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 از اين متون می توانيد در فوق برنامه بهره ببريد.  

  

اَلُْقبَّـرة وابُْنها )أحمد شوقي(

قُبَّـرَه ياِض  الرِّ بَعِض  يف  الَشَجرَهَرأَيُت  ِبـأَعَل  اِبَنـها  تُطَيِّـُر 

الُعشِّ َجامَل  يا  تَقوُل  هَي  الَهشَِّو  الَجناِح  َعل  تَعتَِمد  ال 

عوِد ِبَجنِب  عوٍد  َعٰل  ِقْف  الُصعوِدَو  يف  أَفَعُل  كَام  َوافَعْل 

فََنن إِلـٰى  فََنٍن  ِمْن  زََمنفَانتََقلَْت  نَقلَـٍة  لِـُكـلِّ  َجَعلَْت  َو 

األَثنـاِء يف  الَْفرُخ  يَسَتيَح  الْـَهــواِءَك  ثِـَقـَل  يَــَمـلُّ  فَـال 

اْلشـارَه َخـالَـَف  قَد  ـطـارَهلِٰكـنَّـُه  الشَّ يُـظِهـُر  أَراَد  لاَّم 

ارتََفعا َحتّى  الَْفضاِء  يف  فَـَوقَـعـاَوطاَر  َجنـاُحـُه  فَـخانَـُه 

ُركْبَتاُه الْحاِل  يف  ُمنـاُهفَـانَكَسَْت  الُعال  ِمَن  يَـَنـْل  لَْم  َو 

تَـَمّنى مـا  نـاَل  تَأَنّـى  لَـو  ُمَهـّنـاَو  ُعمرِِه  طوَل  عاَش  َو 

َوقتُـُه الَْحياِة  يف  َشٍء  فَوتُـُهلِـُكلِّ  الُْمستَعِجلنَي  غايَُة  َو 

       الطائر والُقرود

َسَکَنْت َجامعٌة ِمَن الُقروِد يف َجبٍَل. يف لَيلٍَة بارِدٍة ذاِت رياٍح َوأمطاٍر، طَلَبوا ناراً، فاَم َوَجدوها، فَشاَهدوا فَراشًة 

كَأَنَّها َشارَُة ناٍر، فََحَسبوها ناراً، فََمَسکوها َوَجَمعوا َحطَباً كَثرياً َوَوَضعوُه َعلَيها، َوبََدؤوا يَنُفخوَن يف الَحطَِب َحتَّی 

تَشتَِعَل الّناُر لِلنَّجاِة ِمَن الَْبِد. وَكاَن قَريباً ِمنُهم طائٌر َعَل َشَجرٍة، يَنظُروَن إلَيِه َويَنظُُر إلَيِهم، َوقَد َرأَى َعَملَُهم، 

َة َمرّاٍت فاَم َسِمعوا کَالَمُه، َعزََم َعَل  فَقاَل لَُهم ِمن بَعيٍد: ال تُتِْعبوا أَنُفَسُكم؛ إنَّها فَراشٌة ال ناٌر. لاَّم قاَل ذلَِك ِعدَّ

الُقرِب ِمنُهم لَِنْهِيِهم َعن ِفْعلِِهم، فََمرَّ ِبالطائِِر رَُجٌل فََعرََف نيَّتَُه. فَقاَل لَُه: ال تَنَصْح َمن ال يَْفَهُم؛ فاَل تُتِْعْب نَْفَسَك. 

الطائُر ما َسِمَع کالَم الرجِل، َوَذَهَب إَل الِْقرَْدِة، لِيَقوَل: ما ٰهَذا الَْعَمُل، إنَّها فَراشٌة لَيَْسْت ناراً؟ فَأََخَذُه ِقرٌد ِمنُهم 

بَُه َعلَی اأْلرِض فَـامَت الطّائُر. قَويٌّ فََضَ
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      أُّمي 

أَحبُّ الّناِس يل أُّمـي َو َمن ِبالّروِح تَفدیني

فََکم ِمن لَیلٍَة قاَمْت َعلَی َمهدي تَُغطّینـي

ِبَصوٍت هادٍئ َعْذٍب َو إِنـشـاٍد تُـَغـّنیـنـي

تَخاُف َعلَـيَّ ِمن بَرٍد َو ِمن َحرٍّ فَـتَحمینـي

َوِمن أَلٍَم َو ِمن َمرٍَض أُنـادیـهـا فَـتَـأتیـنـي

ِبروحي َسوَف أَفدیها کَام ِبـالّروِح تَفدینـي

َوأَسَعی يف َهناَءتِـهـا کَام تَسعی َو تُرضیني

حلیم دموس

  ُحسُن الظَّنِّ   

كاَن ُهناَك ثالثُة أصدقاء َيشوَن يف طريٍق، فَشاَهدوا رجالً يَحِفُر يف جانِِب الطَّريِق.

فقاَل األوُل لِصاِحِبِه: اُنظُْر، أرٰى رجالً يَحِفُر إل جانب الطريق، ال بُدَّ أنَُّه قَتََل أَحداً َويُريُد دفَنُه يف هذا الليل.

فقاَل لَُه الثاين: ال؛ هو لَيَس ِبقاتٍِل؛ لكنَّه شخٌص ال يأَتُِن الناس عل شٍء فَيخبئ مالَُه ُهنا.

فََنظََر الثالُث لَُهم وقاَل: ال هذا َوال ذاَك؛ إنَُّه يحِفُر ِبرئاً لِلاْمِء هو رجٌل صالٌح.

العبـرة:

كلُّ شخٍص يفتض ِبالناس ما فيِه، فَالصالُح يََرى الناَس صالحنَي والطالُح يَراُهم عكَس هذا.

ُح مبا فيِه«. فََكام قاَل الَْمثَُل »كلُّ إناٍء يََتَشَّ

لِذا أحِسِن الظَّنَّ ِبالناِس كَام تَتََمّنٰى أن يُحِسَن الناس الظَّنَّ ِبَك.

سوا َوال يَْغتَْب بَْعُضُکم بَْعضاً أَ يُِحبُّ  ﴿يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْجتَِنبوا کَثرياً ِمَن الظَّنِّ إنَّ بَْعَض الظَّنِّ إثٌْم َوال تََجسَّ

أََحُدکُم أَْن يَأْکَُل لَْحَم أَخيِه َميْتاً فََکرِْهتُموُه َواتَُّقوا اللََّه إنَّ اللََّه تَّواٌب رَحيٌم﴾ اَلُْحُجرات: 12

إنَّ ُحسَن الظَّنِّ ِمَن الِعباَدِة. رَسوُل اللِّه  )شهاب  األخبار، ص ۳۵۷(

. أمريُالْمؤمننَي عيلٌّ  )فهرست غرر، ص 22۶( أَفَضُل الَْوَرِع ُحسُن الظَّنِّ

ٌد الْباِقُر  )بحار، ج ۷۵، ص 2۵2( ، فَـإنَّ الظَّن أَكَذُب الِْكذِب. اَْلماُم ُمَحمَّ إيّاكُم َوالظَّنَّ

ُحُسن الظَّنِّ أَصلُُه ِمن ُحسِن إياِن الَْمرِء وَسالَمِة َصدرِِه. اَْلماُم الّصاِدُق  )بحار، ج ۷۵، ص 1۹۶(
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بْـُهم. اَْلماُم  قْـُه وَكَذِّ ْب َسْمَعَك وبََصََك َعْن أخيَك، فَـإْن َشِهَد ِعنَدَك َخمسوَن قَسامًة َوقال لََك قَوالً فَـَصدِّ كَذِّ

موَسی بُن َجعَفٍر  )سفينه، ج 2، ص 111(

. اَْلماُم الرِّضا  )مواعظ صدوق، ص 1۰۹( اِعلَْم أَّن الُجنَب َو البُخَل َو الِحرَص غريزٌة يَجَمُعها سوُء الظَّنِّ

جاَعُة يف الَْحّقِ         اَلشَّ

کانَْت َسوَدُة ِبنُت ُعامرََة ِمَن الُْمؤِمناِت الُْمْخلِصاِت يف ِوالِء أَمريِ الُْمؤِمننَي  َو قَْد َحَضَْت ِصِفنَي َو َهيََّجِت 

اأْلَبطاَل َعلَی ِقتاِل ُمعاويََة. َو بَْعَد اْسِتشهاِد اْلِماِم َعلـيٍّ  َذَهبَْت إِلَی ُمعاويََة تَْشکو ِمَن الَْجْوِر الَّذي َجَری 

َعلَيها. فَقاَل ُمعاويَُة: أَ أَنِت الْقائِلَُة يَوَم ِصّفيـَن؟

َورَْهطَـُه  الَْحَسنَي  َو  َعليّـاً  ِبـَهواِنَوانُْصْ  َوابِْنـها  لِـِهْنٍد  َواقِْصْد 

ـٍد ُمـَحمَّ النَّـبـيِّ  أََخـا  اْلِمـاَم  اْليـامِنإِنَّ  َوَمنارَُة  الُْهَدی  َعلَُم 

ْن َرِغَب َعِن الَْحقِّ أَِو اْعتََذَر ِبالَْکِذِب. قالَْت: نََعم، لَْسُت ِممَّ

قاَل: ما َحَملَِك َعلَی ٰذلَِك؟

. قالَْت: ُحبُّ َعلـيٍّ َواتِّباُع الَْحقِّ

قاَل: قولـي حاَجتَـِك.

قالَْت: عاِملُـَك »بُْسُ بُْن أَرْطاَة« قَِدَم َعلَيْنا ِمْن ِقبَلِـَك؛ فَـَقتََل رِجالَنا َوأََخَذ أَْموالَـنا َو يَطلُُب ِمّنا أَْن نَُسبَّ َعليّاً. 

فَـأَنَت إِّما تَْعزِلُـُه، فَـَنْشُکرَُك َو إِْن لَم تَفَعْل فَـُنَعرِّفَُك.

دينـي ِبـَقوِمـَك؟! فَـقاَل ُمعاويَُة: أَ تَُهدِّ

فَـأَطْرَقَْت تَبْکـي ثُمَّ أَنَْشَدْت:

ـَنـُه ی اْلِلٰـُه َعلَی روٍح تَـَضـمَّ َمْدفونـاَصـلَـّ الَْعْدُل  فيِه  فَـأَْصبََح  قَبـٌر 

َمْقـرونـاقَْد حالََف الَْحقَّ ال يَبْغـي ِبِه َعْدالً َواْليـامِن  ِبالَْحقِّ  فَـصاَر 

قاَل: َوَمْن تَْقِصديَن؟!

قالَْت: َعلـيَّ بَْن أيَب طالٍِب »رَِحَمُه اللُّه تَعالَی«.

قاَل: َوما َعِمَل َحتَّی صاَر ِعْنَدِك کَٰذلَِك؟!

قالَْت: َذَهبُْت يَْوماً أِلَْشکَو إِلَيـِه أََحَد ُعاّملِـِه. فَـَوَجْدتُـُه قائِـامً يَُصيّل. َو بَْعَد َما انْتََهی ِمْن َصالتِـِه، قاَل ِبـَرأْفَـٍة 

 ، امِء، فَـقاَل: اللُّهمَّ ٍة َوبََکی، ثُمَّ رَفََع يََديْـِه إِلَی السَّ َوتََعطٍُّف: أَ لَِك حاَجـٌة؟ فَـأَْخبَـرْتُـُه َعْن ِشکايَتي. فَـتَأَلََّم ِبـِشدَّ
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ـَك. إِنََّك أَنَت الّشاِهُد َعلَـيَّ َو َعلَيـِهم أَنّـي لَْم آُمرُْهم ِبظُلِْم َخلِْقَك َوال ِبـَتِك َحقِّ

ثُمَّ أَْخَرَج ِمْن َجيِبـِه ِقطَْعًة ِمْن ِجراٍب، فََکتََب فيها: ﴿ِبْسِم اللِّه الرَّحٰمِن الرَّحيِم ... فَـأَْوفُـوا الَْکيَل َوالْميزاَن 

َوال تَبَْخُسوا الّناَس أَْشياَءُهم َو ال تُْفِسدوا يِف اأْلَرِْض ...﴾ إِذا أَتاَك کِتايب ٰهذا، فَـاْحتَِفْظ ِبـام يف يَِدَك، َحتَّی يَأْتـَي 

الُم. َمْن يَْقِبُضُه ِمْنَك. َوالسَّ

فَقاَل ُمعاويَُة: اُکْتُبوا ِباْلِنصاِف َوالَْعْدِل لَها.

ـًة؟ ًة أَْم لِـَقْومي عامَّ قالَْت: أَ يل خاصَّ

قاًل: َوما أَنِت َوَغرُيِك؟!

قاَل: ال أُريُد َشيئاً لَِنْفيس ... إِْن کاَن َعْدالً شاِمالً فَـأَقْبَُل َوإاِّل فاَل.

قَـُکم ابُْن أيَب طالٍِب الُْجْرأََة. اُکْتُبوا لَـها َولِـَقوِمها. قاَل: َويٌل لَنا! لََقْد َذوَّ

  َرحَمـٌة ِبـالطَّبيَعـِة      

فَـيَـْقـِصفونَـها  الطَّريِق،  جانِِب  َعلَی  َمغروَسـٍة  ِبـُشَجيـرٍَة  يَـُمّروَن  وَکِبـاراً!  ِصغـاراً  ِبـَعيـَنـيَّ  َرأَيـُت  لَـَکم 

َعلَی  أَبَقوا  ُهم  لَو  ها  ِبـأَنَـّ َوال  َوَجاملِـها،  ِبـَنضارَتِـها  ُمباليـَن  َغرَي  َسبيلِـِهم  يف  َويَـمضوَن  أَرضاً،  َويَـطْـرَحونَـها 

ِمْن  الُْمـتْـَعـبوَن  لُـها  يَـتَـظَـلَـّ ًة  ِمظَـلَـّ َو  َغريِِهم،  َوأَبصاِر  لِـأَبصارِِهم  ُمتَعـًة  اأْلَيّاِم  ِمَن  يَوماً  َسـتُصِبـُح  َحياتِـها 

بيِل. عاِبري السَّ

ـُد الِْقطُّ  دوَن ُعصفوراً يُـَغـرُِّد َعلَی فََنٍن! کَام يَتَـرَصَّ َو لَـَکم شاَهْدُت رِجاالً ِمْن َذِوي الِْعلِْم َوالَْمکانََة يَـتَـرَصَّ

الَْفأَْر، فَـال يَتََورَّعـوَن َعْن إِردائِـِه ِبـَخرَدقَـٍة ِمْن بُنُدقيٍَّة. َوقَْد يُْجَرُح ٰذلَِك الُْعصفوُر َوال يُْقتَُل، فَـيُحاِوُل النَّجاَة، 

ـبُـُه، َحتَّی إِذا ظَِفَر ِبـِه اْستَلَّ ِسّکيَنـُه َوَذبََحـُه، َوقَْد شاَع يف َوْجِهـِه الِْبْشـُر  ـيّاَد يَـرْکُُض يف إِثْـرِِه َويَـتَـَعقَّ َولِٰکنَّ الـصَّ

ـُص  ِة! َوقَْد يَکوُن الُْعصفوُر أَباً أَْو أُّماً لِـِفراٍخ ما تَزاُل ِفـي الُْعشِّ زُْغَب الَْحواِصِل، فَـال يُـَنـغِّ َوااِلْعِتزاُز ِبالنَّْصِ َوالُْقـوَّ

ـيّاِد َوُجنونِـِه! ِة الـصَّ ٰذلَِك َوال ِمثقاَل َذرٍَّة ِمْن لَـذَّ

َو لََکْم َسِمْعُت َعْن تِلميٍذ َغريِ ُمباٍل، يُـَمزُِّق الِْکتاَب الُْمـَعـدَّ لِـتَنويـرِِه َو تَهذيِبـِه َوإِسعاِدِه! َوال يَْحِفُل ِبـتَنظيِم 

أََدواِت ِمحَفظَِتـِه، َوتَرتيِب ُحجرَِة َدرِسـِه أَْو نَوِمـِه!

کِتاٌب َعجيٌب هَي الطَّبيَعُة، َولِٰکْن لِلَّذيَن يُْحِسنوَن الِْقراَءَة فيـِه، َويَفَهموَن ما يَقَرؤوَن؛ َوَمدرََسـٌة شاِملَـٌة هَي 

رِس َوالَْمعرِفَـِة يَفوُق ِبـَکثيـٍر َشوقَـُهم إلَی الَْعبَِث َوااِلْسِتهتاِر ِبالّصالِِح  الطَّبيَعـُة، َولِٰکْن لِلَّذيَن َشوقُـُهم إلَی الدَّ

. َوُمَعلٌِّم فَوَق الُْمَعلِّمنَي هَي الطَّبيَعُة، َولِٰکْن لِـَقوٍم يَسَمعوَن ِبـأَکثَـر ِمْن آذانِـِهم، َويُبـِصـروَن ِبـأَکثَـر ِمْن  الْعامِّ

لَـُهم ما يَشتاقوَن َويَقَرؤوَن، َوما يُبِصوَن َويَسَمعوَن،  ُعيونِـِهم، َويََشّمـوَن ِبـأَکثَـر ِمْن أُنوِفـِهم، ٰهؤالِء َهنيئـاً 
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قوَن. َوما يَُشّموَن َويَتََذوَّ

فَحُة الْخاِمَسُة َوالتِّسعوَن 95 )ِبتََصٍُّف( يجوُر، اَلصَّ ميخائيُل نَُعيَمُة ـ الّنوُر َوالدَّ

؟ أَ تَعرُِف کاتَِب النَّصِّ

ُولَِد ميخائيُل نَُعيَمـُة اْلَديُب اللُّبنانـيُّ عاَم أَلٍْف َوثَـامنِـاِمئَـٍة َوتِسَعٍة َوثَـامننَي 1889، ِبـلُبناَن، ثُمَّ انْتََقَل إلَی 

روسيا، ثُمَّ إلَی الِْوالياِت الُْمتَِّحَدِة اْلَِمريکيَِّة، َحيُث َدرََس الُْحقوَق َو اْلداَب. َوأَنَشأَ َمَع َمجموَعٍة ِمْن أَصِدقائِـِه 

ٌة، ِمنها:  ِبـنيويورك »الرّاِبطََة الَْقلَميََّة«. َوتُُوفّـَي عاَم أَلٍْف َوتِسِعـاِمئٍَة َوثَـامنيٍَة َوثَـامننَي 1988. لَـُه ُمَؤلَّفاٌت ِعدَّ

يجوُر« َو »اْلباُء َو الْبَنوَن«. »الّنوُر َوالدَّ

  اَلَْولَُد الَْغبيُّ      

َدَخَل َولٌَد صغرٌي لَِمَحلِّ الِحلقِة فََهَمَس الَْحّلُق لِلزَّبوِن: هذا أغبٰى َولٍَد  يف العالَِم ... سأُثِْبُت لك ذلك. َوَضَع 

الحلُق ِمئََة تومان ِبيٍَد َو أَلَْف تومان ِبالْيَِد الخرٰى، و استَدَعى الولد وعرض عليه املبلغني فأخذ الولد الِْمئََة 

تومان َوَمىٰش.

قال الحلق: ألَْم أقُل لََك! هذا الولُد ال يتعلَُّم أبداً... ويف كل مرة يكرِّر نفَس المر. و عندما َخَرَج الزَّبوُن 

ِمن املحل واَجَه الولد خارجاً ِمن الْمحلِّ ، فََدفََعتْـُه الحريُة أن يَسألَُه: ملاذا تأخذ الِْمئََة تومان كل مرة وال تأخذ 

اْلَلَْف تومان؟!

فَـقال الولُد: »لنَّ اليوَم الَّذي آُخُذ فيِه أَلَْف تومان تَنتَهي اللُّعبة!«

أحياناً تعتقد أنَّ بعَض الناس أقلُّ ذَكاًء يك يَستَِحّقوا تقديرَك لِحقيقة ما يفعلون، والواقُع أنَّك تَستَصِغرُُهم 

عىل َجهٍل ِمنك. فل تحتقْر إنساناً وال تستصغْر شخصاً.

  ذكاء مواطن بلجييك  
     

يُقاُل: ُمواِطٌن ِبلجييك كاَن يَعُبُ طوَل ِعْشيَن عاماً الحدود اْلملانيَّـَه يَوميَّاً عىل َدّراَجِتِه الَْهوائيَِّة حاِملً َعىَل 

اِب، وكاَن رجاُل الُحدود الملاُن عىل يَقنٍي أنَُّه يَهرُُب شيئاً ما؛ ولكنَّهم يف كُلِّ َمرٍَّة ال  ظَْهرِِه َحقيبًة َمملوَءًة ِبالتُّ

اِب. يَِجدوَن َمَعُه غرَي التُّ

ُّ الحقيقيُّ مل يُكَشْف إاّلَ بَعد وفاِة السيِّد »ديستان« حنَي ُوِجَدْت يف ِذكَْرياتِِه هذه الجملة: حتَّى َزوَجتي  السِّ

ّراجاِت إىل أملانيا. ال تَْعلَُم إنَّني بََنيُْت ثرويت عىل تَهريِب الدَّ

أما ُعنُصُ الذَّكاء ُهنا فهو َذرُّ الرَّماد يف الُعيون وتحويل أنظاِر الناس َعن هدفك الحقيقي.
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  َذكاُء َصحابـيٍّ       

أيضاً، جاَء َعن حذيفة بن اليامن إنَّه قال: َدعاين رسوُل اللّه  ونحُن يف غزوِة الخندق. فقال يل: اِذَهْب إل 

تِها ال تَجَعُل أَحداً يَعرُِف أحداً.  ُمَعسَكر قريش فَانْظُْر ماذا يفعلون، فََذَهبُْت فََدَخلُْت يف القوم - والريُح ِمن ِشدَّ

خالء َوالَْجواسيس( فَقاَل حذيفة:  فقاَل أبوسفيان: يا َجامَعَة قريش، لِيَْنظُْر كُلُّ اْمِرٍئ َمْن يُجالِس؛ )َخوفاً ِمَن الدُّ

فَأََخْذُت ِبيَِد الرَُّجِل الَّذي ِبجانِبي َوقُلُْت: َمن أنَت يا رَُجُل؟ فَقاَل خائفاً: أنا فالن بن فالن.

.) كَّ َوُعنُصُ الذَّكاِء ُهنا. )أْخُذ زِماِم الُْمباَدرَة والتََّصُّف ِبِثَقٍة تُبِْعُد الشَّ

  الُحّب      

جاءِت امرأٌة يف إحَدى الُقرى ألحِد الُعلاَمء وهي تظنُُّه ساِحراً َوطلبْت ِمنُه أن يَعَمَل لَها عمالً ِسْحرياً ِبَحيُث 

يُِحبُّها َزوُجها ُحبّاً ال يَرٰى َمَعُه إْحدی ِمْن نِساِء العالَِم؛ وألنَّه عاملٌ قاَل لَها: إنَِّك تطلُبنَي شيئاً ليس ِبَسهٍل؛ لقد 

ل التَّكاليف؟ فَقالَْت: نعم. فَقاَل لها: إنَّ األمَر ال يَِتمُّ إاّل إذا أْحَضِت  ٌة لِتحمُّ طَلَبِت شيئاً عظيامً؛ فََهْل أنِت ُمستَِعدَّ

بًَة: األسد؟! قاَل: نعم. قالْت: كيَف أستطيُع ذلك واألسُد حيواٌن ُمفَتٌِس وال  َشْعرًَة ِمن رَقَبَِة األَسِد. قالْت ُمتََعجِّ

أضَمُن أن يَقتُلَني ألَيَس ُهناَك طريقٌة أسَهل وأكرث أَْمناً؟ فَقاَل لَها: ال ُيْكُن أن يَِتمَّ لِك ما تُريديَن ِمن َمَحبَِّة الزَّوِج 

إال ِبٰهذا وإذا فكَّرِْت َستَِجديَن الطَّريقَة املناسبَة لِتَحقيِق الهدف.

عرَة املطلوبِة؛ فَاستَشارْت َمْن تَِثُق ِبِحكَمِتِه. فَقيَل لَها  َذَهبَت الَْمرأُة َوهَي تَُفكُِّر يف كيفيِة الُحصوِل عل الشَّ

أنَّ األسَد ال يفتُس إال إذا جاَع َوَعليها أن تُشِبَعُه حتَّى تأَمَن َشَُّه. أَخَذْت ِبالنَّصيحِة َوَذَهبَْت إل الغابِة الَقريبة 

ِمنُهم وبََدأْت تَرمي لأِلسد ِقطََع اللَّحِم َوتَبْتَِعُد واستَمرَّْت يف إلقاِء اللَّحم إل أن ألَِفت األسد وألِفها َمَع الزََّمن ويف 

َد األسد بجانبها وهو ال يُشّك يف َمَحبَِّتها له فََوَضعْت  كلِّ َمرٍَّة كانَْت تَقَتُِب ِمنُه قليالً إل أْن جاَء اليوُم الَّذي َتَدَّ

يََدها عل رَأسه وأَخَذْت َتَسُح ِبها َعل َشْعرٍَه ورَقَبَِتِه ِبُكلِّ َحناٍن َوبَيَْنام األسُد يف هذا االسِتمتاع واالسِتخاء مل 

ْعرة ِبُكلِّ ُهدوء وما إْن َحَصلَْت َعلَی َشْعرٍَة حتّى أرسََعْت لِلعالِِم الَّذي تَظُنُّه  عِب أن تأُخَذ املرأُة الشَّ يَكْن ِمن الصَّ

ْعرة سألَها:  ساِحراً لِتُعطيِه إيّاها َوالَفرَْحة َتأْل نَْفَسها بأنَّها َسيَحُصُل عل قَلِْب َزوِجها إل األبِد. فَلاَّم َرأَى العاملُ الشَّ

ْعرة؟ فََشَِحْت لُه ُخطََّة تَرويِض األسد، َوالنَّجاح يف معرفِة  ماذا فعلِت حتَّى استَطَْعِت أن تَحُصيل عل هذه الشَّ

الَْمدَخل لِقلب األسد أوالً وهو البَطُْن ثمَّ االستمرار والصب عل ذلك إل أن يَحني وقُت قَطِْف الثمرة. حيَنها قال 

لَها العاملُ: أيَّتُها الَْمرأَُة، َزوُجك لَيَس أكرث َشاسة ِمَن األسد؛ اِفَعيل َمَع زوِجك ِمثَل ما فََعلِت َمَع األسد َتْلِكيِه 

تَعرَّيف عل املدَخِل لَِقلِْبِه وأشِبعي جوَعتَُه تَأرِسيه َو َضعي الُخطََّة لِذلك َواصِبي.
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َمکاُت الثَّالُث        السَّ

قاَل ِدمنة: زََعموا أنَّ غديراً كان فيِه ثالُث َسَمكاٍت ِعظاٍم، و كاَن ذلك الَغديُر ِبَفجَوٍة ِمن األرض ال يَقُربها أَحٌد. 

مكاِت  فَلاّم كان ذاَت يوٍم اجتاَز ِمن ُهناَك صيّاداِن فَأبَصا الَْغديَر فَتَواَعدا أْن يَرِجعا ِبَشبَكِتهام فَيصيدا تِلَك السَّ

فْت َو حاَولَت األْخَذ  الثَّالَث الَّتي فيِه. فََسِمَعت السمكاُت قَولَُهام. و إنَّ سمكًة ِمنُهنَّ كانْت أعَقلهن ارتابَْت َوتََخوَّ

ا الثانيُة  ِبالَْحزِم فََخرََجْت ِمْن َمدَخِل املاِء الَّذي كاَن يَخُرُج ِمن الغديِر إل النهِر فَتََحوَّلَْت إل مكاٍن غريِِه. َو أمَّ

رْت يف معالجِة الَحزِم حتّى جاَء الصياداِن فَقالْت: قد فَرَّطُْت وهذه عاقبُة  الَّتي كانْت دونَها يف الَْعقِل فإنَّها تأخَّ

التَّفريِط. فَرأتُْهام وَعرَفْت ما يُريداِن فََوَجَدتْهام قَد َسّدا ذلك الَْمخَرَج فَقالْت: قد فَرَّطْت فكيَف الحيلُة عل 

هذه الحالِة لِلَخالِص، َوقَلَّام تَنَجُح حيلُة العجلِة َوالرهاق؛ ولكن ال نَقُنط. ثمَّ إنَّها، لِلحيلة، َتاَوتَْت؛ فَطََفْت عل 

املاء ُمنقلبًة عل ظَهرِها؛ فَأَخَذها الصيّاداِن يَحِسباِن أنَّها ميتة؛ فَوَضعاها عل َشفري النهر الَّذي يَُصبُّ يف الغدير؛ 

فََوثبْت يف النَّهر؛ فََنَجْت ِمن الصيّادين. و أما العاِجزُة فَلَم تَزَْل يف إقباٍل و إدباٍر حتّى صيَدْت.

 اَلَْمسؤوليَُّة        

ِعنَد  نَِسيَتْـُه  الَّذي  بَيِتـَها  ِمفتاِح  َعْن  تَبَْحَث  لَِكـي  الَْجميعِ،  َذهاِب  بَْعَد  اأْلفراِح  صالَِة  إلَی  َزيَنُب  عاَدْت 

ُمغاَدرَتِـها، فَـَوَجَدتْـُه َوَحِمَدِت اللَّه. َو يف أَثناِء َمْشِيـها يف الّصالَِة الْخاليَِة َوَجَدْت ِقالَدًة ماسيًَّة قَْد َوقََعْت َعلَی 

اأْلَرِض، فَـَحَملَتْـها َو أرَْسََعْت إلَی َسيّارَِة أرُسَتِـها َو َجلََسْت تَُفكُِّر طَويالً َو تُحاِسُب نَْفَسـها، ثُمَّ قَرَّرَْت تَسليَمـها 

إلَی إدارَِة الّصالَِة.

يّاراِت َو َسبََّب لَـها أرَضاراً َجسيَمًة، َو ِعنَدما الَحَظ ُخلُوَّ  ِبـَسيّارٍَة كانَْت يف أََحِد َمواِقِف السَّ اِْصطََدَم حاِمٌد 

َر أَْن  يّارَِة، َو بَْعَد ُمحاَسبَِتـِه نَْفَسـُه َو تَفكيـرِِه يف الَْعواِقِب، قَرَّ الَْمكاِن ِمَن الّناِس َهرََب قَبَْل أَْن يَراُه صاِحُب السَّ

طَِه. هاَب إلَی َمركَِز الشُّ َر الذَّ َل َمسؤوليََّة ما قاَم ِبِه، َو قَرَّ يَتََحمَّ

طَلََب ِهشاٌم ِمْن َصديِقِه َجعَفٍر أَْن يَْذَهَب َمَعُه يف الَْغِد إلَی الَْمحَكَمِة، لِـيَْشَهَد أَنَّ اأْلَرَض الُْمجاِورَِة لِـبَيِتـِه 

الُْقرآِن: يف  قََرأَها  الَّتي  اْلياِت  يف  يَُفكُِّر  َجعَفٌر  َجلََس  الَْفْجِر  َصالِة  بَْعَد  َو  أَوراقَها،  أَضاَع  قَْد  َو  ِهشاٍم   ُملُْك 

﴿َو ِقفوُهم إنَُّهم َمسئولوَن﴾ اَلّصاّفات: 24 

َو تََخيََّل نَْفَسُه أَماَم الَْمحَكَمِة اْللٰهيَِّة فَـيَْسأَُل َعْنـُه َشهاَدَة الزّوِر الَّتي طَلَبَـها ِمْنـُه َصديُقـُه ِهشاٌم، فَـَنِدَم َو 

اتََّصَل ِبـِهشاٍم َو أَْخبَـرَُه َعْن نََدِمـِه. 

حوا أَْخطاَءُهم؛ ما هَو؟ ُهناَك ُشعوٌر ُمْشتَـرٌَك َدفََع َزيَنَب َو حاِمداً َو َجعَفراً أَْن يَُصحِّ
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: يا أَباَذٍر، إنََّك  أَراَد أَبوَذٍر ِمْن رَسوِل اللِّه  أَْن يُعطيَـُه َمسؤوليًَّة َو يَْجَعلَـُه والياً، فَـقاَل رَسوُل اللِّه 

َضعيٌف لِـَقبوِل َمسؤوليَِّة الْقياَدِة، َو ٰهِذِه أَمانٌَة، َو قَبوُل الَْمسؤوليَِّة ِبـغريِ الَْحقِّ ِخزٌْي َو نَداَمٌة.

﴿إنَّ اللَه يَأُْمرُكُم أَْن تَُؤدُّوا اأْلَماناِت إَل أَْهلِـها﴾ اَلنِّساء: ۵8

 اأَْلَشعاُر الُْمختاَرُة        

الَْمعالـي تُـْکـتَـَسـُب  الْـَکـدِّ  اللَّيـالـيِبـَقـْدِر  َسِهَر  الْـُعـلَی  طَلَـَب  َمْن  َو 

آلـي اللَـّ طَلََب  َمْن  الْـبَـْحـَر  الـنَّـواِليَـغوُص  َو  ِبـالـّسـيـاَدِة  يَـْحـظَـی  َو 

کَـدٍّ َغـيْـِر  ِمْن  الْـُعـلَی  طَلَـَب  َمْن  الْـُمـحاِلَو  طَـلَِب  فـي  الْـُعـْمـَر  أَضاَع 

لِـِخْدَمـِتـِه تَْسعٰی  کَـْم  الِْجْسِم  خاِدَم  ُخـْسـراُنيا  فـيـِه  ِمـّمـا  بْـَح  الـرِّ تَـطْلُُب  أَ 

فَضائِلَـهـا اْستَْکِمْل  َو  النَّْفِس  َعلَی  إنساُنأَقِْبْل  ِبـالْـِجـْسـِم  ال  ِبـالنَّـْفـِس  فَـأَنَْت 

قُلوبَـُهم تَـْسـتَْعـِبْد  الـّناِس  إلَی  إحـسـاُنأَْحِسْن  اْلنساَن  اْسـتَـْعـبَـَد  فَـطالََمـا 

سيستانـيٌّ شاِعٌر   ، الْبُستيُّ الْـأَْعـداِءأَبُوالَْفتِْح  َو  الـّداِء  َرْغـَم  َســـأَعـيــُش 

ـّمـاِء الـشَّ ـِة  الْـِقـمَّ فَـْوَق  َجوانِـحـيکَــالـنَّـْسـِر  بَـيْـَن  َو  قَـلْـبـي  يف  اَلـنـوُر 

لاْمِء الظَـّ ِفـي  ـيْـَر  الـسَّ أَْخَشی  تَـْنـتَـهــيفَـَعالَم  ال  ذي  الَـّ الـّنـاُي  أَنَـا  إنّـي 

الْـأَْحـيــــاِء ِفـي  مــاداَم  تونيُسٌّأَنْـغـاُمــُه  شاِعٌر   ، الّشابّـيُّ أَبُوالْقاِسِم 

ُة َذكاِء قاٍض          ِقصَّ

َجَمَع رُجٌل كلَّ أموالِِه، َوَوَضَعها يف كيٍس، ثم أغلقه بإحكام، وتَرَكَُه ِعنَد َصديٍق حتّى يَرِجَع ِمن َسَفره َوأَخَبه 

الذهبيَة،  نانرَي  الدَّ َوأَخَذ  الكيَس،  فََفتََح  ديق؛  لِلصَّ يطاُن  الشَّ فََوْسَوَس  َسَنواٍت،  َوَمرَّْت   . َذَهبيٍّ ديناٍر  أَلف  ِبِه  أنَّ 

ٍة، عاَد الرجُل َو طالََب َصديَقُه ِبرَدِّ األمانة، فَأَْحَضَ الكيَس،  َوَوَضَع مكانَُه َدراِهَم ِفّضيًَّة، ثُمَّ أْغلََقُه. َو بَْعَد ُمدَّ

َوأْعطاُه له. فَلاَّم عاَد الرجُل إل بَيِتِه فَتََح الْكيَس فَلَم يَِجْد َدنانريُه، فََغِضَب َوعاَد لِصاِحِبِه، فأَصَّ عل أنَُّه مل يَْفتَح 

الْكيَس.فَذهب الرجُل إل القايض، َوَشكا إليه، فَطلب القايض الَخصم، فَلاَّم جاَء سأله: ُمنُذ َمتَى تَرََك هذا الرجُل 
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راهم، فََوَجَد أنَّ بَعَضها قد  الكيَس معك؟ فقال: ُمنُذ َخمِس َسَنواٍت. ففتَح القايض الكيَس، وَ قََرأ املكتوَب عل الدَّ

َ كَِذَب الرَُّجِل فَأَمرُه الْقايض أن يُعيَد األلَف دينار إل صاِحِبها، َوعاقَبَُه عل خيانِة اأْلمانة. ُصِنَع ُمنُذ َسَنتنَِي، فَتَبَنيَّ

 طالٌب تَرََك ورقَة االمتحاِن خاليًة َونََجَح        

ٌة َجميلٌَة َحَدثَْت أثناَء زََمِن االمتحانات ألحِد ُمَعلِّمي اللغة العربية َواسُمُه بَشري. ِقصَّ

فَبَْعَد انتهاِء مادَّة البَالغِة قاَم األستاُذ بشرٌي ِبتَصحيِح أوراِق الجابة وَكَعاَدتِِه ما أْن يـُْمِسك الَورَقَة حتّى يَبَْدأ 

ِبتصحيِح إجابِة السؤال األوَِّل ثُمَّ السؤال الثاين وهكذا.

و يف بعِض األحيان ياُلِحُظ أن بعَض الطالب يتُُك سؤاالً أو سؤالنَي ِبدون إجابة؛ وهَو أمٌر ُمعتاد إاّل أن ما أثاَر 

اسِتْغرابَُه ورقُة إجابِة أحِد الطالب تَرَكَها خاليًة.

ما أَجاَب فيها عل أيِّ سؤاٍل َو َوَضَع بََدَل اْلجابِة الَقصيدَة التاليَة الَّتي نَظََّمها ِخالَل االمتحان:

العمل َمـا  لـي  قُـْل  بشيـُر،  األَملأ  َغلََب  قَد  الْيَأُس  َو 

بَـالغــــِة  اْمــتـحــاُن  األَجلقـيـَل  حاَن  فَـَحِسبْتُــُه   

الُْمراِقِب  َصوِت  ِمْن  َســَعــلَوفَِزْعُت  أْو  تُـَنـْحِنح  إْن 

ُصـفـوِفــنـا بَيْـَن  يَـجـوُل  الْبَطَلَو  َصوالت  يَصوُل  َو 

أخـــي يـا  َمـْهـالً  بشـيـُر،  تُـَحلأ  َمـْسـأَلَـٍة  كُـلُّ  مـا 

نـاِفــــٌع الْـبَـالَغـِة  قَـتَـلفَــِمـَن  ما  الْـباَلَغِة  ِمـَن  َو 

طـالِـٍب  أبْـلَـَد  كُـْنـُت  أَزَلقَـْد  لَـْم  ـي  َربّـِ َو  أنَــا  َو 

إجـابَـتــي أَتَـتْـــَك  َحـلفَــإذا  ِبدوِن  ؤاُل  السُّ فيها 

َغْيـرَهـا ـْح  َصـحِّ و  َعَجلَدْعــها  َعٰل  َضْعُه  ْفُر  َوالصِّ

فاَم كاَن ِمن األستاذ بشري ِسوٰى إعطائِِه َدرََجَة النَّجاِح يف مادَِّة الباَلغِة ألنَّ الهدَف الَّذي يَسعٰى لِتَحقيِقِه ِمن 

ِخالِل تَدريِسِه لاِمدَِّة البالغة متَوفٌِّر يف هذا الطالِب الَّذي اْستَطاَع تنظيَم هذه القصيدِة الطَّريَفِة َوالْبَديَعِة. 
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 اَلَْعجوُز الّساِرُق        

َوِل تَمَّ َجلُْب رجٍل عجوٍز قاَم ِبسقِة َرغيِف ُخبٍْز لِيَُمثَِّل أماَم الَْمحَكَمِة، َو اْعتَـرََف هذا  يُقاُل: يف إحَدی الدُّ

العجوُز ِبِفْعلَِتـِه َو لَْم يُحاِوْل أْن يُْنِكرَها لِٰكنَّـُه بَرََّر ذلك ِبَقولِِه: 

كُْنُت جائِعاً؛ كِْدُت أْن أموَت.

القايض قاَل لَُه: 

أنَت تَْعرُِف أنََّك ساِرٌق َو َسْوَف أْحُكُم َعلَيَك ِبَدفْعِ َعشَِة دوال رات َو أعرُِف أنََّك ال  َتْلُِكها أل نََّك رَسقَْت َرغيَف 

ُخبٍز، لِٰذلَِك َسأَْدفَُعها َعْنَك.

َصَمَت جميُع الْحارِضيَن يف تلك اللحظة، َو شاَهدوا القايَض يُْخِرُج َعشََة دوال راٍت ِمن َجيِبِه َو يَطْلُُب أْن تَُودَِّع 

يف الَْخزيَنِة كَبََدِل ُحْكِم هذا الَْعجِوز.

ثُمَّ َوقََف فََنظََر إل الْحارِضيَن َو قاَل: 

َمحكوٌم عليكم جميعاً ِبَدفْعِ َعشَِة دوال رات، أِل نَُّكم تَعيشوَن يف بَلَْدٍة يُْضطَرُّ فيها الَْفقرُي إل رَسِقَِة َرغيِف ُخبٍز.

يف تِلَك الَْجلَْسِة تَمَّ َجْمَع أَربَِعِمئٍَة َو ثَـامننَي دوال راً َو َمَنَحها الْقايض لِلرَُّجِل الَْعجِوز.

 ِعرفاُن الَْجميِل        

َم لَِمنِصٍب إداريٍّ يف َشِكٍَة كُبٰى. باِب أْن يَتََقدَّ قنَي يف الْجاِمَعِة ِمَن الشَّ أَراَد أَحُد الُْمتََفوِّ

َو قَد نََجَح يف أوََّل ُمقابَلٍَة، َو اْلَن ِبَصَدِد ُمقابَلَِة الُْمديِر ِلْجراِء الُْمقابَلَِة النِّهائيَِّة.

ٌق جاِمعيّاً عل نَْحٍو ُممتاٍز. ريَِة الّذاتيَِّة لِلّشاِب أنَُّه ُمتََفوِّ ِكَِة ِمْن ِخالِل االطِّالِع َعَل السِّ َوَجَد ُمديُر الشَّ

َق: َهل َحَصلَْت عل أيَِّة ِمْنَحٍة ِدراسيٍَّة أثناَء ِدراَسِتَك؟  َسأََل املديُر هذا الّشابَّ الُْمتََفوِّ

: ال. فَأجاَب الّشابُّ

راسيَِّة؟  فََسأَلَُه الُْمديُر: َمن كاَن يَقوُم ِبَسداِد رُسوِمَك الدِّ

: والِداَي. )أُّمي َو أَبـي( فأجاَب الّشابُّ

فََسأَلَُه الُْمديُر: َو ماذا يَْعَمُل والِداَك؟ 

فَأجاَب الّشاب: كانا يَْغِسالِن الَْمالِبَس لِلّناِس.

نِي ناِعَمتنَِي َو رَقيَقتنَِي. ـيِْه؛ فَأَراُه إيّاُهام فَإذا ُهام كَفَّ حيَنها طَلََب ِمْنُه الُْمديُر أْن يُريِه كَفَّ

فََسأَلَُه الُْمديُر: َهل ساَعْدَت والِداَك يف َغسيِل الَْمالِبِس؟ 
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: أَبَداً، كاَن والِداَي دائِـامً يُريدانـي أْن أَْدرَُس َو أَقَْرأَ الَْمزيَد ِمَن الُْكتُِب، ِبالضافِة إل أنَُّهام كانا  أجاَب الّشابُّ

َع ِمّني ِبَكثريٍ. يَغِسالِن أرْسَ

فََسأَلَُه الُْمديُر: يل ِعنَدَك طَلٌَب َصغرٌي َو ُهَو أَْن تَْغِسَل يَدي والَِديَْك ثُمَّ ارِْجْع ِعْندي َغداً.

عاَدِة لِهذا  ِبالسَّ ِبأَْن يَغِسَل أَيديِهام، َشَعَر الوالداِن  لَُه  لِلَْمنزِِل طَلََب ِمْن والَِديِْه أْن يَْسَمحا  َو ِعنَدما َذَهَب 

الَْخَبِ، لِٰكنَُّهام أََحّسا ِبالَْغرابِة َو َمَع ٰذلَِك َسلَّامُه أَيديِهام.

بََدأَ الّشابُّ ِبَغْسِل يََدي والَِديِْه ِببُْطٍء، َو كانَْت ُدموُعُه تَتَساقَُط لَِمْنظَرِِهام.

َدتنَِي، كَام أَنَُّه الَحَظ فيِهام بَْعَض الَْكدماِت الَّتي  كانَِت الَْمرَُّة اأْلُولَی الَّتي ياُلِحُظ فيها كَم كانَْت يََديِْهام ُمَجعَّ

أََحسَّ ِبها َحنَي َغَسَل أَيِدِهام.

كانَْت ٰهِذِه الَْمرَِّة اأْلولَی الَّتي يُْدرُِك فيها الّشابُّ أَنَّ ٰهذي اأْلَكُفَّ هَي الَّتي كانَْت تَْغِسُل الَْمالِبَس كُلَّ يَوٍم 

لِيَستَطيَع هَو ِمْن َدفْعِ رُسوِم ِدراَسِتِه.

قُِه الِْعلْميِّ َو ُمستَقبَلِِه. َو أَنَّ الَْكْدمات يف أَيديِهام هَي الثََّمُن الَّذي َدفَعاُه لِتََخرُِّجِه َو تََفوُّ

بَْعَد انِْتهائِِه ِمْن َغْسِل يََدْي والَِديـِه، قاَم الّشابُّ ِبُهدوٍء بََغْسِل كُلِّ ما تَبَْقی ِمْن َمالِبس َعنُهام.

تلك الليلة قَضاها الشابُّ َمَع والِديه يف حديٍث طويٍل.

موُع َتأَْلُ َعيَنيِه، فََسألَُه املدير: َه الشابُّ لَِمكتَِب مدير الشكة َو الدُّ َو يف الصباح التّايل تََوجَّ

هل لك أْن تُْخِبَنـي ماذا فعلَت َو ماذا تََعلَّْمَت يف املنزل أَْمِس؟

فأجاَب الشاب: لقد َغَسلُْت يََدْي والدَي َو قُمُت أيضا ِبَغسيِل كُلِّ الَْمالِبِس الُْمتَبَّقيَِّة عنهام.

: فسأله املدير َعن ُشعوره ِبِصْدٍق َو أمانة، فأجاَب الشابُّ

أَْدَركُْت معنى العرفان ِبالجميل، فَلَوال والِداي َو تَضحيَتُُهام ما كُنُت ناِجحاً الْيَوَم.

َو ِبالْقياِم ِبَنْفِس الَْعَمِل الَّذي كانا يَقوماِن ِبِه، أَْدَركُْت كَم هو شاّق.

َو أَْدَركُْت قيمَة اأْلرُْسَِة.

ِعنَدها قاَل املدير:

ُر ُمساعدة الَخرين َو  هذا ما كَْنُت أبَْحُث َعنُه يف املدير الَّذي َسأْمَنُحُه هذه الوظيفَة، أن يكوَن شخصاً يَُقدِّ

. الَّذي ال يَجَعُل املاَل هدفَُه الَْوحيُد ِمن َعَملِِه؛ لََقْد تَمَّ تَوظيُفَك يا بَُنيَّ

 اَلَْملُِك َو إناُء الِْعَنِب        

جاَء رجٌل فقرٌي ِبإناٍء َمملوٍء ِبالِْعَنِب إل َملٍِك عادٍل يُهديِه لَُه، فَأََخَذ الَْملُِك الْعاِدُل اْلناَء َو بََدأ يأكُُل العنب، 

ِة الَْفَرِح بذلك، َو اأْلَُمراُء يَنظُروَن قَد  م، َو الرجُل الفقرُي يكاُد يطرُي ِمْن ِشدَّ َم، ثم الثانية َو تبسَّ فأكََل األول َو تَبَسَّ
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اْعتادوا أْن يُْشِكَُهم امللُك يف كُلِّ َشء ُيهدٰى له، َو امللُك يأكُُل عنبة عنبة َو يتبسم، حتَّى أنَهى العنَب َو األمراُء 

َم  بوَن. فََفِرَح الفقرُي فرحاً شديداً َو َذَهَب، فسألَُه أحُد األمراِء،: أيها امللك، لاِمذا لَْم تُشكْنا معك؟! فَتَبَسَّ ُمتََعجِّ

قْتُُه َوَجْدتُُه ُمرّاً فََخشيُت إْن أَْشَكْتُُكم َمعي أن يُظِهَر  امللُك َو قاَل: قَد رأيتُم فَرَحتَُه ِبٰهذا الَْقَدِح َو إنّـي عندما تََذوَّ

أَحُدكم شيئاً يُْفِسَد عل ذاَك الرجل فَرَْحتَُه.

 يف َمْجلِِس الَْقضاِء        

يُقاُل: َحَدَث نِزاٌع بنََي اْمَرأَتنَِي َعلَی ِطْفٍل يف أَيّاِم اْلماِم أمريِ الُْمؤِمننَي َعلـيٍّ  َو کانَْت کُلُّ واِحَدٍة ِمْنـُهام 

فَـُهام،  ُه َولَُدها َو لَْم يَُکْن شاِهٌد لَـُهام. َحَضَِت الَْمْرأَتاِن لِـلُْحْکِم، فَـَوَعظَـُهام أمرُي الُْمؤِمننَي  َو َخوَّ عي إنَـّ تَدَّ

َولِٰکنَّـُهام ظَلَّتا َعلَی ادِّعاِء أُمِّ الَْولَِد. 

ِعنَدئٍِذ أََمَر اْلماُم  ِبـإحضاِر ِمنشاٍر. فَقالَِت الَْمرأَتاِن: ما تَْصَنُع ِبالِْمنشار؟ قاَل: أَقُدُّ الطِّْفَل نِصَفنِي، لِـُکلِّ 

واِحَدٍة ِمْنُکام نِْصُفُه. فَـَسَکتَْت إحداُهام َو صاَحِت اأْلُْخَری: يا أَبَا الَْحَسِن، َعلَيَك اللُّه! إْن کاَن البُدَّ ِمن ٰذلَِك، 

: ٰهَذا ابُْنـِك، لَيَس ابُْنـها، َولَو کاَن ابَْنها رَقَّْت َعلَيْـِه َو ما أَراَدْت أَْن تَُضَّها. فَـأُْعِطي الطِّْفَل لَـها. فَقاَل 

َو يف النِّهايَِة اْعتَـرَفَِت الَْمرأَُة اأْلُْخَری ِبالَْحقيَقِة َو أََخَذِت اأْلُمُّ َولََدها.

  اَلَْوديَعُة  
        

اِْستَودََع رَُجالِن ُمحتاالِن ِعنَد َشخٍص ساذٍَج َوديَعـًة َو قاال لَُه: ال تَْدفَْعـها إلَی واِحٍد ِمّنا َحتَّی نَجتَِمَع ِعنَدَك 

ٍة عاَد أََحُدُهام َوْحَدُه َو قاَل: أُريُد َوديَعتي؛ فَـإنَّ َصديقي قَْد ماَت. الرَُّجُل رَفََض َولِٰکنَّ  َمعاً. ثُمَّ َذَهبا. َو بَْعَد ُمدَّ

ٍة جاَء الرَُّجُل الُْمحتاُل الثّاين َو قاَل لَُه: أُريُد َوديَعتي.  الرَُّجَل الَْمّکاَر أَلَحَّ َعلَيِه کَثرياً، فَـأَعطاُه الَْوديَعَة. بَْعَد ُمدَّ

. فَقاَل: ٰهذا أنَا َو أُريُد الَْوديَعَة.  فَقاَل: أََخَذها َصديُقَك َو قاَل إنََّك قَْد ِمـتَّ

ٰهَذا  يُْعطَي  ال  أَْن  َو  َمعاً  َمجيئَـُکام  ُط  الشَّ کاَن  أَما  الُْمحتاِل:  لِلرَُّجِل  فَقاَل  اْلماِم   إلَی  الَْقضيَُّة  رُِفَعِت 

: اِْذَهْب  خُص الَْوديَعَة إلَی واِحٍد ِمنُکام دوَن اْلَخر َحتَّی تَْجتَِمعا ِعنَدُه؟! فَقاَل الرَُّجُل: نََعم. فَقاَل َعيلٌّ  الشَّ

َو ُخذا َوديَعتَـُکام. َخِجَل الرَُّجُل الُْمحتاُل َو نَِدَم َعلَی کَِذِبِه. فَـَفرَِحِت الرَُّجُل  َو ائِْتني ِبـَصديِقَك َو تَعاال َمعاً 

الّساذَُج.

﴿إنَّ اللَه يَأُْمرُکُم أَْن تُـَؤدُّوا اأْلَماناِت إلَی أَهلِها َو إذا َحَکْمتُم بنََي الّناِس أَْن تَحُکموا ِبالَْعدِل...﴾ اَلنِّساء: ۵8

ُهام َسجيَُّة اأْلَبراِر. اَْلماُم َعيلٌّ  دَق َو اأْلَمانََة فَـإنَـّ اِلْزَِم الصِّ
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  َو َجَعلْنا ِمَن الْامِء کُلَّ َشٍء َحيٍّ         

َست الَْحضاراُت الْبََشيَُّة کَـَحضارَِة عيالَم َو بنََي النَّهريِن َو ِمَص َو الّصنِي َعلَی  ال َحياَة ِمْن دوِن ماٍء؛ َو قَْد تَأَسَّ

ِضفاِف اأْلَنهاِر. فَـَعلَی الرُّغِم ِمْن أَنَّ الاْمَء يَُغطّي َسبعنَي ِبالِْمئَِة ِمْن َسطِح اأْلَرِض، لِٰکنَّ »أَزَمَة الْمياِه« تُحيُط 

ِبَکثريٍ ِمْن بُلداِن الْعالَِم، ِمن ِضمِنـها إيراَن. تَتَفاقَُم ٰهِذِه اأْلَزَمُة يَوماً بَعَد يَوٍم َو تَأُخُذ أَبعاداً أَکرَثَ تَعقيداً.

تََقُع إيراُن يف ِمنطََقٍة حارٍَّة َو جافٍَّة مَن الْعالَِم َو يُحيُط الِْجفاُف ِبأکرَثَ ِمْن ثَـامننَي ِبالِْمئَِة ِمْن ِمساَحِتـها َو ُهناَك 

َعواِمُل ُمؤَثِّرٌَة َسبَّبَْت بُروَز ٰهِذِه اأْلَزَمِة:

ناَعِة َو َحتَّی الَْمصارِِف الَْمنزِليَِّة َو ازْدياُد النُّفوِس  ااَِلسِتفاَدُة َغرُي الُْمناِسبَِة ِمَن الْمياِه يف َمجاِل الزِّراَعِة َو الصِّ

أَيضاً ِمَن الَْعواِمِل الُْمؤَثِّرَِة يف ظُهوِر ٰهِذِه اأْلَزَمِة.

قَبَل ِمئَِة َسَنٍة کانَْت نُفوُس إيراَن ال تَتَجاَوُز الَْعَشََة َمالينَي نََسَمٍة، لِٰکنَّـها َوَصلَْت اْلَن إلَی أَکرَثِ ِمْن َخمَسٍة َو 

َسبعنَي نََسَمٍة.

لِٰذلَِك تُعاين إيراُن الْيَوَم أَزَمة الْمياِه َو تَزداُد ٰهِذِه اأْلَزَمُة َشيئاً فََشيئاً يف الُْمستَقبَِل.

َحَسَب إحصائيّاِت ُمَنظََّمِة اأْلَُمِم الُْمتَِّحَدِة تُعاين إيراُن ِفقداِن الْمياِه َو لِٰذلَِك أَصبََحت الَْکثرُي ِمَن الْبَساتنِي َو 

اأْلَرايض الزِّراعيَِّة َمهجورًَة َو َمتوکًَة َو َجفَّت الَْکثرُي ِمَن الُْعيوِن َو اأْلَهواِر َو الْبَُحرياِت.

َنواِت  السَّ الزِّراعيَِّة. فَفي  اأْلَرايِض  َو  اأْلَهواِر  ابيَِّة هَي ِجفاُف  التُّ َو  الرَّمليَِّة  اأْلَعاصريِ  أُسباِب ُحصوِل  فَإحَدی 

َق ٰهَذا اأْلَمِر بَعيُد الَْمناِل ِبَسبَِب اأْلَوضاِع  الَْعِش الُْمقِبلَِة، َعلَی إيراَن أَْن تُکرِثَ ِمْن َمصاِدِر مياِهـها ُرغَم أَنَّ تََحقُّ

الّساريَِة.

إنَّ أَزَمَة الْمياِه تَُعدُّ ِمْن أَکرَثِ الُْمعَضالِت الَْقريبَِة الَّتي َستُواِجُهها َعاّم قَريٍب، َو َمَع کُلِّ اأْلََسِف تََقُع إيراُن يف 

الَْمرَحلَِة الَْخِطرَِة ِبَسبَِب َعَدِم ُمعالََجِتها لأِْلَوضاِع قَبَل نُزوِل الْکارِثَِة، َو إْن لَم تَبَدأْ إقداماً عاِجالً يف ٰهَذا الَْمجاِل، 

َسيَنزَُح ُسّکاُن ِمئاِت الُْقَری َو َعَشاُت الُْمُدِن ِمْن َمساکِِنـِهم ِفـي الُْمستَقبَِل الَْقريِب.

ُث الَْهواِء يف ُمُدٍن کَبريٍَة کَـطهران َو ازْدياُد َدرََجِة  إنَّ أَزَمَة الْمياِه هَي أَسَوأُ َو أََشدُّ ِدماراً ِمْن َخطَِر الَْحرِب، فَـتَلَوُّ

الَْهواِء قَد َسبََّب نُزوَل اأْلَمطاِر َو الثُّلوِج  يف َمناِطَق جافٍَّة َو حارٍَّة کَـإيران.

أََحُد  الِْجفاَف هَو  ِبأَنَّ  الْبَعُض  يَعتَِقُد  ِبَحيُث  هوُل،  السُّ َو  ِمنها  الْغاباُت  ِبالبيئَِة،  َسبَّبَت اْلرضاَر  الْمياِه  فَـِقلَُّة 

أَسباِب نُشوِب الْحرائِِق ِفـي غاباِت الِْبالِد؛ َو لِـإطفاِء َحرائِِق الْغاباِت يَِجُب اْسِتخداُم الاْمِء.

إنتاِج  انِْخفاَض  الْمياِه  ِقلَُّة  تَُسبُِّب  ِبالِْمئَِة، کَام  اأْلَربَعنَي  تَبلُُغ  الْمياِه  ِفـي  ُمذِهلًَة  ِقلًَّة  دوُد  السُّ لََقد واَجَهت 

الَْکهَرباِء ِفـي الِْبالِد.

ِفْعلُـُه؟ الّناِس  َعلَی  فاَم  ثَِة.  الُْملَوَّ الْمياِه  ِمَن  ِب  الشُّ مياِه  اْسِتخالِص  َعلَی  الُْحکوَمَة  الْمياِه  ِقلَُّة  أَجَبَْت   لََقد 

بوا َو ال تُسِفوا﴾ ﴿کُلوا َو اْشَ
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اأْلَزَمِة  ُمواَجَهُة  يُـمِکُن  الْبَساتنِي،  َريِّ  َو  الزِّراَعِة  َمجاِل  تُستَخَدُم يف  الِْبالِد  مياِه  ِمْن  ِبالِْمئَِة  ثَـامننَي  أَنَّ  ِبـام 

، َو َعَدُم ِزراَعِة الَْمحاصيِل الَّتي تَحتاُج إلَی کَميَِّة کَبريٍَة ِمَن الاْمِء،  ِبـاللُّجوِء إلَی اأْلَساليِب الَْحديثَِة يف َمجاِل الرَّيِّ

َو استرياُد ٰهِذِه الَْمحاصيِل ِمْن خارِِج إيران.

حيَحِة  ِباأْلَساليِب الصَّ الّناِس  َو َعَدِم إعالِم  الِْجفاِف  ِبَسبَِب  الِْبالُد ِمْن َمشاکَِل  ِبـام يُواِجُهـُه  الَْمعرِفَِة  ِقلََّة  إنَّ 

لاِِلْسِتفاَدِة ِمَن الاْمِء هَو َسبَُب ارْتِفاِع اْسِتهالِك الاْمِء يف الِْبالِد.

فَِمَن الُْممِکِن أَْن يَکوَن الّناَس قَد َسِمعوا بَعَض اأْلَشياِء َحوَل أَزَمِة الْمياِه، لِٰکنَّـُهم ال يَـملِکوَن الِْخبََة َحوَل 

يّاراِت ِبَسطٍل َصغريٍ واِحٍد َو ِخرقٍَة بََدالً ِمَن  کيفيَِّة الَْعَمِل َعلَی تََدبُِّر اأْلَمِر َو التََّغلُِّب َعلَيِه، فَِبإمکانِِهم ُغسُل السَّ

الَْخراطيِم. َعَدُم إهداِر الاْمِء ِعنَد الُْوضوِء َو ااِلْسِتحامِم َو ُغسِل اأْلَسناِن َو الْيَديِن َو الَْوجِه َو کَٰذلَِك الَْمالِبِس َو 

َر الَْجميُع أَْن يَقتَِصَد کوباً واِحداً  اأْلَواين َو الَْمفروشاِت ِمَن اأْلَساليِب الَّتي تُساِعُدنا لِلتََّغلُِّب َعلَی الِْجفاِف. فَإذا قَرَّ

ُر ِعشيَن َمليوَن لِتاً ِمَن الاْمِء. خِّ ِمَن الاْمِء يف يَوٍم واِحٍد، َسـَندَّ

إضافًَة إلَی ٰذلَِك فَِإنَّ ُمشِکلََة تَلَوُِّث مياِه اأْلَنهاِر َو الْبَحِر تَبَقی قائِـَمًة َو اْمِتزاُج ُمحتََوياِت َمجاِري الَْمصانِعِ 

ِة ِمَن الَْمعاِمِل َو الَْمصانِعِ ِبالْمياِه الْجاريَِة قَد لَوَّثَت الْبيئََة. الَّتي تَحتَوي َعلَی الَْموادِّ الّسامَّ

  ساعي َخْيـٍر  
  

يف قرية بعيدة كان هناك رجالن ال يجدان عمال وكانت قريتهام مشهورة بالفالحني الذين يلكون الخراف 

ففي يوم من االيام قرر هذان الرجالن رسقة الخراف ليالً دون أن يراهام أحد، بدأ أصحاب الخراف بالتساؤل 

ألن عدد الخراف بدأ ينقص يوماً عن يوم فعقد الفالحون اجتامعاً قرَّروا فيه أن يبقوا مستيقظني يف ليلة معينة 

لرياقبوا الوضع وبدؤوا بتنفيذ الخطة وظهر الرجالن متلِّثامن ورسقوا الخروف األول وما أن أدارا ظهرهام إذ 

الثاين خ ليطبع  النار األول مكتوب عليه س  العقاب أن يحموا سيخني عل  الفالحني قد أمسكوا بهام فكان 

عل جبينهام أما حرف س هو سارق وحرف خ خروف فكان هذان الرجلني أينام ذهبا يعرفهم الناس بسارقي 

الخراف األول مل يحتمل الوضع والهانة يف قريته فقرَّر الذهاب لقرية أخرى ال يعرفه أحد فيها، أما الثاين فقرر 

البقاء يف قريته ونوى يف نفسه تغريُّ حاله لألفضل. فأصبح يساعد الكبري ويعطف عل الصغري ويقوم بأعامل 

خريية ال تَُعدُّ وال تُحىٰص حتى أحبه الجميع وبقي عل هذه الحال إل أن كب وشاخ ويف يوم من األيام كان هذا 

العجوز املطبوع عل جبينه )س خ( جالس يف قهوة القرية و الكّل يسلّم عليه ويثني عليه كان هناك رجل 

غريب عن القرية فأثار حال الرجل العجوز فضوله فقام و ذهب لصاحب املقهى وسأله: ما باُل هذا العجوز 

الكلُّ يسلِّم عليه ويثني عليه؟ و ما هذا املطبوع عل جبينه؟ ماذا برأيكم أجاب صاحب املقهى؟ قال: هذه 

قصة قدية ولكن أظن أن هذين الحرفني )س خ( مبعنی ساعي خري.
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  ال تََتَصوَّروا ِبأنَّ اآلَخريُن ُحَمقاُء 

يف يوٍم ِمن األيام َدَخَل رجٌل يف بيِت قََرويٍّ ساذٍَج يف قريٍة. 

رأی الرجُل أنَّ لِهذا الَقَرويِّ إناٌء ثَـمنٌي قَد ُوِضَع يف زاويٍة ِمن البيِت و ِقطَّتُُه تََشُب فيِه الاْمُء.

َة َو َسيُسِعرُه ِسْعراً غالياً ِجّداً. فَظّنَّ الرجُل بأنَّه إذا أراَد أن يَسأَل َعن ِسْعِر الناء َسيَفَهُم هذا الَقَرويُّ القصَّ

فَقاَل الرجُل: يا عّم، ما أجمَل ِقطَّتَُك! هل تَبيُعها يل؟

قاَل القروي: ِبَكم تَشَتيها؟

قاَل الرجُل: ِبِدرَهم واِحد.

فأخذ القروي الِْقطََّة َو أعطاُه لِلرَّجِل و قاَل له: مبارٌك لَك.

أخَذ الرجُل الِْقطَّة ِمَن القروي و قَبَْل أن يَخُرَج ِمن بَيِتِه، قاَل لُه ِبُكلِّ ُهدوٍء:

ا تَعطش الِْقطَّة يف الطَّريق، فَِمَن األفَضِل أن تَبيَع يل أيضاً إناَء املاِء. يا عّم، ُرمبَّ

: َسيِّدي، قَد ِبْعُت َخمسنَي ِقطًَّة ِببَـرَکَِة هذا الناِء، فَلَيَْس الناُء لِلبَيعِ. فأجابَُه الَقَرويُّ

  اأَْلَسُد الَْعجوُز  

کاَن أََسٌد یَْحُکُم غابًَة سنواٍت طویلًة. کاَن اأْلََسُد يَْحُصُل َعلَی طَعاِمِه؛ يُطارُِد الَْفريَسَة َو يَْفَتُِسها ِبأسنانِِه َو 

بَعَدما أَکََل ِمْنُه يَْتُُك الْبَقايا لِلَْحيَواناِت. 

کَُبَ اأْلَسُد َو صاَر َعجوزاً ضعيفاً َو َشَعَر ِبالَْمرَِض َو ما قََدَر أَْن يَصيَد. 

فَکََّر يف نَفِسِه لَِحلِّ ُمشِکلَِتـِه و قاَل مازالَت الَْحيَواناُت تَحَتُِمني َو تَخاُف ِمّني. َعلَـيَّ أَْن أُخفَي َضعفي. أَبَقی 

يف بَيتي لِٰکْن أَقوُل لَُهم ِبأيَنَّ َمريٌض و َعلَيِهم ِبزيارتـي َو ِعنَدما يَأتوَن ِعندي أَْهُجُم َعلَيِهم. 

و يف النِّهايَِة أَحُصُل َعلَی طَعامي ِبدوِن تََعٍب. 

َدَخَل  کُلَّام  َولِٰکْن  اأْلََسِد؛  لِزيارَِة  الَْحيَواناُت  ساَرَعت  اأْلََسِد.  َغَضَب  الَْجميُع  فَخاَف  الَْحيَواناِت.  اأْلََسُد  أَْخبَـَر 

فاِء َهَجَم َعلَيِه َو أَکَلَُه.  عاِء لَُه ِبالشِّ َحيَواٌن بَيَت اأْلََسِد لِلدُّ

کاَن اأْلََسُد َسعيداً. کاَن الطَّعاُم يَأيت إِلَيِه َو هَو جالٌِس يف بيِتِه َو ال يَتَحرَُّك. 

ؤاِل َعْن أحوالِِه.  جاَء َدوُر الثَّعلَِب لِزيارَِة اأْلََسِد َو السُّ

نَظََر الثَّعلَُب إِلَی َمْدَخِل بيِت اأْلََسِد؛ فَوقََف خارَِج الْبَيِت َو َسأََل َعْن حالِِه. 

فَقاَل اأْلََسُد: يا ثَعلَُب، لاِمذا ال تَْدُخُل؟ اُْدُخْل أِلَْسَمَع َصوتََك الَْجميَل. 

فَأَجاَب الثَّعلَُب: ال يا َصديقي، کُنُت أُِحبُّ أَْن أَدُخَل بَيتََك َولِٰکْن أُشاِهُد آثاَر أَقداٍم کَثريٍَة َدَخلَْت بَيتََك و ال 

أُشاِهُد أَثَراً لَِقَدٍم َخرََجْت.


