .  ذلك قام بوبدءوا يبحثون عمن    .رمَ الجسد يعود لع  
اخ   ابوهم  مسلبهبأنه    رمَ ع  عمهم    يتهمون   رمَ ع  ابناء  تركها  التي    حقوقهم 

  بقتل   اميت واتهموهماخ البناء  ا شكوى ضد ا دمو قو   مكحاالم. فذهبوا إلى  له
بأنهم    رمَ ع  ابناء اخ  اعترف    . ني  المتهمَ   حاكم ال   عساكر. اعتقل  رمَ ع    عمهم 

الساخن في عنق   هم الذين قذفوا    وأنهم   رمَ ع  عمهم  هم من غرسوا الحديد 
النهر   في  فعلوا    إال بجسده  انهم  اكدوا  بعد  كل  انهم  عمهم  موتذلك  وان  ه 

لم يصدق ان ما    حاكم ان ال   إالذلك.  ه  لوا بيفعنهم  ي طلب مذلا  وه  رمَ ع  
عمهم   لطلب  تلبية  كان  به  الحياة  رمَ ع  قاموا  مدى  بالسجن  عليهم  فحكم   .

الخبيث. وهكذا    رمَ ع  وبذلك اصبحت امالكهم جزء من امالك ورثة عمهم  
 . بعد وفاتهحتى   هخيا  ألبناءوالشر والظلم  لألذىمصدرا ر مَ ع  كان العم 

 
   ية للقصةالخلق  ةمقيلا

ا يسيطر الشر على النفس البشرية فانه يجعلها تهندس الشر  دم عن”
 “لفترة ما بعد موتها
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 اللص المراوغ 
 

جيوب    وإفراغكان هناك لص محترف ارتكب كثيرا من السرقات           
وخزائنهم من    الناس  جزءا  السرقة  نزعات  اصبحت  .  انهيكو   وجدانه حتى 

ف يساعده على توظيف وقته في  ل شريسة عممار توبة ومل ار  ر ق  را أخي لكنه  
الصالح   والعمل  ا  واإلصالحالتوبة  اجل  من  ذنوبهوذلك  عن  ألنه    لتكفير 

يعلم ان من يتوب ليس فقط عليه ان يقلع عن الذنب بل يجب عليه ايضا  
في    ناس. ذهب اللص التائب إلى رجل دين يفتي ال ان يساهم في االصالح 

في يوم من االيام كنت اتجول    انني  عل اذ ماذا اف”ه  ل  القن. و مسائل الدي
ولم اعرف لمن كان   فأخذته  الشاطئالنيل فوجدت خيطا على    شاطئعلى  

   “ ليست تلك بمسألة كبيرة”فقال رجل الدين  “ ؟ذلك الخيط 
اللص            سمكة ”فقال  هناك  كانت  فقد  بعد.  كالمي  اكمل  لم  انني 

اآلعل  كبيرة  الطرف  رجل “ ط خيل امن  خر  ى  فعلت  ”ن  الدي  فرد  وماذا  أوه! 
السمكة وبعتها   وأخذت   نهرسحبت الخيط من داخل ال ”اللص    جاب أ ف  “بها؟ 

السوق  المفتي  “ في  له  اآلالسنارة و حب  ا وهل تعرف ص”فقال    “ن؟السمكة 
تعرف مالك السنارة    مادمت انك ال”فقال اللص انه ال يعرفه. فقال المفتي  

ن ذلك  يملك اآل  ه اللص انرد ال ف“ سنارة لاو   ةلسمكالتصدق بقيمة انك  فيمك
قائال   المفتي  فطمأنه  ذنبك.    سأخبرك ”المبلغ.  تكفير  بشيء يساعدك على 

لقد اخذت الف جنية كانت متدلية  ”فرد اللص قائال   “آخر؟ استفسارهل لك 
آخر  شخص  جيب  المفتي  “ من  له ”فقال  فأرجع  الشخص  تعلم  كنت  اذا 

  “انني لن آخذه”المفتي  د  فر “ غ نت المبلا  يكطسأع   انني”ال اللص  قف “ المبلغ 
يريد اخذ المال منه    اذا كان صاحب المال ال”فصمت اللص برهة ثم قال  

   “ في هذه الحالة احتفظ بالمبلغ معك ”فرد المفتي   “فماذا يفعل؟
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النصائح    وأخيرا          من  قائمة  المفتي  له  التوبة  قدم  على  تساعده 
الذنوبه.  ير  وتكف اغادر  ب متوجها    بئتال لص  مبلغ    وأعطىيته  إلى  زوجته 

ن اريد ان  آخر سرقة ارتكبها واآل  ألنه هذا المبلغ لك  ”الف جنيه وقال لها  
عن كيفية التوبة وتكفير ذنوبي    ألسألهاتوب. فقد ذهبت إلى مفتى القرية  

  ب ي لجا  وكان يجلس بالقرب مني فرأيت المبلغ متدليا من جيبه فسحبته من
يشعر   ان  متدليا  لتسأني  ولكن  . لكذ بي  تالمف دون  بمال وجدته  افعل  ماذا  ه 

إلى صاحبه. فطلبت من المفتي اخذ    بإرجاعهفنصحني  فأخذته.  من جيب  
ماذا افعل بالمال اذا كان    وسألته  . انه رفض ولم يرغب في اخذه   إال المبلغ  

ك صار  بذله فرد علي انه يمكنني االحتفاظ به. و اخذ   يرغب في  مالكه ال
   “ له المبلغ  

 
   للقصةلقية  مة الخقيلا

ترتكب الذنب حتى ولو   فإنها عندما يسيطر الشر على النفس البشرية ”
 “كانت على حافة التوبة
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 تلول والمرسوم الملكي
 

وما                   السودان  شمال  اهل  الدلوكة    كان  يحبون  يزالون 
ناك  ه  انك. و ج ت الزوااحتفاالاء  اثن  وضرب الصوت على الظهر  رقصوال

و يحكمهعوني  فر   حاكم  منطلقم.  تقولمَ ك  الح    من  التي  يول  ’  ة  تكونوا  كما 
وضرب الصوت.    رقصأيضا  يحب الدلوكة وال  الحاكم   ذلككان  فقد    ‘عليكم

الدلوكة ونقرات  االعراس  حضور  على  يحرص  انه  إ  .وكان    ولألسف ال 
  صرقالنافسة على دور  للمكانت تحدث المشاكل في االعراس وذلك نسبة  

داخاد و فلالح  ئرة ل  منهمقد  .  يكونوا    الحاكم  طلب  ان  عديدة  مرات  في 
الفن   مع  التعامل  في  ايقاع  متحضرين  على  الرقص  في  ادوارهم  وينظموا 

لذلك    إالالدلوكة   المشاكل  وخلق  االدوار  في  المنافسة  على  اصروا  انهم 
ط  قاس االستماع فالنويطلب من    رقصاصدر الملك مرسوما ملكيا يمنع ال

و   ةكلو د لل منوالغناء.  نفسه  يخال  ان  سيعرض  الملكي  المرسوم  ذلك  ف 
 للعقاب الشديد.  

ب الملك مزاج الكثيرين في التمتع بليالي  بذلك المرسوم الملكي خر            
في المملكة  مراسيم عرس  لحضور    الملك   الدلوكة. وفي يوم من االيام جاء

و  قدم  على  التجهيزات  الدل عَ ض  وو    ساقوكانت  الدائرة  ن مي  فوكة  ت  تصف 
تسمى  امرأ   وجلست  النساء  ‘حواء ’ة  حولها  الملك    . وجلسن  حضور  وفي 
مشاعر    ‘حواء ’نقرت   تحرك  نقرات  الدلوكة  بل  على  الحضور  فقط  ليس 
في الغناء ومدح اهل العريس والعروس وتذكر ميزات    وبدأت الحجر  ايضا  

  اهل القرية فردا فردا. 
يعشق  رجل  دين وهو شقيقباع هاسم ناسبة زواج شخص الم كانت          

ولذلك   . والكرم   مشهور بالعرضة والسخاءهو و  .يسمى تلول  الدلوكة والرقص
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تلول   على  حواء  الليلة للركزت  تلك  في  المال  من  المزيد  على    حصول 
   :قالت ف

 انت ياعابدين مابراك          ”                            
 “عاك م وللرم تسيد الك                            

 
في    ‘حواء’هذا الترفيع الكبير يخرج من فم  ‘ تلول ’ع  ما سموعند          

المتدلية   لعمامتة  مجرجرا  الدائرة  داخل  إلى  فاندفع  نفسه  يتمالك  لم  مدحه 
يهمحمتعلى االرض ورافعا عكاز  همحم،  ”  ،ه وهو  همحم،  همحم،  همحم، 

همحم، همحم،  همحم،  همحم،  همحمهم  همحم،  همحم،    رب ضوي  “حم، 
على  ر  و ب  ضاربا   األرض جله  الحفل  في  نفسه  الملك  الملك  وجود  مرسوم 

   . بعرض الحائط
الملك            بمشاعر    الذيفضحك  كبيره  اعجابا  المتدفقة    ‘تلول’ابدى 

الملك   وجود  تحدت  والتي  سبيل  ومرسوم  والجياشة  في  الشديد  العقاب 
ئرة  نتصف الدام   لىإدفع  أيضا  نفسه فأنلك  التفاعل مع الفن. ولم يتمالك الم

حمهم، حمهم، حمهم، حمهم، حمهم، حمهم،  ”ومهحما    ‘تلول’بكتف  اسكا  م
وبذلك انتهى  “ حمهم، حمهم، حمهم، حمهم، حمهم، حمهم، حمهم، حمهم. 

 سريان مفعول المرسوم الملكي في تلك الليلة. 
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
يكون    نا  ب يج ي مع الحياة والعفو الفن عشق سامي ونبيل وتفاعل  ”

 “قيمة او ارتكاب ذنب او ظلم انسانتهاك ا الن مصدر 
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 الرجل الفقير وابنتاه
  

السودان                     شمال  في  النوبة  مناطق  من  منطقة  كان  في 
هناك رجل فقير يكسب معيشة يومه بيومه ويعيش ببساطة فائقة في كوخ 

بنتا له  وكان  االرض.  بالزواج فن س وينام على  فيه  شرت  ت نا   ني زمترهن 
ثقافات دخيلةق  طالوالة  العنوس .  تعاىل ووجوه ملونة غي رت خلق هللا    بسبب 

شابين فقيرين    مناذ تزوجن  تأهيل بناته بالزواج.  على  كثيرا    تعاىلفحمد هللا  
في نفس القرية التي تعيشان فيها. عاشت الكبرى مع زوجها الفقير راضية  

اصبين.  كاملة  وبقناعة ال ما  زوج  و    ا يغن  صغرى بح  تجارة    نشاط  ه  وج  ل  بعد 
 . هناك وأقام فيه ورحل الى مدينة مجاورة للقرية وبنى بيتا وثيرا   المحاصيل

الكبرى   الفقير  وفي يوم من االيام قرر الرجل            ابنته  فذهب    . زيارة 
ير  لفقالرجل اتمتع  و با كبيرا.  ي ورحبت به ترحففرحت بقدومه  اليها في بيتها  

الابنت  بزيارة  لحالاطو   رى بك ه  ا هامئن  كان .  كالذ الطع  ذ  مدى    يام  عرفه 
بالدمعة قمح  وقراصة  بالروب  دخن  عصيدة  بالويكة،  كسرة    حياته. 

بلمبة    واإلضاءة ماركة  ليال  تعطي    " نقوتود"من  االبيض  بالجاز  تعمل 
وتغطي خافتة  من  اضاءة  الكيروسين   حولها  المكان  وفي  الخانق   بدخان   .

مط  هو ن  وهذا   . سط و العميق في    ريسر   ىش علم على برش مفرو نا  الليل
رجع   عليه.  تعود  الذي  الفقير  الحياة  فر  الرجل  العجوز  زوجته    ا  حَ إلى 

 ! كد لها ان البنت تعيش في احسن حالأو  ومطمئنا  
مدينة  القرر زيارة ابنته الصغرى في بيتها في    من الزمنوبعد فترة            

ووصلقريته   مجاورة ال إ.  بيتهال  كقد  و   ا  ير بك  ا  بيت  وجده و   لى  قد  أشعر  نه 
لذ وطاب    اق الماء ليعيش فيه. اذ اكل من انواع الطعام ماي اعمغطس ف
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وحاول   المستوردة  والفواكه  بالتحليات  وتمتع  العصائر  انواع  من  وشرب 
ان معظمها سقطت على    إالايصال تحلية الجلي إلى فمه بواسطة الملعقة  

إل اضطره  مما  ر االرض  واس ى  الملعقة  يد مي  على  ا  في   ه تعمال  لسيطرة 
  ان يبتلعها  جف ألنها تخاف منت الجلي تر تحلية  معتقدا ان    تجفالمر   الجلي

  إال. وفي الليل نام على سرير واسع وناعم محاط بالناموسية.  الرجل الفقير 
للشقوق   ونسبة  ارجلالخشنة  انه  في  الفقير  الموجودة  تعلقت    الرجل  فقد 

هل ة من نسجها مما سجر خا  ته وتسلسلتوءات جلد ارجلبن  خيوط الناموسية
الدخ الفقير    وأصبح  ناموس  ول  للناموس  الرجل  الليلة.  مستضيفا  تلك  في 

اجنحة  وشعر بالبرد في منتصف الليل فحاول ايقاف المروحة بيده فتكسرت  
لصدمة كهربائية قذفت به بعيدا. وعندما الرجل العجوز  وتعرض    المروحة 

الص  في  فر   باحاستيقظ  وجد  االسالباكر  من  لمعجون ا و ن  انشاة    ه. بالقرب 
لعدم معرفته باستعمال المعجون فقد ابتلع قدرا من معجون االسنان    سبةون

 مما ادى إلى مشاكل في معدته.  
ابيها مع شتى  ا جاءت  و            آثار معركة  بالشاي والكيك فوجدت  بنته 

الحديثة المدنية  االرض  ةقطسا  جلىتحلية  هناك    تانكاذ    .جوانب    على 
معجون اسنان مهدور  و   جنحة اال   مدمرةمروحة  و   لة الخيوطس لتس م  ناموسية و 

 ثار قبل ان يراها اهل زوجها. تلك اآل   فأزالت. األرضعلى 
بنته            حال  على  مشفق  وهو  القرية  في  زوجته  إلى  الرجل  رجع 

 الصغرى ومصيرها المليء بالتعقيدات المدنية. 
 

 صة القيمة الخلقية للق 
يجابية امر  والت االقا للتحكن التكيف وفل تهئي ان ابن بإن االنس صحيح ”

 “مطلوب وواجب
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 المزارع الوزير 
 

كان في زمن من االزمان ملك يحكم مملكة صغيرة في                     
مزارع الملك  لهذا  كان  السودان.  مخلصاشمال  حديقة  أي  ا  له  لينظف  تي 

  ب ح ا  .س قص والفأبالمنجل والم   ا ارهوأزهقصره وينظم اشجارها وحشائشها  
المزارع   ذلك  ب  . الفقيرالملك  يعجب  و وكان  في  إخالصه  ونشاطه  مهارته 

 .  في القصر   واألشجارازالة الحشائش الطفيلية وتنظيم الزهور والشجيرات 
الفقير             للمزارع  الملك  قال  االيام  من  يوم  تشاء  ”وفي  ما  اطلب 

فوافق    “ئكار ئيسا لوز ي ان اكون ر ب فارغ”فقال المزارع    “ طلبك   وسأعطيك 
يصرف المال    غلول اليد ال مكان المزارع رجل  زراء. و يسا للو الملك وعينه رئ

افراد  تقشف  اجراء    وأولحتى في االوجه الضرورية.   انه سرح  به هو  قام 
الملك   قادرة على ردع    وأكدجيش  ان مجموعة من الكالب الشرسة  للملك 

ة يصرفها على  ر ي كب  ة ه ميزانيستوفر علي  نهاأل ة  العدو. اعجب الملك بالفكر 
اقتراوافق علالجيش ف ايجاد مجموعة ى  الجديد واطمئن على فكرة  ح وزيره 

قد  جيش العدو الذي    وإرعابمن الكالب المتوحشة القادرة على اخافة بل  
مملكته مهاجمة  فيحاول  فترة  .  وفي  الكالب  من  كبير  عدد  تدريب  في  بدأ 

كب جيش  له  كان  الشر ير  وجيزة  الكالب  كالع بار   ايقوده  سةمن  كبار  ة  ب 
عم وبكُّ اسمهم  وهرو  و وري  التي    وأثبتت   .حميدياللي  والتجارب  التدريبات 

ياداتها  اجروها الختبار مقدرات هذه الكالب في مواجهة عامة الناس انها وق
و  وهاللي  وبكُّوري  عمرو  في  على  حميدي  المتمثلة  وقادرة  ودموية  شرسة 

سمة  ادية او ك الكالب القيل تى  طعلذلك ا   ةوقذار   م ترويعارائ ارتكاب اكثر الج
   ! وعظيمة رة كبي

تسريح جيش المملكة   خبرالى ملكهم  نقل جواسيس مملكة مجاورة            
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العسكرية  فتعجب لهذه الموضة    المجاورة واالستعاضة عنه بكالب شرسة. 
النية  ف   .الجديدة الحربية  و  المملكة و   علىبيت  مع تلك  دم  التصااجتياح تلك 
ودخل مملكة    جيشا   فجهز  .همملكتلك المملكة الى  ت  ضمو   وهزيمتها  لكالبا

اطلق   وعندها  الكالب.  و جيش  سابقا  الوزراء  المزارع  كالبه  حاليا  رئيس 
اقفاصها من  مقدمتهم    المتوحشة  و وفي  وهاللي  وبكُّوري  .  حميديعمرو 

ولم   الغازي  الجيش  تواجه  ولم  البعض  بعضها  مع  الكالب  ج  يزعاشتبكت 
الغازي  نبا  الجيش  البعض    يفا  هحسوى  بعضها  ا مواجهة  لملك  واجبر 

االستسالم  ال وثيقة  على  التوقيع  على  المزارع  الوزير  مملكة  ملك  غازي 
مملكته   وتسليم  ووزيره  بكالبها  والتنحي  الملك  فاستسلم  الغازي.  للجيش 

المملكة من  الكالب  وهربت  مقدمتهم    المزارع  و وفي  وبكُّ عمرو  ري  قياداتها 
 . حميديوهاللي و 

الوزير المزارع  فقد اكد    . حوالتبدل اال من    الوزير المزارع  نزعج ي   لم            
س ويمكنه اشراكه معه في  أيزال يحتفظ بالمنجل والف  للملك المستسلم انه ما

 عملية تنظيم وتنظيف حديقة قصره الذي تنازل عنه للملك الجديد. 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
ام على من ليسوا  همال  عوزييجب توال   .ا خلق له لم  كل امريء ميسر”

 “ لهاهال
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 سامر وتامر
 

ع                      هناك  كان  االزمان  من  زمن  النظر  مدة  في  ثاقب 
يدير شؤون عموديته بجدارة وينصف  . كان  في حسه االمني  ي قو و   يذكو 

والمبدعين وكان  والمجتهدين  االذكياء  االذكيا.  على  التعرف  ء  يستطيع 
مدة  كان للع  .  هَ ت  ي  ود  م  م وظائف ع  لُّ اتهم في س  جر ود  م من مقامهالنجباء ويرفع  و 

بينهم خادمين اسمهما سامر وتامر  الخدم والحاشية من  التحقا    العديد من 
العمدة  بخدمة  واحد  آن  بعدد  سويا وفي  تمتع سامر  السنوات  مرور  ومع   .

على  ى ا ال  يذي والماليتنفالتي رفعت موقعه االداري والالرفيعة  من الترقيات  
 ترفيع.    قية والدون تر  كانه منبينما ظل تامر قابعا في م ات يو ستملا

مدة  وفي يوم من االيام ذهب إلى الع    . تامر ذلك ظلما كبيرا   اعتبر         
للع   قال  اذ  والترفيع.  الترقية  عدم  من  تظلمه  يديه  بين  سيدي،  ”مدة  ليضع 

  ت قلو ا  م في نفسالتحقت بخدمتك  ننيانني اخدمك منذ فترة طويلة ورغم ا
اان   إال الذي التحق فيه سامر   أية ترقية وال ترفيع بينما    حصل على ني لم 
 “ في الحاشية المسئولينصار سامر احد كبار  

دة باهتمام إلى احتجاج تامر ومرافعته من اجل الترقية  استمع العم            
للحظة  قية. وفي تلك ا لتر له انه سينظر في امر استحقاقه ل   وأكد  .والترفيع

رحالانه  تنكا حطت  الجمال  من  قافلة  على  ك  اها  وهي  مشارف  لعمودية 
في طريقها إلى مكان ما. فطلب العمدة من تامر تقصي االمر له عن تلك  
القافلة. فتوجه تامر مسرعا إلى القافلة ورجع واخبر العمدة ان التاجر اسمه 

سماء ا  فةر عالعمدة مل. فطلب منه  لَ ه  بَ مة وانه ذاهب إلى مملكة الملك سَ رَ م  ر  
وابقية   القافلة  اافراد  اتو لمكان  القافلة    الذي  إلى  مسرعا  تامر  فرجع  منه. 

س ومعهما اثنين من  والمقاول هندَ   مةرَ م  ر  التاجر  مع    واخبر العمدة ان   عادو 
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اسم    وأنهمالخدم   معرفة  العمدة  منه  فطلب  النيل.  شرق  من  حضروا 
ذهابهم   وسبب  ا جمي الخادمين  مملكة  إلى  تامر  ل لَ ه  بَ سَ لملك  عا  فرجع   .

القا إلى  ورجمسرعا  واخبرفلة  اسمهما    ع  الخادمين  ان   مسعودالعمدة 
الن ملكها يرغب في بناء    للَ ه  بَ سَ وان القافلة متوجهة إلى مملكة    ون وسعد

ان   الملك  منه  فطلب  والمجرمين.  الغزاة  من  لحمايتها  مملكته  حول  سور 
تامر مسرعا إلى    عجفر   .د البناءين سيشترون موا ن ا يرجع اليهم ويسألهم م

بأنهم    قاول هندسوالم  مةرَ م  ر    مدة بان التاجر ر العواخب  اد عالقافلة و  اخبراه 
 . للَ ه  بَ سَ سيشترون مواد البناء من اقرب االسواق لمملكة 

اليومية             مهامهم  إلى  الحاشية  يوجه  سامر  كان  اللحظة  تلك  وفي 
واستدآ فر  العمدة  تقصي  عاه ه  منه  ل  وطلب  القافلةت   عن  هاالمر  التي    لك 

رحال على  حطت  اها  فتوجه  لعمودية مشارف  القافلة    سامر.  إلى  مسرعا 
.  للَ ه  بَ سَ وانه ذاهب إلى مملكة الملك    مةرَ م  ر  ورجع واخبر العمدة انه التاجر  

القافلة والمكان   افراد  العمدة معرفة اسماء  فقال    ااتو   الذي فطلب منه  منه. 
ذق ل”  سامر عن  سألتهم  سيدد  الت  تلمعو   يلك  قاول  والم  مةرَ م  ر  اجر  انه 

الخادمين    “ ما اثنين من الخدم دس ومعههن فطلب منه العمدة معرفة اسم 
لقد سألتهم عن  ”  سامر . فقال  للَ ه  بَ سَ وسبب ذهابهم جميعا إلى مملكة الملك  

سيد أيضا   اسمهما    يذلك  الخادمين  القافلة    ون وسعد  مسعودوان  وان 
مملكة  وجهمت إلى  يرغلمن  ال  للَ ه  بَ سَ ة  حولكها  سور  بناء  في    مملكته  ب 

فطلب منه الملك ان يرجع اليهم ويسألهم    “ ها من الغزاة والمجرمين لحمايت
فقال   البناء.  مواد  سيشترون  اين  ايضا  ”  سامرمن  ذلك  عن  سألتهم  لقد 

لبناء  د ااخبراه بأنهم سيشترون موا  قاول هندس والممة  رَ م  ر  وان التاجر    يسيد
 “ للَ ه  بَ سَ  ةكململاالسواق  من اقرب 
تلك           تامر    اللحظة   في  إلى  العمدة  له  و نظر  اآل”قال  قد  اظنك  ن 
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تأخر   وسبب  سامر  عليها  حصل  التي  المتتالية  الترقيات  سبب  عرفت 
ركضت   فقد  االمام.  إلى  بت  عدةانت  تقدمك  لي  تأتي  لكي  ك  ل مرات 

مرة واح بينما ذهب سامر  المعلدة  المعلومات  التواتى بكل  ج  اتاح  يومات 
 “ ليها إ

رأطأطأ             معتر تامر  واعترف  سه  آفاقه  وضيق  ادراكه  بقصر  فا 
 برجاحة عقل سامر. 

 
 القيمة الخلقية للقصة  

 “واالرتقاء العدل اساس الملك والعقل اساس السمو”
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 بئر اللصوص
 

من                      زمن  ا االفي  حكم  ير   ن و افقلمنزمان  فعون  الذين 
السودان  ولذلك مر    . ودانمن الس  مناطق شاسعةوكذبا  دين نفاقا  ل ات  ار شعا

فيها ابسط الخدمات. بل  بفترات فوضى عصيبة كان فيها الناس ال يجدون  
قوتا اثناء النهار وال نوما آمنا اثناء الليل بينما كان  نوا ال يجدون  اانهم ك

مون  نايو و  هلقص واللر وا كذب والنفاق  والالحكام يقضون النهار في النعيق  
آمنين بالسالح المرتزقة  هم  ن بحراسمحروسي  الليل في قصورهم    المدججين 

. فقد كانت فترة من الجحيم عاشتها الجماهير  الراكبين على ظهور جوادهم و 
يرتب   منزل  رب  كل  وصار  التي    لإلجراءات السودانية  الليلية  االمنية 

 ل. من زوار اللي وأسرتهستحميه 
يشقى  . وكان  منطقة ملتقى النيلينرته في  ساع  م  عيشادل يكان ع         

البحث عن لقمة العيش في النهار ويساهر في الليل ليحرس االسرة من    في
وي النهر اللصوص  من  الماء  حتى  ستجلب  الوتيرة  هذه  على  واستمر   .

اصيب بمرض عضال لم تمكنه من االستمرار في سهر الليالي للحصول  
صوص. ففكر ودبر وخلص إلى  ل ل ا  ت اة من غار ء وحراسة االسر لماعلى ا

حفر  فك عميرة  البئر  في  ا  ةالخلفي  باحةقة  الباحة  لمنزل من  تلك  ان  إذ   .
البئر بسقف    يه  الخلفية الليل. وغطى فتحة  يمر منه زائر  ان  ممر البد 

هش قابل لالنهيار. وكان الهدف من تلك البئر هو ان يقع فيها زائر الليل  
باكرا  جونويخر  صباحا  النيل بر م  ه بويقذفون  ه  في  بالحجر  بينما    وطا 

 . ر يجثمون في قصورهم ويسرقون بطريقتهم الخاصةنهاال  لصوص 
اسرته             افراد  مع  ينوم  عادل  كان  الظالم  حالكة  شتاء  ليلة  وفي 

الصغيرة   غرفتهم  داخل  في  داخل    فإذا الفقيرة  خطوات  وقع  يسمعون  بهم 



 

 76          ن حممد يدي النورد. عبدالرمح                          ةـ  يـم  ـيـق  قَصص 

 

 

 

وت مسموع  سألها بصو  ته جو ز  فأيقظ  . حد زوار الليل ه ا سور البيت فأدرك ان
كيس  ” في  والذهب  النقود  هل  المنزلمدفون  زوجته   “؟باحة    قائلة  فردت 
 “ عليه قبل النوم اطمأننتنعم، لقد  ”

ف           وزوجته  عادل  قول  اللص  فرحا  متألاسمع  جوانحه    ألنهت 
جاهدة. توجه  المتلك العائلة    حياة سيخرج من هذا البيت الفقير بكل رصيد  

فأخذ يجول في    ةفونهرات مدوهو يحلم بكيس نقود ومجو   لز نلما   باحةحية  نا
  باألسرةقاده حظه البائس إلى موقع البئر العميقة. فإذا    وأخيرا   احةانحاء الب

صمت  بعد ذلك  تسمع انهيارا مدويا وصراخا من االعماق وصمت اللص  
ا حتى  نومهم  االسرة  افراد  واصل  القبور.  .  الصبح صالة    ذان اصحاب 

المسجد واح  ح بلص ا   صلى عادل ف وا  ء واخرجاالصدقامعه بعض    ضر في 
خر في آجثة اللص ومعه مبالغ كبيرة ومجوهرات كان قد سرقها من مكان  

. وهكذا وفي غياب حكم القانون صارت اساليب اصطياد اللصوص  ي الح
اآل منها  على  متنوعة  تقضي  التي  الشراك  دور  لعبت  التي  السرية  بار 

 . لصوص القصور معئدة المنازل لكن لم تكن لها فا لصوص 
وتمنوا موت كل  المنازل  بموت لص من لصوص  فرح اهل الحي           

ئمين تحت  نا وناهبي قوت وامن الناس والوالمعتوهين والمنافقين  اللصوص  
 حراسة المداهنين والمرتزقة.  

 
 الخلقية للقصة    القيمة

وغياب حكم القانون يجد الشعب  في ظل سيادة الظلم والنفاق والكذب ”
 “رة الحياةطرقه الخاصة في مسي
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 الشاب االهبل 
 

النيل                     شرق  قرى  من  قرية  اهبل  في  شاب  هناك  كان 
وفي يوم من االيام سئم    ‘الجحيمإلى  ’ومتخلف عقليا. كان يملك كلبا سماه  

لة البحث  رحاالهبل  من صاحبه االهبل وخرج ولم يعد. بدأ الشاب    الكلب
إلى  ”  ،  “الجحيمإلى  ”وينادي    ي. وبدأ يتجول في الحه الذي هجره عن كلب
 “ الجحيم 

إلى             متوجه  جنائزي  موكب  به  مر  الحالة  هذه  على  هو  وبينما 
هللا توفاه  شخص  لدفن  في  تعاىل  المقابر  يشارك  لم  لبالهته  ونسبة  حمل  . 

بل   متابعتها.  وال  الضا الجنازة  بكلبه  مشغوال  و كان  ينادئع  إلى  ”  يهواصل 
 “ الجحيمإلى  ، الجحيم 

لماذا  ”ونبهه قائال  في رأسه  اليه احد المكلومين وناوله لطمة    التفت          
جوركم‘ او أي  أ الم يكن من االفضل ان تقول ’عظم هللا    ؟الجحيم تقول إلى  

بها؟ تواسينا  ا   “كلمة  بالاصيب  وردد  ذالهبل  المكلوم.  قاله  لما  وانتبه  عر 
 ليتذكره وواصل البحث عن كلبه.   التعبير

هو             و   فيوبينما  الحي  اطراف  من  كلبهطرف  إلى  ”  قائال  ينادى 
به    فإذا“الجحيم إلى  ”  ،  “الجحيم ليذهب  وليدا  يحمل طفال  به يرى شخصا 

لي المسجد  امام  لهإلى  ويقيم  اليمنى  اذنه  في  له  اذنه    ؤذن  في  الصالة 
القران ويقرأ عليه بعض  اليه االهبل وخاطبه بحزن  . فتوجاليسرى  عظم  ”ه 

هللا    جركم، ا هللا   و   “ أجركمعظم  الرجل  ان  ”قائال    لألهبل  وضح فاندهش 
ليؤذن له االمام  حمله إلى المسجد  ي  هوان  لحظاتد قبل  ل  وانه و    الطفل حيُّ 

  “يسرى ويقرأ عليه بعض القران في اذنه اليمنى ويقيم له الصالة في اذنه ال 
تقولال ”  لالهبل  قائال   وأضاف  ان  االفضل  من  يكن  وتزيد  :  م  ’مبروك‘ 
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و   “؟الطفلب  يفرحت للرجل  االهبل  ياعتذر  وهو  كلمة  غادر    ‘مبروك’كرر 
ليتذكرها مرات  مو   .عدة  الكلب  واصالانطلق  عن  ينادي    بحثه  إلى  ”وهو 

 “إلى الجحيم ”،   “الجحيم
ي            هو  االهبل    ينادوبينما  بيت  كلبهالشاب  رأى  فيه    ااذ  تشتعل 

بالمياه  النير  يتسارعون  والناس  ويقول    هبلباأل  فإذاالنيران    إلخماد ان  يقف 
الم  ”فقذفه احدهم بجمرة حارقة ونبهه قائال    “ مبروك، مبروك   ، مبروك”لهم  

النار لتساعدنا على  الماء على  وترش    إناءيكن من االجدر ان تلتقط اقرب  
وذهب    “؟اإخماده وودعهم  بالماء  النار  اطفاء  في  معهم  ليواصل  فأنغمس 

 . “لجحيم إلى ا ”،   “إلى الجحيم” ”البحث عن كلبه مناديا  
وبينما هو ينادى كلبه اذا به يرى حدادا يجلس تحت شجرة ويقوم            

بال  المناجل والفؤوس بعد تسخينها  بالقرب منهبتسنين  المشتعل  ذا  إ. فجمر 
االهبلب الجمر    الشاب  على  بها  ويقذف  ويحملها  الماء  جرة  نحو  ينطلق 
ا شديدا وقذف  يستعمله الحداد في تليين الحديد. فغضب الحداد غضب  لذيا

 شديدا.  تأنيبا وأنبهبحديدة ساخنة على االهبل 
الجحيم            إلى  يذهب  ان  يستحق  من  هو  انه  االهبل  ادرك  عندئذ 

لن يقول  وهو  بيته  إلى  فرجع  كلبه.  يا ”فسه  وليس  الجحيم  إلى  أ   إلى  هبل، 
من االفضل لي ان اخرج نفسي من جحيم  ”  قائال   وأضاف“ هبل أ   الجحيم يا 
تخلف العقلي، من االفضل لي ان اخرج نفسي من جحيم الجهل  الجهل وال

 “ .والتخلف العقلي 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
صية  يخلق خلال في الشخوالفهم الحرفي لالمور  الجمود العقلي والفكري ”

 “السلوكيو  الى مهالك التخلف العقلي والمعرفي  ويردي صاحبه 
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و والمرآة  ِجدُّ
 

زمان وفي منطقة تقع بين منطقة بسالن  في زمن من اال                  
رجل في الثالثينات من العمر اسمه  هناك  في شمال السودان كان    يوفرج
دُّو هما كانا سعيدين  ان  إاليعيش مع زوجته. ولم تكن لهما ذرية    . وكانج 

ومع بعضهما البعض. كانت حالة   دُّ المالية ميسرة اذ ان اباه ترك له قبل    ج 
يعم يفلحون له  وفاته ارضا واسعة  الذين  المزارعين  الكثير من  فيها  تلك  ل 

االنتاج   معهم  ويتقاسم  ويزرعونها  مغر  بإعطائهم االرض  عيني    مقابل 
ي الصباح بعد تناول وجبة  يخرج ف  . إذكان دوره اشرافي فقطلذلك  . و ومجز

إلى مجلس    يخرج  . وبعد ذلك اول وجبة الغداءالفطور ويعود عند الظهر لتن
بعض  لقضاء  المعارف    القرية  مع  المساء    واألصدقاءالوقت  عند  ليعود 

 . مبكرا وهكذالتناول العشاء والنوم المبكر ليصحو 
المنطقة سائح              استظل    اوروبيوفي يوم من االيام مر على تلك 

وبشجرة وارفة في مزرعة   دُّ و  وأكرمه.  ج  دُّ ق     حليبالرطب وال ب  ج  وقراصة الس 
 والبلح.   دقيق القمحالمصنوعة من 

انه وبعد تنظيم ذقنه نسي مرآته معلقة    إال االوروبي  غادر السائح           
ووجدها   الشجرة.  دُّوعلى  ذلك    ج  في  معروفة  المرآة  تكن  ولم  وتفحصها 

و ا  الوقت فأعتبره دُّ وكنزا نادرا. لم يكن    ج  دُّ قبل. لذلك  قد رأى وجهه من    ج 
ه الذي توفي  اة اب به يرى في صورته صور   فإذانه عندما نظر في المرآة  إف

ف  صورةلم ير    ألنه. ونسبة  عديدة  قبل اعوام نه اعتبر ان  إوجهه من قبل 
ن  مازال حيا يعيش حولهم دون ا  أباه  ذلك الجهاز يأتي له بصورة ابيه وان 

 .  وألبيهالكرامات له يروه  وان ظهوره له من خالل ذلك الجهاز هو نوع من 
واخفى             دُّ وكان يفتح الصندوق    .صندوق خاص   المرآة في داخل  ج 
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الشيء   نفس  ويفعل  المرآة  في  لينظر  المزرعة  إلى  ذهابه  قبل  صباح  كل 
وف المرآة  ان  اعتقد  فقد  وهكذا  الليل.  وفي  العصر  في  عودته  له  عند  رت 

 يشاء.    يه الميت في الوقت الذافرصة رؤية اب
رات  وبعد مدة من الزمن الحظت زوجته انه يفتح صندوقه عدة م          

هو ذلك الشيء الذي ينظر   في اليوم وينظر في شيء ما. وسألت نفسها ما
و فيه   دُّ و ذهب    بعد أن عدة مرات في اليوم. وفي يوم من االيام و   ج  دُّ إلى    ج 

القري زوجها  سوق  صندوق  الزوجة  فتحت  و  ة  دُّ اخذوو ج  المرآة.  تها  جدت 
 ذا بها ترى صورة امرأة جميلة! ونظرت فيها فإ 

فقد  استنتج            الجميلة  المرأة  لتلك  الصورة  لهذه  نسبة  انه  الزوجة  ت 
واحتفظ   دُّ انها  واعتقدت  لينظر اليها عدة مرات في اليوم.    ‘اللوحة’بتلك    ج 

و ط  صورة امرأة جميلة يخط دُّ من تكون  ”للزواج منها. وبدأت تسأل نفسها    ج 
 “من تكون خطافة الرجال تلك؟ !ك المرأة التي تخطط لتكون لها ضرة؟تل

وصل             الحالة  تلك  في  هي  و وبينما  دُّ السوق.    ج  من  المساء  في 
وسال زوجته عن العشاء فقالت    . ولغرابة االوضاع فأنه لم يجد شيئا يأكله

لم”  ،له الجدد؟  لماذا  االحبة  عند  الج و ”فسألها    “تأكل  االحبة  هم    “دد؟من 
ان هللا  اذهب اليها لتخدمك. ف  !الزوجة الجديدة  ! انت تعرف من هم ”فردت  

مثنى وثالث ورباع وعلينا القبول به رغم ضيق صدرنا من  لكم  احل    تعاىل
ذلك. فأنا لن امنعك من ان تتزوج فال تجعل االمور سرية. تحرك بحرية  

 “ تشاء ماوافعل 
وفأستغرب            دُّ وظ  ج  زوجته  كالم  عقلهامن  فقدت  انها  انه    .ن  اذ 
و  افسألهمرة يفشل في فهم قصدها.  ألول دُّ  “من تتكلمين؟ ع”  ،ج 

هناك  ”فقالت             وليست  اليوم  عرفتها  التي  الحقيقة  من  تتهرب  انك 
و    فزاد استغراب“ االمور بعد اليوم  إلخفاءطريقة   دُّ اظن انك لم  ”لها  فقال  ج 
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وصل اذهبي  اليوم.  جيدا  اخ  يتصلي  فقالت    “ن آالقر   بعض  وأتلورى  مرة 
التي  انك تحاول التهرب مم”له  زوجته   ا اقصد. لمن تلك الصورة الجميلة 

صندوقك؟ في  بها  و  فقال    “تحتفظ  دُّ اب”لها  ج  صورة  صورة  ا انها  وليست  ه 
اب و ”  زوجته  فقالت “ امرأة  كالقمر؟  امرأة ك  اهل  عليها    “جميلة  و  فرد  دُّ ج 

وج  اصمتي! ”بغضب   له  رجال  كان  محترمفأبي  رجال  لحية  و ه  له  ن، 
ن داخل  لوصف الذي تقوله موجود اآلهل ذلك ا ”له  زوجته  فقالت    “ وشارب 

وفقال    “الصندوق؟ دُّ فقالت الزوجة  “ نعم وتعالي لكي ارينك صورة ابي”  ج 
فقال  “ فقط   بيكأل  يان الصورة التي بالصندوق ه  رأيت سأكون مسرورة اذا  ”

و  لها  دُّ  “ لتري ذلك  تعالي معينعم، هي ألبي و ”ج 
وذهبا معا  إلى الغرفة وفتح  ف           دُّ   وأعطاهاندوق واخرج المرآة  الص   ج 

المرأة وتصرخ في وجه    فإذا لزوجته   وبها ترى صورتها في  دُّ هذه هي أ ”  ج 
و فرد عليها  “ك؟ياب دُّ   الزوجة  فقالت  “ى؟هل انت اعم ؟ ترينه   أالنعم  ”قائال  ج 
 “ نت لترى خطافة الرجال تلك لست اعمى بل مبصرة لكن انظر ا ، ال”

ابيه          صورة  فوجد  معا  أيضا     فنظرا  هي  ونظرت  زوجته  وصورة 
إلى   فنظرا  النساء  خطافة  اعتقدتها  من  وصورة  زوجها  صورة  فوجدت 
المعكوسة   حركتهما  وبمتابعة  لحظات  وبعد  دهشة.  في  البعض  بعضهما 

المعكوسع صورتهما  هى  الصورتين  تلك  ان  ادركا  المرآة  عللى  تلك  ى  ة 
 نها المرآة. إ  لة لها. وان تلك التحفة تعكس صورة االشياء المقاب التحفة

ليست هناك    بأنهفرحت الزوجة بتلك التحفة الرائعة وفرحت أيضا            
رجال   لتخطفه  خطافة  زوجها  زوجها  تترصد  دماغ  في  زواج  وليست  فكرة 

و درك  أن امرأة اخرى و م دُّ تخدمه  ر عليه و اتغ  انه شبيه بأبية وان زوجته  ج 
 “آة في الصندوق؟! فلماذا يخفي المر ”  ،تحرص على راحته و 

و  ق  فعل            دُّ تنظيم  ج  في  هو  ليستعملها  المنزل  ركن  في  قنه  ذالمرآة 
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من   خروجها  عند  الخمار  ربط  في  زوجته  وتستعملها  الجمعة  يوم  وشاربه 
 زل. المن

 
 القيمة الخلقية للقصة  

وي خرِ ب   خرينالن بعض الظن اثم ويؤذي اآلالظن   كثير من  يجب تجنب”
 “بين الناسالعالقات 
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 القط المطبوخ 
 

كانت                       السودان  إلى  القرآن  وهداية  االسالم  دخول  قبل 
انهم  هناك قرية تقع على النيل في شمال السودان. ومصيبة ر  جال القرية 

مدمن ي  ي كانوا  الزوج  كان  لذلك  تعطل  أخمور  وقد  المساء  في  مخمورا  تي 
ونتيجة لتعطل العقول    يفعل او ما يقول   ام  ي عقله وصار كالحيوان ال يدر 

 .   على نفسه وتعطلت الطاقات وظل المجتمع هائما عوائلبالخمر تفككت ال
ه ابن صغير لم يتجاوز  من المدمنين. وكان متزوجا ول  تمبلكان           

ه للخمر وكثرة المشاكل التي يسببها نتيجة  ابان ادمان ا  أالالتاسع من عمره  
قل بسبب الخمر جعل الطفل قادرا على توقع تصرفات ابيه  علفقدان نعمة ال

 المدمن.  
إلى البيت وهو يحمل كيسا صغيرا    تمبلوفي يوم من االيام جاء            

ط  زوجته  من  وطلب  لحم  زمالئه فيه  مع  شيطانية  جلسة  ليستضيف  بخه 
رين وذهب إلى نادي القرية ليقدم الدعوة إلى تلك المجموعة  التائهين المخمو 

 . وفي تلك اللحظة كان ابنه الصغير يلعب عند مدخل البيت.  دمنةمال
أل           مضض  على  اللحمة  الزوجة  انها  اخذت  تعلم  لها  نها  قوة  ال 

لتلو  االكل  تجهيز  على  المجموعة  مضطرة  و ك  وضعت  المخمورة  الضالة. 
صغير وذهبت لتأتي بالسكين لتقطيعه إلى قطع صغيرة  اللحمة على مقعد  

عندما عادت اليه وجدت قطة قد انتهت من التهام اللحمة  و لغرض الطبخ.  
القطة في   وأصيبتهها  اان الزوجة قذفت حجرا باتج  أالوبدأت في الهروب  

 رأسها وسقطت ميتة. 
القطة  وقف           اكلته  الذي  اللحم  حيال  حائرة  الزوجة  ان    وأدركت ت 

لم يجد اللحم مطبو   تمبل اذا  ا  خسيأتي مخمورا ومن دون عقل وسيغضب 
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وجاهزا. لذلك البد من التعامل مع هذا الموقف بسرعة وذكاء. فخطرت في  
نفسها فكرة سلخ وتقطيع اجزاء من القطة لتشكل تعويضا لتلك اللحمة التي  

وب القطفقدتها.  جسد  من  اللحم  من  مناسبة  كمية  سلخ  استطاعت  ة  الفعل 
   . عينيه وكان الطفل البريء يشاهد كل ذلك امام

ال          لزوجها ومجموعته  ز طبخت  وجهزته  القطة  لحم  .  ة المخمور وجة 
ولم يجد   لم يجد خمرا   ألنهانه في تلك الليلة عاد لوحده ولم يكن مخمورا  الإ

 .  مجموعته في النادي
قرب من امه  على السرير وهو يفكر. فوقف الطفل بال  تمبلجلس              

من   لذلك  مخمورا  جاء  انه  يعتقد  كان  انه  اذ  ابيه  من  الفضل  اوبعيدا 
الذي يمكن ان يتحول فجأة إلى   االحتفاظ بمسافة بينه وبين هذا المخلوق 

وارعن.   هائج  يقول    أالحيوان  اخذ  اذ  كبيرة  معضلة  امام  كان  الطفل  ان 
ي ويغضب  اذا قلت الحقيقة فسيثور اب”دون ان يشعر وبصوت عاٍل    ومن
فانه    وإذاامي    على القط   سيأكلصمت  اب“ لحم  ان  مور خه م اوكان يعتقد 

 يقول حتى لو سمعه. ولن يفهم ما
اب            الليلة لم يكن مخمورا فقد استطاع عقلا ونسبة الن    هه في تلك 

فسأل   وتحليلها.  ابنه  كلمات  بتلك  ”زوجته    تمبلالتقاط  ابني  يعني  ماذا 
 “الكلمات التي قالها؟

امام زوجها             خائفة  الزوجة وهي  انه    أال  .تمبلوقفت  انها علمت 
بتفاصيل االحداث منذ    فأخبرته  .ورا وانه سيتصرف بشكل معقولمليس مخ

ل القط  والتهام  الخروجه  درءا  كل  وذلك  للحمه  وطبخها  للقط  وقتلها  لحم 
 ردة فعله وهو سكران.  لغضبه وتجنبا ل

لزوجت  تمبلضحك            وهو واعتذر  تصرفاته  من  كثيرا  عانت  التي  ه 
لعقله  سكران   يقرب    بأنهووعدها  وفاقد  اخرى  الن  مرة  سيحافظ  لخمر  بل 
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 عقل. نعمة العلى 
السالمل البيت  آ اسالم  وعند دخول            ان    تمبلشعر  للسودان    عليهم 

المكان ليعطي المزيد من االكرام    يه قد مألنورا كان هو في حاجة ماسة ال

  صل واتبع النبي  الهدى االلهي واسلم    يفكان من اوائل معتنقشري  للعقل الب
وا عليه  السالمل النبي آواحب  هلاهلل  وصار  هم وتبرأ من اعداءهم وواال عليهم 

 من خيرة اهل القرية. 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
مستوى الحيوان وبالعقل يسمو   بالخمر ينزل االنسان إلى ادنى من”

 “بة اسمى من مرتبة المالئكةفيرتقي إلى مرت االنسان 
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 البالهة والطمع  
 

الزمان كان هناك  ف                   قديم  بين    تاجري  التجارة  يعمل في 
رحلة   وفي  وجنوبه.  السودان  الشمال  الرحالت  التاجر  من  حمل  تجارية 

والسكر الملح  من  بضاعته    الكثير  وباع  الجنوب  اهل    إلخوتهإلى  من 
النقود. وفي  الجنوب وبدأ   الكثير من  الشمال وهو يحمل  إلى  العودة  رحلة 

اسدا رأى  العودة  في    رحلة  وبدأ  االسد  رآه  وقد  الطريق.  في  يقف  ضخما 
فز ال عال.  بصوت  الأ ئير  علية    تاجردرك  كان  لذلك  محالة  ال  ميت  انه 

 االسد.   ألنيابستسالم بسهوله المواجهة حتى النهاية وعدم اال 
انها قد    إال من االسد وخطرت في نفسه فكره خطرة    تاجر الاقترب             

اكثر من االسد وبقفزة واحدة    تاجر ل اتؤجل موته إلى بعض الوقت. اقترب  
خر  امسك بذنب االسد بقوة واخذ يدور في شكل دائر كبيرة مع القطب اآل 

يضا  لكن من اجل التهامه. وظل على  يدور أ   الذييمثل راس االسد    الذي 
وتساقطت قطع النقود من جيوبه واخذ    باإلرهاقالثنان  هذه الحالة وشعر ا

 عب.  تمن ال  ئني  واألسديلهث  تاجرال
ف            الحاله  واندهش لرؤية    بهماذا برجل يمر  إ وبينما هما على هذه 

على التي  النقود  وقطع  البعض  بعضهما  حول  والرجل  االسد    دوران 
السائل اما له    ان   تاجرال االرض. فسأل الرجل التاجر عما يحدث. وعرف  

التفكير او متخلف عقليا   ما  .وأبله قصور في  لم يدرك  انه  يدور حتى    اذ 
يحدث؟ ان هذا االسد يقذف نقودا من فمه    اال ترى ما ”ن. فرد التاجر  آلا

مسك  ان ت  فبإمكانكاردت ان تحصل على بعض النقود    وإذااثناء الدوران  
 “ ن بالطريقة التي افعلها انا اآل  بذنبه وتدور حوله

اذ انه كان يواجه مشاكل مادية فاخذ    . بالفكرة   ساذجفرح الرجل ال         
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ر وامسك بذنب االسد وبدا يدور بينما جمع التاجر نقوده بسرعة  جمكان التا
وانسحب من الموقع بعد ان نصح الرجل بالصبر حتى ترتفع درجة حرارة  

 النقود. انتاج السد ويبدأ في  فم ا
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “االنسانردي يالبالهة مع الطمع    اجتماع”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 88          ن حممد يدي النورد. عبدالرمح                          ةـ  يـم  ـيـق  قَصص 

 

 

 

 البخيل  صهاك
 

شمال   هاكص  كان                      في  واستقر  جاء  اجنبيا  تاجرا 
السودان. وكان يحب جمع المال وال ينفق منه شيئا. فقد كان بخيال لدرجة  

في   يعطي اسرته التي تتكون من زوجته اكثر من نصف وجبة  انه كان ال
الحنفية يستعمل  وكان  والماء.  الجاف  الخبز  من  الوجبة  وتتكون    اليوم 

 يضطر إلى شرائها من السوق.   ضروات حتى ال خفي زراعة ال  التقليدية
  هاك ص  وفي يوم من االيام توفيت اخته مع زوجها غرقا وتركت ل          

يره.  ا على مضض اذ انهما لم يكن لهما احد في هذه الدنيا غ ابنين فتكفلهم
الولدين   خالهما    لإلقامةجاء  حياة    إال   هاكص  مع  منهج  يطيقا  لم  انهما 

ال   هاك ص  الخال   إلى    الذي  مغلولة  هى  بل  معقولة  بدرجة  ولو  يده  يبسط 
 عنقه. 

ال            يكن    طقسكان  ولم  ساخنا  من    لألوالدصيفا  يلبسونها  احذية 
ى الولد االكبر  حماية ارجلهم من حرارة االرض. وفي يوم من االيام رأ   اجل

المنزل.   باحة  في  تقف  التي  الدوم  شجرة  من  سقطتا  كبيرتين  دوم  ثمرتي 
يحمي به ارجله    وذهب بهما إلى السوق لبيعهما وشراء حذاءٍ   الولد   فأخذهما

 هب. تل ممن حرارة االرض في ذلك الصيف ال
متجرا          الولد  للحر   لألحذية  دخل  تفاديا  يركض  وعرض    .وهو 

مقابل مجزيا    الدومتين  بيعا  ذلك  يكن  ولم  الصيف.  حر  من  يقيه  حذاء 
للتاجر   رق    إالبالنسبة  التاجر  ا قلبه  ان  مبادلة  للحال  وقبل  الصغير  ولد 

بالحذاء للفقراء    . الدوم  لتوزيعها  االحذية  من  بعدد  يحتفظ  كان  انه  اذ 
فأ  لتجارته.  كزكاة  الحذاء  والمساكين  الولد  لبس  جديدا .  حذاء   الولد  عطى 

 اجر الدومتين وعاد إلى المنزل.  الت وأعطى
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خاله            رآه  البيت  الولد  وصل  الذ”له  أوس   هاكص  وعندما    ي من 
لقد سقطت ثمرتي  ”فرد الولد قائال    “اعطاك المال لشراء هذا الحذاء الجديد؟

أخذتهما وذهبت إلى السوق  دوم من الشجرة الكبيرة التي في باحة المنزل ف
 “ وبادلتهما بهذا الحذاء 

االقتصاد  ما”متسائال    هاك ص  فقال خاله            السلوك  المدمر؟    يهذا 
  نا إلى االفالس. ان ابناء هذا الزمان الدسيقو   يان مثل هذا السلوك المال

 “ !شراء ربع رطل سكر بتلك الدومتين   بإمكاننايشعرون بالمسؤولية. كان  
  يلمالمن المنزل وهو غاضب لهذا السلوك ا   هاكص  خرج الخال            

اذا استمر هؤالء االوالد في اهدار ممتلكات  ”وهمهم قائال    مدمرااعتبره    يالذ
 “قة فلماذا احرم نفسي من التمتع بالرفاهية والنعم؟ي خالهم بهذه الطر 

! اذا  اسمعنى جيدا”إلى المنزل ونادى الولد وقال له    هاكص  فرجع           
الطريقة   الحياة بهذه  قد نويتم ان تقودوا  أيضا  سأساهم    فإنني المدمرة  كنتم 

بينما    حول بطني  لألحزمة  ي في ربطفائدة  اذ انني ال ارى    .بدوري في ذلك 
الشجرة ن ا  من  المتساقط  الدوم  تهدرون  الخال    “ تم  غرفته    صهاكذهب  إلى 

بمناسبة زواج اخته    قبل سبعة عشر عاما  اليه  يَ هد  أ  كان قد    اواخرج قماش
الولدين   والد  لم    إالمن  ابدا  ه يأخذ انه  الترزي  به    .الى  يحتفظ  كان  اذ 
ن  اآل  ي سآخذ هذا القماش الى الترز   يانن”  صهاكقال    ! للمستقبل كما يقول

 قراره الخطير هذا.  ا تخذمذلك   خال صهاكقال ال “ ليخيط الترزي جلبابا لي 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
كان تحت    شخص ويعاني كل  .حبه ويحرمه من النعم البخل يفقر صا”

 “بخيلل ارعاية 
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 الجهل يسكن القصر 
 

جميلة                    ببغاة  واصطاد  الغابة  إلى  صياد  من  ذهب  وهي 
 المنطقة.  تلك درة التي بدأت تظهر في االطيور الن
ملك    قصر إلى  بها  ذهب  وي   الببغاء  حملي   خطر بعقل الصياد انو           

  للحظة فوجد ان الملك لم يكن موجودا في تلك ا  إالله.    الوك لبيعهمن الم
للملكشقيق  ال  الصياد  الملك   .االصغر  شقيق  القفص  ”  فسأله  بداخل  ماذا 

 “ بغاءب ”  ، فرد الصياد “تحمل؟  ي الذ
كنت ابحث عن فرصة اجد فيها    ي! انناوه ”  فقال له شقيق الملك          

ال    يآسف الن”فقال الصياد    “واحدة؟ منها شعرة    أعطيتني  الأشعرة ببغاء.  
شعره انزع  ان  العالم  “ ا اريد  لهذا  واستغرب  القصر.  مغادرا    الذي وانطلق 

 شعر بل ريش.   اله تيجهل ان الببغاء ليس 
طريق              فسألهعوفي  الملك  التقى  بيته  إلى  الذ”  الملك  ودته    ي ما 

 “ . قصركإلى   اببغاء. فقد اخذته”فرد الصياد   “تحمله بداخل القفص؟
الملك        تأخذه”فسأله  اآل  اولماذا  منكن؟  معك  يشتروها  في   الم 

 “؟ القصر 
لقد طلب اخوك شعرة منها فاستنتجت انه ال يعرف  ”فرد الصياد           

 “ الببغاء يماه
منها؟    بَ لَ طَ أ!   اوه”   وقال  الملكفضحك              أخي عتقد  ا لقد  شعرة 

   “ انها تمساح خطأ 
اوه! اظن ان  ”تعجب وقال في نفسه  و كبيرة  صياد بصدمة  شعر الف         

اكثر ذكاء من اخيه.  ا فليس له ريش وال  ف لملك  التمساح  اما  للببغاء ريش 
إلى    وأبيعشعر. فمن االفضل ان اذهب   الببغاء  خص يعرف شيئا  شهذه 
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الجميلةعن   الطيور  القصور حيوانات  فالكثير  . هذه    ومعتوهين   من سكان 
 “ ومساطيل

 
 الخلقية للقصة  القيمة  

ه  والمال ال يرتقيان بعقل سلطةلقد يكون الجاهل حاكما او غنيا لكن ا”
 “ابدا
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 مشرف الخدم والحقيقة المجردة 
 

لم يرغب  صادق  سودان عاش شاب  لفي قرية من قرى ا                   
في   كخادم  بالعمل  فالتحق  المنازل.  في  كخادم  العمل  سوى  عمل  أي  في 

الزمن  ا من  لفترة  المنازل  الز أال  إ حد  من  فترة  وبعد  فَ نه  وبدأ    دَ قَ من  عمله 
 كخادم. فيه البحث مرة اخرى في منزل آخر للعمل 

للعمل          طلبا  االغنياء  احد  باب  ك  .فطرق  حاجة  اوبالفعل  في  نوا 
سباب امنية  فتم استيعابه في الحال كمشرف على الخدم. وأل  .م دَ لمشرف خَ 

السابق؟”الغني  لته زوجة  سأ تركت عملك  قائال    “لماذا  لم ”فرد  اترك    انني 
   “ العمل بل طردتني زوجة الرجل الذي كنت اعمل معه

الزوجة؟و ”المرأة    فسألته          تلك  طردتك  ث  د اتح  يننأل”قال    “لماذا 
 “ الحقيقة دائما. ال اجامل وال اكذب 

. هذه ميزة  بحث عنهن  ! هذا ما كنارا ئع”ففرحت ربة المنزل وقالت           
غب  ننا نر إ كذابون و   كل الخدم في منزلي  ها في كل الخدم. اذ ان يلا نحتاج  

 “ فقط خادم يراقب كل شيء وكل شخص ويقول الحقيقة في
ا          وجد  بأنه  وشعر  الخادم  الصحيح لفرح  والذي    مكان  والمناسب 

قوم  كان يالخادم عمله و بدأ  من دون تحفظ.  فيه    قول الحقيقةييستطيع ان  
يوم من االيام خرج رب المنزل    م بالحقيقة. وفيالتز وادق بص  ةر اد اال بأعمال

إلى رفع التقرير اليومي إلى    الخادم  لذلك اضطر  . إلى السوق وتأخر كثيرا
ا  يعرف  يكن  ولم  المنزل  لها  سربة  قال  ولذلك  سقينا  ”مها  لقد  طويلة!  يا 
   “ ل شيء على مايراموكوعلفنا الحصان اشجار الحديقة وحلبنا االبقار 

المرأة وقالت            ماذا قلت عني؟يا”غضبت  الخادم    “غبي!  لها  فقال 
؟ لقد قلت الحقيقة فقط. وانك طويلة بشكل  واالساءة   لماذا كل هذا الغضب ”
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الست   للنظر.  لم    “كذلك؟  ملفت  ولكنها  جدا  طويلة  بالفعل  المرأة  وكانت 
المجردة  الحقيقة  بهذه  مشرف    . ترضى  وذهب  فطردت  منزلها.  من  الخدم 

 لعمل مرة اخرى. الخادم إلى الشارع عاطال عن ا
 

 
 القيمة الخلقية للقصة  

مور حتى ولو كانت  الاللياقة والكياسة والفطنة تحول دون قول بعض ا”
 “للياقة والكياسة والفطنة سقط في امتحان الحياةا. فمن افتقد  حقيقة
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 والجشع القاتل الدوم ر اثم
 

ضف                    على  الواقعة  القرى  من  قرية  النيل  في    جنوب اف 
حلفا القديمة كانت هناك غابة من اشجار الدوم التي تحمل كمية كبيرة من  

ون صعوبة في التعامل هيحبه اطفال الريف رغم انهم يواج  الذي ثمر الدوم  
سهل هشا و حتى يصبح    حتفظون به في الماءمباشرة لذلك ي  بأسنانهم معه  

 االكل.
حافة            على  تقف  االشجار  تلك  مياه  كانت  مألتها  عميقة  بركة 

الفيضانات التي اجتاحت المنطقة في تلك السنة. وكانت االشجار محم لة  
الناضج.   الدوم  ثمار  من  اإبالكثير  ان  مشكلة  الال  يواجهون  كانوا  طفال 

وتسهيل مهمة  ولمساعدة االطفال    .قطفها اذ ان االشجار كانت طويلة جدا 
تس وقرروا  القرية  رجال  تجمع  الدوم  وهزها  اسقاط  االشجار  اعلى  لق  من 

الدوم.   ثمار  كل  تسقط  البركة إحتى  في  سقطت  كلها  الدوم  ثمار  ان  ال 
فق اكلها  وصعوبة  لصالبتها  ونسبة  من    ىرأ   دالعميقة.  انه  الرجال  هؤالء 

تت حتى  ايام  ثالثة  لمدة  البركة  في  الدوم  ثمار  ترك  بالماء  االفضل  شرب 
كل واحد منهم يحمل  ثة ايام و وتصبح سهلة االكل. وبالفعل حضروا بعد ثال

البرك.   قاع  اناء ليمأله ألبنائه دوما من  البركة وهو اكبر  نزل احدهم في 
بالماء ولم يستطع الرجل    ئ امتل  ناءان اإل  الإ كبير في رقبته.  ه الإناءيربط  

 . ومات ان يعود إلى سطح الماء فغرق 
الرجل            ذلك  ان  الرجال  بقية  ي   الذيظن  يخرج  ولم  قوم  غطس 

  إناء بنائهم فربط آخر  نهم لن يجدوا شيئا متبقيا أل أو   هبنائبجمع كل الدوم أل 
هو نزل  و   .ذي لم يخرجل االرجل  اكبر من االناء الذي نزل به ذلك  في رقبته  

ل ان  قبالدوم من قاع البركة  اكبر كمية من  ليجمع  ايضا الى اعماق البركة  
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ماء وغرق هو أيضا . وظن  بال  ئمتلناء اال ان اإلإيستحوذ عليه من سبقه.  
ويريد ان يستحوذ على ماتبقى  وطماع  خر أيضا  اناني  البقية ان الرجل اآل 
عناقهم وتسابقوا في الدخول في البركة  ا إلى  أواني كبيرة  من الدوم. فربطوا  

رجال القرية  بركة من  الالى  جميع من نزلوا    إلى قاعها وهكذا غرق غطس  وال
 وم. ئفي ذلك اليوم المش 

 
 

 ة الخلقية للقصة  القيم
 “نهما يهلكان صاحبه إعندما يجتمع سوء الظن مع الطمع ف ”
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 وسفة التمباك عبود
 

السفر                    امرا    كان  والشمالية  الخرطوم  بين  بالبصات 
وفي يوم من االيام ركب  .  في النصف الثاني من القرن العشرين   مستحدثا

سف التمباك. اذ انه  مدمنا    عبود وم. وكان  ص متوجها إلى الخرطاالب  عبود 
ذلك    كان وبعد  فمه  في  التمباك  اليبصق  يضع  من  الذي  مكان  بالقرب 

حوله بركة قذرة تتهافت عليها    هبصقي  الذي يخلق من اللعاب  يجلس فيه ف
الذباب  عل  .اسراب  بصقه  من  قطرات  سقطت  ما  وهيهات  وكثيرا  الناس  ى 

 . لعبودالمجال االقليمي اذا كان في  هبصقمن  زخاتمن ال يجد 
ينس             يحمل  عبود  لم  ولحسن  معه  ان  التمباك  من  الوفير  الزاد 

ه  ان  من  بالرغم  للنافذة  مجاورا  مقعده  كان  كبرى  ذحظه  طامة  سيكون  ا 
سه  أ يخرج ر عبود  . وكان  مقعده   خلفعلى المقعد الذي  خر يجلس  آ لراكب  

   المرافق!لعاب من ال تر ويقذف بسفة تمباك وربع لكل ربع ساعة من النافذة 
تمباك ثقيلة الرطوبة على وجه    زخات وفي مرة من المرات وقعت            

خلف يجلس  كان    هرجل  اذ  الرجل  مباشرة.  النافذة    أسه ر يضع  ذلك  خارج 
الممتدة   الصحراء  إلى  ات  ذ   العاصفة تلك  الرجل  تلقى  ف  . امامهوينظر 

ين اتاه ذلك االعصار  . ادرك الرجل من ا عبودالرطوبة االستوائية من فم  
ال  وانتظر  قيظه  وكتم  خروج    زخاتالماطر  منتظرا  راداراته  وثبت  القادمة 

 الراس المحمل بالتمباك خارج النافذة. 
فم  ن            في  اخرى  سفة  النوم    عبود ضجت  من  قسط  اخذ  في  وفكر 

اخرج   ل   رأسه لذلك  النافذة  استوائيا  من  ملوثا آيخلق اعصارا    .بالرطوبة  خرا 
تلقى لطمة في وجأ خروج ر وبمجرد   النافذة  يد الرجل  هسه من    الذيه من 

على    لع ابتوقد كانت لطمة قوية وسريعة كسرعة البرق    . هكان يجلس خلف
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. لم يتمكن  التي كان يرغب في رميها الى الخارج  فة التمباك س عبود  ثرها  إ
مصدر  عبود  معرفة  القوية تل  من  اللطمة  مصدرها  ك  ان  توقع  لذلك  قد  . 

 تدور مع محرك البص.  آلة يكون 
رغبة في تناول  قسطا من النوم وعندما استيقظ شعر ب   عبود اخذ            

فوضع  التمباك  شفته  كبيرة    كمية.  فتر تحت  اخذت  المتوعندما    عهودةها 
مرصاد  بال  ه يجلس خلف  الذي اخرج رأسه من النافذة ليلقي بها وكان الرجل  

فناول المرء من جحر مرتين.  يلدغ  انه ال  طمة قوية وسريعة هبطت  ل  هاذ 
  عبود . التفت  مرة اخرى   عبود على اسرها السفة هبوطا اضطراريا في حلق  

   .التي اصابتهلطمة في كل االتجاهات ولم يدرك مصدر ال 
اخيرا             استقباله.    عبود وصل  في  ابنه  وكان  الخرطوم  له  أسف إلى 

بان الرحلة    قائال  عبودن الرحلة وهل واجه متاعب في الطريق. فرد  ابنه ع
آلة  تي أ تكانت فذة  اسه خارج النأ ال انه عندما يخرج االنسان ر كانت مريحة إ

 . ه على وجههوتضربالسيارة  ماكينة من 
 
 

   ةالقيمة الخلقية للقص
 “خرينزعاج اآلال تكون متعتنا مصدرا إل أيجب للحرية الشخصية حدود. ”
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 الوسيم سرباح
 

يقي                   سرباح  امه.  كان  مع  وال    انطوائياشابا  كان  و م 
يتخوف  و ان دائم الصمت  لذلك كمع الناس.    ااجتماعيفاعل  تن ي ايستطيع  

أل شيء  اي  قول  ان  من  يعتقد  يسيقوله  ما  نه  يضحك  خطأ  ون  كقد 
والتي    احة سربوكانت ام سرباح تعلم العلة الكامنة في شخصي.  ين السامع

ع يمكن من خالله اثراء  اختيار موضو على  تتجسد في صمته وعدم قدرته  
   الجلسات االجتماعية.

.  منزلهمسكن بجوار  ي  وغني  طبيب مشهوراسرة  تزوج سرباح من            
الزوا على  الطبيب  ابنة  أل  جوافقت  سرباح  شابا  من  اعتبرته  بسذاجة  نها 

شخصيته. وفي يوم من االيام  وسيما ولم تركز على الجوانب االخرى من  
 ته. قرر سرباح زيارة اهل زوج

الزيارة              بتلك  للقيام  تأهيله  امه  الهامة  ولغرض  جلست  وإنجاحها 
من   المكون  منزلهم  باحة  في  النيم  شجرة  تحت    تينصغير   تينغرفمعه 

ت نيم.    وشجرة اهل وبدأت  مع  التعامل  على  تعينه  التي  النصائح  له  قدم 
الكبير. عروسته في قصره  اهل    م  بيت  في  صامتا  باال يظل  امه  نصحته 

شيئا  زوج يقول  ان  عليه  بل  زوجته  ته  والد  اهتمام  صلب  اهل  ي لمن  درك 
طبيعية. زوجته   االجتماعية  شخصيته  على    كما  أن  يجلس  أال  نصحته 

االماك في  بل  تقصد    ناالرض  العالية  العالية؛ واألم    او   الكرسيباألماكن 
 .  السرير  او المجلس 

د االم بذلك ان  وتقص“ عليك ان تتكلم كالم له وزن ”وأضافت االم           
أنه  و فرد سرباح على امه بان هذا امر سهل  يتحدث ابنها بكالم له قيمة.  

التصرفات    نزوجته بالمثير م  اهلسيتذكر ذلك وانه قادر على لفت انتباه  
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تهمهو  التي  سرباح  .  م المواضيع  تقلقوطمأن  أال  كعر   امه  ادائه  يس على 
   غنياء.بيت اهل زوجته اال فيضيف وك اسرة متعلمة  بنت زوج و 

عروسه    سرباحوصل              فاسمع  عروسته  اهل  بيت  تقبلوه  الى 
وكان   وذبحوا خروفا سمينا وطبخوا شتى انواع االطعمة.  بالترحاب واإلكرام

واسع  ا منزل   عروسته  المفروشة  و   صر كالقهل  الغرف  من  العديد  فيه 
   الوثيرة والسرائر الواسعة. لس  والمجابالمقاعد 
وقت             و الجاء  اهل  كان  غداء  عادة  على    زوجته من  الجلوس 

لتناول  واجلسوه على المفرشة  المفارش االرضية عند تناول الطعام. فأدخلوه  
امه  سرباح  فتذكر    .الغداء ف لبانصيحة  العالية  االماكن  على  قام  جلوس 

الخاو  السور  حائط  وتسلق  الغرفة  من  عليه  يرجخرج  وجلس    . للمنزل 
العروس  الطبيب  فاستغرب   الذي بدر ممن  والد  الغريب  من هذا التصرف 

لتناول   المفرشة  على  والجلوس  الغرفة  إلى  للدخول  ودعاه  ابنتهم  زوجوه 
 الغداء.  

امهسرباح  تذكر    اذ “! قيراط ”  قائال   سرباحفأجاب              له   نصيحة 
  “كيلو”  سرباحفقال   “ماذا قلت؟”س  بالتحدث بكالم له وزن! فسأله ابو العرو 

  سرباح وواصل    “رطل”  سرباح فقال  !“ كيلو؟”في دهشة    فسأله والد العروس 
الوزن   حول  خجلة  و عروسته  فذهبت    . واألوزانهزيانه    وأحضرتههي 

الطعام    وأجلسته العرو لتناول  اهل  كان  بعضهم    سبينما  الى  ينظرون 
 . كالبعض ووجود االكل في افواههم يمنعهم من الضح

مع    حولهوع يتحدث  كان سرباح يفكر في موض وفي تلك االثناء            
العروس   قائال  أ و والد  زوجته  والد  فبادر  سؤال  تفكيره  في  طرأ  متى  ”خيرا 

 “ستتزوج؟
دركوا  أ وانفجروا ضاحكين و نظر اهل زوجته إلى بعضهم البعض             
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الوسيم   الكنز  ابنتهمإ  يالذوالوجيه  قيمة  ماذا    . ةالساذج  كتنزته  نعلم  وال 
ان يتخيل ما يمكن ان تكون عليه    حدث بعد ذلك إال ان القارئ يستطيع

 ! كهذا  صهرالظروف الحياتية ألسرة اوقعتها الظروف في قدر مصاهرة  
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “بين الطرفين بل تكوين الزيجةق يجب ان نميز بين الجوهر والمظهر”
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 بريئة سري وابنته ال
 

السودان                     ال في شمال  العشرين  وخالل  عاثت بعض  قرن 
الخداع واللصوصية  البنوك فسادا في االرض   انواع  المنظمة ومارست كل 
بالباطل  الناس  اموال  كانت  .  واسترقاقهم   واكل  لترو   اذ  الزراعيةل ج    قروض 

المزارعين للحصول على  ل ان هذه  تجذب  بالرغم من  مالية  البنوك  قروض 
المز كانت   وان  عالية  االنتاج  تكاليف  ان  سداد  تعلم  يستطيعوا  لن  ارعين 

القروض التي يأخذونها من البنوك. وعندما يفشل المزارع في سداد القرض  
الشرطة  كانت  ولذلك  المزارع  ضد  بالغ  بتسجيل  يقوم  البنك  كان  للبنك 

  السجن.  ة المزارع والقبض عليه ووضعه فيطاردطلق في متن
بين              من  س    يئ سوكان  اسمه  مزارع  إلى    ذهبي.  ر   الحظ  سري 

وا ل  قترضالبنك  المال  من  كبيرا  الشامية ز مبلغا  الذرة  المبلغ  راعة  فاخذ   .
واالسبيرات. والوقود  والسماد  البذور  ويشتري  االرض  يفلح    ر  َض خ  إ  وذهب 

و  االإ  ي ر   س  ح  فر الزرع  اغرقت  العام  ذلك  فيضانات  ان  وضاع    راضيال 
الذرة وجاء الوقت الذم عليه من    د ماسدا   ي ر   س  يجب فيه على    يحصول 

يتوقع مداهمة    ي ر   س  كان  لذلك  .  للبنك لكنه لم يستطع ان يفعل ذلك   قرض
 في أي لحظة.   منزلهالشرطة ل
وبين           الضحى  وقت  وفي  االيام  من  يوم  في    ما وفي  زوجته  كانت 

ذا به يسمع هرجا ومرجا في  إ ف  بيتمع ابنته في وسط ال  ي ر   س  بخ وقف  طالم
كابيت   الذي  فتحي  للبنك.  جاره  مديونا  ايضا  من  النظر    ي ر   س  أختلس  فن 

ف الحائط  الشرطة  إ فوق  يرى  به  يكبلون  ذا  بالسالسل  وهم  فتحي  جاره 
ر من القصب  بيوزحف ودخل تحت كوم ك  البيتقفال فجرى إلى خلف  واأل

بابا كما   يالماذا تفعل  ”  م الصغيرة ذات الخمسة اعوا   لته ابنتهأالجاف. وس
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هنا حتى ال  بئ  سأخت   ي اوششش! انن”  قائال   ي سر   فرد   “؟القط الثعلب و فعل  ي
 “ ال يعرفوا مكانيأ يجب تجدني الشرطة. فعندما تأتي الشرطة وتسال عني 

منزل             الشرطة  داهمت  اللحظة  تلك  في  ايضا    ي ر   س  وفي  وبحثوا 
والمطبخ   المنز   وجاءوا الغرفة  خلف  الطفلة  إلى  الشرطة  افراد  رأي  ل. 

في    موجود  مابابا  ”فردت قائلة    “اين ابوك يا بنت؟”لها احدهم  أ الصغيرة فس
                     “ تحت القصب  موجود ماالبيت و 

لمات  ك  ابتسم افراد الشرطة ونظروا إلى بعضهم البعض وعرفوا ان          
الكبير االكتشاف  إلى  اوصلتهم  البريئة  تحت    ي ر   س  اخراج  وتم    الطفلة  من 

 . القصب وأخذوه الى السجن
 

 مة الخلقية للقصة  القي
 “البراءة ال تنتج كذبا”
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 بديري الشجاع 
 

كان في شمال السودان ملك عظيم يسمى النوش. وكان                     
اشت   للجيش  قائد  بال ه  له  واإلشج ر  هذا  اعة  اسم  كان  واالستقامة.  خالص 

اطق  وقصة انتماءه إلى جيش الملك النوش انه جاء من المن  القائد بديري. 
والفروسية   القتال  فن  في  مسبوقة  غير  مقدرات  واظهر  للسودان  الغربية 

بديري فعينه  فوافق  إلى جيشه    فعرض الملك النوش على بديري االنضمام
وأ  للجيش  عاما  قائدا  والتقدير حاالملك  بالتكريم  الجيش    طه  كل  وجعل 

تصرف تحت  للملك  وشؤونه  كان  فقد  و ضباطه.  الفائدة  عديمي  من  كانوا  ا 
 وخاملين أيضا .   المخدرات خمر و ال اقرى مع

النوش           الملك  من  الخاصة  الرعاية  لهذه  امتللبديري   ونتيجة    ئ، 
الملك   جيش  ضباط  والحقد بالح النوش  بعض  ب   نق  تجاه  ري  دي والحسد 

سواعتبرو  أل   اموقع  ا لباه  االجدر  من  يشغكان  ان  زوجة  حدهم  ان  كما  له. 
بالرغم من ان ابن  ابن اختها  تحقها  يسالملك شعرت ان تلك الوظيفة كان  

 . والمخدرات  بون عقولهم بالخمرغي   اختها كان من مجموعة الضباط الذين ي  
ا           الملك  الملك فاحضر  مرضت زوجة  طباء  الوفي يوم من االيام 

ملك يبحث عن االطباء  ال انهم فشلوا في عالجها. وظل الإ  .من كل مكان
يصف بما  يأتي  وكان  الخبرة  االدوية  ذوي  من  طبيب  كل  كل إه  ان  ال 

 بالفشل.  باءتالمساعي في عالج زوجته 
الملك اسمه عمرو  خيرا جاء طبيب  أو           للزوجة    تهوبعد معاين  . إلى 

ايها الملك! ان العالج الوحيد لزوجتك  ”ك  مللل الطبيب عمرو  المريضة قال  
تهو   اللبوة.تنان  حليب  من  أو   اول  تشفى  لن  من  نها  تمرضها  ناول  دون 

   “ حليب لبوة



 

 104          ن حممد يدي النورد. عبدالرمح                          ةـ  يـم  ـيـق  قَصص 

 

 

 

الملك    “اللبوة؟  حليب”          الوصفة    مندهشا النوش  قال  من  ومستغربا 
الغريبة متسائال  وأضاف  !الطبية  النوش  اللبوة  ”  الملك  بحليب  نأتي  وكيف 

الفترة    حلبها خاصة انها في تلك  دعك مناالقتراب من اللبوة  ع  ومن يستطي
    “ تكون شرسة لحماية لصغارها 

الطبيبفق          الدواء ”  عمرو  ال  اقترحت  قد  في    وإذا  .انني  رغبتم 
احضاره فعليكم  االمر   عالجها  كلف  وبمهما  من  إ.  عدد  ارسال  مكانكم 

بذلك  للقيام  الملك    “ الجنود  بمهمة ي  لن”قائال  النوش  فرد  للقيام  احد   جرؤ 
 “كهذه خطرة ومهلكة

الطبيب           له  عاما”  عمرو  فقال  قائدا  لك  ان  سمعت  للجيش    انني 
بدير  واإل  ره  اشت    ،ي اسمه  والفروسيةبالشجاعة  لهذه    . قدام  ترسله  ال  فلماذا 

 “المهمة؟ 
الملك             انقاذ حياة زوجته  النوش  فكر  يريد  انه  اذ  االمر  في  كثيرا 

 .  بديري   فقدان القائد العام للجيش يدلكنه ال ير 
الملك             يدرك  الذالنوش  ولم  والدواء  زوجته  مرض  اقترحه    ي ان 

الجيش  عمرو  الطبيب   ضباط  بعض  وضعها  الحبك  جيدة  مسرحية  كانا 
يحترمه الملك    ي الذ  ي بالتنسيق مع زوجة الملك والطبيب للتخلص من بدير 

ان مجموعة من   اذ  التخلص    واضباط فكر ال وعامة الشعب لشجاعته.  في 
لإمن بديري   انهم  الملك  ال  التنسيق مع زوجة  م يجدوا طريقة اخرى سوى 

الطبيب    يك مع  ونسقوا  بالمرض  اللبوة  عمرو  تتظاهر  حليب  يقترح  كي 
ليلقى حتفه.  يقترح إكعالج و  شمال السودان  وكان  رسال بديري الى الغابة 

و على اطراف االودية  نمالتي تبالغابات الخضراء    ءملي  زمانفي تلك اال
ل الى  ن صحراوية لتصمن المناطق التي هي اآلتد  ماالودية تتلك  وكانت  

. لذلك  وتربط تلك االودية بالنيل  ل وان االمطار الموسمية كانت غزيرةالني
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كانت توجد غابات بها شتى انواع الحيوانات منها االسود واللبوات والضباع  
 نات الالحمة والعاشبة. وا وغيرها من الحيوالغزالن واألرانب 

  ثة الخبي  من المؤامرة   على ان تكون جزء  النوش  ة الملك  وافقت زوج         
  تظاهر فت  .للتخلص من بديري رغم انها تعلم ان له مكانة كبيرة عند الملك

المجموعة التي تتآمر    ، بصفته جزء  من عمرو  بالمرض الشديد وان الطبيب
سيقود بديري    يالمثير الذ الدوائي  ح  اتر قاالذلك  ، كان يلح على  ضد بديري 

 فه ال محالة. إلى حت
افق  و وش ان حالة زوجته تزداد سوءا  عندما رأى الملك الن   وأخيرا         

الطبيب  اقتراح  بديري    عمرو  على  على  االمر    ا فور بديري  وافق  ففعرض 
 حضار حليب اللبوة مهما كلف االمر.  إعلى الذهاب إلى الغابة و 

مجموعة   يري بعد عدة ايام يركب على اسد ويسوق امامهبد رجع           
يب اللبوة. وعندما اقترب من  بحل   يءمن اللبوات المرضعة وفي يده اناء مل

مجموعة   وأمامهاسدا    يابواب المملكة رأى الناس منظر بديري وهو يمتط
من اللبوات تجري صغارها من خلفها ففر اهل المملكة من االبواب الخلفية  

ا  سريرها  .ملكةلملحصون  من  ونهضت  بالخبر  الملكة  طلقت  أو   وسمعت 
أل بعضالعنان  وكان  المملكة  من  خارجة  في    رجلها  المتآمرين  الضباط 

بالفرار الذوا  من  الجبال    مقدمة  على  وصعد  فر  عمرو  الطبيب  ان  كما 
 ! المجاورة 
كان يرتعش من الخوف وقد    ي الذالنوش  امام الملك    ي وقف بدير           

عترف له انه كان االدبار فتقدم اليه احد كبار الضباط وا   يلتو زوجته    ى رأ
للتخلص   المؤامرة  في  المشاركين  بدير من  الملك    ي من  من  النوش  وطلب 

العام للجيش   فغضب الملك غضبا    .العفو والصفح عنهبديري  ومن القائد 
وزوجته المتظاهرة  حضار بقية الضباط  إالضابط و ذلك  مر بسجن  أشديدا و 
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جميعا س   ليتمبالمرض   بدير إ  . جنهم  ان  ال  ي ال  الملك  من  عنهم  طلب  عفو 
الملك عن الضباط لكنه  فجميعا.     جاءت كذلك و   . من الجيشطردهم  عفى 

للملك   فطلب    . المؤامرة في تلك  عن مشاركتها    وبديري زوجة الملك معتذرة 
عنه فعفى  عنها  العفو  الملك  من  الطبيبابديري  اما  اقترح    يالذ  عمرو  . 

صار وليا  من ابنة الملك و   ي ب من المملكة. تزوج بدير هر اللبوة فقد    حليب
باللبوات واألفي السودان وا  يللعهد في زمن الحكم الملك سود  حتفظ الملك 

 في حديقة خاصة ملحقة بالقصر.
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
او   ومحاوالت التخلص من كفاءة .تعاىل الحسد جهل بقضاء هللا ”

 “وى كفاءتهستخرين الى مال ترفع اآل تسقيطها 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 107          ن حممد يدي النورد. عبدالرمح                          ةـ  يـم  ـيـق  قَصص 

 

 

 

 الغريب وحش بصير وال
 

هناك                      كان  االزمان  من  زمن  ومرعب    غريب  حشو في 
إذ    ومخيف القصب.  وحش  االهالي  الوحش  أتي  ييسميه  زمن  في  ذلك 

مزارع   داخل  ويعيش  الذرة  نبات  ليال    القصباخضرار  شكل  ويخرج  في 
المزا انسان   يسلكها  التي  الممرات  المساعدة  يو ن  عو ر إلى  بطلب  تظاهر 

اليه   يذهب  المساعدة  وعندما  لتقديم  المخلوق الشخص  مرعب  ال  يقبض 
عل مخي الو  دمه    يهف  قلبه  ويمتص  من  كالفم    ةبواسطمباشرة  المدبب  فمه 

حيوان   فم  إلى  الفم  يتحول  الدم  مص  من  االنتهاء  وبعد  للبعوض  الماص 
   .ن وبذلك يختفى االنسا كل اللحم ويبتلع العظام أالحم وي

بيوتهم            يلزمون  الناس  الشمس وال يخرجون    لذلك كان  عند مغيب 
سمع   الصباح.  حتى  اسمه  منها  هذا  ب بصير  رجل  القصب  فقرر  وحش 

شروره.   من  المنطقة  يملك  تخليص  بصير  كان  تبطل    خارقةأدوات  وقد 
في ليلة من الليالي المظلمة    . خرج بصير مفعول قوة مثل هذه المخلوقات

صرة الحشرات  إال من صر كان المكان موحشا وصامتا  و لقصب  ا   إلى مزارع 
في اصدار  بصير  فبدأ  .  واءوحركة القصب بسبب حركة اله  وصوت البوم 

لما اقترب بصير  كو قارعة الطريق.    علىقف  ي  مخلوقاضجيج وفجأة رأى  
ا  شكل  في  له  يظهر  بدأ  المخلوق  بصير  نسان من  اقترب  المخلوق  من  . 

بالخجل و  ا.  ليبدو كامرأة   ى وجههغطفتظاهر المخلوق  مع    لمخلوق تحدث 
في رجله.    تانغرس   ةير وتظاهر بالعرج وطلب من بصير اخراج شوكبص 

بالموافقة واقترب منه وبشكل مباغت وسريع غرس   بصير  فتظاهر بصير 
اذن   في  معه  يحملها  كان  سحرية  مع   الوحش ابرة  ذلك  بعد  االذن  وربط 

 ية.  قر إلى الالوحش   وقاد ي طرف االبرة بحبل قو 
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ال            القرية  اهل  الاحتجز  مغلقة    غريب وحش  غرفة  امر  في  وأوكلوا 
الغريب    وحشالرجل وجبة العشاء لل احضر  ال القرية.  حراسته لرجل من رج

الوجبةوقد كان  يحب امتصاص  الوحش جائع و   خروفا حيا ظنا منه ان   ت 
الإالدماء   ان  المغروسة في  ا   وحشال  إلى االبرة  وع  دمال . وكانت  أذنهشار 

عينيه من  الرجالوحش  طلب    .تتساقط  اذنه.  من  من  االبرة  تلك  اخراج  ل 
برة فهجم المخلوق  ثر السحري لإلبرة من اذنه فزال األ فأشفق الرجل ونزع اال

على الرجل وبدا الرجل في الصراخ وهرب الخروف وهرع اهل القرية إلى  
ا نحو  ربال ان المخلوق كان قد اكمل امتصاص دم الرجل وفر هاإالغرفة  

المجاورة  مالح  .السهول  بصير  وخرج  فقرر  السحرية  ابرته  معه  وحمل  قته 
ص الدماء البشرية. عبر المخلوق نهر النيل قافزا من  مصاالوحش  مطاردا  

خر. ولم يجد بصير قاربا يعبر به النيل لمالحقة  الشاطئ إلى الشاطئ اآل
ر. ركب  غيإلى قارب صاإلبرة    تالمخلوق. فوضع ابرته على النيل فتحول 

عل الشا  ىبصير  إلى  وتوجه  اآل القارب  فاندهش  طئ  بالمخلوق  ولحق  خر 
بأنه لن  الوحش  فأستسلم ووعد    .رقة التي يمتلكها بصير المخلوق للقوة الخا

يعتدي على بشر بعد ذلك وانه سيعيش على االسماك والطيور فقط. ويقال  
العجوز   ودنقال  ناوا  بين  منطقة  في  يعيش  مازال  ن  اآل  تى حوبسالن  انه 

 . في وسط النيل  شكل زوبعة مائيةفي  احيانا ويظهر
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “االنسان  يالدور في خي ما وفقا ل لواقعا  جسدتياحيانا  ”
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 عمار الشجاع
 

مع                    يعيش  فقيرة  اسرة  من  عمار  اسمه  شاب  هناك  كان 
جارة واصبح  لتوعمل با   ابويه. كبر عمار وصار شابا قويا وشجاعا ومقداما

تزوج عمار من تلك الفتاة وكانت  فدى بنات اهله.  ج من احازو ال. قرر  غنيا
 ة متدينة وجميلة وذات حشمة وعفاف.  فتا

الذي              إلى عمه  اتمام الزواج قرر عمار اخذها في زيارة  وبمجرد 
بل. وبينما هو وزوجته ومجموعة من كان يعيش على بعد مسير يومين باإل

عمدة    قابلهم إلى بيت عمه  نساء في اليوم الثاني من مسيرته المرافقيهم من  
وقد كان  ية اخرى لجمع الضرائب من المزارعين.  في طريقه إلى قر منطقتهم 

رأى   الجميع.  على  وظلما  شرا  ينضح  رفقة العمدة  في  العروس  العمدة 
  عمار  ومجموعة النساء. استوقفهم العمدة وطلب من العريس عمار  العريس  

 .  لنفسه ه ليخطبها  ستتطليق عرو 
ومرافقيه  لم             عمار  مع  للمقاومة    ي  أيكن  يكن  ولذلك  سالح  لم 

اي   الموافقة ألآخيار  معهم  العمدة خر سوى  وافق    . نهم تخوفوا من بطش 
بيت   إلى  الحضور  منه  وطلبوا  العمدة  قاله  ما  على  والمرافقين  عمار 

  ظا على سمعته كعمدةفاخذها من اهلها ح أ كمال مراسيم الزواج و العروس إل
اسرتها الجم.  وسمعة  الي وقرر  مباشرة    رجوع ع  العروس  اهل  بيت  إلى 

 للتجهيز للعرس الجديد وتركوا فكرة زيارة العم. 
بالعروس            العمدة  زوجها    الذي فرح  من  ان  عمار  سيأخذها  بعد 

. حضر العمدة  يوم يكتب طالقها امامه وتتم مراسم خطبته منها في نفس ال 
شرار وهم مدججون بالسيوف  رم شاربه ومعه مجموعة من زمرته االيبوهو  

للعمدة. فاستقبلهم  خطبتها  و عمار  عروس من عريسها  نفاذ نزع الوالحراب إل
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كدوا لهم ان عمار  أو   ضرب الدفوف اهل العروس بالزغاريد ونثر العطور و 
ووضعوا لهم الكثير    اهل العروس  إلى اهله. استضافهم  غادر طلق البنت و 

وطلبت من العمدة الدخول إلى    تالبن لطعام. وبعد ان اكلوا جاءت ام  ا  من
وهو فغادر العمدة زمرته    في اصبعها.  الخطوبة  خاتم   خطيبته ليضعغرفة  

البيتيتبختر   داخل  إلى  كن  إف  .وذهب  الالئي  النساء  من  بمجموعة  ذا 
بال  الغرفة  بنت يحطن  ال  .يغادرن  جانب  إلى  العمدة  كانت    بنتجلس  التي 

. وفي ومضة  بنت ايضا لوجهها وخرجت ام ا   يبسا فضفاضا وتغطل   تلبس 
ف تهبط إ عين  ثقيلة  بضربة  ر   ذا  بالحائط  أعلى  مصطدما  فيقع  العمدة  س 

لم    بنتكان يلبس مالبس ال  ي. اذ ان الذميتا  ويسقط العمدة على االرض
الذ نفسه  عمار  كان  بل  امرأة  إلى    ييكن  بجسد    باحةخرج  وقذف  المنزل 

امام   االشرار   ون عي العمدة  ت  .اعوانه  المفاجأة  وولوا  ولهول  سيوفهم  ركوا 
نه  وعي    ه بعد ان اراح الناس من ظلم العمدة االدبار. عاد عمار إلى عروست

 . اهالي المنطقة عمدة وعاشت المنطقة في امان وسالم
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “مهما كانت قوة الظالم فله يوم ينهزم فيه”
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 ةالزوجة المتمارض
 

كان يعيش    مروي منطقة  رى القريبة من  قرية من القفي                    
لم    ا ال انهإزوجته. وبالرغم من انها كانت متفرغة في البيت    رجل تستعمره 

المرض حتى ال تقوم بأي    يتدعدائما  وكانت    .تكن تقوم بالواجبات المنزلية
يقوم    نالذي كا  كل همها هو معاتبة ولوم زوجهاكان  . و في المنزل  عمل

  اذا عاتبها  يضافة إلى اعمال الحقل. وكانت تبكإلبكل االعمال المنزلية با
 .  فقط فيعلوا صوتها بالبكاء فيتجمع الجيران ليلوموا زوجها

قرر           االيام  من  يوم  عل  الزوج   وفي  خدعة  يلعب  زوجته.  ان  ى 
وانه  ف المدينة  إلى  الذهاب  ينوي  بأنه  ايام.   بعدحضر  سياخبرها    اربعة 
تجت ال  حتى  بالمرض  زوجته  تقول  ظاهرت  فبدأت  الزاد.  له  وب!  و ا”هز 

يا آخ!  و   “ ظهري ياظهري،  المطبخ  إلى  الزوج  النار  أدخل  صنع  و شعل 
لكي تتناول    خبزاواخبرها بأنه جهز لها    .لزوجته  ى خر أ لنفسه و   خبزقطعة  

مريضة وال    يال تعلم انن أ”  ال انها قالت لهإ.  الزوج بعد ذلك  فطورها وخرج
ليس قبل  ”فرد الزوج قائال    “تى ستعود؟م”وسألته زوجته    “طيع ان آكل؟ستا

 “ م اربعة ايا 
نهضت             البيت  من  الزوج  خروج  وبمجرد  المنزل  من  الرجل  خرج 

ووضعتها في    طازجةخرجت دجاجة  أ الزوجة من مرقدها وفتحت الثالجة و 
ال ووضعت  وبصل.  وسمن  خضروات  معها  ووضعت  الطبخ    ة طبخاناء 

ونضجت الطبخة وكان الزوج    . رة قمح كبي  خبزاتعلى نار وجهزت ثالث  
 الل فتحة في النافذة الخلفية للمطبخ. يراقب كل ذلك من خ

المطبخ            في  لتأكل  الزوجة  إلى    .جلست  ودخل  الباب  الزوج  ففتح 
لته عن  أالمطبخ فصعقت الزوجة لهول المفاجأة وحاولت اخفاء صدمتها وس



 

 112          ن حممد يدي النورد. عبدالرمح                          ةـ  يـم  ـيـق  قَصص 

 

 

 

عودته االور فبف  .سبب  بعض  نسي  انه  فيها  قال  قصة  التجارية  رك  اق 
ل القرية وتزوج امرأة ثانية ومكث في  فخرج وتوجه إلى احد مناز به  الخاصة  

 بيت اشتراه لنفسه ولزوجته الجديدة التي كانت تخدمه وتحترمه.  
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “للكذب حدود ينكشف فيه يوما ما”
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 والدجاجة الكسولة   طةالحمامة النش
 

كانتا    كانت هناك حمامة ودجاجة مات عنهن زوجيهن.                  
عالة ابناءهن. اشتركتا معا في صديقتين وفكرتا في ممارسة عمل شريف إل

بالذرة. وحان وقت تجهيز االرض والحراثة.   شراء مزرعة صغيرة لزراعتها 
للدجاجة   الحمامة  االرضن  هيا  .الدجاجة  ياخت ”فقالت  ان  إ“ حرث  ال 

 : انت تحب النوم قالت الدجاجة التي ك
 

 سألقاك اك اذهبي وتقدمي علي فاني هن
 ن اكاكي واكاكي أن  ي اريد اآلنن أاذ  

 حصر امالكي أ و  كتاكيتيلنظر أ وبعد ذلك 
 

االرض             وحرثت  بمفردها  الحمامة  الحشائش    وأزالتذهبت 
طا من النوم وخرجت إلى باحة  قسالطفيلية. ولم تحضر الدجاجة بل اخذت  

لداكنة التي  . وفي اليوم التالي ظهرت السحب اوتكاكي  ي تكاكيالمنزل وه
لها   وقالت  الدجاجة  إلى  الحمامة  فذهبت  وفيرة.  بأمطار  اختي  ”تبشر 

فقالت الدجاجة    “ هيا بنا نبذر البذور وندفنها قبل هطول االمطار . الدجاجة
 : الكسولة

  
 هناك سألقاك  نياذهبي وتقدمي علي فا 

 اكي واكاكي ن اكأن  ي اريد اآلنن أاذ  
 ي حصر امالكأ و  كتاكيتينظر لأ وبعد ذلك 
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حرثتها             التي  االرض  إلى  بمفردها  اخرى  مرة  الحمامة  ذهبت 
حولها  باأل من  االرض  حفر  في  انغمست  بل  الدجاجة  تحضر  ولم  مس. 

ام  لتنام.  وذهبت  شيئا  تجد  ولم  الحشرات  بعض  عن  فقد  ا  بحثا  الحمامة 
البذور   وبذرت  العمل  في  االمطار.  باشرت  لهطول  استعدادا  ودفنتها 

االمطار وامتأل  وهطلت  الذرة  نمت  ايام  بضعة  وبعد  االرض.  ت  وسقت 
فقالت   الظهور.  في  الطفيلية  النباتات  بعض  وبدأت  بالخضرة.  االرض 

لية  فيهيا بنا يا اختي لكي نزيل الحشائش والنباتات الط”الحمامة للدجاجة  
 : الكسولة فقالت الدجاجة “ حتى ينجح محصول الذرة

 
 اذهبي وتقدمي علي فاني هناك سألقاك 

 ن اكاكي واكاكي أن  ي اريد اآلنن أذ  ا
 حصر امالكي أ و  كتاكيتينظر لأ وبعد ذلك 

 
الحشائش الطفيلية من وسط الذرة    وأزالتبمفردها  ذهبت الحمامة            

قوى  تساق الذرة    توبدأ   . واالزدهار  ر هاواألز وبدأ المحصول في االخضرار  
ممتللظ وظغتو  القندول  نض   ئا هر  وجيزة  فترة  وبعد  وبدأ  بالحبوب.  الزرع  ج 

فقالت  في  اع  ر  الزُّ  البصر.  مدى  على  الممتد  المحصول  لجني  االستعداد 
للدجاجة   نضج ”الحمامة  الذي  المحصول  نحصد  لكي  اختي  يا  بنا   هيا 

 : فقالت الدجاجة الكسولة“
 

 تقدمي علي فاني هناك سألقاك و  اذهبي
 ن اكاكي واكاكي أن  ي اريد اآلنن أاذ  

 صر امالكي ح أ و  كتاكيتينظر لأ وبعد ذلك 
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في            القندول  وجمعت  الذرة  محصول  وحصدت  الحمامة  فذهبت 
واحد.   ذلك  و مكان  البعد  فصل  وقت  القندول  حبوب جاء  فطلبت    . عن 

فصل على  للعمل  مرافقتها  الدجاجة  من  لكن  ا  الحمامة  القندول  عن  لذرة 
   :وقالت متخاذل واصلت سلوكها الالدجاجة 

 
 لقاك اذهبي وتقدمي علي فاني هناك سأ

 ن اكاكي واكاكي أن  ي اريد اآلنن أاذ  
 حصر امالكي أ و  كتاكيتينظر لأ وبعد ذلك 

 
في فصل الذرة من القناديل. وجاء يوم  انهمكت  فذهبت الحمامة و          

الدج فأسرعت  المحصول  االستيالء  اجتقسيم  معلنة  البذور  على  وجلست  ة 
ومع ذلك لم تحتج  اضطرت الحمامة على االكتفاء بالقناديل الفارغة  عليها و 

 الحمامة بل رضيت بقسمتها رغم انها لم تكن عادلة بل قسمة ظالمة.  
تحت             الحمامة  ودخلت  االمطار  هطلت  اليوم  ذلك  ليلة  وفي 

اجة تحت محصول الذرة وازدادت كمية  دجنفسها ودخلت ال  ي القندول لتحم
الداالمطار وصا عظام  إلى تحطم  ادى  مما  ثقيال  الذرة  جاجة  ر محصول 
بينما   الخفيفةنجت  وموتها  القناديل  كانت تحت  التي  يصبها    الحمامة  فلم 

 .مكروه 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “الكسل والطمع والظلم يدمر صاحبه”
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 عصام والنصائح االربعة
 

بعيد عاش                       القولد  في زمن  .  بريمةاسمه    ي رجل غنفي 
صار   أل   بريمةوقد  بخيال غنيا  كان  بريمة  .  نه  وال  كان  الطيبات  يأكل  ال 

يلبس ارخص االقمشة  كان بريمة  حد من افراد االسرة بفعل ذلك.  يسمح أل
مثلها أل اسرته.  ويشتري  بريمة  فراد  الطبيب وال يشتري  كان  إلى  يذهب  ال 

ينصحهم بربط  ة  كان بريمبل    . ا مرض هو او أي من افراد اسرتهاذ دواء  
  واحد   جنيهال يتصدق بكان بريمة  جل.  الرأس حتى ولو كان االلم في االر 

يكسبه    جنيهوال يرحب بالضيوف وال يحب شيئا سوى المال وكان يدفن كل  
 من التجارة. 

ابناءه    ريمةب  وفي يوم من االيام استدعىاربعة ابناء.    بريمةكان ل          
و  جنيأ االربعة  الف  منهم  لكل  و عطى  عمل أة  عن  والبحث  بالخروج  مرهم 

ثة من االبناء اعماال تجارية وفتح كل منهم متجرا في القرية  مناسب. بدأ ثال
 ذاتها.  

مسافرا             وخرج  جنية  االلف  مبلغ  عصام  واسمه  الرابع  االبن  اخذ 
ذل  في  مزدهرة  كانت  التي  مروي  إلى  في  ك  وتوجه  عصام  تجول  الحين. 

إلى   ووصل  واسمه  اح   متجرالسوق  زمانه  حكماء  كان    .بصيري   د  وقد 
كان منهمكا يكتب    يبصيري الذ  دخل عصام متجر .  َكم ويبيعهايكتب الح  

ولم   بصيري  من  بالقرب  عصام  فجلس  مدبوغ.  جلد  على  عبارات  بالدواية 
ازعاجه أل  في  واليرغب  خواطر  تأتيهم  الحكماء  ان  مات يجب  هانه يعرف 

 الذاكرة كما اتت فجأة. ال اختفت بسرعة من إتسجيلها بسرعة و 
وسلم    جبهتهن كتابة العبارات ومسح العرق من  انتهى بصيري م          

الم وشربه  البلح  تناوله  وبعد  لذيذا.  وبلحا  ماء  له  واحضر  عصام  اء  على 
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العبارات   عن  بصيري  عصام  الحكيمسأل  عقله  انتجها  التي    المكتوبة 
بصير و  له  فقال  هي  ”  ي الملهم.  عبارات  كتبت  التجربة  انني  نتاج  من 

ن وهي  الطويلة.  لحياتي  قي   الشخصية  على  “ مة صائح  عصام  فعرض 
عصام.   إلى  النصائح  تلك  لبيع  استعداده  بصيري  وابدى  شراءها  بصيري 

عصام   النصائح  كل  بصيري    وأعطىففرح  واخذ  اباه  اعطاه  الذي  المبلغ 
 غادر.  و  وودع الرجل الحكيم 

وجلس تحت شجرة وارفة وبدأ    السوق ميدان في  ذهب عصام إلى            
يجب  ’بة على الجلد المدبوغ. كانت النصيحة االولى:  يقرأ النصائح المكتو 

 ‘تفحص السرير قبل ان تجلس عليه’والنصيحة الثانية: ‘ ال تسافر لوحدك أ
الثالثة:   الخطر’والنصيحة  اوقات  في  مستيقظا  الرابعة:    حةوالنصي ‘ ابق 

    ‘ يدا عن الناس عندما تسبح في النيل افعل ذلك بع’
و ع          منزل  إلى  عصام  فسألاد  العمل بريمة  ابوه    هالده  نوع  عن 

اشتريت هذه النصائح  قد  والدي، انني  ”التجاري الذي يمارسه. فقال عصام  
مروي  في  يعيش  حكيم  رجل  ابنه    بريمةغضب  “ من  وطرد  شديدا  غضبا 

ليعينه    منعصام   الزاد  بعض  امه  اعطته  خروجه  وعند  مقبل  البيت.  في 
 ايامه.  

و            على  هائما  عصام  فتذكر  خرج  يتبعه  هائما  كلبا  فوجد  جهه 
باال يسافر وحده. فأعطى الكلب قطعة خبز    ي نصيحة الرجل الحكيم بصير 

واستمر الكلب في رفقة عصام. دخل عصام الصحراء وواصل سيره. شعر  
با التعصام  رفيقه  ومعه  الظل  قليلة  سنط  شجرة  تحت  فاستلقى  لكلب.  عب 

ب منه ضبع فوثب الكلب  نومه اقتر   وأثناءوغاص عصام في نوم عميق.  
الكلب   وساعد  عصام  واستيقظ  ضار  قتال  في  معه  واشتبك  الضبع  على 

عصام لوال وجود الكلب    فتراس على القضاء على الضبع الذي كان ينوي ا
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فادرك عصما    نوم وتولى مهام الحماية المبدئية له. الالوفي الذي ايقظه من  
   قيمة الرفقة المخلصة في السفر.

عصام سفره ووصل إلى وادي به اشجار كثيرة وحل عليه  واصل           
مصدر   إلى  فتوجه  خافتا.  ضوءا  يرى  به  فإذا  سيره  في  هو  وبينما  الليل. 

لسير ورغب  ا  ذا به امام كوخ من القصب. كان عصام متعبا منإالضوء ف
صاحب   على  ضيفا  الليلة  قضاء  الكو في  الباب    خ. ذلك  عصام  فطرق 

صام من التحدث معها وطلب منها التحدث  ة الباب. فتعفف ع أ ففتحت امر 
البيت.   رب  عصام  إإلى  فقرر  لوحدها  هنا  تعيش  انها  له  قالت  انها  ال 

ما إ  . المغادرة  قتله واخذ  العزم على  انها عقدت  ت  . بحوزته  ال  انها  ش  عياذ 
التجار يتبعه  طريق  الت  . على  من  العديد  قتلت  على  وقد  واستحوذت  جار 

يمكنه  اموالهم انه  له  فقالت  المجاور.  الكوخ  في  فارغ    .النوم  كوخ  انه  اذ 
وليس فيه احد ويوجد فيه سرير مفروش. فدخل عصام إلى الكوخ وتوضأ  
وبينما هو يصلي احضرت المرأة طعاما له وخرجت. اكمل عصام الصالة  

وتسوك توجه    لكلبه بعض الطعام. وبعد ان غسل يده   وأعطى لس يأكل  وج
ال انه تذكر النصيحة  إيستلقي عليه  إلى السرير المفروش وكاد ان يجلس ل

الثانية التي حصل عليها من الرجل الحكيم بصيري بأن يتفحص سريره قبل  
الفرش ونظر تحته فرفع  االستلقاء عليه.  او  فقد   . الجلوس  المنظر    ولهول 

رؤوس    الب ئ ر ي ة  اخل الهوةعميقة تحت السرير مباشرة وفي دب ئ ر ي ه  أى هوة  ر 
من   بشرية  يةلحديدا الحراب  مدببة  وجماجم  عظام  بقايا  ادرك  ف  . وحولها 

ف قاتل.  فخ  من  نجا  انه  عليها  عصام  ذهب  عصام  وهجم  المرأة  كوخ  إلى 
الرعب   فارتجفت  هالكه    . من  من  متأكدة  كانت  انها  فاذ  داخل  ي  بوقوعه 

الرؤوس    الب ئ ر ي ة الهوة  تلك   ذات  المدببةالعميقة  قاعها  الحديدية  ولم  .  في 
نجى  كي  المرأة   تفهم التجار  له  فاعترفت  عصام  ف  من  الكثير  قتلت  بأنها 
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العفو ووعدت باال ترجع    عصام   وطلبت من  . خذت اموالهمأ بهذه الطريقة و 
موال. فرفض  األو   عطته كمية من المجوهراتأ لمثل هذا العمل مرة اخرى و 

والمجوهرات   االموال  وارجع  إل  وأخذها عصام  فسجنها  المنطقة  حاكم  ى 
إلى   ف    ءاقربااالموال  الذين  الواديد  ق  التجار  عبر  رحلتهم  اثناء  انهم    . وا  اذ 

على  مكافأة  جنيه  الف  الحاكم  اعطاه  الشريرة.  المرأة  تلك  بواسطة  قتلوا 
والمجرمة استعادوجرائمها  اكتشافه  وبذلك  قد  صام  ع   .  كان  الذي  المبلغ 

 ية. دفعه قيمة للنصائح البصير 
لنصائح          الجيدة  بالنتائج  عصام  و   فرح  سفره  وواصل  جاء  بصيري 

م ناوا إلى  رجل    .نطقة  اليه  فخرج  العام  الطريق  على  منزل  باب  وطرق 
في    .كهل الليلة  قضاء  عصام  منه  الرجل  مضيفتهفطلب  به  فرحب   .

حزينا كان  الذي  انه  أسف   . العجوز  الرجل  فقال  حزنه  سبب  عن  عصام  له 
كقربان إلى جن  تذكر ابنه الذي يشبهه وان ابنه سوف يقدم اليوم  عندما رآه  

المارد الجني  وقد هزم    .النيل  شاطئمارد كبير يسكن على  وان ذلك الجن  
عل وفرض  الملك  الملكجيش  يوم   ى  كل  قربانا  شابا  وان  ليأكله  اعطاءه   .

ح ابنه.  دور  هو  استعداده    زن اليوم  وابدى  الخبر  هذا  لسماعه  عصام 
ابنهبالذهاب إ  المارد بدال من  الكهل    اعترضف  . لى    ألنهى ذلك  علالرجل 

عليه اهله.    .اشفق  عن  وبعيد  مسافر  انه  على  إاذ  اصر  عصام  ان  ال 
من   سيفا  عصام  اشترى  الكهل.  الرجل  ابن  من  بدال  المارد  إلى  الذهاب 

 السوق وتوجه صوب النيل.  
إلى              عصام  مظلما    شاطئوصل  ليال  الوقت  وكان  فأشعل النيل 

النعاس   عليه  وبدأ  منه.  بالقرب  نصيحة بصيري  إنارا وجلس  تذكر  انه  ال 
الخطر.   اوقات  في  ينام  باال  بصيري حذرا  ظل  فالثالثة  نصيحة    حسب 

النوم  و  النار حطبا لكي يشعر  و مستيقظا يصارع  والطمأنينة.    بالدفءيزيد 
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إلواوفجأة بدأت ام الشاطئ فنظر عصام  ى  ج النيل في التحرك في اتجاه 
ف الماء  نحو  إداخل  يتوجه  ماردا  يرى  به  واستعد    طئالشاذا  سيفه  فاستل 

لمجابهة المارد. خرج المارد من الماء وفمه يقذف باللهب في كل صوب  
ال  طفال في احضان امهاتهم. إوزئيره ترتعد منه الطيور في اعشاشها واأل

لم يستطع  ن معتادا رؤية النار التي يشعلها البشر بالليل و يكان المارد لم  
حفظ  لم يستطع  على الطين و المارد    وتأرجحكما اختنق بدخان النار  الرؤية  

باال  فأدرك عصام قيمة نصيحة بصيري  توازنه فانزلق ساقطا على الطين.  
 . ينام في اوقات الخطر 

بضربة    اغتنم            المارد  وباغت  الفرصة  ر علعصام  و أى    اردفهأسه 
المار  القيام من الطين  بضربة اخرى على رقبته فزمجر  ال  إد وزأر وحاول 

كان   عصام  صريعا  ان  اثرها  على  المارد  خر  ثالثة  ضربة  فناوله  سريعا 
ه االخيرة وهو مضجر بدمائه التي انهمرت بغزارة  سعلى االرض ولفظ انفا 

كبيرة وحول االح  الشاطئرمال  من    ت مساحة  اللون  ويقال    . القاني  مر إلى 
 ا هذا احمر اللون.  إلى يومنناوا في منطقة  رمالان ال

م           بالقرب  عصام  سكان  نام  حضر  الصباح  وفي  المارد  جثة  ن 
النيل ليجدوا المارد وقد بدأت جثته في التحلل وتقاطرت    شاطئالقرية إلى  

شديدا    اعليه فرحا  الملك  فرح  الضالة.  والكالب  بشجاجواعالنسور    عةب 
العهد ويرث م  وعرض على عصام  عصام   فقبل    ل كه. على ان يكون ولي 

الملك   من  وطلب  العرض  لعصام  لكي  السماح  بالذهاب  بأهله  ه  يأت 
عصام الكثير من المجوهرات    وأعطىفوافق الملك    .تنصيبلحضور حفل ال

 والنقود. 
القولد          صوب  وتوجه  والده  منزل  إلى  العودة  عصام  وكان   .قرر 

الحك  مايو  فتذكر نصيحة  النيل  يم بصيري  مغبرا ورغب في اخذ حمام في 
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وقع غير مأهول على النيل ونزل  بأن يسبح منفردا في النيل.  فبحث عن م
ولبس  ليأ خرج  جسده  تنظيف  وبعد  جسده.  من  الغبار  وينفض  حماما  خذ 

د ذلك اخذها متوجها  عتجف وب  يك  غسولةوعلق المالبس المنظيفة  مالبس  
القول اإد  إلى  إلى  فرجع  جيبه  في  كانت  التي  محفظته  افتقد  انه  لموقع  ال 

فيخ ا  الذي  حماما  فيه  عصام    ذ  فوجد  اخذ  ألوذلك  المحفظة  النيل.  نه 
وبذلك الناس  يرتاده  ال  منعزل  مكان  في  من    الحمام  الحكمة  قيمة  ادرك 

 .  نصيحة بصيري 
ثروات التي  الومعه الكثير من  بريمة  وصل عصام إلى منزل والده            

والتي    بألف جنيه فقط  ي كسبها نتيجة لتلك النصائح التي اشتراها من بصير 
الم اباه من  بسببها  انه    . نزلطرده  من اخوانه.    اكثر غنى    اصبح اآلنإال 

و  الملك  قصر  إلى  اهله  عصام  وتزوج  اخذ  للعهد  وليا  الملك  اصبح  بنت 
 مان. أوصار وعاش مع افراد اسرته في امن و 

 
 

 خلقية للقصة  الالقيمة  
 “او احق بهوجدها فه فأينما الحكمة ضالة المؤمن ”
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 الكسالن مسعود 
 

  سعد قرية بالقرب من القولد كان يعيش اخوين هما    في                  
اسرتيهما   مع  البعض.  وأوالدهماومسعود  بعضهما  بجوار  بيتهما  كان   .

بينما    .ثابرا في عملهوموهو االكبر مجتهدا    سعد يفلحان ارضهما معا. كان  
بالكسل  مسعود  يتصف  في  زوجته    كانت و   . والخمول  كان  تعمل  شوشا 

وتعير واجتهاد  بجد  مسعود  ز   الحقل  المتواصل.  وجها  ونومه  كسله  على 
كان يقول لزوجته شوشا    مسعود  ان  إال.  سعدوتضرب له مثال بنشاط اخيه  

نة والنار كلها امور  لجى والصحة والعافية والموت والحياة وانَ ان الفقر والغ  ”
ي المال فانه سيرسل لي ثروات كثيرة عبر  ل  تعاىلذا اراد هللا  إ ف  تعاىل  بيد هللا

منز  الخالق يساعد من  إ“ هذا   ليسقف  ان  تؤمن  التي  ال ان زوجته شوشا 
القضاء بطريقة  فهم يو  يةجبر مفاهيم الفي الؤمن ذي يال يسعى وليس الكسول  

لشوشا  كانت  و   . غبية متقول  من  ”  ود سعزوجها  الثروة  تأتيك  حتى  انتظر 
سقف والعطالةمسعود    كانهكذا  و   “ المنزل  خالل  للتعطل    والخمول   رمزا 

بش و  يخرج  التي  يشته  ينشغل  حتى  ويسعل  حلقه  يدخنها  نتيجة    الدم من 
 .     للتدخين

زوجة مسعود الكسول تعمل  شوشا  وفي يوم من االيام بينما كانت            
ها حديثا. فأثار ذلك فيها  نش حفرة تم حفرها ودف ائفي الحقل رأت بين الحش

االستطالع   جر حب  وجدت  وللمفاجأة  الحفرة  من  التراب  تزيل  ة  فجلست 
فا الذهبية  بالقطع  مليئة  احدا  نحاسية  ترى  فلم  ويسارا  يمينا  حولها  لتفتت 

فأعادت الجرة النحاسية مع الذهب الذي بداخلها إلى الحفرة ودفنتها وغطت  
بالحشا  و   ئشالمكان  و أالخضراء  المنزل  إلى  عائدة  زوجها  أ سرعت  خبرت 

مسعود و   الكسول  الطيب  ألأبحظها  الجرة  حمل  تستطع  لم  ث نها  قيلة  نها 
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الثقيلة.   الجرة  وحمل  معها  الذهاب  منه  انإوطلبت  مسعود  ال    زوجها 
كالم  الكسول  يعر  شوشا   لم  اهتمام  زوجته  لها    .اية  اذا  مسعود  وقال  انه 

اغتاظت شوشا من خمول  نها ستأتيه إلى المنزل.  إفكانت الجرة من نصيبه  
م زوجها  دم  و وثقل  اقناعهسعود  الجرة    حاولت  موقع  الى  انه  إبمرافقتها  ال 

تاتو    سعد. ذهبت شوشا إلى زوجة  معها  عدم الذهاب اصر على   واسمها 
قالت   الجرة  وبمكان  بالخبر  تاتو  علمت  ان  وبعد  ماكرة.  امرأة  تاتو  وكانت 

ل ”لشوشا   الوقت  والطريق مليء بقطاعي الطرق والثعابين والعقارب    يلان 
لي ان  ال وانالتي تخرج  الباكر إله من االفضل  حضار  نذهب في الصباح 

الماكرة.    سعدقتراح تاتو زوجة  اوافقت شوشا زوجة مسعود الكسول ب  “ الجرة
بالجرة وبمكانها وحثته    وأخبرته  سعد  هاوفي منتصف الليل ايقظت تاتو زوج

التحرك   الفجر. قفز  ال إلحاعلى  من سريره    سعدحضار الجرة قبل حلول 
ذا بعدد كبير من  إفالجرة  إلخراج إلى الموقع. وبينما كانا يحفران  وهرعا معا

ويهاجمهم.    الذيالنحل   يخرج  خالياه  لبناء  مكانا  الجره  فوهة  من  اتخذ 
واخبر    سعد مؤلمة. فغضب  نحلية  جته تاتو إلى لدغات  و وز   سعد وتعرض  
ال مرتع للنحل الطائر وان شوشا زوجة  إ  يه  ان هذه الجرة ماو  زوجته تات

على    سعد   يت. وعزم ود وجهتهم إلى هذا الفخ ليواجها هذا اللدغ المممسع
االنتقام من شوشا زوجة مسعود فأخرج عمامته ولفها وادخلها من خالل فم  

وصعد   مسعود  بيت  إلى  الجرة  واخذ  مسعود    سعدالجرة  منزل  حافة  على 
ا  وقذف بالجرة إلى داخل الغرفة التي ينام فيهته من فوهة الجرة  امواخرج عم

مذع الجرة  من  الطائر  النحل  خرج  الكسول.  باب  مسعود  ناحية  وتوجه  ورا 
وطارت    .منه ضوء الصباح   ظهري  الذيالوحيد  المكان    كان  الغرفة اذ انه

خارجة من الغرفة. وتطايرت قطع الذهب والتراب الذي كان اسراب النحل  
امه  قطع الذهب منثورة ام  ىمذعورا وعندما رأ  مسعودالجرة. استيقظ    خلبدا 
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شوشا  مسعود  قال   لك  ”لزوجته  اقل  الم  هللا انظري!  اراد  اذا  ان    تعاىل  انه 
فييعط ذهبا  السقف؟إني  عبر  لي  سيرسله  شوشا    “نه  زوجته  فعال  ”فقالت 

الذهبية وحفظاه في مكان آمن.  “ انني ارى ذلك!  القطع    ن اوأدركا  فجمعا 
ت كما  فيها  يرغب  المنعوم  يكن  لم  وان  حتى  احيانا  تأتي  هطل  النعمة 

 االمطار على المستنقعات. 
          

 
 الخلقية للقصة  القيمة  

 “الصدفة احيانا تخدم االغبياء والكسالى”
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 البصر  يفاقد ون المتسول
 

ادل  ع  كان هناك ملكحاليا  بالقرب من القولد    منطقةفي                     
في    يتجول  الملك  انوكريم يهتم بأمور رعيته. وفي يوم من االيام وبينما ك

شفق الملك  متسولين جميعهم فاقدي البصر. فأ  ةربعإذا به يلتقي بأمملكته ف
ليشتري لهم طعاما. ووصلوا   السوق  إلى  عليهم وطلب من مرافقيه اخذهم 

ا فرح  مشويا.  وسمكا  فوال  لهم  فأشترى  السوق.  إلى  فاقدي  لر جميعا  جال 
   بذلك الكرم الملكي الذي انهمر عليهم.  البصر

ال  إ  .هذا السخاء الملكيعلى    هللا خيرا  ك جزا”قال احدهم للملك  ف          
لك  ممتنين  سنكون  الملك  اننا  قصرك الكريم    ايها  في  غرفة  اعطيتنا  اذا 

   “ولمملكتك  لنعيش فيها وسنكون ذا فائدة كبيرة لك
كيف تكونوا ذوي  ”االعمى وقال له  رجل  التعجب الملك من قول            

جميعاولمملكتي  ي  لكبيرة  فائدة   لبصر  وانتم  تبصرون؟و   فاقدي  فقال    “ال 
  فقال الملك متعجبا“ اجادة تامة  ا يجيد مهارة نادرة ن  م  واحد  ان كل  ”احدهم  

استطيع  إنني  ”حدهم  افقال    “وأي مهارة يجيدها كل منكم؟   !حقا؟أ”  من قولهم 
ال بين  اميز  المزيف ذهان  والذهب  الخالص  آخر  “ ب  استطيع    إنني”وقال 

الرجالال معدن  على  والمخلص  ؛تعرف  منهم  الثالث  وق“ الخائن    إنني”ال 
الت بين  استطيع  المهجنمييز  والحصان  االصيل  الرابع  “ الحصان  وقال 

تعجب الملك من  ف“ خائن والوفي  لق امين الصندو افرق بين  استطيع ا  إنني ”
ال اصدق كيف يستطيع اعمى اجادة هذه    ي انن”  لهم قال  و   ادعاءاتهم تلك

السلي   ات المهار  البصر  اصحاب  حتى  عنها  يعجز  اننم التي  ضعكم  أس  ي. 
فقال الرجال فاقدي البصر  “ قبل ان اقبلكم في حاشيتي عملي  امام اختبار  

ننا  نحن مستعدون ألي امتحان وال نخاف من االمتحانات واالبتالءات أل ”
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البصر  مر الملك رجاله  ا“ ا تنواثقون من مهارا  إلى جناح  أن يأخذوا فاقدي 
حضارهم في اليوم التالي  إجنحة القصر وتوفير كل اسباب الراحة لهم و من ا

 إلى المجلس الملكي. 
وعندما حضروا امام الملك في اليوم التالي ارسل الملك في طلب           

امجوهراتي   منه  طلب  الملك  الى  المجوهراتي  جاء  احضار  لك  لموعندما 
  ذهب خر مزيف.  واآلال ان احدهم حقيقي  إذهب متشابه في الشكل والحجم  

  ى ذهب خر ن احداهما ذهب اصلي واألقطعتيمل  وعاد وهو يحالمجوهراتي  
ووضعهما االعمى  المجوهراتي   مزيف  المجوهرات  امام  في    . المتخصص 

و  االصلي  الذهب  للملك  ورفع  االعمى  المجوهراتي  أفتحسسهما  صحة  كد 
االعمىيااخت  له    ر  وقال  الملك  فمدحه  الحضور  اآل”فصفق  من  ن  انت 

 “ صاعدا من حاشيتيف
ذلك             الملكي    امروبعد  االصطبل  راعي  الحصان  إالملك  حضار 

افضل    ذلك الحصان  كان الملك يعتبر و ليتفحصه االعمى الثاني.    الملكي
الحصان   احضروا  وعندما  المملكة.  في  من الملكي  حصان  الملك    طلب 

لة  معرفة مدى اصا لمتخصص في معرفة اصالة الحصان  العمى الثاني  ا
الحصان وقال للملك  وظهر    أرجل ورأس. تحسس االعمى  الملكي  الحصان

  “لملك مع ا ان هذا الحصان ليس حصانا اصيال وانه مهجن وليس مناسبا  ”
ل الملك  ف  االعمىتشخيص  اندهش  الملكي  راعي  لحصانه  استدعى 

ل  يأصحصان  الملك ان هذا الحصان ليس ب   لهاالصطبل الملكي ووضح  
سيأ بالملك  وهدده   اعترف  نه  الحقيقة.  يقل  لم  اذا  االعاقبه  صطبل  راعي 

االصالملكي   بالحصان  اعجب  اشتراه  يانه  الذي  من    لإلصطبلل  الملكي 
الزائر.   الحصين  اآلإتاجر  وانه  لنفسه  به  احتفظ  انه  امره  ال  بيته.  في  ن 

لى االصطبل حاال وفصله من عمله في  إ  ليحضار الحصان االص إالملك ب
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ل  الملك  نظر  القصر  ألا   لرجلالقصر.  داخل  اللص  له  كشف  الذي  عمى 
 نه كأحد كبار معاونيه. وعي

على             التعرف  يستطيع  الذي  الثالث  االعمى  دور  جاء  ذلك  بعد 
كبار   استدعاء  الملك  من  فطلب  والمخلص.  منهم  الخائن  الرجال  معدن 

فق   من  عَ ر  حاشيته.  ممنوعين  وكانوا  الحاشية  افراد  الستدعاء  الدفوف  ت 
االعمى الواحد بعد    لى الملك وهم يحملون االسلحة. فسلم عليهمالدخول ع 

ف  . خراآل عليهم  يسلم  هو  حرس  إ وبينما  من  ويطلب  احدهم  يوقف  به  ذا 
في تفتيشه    وبدءوامن حرس الملك    االملك تفتيش هذا الشخص فتقدم عدد 

نجرا مسموما تحت مالبسه. واخذوا منه الخنجر واستجوبه  خ   ذا بهم يجدوا إف
اع يعقد مساء ذلك  ك فاعترف انه كان ينوي قتل الملك في اجتمحرس المل

عمى صنيعه وحسه  أللالرجل وشكر الملك    حراس الملك ذلك  اليوم. فاعتقل
 كبار معاونيه في ادارة شؤون الرعية.   وجله مناالمني العالي 

  مسئول الذي طلب من الملك استدعاء   العمى الرابعا  وجاء دور          
الم كنوز  حصندوق  ثكنات  من  الستدعائه  الحراس  احد  ذهب  اشية  لك. 

يجده فلم  ان    .الملك  فأخبره  بالخروج  يهم  فوجده  المخزن  في  اليه  فذهب 
فقال له    .صندوق الملك ووقف امام الملك   مسئولالملك يطلبه حاال. جاء  

الصندوق امام    مسئولوقف  ف   “مى يريد مقابلتكعان ذلك الرجل اال”الملك  
اال منه  فطلب  فبدأ  االعمى  حذاءه  خلع  في    مسئول عمى  الصندوق 

ب  .رتجاف اال الملك  يفأمره  حذاءه أن  الصندوق  دوعن   . خلع  امين  خلع  ما 
الذهب والفضة  إف  الحذاءينحذاءه اخذه االعمى ورفع قاعدة   بكمية من  ذا 

ين الصندوق واعترف بأنه كان يأخذ  اممخفية تحت الغطاء الجلدي فانهار  
فطرده الملك  من صندوق كنوز الملك  ة  كميات من الذهب والفضكل يوم  

وهكذا    خدمة وشكر االعمى وعينه مراقبا ماليا لصندوق كنوز الملك.من ال
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يتمتعون   بل  البصيرة  فاقدي  ليسوا  لكنهم  البصر  فاقدي  الرجال  ان  تبين 
 سليم.     صرب بحصافة ال يملكها كثير ممن لهم 

  
 القيمة الخلقية للقصة  

 “كنه قد يملك البصيرةقد ال يملك االنسان بصرا ل”
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 عفريت كوةشجرة يصل و ف
 

وهرب                    التركي  االستعمار  انهار  المرتزقة  كذلك  عندما 
زعماء المناطق في شمال السودان  المصريين الذين اتوا معهم قام عدد من  

مبإ اآلناقامة  تلك  في  لهم.  خاضعة  يسمى  طق  شاب  عاش    .فيصلونة 
اذ ان    .االسباب سريع الغضب حتى بسبب ابسط  كان  ال انه  إا  وكان طيب

ا كثيرا للشعب السوداني مما  ءو االستعمار التركي مع مرتزقته المصريين اسا
الذهاب إلى    فيصلادى إلى خراب المزاج العام. وفي يوم من االيام قرر  

له شاب عن  ، سأوبينما كان يتجول في شوارع الدبةن عمل  ع  الدبة باحثا
فأراد الشاب االستهزاء به    “ه المولف  اسرة إلى    ي انتم  يانن”ه فقال بفخر  موطن

اسرة  الى    يانتم  فإننيللمولفه    يذا كنت تنتمومن هي المولفة؟ فإ”فقال له  
     “ ه الماسف

وقذف    باإلساءة   فيصلشعر             الشاب  على  قمة    بهفقبض  إلى 
ال ادى  مما  سنط  ال  ى شجرة  االشواك  من  بالعديد  في  اصابته  انغرست  تي 

واخذوا    منطقة الدبةجنود زعيم قبيلة في  مناطق مختلفة من جسده. وصل  
الشاب في داخل    فيصل إلى زعيمهم وعندما سأله الزعيم عن سبب رميه 

حكى   السنط  القصة  فيصلشجرة  زعيم    . كل  من  فاستغرب  ضيق  القبيلة 
فعل  كرد  القاسية  الطريقة    تلك تصرف بالى ان ي الذي ادى به    فيصل اج  مز 
وبدال من    فيصل  مزاج   بسخونة   ال ان الزعيم اعجبإكلمات بسيطة.  ى  لع

 عينه عنده في حاشية القصر.  فقد  هان يعاقب
االيام             من  يوم  وزراء  اقترح  وفي  إلى    فيصل ارسال    الزعيم احد 

الضرائب  لجمع  كوة  جمع    .قرية  الزعيم  على  استعصت  القرية  تلك  ان  اذ 
لزعيم  احد اقناع ساكنيها بدفع الضرائب. وافق ا   الضرائب منها ولم يستطع
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 إلى تلك القرية.   فيصل وأرسلعلى اقتراح وزيره 
كان من عادة اهل القرية استضافة جامع الضرائب في كوخ تحت           

وكان من عادة  ف القرية. رااط  من  معزولة وموحشةفي منطقة شجرة معمرة 
ان  الضرائب  جامع  يخبروا  انهم  القرية  الشجرة    اهل  تلك  من  يحترس 

مر المسكونة   ومخيف  بعفريت  الطريقة  وبعب  جامع هذه  يستطيع  ال 
الضرائب النوم ويعتبر كل حركة من حركات فروع الشجر بفعل الرياح او  

في   ليلي  حيوان  اي  اصوت  فيالمعزولة  لمنطقة  تلك  ويفر    اف خعفريتا 
   هاربا.

ء القرية في الكوخ  إلى قرية كوة ادخله وجها  فيصلعندما وصل           
ووعدوه بتجهيز    طعاما وماء وودعوه لتلك الليلة  واحضروا لهتحت الشجرة  

خبر احد رجال قرية كوة فيصل ان هذه الشجرة  او .  الضرائب له في الصباح
الل منتصف  في  يحترس  ان  عليه  وان  بعفريت  العفريت    يل مسكونة  الن 

ليخيفه.   يكتر سينزل  العجوز   فيصل  ثلم  له  قاله  فيصل  بل  .  بما  قال 
  فيصل اكل    “وليست على الشجرة   عقولكم   سكن فيت ريت  اان العف”للعجوز  

فراشه على  واستلقى  شبع  حتى  واخرج    .الطعام  متعبا  كان  من وقد  كمية 
برنامج   اك بمتال يفكر في  وبدأ  فمه  في  في    ووضعها  الضرائب  يوم  الجمع 

  فيصلذا نام  بدأ في الشخير. وهكو   . وبينما هو يفكر نام نوما عميقاالتالي
حضر بعض افراد القرية  وف من شيء.  دون ان يشعر بالخحتى الصباح  

ليروا   الصباح  ال آثار  في  وجدوه  إ  .ئبار ضجامع  المنظر  ولهول  انهم  ال 
اذ    .شعروا برعب كبيرفيجهز في دفاتر جمع الضرائب.  جالسا على فراشه  

الشجرة  تحت تلك    ال يقضون الليل كانوا    السابقين  كل جامعي الضرائبان  
الموحش. المكان  ذلك  في  ويعودوا  يفرون    بل  العتيقة  زعيمهم  هاربين  الى 

ان في  اهل قرية كوة    فاعتقد   . من اهالي منطقة كوة   من دون جمع الضرائب 
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خارقة    فيصل هادئاقوة  الليل  ينام  خوف   جعلته  دون  ل  ك  فدفعوا  .من 
ية  ومعه ضرائب قر   فيصلالضرائب التي عليهم من دون جدال وهكذا عاد  

 مضت.  كوة ليست لسنة واحدة بل لسنوات عديدة 
ئب  ابضر من قرية كوة  اذ انه اتى له    فيصلفرح الزعيم النجازات           

ال عليه  وعرض  مضت  سنوات  يعدة  ان  ما زعيم  منه    . يريد  طلب  فطلب 
واالستفادة  عتيقة نام تحتها في قرية كوة    رةان يسمح له بقطع شج  فيصل

االبوا صنع  في  حطبها  في  ب من  الشيطان  منها  استفاد  الشجرة  تلك    الن 
الذين    الجبناء  ادخال هوس العفريت في عقول اهل كوة وجامعي الضرائب 

مع مجموعة    فيصلذهب  الزعيم بقطع تلك الشجرة. ف. فسمح له  يزورونهم 
وقطع  الرجالمن   كوة  قرية  واتى  ا  إلى  العتيقة  البخشبها  لشجرة    ملكإلى 

 . لقصره ا  جديد   باباليصنع منه  
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “فقط لمن يخاف منها يتالعفار  تتراءى”
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 الملك والشاب الحائر 
                 

القبائــل النيليــة  زعمــاءمــن    زعيم في زمن من االزمان خرج                   
نـــــه وقضـــــوا يومـــــا ممتعـــــا فـــــي الصـــــيد ومطـــــاردة وافـــــي نزهـــــة مـــــع بعـــــض اع

لــة إلــى ى اطــراف قبيلــتهم تفرقــوا فتوجــه زعــيم القبيالحيوانات. وعند عودتهم إلــ 
النيل للوضوء والصالة. فوجد شابا يجلــس تحــت شــجرة علــى ضــفاف   شاطئ

النيل منغمسا فــي تفكيــر عميــق. فســأله زعــيم القبيلــة عــن االمــر الــذي يشــغله 
رة جميلــة تــأتي إلــى ســطح المــاء وتنيــر المكــان مــن غيسمكة ص  ىفقال انه رأ

بتعــد عنــه تقــوص فــي المــاء وتكانــت ال انهــا إمســاك بهــا  اول االقد حــ حولها و 
ــا  ــار.  غوكلمـــا اقتـــرب منهـ اصـــت إلـــى عمـــق النهـــر حتـــى تختفـــي عـــن االنظـ

نـــه لـــم وانتظرهـــا فـــي الليلـــة التاليـــة ففعلـــت نفـــس الشـــيء معـــه. وهـــو حـــزين أل
ــا ــاك بهـ ــاول لينتظـــر ظهورهـــا مـــرة اخـــرى لـــذلك فهـــو و . يـــتمكن مـــن االمسـ يحـ

 حتى يقبض عليها.    لشاطئااالمساك بها ولن يبارح  
م القبيلة بما قاله الشــاب وانتظــر ليــرى تلــك الســمكة الجميلــة اهتم زعي        

 الشـــاطئقتـــرب مـــن يو  تألأليـــ وفـــي الليلـــة التاليـــة بـــدأ ضـــوء خافـــت  .بنفســـه
ــوحا  ــر وضـ ــار اكثـ ــدريجيا وصـ ــراتـ ــل وأخيـ ــلإ وصـ ــطح النيـ ــى سـ ــت  لـ ــد كانـ وقـ

فــي الســمكة فبدأت المضيئة.  . اقترب زعيم القبيلة من السمكةسمكة مضيئة
فكــرة علــى زعــيم القبيلــة لمتابعــة الســمكة والغــوص للقــبض خطرت  ف  .الغوص

 وأخيــرافنزل إلى الماء وغاص إلــى اعمــاق بعيــده وهــو يطــارد الســمكة   .عليها
الطيــور الجميلــة ذات االلــوان ت وصل إلى عالم واسع تحــت مــاء النهــر. كانــ 

 تعااىل تســبح بحمــد هللاكأنهــا االرجــاء و   شكال االنيقة تنشد في كــلالجذابة واأل
الزهــور الجميلــة . إذ كــان المكــان كأنــه جنــة فيهــا ى النعمــة التــي هــي فيهــاعلــ 
مختلطــا بالنســيم  ينتشــر فــي كــل االرجــاء عبــقو متفتحــة ويفــوح منهــا طيــب ال
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ق الزهــور واحــدة بعــد االخــرى وكأنهــا فــي ضــيافة انالنحــل تعــ   وأسراب.  العليل
اول الميــاه . وجــدبكــرم الطبيعــة الــذي ال ينقطــع تقبالهاالزهــور والزهــور فــي اســ 

الصــافية تشــق طريقهــا إلــى كــل االتجاهــات ليشــرب منهــا االنســان والطيــور 
 ي االرض. انه لعالم جميل حقا.والحيوانات وترو  

ــيال          ــد رأى قصـــرا جمـ ــى البعـ ــة مـــ  ومـــن علـ ــارة الملونـ ــام والحجـ ن الرخـ
ال انـــه إقصـــر مجهـــز تجهيـــزا كـــامال ذا بـــه امـــام إفتوجـــه إلـــى بـــاب القصـــر فـــ 

يـــر اثـــرا لبشـــر بداخلـــه. دخـــل القصـــر وبـــدأ يـــدخل إلـــى غرفـــه  مهجـــور ولـــم 
ال انه لم يجد احدا فتملكه خــوف ورعــب. وذهــب إوقاعاته ويطل من شرفاته  

والشــرب لألكــل يــة جــاهزة يعإلــى المطــبخ فوجــد طيــب الطعــام والعصــائر الطب
كــان قــد داهمــه مــن خوفــه. إال أنــه  وكــل ذلــك زادال انــه لــم يجــد اثــرا لبشــر. إ

كان اكــال لذيــذا وعصــائر فاكهــة طازجــة قد و حتى شبع. جلس واكل ف  .الجوع
 قرر الخروج والرجوع من حيث اتى.    وأخيراغير مصنعة.  

خــرج منهــا ى خرج زعيم القبيلــة مــن القصــر ومشــى فــي الحديقــة حتــ          
هــذا العــالم الجميــل فــأخترق ذا بــه امــام البوابــة المائيــة التــي دخــل منهــا إلــى إف

ــأة وجـــ  ــاء وفجـ ــطح الالمـ ــى سـ ــل إلـ ــى ويصـ ــى اعلـ ــع إلـ ــه يرتفـ ــلد نفسـ ويجـــد  نيـ
خذتــه الغيــرة فقــال ان وأفتعجــب الشــاب   .الشاب مازال جالســا فــاخبره بمــا رأى

ن المغــزى لــيس فــي ا الفكــرة هــي فــي االصــل لــه. فضــحك زعــيم القبيلــة وقــال
لكـــن المغـــزى فـــي اتخـــاذ فيهـــا والتفكيـــر اختـــزان االفكـــار والجلـــوس فـــي حيـــرة 

قهــا. تــرك زعــيم القبيلــة الشــاب جالســا فــي مكانــه تحــت الشــجرة المبــادرة وتطبي
 وذهب إلى داره.

 القيمة الخلقية للقصة  
واألفعال وليست   تأتي بالمبادرات العمليةالحقيقية مكتسبات الحياة  ”

 “درات التنظيريةبابالم 
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 أبناءهو الطيب 
 

الطيبرجال حكيما    ك هناكان                     في  وكان    . اسمه  يعيش 
من الحياة تجارب كثيرة استفاد منها لحياته    مال السودان. اكتسب الطيب ش

اذ انه في تلك الفترة لم    .وآخرته. ففي مرحلة من مراحل حياته عانى الفقر
له   معدنيتيني  تَ لَ م  ع  تكن  جعله  ل  ن  الوضع  وهذا  جيبه.  في  ترنان  يجعلهما 

اال عدم  على  الماليصر  للفقر  االجتها  ي ستسالم  على  عزم  وتغيير  بل  د 
واقعة إلى االفضل لكن من خالل االجتهاد وكسب الرزق الحالل. وبالفعل  

و اجتهد  فقد   هللا  أ الطيب  نيته  تعاىلعطاه  سلم  واجتهاده   حسب  تسلق  إذ   .
 دية وتوسعت اراضيه الزراعية وكثرت ماشيته.   ماالنجاح ونمت مكتسباته ال

بعضهمك          يحبون  ابناء  ثالث  للطيب  الطيب  إ   البعض.   ان  ان  ال 
الو   هذا  ان  يعلم  كان  ألبحكمته  طويال  يستمر  لن  االبناء  بين  نهم  د 

نهم سيختلفون وستتفرق ثروة االسرة. لذلك فكر  أ سيتزوجون وينجبون ذرية و 
قرا إلى  حكيما.  ر  الطيب ووصل  قرارا  ابناءه  حيث  اعتبره  الطيب  استدعى 

يعملون مع بعضهم    نهم مادامواأكبر ولم يبق شيء من حياته و  واخبرهم انه
ال انه بعد مماته فإنه إوقال لهم  شيئا منه.    اويتقاسمون مكاسبهم لن يحتاجو 

سيأتي وقت يرغبون في العيش منفصلين عن بعضهم البعض. لذلك فانه  
ر وانه دفن  م  لذلك وذلك بتوزيع ثروته بينهم حسب الع    تطاقد وضع احتيا

ة وكل واحد منكم يأخذ  ته تحت سريره. فطلب منهم ان يأخذوا الوصيوصي 
فقط   ذلك  يفعلوا  ان  منهم  طلب  لكنه  الوصية  في  المفصل  التقسيم  حسب 

 عندما  يشعروا انهم فعال في حاجة الى ذلك. 
الطيب واستمر االبناء في    مات   رة وافق االبناء على ذلك وبعد فت         

اجون ويتقاسمونه  تاكثر مما يح   ن يكتسبو وا  كانو   .العمل مع بعضهم البعض
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ة في  ذريتلك ال وبدأت    تهم ذري وكبرت    وأنجبوابالتساوي فيما بينهم. تزوجوا  
المشاكلالتخا تقاتل و ال ابيهم.    .ق  لذلك شعر االخوة بضرورة تقسيم ميراث 

احدهم   نحفر  ”فقال  والدنا م  في دعنا  سرير  منا    كان  وكل  الوصية  ونأخذ 
تقس حسب  نصيبه  والدهم يأخذ  ثالثةإ“ يم  وجدوا  لدهشتهم  انهم    . علب  ال 

وال  الكبرى فالعلبة   بالتراب  وال   مليئة  وسطىمليئة  البقر  مليئة    صغرى بروث 
أل االخوة  اندهش  الخشب.  من  وجدوا  بقطع  َلب  نهم  الع  تلك  لم  في  شيئا 

وسألو  ببالهم.  بعضيخطر  بهذ   هم ا  والدهم  قصد  عن  الوصية    ه البعض 
ا ان يذهبوا  قررو   وأخيرا يعرفونه.    كنهم ال ه له معنى لما وجدو . إذ أن  الغريبة

 إلى حكيم يعيش في مغارة قريبة من القرية.  
واخبروه بقصة وصية    المتنسك  توجه ابناء الطيب الى ذلك الحكيم          

الابيهم.   ابناء  يكونوا  ان  الحكيم  و طي فأستغرب  ذلك  ب    ا عو ييستط  م لمع 
هم  اان اب  الحكيم   . فقال لهم كها لهم من الوصية التى تر   معرفة قصد ابيهم 

اع االكبر  قد  االبن  االراضي  علبةطى  بذلك  ويعني  لالبن    .التراب  اما 
فقد   لالبن  علبة    يَ عط  أ  االوسط  اما  الماشية.  كل  بذلك  ويعني  البقر  روث 

فقط   ويعني  علبة  يَ عط  أ  االصغر  التي  ب   الخشب  والفضة  الذهب  كل  ذلك 
تفسير الرجل الحكيم لوصية والدهم واخذ  وافق ابناء الطيب على    يمتلكها.

 منهم نصيبه من الورثة وعاشوا معا في حب ووئام.  كل
 

 القيمة الخلقية للقصة  
وعلى االبناء أال يفرقهم   مصلحة االبناء دائما هي في قلب اآلباء ”

 “ الميراث 
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 فاالالملك 
 

كان                    االزمان  من  زمن  مملكةفي  هناك  منطقة    ت  في 
ل ومحبوب ال نعرف اسمه ملك عادوكان يحكمها    . لنوبة شمال السودانا

ن  اوكومعنى فاال في اللغة النوبية هو فالح.  ال ان لقبه هو فاال.  إالحقيقي  
ملكا على منطقة واسعة من شمال السودان تمتد من القولد وحتى حلفا  فاال  
وقد ة.  يمالقد يده.  عمل  من  قوته  ويكسب  متواضعا  ملكا  فاال  كان    كان 

للمزار  والفؤوس  المناجل  يسنن  ادا  له  حد  الناس  ولحب  مناسب.  بسعر  عين 
اسمها  ا متدينة  زوجة  له  وكان  فاال.  الملك  في    أ وَنت  يوكلمة  .  أ وَنت  يسموه 

ولم  ية بنفسها  زلتقوم بكل االعمال المن  أ وَنت  ي كانت  اللغة النوبية تعني قمر.  
تي بالماء من البئر وتأتي ببعض  أتي  أ وَنت   كانت  حاشية.    وايكن لديها خدم  

وقت  الحشا وفي  بيتها  وترتب  االسرة  طعام  وتطبخ  الحلوبة  لمعزاتها  ئش 
وتصنع   الصوف  تغزل  وكذلكفراغها  ومساعدة    فارشالم  المالبس  لبيعها 

اذ لم تكن لهم    . المالكة  لةزوجها الملك في تغطية االحتياجات المادية للعائ
 حكومين ولم يفرضوا عليهم الضرائب الباهظةنثريات ولم ينهبوا ثروات الم
ولم يرفعوا شعارات بنفاق دينية ليخدروا  عداء  ولم يرهنوا ثروات الشعب لأل

بالباطل    و االناس   الناس  اموال  حرب  يأكلوا  مجرمي  الى  يتحولوا    و اولم 
 اليوم. المعتوهين والمساطيل حكام  ال كما يفعل الكثير من قطاعي طرق 

إلى شاطئ  يذهب  فاال  من شؤون الرعية كان الملك    ءهابعد االنتف          
اليه   ويأتي  الفحم  ويجمر  النار  يوقد  وارفة  شجرة  تحت  ويجلس  النيل 

يأكلون    . وكانواادواتهم كالمنجل والفأس وغيرهالسن    والحطابون المزارعون  
العمل اثناء  البعض  بعضهم  المساء  و   مع  الملك  في  ادواته  فاال  يجمع 

ارات سيارات  ن دون حراسة وال بروتوكوالت امنية وال صفويتوجه إلى بيته م
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ولم يلبس حياته    حراسة وال زحمة اذ انه لم يكون مرعوبا بسيئة كسبته يديه
واألمن االمان  بإحساس  تمتع  لذلك  هللا    بظلم  ينزله  مثل    تعاىلالذي  على 

 .   هؤالء
كل            رغافراد  كان  قنوعة  طيبة  حياة  ويقودون  فرحين  ان  الرعية  م 

  الجانب ولم تكن تحت حماية اوال غازا  المملكة لم تكن غنية وال تملك نفطا  
الشجاعة   في  الرجال  نعم  رجالها  كان  اذ  االجنبية.  االساطيل  تحرسها  وال 

 والرجولة والمروءة. 
رضا سنويا للمنتجات التي تزخر  معوكان سكان المملكة ينظمون            

للحضور  ملكة  م للر من المناطق المجاورة  بها المملكة ويقدمون الدعوة للتجا
مع زوجته إلى    ي. وفي مرة من المرات وصل تاجر غنوتسويقها  ضائعهم بب 

زوج كانت  وقد  زوجة  المعرض.  التاجر  و ة  ساذجة ضحلة  اهتمامات    ذات 
المجوهراوسطحية من  الكثير  تلبس  إذ  الغالية  ت  .  والثياب  والثمينة  النادرة 

ت و  وجود المطرزة.  الز   صادف  الضحلة  تلك  وجود  وجة  مع  المعرض  في 
وفي لحظة ضعف  أ وَنت  ي  حدثت زوجة التاجر مع  زوجة الملك فاال. ت أ وَنت  ي  

التي تتزين  الضحلة  بالنقص امام تلك المرأة  فاال  زوجة الملك  أ وَنت  ي  شعرت  
 ان يكون لها مثل ما لزوجة التاجر.  أ وَنت  ي  أرادت ف بأغلى انواع المجوهرات 

التوف           اليوم  فاال عاد    يلا ي  ا   الملك  عمله  الحدادة  من  في  ليومي 
بضعة ايام وفي يوم من االيام  حزينة. واستمر حزنها ل أ وَنت  ي  فوجد زوجته  

صامتة    يأ وَنت   عن سبب حزنها فظلت الملكة  أ وَنت  ي  زوجته  فاال  الملك    سأل
وقالت   طورها  عن  خرجت  ثم  الوقت  الحياة    ي انن”لبعض  هذه  سئمت 

ننا نعمل كل اليوم لكسب قوتنا  ال اإفبالرغم من اننا عائلة مالكة    .صعبةال 
اريد مجوهرات مثل تلك التي تلبسها زوجة التاجر الذي زار    ياليومي. انن

أ وَنت  ي  ت  قداعت“ بال حتى اكون مثلها   ي لن يهدأ ل  وإنني   .معرض المملكة
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أل  القرار  ذلك  اتخذت  ان انها  حولها  لمن  تثبت  ان  تريد  زوجة  نها  فعال  ها 
 .  فاال  الملك

من تغيير والمسخ  أ وَنت  ي  ما اعترى عقل زوجته  ل  فاال  الملك  حزن            
. وحاول ان يوضح لها الحكمة من فجعلها ضحلة  اصاب اهتماماتها  يالذ

والعيش كما    اقامة العدلاذ انهما يرغبان في    .هانا الحياة البسيطة التي يقود
الناس بالمظاهر والشكليات.    كسبهدفهم  وليس  يعيش الناس   ال  إاعجاب 

 . فاال رفضت االقتناع بتبريرات زوجها الملكأ وَنت  ي  ان
الملك    إلصرارهاونسبة    وأخيرا          فاال  وعدم وجود مال معه اضطر 

الرعية  الى   على  ضرائب  تطالب  حتفرض  التي  المجوهرات  قيمة  يوفر  ى 
المال من الضرائب التي فرضها  اال  الملك فجمع  . ف أ وَنت  ي بها زوجته الملكة  

الك لي  على  التي  أ وَنت  ي   هوى زوجتهبه  ع  شب  ادحين  المجوهرات  لها  اشترى   .
المملكة   نساء  وبدأت  بالملكة  ايضا  ارادتها  التشبه  المجوهرات    باقتناءفي 

 ازواجهن. ل  اموا وإهدار 
ال تقوم    صارتأ وَنت  ي  ان زوجته الملكة  فاال  وبعد ايام شعر الملك            
المرآة وتقارن شكلها  طول اليوم  تقف  بخ بل  ط المنزلية وال ت  باألعمال امام 

الملك   وصار  التاجر.  زوجة  شكل  يجد  فاال  مع  وال  العمل  من  يحضر 
هورت صحته. وفي يوم من  تدفاصبحت ال تطبخ  أ وَنت  ي  الن زوجته  طعاما  

دة ولم يجد  من العمل وقد كان يعاني من حمى شديفاال االيام حضر الملك 
أ وَنت  ي  الماء فارغة الن زوجته    قنانيانت  اذ ك  .ماء باردا لتخفيض الحمى

و  تمألها.  ال  الصارت  ارتفعت  جسد  حمىعندما  ذهبت  فاال  الملك    في 
ال ان الحبل  إالجردل    وأنزلت  . لماءا  حضار بعضإلى البئر إل أ وَنت  ي  الملكة  

اذ كانت    . الجردل في البئركد من متانته قبل انزال  نها نسيت التأانقطع أل 
دائما ذلك  الفترة  إ  تفعل  في  الخاصة  وزينتها  بالمجوهرات  انشغالها  ان  ال 



 

 139          ن حممد يدي النورد. عبدالرمح                          ةـ  يـم  ـيـق  قَصص 

 

 

 

المعتاد حياتها  نمط  انساها  عادت    .االخيرة  الحبل  انقطع  الملكة  وعندما 
البيت أ وَنت  ي   إلى  ف  إلى  اخرى  مرة  وذهبت  آخر  وجردال  بديال  حبال  أخذت 

بالماء   البيت  إلى  وعادت  الملك  الإالبئر  ان  وجدت  انها  فارق  قد  فاال   
 .  ةالحيا

الملكة             فاال  على  أ وَنت  ي  بكت  الملك  المشاكل    وأدركتزوجها  ان 
  .ا وءا سكونا وهدمبدأت عندما تركت بساطة الحياة التي كانت تمأل حياته

هي ايضا  بتأنيب الضمير وتدهورت صحتها وماتت  أ وَنت  ي  الملكة  وشعرت  
 ل من موت زوجها.قالئ شهوربعد  

الناس    وأدركقتصادي في عامة ارجاء المملكة  تدهور الوضع اال          
بهم  والمشاكل  انه عندما تركت ربات البيوت البساطة في الحياة احاط الفقر 

 من كل جانب.          
 

 يمة الخلقية للقصة  لق ا
فمن تركها فان السعادة   سعادة ومنبع لل بساطة الحياة راحة للنفس”

 “غادرهت
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 الملك الحكيم 
 

في زمن من االزمان كان هناك ملك ثاقب النظر وبارع                     
واالجتهاد   الجاد  العمل  على  الناس  يحث  وكان  المستقبل.  استشراف  في 

الحالل   الرزق  ت  ن ا  الإلكسب  لم  بعد مرور إ  الملك   فهم نظريات الناس  ال 
يمارس رياضة المشي  الملك  كان    بينمابعض الوقت. وفي يوم من االيام  

و  ففي شوارع  المملكة ومعه زوجته  سليم  إطرقات  يلتقيان بشخص  بهما  ذا 
فلم ترضى زوجته من   اليه.  الملك  يلتفت  فلم  الناس  الجسد والعقل يتسول 

المتسو   اهزوج  اعراض  سبب  فسألها    .ل عن  عن  على  الملك  االحتجاج 
اة نظرة عملية وال إلى قيمة  اعراضه عن الكسالى الذين ال ينظرون إلى الحي

ينامون  االرض ومقدرا تها في اسعاد من يمشون عليها اذا اجتهدوا ولكنهم 
مال   من  تحويه  وما  الناس  ايدي  إلى  ينظرون  ذلك  آن    وإذاللوبعد  في 

 واحد.  
جته اصرت على الملك ان يعطي المتسول شيئا فوافق  زو ال ان  إ          

ال إالملك   المسافة  انهما وجدا  صارت  ال  المتسول  تفصلهما عن    طويلةتي 
  الملك  فقرر   .الملك وزوجته لمتسول يتبع نفس الطريق التي يسلكها  وكان ا

 مكانالمصنوع من االحجار الكريمة للمتسول في الو   ثمينان يترك خاتمه ال 
  د لحظات وصعدا الجبل ونصبا خيمتهما على اعلى قمةبع الذي سيصله  

الطلق   لجبل بالهواء  ان  نظر   .للتمتع  من  لتتأكد  السهل  ناحية  الملكة  ت 
 ول قد اخذ الخاتم.  المتس

وبينما كان المتسول يقترب من موقع الخاتم وهو يفكر في مصير            
ال كبير  وهو  سيعوله  ومن  سيعيش  وكيف  يكبر  عندما  قد  وانه    سن نفسه 

انه قد يصاب بالعمى فال يجد من    و ا  يصاب بالشلل فال يجد من يراعيه 
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في   اعم  وأراد .  الشارع يقوده  وهو  يمشي  كيف  يتعلم  عيناه    فأغمضى  ان 
ذلك   وتزامن  لمسافة  الخاتم  المصطنع  السيناريو  ومشى  موقع  وصوله  مع 

هكذا لم  و   دون ان يراه وواصل سيره.  الخاتم الثمينالمتسول  ى  فتخط  ثمين ال
 حياته تحوال كبيرا. من  ير المتسول الخاتم الذي كان من الممكن ان يحول 

خبرت الملك  يء فأذ شالحظت الملكة ان المتسول لم ينحن ليأخ          
وبالفعل وجد الخاتم    . فنزل الملك من اعلى قمة الجبل ليتأكد بنفسه  . بذلك

نظر الملك إلى زوجته  و   وعاد إلى خيمته في اعلى الجبل  وأخذهفي مكانه  
لها   يرفضون  ”وقال  اناس  هناك  ان  لك  اقل  ال االالم  والكسب  حالل  جتهاد 

   “يرفضهم حتى الحظ؟ف
ته انه ال مناص من العمل واالجتهاد المباشر لكسب  زوج فاقتنعت          

 االعتماد على الحظ.   الرزق وليس التسول او
 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 “قدم الشخصي واعمار االرضلت السعي الجاد اساس ا”
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 ة ف  د  المتسول والصُّ 
 

ول ان  زمان كان هناك رجل متسول يحافي زمن من اال                    
م بإيغير  وذلك  حياته  واقع  من  ن  يكسبها  التي  النقود  من  المزيد  حضار 

  تشتري بعض الدقيق وتخفي باقيكانت  زوجته  . إال أن  التسول إلى زوجته
اربعة  القليل الذي تحضره    به الذهب. وكانت تصنع بالدقيقي  لتشتر   النقود

 لزوجها المتسول.   ين تين لها واثن تاثن فقط؛ خبزات 
زيادة جهده في التسول حتى يزيد من كمية الخبز  قرر المتسول           
بدوره زاد كمية المبلغ الذي    ذي انه بالرغم من زيادة جهده ال  إال .  يأكله الذي  

البيت  إلى  به  لم تزد  إف  يأتي  كمية طعامه. وفي يوم من  له من  ن زوجته 
بالمبلغ وكيفية  االيام قرر ان يختبئ تحت السرير ليرى   ماذا تفعل زوجته 

التسول    نشاطقد خرج ل المتسول    زوجها  للطعام. اعتقدت زوجته انتدبيرها  
اخرجت إناء من  الغرفة و في داخل فأزالت التراب عن موقع  . اليومي المعتاد

وأعادت دفنه مرة    من النقوداخرى  كميه  فيه    وأضافتء بالنقود  ليالفخار م
ذل طبخت  .  اخرى  بعد  خبزاتك  الزوجة  واثنتت اثن  ؛ اربعة  لها  لزوجهيين  ا  ن 

البئر   إلى  ذلك خرجت  وبعد  الماء.    إلحضارالمتسول.  الماء وملئ جرارة 
المنزل   من  خروجها  وبعد  ذلك  كل  يراقب  السرير  تحت  قابعا  زوجها  كان 

 زوج خارجا من البيت دون ان يراه احد.   الانسحب  
ه زوجته خبزتان. فقال لها  عاد الزوج مبكرا ذلك اليوم فأحضرت ل         

وصنعتي فقط    باألمسلقد احضرت نقودا اكثر  ز و يد من الخبانا اريد المز ”
باربعة خبزات و  النقود هناك قمتي  بقية  الذي    “دفن  للمكان  ومد يده مؤشرا 

ذا لم  إوتجوعينني.    فلماذا تدفني كل النقود”  قائال   أضافود و نقدفنت فيه ال
     “ تخبرينني فأنني سأطلقك
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حس اضافي ويملك قوة  له  اندهشت الزوجة واعتقدت ان زوجها            
تعود  فخارقة   باال  ووعدته  زوجها  من  العفو  وطلبت  به  تقوم  بما  اعترفت 

ال تخبر احد بقدراته  ها أمنمرة اخرى. فعفى عنها وطلب    لمثل هذا العمل
الخارقة في معرفة حدوث اشياء دون ان يراها الن الناس قد تزعجه بكل  

تفسيرها منه  ويطلبوا  الغريبة  االسئلة  زوجته  نواع  وافقت  ذلك  ا.  جعل  على 
مدفونا االمر   انها  إ  .سرا  النساء  ال  من  الكثير  كتمان  وكعادة  تستطع  لم 

إللفترة طويلة  االمر فعندما ذهبت  بالبئر إلى  .  التقت  الماء  حدى  إحضار 
و  النساء  من  الخارقةأمعارفها  زوجها  بمقدرات  معرفة    خبرتها  بعض في 
يراها. ان  دون  بس  االمور  الخبر  القرية  انتشر  ارجاء  كل  في  البرق  رعة 

الع   ة وحاشيته. فغضب المتسول من زوجته التي لم تلتزم بما  دَ م  وسمع به 
 مزعومة فطردها من المنزل. الامرها به بعدم التحدث بمهاراته 

الع             فقد  الفترة  تلك  يجدَ م  وفي  ولم  جيبه  من  االموال  بعض  دها  ة 
وب عنها  البحث  في  جنوده  من  بعضا  عن  فأمر  يبحثون  الجنود  كان  ينما 

في القرية تذكر احدهم بأن هناك متسول له مقدرة خارقة في   ةدَ م  الع  ال  و ما
 خرين معرفتها. على اآل ب معرفة بعض االمور التي يصع

طرد            ان  بعد  وحيدا  يقيم  كان  الذي  المتسول  باب  الجنود  طرق 
قالوا  و   ة دَ م  الع  ع مال  اخبره الجنود بضيادما فتح المتسول الباب  وعن زوجته.  
ان   و   ة دَ م  الع  له  حضوره  منهيطلب  دار    طلبوا  الى  . وصل  ةدَ م  الع  مرافقتهم 

إلى   الجنود  مع  منه    ةدَ م  الع  فاخبره    ةدَ م  لع  االمتسول  وطلب  المال  بضياع 
و  السارق  تأ معرفة  اذا  كبرى  بجائزة  ووعده  يومين  مهلة  على  عطاه  عرف 

اذا  إالسارق   بالسجن  هدده  انه  السارق. ال  على  التعرف  يستطع  ارتعد    لم 
ال انه لم يستطع ان يرفض امر العمدة ورجع  إ  ةدَ م  الع  من تهديدات  المتسول

 م تلك الليلة ويفكر في االمر في الصباح. ناإلى منزله لي 
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السارق            العمدة  ؛ سمع  حاشية  افراد  احد  حضور    ،وكان  بخبر 
وانه   خارقة  مقدرات  يملك  الذي  عليه.  شك  ال  المتسول  فكر  فسيتعرف 

خرج السارق مسرعا إلى بيت  السارق في التواصل مع المتسول لتضليله.  
إلى الغرفة سرا وكان يعتقد ان زوجة  ل  ودخقبل وصول المتسول  المتسول  

البيت في  موجودة  المتسول  و   المتسول  وصل  السرير.  تحت  السارق  اختبأ 
والتهديد الذي    ةدَ م  الع    به  هكلف  الذيله وهو مهموم من هول المهام  إلى منز 
على  المتسول  رقد  والسجن الذي ينتظره اذا فشل في مهامه.    ة دَ م  الع  اطلقه  

خيم    الذي انه لم يستطع ان ينام من الحزن العميق  الإسريره وحاول النوم  
عر باليأس  على قلبه اذ انه مهدد بالسجن اذا لم يتعرف على السارق. فش

  حاوال مفخاطب نفسه وهو على السرير    حيط به من كل جانب وان السجن ي 
 “ ساهر! جاء السجن ال   يا آه  ”  جافاه وظل ساهرا فقالقد  ال ان النوم إالنوم  

وكان    “ساهر ال”خرج السارق من تحت السرير اذ انه سمع كلمة            
امام الرجل    “ساهرال”جلس  فقفز المتسول مذعورا.    “ساهرال”السارق اسمه  

ووعد باال يسرق    ة دَ م  الع  نقذه ويلتمس له العفو من  المتسول يلتمس منه ان ي
اسمه    هنا  مرة اخرى. فأندهش المتسول واستفسر منه االمر فقال له السارق 

وانه كان يرافق العمدة في شوارع القرية    ة دَ م  الع  ساهر وانه يعمل في بيت  ال
العمدة  المبلغ من جيب  بينما كان يركب فرسه في الشارع وانه    وانه سرق 

من  لن   له  العفو  التماس  منه  وطلب  اخرى  مرة  ذلك  وعده  ة دَ م  الع  يفعل   .
.  ة دَ م  الع  الرجوع إلى قصر    نهوطلب م  ة دَ م  الع  المتسول بالتماس العفو له من  

بيت   إلى  التالي  اليوم  في  المتسول  بالشخص    ة دَ م  الع  واخبر    ة دَ م  الع  ذهب 
المب  سرق  منالذي  للمثول  ال  ةدَ م  الع  استدعى  ف  هلغ  وطلب    ه.امامساهر 

من   فعفى    ة دَ م  الع  المتسول  عنه  اعجب    ة دَ م  الع  العفو  الساهر.    ة دَ م  الع  عن 
و  المتسول  من   وأعطاه   اليه  المقربينن  م  جعلهبقدرات  واسعة  مساحات 
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 عاد زوجته اليه.أ وصار المتسول غنيا وترك التسول و  ياالراض
يصدق            طرأ    لم  الذي  الكبير  التحول  نتيجة  حيا  على المتسول  ته 

يقول   نفسه    مستهزئا للصدفة وكان  كذلك  ”من  ومازلت  ذبابة  ال  إلقد كنت 
 “ يعلمون  انهم ال

العمدر  شع           قصر  في  الحاشية  رجال  العلو    ةبعض  من  بالغيرة 
الذ  الذي  هذا  القصر  في  به  باأل  ييتمتع  متسوال  احد  كان  وخطط  مس. 
قصر وداهمه في مضيفة  ء على االيقاع به فذهب اليه في جناحه بال الوزرا

له   وقال  نائم  وهو  الش”الرجال  تعلم  لم  اذا  المتسول!  ايها    ي الذ  يءاسمع 
شعر المتسول بخوف  “ ني سوف آمر بسجنكإيدي ف  كف اخفيه في داخل  

يتعلثم   يا ”شديد وقال وهو  بالفعل    “ ذبابة  لقد جاءت نهايتك  الوزير  وكان 
كلمة  يحبس الوزير  سمع  وعندما  يده.  داخل  فم  ‘ ذبابة ’  ذبابة  من  تخرج 

امام   ركبتيه  على  الوزير  وجثم  الذبابة  فطارت  يده  كف  فتح  المتسول 
ال منه  طالبا  ان  عفالمتسول  الوزير  يعلم  ولم  الوزير  عن  المتسول  عفي  و. 
اسم   نطق  ادراكا  ‘ذبابة ’المتسول  وليس  نفسه  من  في منه  لالستهزاء  لما 

 اخرى.   وهكذا خدمت الصدفة المتسول مرة . ف الوزيرداخل ك
احد الن             من  مضايقة  او  فقر  من دون  المتسول  بعد ذلك عاش 

 ساعدته عدة مرات.   ةالصدف
 

 الخلقية للقصة    مةالقي
 “االجتهادلكنها ال تغني عن  احيانا  قد تساعد الصدفة االنسان ”
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 االبن االصغر الكريم 
 

نــاني ان يكــون كــن ألكلنــا يعلــم شــر االنانيــة. اذ انــه ال يم                  
يـــؤمن  ال”يقــول  صاالى اهلل عليااه وآلااهمؤمنــا. الن حبيبنــا النبـــي الكــريم محمــد 

حبيبنــا النبــي الكــريم أيضــا  ويقــول “ يحبــه لنفســه خيــه مــاب أليحــ احــدكم حتــى 
علــم يــؤمن مــن بــات شــبعانا وجــاره جــائع وهــو ي ال” صاالى اهلل عليااه وآلااهمحمــد 

خــرين حــب الخيــر لآ اهلل عليه وآلاه صلى ىوهكذا علمنا الحبيب المصطف  “ذلك
 يمعــ  اءو اقــر علــى االنســانية.  ة واالبتعــاد عــن االنانيــة الن آثــار االنانيــة مــدمر 

 هذه القصة..،
في زمن من االزمــان عاشــت اســرة فقيــرة فــي احــدى بقــاع الســودان.          

فراد اسرته المكونــة مــن ق الحالل ألوكان االب يجتهد في العمل لكسب الرز 
ال ان مــا يكســبه لــم يكــن يــوفر لهــم اكثــر مــن وجبــة واحــدة فــي إوبنت.  ولدين  

وتــرك اســرته ومــات االب مــرض اليــام ا اليوم لكل افراد االسرة. وفي يوم مــن
 واألخــتالفقيرة لتواصل بنفسها البحــث عــن رزقهــا يومــا بيــوم. وعمــل االبنــان 

ــان االبــــن  ــة. كــ ــان الخيــــر للفــــي الزراعــ نــــاس االكبــــر والبنــــت انانيــــان ال يحبــ
خـــرين. امـــا االبـــن هما اكثـــر مـــن حرصـــهما علـــى اآليويحرصـــان علـــى نفســـ 

 ذكر الضعفاء والمحتاجين دائما.يتكريما بارا بأمه و االصغر فقد كان 
وفــي يــوم مــن االيــام كــان الــثالث يقطعــون الخشــب فــي غابــة كثيفــة          

ــم يجــدوا  إالبحثــون عــن طعــام او ثمــر ي وبــدءواوشــعروا بجــوع شــديد.  انهــم ل
شــيئا. ورأوا كوخــا صــغيرا مــن علــى البعــد فتوجهــوا اليــه وطــرق احــدهم بــاب 

جــوز لــه وجــه منيــر فطلبــوا منــه بعــض ع فخــرج الــيهم رجــل .الكــوخ الصــغير
بــه يســد  الــذيمــا كثيــرا غيــر ذلــك الطعــام. لــم يكــن الرجــل العجــوز يملــك طعا



 

 147          ن حممد يدي النورد. عبدالرمح                          ةـ  يـم  ـيـق  قَصص 

 

 

 

ن يملكــه امــامهم. كــا الــذيضع الطعــام القليــل و ال انه ولكرمه الفياض رمقه إ
يكفــي لواحــد مــنهم ناهيــك عــن ثالثــتهم. انهمــك االبــن  الطعــام قلــيال جــدا وال

مــن دون مضــغ لكــي يســتحوذا علــى اكبــر  لطعــام ا االكبــر والبنــت فــي ابــتالع
ال ان االبــن االصــغر تــذكر إبطنيهمــا.  ويمــآنذلــك الطعــام القليــل  قــدر مــن

ووضعه فــي ة في البيت. فلم يأكل بل اخذ بعض الطعام امه الجائعة والقابع
انــاء صــغير كــان يحملــه معــه وحملــه المــه ولــم يأكــل منــه شــيء بــالرغم مــن 

 شعوره الشديد بالجوع.
ــا           ــم بالحـــادث والن االم دائمـ وعنـــد عـــودتهم إلـــى المنـــزل اخبـــروا امهـ

فرحـــت  ال انهـــاإنهـــم جـــاعوا وتعبـــوا خـــرين حزنـــت ألوتحـــب الخيـــر لآ ةحنونـــ 
نســــيت و نهــــم بخيــــر أ واطمأنــــتكلــــوه عنــــدما اخبروهــــا انهــــم وجــــدوا طعامــــا وا

ــام أل ــزل وذهبــــت لتنــ ــب المنــ ــوع وترتيــ ــن الجــ ــا مــ ــت جائعــــ معاناتهــ ــا كانــ   ة.نهــ
وكانــت المفاجــأة عنــدما وضــع االبــن االصــغر الطعــام امــام امــه لتأكــل وقــال 

ــاحبيبتي ”لهـــا  ــذا الطعـــام اوال ومـــ  وأنتـــيكيـــف تنـــامين يـ ن ثـــم جائعـــة، كلـــي هـ
صــرت أوع رفضت ان تأكل بمفردهــا و غير ان االم ورغم شعورها بالج“ نامي

م كثيــرا عــا. ولدهشــتهم صــار الطالقليــل الطعام من ذلك على ان يأكلوا جميعا 
وشــبعوا جميعــا. شــعر االبــن االكبــر والبنــت بــأن هنــاك قــوة غيبيــة قــد تــدخلت 

نفســـه. االصـــغر الـــذي آثـــر امـــه علـــى  خـــاهم تصـــرف ا باركـــتلصـــالح االم و 
لطعـــام فـــي كـــوخ الرجـــل العجـــوز ا اوالتنـــ  مافنـــدما علـــى نســـيانهما امهمـــا عنـــد

 بأخيهم الصغير الذي لم يفت عليه تذكر امه الحنون.    وأعجبوا
ــم إ          ال ان ذلــك الطعــام الــذي اكلــه االبــن االكبــر والبنــت فــي الغابــة ل

ك يقــيم . اذ ان الرجــل العجــوز لــم يكــن ســوى ناســ ايكن سوى اختبار لمعــدنهم
ــتوى الكــــ أفــــي الكــــوخ و  ــم مســ ــنهم. ونتيجــــة رم واألراد ان يعلــ نانيــــة فــــي كــــل مــ

ــوض مـــاص ــول إلـــى بعـ ــن االكبـــر االنـــاني تحـ ــار هـــي ان االبـ دماء لـــ  االختبـ
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نــاال هكــذا النــاس مــن دون رحمــة وتحولــت البنــت إلــى عقــرب تلــدغ النــاس و 
ليســقي مــن حولــه النــاس  ي وتحــول االبــن االصــغر إلــى نهــر يجــر  .جزائهمــا

 لحيوان والزرع فيعم الخير.  وا
ذا اراد الناســـــــك ان يعلمنـــــــا التعـــــــاليم الربانيـــــــة التـــــــي تـــــــدعونا وهكـــــــ          

ســنأخذ  لكــه نأخــذه معنــا الــى القبــر بــلنممــا بــالكرم الن لــيس كــل لالتصــاف 
لــذي نأكلــه كلــه يســتفيد منــه الجســد. فاأمانقيمــة الكفــن فقــط. ولــيس كــل معنــا 

يخـــرج البـــاقي فـــي شــــكل و يحتـــاج اليـــه  مــــامنـــه الجســـد يأخـــذ بشـــراهة ونهـــم 
مــا نملــك منها االنسان. فلماذا ال نصبو إلى البركة الربانية في  ززقفضالت يت

ال يكــون همنــا أولــو كــان قلــيال و الــذي نأكلــه م عــاالط مــن امــالك وكــذلك فــي
ــئ البطــــون فقــــط   ــا اآلخــــرون جيــــاع؟ ملــ ــل علينــــا االتصــــاف بــــالكرم بينمــ بــ

واليتــامى والضــعفاء فــي المجتمــع وتجنــب حــب رامــل واالهتمــام بوالــدينا وباأل
 نانية.لذات واألا

 
 القيمة الخلقية للقصة  

 “الكرم مصدر البركة في كل شيء”
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 جاع لشالمعوق ا
 

شــمال فــي  مملكــةكــان فــي زمــن مــن االزمــان ملــك يحكــم                   
ان يقطــــف بعــــض الزهــــور مــــن الملــــك  ارادالســــودان. وفــــي يــــوم مــــن االيــــام 

 .قطــف الزهــور والــورودوبــدأ فــي  ووضــعه علــى منضــدة  تاجــهيقتــه فنــزع حد
ان الملــك يملــك ســيفا قويــا وحــادا وانــه  ىانــه رأ إالالبشــر  يأكــلفجاء عفريــت 

وحــاول الملــك الملكــي   التــاجستطيع خطف الملــك لــذلك خطــف العفريــت  ي  لن
العفريــت هــرب فاللحــاق واإلمســاك بــه إال ان ســرعة العفريــت كانــت مدهشــه 

 غابة بعيدة.    إلى
فســـوف  يالملكـــ  تاجـــهان مـــن يـــأتي لـــه ب لمـــألاعلـــن الملـــك علـــى ا         

الملكــي.  جتــايعطيــه نصــف مملكتــه. لــم يتجــرأ احــد علــى تبنــي مهمــة اعــادة ال
يختبئــون خلــف بعضــهم الــبعض خوفــا  بــدءواالفرســان وقــواد الجــيش أن حتــى 

 .   االتي يخافون منه ل اليهم هذه المهمة المهلكةوكَ من ان ت  
يرة لها ابن معــوق االرجــل ال يســتطيع ان كانت في المملكة امرأة فق         
ــابتهحبـــوا وذلـــك نتيجـــة  إاليتحـــرك  ــلل زمـــن طفولتـــه.  إلصـ الشـــاب  هـــبذبشـ

الملكـــي مـــن العفريـــت.  تـــاجال عادة ســـتالاســـتعداده  وأعلـــنالمعـــوق إلـــى الملـــك 
 ولوا اقناعـــهســخر النــاس منـــه واعتبــروه انــه ســـيزحف إلــى نهايتــه بنفســـه وحــا

الملــك نفســه اشــفق عليــه مــن مواجهــة  حتــى ان .بصــرف النظــر عــن االمــر
 اصـــر علـــى الشـــاب ان إال. وطلـــب منـــه صـــرف النظـــر عـــن قـــراره  العفريـــت

ــن  .وقـــراره  وقفـــهم ــا مـ ــانا قويـ ــز لـــه حصـ ــد الملـــك قـــوة اصـــراره جهـ ــدما وجـ وعنـ
امــه االصــطبل الملكــي وزادا وفيــرا وســيفا قويــا. وجــاء يــوم االنطــالق فودعتــه 

 هم مستيقنون بهالكه.وهي تبكي. وجاء اهل المملكه لوداعه و 
 قــاانطلق المعوق عابرا الفيافي والوديان والسهول. فبينما كــان منطل         
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فــي الصــحاري القاحلــة قابلتــه امــرأة عجــوز وكانــت ال تملــك طعامــا وال مــاءا. 
ابهــة فأعطاها بعضا مــن الطعــام والمــاء. وعلمــت انــه معــوق وذاهــب إلــى مج

 باســتعمال وأوصــته تضــادة للعفاريــ العفريت فأعطته قطعة معدنيــة صــغيرة م
 بينه وبين العفريت.    ي تلك القطعة المعدنية في خلق حاجز نار 

عــــابرا الســــهول الخضــــراء. وبينمــــا كــــان بعــــد ذلــــك انطلــــق المعــــوق          
ــاول  شـــيخ مســـنمنطلقـــا فـــي الســـهل قابلـــه  وكـــان يحتمـــي مـــن اســـد كبيـــر يحـ

الرجــل. وعلــم الرجــل  قــذوأن االســدَ  عليــه. فقتــل الشــاب   لإلجهــاز هخــ دخــول كو 
فأعطــــاه قطعــــة معدنيــــة  .ان الشــــاب معــــوق وذاهــــب إلــــى مجابهــــة العفريــــت

تلــك القطعــة المعدنيــة فــي خلــق  باســتعمال وأوصــاه  تللعفاريــ  دة صــغيرة مضــا
 بينه وبين العفريت. يحاجز مائ
يمــر بجانــب سلســلة جبليــة   انطلق المعوق إلــى الجبــال. وبينمــا كــان         

به يجد رجال محبوسا فــي كهفــه نتيجــة   فإذافتوجه ناحيته  سمع صراخا عاليا  
تســبب فــي انســداد بــاب الكهــف ا انهمــار مــاء االمطــار مــن اعلــى الجبــل ممــ 

خــرج مــن الكهــف حتــى لرجــل ة لســاعدقــدم الشــاب المعــوق المببركة عميقــة. ف
عــوق وانــه ذاهــب إلــى مجابهــة . علــم الرجــل ان الشــاب مالعميقــة  وعبر البركة

 باســتعمال وأوصــاه  تقطعــة معدنيــة صــغيرة مضــادة للعفاريــ  العفريــت فأعطــاه 
 جه العدو.و  تلك القطعة المعدنية في نسف الجبال في

 تي يعــيش فيهــا العفريــتوصل المعوق إلى مشارف الغابة ال  وأخيرا         
أي كهفــا اكثــر منتصــف النهــار. ور  اثنــاءهي غابــة مظلمــة حتــى   فإذاودخلها  

بــه يجــد بنتــا تجلــس علــى ســرير خشــبي  فــإذاظلمــة. فتوجــه اليــه ودخــل فيــه 
للعفريــت وان و فــألقى عليهــا الســالم ولدهشــته انــه عــرف منهــا ان الكهــف هــ 

العفريـــت لتقـــوم بخدمتـــه وترتيـــب البيـــت لـــه.  فأخـــذها .ابـــوي البنـــت قـــد ماتـــا
انــه سيحضــر حذرته البنت بأن العفريــت خــرج ليصــطاد بشــرا لغــرض االكــل و 
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علــى المكــوث  وأصــرقولها لن المعوق لم يكترث ا  إالرآه سيقتله ويأكله.    وإذا
ره خبأتــه فــي مكــان آمــن راوانتظار العفريت ومقاتلته. وعندما رأت البنــت اصــ 

فرســه وربطتــه داخــل الغابــه. وحضــر العفريــت خــاوى  وأخــذتداخــل الكهــف 
لــوى مــن الجــوع واخــذ وكــان يت .اليدين اذ انه لم يستطع صــيد احــد مــن البشــر

اشــتم رائحــة شــخص غريــب. فســأل البنــت اذا  ألنــه يحــرك انفــه يمينــا وشــماال
الرائحــة التــي يشــتمها ن كــان هنــاك غريــب داخــل الكهــف. فبينــت لــه البنــت بــأ

. حــرك العفريــت انفيــه فــي كــل بــاألمسهــي لبقايــا البشــر الــذين اكلهــم بنفســه 
داخــل الكهــف واستســلم  انــه اقتنــع اخيــرا بعــدم وجــود شــخص إالاالتجاهــات 

بصــوت عــال. خــرج المعــوق مــن مخبئــه ورأى خــاتم   لنوم عميق واخــذ يشــخر
عر العفريــت واخــذ يشــ الملــك معلــق علــى رقبــة العفريــت فأخرجــه مــن دون ان 

معـــه البنـــت وذهبـــا إلـــى مـــربط الفـــرس وركبـــا عليـــه معـــا وانطلقـــا عائـــدين فـــي 
الخــاتم وال البنــت  العفريت مــن نومــه ولــم يجــد  يرحلة طويلة إلى بالده. صح

ــد غـــ   وأدرك ــه قـ ــرخ بـــ  رَ د  انـ ــر ويصـ ــه العفاريـــت  فاجتمعـــته فخـــرج يزمجـ حولـ
ثــر اقـــدام أذهلــة علـــى م . فـــانطلقوا بســرعةبــاألمرصــغيرها وكبيرهــا فـــأخبرهم 

 فرس المعوق.  
فـــــي الصـــــحراء شـــــعر بـــــدنو ا بفرســـــه نطلقـــــ المعـــــوق م فبينمـــــا كـــــان         

ــذكر ــه فتــ ــوق  العفاريــــت منــ ــة  المعــ ــك القطعــ ــرأة تلــ ــه المــ ــي اعطتــ ــة التــ المعدنيــ
ضــخمة هي تطلق نــافورة ناريــة   فإذامن صندوقها الصغير    هافأخرجالعجوز  

 اريـــت. حاولـــت العفاريـــت اجتيـــازعفتخلـــق جـــدارا ناريـــا كبيـــرا بـــين المعـــوق وال
خر واســتطاعت العفاريــت فاحترقت بعضها ونجى البعض اآل  ي الحاجز النار 

 ثر فرسهما.   أ  وإتباعنت  الناجية من مواصلة مطاردة الشاب والب
المعــوق عــابرا لســهل اخضــر شاســع. وشــعر بــدنو العفاريــت انطلــق          

 فأخرجهــا شــيخ المســنرجــل الالمنه فتــذكر تلــك القطعــة المعدنيــة التــي اعطــاه 
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تطلـــق نـــافورة مائيـــة تخلـــق بحيـــرة عميقـــة بـــين المعـــوق  يهـــ  فـــإذامـــن لفافتهـــا 
ــتطاعتبعــــــض ان  إالوالعفاريــــــت  ــرة العميقــــــة  العفاريــــــت اســــ ــاوز البحيــــ تجــــ

 فرس المعوق.    ثرأوواصلت اتباع  
ــهبقيــــة انطلــــق المعــــوق إلــــى الجبــــال و شــــعر بــــدنو            .العفاريــــت منــ

ــذكر تلـــك ال ــة مـــن الرجـــل قطفتـ ــان محبوســـا فـــي الكهـــفعـــة المعدنيـ  الـــذي كـ
تنسف الجبال التــي تقــع خلــف المعــوق فتطــايرت  يه فإذامن جيبه    فأخرجها

 العفاريت ولقيت العفاريت حتفها.ية  بقالحجارة ورجمت 
وشـــكره واثنـــى  تعااااىل عـــاد المعـــوق الشـــجاع إلـــى المملكـــة فحمـــد هللا         

 وأعطـــاه  واإلقــدام الشــجاعة  شــعار وألبســه دة عليــه وهنــأه الملــك بســالمة العـــو 
نصـــف مملكتـــه وزوجـــه بنتـــه االميـــرة وتـــزوج المعـــوق أيضـــا  مـــن البنـــت التـــي 

 معوق مع زوجتيه في امن ووئام وسالم.انقذها من العفريت وعاش ال
 
 

 قيمة الخلقية للقصة  ال
إال أنه    ياكم من معاق جسدو  الشجاعة في القلب وليس في الجسد”

 “قلبالسالم العقل و 
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 معاوية االعشاب  حكيم
 

اليوم                    نراه  الذي  العالج  يكن  لم  االزمان  من  زمن  في 
من  توفرا م يعانون  الناس  هناك    وكان  كان  العالج.  يجدون  وال  االمراض 

لذلك سماه الناس    عشابيعالج الناس باألانه    يدعي اسمه معاوية    شخص
 .  حكيم االعشاب

امال في العالج.    ى حكيم االعشاب معاويةيذهبون ال س  كان النا         
كذلك. إذ انه كان يستغل وكان سيء الخلق  فيستغل الناس ماديا ومعنويا  

ن الذهاب اليه  تخوفن م تالنساء  لذلك كانت  اعراض الناس.    مهنته في هتك
  يهعندما تذهب ال  اقاربهالسوء خلقه. وكانت المرأة تحرص على مرافقة احد  

 .  والخلقية سلوكيةال ره لتجنب شرو 
بحثا  ى حكيم االعشاب معاوية  اصبح المجتمع يتجنب الذهاب ال          

حتى الرجال صاروا ال يأتون   انه حكيم االعشاب معاويةأدرك لعالج.  عن ا
ويسافرو  الى  اليه  في  آاعشاب    حكيم ن  مجاورة خر  احواله  .  قرية  ساءت 

الى   يقف  من  االبناء  من  له  يكن  ولم  كانوا  جاالمادية  ايضا  انهم  اذ  نبه 
الخلق وسيئي  سبب  فاشلين  دون  من  الناس  لذلك  ويؤذون  حكيم  ترك  . 

معاوية المهنة    االعشاب  ا تلك  من  بها  تعلق  الناس  التي  استغالل  جل 
ولك مزارعا.  ليعمل  الجديدة وذهب  مهنته  في  الحقته  القديمة  سمعته    ن 

اتهم في المزارع  بن. إذ كان المزارعين يجدون المساعدة من زوجاتهم و ايضا
النساء    تمهنة الزراعة اصبح  حكيم االعشاب معاويةولكن بمجرد امتهان  

ا الى  المساعدة  يقدمن  وال  المزارع  الى  يذهبن  في    وإخوانهنزواجهن  ال 
الذي اصبح  و   حكيم االعشاب معاوية؛ سيء الخلق،   خوفا من وجود  المزارع
الواقع  مزارعا  هذا  من  المزارعين  تضايق  للكي ي  وبدءوا.  المزارعدون    حكيم 
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االعشاب   طبابة  ترك  ان  بعد  الزراعة  امتهن  سمعتهبسبب  الذي    سوء 
 .  وسلوكه

قادر على    معاويةرع  المزا-حكيم االعشابما وجد  دوعن          انه غير 
في تركها  االستمرار  الزراعة  متجرا    مهنة  وفتح  التجاري  العمل  الى  وتوجه 

التاجر    -المزارع–يم االعشاب  حك  تون الى متجرأفي قريته. كان الرجال ي
ان فترات    إالليال لشراء حاجياتهم منه بعد ان يعودوا من مزارعهم  معاوية  

راء  لش   جر اخرى ابل الى مت النساء الى متجره ب ذهتالنهار ال يجد زبونا وال  
يستطع  حاجياتها  ولم  االعشاب.  يتقدم  معاوية    التاجر-المزارع-حكيم  ان 

وساءت االمام  الى  بعيدا  ح  تجاريا  وارتحل  التجارة  مهنة  فترك  المادية  الته 
ورجع   بلده  االعشاب معاوية  عن  طبابة  اخرى   الى  اليها    مرة  رجع  لكنه 

وانضباط جديد  وَ ق  ل  خ    بسلوك  ان  بعد  على  انه    وأدرك الدرس    يَ عَ ي  يجب 
الناس   مساعدة  في  يجيدها  التي  مهنته  يوجه  ان  الخير  االنسان  وأعمال 

 . هم انتهاك اعراضاستغالل الناس و  فيمهنته  توجيهوليس في 
 

 القيمة الخلقية للقصة  
 الَدار   ِفيم ا آت اك  ّللَا   و اب ت غِ ﴿ ية الكريمة التي تقولالقصة تذكرنا باآل ”

ِخر ة   ما يسره هللا  سر لما خلق له فال يسيء استخدام وان االنسان مي ﴾اآل 
 “الحياة  فيفشل في تعالى اليه 
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 السوءض بنت مرب هأ هيم
 

الدراسة بل وفشلوا في  فشل ابناءها في  كانت هناك اسرة                    
. وكانوا  العيش   واللصوصية من اجل  السرقة  ون يمتهنصبحوا  أكل المهن ف

م يسرقونها  ما  على  من  يعيشون  يوم  وفي  اآلخرين.  وممتلكات  اموال  ن 
.  هأ هيما  االيام رغب شاب للتقدم والزواج من احدى بنات تلك االسرة واسمه

تلك االسرةاال ان اهله اعترضوا على   ان تلك االسرة    زواجه من  واخبروه 
زواج من بناتهن. إال  حرام ونصحوه بتجنب ال  مالمربض سوء وأنهم تربية  

الشاب اصر على ان الى نصائح    أ هيمهمن  يتزوج    أن  االستماع  ورفض 
 اهله. 

  اسرتها بيئة  ن  وحرص على ان يبعدها م  أ هيمهتزوج الشاب من            
في القابع  السوء  تأثير  عن  تبتعد  مدينة  هاحتى  الى  الشاب  سافر  لذلك   .

ويربي ابناءه على ذلك. وقد   مجاورة. وبدأ يعمل باجتهاد ليكسب رزقا حالال
 .  حالالكان قليل اال انه  كان ما يكسبه

ان             من    أ هيمهزوجته  إال  الم ترف  العيش  على  اعتادت  التي 
ال ترض  روقة  مساالموال  ممارسة لم  في  ففكرت  لزوجها.  المحدود  بالدخل 

فكونت   االسرة.  دخل  من  تزيد  ان  اجل  من  وتسرق  اهلها   أ هيمهمهنة 
سرقة عصابة   على  يعاونونها  اللصوص  يتقاسمون  وك   المنازل  من  انوا 

المسروقة بينهم   االموال  كانت  فيما  وقد  في    أ هيمه.  الصغار  ابناءها  تترك 
مع  بعد غروب الشمس  تخرج  ومن ثم    تهااي زيارة لجار ف  انهادعي  تالبيت و 

عصابتها وتستهدف البيوت المهجورة من اجل االختباء فيها وترصد البيوت  
تستخدم البيوت    أ هيمهكانت  وقد  اورة لتلك البيوت المهجورة وسرقتها.  المج

لممارسة   مهنالمهجورة  اصبحت    .المنحرفة  تهاتلك   محترفة  أ هيمهوهكذا 
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وبدأ الناس يشتكون من حوادث  .  مها المخزية بطريقة احترافيةائترتكب جر 
  الناس   فراقبوراء تلك السرقات.    هو الذي  السرقة المتكررة وال يعلمون من

ولم يستطيعوا التعرف على    تحركات مريبةيالحظوا  ولم  ليال ونهارا  الشوارع  
 .  الجناة

الع  لذلك             عساكر  الناس  السر دَ م  ابلغ  تلك  عن  المتكررة قاة    . ت 
الع   المنطقة لفترة طودَ م  فترصد عساكر  انهم  يلة  ة  احد إال  على  يقبضوا    لم 

بالجريمة   الناس   وأدرككاهل الناس  ترهق  رة  السرقات المتكر وظلت    .متلبسا 
ور  من  السرقات   اء ان  الع  الجريمة  محترفو  تلك  فسحب  عساكر دَ م  .  من    هة 

المدينة   األ  وأرسلشوارع  التاجهزة  السرية  بعمليات  ابمن  للقيام  له  عة 
 .  والمراقبة التمشيط والمتابعة

الع             امن  اجهزة  وبعد غروب الشمس رأت    ةدَ م  وفي يوم من االيام 
مهجور. وعنديقفون    نابش ثالثة   منزل  الشامام  اقتراب رجلين    بابما رأى 

فر  الع  و منهما  امن  اجهزة  فتشككت  هاربين.  المريب  دَ م  ا  الوقوف  ذلك  في  ة 
. وبالفعل داهمت  ايضا   المريب   وهروبهم  امام منزل مهجور  ب ابلش هؤالء ا ل
فالقوا القبض    ! مع شاب   أ هيمهجهزة االمنية المنزل المهجور ليجدوا فيها  الا

وفا  معليه السجن.  التالي  وأودعوهما  اليوم  تحريات    َمَثاَل ي    شرطةأمام 
لم   انهما  الإ  ات التي حدثت في المدينةا بالسرقمية عالقة لهأنكرا  ا و ة  دَ م  الع  

وجودها في ذلك البيت المهجور في تلك الساعة من  سبب  يستطيعا تبرير  
لوجودهما معا في البيت    تعزيرامة  والغرافأوقع القضاء عليهما الجلد    ! الليل

   !المهجور
زوجته             بسلوك  الزوج  يعيش  المشين  أ هيمهعلم  ان  يستطع  فلم   .

يفس  فطلقها  معها ال  حتى  معه  ابناءه  بمجاورة  دو واخذ  األا    . الفاسدة  م تلك 
خطأ  الزوج  أدرك  كما   ارتكب  اهله  فادحا  انه  نصيحة  سماع  عدم  بسبب 
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دها  التي افس   أ هيمه. وهكذا كان مصير  ذلك   سوءبعدم الزواج من مربض ال 
  بائسة ويائسةو طليقة  هائمة و تركها زوجها لتقضي بقية حياتها  وقد  اخوانها  

كريمة   حياة  ت  محترمة  و امن  ان  لزوجهامر بعد  الشريفة  الحياة  على    دت 
َدة   . ومكث اسمها موثقا في سجالت اجهزة امن الع م 

 
 القيمة الخلقية للقصة  

فاظفر بذات الدين   ...”  له آ و   صلى اهلل عليه   يقول النبي دَساس. و   ق  ر  ِــ ع ـ ان ال 
 “ تربت يداك 
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 نبذة عن الكاتب
 ي النورالرحمن محمد يد ِ  الدكتور/ عبد

ل َد في منطقة القولد عام  . تلق ى تعليمه المبكر في الخلوة )نوع من 1964و 
  . والثانوي العام في القولد االبتدائيالتعليم تلق ى  ( وبعد ذلك قرآنيةالمدارس ال

والتحق بالتعليم الثانوي العالي بالخرطوم. وذهب بعد ذلك إلى الهند لدراسة اللغة  
من جامعة   1990لغة االنجليزية عام لأكمل بكالريوس احيث . هابادآاإلنجليزية و 

.  1993أكمل ماجستير اللغة واألدب اإلنجليزي من جامعة بونا عام ثم بونا. 
 نقباد عاماكمل دكتوراه اللغة اإلنجليزية من جامعة ب، أ، ماراثوادا، أور أبعد ذلك و 

1997 . 
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