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المقدمة
أصدقشيئ..
هذا الكتشب قصص وحاكيشت وخرافشت مونية ومفيدة مجعتهش لكم من أ جشء العشلم ،لتوتمتعوا
بقراءتهش ،وتقصوهش ىلع أصدقشئكم ،وإخوااكم وأبنشئكم.

ستجدون قصصش عن البرش ،وقصصش عن حيوااشت وطيو تتحدث مثل البرش ثعشلب ،وأسود،
ومجشل ،وفينة ،وقرود ،وإوز ،ودجشج ،وقصصش عن مجشدات تتحدث أيضش
لن أطيل عنيكم .وسأترككم توتمتعون بشلقصص..

سعيد ادلورس
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خرافات البرش
(من حكايات الزن)
اتلنميذ واملعنم
يف أحد األيشم رسق أحد طالب املعنم احلكيم ،فأموك به ،وعنم املعنم واتلالميذ بقصته ،ثم أطنق رساحه
فعشد لنمد سة مرة أخرى ،واعمنه املعنم معشمنة حونة ،بينمش اكن الطالب يتذمرون من د استه معهم
غم رسقته.
وبعد أيشم رسق اتلنميذ مرة أخرى ،فأليق القبض عنيه ،ثم اعد مرة أخرى إىل املد سة بعد أن أفرج عنه،

فقشل اتلالميذ :يش معنم إمش أن خنتش حنن أو هذا اتلنميذ الوش ق!

حينهش قشل املعنم :أاتم ال خوف عنيكم لو ذهبتم ،ولكن هذا الطشلب املوكني من سيهذبه إذا لم أهذبه
أاش ،وإىل أين سيذهب لو ترك املد سة ،حينهش سيبىق سش قش طوال حيشته!!
بكى الطالب من حديث املعنم ووافقوا ىلع بقشء الطشلب بينهم ،وعنم الطشلب بكالم معنمه ،وثقته به

فأقنع عن الرسقة اهشئيش!!
صخرة املنك

يف أحد األيشم وضع أحد املنوك القدمشء صخرة ضخمة ىلع قش عة الطريق ،ثم اختبأ يف ماكن قريب يراقب

مشذا سيحدث؟

مر عدد من جشل ابلالط فنم يبعدوا الصخرة ،ومر عدد من جتش املدينة فأخذوا ينومون املنك ىلع إهمشهل
شوا ع املدينة ،وهو يومعهم دون أن حيرك سشكنش.
وبعد فرتة مر مزا ع حيمل ىلع ظهره كمية من اخلضش  ،وحني أى الصخرة وضع اخلضش جشابش ،وحشول أن

يزيح الصخرة من الطريق بكل قوته ،وبعد عدة حمشوالت استطشع إزاتلهش.

وحني أ اد أن حيمل اخلضش ويميض يف طريقه ،الحظ وجود صندوقش صغريا اكن حتت الصخرة ،وحني فتحه
وجد فيه كمية من اجلواهر وانلقود ،و سشلة من املنك تقول :هذا املشل هدية من املنك ملن يزيل الصخرة!!
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(خرافة من الصني)
الرث واملوسيىق

اكن أحد أثريشء الرشق ال يعرف شيئش يف املوسيىق والغنشء ،ولكنه اكن يزعم خربته فيهمش ،وتذوقه هلمش.
وذللك فقد اكن يربط اهشية معطفه خبيط طويل يصىل إىل زوجته اليت تتذوق الفن ،واليت اكات جتنس

خنف ستش كمش يه اعدة الرشقيني ،واكن يطنب منهش أن توحب اخليط حني جييد الفنشن الغنشء ،وعندهش
يصفق الرث أو يبد استحوشاه ألداء الفنشن أمشم اجلميع.

وذات يوم ،بينمش اكن أحد أفضل الفنشاني يغين ،إذ ااقطع اخليط .فصشح الرجل الرث  :ااتظر قنيال أيهش
املغين الرائع ،فقد ااقطع اخليط!!
وحني سمع اجلمهو الكمه استغربوا يف ابلداية ،لكنهم بعدهش تيقنوا أن الرجل اكن يعين مش قشهل بشلفعل!!
املنك واحلكمشء
داع منك مجيع حكمشء ممنكته إىل اجتمشع طش ئ ،وأثنشء االجتمشع طنب منهم أن جيمعوا لك احلكمة يف
ماكن واحد يلتعنمهش ابنه الششب.
مىض احلكمشء لك يف طريقه جلمع احلكمة وبعد اعم جشووا ومعهم سموة وعرشون لجادا لنحكمة ،وحني
آهش املنك قشل :إاهش كثرية ىلع ابين ،ومن الصعب أن ينم بهش .اخترصوهش.

مىض احلكمشء مرة أخرى ،وبعد اعم جشووا ومعهم كتشب واحد ،وحني آه املنك قشل :مش يزال طويال.
اخترصوه أكرث.
مىض احلكمشء مرة أخرى ،وبعد اعم اعدوا ومعهم و قة واحدة كتب فيهش عبش ة واحدة:
هذه العبش ة أيضش يمكن اختصش هش!!
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(خرافة من الهند)
اجلش ية واحلكيم
اكن يف الرشق جش ية تردد دائمش :املجتمع مثل الطبخة .فومعهش حكيم ذات يوم فقشل هلش :أخربيين أيتهش
اجلش ية مش معىن الكمك هذا؟ فقشلت :سأخربك برشط أن تتنشول الغداء عند  .فوافق .وحني جشء موعد
الغداء أحرضت هل طبقش فيه منح ،وآخر فيه فنفل ،واثلشلث فيه سمكة ايئة ،بشإلضشفة إىل أشيشء أخرى ،فنم
يوتطع أن يأكل أيش منهش .وحينهش ذهبت وأحرضت هل سمكة مطهوة ،فأكل منهش ،وبعد أن ااتىه قشل هلش:
ولكن حىت اآلن لم أفهم .وضيح يل معىن مقوتلك .فقشلت :أات لم تأكل الفنفل لوحده ،وال املنح ،وال

الومك .ولكن حني خننطهش مع بعضهش فإاك توتطيع أكنهش.

فقشل الفينووف :يش لك من جش ية ذكية ،فشملنح هم األذكيشء ،والفنفل هم العصبيون ،والومك هم
األغبيشء .وخبنطهم مجيعش ينتظم املجتمع .إن يف املطبخ فنوفة عظيمة.

(خرافة من تايلند)
العداوة بني القرود والبرش
يف قديم الزمشن اكن القرد واإلنوشن صديقني محيمني .ويف يوم ز ع اإلنوشن حقنه بشلقمح ،وز ع القرد
حقنه بشلقمح أيضش ،وحني استوى القمح اكن حقل القرد أكرث سنشبل من حقل اإلنوشن ،ففكر اإلنوشن يف
حينة يلخدع بهش القرد ،فأخذه إىل أىلع تنة ،وطنب منه أن ينظر إىل حقنه ،فرأى الز ع متفرقش وبينه

فرااغت ألاه اكن ينظر من أىلع.
ثم أخذه إىل حقنه هو فوقف به ىلع القمح مبشيرة دون أن يصعد ،فاكن منظره وكأاه أكرث من حقل القرد،
فشقتنع القرد بأن حمصوهل سيكون ق نيال هذا العشم ،وسأل الرجل عن احلل؟ فقشل هل :احلل أن تقتل أوالدك،

وبذلك يكفيك املحصول إىل العشم القشدم.

قتل القرد أوالده تنفيذا نلصيحة اإلنوشن ،ويف النيل جشء اإلنوشن ومحل جثث أبنشء القرد ،وقطعهش يلأكنهش.
ويف الصبشح ذهب القرد إىل اإلنوشن فوجده يأكل حلمش ،فقشل هل :مش هذا النحم؟
فأجشب :اصطدت طريا ىلع شجرة.

لم يصدق القرد جوابه ،فعشد بشحثش عن جثث أوالده فنم جيدهش ،وحني عرف أن اإلنوشن أكنهش.
ومنذ ذلك الوقت بدأت العداوة بني القرد واإلنوشن ،وصش ت القرود تغري ىلع حقول اإلنوشن فترسق منهش

مش تششء ثم تهرب!!
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(خرافة من الفلبني)
اتلشجر وجوز اهلند
اشرتى تشجر كمية من ثمش جوز اهلند من أحد املزا عني ،ووضعهش ىلع عربة جيرهش حصشن ،وااطنق بهش.

أثنشء الطريق أى صبيش يميش ،فوأهل :كم بيق عيل ألصل إىل الطريق الرئييس يش بين؟ فقشل الصيب :إذا
تمهنت يكون ابلشيق عنيك عرش دقشئق وتصل ،أمش إذا أرسعت فيكون قد بيق عنيك اصف سشعة.
تعجب اتلشجر من جوابه فقشل هل :يش لك من ودل أمحق!!
سش اتلشجر وهو يهزأ بغبشء هذا الطفل اذل ال يمزي بني الوري برسعة والوري ببطء ،وااطنق مرساع ىلع

طريق غري ممهدة ،فتوشقط جوز اهلند من العربة ،فأوقفهش اتلشجر وازل يلجمع ا جلوز املتنشثر ،واستغرق
عمنه وقتش طويال.
كب اتلشجر عربته ،فتذكر الكم الصيب ،وعرف أاه اكن صشدقش فيمش قشل!!
ذاكء وزير
يف أحد األيشم ضشع أىلغ خشتم عند املنك ،ولكمش سأل أحد خدمه أاكر معرفته بماكن وجوده ،فشستدىع
وزيره اذليك ،وطنب منه أن يعرث ىلع سش ق اخلشتم.
ا ستدىع الوزير اخلدم اثلمشاية اذلين اكاوا يعمنون يف القرص ،وأعطى لك واحد منهم و قة ،وقشل هلم :إن
سش ق اخلشتم ستطول و قته بمقدا إنش واحد حني يطنع الصبشح.

طنع الصبشح فشستدىع الوزير اخلدم ،فوجد أن أحدهم قد قرصت و قته بمقدا إنش ،فعنم أاه الوش ق،

فأخذه إىل املنك ،وهنشك اعرتف برسقته ،وأاعد اخلشتم!!
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(خرافة من أوربا)
قوة العشدة
يف أحد األيشم عرث جل ىلع كتشب قديم ،اكات صفحشته مهرتئة ،وبعضهش ممزق ،فأخذه وقرأ فيه :هنشك

حصشة سوداء ىلع ششطئ ابلحر األسود ،تنمس بهش أ يشء فيتحول إىل ذهب ،وعالمتهش أاهش تكون دافئة

ىلع عكس احلىص اآلخر اذل يكون بش دا اعدة.
ذهب الرجل إىل ششطئ ابلحر األسود ،وأخذ يبحث عن احلجش ة الووداء فوجدهش كثرية ،فأخذ يموك لك
واحدة منهش ثم يتحووهش فإذا وجدهش بش دة ىم بهش بعيدا داخل ابلحر.

مىض عنيه أيشم ،ثم أسشبيع ثم أشهر ،ثم سنة اكمنة وهو يبحث عن تنك احلصشة الووداء ،حىت صش

متمرسش يف حتوس د جة حرا ة احلجش ة ،فال توتغرق العمنية معه سوى ثشاية واحدة.
ويف يوم من األيشم اتلقط حصشة سوداء ،فتحووهش ،ثم قذف بهش بعيدا يف ابلحر ،وبعد أن سقطت يف املشء
تذكر أاهش اكات دافئة ،ولكنه ىم بهش بوبب تعوده ىلع هذا الفعل منذ سنة!!
القشيض اذليك
بشع تشجر مزا اع برئ مشء وقبض ثمنه ،وحني جشء املزا ع لريو من ابلرئ اعرتض اتلشجر طريقه وقشل هل:
لقد بعتك ابلرئ وليس املشء اذل فيه ،وإذا أ دت أن ترو من ابلرئ فعنيك أن تدفع ثمن املشء.
فض املزا ع أن يدفع ثمن املشء ،واجته مبشيرة إىل القشيض واشتىك اتلشجر إيله ،فشستدىع القشيض اتلشجر

ليوتمع إىل الطرفني ،وبعد سمشع لك منهمش قشل القشيض لنتشجر :إذا كنت قد بعت ابلرئ لنمزا ع بدون
مشئهش ،فعنيك بإخراج املشء منهش ألاه ال حيق لك االحتفشظ بمشئك فيهش ،أو ادفع إجيش ا لنمزا ع بدل
االحتفشظ بمشئك يف برئه.
عرف اتلشجر بأن خطته قد فشنت ،فرتك املحكمة وخرج مهزومش!!
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الرايع الكوول

يف أحد األيشم حني بدأ الرايع يعد أغنشمه قبل أخذهش لنمرىع ،اكتشف أن عزناته تنقص واحدة .عد

مرتني وثالثش فوجدهش اشقصة .وحني تأمل احلظرية وجد يف سيشجهش فتحة ال بد أن اخلروف خرجت منهش.
ششهد جش ه مش حدث ،فقشل هل :عنيك اآلن أن تغنق الفتحة اليت يف احلظرية ،ولكن ألن الرايع اكن
كووال فنم يغنق الفتحة.

ويف صبشح ايلوم اتلشيل عد الرايع أغنشمه فوجدهش قد اقصت واحدة أخرى ،وحينهش ادم ألاه لم يغنق فتحة

الويشج كمش اصحه جش ه.
وصية اتلشجر

حني حرضت أحد األثريشء الوفشة قشل ألبنشئه :حني أموت احفروا حتت رسير .
تويف الرث  ،وبعد أن ااتهت مراسم العزاء حفر األبنشء اثلالثة حتت رسير وادلهم ،فوجدوا ثالثة قدو فوق
بعضهش .أخرجوا األول وفتحوه فوجدوا فيه طينش ،وفتحوا اثلشين فوجدوا فيه وثش ،وفتحوا اثلشلث فوجدوا فيه
قشش ،وحتته عمنة معداية.

احتش األبنشء يف فهم مغزى وصية وادلهم ،فشجتهوا إىل طبيب وادلهم اخلشص ،وأخربوه خبربهم فقشل هلم :لقد

اكن وادلكم حيب األلغشز كثريا ،وهذا هو لغزه األخري .أمش معىن الطني فهو أن يأخذ االبن األكرب األ ايض،
وأمش الروث فمعنشه أن يأخذ األوسط قطعشن املششية ،وأمش القش فمعنشه أن يأخذ األصغر اذلهب ألن لواه
أصفر لكون القش.

أعجب األبنشء حبل الطبيب ،ولكن سأهل األصغر عن معىن العمنة املعداية .فقشل الطبيب :لقد عنم

وادلكم بأاكم ستأتون إيل لوةايل ،وهذه العمنة املعداية يه أجريت!!
خطبة احلمش

بينمش اكن أحد وسشء ابل اديشت يف طريقه إللقشء خطبة يف قرية أخرى ،مششيش ىلع قدميه ،إذ وقف جبوا ه
أحد املزا عني ىلع عربة جيرهش محش  ،وقشل هل :تفضل ميع أوصنك .كب ئيس ابلادية ،واشم ىلع كومة
القش يف العربة ،وحني وصل إىل القرية األخرى ،ووقف أمشم انلشس يف سشحة ابلادية فتش عن دفرت خطبه
فنم جيده ،فقشل :أيهش املواطنون ،ال يوجد عند مش أقوهل لكم .فقد فقدت دفرت خطيب يف كومة قش،

و بمش عرثت عنيه بعض احليوااشت ،فإذا أيتم محش ا أو ثو ا ينيق خطبة فشعنموا أن هذه اخلطبة قد كتبتهش

أاش ،وليس هو!!
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(خرافة من السويد)
اثلعنب والششب
بينمش اكن ششب يوري يف الغشبة إذ أى ثعنبش اشئمش فقشل يف افوه:

لو رضبت ذلك اثلعنب حبجر كبري ،فويموت ،ثم آخذ فروه ،وأبيعه بثمن كبري ،ثم أشرت بثمنه بذو قمح،

فأبذ هش يف حقل وادل  ،وسينبت احلقل ،ولكمش مر عنيه أحد سيقول :مش أمجل هذا القمح!! وسيتوقفون
ملششهدته ،فأقول هلم :ابتعدوا عن قميح .وإذا لم يهتموا بكاليم فوأرصخ بصوت أىلع :ابتعدوا عن قميح!!
وحينهش رصخ بصوت مرتفع ،فومع اثلعنب رصاخه فهب من اومه ،وجرى مبتعدا داخل الغشبة!!
تعنم الوبشحة
اكد أحدهم يغرق يف ابلحر ،وحني سشعده بعض الوبشحني وأاقذوه ،ووضعوه ىلع الششطئ أقوم بأاه لن
يدخل املشء مرة أخرى حىت يتعنم الوبشحة!!

(من خرافات تولستوي)
النص واخليش
دخل لص ذات مرة إىل حقل مز وع بشخليش  ،ليرسق منه ،وحني دخل احلقل أخذ يزحف ويفكر ،فقشل يف
افوه :سأرسق كمية من اخليش  ،ثم أدخل بهش إىل الووق ،فأبيعهش ثم أشرت بشنلقود دجشجة ،وسأ بيهش،
حىت تبيض ،ثم يفقس ابليض ،فيخرج منه الكثري من الصيصشن ،فأ بيهم حىت يكربوا ،ثم أبيعهم ،ثم
أشرت بشنلقود ششة ،فأ بيهش ،فتاد يل الكثري من احلمالن ،فأ بيهم حىت يكربوا ثم آخذهم إىل الووق
وأبيعهم بثمن كبري ،ثم أشرت فرسش ،فتاد يل عددا من املهرات ،فأبيعهم ،وأشرت بشملشل بيتش ،وحقال وأز ع
فيه حمصوال من اخليش  ،ولن أسمح لنصوص برسقته ،ألين سأعني حراسش ىلع احلقل حيرسواه يلل اهش ،
وسأفشجئهم بني احلني واآلخر ،فأصيح عنيهم بصوت اعل :كواوا متيقظني حىت ال يرسق اخليش !!

حينهش صشح بصوت اعل ،فومعه احلراس ،وأتوا إيله وقبضوا عنيه ،ورضبوه!!
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(خرافة من إندونيسيا)
مجشل وزوجته
اكن مجشل جل كوول ،وال حيب العمل ،واكات زوجته فشطمة حتثه ىلع العمل دون جدوى.

ويف يوم من األيشم استعش ت لجرفش من جش هم ،وأعطته لزوجهش يلحفر يف أ ضهم ويز ع بعض انلبشتشت،

وحني بدأ بشحلفر اصطدم املجرف جبوم صنب ،فأخرجه مجشل فوجده قد طبخ كبري ،وحني أطل يلنظر مش
بداخنه ،سقطت اقوده من جيبه يف القد  ،ويش هلول املفشجأة..فقد تضشعف عددهش.
اشدى مجشل فشطمة زوجته فجشءت اكضة ،وحني عنمت بأمر القد أحرضت مزيدا من انلقود ،و متهش

بداخنه فتضشعف عددهش ،ثم أخذتهش و متهش ،فتضشعف عددهش م رة أخرى ،فجمعتهش و متهش مرة أخرى
وأخرى حىت صش يف القد كومة كبرية من انلقود .وحني احننت فشطمة تلجمعهش سقطت يف القد فصش
اثنتني يه أيضش .فخرجتش وتششجرتش ىلع أيهمش زوجة مجشل ،وحينهش ألىق مجشل بنفوه يف القد  ،فخرج من
القد جل آخر يشبهه تمشمش ،فأخذ زوجته و فض أن يغشد إال بعد أن يمنحشاه بعض قطع األثشث وبعض

املشل.

كيف عرف مجشل زوجته احلقيقية؟
بوبب زمشم أافهش اذل اكات تضعه يف اجلهة ايلمىن بينمش فشطمة اجلديدة اكات تضعه يف اجلهة اليرسى!!
الزاهد
قر أحد أثريشء الرشق أن يزهد يف احليشة ،ويتفرغ لنتأمل ،فش تدى قطعة واحدة من املالبس ىلع خرصه،
وبىن هل كوخش يف الغشبة ،وجنس يتأمل بداخنه.
ولكن لكرثة اجلرذان يف الكوخ ،وخوفه من أن تأكل قطعة القمشش الوحيدة دليه ،أحرض قطة صغرية
تلطرد اجلرذان ،وألن القطة اكات حبشجة إىل احلنيب فقد أحرض بقرة يلأخذ احلنيب منهش يلطعم القطة،

وألن ابلقرة اكات حبشجة إىل اعية فقد أحرض اعمال لراعيتهش ،وبىن هل بيتش ،واضطر إىل إحضش خشدمة
لالهتمشم بشبليت ،وألن اخلشدمة اكات خمطوبة فقد تزوجت وبىن هلش ولزوجهش بيتش بشجلوا  ،وألاهمش شعرا
بشلوحدة فقد طنبش منه أن يبين عددا من ابليوت ألقش بهمش ،فصش يف الغشبة عدد من ابليوت لكهش موكواة
جبوا كوخ الزاهد ،ولنشوء املششلك بني الواكن فقد احتشجوا إىل إنششء مقر إلدا ة املنطقة ،وضبط األمن.

وحينهش قشل الزاهد :حىت الزاهد ال يوتطيع أن يتخنص من مششلك العشلم!!
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(خرافة من تركيا)
املزا ع الطمشع
اكن هنشك مزا ع طمشع ،أ اد أن جيم ع الكثري من املشل ،وحني أمطرت الومشء يف فصل الربيع قشل :يش ب لو
طنعت الشمس فوأستطيع أن أبذ بعض القمح .ويف ايلوم اتلشيل أصبحت الومشء مشموة ،فبذ املزا ع

الطمشع القمح ،ثم قشل :لو أمطرت الومشء فووف يوتفيد قميح .ويف ايلوم اتلشيل أمطرت الومشء فقشل :يش
ب لو أمطرت الومشء مرة أخرى فوينمو قميح بشلك أفضل .ويف ايلوم اتلشيل أمطرت الومشء مرة أخرى.
وحني دخل الصيف حصد املزا ع قمحه ،وجعنه يف كومة كبرية ،ثم قشل :يش ب ملشذا لم ترزقين بمطر أكرث،

فنو أاك أعطيتين مطرا أكرث لاكات غنيت أكرث.

حينهش أمطرت الومشء بمطر غزير ،جرف غنة املزا ع الطمشع ،وأتنفهش.
الرجل الكذاب

اكن هنشك جل كذاب ،ويعرف اجلميع بأاه كذاب ،و اكن دليه زوجة وأوالد ،وعمل ،ولكن ألاه اكن

يكذب فقد طرد من عمنه ،وبوبب كذبه أيضش تركته زوجته وأوالده ،وذلا فقد اعش يف مزنهل وحيدا..
ويف يوم من األيشم اشتعنت انلش يف مزنهل ،فخرج ينشد

ىلع انلشس :بييت حيرتق..أ جوكم سشعدوين!!

ولكن ألن انلشس يعرفون أاه يكذب دائمش ،فنم يهتم به أحد ألاهم اعتقدوا أاه يكذب هذه املرة أيضش.
وذلا احرتق مزنهل ،وبيق بال مزنل.
العشمل والقرود
قشل اعمل حديقة احليوان لنقرود :سوف أعطي لك واحد منكم ثالث موزات يف الصبشح ،وأ بع موزات
بعد الظهر .فشازعج القرود من عدد املوزات غري العشدل ،فقشل هلم اعمل احلديقة :حونش حونش
سأعطيكم أ بع موزات يف الصبشح ،وثالث موزات بعد الظهر .مش أيكم؟
وحينمش سمعت القرود قوهل األخري شعروا مجيعش بشلرضش والوعشدة.
سيف اجلند

بينمش اك ات إحدى الوفن احلربية مبحرة يف املحيط إذ سقط سيف أحد اجلنود اذلين فيهش يف ميشه ابلحر،
فوضع عالمة ىلع جشاب الوفينة حىت ال ينىس املاكن اذل سقط منه الويف .وحني توقفت الوفينة بعد
عدة أيشم ،قفز اجلند من املاكن اذل وضع عنيه العالمة ،واغص يف ابلحر بشحثش عن سيفه اذل لم جيده!!
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الفأس الضشئعة

يف أحد األيشم فقد أحد املزا عني فأسه ،ودا ت شكوكه حول ابن اجلريان ،من طريقة مشيه ،ومن خالل
تعشبري وجهه ،وتنعثمه يف احلديث حني سأهل عن الفأس ،وبشختصش اكن لك يشء يةكد بمش ال يدع لجشال

لنشك أن ابن اجلريان هو الوش ق.
وبعد فرتة وجد املزا ع فأسه يف قبو مزنهل بينمش اكن يفتش عن بعض أدواته ،والغريب أاه حني أى ابن
اجلريان بعد ذلك لم جيد شيئش يف مالحمه وال ترصفشته يشري إىل أاه هو الوش ق!!

صديق انلوا س
اكن ششب يوكن جبوا ششطئ ابلحر حيب انلوا س ،لك يوم اكن يصحو صبشحش فيجنس جبوا ابلحر

يتأمنهش ويطعمهش ،ويتوىل معهش ،اكات مئشت انلوا س حتط ىلع جوده ،وجبوا ه.

ويف أحد األيشم قشل هل وادله :لقد أيت انلوا س حتط جبوا ك دون خوف ،فنم ال تموك بعضهش من أجل أن
اضعهش يف قفص يف مزننلش؟
ويف صبشح ايلوم اتلشيل خرج االبن كعشدته يلجنس جبوا ابلحر مع انلوا س ،وقد قر أن يموك بعدد منهش

من أجل وادله .ااتظر طويال ،ولكن انلوا س هربت ولم تقرتب منه.

لك مش يف ضمري اإلنوشن من خري أو ير ينعكس ىلع وجهه ،وحىت الطيو واحليوااشت توتطيع أن تالحظ
ذلك.
صشاع األحذية
فكر أحد احلرفيني اذلين جييدون صنع األحذية من القنب ،وزوجته اكات جتيد نوج خيوط احلرير ،أن
ينتقل هو وزوجته من العشصمة لنعيش يف إحدى القرى الصغرية ،فقشل هل أحدهم :لو ذهبت إىل هنشك
فووف تموت من اجلوع.

فوأهل الرجل :وملشذا؟

فأجشب :األحذية اليت تصنعهش توتخدم لنميش ،بينمش ساكن تنك القرية يفضنون امليش حفشة ،واحلرير
اذل تنوجه زوجتك يوتخدم لصنع القبعشت بينمش يفضل أهل تنك القرية أن يوريوا حشرس الرووس!!
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الغين وجش ه

هطنت أمطش غزيرة فدمرت جدا مزنل أحد األغنيشء ،فقشل هل ابنه :إذا لم اصنح اجلدا خالل انلهش

فربمش أىت النصوص يلال ورسقوا املزنل .وكذلك قشل جش هم اذل لم يكن الغين يطيقه مثل هذا الالكم.
ومع أن الغين اكن يثق برأ ابنه ،إال أاه لم يصنح جدا ه ،حىت ال يبدو وكأاه يعمل بنصيحة جش ه ،فجشء
النصوص ورسقوا مزنهل يلال.
اخليول املونة
يف أحد األيشم خرج اجليوش ملهشمجة إحدى ادلول الصغرية املجشو ة ،وبينمش اكن اجليش يوري إذ ضل
الطر يق ،وسش لعدة أيشم يف طريق وعر وغري صحيح حىت تعب اجلنود ،وأيرفت املةن ىلع انلفشد .واكن مع
القشئد شيخ مون وحكيم ،فشستداعه يلأخذ برأيه يف حل هذه املشلكة اليت وقعوا فيهش ،فنمش مثل بني يديه

املون ،وسأهل احلل قشل هل برسعة بديهة :أطنقوا اخليول املونة ،واتبعوهش فإاهش سرتشدكم إىل الطريق
الصحيح.
فجمع اجلنود بنشء ىلع أمر قشئدهم مجيع اخليول املونة ،وأطنقوهش ،وتبعوهش ،ومش يه إال أيشم قالئل حىت اكاوا

ىلع الطريق الصحيح مرة أخرى!!
سش ق اجلرس

أ اد أحد النصوص أن يرسق جرسش من إحدى دو العبشدة ،وألن اجلرس اكن ضخمش فقد عجز النص عن
محنه إىل العربة اليت أوقفهش بعيدا ،وذلا فقد قر أن يفكك اجلرس إىل أجزاء صغرية ،فأخذ مطرقة وأخذ

يرضب اجلرس تلفكيكه.
وحني رضب اجلرس بشملطرقة أصد اجلرس دويش هشئال ،فغطى النص أذايه بيديه حىت ال يومع انلشس
الصوت!!
األعىم والشمس
اكن هنشك جل أعىم يريد أن يعرف شلك الشمس ،فقيل هل :الشمس كأاهش صحن حنشيس .فأخذ صحنش
حنشسيش ،واقره فومع صوت اينه.

ويف يوم سمع األعىم صوت جرس أحد املعشبد فقشل يف افوه :ال بد أن يكون هذا هو صوت الشمس!!
ويف يوم قشل هل أحدهم بأن الشمس تعطينش الضوء مثل الشمعة ،فأخذ األعىم شمعة ،وحتووهش .ويف يوم
وجد اشيش فتحووه فإذا هو يشبه شلك الشمعة ،فقشل يف افوه :ال بد أن يكون هذا اليشء هو الشمس!!
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حشمل اخلشبة

أ اد جل دخول بوابة إحدى املدن وهو حيمل خشبة طوينة ،وضعهش بشجتشه عمود وحشول ادلخول فنم

يقد  ،فحمنهش بشجتشه أفيق وحشول ادلخول فنم يقد  ،وبعد عدة حمشوالت يشئوة جشء إيله عجوز يتكئ ىلع
عصشه فقشل هل :لوت ابيش وال قديوش ،ولكن لو قطعت اخلشبة إىل اصفني الستطعت ادلخول بوهولة!!
فقطع الرجل اخلشبة إىل اصفني متوشويني ودخل بهمش!!
احلمش وادلكتو
أ اد فالح أن يبيع محش ه يف الووق ،فذهب إىل قريب هل حيمل د جة ادلكتو اه يف الفنوفة يلكتب هل لوحة
مكتوب فيهش "محش لنبيع" يلعنقهش جبوا محش ه حني يعرضه يف الووق .فشستل ادلكتو قنمه ،وكتب ثالث
صفحشت ،وبدأ يف الصفحة الرابعة ،والفالح ينظر إيله بتعجب ألاه لم يششهد بعد ادلكتو يكتب لكمة"

محش "!!
صشاع األسنحة

ادىع أحد صشايع األسنحة أاه الوحيد اذل يصنع أفضل الرمشح ،والوحيد اذل يصنع أفضل ادل وع ،واكن
يردد دائمش :د ويع ال يمكن أل

مح أن خيرتقهش ،و مشيح تثقب أ د ع يقف يف طريقهش!!

ويف يوم سأهل أحدهم :لو مينش مشحك اليت تثقب أ د ع ،ىلع د وعك اليت ال يثقبهش أ

مح فمش اذل

سيحدث؟!

فنم جيد صشاع األسنحة جوابش!!

احليشت واألاقنيس
خرج املنك يومش مع ابنه الصغري يلتمىش يف حديقة قرصه ،وحني مرا بشلربكة الكبرية أدخل االبن جنه يف
ميشههش العذبة ،فشتلفت حول سشقه حية كبرية ،فقتنهش املنك قبل أن تصيب ابنه بووء ،ثم أمر جشهل أن

يقتنوا لك احليشت اليت يف الربكة أو جبوا هش.
وحني قتل الرجشل احليشت قتنوا معهش دون عنم أسمشك األاقنيس لشبههش الكبري بهش ،ثم أتوا بهش إىل املنك،
فنمش أى املنك األاقنيس مقتوال حزن كثريا وقشل:يش هل من أمر مةلم!! لقد قتل الرب ء بوبب شبهه

بشملذاب!!
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املحظوظ وذو احلظ الويئ

قشل املنك لوزيره :هل تةمن بشحلظ؟ فأجشب الوزير :اعم .فقشل هل املنك :أ يد منك أن تثبت يل ذلك .فقشل
الوزير :حونش.
ويف إحدى النيشيل ،بط الوزير يف سقف إحدى الغرف املظنمة رصة بهش حبشت من ابلشزالء ،وقطع من
األملشس ،ثم أدخل فيهش جنني أحدهمش يةمن بشحلظ ،واآلخر يةمن بشجلهد والعزم.

أمش الرجل اذل يةمن بشحلظ ،فنشم يف وسط الغرفة ،وأمش اذل يةمن بشجلهد ،فأخذ يفتش يف الظالم حىت
عرث ىلع الرصة ،فأخذ يأكل ابلشزالء ،ولكمش عرث ىلع قطعة أملشس ظنهش حجرا و مشهش ىلع الرجل انلشئم وهو

يقول هل :خذ هذا اجلحر ماكفأة ىلع كونك!
ويف الصبش ح دخل املنك ووزيره الغرفة ،فوجدا جل العزم وقد أكل ابلشزالء ،وأمش اذل يةمن بشحلظ فقد
اكن معه كمية من األملشس دون جهد.

فقشل الوزير :موال  ..هنشك حظ ،ولكنه اشد كند ة العثو ىلع حبشت بشزالء خمنوطة مع أملشس ،وذللك فأاش
أقول :أاه من الصعب العيش ملدة طوينة بشالعتمشد ىلع احلظ فقط!!
احلصشن والنص
بط جل حصشاه يف جذع شجرة ،ودخل حشاة بلعض الوقت ،فجشء لص ورسق حصشاه ،وأخفشه يف الغشبة،
ثم اعد ووقف أمشم احلشاة ،وكأن شيئش لم يكن .فنمش خرج الرجل من احلشاة :قشل لنص :هل أيت حصشين؟
فقشل :اعم ،لقد أكنته الشجرة .فقشل الرجل :كيف تأكل الشجرة حصشاش؟ فقشل النص :هذا هو مش حدث

بشلضبط .فذهب االثنشن إىل اثلعنب يلحكم بينهمش ،فنمش يرحش هل القصة قشل هلمش :أاش ايلوم متعب ،فقد
وجدت ابلحر حيرتق ابلش حة ،وبقيت طوال النيل أحشول إطفشءه بريم القش فوق انلريان .وذلا تعشال يف الغد
وسأحكم بينكمش .فقشل النص :يش لك من اكذب! كيف حيرتق ابلحر؟ وكيف حتشول إطفشءه بريم القش
فوق انلش ؟ فقشل اثلعنب ضشحاك :وكيف تأكل الشجرة حصشاش؟
حينهش عنم النص أن حينته كشفت فأاعد لنرجل حصشاه.
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احلطشب واألشجش

دخل احلطشب الغشبة حشمال فأسه ،فقشلت هل األشجش  :لم ال ترتكنش نوتمتع حبيشتنش بعض الوقت؟ فقشل :اعم،
اكن بود أن أفعل ذلك ،ولكن حني أ ى هذا الفأس ال أستطيع إال أن أمحنه وأقوم بعميل ،فال تنوموين

ولكن لوموا الفأس!!
فقشلت األشجش  :اعرف أن مقبض هذا الفأس مصنوع من فرع شجرة من أشجش هذه الغشبة ،وذللك فهو

املنوم أكرث من احلديد اذل يف أسه ،ألاه يدمر بين جنوه.

فقشل احلطشب :أات ىلع حق ،فنيس هنشك عدو أدل من القريب املتمرد!!
احلكيم وتالميذه

اكن عند أحد حكمشء الرشق تنميذان ،وذات يلنة ،أعطى الك منهمش مبنغش ضئيال من املشل ،وطنب من لك

منهمش أن يشرت بهذا املبنغ شيئش واحد يمأل الغرفة املظنمة اليت يف مزنهل.
أمش األول ،فششرتى بشملبنغ قشش كثريا ،ومأل به الغرفة ،ثم أخرب احلكيم بفعنه ،فقشل هل :لقد زدت ظالم
الغرفة ظالمش.

وأمش اآلخر فششرتى بثنث املبنغ شمعة ،وأضشء بهش الغرفة ،ثم أخرب احلكيم بأاه مأل الغرفة بشنلو .

فقشل احلكيم :اعم ،احلكمة تعين انلهشيشت اجليدة لألشيشء.
الطبل واألمحقشن

سمع أمحقشن يومش مش صوت الطبل ،فقشال بلعضهمش :ال بد أن هنشك شخصش مش بداخنه يصد هذا الضجيج.
وذللك فقد اقبش الطبشل حىت وضع طبنه وخرج ،فأتيش إىل الطبل ،وخرقشه وأدخل لك منهمش يده بداخنه
أحدهمش من جهة واآلخر من األخرى .وحني أموك لك منهمش بيد اآلخر ظن لك منهمش أاه أموك بشلرجل

اذل يف داخل الطبل ،فرصخ :أموكت به .وأخذا يشدان بقوة حىت اعد صشحب الطبل ،فأموك بهمش
وأوسعهمش رضبش ،ولكن بعد أن خربش الطبل وشقشه.
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(خرافة من روما)
املرأة واألبقش
يف أحد األيشم وقفت امرأة تغين جبوا ابلحر ،فخرجت هلش حو ية ابلحر ،وقد أعجبت بغنشئهش ،فقشلت

لنمرأة :اطنيب مش تششئني .فقشلت :أ يد بقرة .فمنحتهش احلو ية بقرة .ثم اختفت يف ابلحر.

وبعد فرتة اعدت املرأة لنغنشء ،فعشدت احلو ية إيلهش وقشلت هلش :اطنيب مش تششئني .فقشلت :أ يد بقرة أخرى.
فأعطتهش بقرة أخرى.
استمرت املرأة تغين ،ثم تطنب من احلو ية بقرة حىت امتأل الششطئ بشألبقش  ،ولم يتبق ماكن بلقرة جديدة،

فوجدت املرأة لجموعة من احلجش ة لو أزاتلهش التوع املاكن بلقرة أخرى ،فأخذت حتمنهش ،ثم تريم بهش يف
ابلحر ،فوقعت إحدى تنك احلجش ة ىلع أس حو ية ابلحر فآملتهش ،فغضبت ،وأخذت لك األبقش اليت
أعطتهش املرأة!!

(خرافة من ميانمار)
املتمنق والونطشن

يف أحد األيشم عزم أحد دهشة اتلمنق ىلع زيش ة الونطشن يف قرصه إللقشء قصيدة أمشمه ،فشجتمع

املوتشش ون مع املنك وحذ وه أن ينوشق و اء تمنقشت الرجل ،فيمنحه هدية اغيلة أو قطعة أ ض أو مش
ششبه.
فقشل الونطشن :دعوه يدخل ،فإاين ال أخندع بمثل هذه الوهولة.

دخل املتمنق ،فألىق قصيدة عصمشء يف مدح الونطشن ،وجثش ىلع كبتيه أمشمه ،وبعد أن ااتىه من

القصيدة قشل إاه لرشف عظيم يل يش سيد أن أقف بني يد أعظم سالطني األ ض حتت سقف واحد،
لقد عيش برص ع ن انلظر إيلكم من قوة ألالء او كم ،ولجدكم ويرفكم....واستمر يتحدث نلصف
سشعة .وحني توقف املتمنق عن الالكم ااتهز الفرصة أحد املوتشش ين ،فأرس يف أذن الونطشن قشئال :لقد
حذ تك من تمنقه يش سيد .

فقشل الونطشن :ال ختف عيل ،فإاين ال أخدع بوهولة ،وحني أشعر أاه بدأ يتمنقين فوأطرده خش ج القرص،
ولكنه حىت اآلن لم يقل سوى احلقيقة!!
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(خرافة من إفريقيا)
املنك واحلكيم
اكن أحد املنوك متعشظمش يف افوه ،فخو ا بهش ،فجنس يومش ىلع عرشه يف قرصه الفخم ،حمشطش خبدمه و جشل

بالطه و أى مجشهري انلشس تقف أمشمه خبشوع فشستبد به الغرو فرفع صوته اعيلش وقشل :أاش سيد العشلم،
ومجيع البرش خدم يل.
فشاطنق من بني احلشرضين صوت ضعيف قشئال :أات خمطئ ،فلك البرش خدم بلعضهم بعضش.
سشدت دقشئق صمت مرعبة عال فيهش الوجوم واخلوف وجوه اجلميع وجتمد ادلم يف العروق ،رصخ بعدهش

املنك اغضبش :من اذل قشل هذا الالكم؟ من هذا املتمرد اذل يقول بأين خشدم؟

فأجشب صوت :أاش اذل قنت ذلك .وخرج من بني اجلموع شيخ اشحل اجلوم بنحية بيضشء ،يتوكأ ىلع
عصش.
قشل املنك :ومن أات؟

قشل الشيخ :أاش جل من اعمة الشعب ،وليس يف قريتنش مشء وجئت أطنب منك أن حتفر نلش برئا نرشب منهش.

قشل املنك :إذن أات متوول ،ومع ذلك تمنك اجلرأة والوقشحة تلقول بأاين خشدم!!
قشل الرجل :لكنش خندم بعضنش ،وسأثبت لك صدق الكيم قبل حنول املوشء.
قشل املنك :هيش أجربين أن أخدمك ،ولو فعنت ذلك فوأحفر يف قريتك بدل ابلرئ ثالثة آبش  ،ولكن لو
فشنت فوأرضب عنقك حبد الويف!!

قشل الرجل :من اعداتنش يف قريتنش حني اقبل اتلحد أن انمس أقدام من اتحداه ،أموك عصش يش سيد
حىت أملس قدميك.
أموك املنك عصش الرجل ،فشحنىن ومس قدميه ،وحني قشم قشل لنمنك :شكرا لك ،واآلن أعد يل عصش .

فأاعدهش املنك هل مبشيرة.

حينهش قشل الرجل :واآلن هل تريد برهشاش آخر ىلع صحة الكيم؟
فقشل املنك متحريا :برهشن؟
فقشل الرجل :لقد محنت عصش حني طنبت منك ذلك ،و ددتهش إىل أيضش حني طنبت منك ذلك .لقد
قنت لك أن انلشس خدم بلعضهم.

رس املنك من ذاكء الرجل وجرأته ،وحفر يف قريته عددا من اآلبش  ،وعينه موتشش ا يف قرصه.
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ملشذا ختشف احليوااشت من البرش

يف قديم الزمشن اكات احليوااشت والبرش أصدقشء يعيشون حتت األ ض ،ويف يوم من األيشم قر وا اخلروج

من خالل جذو إحدى األشجش  ،فخرجوا واحدا بعد اآلخر عن طريق اجلذو وأصبحوا فوق األ ض.
حني أوا الشمس أعجبهم ضووهش الوشطع ،ولكن حني غربت وجشء الظالم والربد ،اكتشف اإلنوشن أن
احليوااشت ترى يف الظالم ،وال تشعر بشلربد بوبب الشعر اذل يغطي أجوشدهش ،فبحث عن طريقة يتدفأ

بهش ،ويوتطيع أن يرى بفضنهش يلال ،فأشعل اش ا كبرية ،فشعر بشدلفء ،واستطشع الروية ،ولكن احليوااشت
حني أت انلش خشفت وهربت بعيدا عن صديقهش اإلنوشن ،واختفت يف الغشبشت والكهوف واجلبشل.
احلشكم اجلديد

قر أهشيل إحدى ابلادات أاهم يف حشجة مشسة إىل حشكم يهتم بهم ،وينظم أمو هم ويقنق من أجل
احتهم ،فأخذوا يفكرون يف شخص تنطبق عنيه مواصفشت احلشكم يلجعنوه حشكمش عنيهم .فقشل أحد

كبش الون :إن الرجل اذل سيقنق ىلع مصنحة ا بلادة هو اإلساكيف ،ألن دليه الوقت الاكيف والقد ة ىلع
إدا ة ابلادة ،وأاش أ شحه يلحكمنش.

بعد أن عرف اإلساكيف طبيعة عمنه املقرتح سأل أهل ابلادة :وكم سيكون اتيب الشهر ؟ فقشلوا هل :ألف

د هم .فقشل :ال ينفع .فقشل أهل ابلادة :ولم ال ينفع؟ فأجشب اإلساكيف :ألاكم إذا أعطيتموين ألف د هم يف
الشهر فنن أقنق ىلع يشء أبدا!!
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(خرافة من تايلند)
ملشذا يطعم انلشس الطيو ؟
يف قديم الزمشن ضشع طفالن يف وسط الغشبة ،ولم يعرفش كيف يعودان إىل مزنهلمش ،وبعد أن فقدا األمل اشم
أحدهمش بينمش بيق اآلخر موتيقظش ،وحينهش سمع صوت العنديلب يغرد ويقول :أعرف أين الطريق إىل

بيتكم .كر هش عدة مرات ،فأيقظ الودل أخشه ،وقشل هل :اسمع مشذا يقول العنديلب؟ فأاصت فومعه يقول:

أعرف أين مزنلكم ،ولكن سأدلكم عنيه مقشبل ثالث حرشات .مجع الودلان ثالث حرشات وأعطوهش
لنعنديلب ،فطش أمشمهم حىت أوصنهم إىل ابليت.
ومنذ ذلك احلني ،والطيو تغين لإلنوشن مقشبل أن يطعمهش.

(خرافة من أمريكا)
ملشذا تشم الالكب أذيشل بعضهش؟
يف قديم الزمشن لم يكن هنشك الكب ،اكن هنشك ذئشب متوحشة فقط ،ويف أحد األيشم أخذ أحد األشخشص
ذئبش صغريا من الغشبة ،وسمشه (لكب) و بشه يف بيته ،وسمح هل بأن يفعل أ يشء عدا الرقص ىلع قدميه
اخلنفيتني.

وافق اذلئب ىلع الرشط ،وصش لكبش أيلفش ،وحني أى انلشس هذا اذلئب الصغري األيلف أخذ لك منهم يبحث
عن ذئب من الغشبة ويربيه ،حىت كرثت الالكب ،واكاوا يشرتطون عنيهم عدم الوقوف أو الرقص ىلع

أقدامهم اخلنفية.
ويف أحد األيشم قشل أحد الالكب :ملشذا امنع من الرقص ىلع أقدامنش اخلنفية؟
أاش سأ قص ىلع قديم اخلنفيتني ،ولن أهتم برشوط أحد.

وقف اللكب ىلع قدميه وأخذ يرقص ،بينمش أخذت الالكب تضحك ألن ذيل اللكب اكن يكنس األ ض
أثنشء الرقص .الحظ اللكب ذلك ،فخنع ذينه ،و مشه ىلع األ ض ،وأخذ يرقص فنم تعد الالكب تضحك
عنيه.

حينهش خنعت الالكب أذيشهلش ،و متهش ىلع األ ض واستمتعت بشلرقص أيضش.

وحني اكاوا يرقصون رصخ أحدهم :جشء اإلنوشن!!
فخشفوا مجيعش ،وأخذ لك واحد منهم أقرب ذيل إيله و كبه ىلع جوده ،وهرب دون أن يتأكد إن اكن اذليل هل
أم ال.

واآلن حني تتقشبل الالكب يشم لك منهش ذيل اآلخر يلتأكد إن اكن ذينه أم ال!!
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(خرافة من بنجالديش)
شجرة األمنيشت
يف أحد األيشم جنس ششب طمشع يف الغشبة حتت شجرة األمنيشت اليت تنفذ أمنية الشخص اذل جينس

حتتهش ،ولكنه لم يكن يعنم ذلك.

وحني أحس بشحلر الشديد قشل :كم أتمىن أن يأيت شخص ويروح عيل!!
وفجأة جشء ودل حيمل مروحة يدوية وأخذ يروح عنيه ،وحينهش عرف أن هذه الشجرة يه شجرة األمنيشت،
فقشل :كم أاش جشئع!! أ يد طعشمش .وحينهش ذهب الودل وأحرض هل طعشمش .وحني أكل وشبع قشل :هذا املاكن
مجيل ولكن ال يوجد فيه حيوااشت ،كم أتمىن أن أ ى امرا واحدا!!

وفجأة ظهر أمشمه امر ضخم وأكنه!!
صندوق الفقراء

اقتحم لص إحدى دو العبشدة ،ورسق صندوق اتلرباعت ،وهب به.
اجتمع لجنس إدا ة ادلا ملنشقشة القضية ،ووضع حل جذ

هلش ،فشقرتح أحد األعضشء أن يعنق الصندوق

يف سقف ادلا حبيث ال يصنه النصوص.
وافق األعضشء ىلع اقرتاحه ،ولكن ق بل اتلنفيذ اعرتض ئيس املجنس ىلع االقرتاح حبجة أن فشعيل اخلري
لن يوتطيعوا أن يضعوا ترباعتهم يف الصندوق وهو معنق يف الوقف.

اتلىق أعضشء لجنس ادلا مرة أخرى يف اجتمشع طش ئ ،خرجوا منه متفقني ىلع أن يضعوا سنمش حتت
الصندوق املعنق يف الوقف يلتمكن املحونون من الوصول إيله!!
الطفل والقطة
عرث طفل ذات يوم ىلع قطة صغرية ،أحبهش ،فربشهش واهتم بهش حىت كربت قنيال ،وصش ت فيقه اخلشص.
ويف يوم أ اد أن يذهب مع وادلته إىل الووق ،ولشدة خوفه ىلع القطة ،وضعهش داخل صندوق ،وأغنقه
عنيهش .وبيق مدة طوينة خش ج املزنل ،وحني اعد وفتح الصن دوق وجد أن القطة قد اختنقت ومشتت!!
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الرجل والقرد

يف أحد األيشم عرث حطشب يف الغشبة ىلع قرد صغري ،حبث عن أمه فنم جيدهش ،ااتظر..وااتظر ،وأخريا قر أن

يأخذ القرد إىل مزنهل لريبيه إذ ال رض من قرد صغري.
أخذ الرجل يطعم القرد حىت كرب ،فبدأ يةذيه ،وحيطم أثشث املزنل ،فوضعه يف قفص وواصل إطعشمه ،وهو
يقول نلفوه :ال رض من قرد حمبوس يف قفص.

كرب القرد وحتول إىل غو يال ضخمة استطشعت أن حتطم القفص يف أحد األيشم ،وتهجم ىلع الرجل اذل
بشهش ،وتقتنه!!

الطشغية واملهرج

يف إحدى دول الرشق اكن هنشك حشكم طشغية يريد أن يظهر افوه كأ عظم وأكرم حشكم يف املنطقة،
فاكن يمنح لك من يدخل قرصه هدية ،وبعد أن يغشد يصشد اهلدية ضبشطه بنشء ىلع أوامر رسية معطشة هلم

من قبل احلشكم.
ويف يوم من األيشم زا ه مهرج فأضحكه وساله ملدة من الزمن ،فأمر احلشكم وزيره بأن يمنحه هدية ثمينة،

فأعطشه عددا من اهلدايش من ضمنهش حصشن ،فركب املهرج احلصشن بشملقنوب حشمال هدايشه ىلع كتفه وهم
بمغشد ة ابلالط ،فوأهل احلشكم عن سبب كوبه احلصشن مقنوبش؟ فقشل هل :الوبب ببوشطة أاين أ يد أن
أ ى إن اكن أحد من ضبشطك سيتبعين يلصشد مش أعطيتين ألعطيه اهلدايش طواع يلةد عمنه ىلع أكمل
وجه!

حينهش خجل املنك من افوه ،وتوقف عن إعطشء اهلدايش.
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أوربا الرشقية
احلفر اثلالث
بينمش اكن لجموعة من القرويني منهمكني يف احلفر بلنشء معبد جديد ،طرح أحدهم سةاال غريبش :مشذا

سنفعل بشلرتاب اذل أخرجنشه من هذه احلفرة بعد أن ابين املعبد؟

وحينهش توقف القرويون عن العمل ،وبدووا يف اتلفكري جبدية يف حل هلذه املعضنة املفشجئة.
وبعد صمت طويل فع أحدهم صوته قشئال :املوألة سهنة!! حنفر حفرة ثشاية واضع فيهش الرتاب اذل
أخرجنشه من هذه احلفرة.

دوت اعصفة من اتلصفيق ملقدم االقرتاح ،لم تتوقف حىت صشح أحدهم :ومشذا سنفعل بشلرتاب اجلديد

اذل سنخرجه من احلفرة اثلشاية؟
أخذ اجلميع يفكرون حبرية يف حل هلذه املشلكة الطش ئة حىت صشح القرو صشحب االقرتاح األول قشئال:
املوألة سهنة يش مجشعة ..سنحفر حفرة ثشثلة ،واضع فيهش تراب احلفرة األوىل واثلشاية ،ولكن جيب أن اتنبه

إىل أمر مهم وهو أن يكون حجم احلفرة اجلديدة ضع ي حجم احلفرة اثلشاية!!
أعجب اجلميع بشالقرتاح وواصنوا احلفر!!

(خرافة من شيلم)
جشل القرية
عزمت إحدى القرى ىلع بنشء معبد جديد ،فشختش وا لجموعة من الرجشل األشداء جلنب حجش ة أسشس

املعبد من أىلع اجلبل.

صعد الرجشل اجلنب ،وازل لك منهم حيمل حجرا كبريا صشحلش لنبنشء ىلع كتفه ،وحني آهم أحد جشل
يرطة القرية قشل هلم :يش لكم من أغبيشء! اكن من األسهل عنيكم أن تدحرجوا احلجش ة من أىلع اجلبل
حىت تصل إىل األسفل دون أن حتمنوهش ىلع أكتشفكم.

أعجب الرجشل بشلفكرة ،فصعدوا اجلبل مرة أخرى وهم حيمنون احلجش ة اليت جنبوهش ىلع ظهو هم ،وحني

وصنوا قمة اجلبل أازلوهش من ىلع ظهو هم وتركوهش تتدحرج حىت وصنت إىل القرية!!
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(خرافة من إيران)
اكن أحد املونني ال يفتخر إال بشيئني :حليته ابليضشء الطوينة اليت تصل إىل صد ه ،واومه مبشيرة حني
يضع أسه ىلع الوسشدة.

ويف أحد األيشم سأهل أحد أحفشده :أين تضع حليتك يش جد حني تنشم؟ داخل ابلطشاية أم خش جهش؟
لم حير اجلد جوابش ،ألاه لم يوبق هل أن فكر يف هذا األمر.
وحني حل املوشء ،وأوى املون إىل فراشه ،اكتشف أاه قد غطى حليته بشبلطشاية ،فشعتقد أاه من األفضل لو
أبقشهش خش جش ،فجعنهش خش ج ابلطشاية ،فنم يعجبه األمر ،فأدخنهش مرة أخرى..واستمر ىلع هذه احلشلة

النيل لكه.

فنمش طنع الصبشح اجته إىل املقص ،وقص حليته ىلع موتوى ذقنه فقط يف وسط دهشة ابنته اليت اكات
حتشول إقنشعه بذلك منذ عدة أشهر!!
النص واحلكيم
بينمش اكن أحد احلكمشء يوري يف طريق مهجو  ،ومعه كمية من انلقود إذ خرج عنيه لص حيمل مودسش،
فقشل هل :أعطين مش معك من املشل ،وإال قتنتك!
فأعطشه احلكيم املشل ،وقشل هل :لو قنت لزوجيت أن املشل رسق مين فنن تصدقين ،وذلا أ جوك أن تطنق
صشصة تلخرتق قبعيت فتصدق زوجيت بأن لصش رسقين!!

أطنق النص صشصة ىلع قبعة احلكيم ،فقشل هل :ستصمين زوجيت بشجلنب لو عنمت أاين سنمتك مشيل
بوبب صشصة واحدة ،ولكن أطنق ىلع معط ي عددا من الطنقشت ألبدو وكأاين خضت معركة يرسة
مع النصوص قبل أن أسنمهم املشل.

أطنق النص عددا من الطنقشت ىلع معطف احلكيم ثم قشل هل :أعتذ لك ،فقد افدت مجيع الطنقشت اليت

ميع.
حينهش أموك احلكيم بشلنص بقوة ،وقشل هل :واآلن أعطين مجيع مش معك من اقود وإال أوسعتك رضبش!!
فرىم النص مجيع مش معه من اقود وفر هش بش!!
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(خرافة من بورما)
املعدة الفش غة
يف أحد األيشم أمر وايل املدينة مجيع القشد ين من جشل القرية ىلع املشش كة يف بنشء دا لنعبشدة ،وقشل هلم:

لن أدفع لكم أ اقود ،ألاكم ستنشلون األجر واثلواب من اهلل.

بدأ مجيع القشد ين العمل خوفش من غضب الوايل ،وحني ااتصف انلهش الحظ الوايل شخصش جينس يف الظل
وال يعمل ،فذهب إيله وقشل هل :لم ال تعمل مع اآلخرين؟ فأجشب :كيف أعمل ومعديت فش غة؟
اظر الوايل إيله فوجده مفتول العضالت وقو ابلنية فأمر خدمه بإطعشمه ليوشعد اجلميع بعد أن يشبع.
أكل الرجل مش قدم إيله ،وطنب املزيد ،واملزيد حىت شبع تمشمش ،ثم ذهب إىل الظل واسرتاح مرة أخرى.

بعد فرتة آه الوايل جشلوش يف الظل فقشل هل :لم ال تعمل مع اآلخرين؟
فقشل الرجل :لقد اكن بود أن أسشعد اآلخرين وأكوب اثلواب من اهلل ،ولكن معديت مألى بشلطعشم .من
يوتطيع العمل ومعدته مألى؟!
تعنيم الصرب
بينمش اكن أحد احلكمشء موشفرا إىل دولة من دول الرشق إذ أى أمشمه املشهد اتلشيل :قشل األطفشل بأاهم
جيشع ،فوضعت األمهشت الطعشم أمشم أطفشهلن ،وحني هموا بوضع أول لقمة يف أفواههم أىت لجموعة من
الرجشل ،واختطفوا صحون الطعشم ،وأخفوهش يف ماكن ال يعرفه األطفشل.

فنمش أى احلكيم ذلك ،سأل األمهشت عن الرس فقنن هل :ااتظر قنيال وستعرف.
وحينهش بدأ األطفشل يبحثون عن الطعشم حىت وجدوه ،فأخذوه وأكنوه بشهية أكرب.

فقشلت املرأة لنحكيم :إانش بهذه الطريقة اعنم أبنشءاش الصرب وعدم اتلاكسل.
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الضفدع واملنك

اشتد اجلفشف يف إحدى ادلول حىت اكد أهنهش يهنكون من شدة العطش ،واكن يف اعصمة ادلولة خزان

ضخم يويق منه انلشس ،ويف يوم الحظ حش س اخلزان ترسبش يف أحد جد ااه ،فركض إىل املنك وأخربه،
فخرج املنك مع افر من حششيته ملششهدة الترسب ،ولكنه لم ير أثرا هل .فقد اكن ماكن الترسب اذل

آه

احلش س جشفش تمشمش.

وبعد أيشم اعد الترسب مرة أخرى ،وحني أخربه احلش س بذلك خرج مع عدد من املهندسني اذلين صعدوا

إىل اخلزان ،فوجدوا ماكن الترسب وقد أغنق ألن ضفداع كبريا اكن جينس فوق اثلقب ويوده ،وحني هم
املهندسون بقتل الضفدع قشل هلم املنك :دعوه ،فهو صشحب فضل عنينش ،ألاه أوقف الترسب طينة هذه
األيشم.
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(خرافة من مالزييا)
شجرة جوز اهلند
يف زمن مىض ،اكن هنشك ششب حيب موشعدة اآلخرين ،ويف يوم من األيشم مر جبوا كوخ يقف أمشمه شيخ

يبدو عنيه عالمشت احلكمة والعنم فقشل هل الششب :أ يد أن أكون شخصش اشفعش لآلخرين .فقل يل مشذا
أفعل؟ دخل الشيخ إىل كوخه ،وأحرض صندوقش عتيقش صغريا ،وأعطشه الششب وقشل هل :ال تفتحه إال بعد أن
تدخل بيتك.
أخذ الششب الصندوق ومىض إىل بيته ،زيف الطريق عج ز عن مقشومة فضوهل ملعرفة مش بداخل الصندوق،

ففتح الصندوق ،وحينهش حتول الششب إىل شجرة جوز هند عمالقة يف أعالهش ثمش جوز هند .وايلوم حنن

ارى هذه الشجرة املفيدة يف لك ماكن.
الويد وحشمنو الكريس

اكن عند أحد أثريشء الرشق لكب أيلف ،ويف يوم الحظ الرث اختفشء اللكب ،فنشدى حشميل كرسيه وطنب
منهم ابلحث عن اللكب ،فقشلوا هل :عمننش أن حنمل الكريس فحوب ،وليس أن ابحث عن لكبك حني
يضيع .فقشل الويد :حونش ،إذن امحنوين ىلع الكريس ،وسأحبث عن اللكب بنفيس.
أخذ الويد ينف اتلالل والوديشن واملدينة بشحثش عن اللكب منذ الصبشح حىت بعد منتصف انلهش حىت شعر

حشمنو الكريس بآالم شديدة يف أعضشئهم ،فقشلوا هل :سيد ..سنبحث عن لكبك بأافونش ،واذهب أات
لرتتشح.
فزنل من كرسيه ششكرا إيشهم ،واجته مششيش إىل بيته ،فجنس الرجشل حتت شجرة وهم ينهثون وقشلوا فيمش
بينهم :لو أانش وافقنش منذ ابلداية ىلع ابلحث عن اللكب ملش حدث نلش مش حدث!!
ضش ب الطبل
بينمش اكات فرقة من اجليش توري يف الغشبة ،واكن ضش ب الطبل يدق بصوت منخفض ،إذ سمعت فرقة من
جيش األعداء صوت الطبل ،فحشرصت الفرقة من لك اجلهشت ،فأمر قشئد الفرقة األوىل ضش ب الطبل بأن

يرضب الطبل بكل قوته يلحمس جنود الفرقة ،اذلين قشتنوا قتشل األسود حىت هزموا فرقة األعداء .وحينهش
قشل قشئد الفرقة :أيهش اجلنود الشجعشن..إن الرش واخلري قد ينبعشن من مصد واحد!!
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املهرج والشمعة

بينمش اكن مهرج أمحق يف زيش ة إلحدى املدن ألداء بعض االستعراضشت يف سشحة ابلادية ،ششهد ىلع طشولة

العششء شمعة مجينة فوأل ئيس ابلادية مش هذا؟ فأجشبه ممشزحش :هذا ابن الشمس!!
املهرج األمحق صدق مش قشهل ئيس ابلادية ،وصش يتحني الفرص من أجل رسقة الشمعة ،وحني وجد فرصة
سشحنة رسق الشمعة وأخفشهش يف خزااة يف غرفته املوجودة يف سكن الضيشفة اتلشبع لنبادية .وبعد دقشئق

معدودة احرتقت اخلزااة ،واشتعل أثشث الغرفة ،وااتقل احلريق إىل مجيع الغرف حىت أكنت انلريان لك
يشء.
جشء ئيس ابلادية ليششهد مش حدث ،وجشء املهرج ،فبحث عن الصندوق اذل أخىف فيه الشمعة ،فوجد
بعضش من بقشيشه ،فحمنهش ،وقشل لرئيس ابلادية :هذا هو الصندوق اذل أخفيت فيه ابن الشمس ،أتمىن أن
أعرف إذا اكن قد مشت يف احلريق أو أاه مش يزال ىلع قيد احليشة!

حينهش عنم ئيس ابلادية خبطئه ،وقشل ملن حوهل :احذ وا أن تمزحوا مع أمحق!!
الطشغية و جل ابلالط

قشل أحد املنوك الطغشة لرجشل بالطه يومش :من استطشع منكم أن يدو حول ممنكيت يف أقرص وقت ممكن

فوأعطيه إحدى هشتني اجلوهرتني .وحينهش قشم أحد جشل ابلالط املزتلفني بشدلو ان حول املنك وهو
جشلس ىلع عرشه ،ثم جشء إيله وقشل :موال  ..أعطين اجلشئزة.
فقشل املنك :وكيف ذلك؟

فأجشب جل ابلالط :لقد د ت حولك يش موال  ،ألوت أات املمنكة؟
رس املنك جبواب الرجل ،فأعطشه لكتش اجلوهرتني ،وحينهش تهشمس بشيق جشل ابلالط فيمش بينهم :ال تنطيل

حيل املزتلفني إال ىلع احلمىق!!
املنك ووزيره والنص
حكم منك يريق يةمن بتنشسخ األ واح ىلع أحد النصوص أن جياد مئة جادة ،وقبل تنفيذ احلكم ،قشل
لوزيره :أات تعنم أن من يفعل شيئش يف هذه احلي شة سيعشقب يف احليشة القشدمة ،وأاش خطرت ببشيل فكرة ويه
أن أترك هذا النص دون جاد حىت ال يقتص مين يف احليشة القشدمة.

فقشل وزيره :أعنم هذا اليشء يش موال  ،ولكن أعتقد أن هذا النص قد جادك مئة جادة يف حيشة سشبقة،
وهش أات اآلن تقتص منه يف هذه احليشة.
رس املنك بإجشبة الوزير ،وأمر هل بماكفأة لجزية.
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انلمر والوشحر

يف أحد األيشم اكن سشحر يوتعرض أمشم لجموعة من انلشس يف إحدى القرى ،وأثنشء استعراضه أخرج من

قبعته أ ابش وسط استغراب اجلميع ،بمش فيهم انلمر اذل اكن يششهد العرض من بعيد.
وبعد أن ااتىه االستعراض وحصل الوشحر ىلع بعض انلقود ،مىض مغشد ا القرية فشعرتض طريقه انلمر،
وقشل هل :لقد أيتك وأات خترج أ ابش من قبعتك ،وأ يد منك أن خترج بدال منه امرا صغريا.

قشل الوشحر :ولكن األ اب اكن موجودا بداخل القبعة من قبل ،وال أستطيع أن أخرج امرا صغريا من
القبعة إال بعد أن أضعه فيهش قبل العرض.
قشل انلمر اغضبش :إذا أ دت أن حتشفظ ىلع حيشتك فأخرج يل امرا ،وإال سيكون هذا آخر يوم يف حيشتك.

قشل الوشحر :حونش حونش ،سأخرج لك امرا صغريا ولكن ليس ايلوم ،ألاه جيب عنيك أن تنتظر شهرا ىلع

األقل.

قشل انلمر :وأاش موافق ،سأاتظر شهرا.
قشل الوشحر :وجيب عنيك أن تنزتم طوال هذا الشهر حبمية خشصة ،حبيث ال تأكل سوى األ ز واحلنيب.
قشل انلمر :ال مشلكة عند  ،سألزتم بشحلمية ملدة شهر.

وبعد الشهر جشء انلمر إىل الوشحر واكن ضعيفش بوبب احلمية وقشل هل :هيش افذ وعدك يل.
صشح الوشحر ىلع انلشس واشداهم ليشهدوا العرض ،وحني اجتمعوا فع قبعته وأخرج منهش قطة صغرية بعد

أن صبغهش بنون انلمر .وحني أخرجهش بدأت تموء ،وحني آهش انلمر وسمعهش غضب ،وأ اد أن يزأ بصوته
القو  ،ولكن لضعفه فقد خرج منه صوت يشبه املواء.

حينهش شعر انلمر بشخلجل ،وهرب ولم يعد حىت اآلن!!
مقشس احلذاء

أ دا أحدهم أن يشرت ح ذاء جديدا هل ،فأحرض موطرة وأخذ مقشس قدمه ،وكتبه يف و قة ،ثم خرج من
بيته متجهش صوب حمشل األحذية ،وحني وصل املحل ،ودخنه اكتشف أاه نيس الو قة اليت بهش مقشس قدمه،

فشعتذ لصشحب املحل بأاه نيس املقشس ،وخرج من عنده اكضش..
وحني أحرض املقشس ثم اعد اكات ادلاككني قد أغنقت أبوابهش ،فوقف متحرسا أمشم حمل األحذية ،فجشءه
أحد ادل اويش وسأهل :مش بك؟ فأخربه القصة .فقشل :هل احلذاء اذل تريد يراءه لك أم لغريك؟ فقشل :بل

يل .فقشل هل ادل ويش :مشدام احلذاء لك فنم لم تدخل املحل وجترب احلذاء اذل ينشسبك ثم تشرتيه!!

31

دار نارشي للنرش اإللكرتوين

سعيد الدورسي

وقال الثعلب – حكايات رمزية -

احلكيمشن والشمس

اشتد اجلدل بني حكيمني حول موضوع يتعنق بشلشمس ،هل يه افوهش اليت تطنع لك يوم بعد أن تغرب،

أم أاهش تطنع شمس أخرى جديدة غري اليت غربت؟
وأثنشء جداهلمش مر بهمش شخص ذيك ،فقشل هلمش :لو سمحتمش يل فووف أجيب عن سةالكمش اذل تتجشدالن
حوهل .فقشال هل :سنكون لك من الششكرين.

وحينهش أخذ يتلكم عن الشمس ،ويصفهش ،ويوضح أهميتهش لنكون ،ولنحيشة..ثم توقف وقشل سأكمل لكمش

بشيق املحشرضة يف الغد.
ويف الغد جشء اذليك إىل ماكاهم اذل تقشبنوا فيه بشألمس ،فوجدهمش بشاتظش ه ،فقشل هلمش :إاين لوت متأكدا
من أاكمش افس الشخصني الذلين حدثتكمش بشأل مس ،أم شخصشن آخران ،وإمش أن تثبتش يل أاكمش افس

الشخصني أو لن أكمل اصف املحشرضة املتبيق.

وحينهش ترك احلكيمشن املاكن بعد أن فهمش مشذا اكن يعين ،ولم يعودا يتششجران حول الشمس أبدا.
املنك ومهرجه

يف أحد األيشم قشل املنك أمشم جشل بالطه :أعتقد أن أذىك انلشس هم العنمشء .وحني وافقوه ىلع مقوتله
اعرتض املهرج قشئال :أمش أاش يش سيد فأعتقد أن أذىك انلشس هم اتلجش  .وأستطيع أن أثبت لك صدق
الكيم .قشل املنك :أثبت نلش صدق الكمك خالل يومني اثنني.
داع املهرج أحد العنمشء ىلع مومع من املنك وقشل هل :إن املنك يريد أن يشرت شش بك .فكم تريد ثمنش

هل؟ فأجشب العشلم :أ يد عرشين عمنة ذهبية .فنقده املهرج مش أ اد ،واشدى ىلع احلالق ،وأمره أن حينق
شش به ،ففعل ذلك ،وخرج العشلم بدون شش ب.

وبعدهش استدىع املهرج أحد اتلجش فقشل هل ىلع مومع من املنك :إن املنك يريد أن يشرت شش بك .فكم
تريد ثمنش هل؟ فأجشب اتلشجر :إاين تشجر ،وشش يب هل أهمية كبرية يف عموم مظهر أثنشء عقد الصفقشت

وابليع والرشاء ،وذلا فأاش أطنب ثمنش هل عرشين ألف عمنة ذهبية .اقده املهرج املبنغ ،وأ سل احلالق

يلحنق شش به ،فصشح اتلشجر به قشئال :إن هذا الشش ب اآلن منك ملوال املنك ولن أسمح ألحد بمس
شعرة منه سواه .ثم خرج من القرص واملنك يومع مش حدث.
حينهش أيقن املنك بصحة الكم املهرج ،وتيقن أن اتلجش أذىك من العنمشء.
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املنك و جل ابلالط والوزير

غضب أحد منوك الرشق من أحد موظ ي ابلالط بوبب عدم وجوده يف ابلالط يف أكرث األوقشت ،ويف يوم

خرج املنك مع وزيره متنكرين لنمرو ىلع املحالت وتفقد أحوال الرعية كمش يه اعدة املنوك يف ذلك
الوقت ،وحني مرا بداكن جزا قشل املنك لوزيره :إذا أيت املوظف الغشئب فأخربه أن يأيت إيل.
وبعد فرتة قشبل الوزير املوظف فقشل هل :احذ أن يراك املنك حىت أطنب منك ذلك ،وال توألين عن

الوبب .فشختىف املوظف عن األاظش  ،وبعد فرتة وصل خرب حتذير الوزير لنموظف إىل املنك عن طريق
جواسيوه ،فشستدىع الوزير وسأهل عن سبب حتذيره لنموظف ،فقشل :حني مر اش بداكن اجلزا طنبت مين
أن أطنب من املوظف أن يأيت إيلك ،فعنمت بأاك تريد أن تعنق مثل األغنشم اليت يف داكن اجلزا  ،فحذ ته
من أن تراه إال حني تكون يف مزاج صشف.

وحينهش اعرتف املنك أن تنك اكات ايته بشلفعل وأن املوظف جنش بفضل ذاكء الوزير.

احلصشن املجنح
أ اد أحد أبشطرة الرشق يراء احلصشن املجنح اذل يقطع يف ايلوم الواحد مئشت األميشل ،فأمر أحد وز ائه

أن يبحث عنه يف أ جشء اإلمرباطو ية ،وأن يدفع ملشلكه ألف قطعة ذهبية ويشرتيه منه .وبعد أشهر اعد
الوزير وقد أحرض معه عظشم حصشن لجنح ميت اشرتاهش من مشلك احلصشن خبمس مئة قطعة ذهبية .وحني
سأهل اإلمرباطو عن سبب ترصفه األ عن هذا ،قشل هل :حني يومع انلشس أاك اشرتيت حصشاش ميتش خبمس
مئة قطعة ذهبية ،فويأيت أصحشب اخليول املجنحة احلية خبيوهلم يلبيعوهش لك .وهذا مش حدث بشلفعل فقد
اشرتى اإلمرباطو يف تنك الونة ثالثة خيول من أصحشبهش اذلين جنبوهش إىل قرصه بأافوهم.

فرو اثلعنب
يف زمن سشبق ،تزوج أحدهم فتشة مجينة وعنيدة ،ويف أحد األيشم طنبت م ن زوجهش أن حيرض هلش فرو ثعنب
تلضعه ىلع عنقهش ،ألن اثلعشلب اكات اشد ة يف ذلك الوقت فقد اكات أسعش فرائهش اغيلة ،مش اضطر الزوج

املوكني إىل اخلروج لصيد اثلعشلب بنفوه.
وبعد حبث سشاعت طوينة ..وجد افوه وجهش لوجه أمشم أحد اثلعشلب ،فأموك به من ذينه ،وقشل هل :إذا
أ دت أن تبىق حيش ،فأعطين فراءك وسأطنق رساحك .وحينهش قشل اثلعنب :لقد طنبت شيئش يوريا يش
عزيز  ،وسأعطيك فرايئ بكل رسو  ،ولكن كيف أخنع فرايئ وأات تموك بذييل؟

وحينهش أطنق الرجل ذينه ،وااتظر أن خينع اثلعنب جاده ،ولكن اثلعنب أطنق سشقيه لنريح وسط ذهول
الصيشد املوكني!!
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(خرافة من الصني)
القبيحة واجلمينة
خرجت ذات يوم أمجل فتيشت املدينة ،واضعة يدهش ىلع صد هش من ألم أصشبهش ،فبدا وجههش اعبوش .وحني
أتهش فتشة قبيحة أعجبت بشلكهش ،فقادتش بوضع يدهش ىلع صد هش ،وعبوت بوجههش .وخرجت يف الشش ع.

وحني آهش جل ثر أغنق أبوابه واوافذه خوفش.
وحني آهش جل فقري ،هرب مع زوجته وأبنشئه بعيدا.
لم تعرف الفتشة القبيحة رس مجشل الفتشة األخرى حني وضعت يدهش ىلع صد هش.
منقذ القمر
خرج أحد أبنشء ابلشدية إىل ابلرئ لريو املشء يلال ،فنمش اظر إىل ابلرئ أى صو ة القمر بداخنه ،فخشطب
القمر قشئال :ااتظر أيهش املوكني ،وسأعود ألاقذك بعد قنيل .ثم مىض إىل بيته وأحرض عصش ،و بط يف
طرفهش حبال ،ثم مشهش يف ابلرئ ،وأخذ حيشول أن جيذب بهش القمر .وفجأة عنقت يف يشء بداخل ابلرئ،
فوحب بكل قوته ،يلنقذ القمر ،فشاقطع احلبل ،ووقع الرجل ىلع ظهره ،وحينمش فتح عينيه اظر فإذا القمر
يف الومشء ،فظن أاه هو اذل أخرجه من ابلرئ ،وأاه قشم بعمل عظيم.
ويف صبشح ايلوم اتلشيل خرج من مزنهل سعيدا ،ولكمش قشبل أحدا يف الطريق وى هل بفخر حاكيته ابلش حة

حني أاقذ القمر من الغرق!!
حينة عجوز

حني تقدم أحد اآلبشء يف العمر ،دون أن يكون دليه معشش تقشعد يكفيه ذل الوةال ،شعر بإهمشل

أبنشئه هل ،وانشغشهلم عنه بمطش دة فرص احليشة ،ومذلاتهش.

ويف يوم زا ه أحد أصدقشئه فششتىك هل حشتله الصحية واملشدية اجلديدة ،فأشش عنيه بتنفيذ خطة من شأاهش
أن تعيد اهتمشم أبنشئه به ،فوافق العجوز ىلع اخلطة ،فأحرض صديقه كمية من احلقشئب مألى بشحلجش ة،
وأدخنهش مزنل العجوز ىلع مرأى من انلشس ،ومن أبنشئه .وطنب منه حني يوأهل أحد عن هذه احلقشئب أن

يقول :إاهش اصييب من جتش ة اكات بيين وبني هذا الصديق.

وبشلفعل ااطنت احلينة ىلع اجلميع ،وأخذ اجلميع بمن فيهم أبنشوه يهتمون به ،ويفرشون األ ض حتت
قدميه و دا.
ولم يعنم أحد بأن احلقشئب مألى بشحلجش ة إال حني مشت العجوز!!
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اثلعنب والونطعواشت

يف أحد األيشم وقف ثعنب جبوا الششطئ وأخذ يبيك ،فومعت بكشءه الونطعواشت ،فخرجت إيله وقشلت:

مشذا يبكيك أيهش اثلعنب؟
فقشل :لقد طردين أقريب اثلعشلب.
قشلوا :وملشذا طردوك؟

قشل :لقد عزم اثلعشلب ىلع أن يهجموا عنيكم ،ويأكنوكم ،ولكين فضت ،وقنت هلم :حرام أن تقتنوا هذه
املخنوقشت النطيفة .وذللك فقد طردوين.
قشلت الونطعواشت :ومشذا ستفعل اآلن؟
قشل :سأحبث يل عن عمل.

عقدت الونطعواشت اجتمشاع ،خرجوا منه بقرا اهشيئ ،وهو أن اثلعنب طرد بوبب دفشعه عنش ،وذللك

سنجعنه يعمل عنداش ماكفأة هل.
أخربت الونطعواشت اثلعنب بقرا هم انلهشيئ ،فوافق ىلع الفو .
أخذ اثلعنب يويل الونطعواشت بشلقصص ،واحليل املضحكة ،وحني طنع القمر يف الومشء قشل هلم :ألم

جتربوا اتلجول حتت ضوء القمر؟

قشلوا :ال لم جنرب ،فنحن خمنوقشت ضعيفة ،وال نوتطيع االبتعشد عن بيوتنش.
قشل اثلعنب :مش دمت معكم فال ختشوا شيئش ،فووف أدافع عنكم ضد أ عدو.
وافقت الونطعواشت ىلع اتلجول مع اثلعنب حتت ضوء القمر ،ويف الطريق أخذ اثلعنب يقص عنيهم

قصصش مونية  ،ومضحكة ،وحني ابتعدوا كثريا عن الششطئ أصد عواء قويش ،فخرجت لجموعة من
اثلعشلب من الغشبة ،وهجمت ىلع الونطعواشت اليت حشولت الفرا ولكن اثلعشلب اتلهمتهم مجيعش.
اثلعنب وانلمر

بينمش اكن اثلعنب يتجول يف الغشبة إذ وجد افوه وجهش لوجه مع امر جشئع ،وملش أى أن انلمر يريد أن يأكنه

قشل هل بصوت مرتفع وثقة :إاه ملن العش عنيك أن تأكنين..وحني ال حظ أن انلمر أصىغ إيله بشهتمشم تشبع
يقول :لقد أ سنين اهلل مناك ىلع احليوااشت ،وإذا لم تصدقين فتعشل ميع وسرتى بنفوك.
وااطنق اثلعنب يتجول بني احليوااشت وانلمر خنفه ،ولكمش أت احليوااشت انلمر فرت خوفش منه .وحينهش لم

يعد انلمر يشك يف صدق قصة اثلعنب ،فرتكه دون أن يأكنه!!
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مأدبة الغشبة

يف أحد األيشم قر ت احليوااشت أن تقيم مأدبة كبرية وحفنة عظيمة لتونية منكهم األسد ،ولعنمهم بمكر

اثلعنب ،وختريبه لنحفالت بمكره وحينه ،فنم يدعوه إىل احلفل.
غضب اثلعنب من عدم دعوته ،فذهب بشكيش إىل األسد وقشل هل :إن احليوااشت سيدعواك إىل احلفنة،
يلقتنوك فيهش ،ولعنمهم بأاين من أتبشعك املخنصني لم يدعواين إىل احلفل.

قشل األسد اذل صدق اثلعنب :ومش العمل اآلن؟

قشل اثلعنب :عنيك أن تذهب إىل احلفل ،وتترصف بتنقشئية ،وكأاك ال تعنم شيئش عن خطتهم ،وأاش
سأختبئ قريبش منك يف الغشب ة ،وحني تومع إشش ة مين فمعىن ذلك أن تبدأ اهلجوم ألن حيشتك ستكون يف
خطر.

وافق األسد ىلع اخلطة ،وذهب إىل احلفل ،اذل

قصت فيه احليوااشت ،وغنت الطيو  ،وألن األسد والضبع

هم وسشء تنظيم احلفل ،فقد تقدموا بإلكيل من الزهر يلعنقوه يف قبة األسد تكريمش هل ،وحني تقدموا
تلعنيق اإللكيل أصد اثلعنب صوت عواء سمعه األسد ،فهجم ىلع اذلئب والضبع وطرحهمش أ ضش ،ففرت
مجيع احليوااشت خشئفة من األسد ،فطش دهم اثلعنب وهو يقول :اطردوا اخلواة من الغشبة.

قشلت احليوااشت فيمش بينهش :لقد اعتقداش أانش سنكون آمنني حني منعنش اثلعنب من االشرتاك يف احلفل،
ولكن يبدو أانش قد جشابنش الصواب يف ذلك.
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اثلعنب واذلئب

وقع ثعنب يف برئ ذات يوم ،فتعنق ببعض اجلذو ىلع حشفة ابلرئ فمنعته من الغرق ،ويف تنك األثنشء ،مر به

اذلئب فرآه ىلع تنك احلشل ،فقشل هل :أخريا اثلعنب املاك وقع يف ابلرئ!!
فقشل اثلعنب :أاش لم أقع يف ابلرئ بل ازلت لغرض معني ،وهدف مفيد.
فقشل اذلئب :ومش هو؟

قشل اثلعنب :ألم تومع عن اجلفشف اذل سيحل بشلغشبة؟ لقد ولكين اجلميع بشإلموشك بشملشء حىت ال يذهب
بعيدا ،ىلع أن يتكفنوا بإطعشيم يوميش ،بشإلضشفة إىل اتب كبري سيعطواه يل ،ثم إاين بهذه الطريقة لن

أحتشج إىل االاتظش لرشب املشء.
قشل اذلئب :وهل أستطيع أن أعمل أاش معك ،ىلع أن أحظى بهذه املمزيات أيضش؟

قشل اثلعنب :بشلطبع يش صدييق ،ولكن عنيك أوال أن حترض حبال ،فرتبط افوك به ،ثم تضعه ىلع بكرة
وتنيق طرفه اآلخر عيل ،فأ بطه حول جويم ،ثم تقفز أات داخل ابلرئ ،وأخرج أاش ،وسأعود إيلك فيمش بعد

ألحل حمنك.
افذ اذلئب تعنيمشت اثلعنب ،فقز إىل ابلرئ بينمش خرج اثلعنب ،وفك احلبل عن جوده ،و مشه ىلع اذلئب

ضشحاك وقشل :أيهش الطمشع الغيب ،ستبىق يف هذا ابلرئ إىل األبد ،أو حىت يأيت مشلك ابلرئ فينيق جبثتك يف
اخلالء.
فقشل اذلئب :يش لألسف ،هذه اتيجة الطمع!!
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الظيب وانلمر

تقشبل امر صغري مع ظيب صغري فقشل الظيب :مش أمجل اخلطوط اليت ىلع جومك!!
وقشل انلمر :مش أمجل ابلقع اليت ىلع جومك!!

فقشل الظيب :لم ال اكون صديقني ،واذهب اتمىش مع بعضنش يف الغشبة؟
وافق انلمر ،وذهبش مع بعضهمش يتمشيشن ،وحني حشن موعد اإلفطش وجد الظيب أمشمه عشبش أخرض ذليذا،

وحني أ اد أن يأكل منه ،قشل يف افوه :إن الصديق احلقييق ال يأكل قبل صديقه .فنشدى انلمر وقشل هل :هيش
تنشول ميع هذا العشب الذليذ.
فتح انلمر فمه ،وتنشول بعض احلششئش ولكن لم يوتوغ طعمهش ،فنفظهش ،وقشل :آسف يش صدييق ،ولكين
طعمهش لم يعجبين.

قشل الظيب :ااتظر قنيال ،وسأذهب إىل ابليت ،وأسأل أيم عن الطعشم اذل ينشسبك.
كض الظيب بشجتشه مزنهل ،وأخرب وادلته عن صديقه اجلديد ،وسأهلش عن الطعشم اذل ينشسب صديقه انلمر.

قشلت أمه :يش لك من ظيب حمظوظ ،لقد جنوت من املوت بأعجوبة .إن الطعشم املفضل لننمر هو حلم الظبشء،
وذلا فشنلمر هو عدواش األول يف الغشبة.

أخذ الظيب الصغري يرتعد خوفش ،فقشلت هل وادلته :إن العشقل يش بين من يبتعد عن الرش منذ أول إشش ة.

املزا ع األمحق
ز ع أحد احلمىق حقنه أ زا ،وحني بدأ األ ز ينمو ويكرب ويتطشول أخذ يقش ن بني حقنه وحقول
اآلخرين ،فوجد أن حمصوهل أقرص من غريه ،ففكر يف طريقة يلجعل حمصوهل يطول برسعة ،فشهتدى إىل

طريقة غريبة ،ويه أن يوحب لك ابتة إىل األىلع بضعة سنتيمرتات ،فتبدو بذلك أطول من الوشبق ،وطبق
هذه الطريقة ىلع لك املحصول ،ثم اعد إىل مزنهل واشم قرير العني.
ويف صبشح ايلوم اتلشيل اكن حقنه لكه قد ذبل بفعل ترصفه األ عن ،وتعجنه اليشء قبل أوااه!!
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األمحق ومشلك احلزين

يف أحد األيشم ز ع مزا ع أمحق حقنه بشذل ة ،وبعد ميض شهر أخذ حيدث افوه ىلع مرأى ومومع من

مشلك احلزين ،وأخذ يقول :لو ااتظرت شهرين آخرين ،فوأحصل ىلع ثالثة أطنشن من اذل ة ،أمش لو حصدت
اآلن فوأحصل ىلع طن واحد فقط.
فقشل هل مشلك احلزين :لقد طفت حول العشلم ،ودل معرفة جغرافية كبرية ،ولو كنت ماكاك حلصنت ىلع

ثالثة أطنشن ايلوم.

فقشل املزا ع :وكيف؟
فأجشبه مشلك احلزين :افتح بشب الود ،وا و املحشصيل بشملشء اذل كنت سرتويهش به الشهرين القشدمني،
وبذلك تنمو املحشصيل اآلن ،وحتصل ىلع ثالثة أطنشن من اذل ة.

صدق األمحق اصيحة الطشئر ،ففتح بشب الود ،فشاطنق املشء وجرف املحشصيل ،وغطشهش بشلوحل ،بينمش اشدى

مشلك احلزين بين جنوه ،فأخذوا ينتقطون األسمشك الكبرية اليت بقيت يف الود بعد خنوه من املشء ،وبعد
ذلك ااقضوا ىلع أألسمشك الصغرية اليت خرجت من الود ،وااترشت يف احلقل.
أخذ املزا ع يتحرس ويقول :لقد ضيعتين معنومشت مشلك احلزين اجلغرافية.
فقشل مشلك احلزين :معنومشيت اجلغرافية مثل حوشبشتك غري املعقولة.

عزف منفرد
اكن أحد حاكم ايلشبشن حيب أ ن يوتمع إىل املوسيىق ،وذلا فقد أسس فرقة مكواة من أ بع مئة اعزف،
تلعزف هل مقطواعت موسيقية حني يتنشول الطعشم أو يوتقبل الوفود.

وبوبب العدد الكبري هلذه الفرقة فقد ااضم حمتشل يدىع" شوااج" ال جييد حىت أبوط مبشدئ العزف إيلهش،
فاكن حيمل آتله ،وخيتبئ خنف أحد العشزفني حىت تنتيه الفرقة من العزف ،ويوتنم لك شهر مرتبه من
املنك مثل غريه.

وبيق ىلع هذه احلشل سنوات حىت تويف املنك وخنفه ىلع العرش ابنه اذل لم يكن حيب العزف اجلمشيع،

بل اكن حيب العزف املنفرد .وحينهش عنم شوااج أاه لم يعد هل ماكن يلقدم ائعته املوسيقية اكلعشدة يف ظل
هذه الظروف الطش ئة.
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العجوز والومكة اذلهبية

اكن هنشك صيشد عجوز حيب صيد األسمشك ،فاكن يركب قش به وينطنق به داخل حبرية قريبة من مزنهل.
ويف أحد األيشم كب قش به ،وااطنق به داخل ابلحرية ،ثم توقف وألىق سنش ته ،وااتظر ثم ااتظر حىت مل

واشم.
وفجأة استيقظ الع جوز ىلع حركة اهزتاز الونش ة ،فجذب بكل قوته ،فخرجت هل سمكة ذهبية ،وحني
وضعهش يف القش ب دهش بقوة ألاهش اكات تتلكم..

قشلت هل الومكة اذلهبية :أ جوك..هل يمكن أن ترتكين أذهب؟
فأجشب العجوز :ال..بل سآلكك.
قشلت الومكة اذلهبية :إذا تركتين أذهب فوأعطيك حبال من اذلهب اخلشلص.

قشل العجوز موتغربش :حبل ذهيب؟ ولكن كيف يمكن أن أثق بصدق الكمك؟

فقشلت الومكة :ا م الونش ة يف ابلحر ،وبعد دقشئق ستحصل ىلع احلبل اذلهيب.
وبعد دقشئق شعر العجوز بيشء مش عنق يف الونش ة ،فوحب فإذا هو حبل ذهيب ،فأخذ يوحب ويوحب
دون أن ينتيه احلبل حىت اعتقد العجوز أاه بال اهشية.

قشلت الومكة اذلهبية :اآلن هش أات حصنت ىلع احلبل اذلهيب اذل وعدتك به ،فدعين أميض إىل حشل

سبييل.
قشل العجوز :ال بل سآخذك إىل الووق وسأبيعك بثمن جيد .ثم وضعهش يف سطل ممنوء بشملشء.
واصل العجوز سحب احلبل اذلهيب ،فبدأ قش به يثقل ويغرق ،ولكن استمر يوحب ويوحب حىت غرق

القش ب ،ومشت العجوز غرقش ،بينمش مضت الومكة اذلهبية إىل حشل سبينهش.
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الومكة الكبرية

قبل ثالثة آالف اعم ،عنم أحد احلكمشء أن حشكم إحدى الواليشت اكن طموحش ،فقر أن عنيه أن ينفت

ااتبشهه لعنه جيد دليه فرصة لنتعنيم أو العمل ،وبدال من كت شبة سريته اذلاتية وتقديمهش إىل احلشكم ،قصد
انلهر وألىق بونش ته اليت اكات خشيلة من الطعم فيه ،وترك بينهش وبني املشء موشفة ثالثة أقدام ،ثم أخذ
يردد بصوت مرتفع ليومعه جنود احلشكم وعيواه :أيتهش الومكة..إذا لم تكوين اغبة يف احليشة ،فتعشيل

وابتنيع الشص بنفوك!!

ومش يه إال حلظشت حىت اقل عيون احلشكم طريقة هذا الرجل الغريبة يف صيد الومك إىل احلشكم،
فأ سل جنوده مبشيرة إلحضش ه ،وحني وصنوا إيله وعنم بمش يريدون فض دعوتهم ،وجتشهنهم وأخذ يردد:
حىت اآلن لم أصطد سمكة واحدة ،ولكن اقرتبت وبيشاة من الفخ!!

فعشدوا إىل احلشكم وأخربوه بمش يقوهل ذلك الصيشد غريب األطوا  ،فشزداد تشوقش إىل ويته ،واتلحدث
معه،فأ سل أحد الضبشط هذه املرة دلعوته ،ولكنه فض وهو يردد :الومكة الكبرية لم تعنق ،ولكن
الصغرية اقرتبت من الفخ!!
وحني عنم احلشكم بذلك اعتقد جشزمش بأن ذلك الرجل معنم كبري ،وأىت بنفوه ملقشبنته جشبلش معه الكثري
من اهلدايش اثلمينة ،وحني داعه احلشكم لنعمل معه وافق ىلع الفو ألن هذا هو مش جعنه يقوم بهذه احلينة

أصال!!
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خرافات الطيور والحيوانات
الفراشة والزهرة
وقعت فراشة ىلع زهرة ،فأعجبت لك منهمش بشألخرى ،ووقعتش يف حب بعضهمش ،فتعشهدتش ىلع الوفشء مدى

احليشة.

وبعد أيشم ااقطعت الفراشة عن زيش ة الزهرة ،فاكات الزهرة تنتظرهش لك يوم دون جدوى..
وحني اعدت الفراشة إىل الزهرة قشلت الزهرة هلش :هذا وفشوك اذل وعدتين به؟ لقد أيتك تقعني ىلع الزهو
األخرى ،و أيت إحدى انلحالت تطش دك ،وتمنيت أاهش لوعتك!

فأجشبت الفراشة :وفشء؟ كيف تطنبني مين الوفشء ،وقد أيت بأم عيين انلحنة ويه تقع فوقك ،والزابو
وهو حينق حولك ،وحىت ابلق أيتك وأات تتضشحكني معه؟
عداوة اللكب والقطة

يف قديم الزمشن ،تزوج اللكب قطة ،فاكن اللكب لك يوم يذهب إىل العمل ،وحني يعود إىل املزنل جيد القطة

اشئمة يف فراشهش ،وتديع أاهش مريضة ،وتطنب منه أن يعد الغداء هلمش.
ويف يوم من األيشم قشل اللكب لنقطة اليت تديع أاهش مريضة أاه ذاهب إىل العمل ،وبدال من ذلك اخت ي يف
خزااة يف املزنل ،وحني توقعت القطة أاه ذهب ،قشمت من رسيرهش ،وأخذت تنعب مع أطفشهلش.

وحني آهش ال لكب بصحة جيدة ،خرج من اخلزااة اغضبش ،فهربت منه القطة ،فأخذ يطش دهش ،واستمرت
العداوة بني اللكب والقطة حىت اآلن!!
الطشووس والنرس
يقشل بأن الطشووس لم يكن هل يشه اجلميل وابلديع يف بداية نشأته ،بل اكن طشئرا اعديش حينق كغريه من

الطيو بريش قصري ،ولكنه يف يوم من األيشم ،داع اهلل أن يرزقه بريش ممزي وطويل يمزيه عن غريه من
الطيو  ،فشستجشب اهلل داعءه ،و زقه هذا الريش ابلديع ،واذليل املنفوش.
ويف أحد األيشم ششهد الطشووس نرسا حينق اعيلش يف الفضشء فرفع أجنحته كمش اكن معتشدا وحشول أن يطري
مثنه ،ولكن ذينه الضخم حشل دون ذلك.
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اذلبشبة والفيل

قشلت اذلبشبة ألحد أفيشل املنك :ااظر إىل افوك ،فرغم العمل الششق اذل تقوم به إال أاك تمنع من دخول
القرص وتبىق مربوطش بوثشقك يف هذا املاكن ،بينمش أاش ال أعمل شيئش ،ومع ذلك أجتول يف قرص املنك

وأستطيع حىت أن أقف ىلع أسه امللكل بشتلشج.
فقشل الفيل :هذا ألاك يشء تشفه وحقري!
فقشلت اذلبشبة :مع األسف هذا صحيح!
النوتس وانلحل والضفشدع
اكات لجموعة من الضفشدع تعيش يف حبرية تغطيهش أزهش النوتس .وحني تفتحت أزهش النوتس اليت يف

ابلحرية ،جشءت انلحالت إيلهش لتوتمتع بمنظرهش وجتمع الرحيق منهش ،فقشلت الضفشدع لننحل :أات تعشن

يف ماكن بعيد جدا ،ومع ذلك حني تتفتح األزهش تعرفن ذلك قبننش ،فكيف تعرفن؟
أجشبت إحدى انلحالت :اعرف ذلك من الراحئة اجلمينة اليت تفوح من الزهو .
قشلت الضفشدع :حنن اعيش يف الربكة ،ومع ذلك ال اعرف شيئش عن الراحئة اليت تقصداهش.

قشلت انلحالت :حن ن نوتطيع أن خنربكن بوجود الراحئة ،لكن ال نوتطيع أن اعطيكن أاوفش لتوتطعن

شمهش.
قشلت الضفشدع :يش لألسف ..مش الفشئدة من أن يعيش املرء جبوا األزهش إذا اكن ال يوتطيع أن يشمهش .ومع
ذلك ال يشء أفضل من تعنم الشعو بشجلمشل .وذلا طننب من انلحل أن يعنمهن كيف يوتمتعن بشلراحئة

اذلكية واجلمشل.

قشلت انلحالت :هذا موتحيل ،ألن الشعو بشجلمشل جيب أن يكون فينش منذ الوالدة ،وال يمكن تعنيمه.
تركت انلحالت الضفشدع حشئرات ،وطرن حنو زهرات النوتس.
العصفو وابلحر
قشل العصفو اذل يعيش جبوا بركة لرفيقه :لم ال اذهب واعيش يف ابلحر ،حيث نوتطيع أن نرشب من
مشئه الكثري واصطشد من سمكه الوافر.
وافق فيقه فشاطنقش إىل ابلحر ،وحني أ اد العصفو أن يرشب وضع منقش ه يف املشء ويرب .فقشل هل صشحبه:

لقد يربت من ابلحر افس الكمية اليت كنت ترشبهش من الربكة .فقشل العصفو  :لو لم يكن ابلحر مشحلش
لرشبته لكه دفعة واحدة!!
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الطشووس والونحفشة

يف أحد األيشم الغشئمة أخذ الطشووس يرقص جبوا ابلحرية ىلع املرج األخرض ،فرأته الونحفشة ،فقشلت هل:

كم أتمىن أن أشش كك الرقص ىلع هذا العشب األخرض.
قشل الطشووس :أعتقد أاك لن تكوين آمنة يف هذا املاكن ،وخشصة أن سيقشاك القصرية ،وصدفتك
الضخمة لن توشعدك كثريا يف الرقص.

قشلت الونحفشة :أ ى أاك مغرو بريشك املنون ،و ششقة سيقشاك ،ولكن جيب أال تنىس أن صدفيت
املنواة مجينة أيضش ،وأن مشييت غم أاهش بطيئة فإاهش ثشبتة ومجينة.
قشل الطشووس :آسف إذا كنت أغضبتك سيديت ،وإذا لم تكوين خشئفة فمرحبش بك.
خرجت الونحفشة من املشء ،ووقفت جبوا الطشووس ،وبدأت الرقص ،ولكن يف تنك األثنشء مر صيشد و أى
املنظر املدهش ،فشقرتب من احليوااشت ،وحني آه الطشووس قفز إىل أىلع شجرة قريبة ،واختبأ برسعة ،وأمش

الونحفشة فنم تتمكن من اهلرب ،ألاهش ااقنبت ىلع ظهرهش ،فهجم عنيهش الصيشد وقتنهش.
قشل الطشووس :أوه..موكينة أيتهش الونحفشة .اكن جيب عنيك أن تتجنيب الوجود يف أمشكن ال توتطيعني
اهلرب منهش بوهولة!!
مد سة احلكمة
افتتح ابلوم احلكيم مد سة ،وااضم إيلهش عدد من احليوااشت ،وبدأ ابلوم ينيق عنيهم د وس احلكمة لك
يوم.

ويف يوم من األيشم قر ابلوم أن جير هلم اختبش ا ملعرفة مدى فهمهم لاد وس ،فجمعهم ثم ألىق عنيهم

سةاال يقول :ملشذا يشع القمر يلال؟
فأجشب العنديلب :ليك أغين طوال النيل.
وأجشبت الزابقة :ليك أتفتح طوال النيل.

وأجشب األ اب الرب  :ييضء القمر يلنبت العشب فآلكه يف الصبشح.

وأجشب اللكب :أل ى النصوص اذلين حيشولون رسقة مزنل سيد .
وحينهش رصخ ابلوم :يك ي يك ي ..ليس هنشك سوى قمر واحد ،ومع ذلك فلك منكم يريد أن جيعنه
يعمل لصشحله!!
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ادليك وادلجشجشت

بينمش اكن ادليك يتمىش مع دجشجشته اثلالث إذ قنن هل :آه..كم حنبك يش ديكنش العزيز!! فوأهلن ادليك:
وملشذا حتببين؟ فقنن لكهن :بوبب عقنك الرزين وآ ائك انلرية اليت تنري نلش الطريق .فقشل هلن :هل أانت
متأكدات أن عقيل آ ايئ يه الوبب يف حبكن يل؟ فأجنب بصوت واحد :اعم.
مىش ادليك قنيال ثم سقط متظشهرا بشملوت ،فقشلت إحداهن :آه..كم أحبنش! وقشلت األخرى :آه..كم اكن

صوت صيشحه عذبش! وقشلت اثلشثلة :آه..كم اكن لون يشه مجيال!

وبعد دقشئق أظهر ادليك أمش ات احليشة ثشاية فقشلت األوىل :هيش عش وأحبنش مرة أخرى! وقشلت اثلشاية :هيش
عش وأسمعنش صوتك العذب! وقشلت اثلشثلة :هيش عش ودعنش ارى يشك الالمع!
وحينهش قفز ادليك من إغمشءته املصطنعة ضشحاك وقشل :سيدايت..لقد قننت بأاكن حتببين نلفس الوبب،

ولكن اآلن ظهرت عدة طرق لنحب!!
الكبش وانلعجة واحلمل

قشل الكبش لننعجة وابنهش احلمل :لو أ دت أن أغري شيلك إىل شلك ذئب يف وضح انلهش الستطعت! وحينهش

سمعه اذلئب اذل اكن يف أمجة لجشو ة .ويف صبشح الغد خرجت انلعجة وابنهش إىل املرىع ،فخرج عنيهمش

اذلئب ،وقشل هلمش :هل أيتمش هشأاذا قد حولت شيلك إىل شلك ذئب ،ولكن تعشال اتبعشين إىل أىلع اجلبل
أل يكمش حيال أخرى جديدة .فتبعته انلعجة وابن هش ظنش منهمش أاه الكبش ،وحني اقرتبوا من الوصول إىل
قمة اجلبل حلق بهم الكبش مرساع ،فهرب اذلئب واختىف مرساع ،فقشل الكبش لننعجة :يش لك من اعجة

غبية .هل صدقت أن اخلراف تتحول إىل ذئشب؟!
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(خرافة من أمريكا)
ملشذا احلمري الوحشية خمططة؟
يف قديم الزمشن اكن محش الوحش أبيض النون ،ويف أحد األيشم اكن محش الوحش وزوجته ذاهبني إىل حفنة،
فقر ا أن ينواش افويهمش بنون جديد يلكون شلكهمش ممزيا يف احلفنة..

صبغ احلمش مقدمه بشألخرض يلكون اكلوحنية ،وصبغت احلمش ة اجلزء اخلن ي منهش بشلنون األسمر تلكون
اكألسد ،لم يعجب الك منهمش لواه  ،فموحشه ،وقر ا أن يصبغش جوديهمش بشألسود ،فصبغ احلمش مقدمته
بشألسود ،وصبغت زوجته مةخرتهش بشألسود ،ويف حلظة قر ا أن يموحش ذلك النون ،ويوتبداله خبطوط

سوداء ىلع اكمل اجلوم.

ذهب احلمش وزوجته إىل احلفنة ،فأبدى اجلميع إعجشبه بشخلطوط الووداء حىت األسد افوه منك الغشبة.
وبعد ااتهشء احلفنة اعد احلمش ان واشمش ،ويف الصبشح اكن كثري من احلمري يف العشلم قد قادا سم اخلطوط،
وحني أ اد احلمش ان أن يزيال اخلطوط بشملشء عجزا عن ذلك ألن الصبغ قد تغنغل يف جوميهمش.

وحىت اآلن واحلمري الوحشية خمططة.
احلية وابلبغشء

قشلت احلية لنببغشء :انلشس لكهم حيبواك ،ويالطفواك ،ويومواك حيوااش أيلفش ،بينمش يكرهين انلشس

ويقتنواين ،فنمشذا؟

فقشل ابلبغشء :هذا ألين أسنيهم ،وأ فه عنهم .وحىت أات لو اعمنتيهم بنطف وحشولت تونيتهم فويحبواك،
ويومواك حيوااش أيلفش.
وحينهش قر ت احلية أن تكون أيلفة ،فذهبت إىل بيت املزا ع لتونيه ،وحني أته قشلت هل :لقد أتيت

ألسنيك وأكون أيلفة مثل ابلبغشء .ولكن املزا ع قتنهش برضبة واحدة وقشل :هذا يشء ال يمكن تصديقه
من حية!!
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الشبل واحلمري

اكن الشبل الصغري مغرمش بشلنهو والنعب ويكره العنف ،فرتك لجتمع األسود املتوحش وااضم إىل لجتمع

ا حلمري ،وأخذ يقادهم يف لك يشء ويقيض لك أوقشته معهم دل جة أاهم جعنوه ئيوش جلمشعتهم .لقد اكن
محش ا يف لك يشء مش عدا طول األذاني.
ويف أحد األيشم اعد إىل وادله األسد يلطنعه ىلع صوت اهيقه ومش تعنمه من احلمري ،واكن لك مش تعنمه يبدو

مضحاك وسخيفش بشلنوبة إىل ابن أسد ،مش جعل األسد يغضب ويقول :أيهش اجلرو .هذه األصوات املزعجة
اليت تطنقهش تدل ىلع اوعية أصدقشئك اذلين كنت معهم.
فقشل الشبل :ملشذا أات اغضب يش أيب ،فأعضشء مجشعتنش لكهم حيرتمواين.
فقشل األسد :ولكن اعنم يش بين أن األسود حتتقر بعض مش حترتمه احلمري!!
القط واثلعنب
يف أحد األيشم اكن اثلعنب يوري مع القط ،فأخذ يتفشخر أمشمهش بكواه موتعدا أل حشلة خطر تواجهه،
وأن دليه املئشت من اخلدع اليت يقوم بهش حني يريد اهلرب من أعدائه.

قشل القط بشستحيشء :أمش أاش فاد حينة واحدة فقط ،ولكنهش تنجح لك مرة.
قشل اثلعنب :حينة واحدة فقط؟ إاهش ال تك ي.
قشل القط :أعتقد أن حينة واحدة أفضل من إضشعة الوقت يف االختيش بني مئشت احليل اليت قد ال تنجح.
يف تنك األثنشء سمع القط صوت الكب تنبح قشدمة بشجتشههم ،فقز مبشيرة وتونق الشجرة ،واختبأ ىلع أحد
األغصشن ،ثم قشل :هذه حينيت اليت اخرتت ،ومن األفضل لك أن تعجل بشختيش حينة قبل وصول الالكب.
قشل اثلعنب :حونش حونش .سأبىق هشدئش وأفكر يف حينة..هل عيل االختبشء خنف الويشج ،أم ادلخول يف

جحر؟

اقرتبت الالكب أكرث فأكرث ،فبدأ اثلعنب يبحث عن جحر منشسب ألن بعض اجلحو صغرية ال تتوع هل،
وبعضهش كبري توتطيع الالكب أن تدخل خنفه.
وبينمش اكن اثلعنب يضيع الوقت يف اتلفكري يف العديد من اخليش ات ،اجتمع الالكب وقتنوه.
اظر القط إىل أسفل حبزن  ،وقشل  :إاه من األفضل أن يكون لك وسينة آمنة واحدة من مئة وسينة ال
يمكنك أن ختتش منهش.
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حش س انلهر

بوبب غرق عدد من حيوااشت الغشبة يف انله ر ،عني األسد انلمر حش سش ىلع انلهر ،فصش يقوم بدو ية
يومية ىلع انلهر حيذ الصغش  ،ويوشعد من يرغب يف العبو  ،وينقذ من يغرق فيه ،فقل عدد احليوااشت
اليت تغرق يف انلهر ،حىت اكدت احليوااشت تنىس خطر انلهر.
ويف أحد األيشم ،وقع أ اب يف انلهر ،فقفز انلمر إىل انلهر ،وأخرجه ،ولكنه اكن قد مشت.

فغضبت احليوااشت واتهمت انلمر بشإلهمشل ،وشكوه إىل األسد اذل قر فصنه من وظيفته ،وطرده عقشبش هل.
فتش األسد عن حش س آخر لننهر ،ولكمش عني حش سش آخر فض ،ألاه ال أحد يوتطيع أن يمنع احليوااشت

من الوقوع يف اهر يمتد بشمتداد الغشبة .فبيق انلهر بدون حش س ،وصش يغرق فيه لك يوم كثري من
احليوااشت.
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(خرافة من بورما)
ابلوم والفيل
اكات بومة تعيش يف فتحة يف شجرة .وقد اعتشد أحد األفيشل أن ينشم حتت هذه الشجرة ،فنشأت صداقة

قوية بينهمش.

ويف إحدى النيشيل ذهب الفيل بشحثش عن طعشم ،فنقيه منك الشيشطني ومعه لجموعة من أتبشعه ،فقشل هلم
حني أى الفيل :إاه هو..إاه هو!
فقشلوا هل :مش القصة؟ فأجشب :هذا هو الفيل اذل

حنيم.

أيت يف حنيم أين أصطشده وآكنه ،اقبضوا عنيه يلتحقق

ااقض أتبشع منك الشيشطني ىلع الفيل ،وأوثقوه ،بينمش لم يبد أ مقشومة لشدة خوفه .ومش ضشعف خوفه
أيضش هو ويته ملنكة الشيشطني ويه تتقدم حنوهم.
ولكن مش يه إال حلظشت حىت جشء ابلوم يصيح :إاهش يه..إاهش يه!!

ثم حط ىلع أس الفيل ،وهو يشري إىل املنكة .فوأهل املنك :مش القصة؟ فقشل ابلوم :إاهش املنكة اليت أيت يف
املنشم أين تزوجتهش .أ جوك زوجين إيشهش حىت يتحقق حنيم .قشلت املنكة :لن أتزوج بومش .وقشل املنك
خمشطبش ابلوم :األحالم ال تةخذ جبدية يش صدييق ،هذا أاش مثال أيت يف منشيم أين آكل الفيل ،ولكن هش أاش
أطنقه اآلن!!

أرسع الفيل هش بش حني فك املنك وثشقه ،وابتعد وهو يشكر ابلوم ىلع إاقشذ حيشته.

(خرافة من إيطاليا)
اثلعنب وانليص

بعد أن اعد اثلعنب وانليص(حيوان هل شوك يشبه شوك القنفذ) من إحدى املعش ك احلربية ،قشل اثلعنب

لننيص :لقد ااتهت املعركة ،فنمشذا تنبس هذا الشوك ىلع ظهرك؟ خنع انليص شوكه ،فشاقض عنيه اثلعنب
وأكنه!!

49

دار نارشي للنرش اإللكرتوين

سعيد الدورسي

وقال الثعلب – حكايات رمزية -

(خرافة من المكسيك)
األ اب املبتوم
يف أحد األيشم اع ش أ اب وامر دلى عجوز وزوجته ،اكن العجوزان فقريين ،وحني افد مش عندهم من
الطعشم يف أحد األيشم قر ا أن يأكال األ اب ،فوضعش املشء ىلع انلش  ،وعندمش أى انلمر املشء ىلع انلش قشل

لأل اب :لن خترج من هنش بعد اآلن فشلعجوزان سيذحبشاك ويأكالاك وسيعطيشاين من حلمك قطعة.
فقشل األ اب :صدييق انلمر..إن العجوزين يغنيشن املشء لصنع شوكوالته سشخنة لإلفطش .
قشل انلمر :هذا غري صحيح..إاهمش يغنيشن املشء لطبخك.

قشل األ اب :هذا غري صحيح إطالقش ،وألثبت لك صحة الكيم ،ادخل إىل قفيص ،وسيعطيشاك أول قطعة

من الشوكوالته.
دخل انلمر يف قفص األ اب ،فأغنق األ اب عنيه ابلشب ،وبعد سشاعت طوينة من ااتظش الشوكوالته اليت
لم تأت ،أد ك انلمر أن األ اب قد خدعه ،فكرس القفص ،وااطنق خش جش لنبحث عن األ اب املخشدع.

وبعد سشاعت طوينة من ابلحث ،وجد انلمر كهفش ،فدخنه مكرشا عن أايشبه وقشل :لقد وجدت أيهش األ اب
املخشدع وسآلكك.
قشل األ اب :مش املشلكة أيهش انلمر؟ أاش ال أعرفك .وقد عشت يف هذا الكهف منذ سنوات طوينة .واآلن
اعذ ين ،أال ترى أاين مشغول ،فمزنيل سيوقط.

قشل انلمر :إذن لوت أات األ اب اذل خدعين؟
فأجشب األ اب :بشلطبع لوت هو .ولكن أ جوك أن توشعدين ،فإن مزنيل سينهش  ،وأ يد منك أن تموك
بهذا اجلدا بينمش أذهب ألحرض أخششبش تونده ،واحذ أن تبتعد فيوقط عنيك.
وبعد ميض وقت طويل ،اكتشف انلمر أن اجلدا لن يوقط ،وأاه قد خدع مرة أخرى من قبل األ اب

املحتشل ،فخرج من الكهف وهو أشد غضبش من ذ قبل.

وبعد فرتة عرث األامر ىلع األ اب يتأ جح ممواك بأغصشن شجرة ،فقفز يلموك به ولكن األ اب ا تفع
إىل األىلع بعيدا حىت وصل إىل القمر وهو يضحك.
وحني يصبح القمر بد ا توتطيع أن تششهد األ اب وهو يضحك ممواك بطنه بيده.
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(خرافة من إفريقيا)
انليص واللكب
يف أحد األيشم جشء ايص جشئع إىل لكب حيرس حقال لقصب الوكر تشبعة لقشيض املدينة ،فطنب من اللكب

أن يطعمه فقشل هل :ليس عند مش أطعمك إيشه ،ولكن اذهب إىل احلقل ،ولك مش تششء من قصب الوكر،
واحرص ىلع أن تبيق اجلذو ماكاهش حىت تنبت من جديد.
ذهب انليص وأكل حىت شبع ،وبعد عدة أيشم أعجب بطعم قصب الوكر فأكل حىت اجلذو  ،مش جعل
انلبشتشت ختت ي فشكتشف القشيض ذلك ،فغضب واستدىع اللكب متهمش إيشه بأكل قصب الوكر .قشل اللكب:

لم آكنهش أاش ،وإامش أكنهش انليص.

حني اتهم القشيض انليص قشل لنقشيض :لوت أاش الفشعل بل اللكب ،وأطشلب بأن حتل القضية يف املحكمة.
ااتظر انليص حىت حل الشتشء ،ثم ذهب إىل اللكب يف صبشح يوم قش س الربد خيربه أن هذا ايلوم هو موعد
املحشكمة.

عندمش دخنوا قشعة املحكمة أخذ اللكب يرتعش من شدة الربد فقشل انليص لنقشيض :ااظر يش حرضة

القشيض إىل ا تعشش اللكب .أليس هذا ديلال ىلع أاه هو املذاب؟
اظر القشيض حنو اللكب املرتعش وقشل هل :مشذا تقول أات؟
عجز اللكب عن اتلحدث ،فأعننه القشيض مذابش .وطرده من املزنل واملز عة.

واآلن حني ينبح اللكب يقول األفش قة أاه حيذ القشيض من أن انليص قد دخل احلقل.
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(خرافة من روسيا)
اذلئب واحلصشن
أى ذئب حصشاش يمر عرب املرج ،فقر أن يأكنه ،فتقدم حنوه ،وحني آه احلصشن قشل هل :أيهش اذلئب..ال

يمكنك أن تأكنين ،فاد جواز عبو .

فرد اذلئب اغضبش :أ جواز عبو تقصد؟
قشل احلصشن :تعشل قف خن ي ،وسأ يك إيشه.
وقف اذلئب خنف احلصشن لريى جواز عبو ه ،فبشغته احلصشن برفوة أطش ته بعيدا يتنوى وكرست

أسنشاه ،وفر احلصشن اكضش بأقىص رسعة!!
ادلجشجة الغبية

أ ادت دجشجة غبية أن ترزق بصيصشن مثل غريهش من ادلجشج ،وحني بشضت و أت ابليضة ظنتهش حجرا
ألاهش اكات تظن أن الصوص خيرج من بطن ادلجشجة صوصش اكمال ،ولكنهش مع ذلك حشفظت ىلع ابليضة،

ويف صبشح الغد بشضت أخرى ،فشعرت بشألىس ىلع حظهش اتلعس ،ولكنهش واصنت املحشولة حىت صش
عندهش عدد كبري من ابليض ،فحشفظت عنيه ،ويه ال تعنم أن بداخنه صيصشاش ،وبعد أشهر من الصرب
واالاتظش فوق ابليض فقوت ابليضشت مجيعش فصش عند ادلجشجة عدد كبري من الصيصشن يف حلظة

واحدة!!

الطشووس واإلوزة وادليك الرويم
اجتمع يف أحد األيشم طشووس وإوزة وديك ويم داخل حظرية ،وألن اجلميع اكاوا يشعرون بشحلود جتشه
الطشووس ،بوبب لواه اجلميل وذينه الطويل ،فقد أخذ ادليك الرويم يهزأ بشلكه ،فقشل :ااظروا إىل هذا

الطشووس املغرو اذل يعتقد منظره مجيال مع أن يش ادليوك الرومية أمجل منه .وأمش سيقشاه فيه أقبح
سيقشن أيتهش يف حيشيت ،وصوته خييف حىت ابلوم.
فقشل الطشووس :أعرف عيويب ،ولكن انلشس يعجبون بشيلك ،وأمش سيقشين فنو اكات ىلع إوزة أو ديك
ويم ملش الحظ أحد قبحهمش ،وال تنس أن اجلمشل جيعل احلوشد يالحظون العيوب احلقيقية بشإلضشفة إىل

عيوب أخرى متخينة!!
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(من خرافات دافنيش)
املحش ة والونطعون
اكن يف ابلحر حمش ة معجبة بشلقمر ،ولكمش أته بد ا فتحت فمهش تلتأمنه.

ويف أحد األيشم الحظ ذلك الونطعون ابلحر اذل اكن يريد أكنهش ولكنه يعجز بوبب قوة الصدفة.

فشاتظر حىت موشء ايلوم اتلشيل ،وحني طنع القمر فتحت الصدفة فمهش ،فوضع الونطعون فيه حجرا ،وحني
أ ادت أن تقفل فمهش لم توتطع.
احلرية
يف أحد األيشم اعد طشئر احلوون يلطعم صغش ه اثلالثة يف العش فنم جيد أيش منهم..
حبث عنهم يف لك الغشبة لعدة أيشم فنم جيدهم..ويف أحد األيشم أخربه طشئر الرششو أاه آهم يف بيت املزا ع
القريب..

ذهب طشئ ر احلوون فوجد صغش ه يف قفص معنق ىلع اشفذة املزا ع .حشول إاقشذهم من القفص فعجز عن
ذلك ،فأخذ يأيت هلم بشلطعشم يوميش ،ويطعمهم من خالل ثقوب القفص..
وبعد عدة أيشم أحرض هلم عشبة سشمة ،وحني أكنوا منهش مشتوا مجيعش.
وحينهش قشل طشئر احلوون :املوت أفضل من العيش بال حرية!!
النوشن واألسنشن
يف قديم الزمشن اكن هنشك طفل ثرثش ومزعج ،فقشلت األسنشن بلعضهش بعضش :يش هلذا النوشن املزعج..إاه ال
يتوقف دقيقة واحدة عن الالكم!!

فومعهم النوشن فقشل متغطرسش :أاتم لجرد أسنشن عمنكم هو مضغ الطعشم فقط ،ولن أسمح لكم

بشتلدخل يف شةوين اخلشصة.
ذلا استمر الطفل بشلرثثرة ،وبنقط األلفشظ القبيحة ،وأخذ يتعنم لكمشت جديدة سيئة لك يوم ،ويكذب
كذبشت كبرية.

ويف يوم من األيشم قر ت األسنشن معشقبة النوشن ،وحني سمعته يكذب عضته عضة قوية .وحينهش توقف

الطفل عن الكذب وعن الرثثرة.
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الفيل واثلعنب

خرجت مجشعة من الصي شدين إىل الغشبة لصيد الفينة واكن معهم فيل أيلف ،ويف أثنشء االسرتاحة تقشبل
الفيل مع اثلعنب فقشل هل :إاه عيب عنيك أن توشعد الصيشدين ىلع صيد أبنشء جنوك .فكر الفيل يف الكم
اثلعنب فوجده معقوال ،فقر أن ينضم إىل الفينة ،فذهب إيلهم ،فنمش أوه فعوا خراطيمهم ملحش بته وهم
يرددون :لقد جشءكم اخلشئن! فقشل هلم :لوت خشئنش وإامش جئت لالاضمشم إيلكم .ولكنهم طردوه مشيعش

بشلنعنشت.

وملش عنم صشحبه بفعنته ،بطه بونونة ضخمة إىل عمود كبري ،وكتب ىلع جبهته :خشئن أقش به ومشلكه.
وحني مر الويشح وقرووا العبش ة اليت ىلع جبهة الفيل ،أخذ الفيل يردد :اخلشئن اذل يريد اإلصالح يفقد
أقش به ومشلكه.
غرو احليوااشت
اجتمعت احليوااشت يف أحد األيشم فقشل األسد :كم يه عظيمة شجشعيت ،وهلذا جعنوين منك الغشب.
وقشل اثلعنب :كم هو مجيل فرايئ.

وقشل الطشووس :مش أمجل ييش!
وقشل الفيل :مش أقوى أايشيب!

وقشل ضفدع صغري :إن شجشعة األسد جتعنه يهشجم الصيشدين فيقتنواه ،وفراء اثلعنب اجلميل هو اذل
جيعل انلشس يقتنواه ،و يش الطشووس املنون هو مش جيعل انلشس يقبضون عنيه ويوجنواه ،وأايشب الفيل

العشجية يه اليت جتعل الصيشدين يطنقون انلش عنيه .وذللك فشحذ من استعراض أهم مزية فيك ألاهش قد
تكون سبب هالكك.
ادلودة والغراب

قشلت ادلودة :أتمىن لو لم يكن هنشك شمس ،ألاهش بدون فشئدة ،ولو لم تطنع لاكن بشستطشعيت أن أتمىش يف
احلقل حتت سرت الظالم.
فقشل الغراب :أات خمطئة لنغشية ،فنوال الشمس ملش استطعت ويتك .ثم اافض عنيهش ،واتلقطهش بمنقش ه

وابتنعهش.

فقشل ابلوم احلكيم اذل تشبع املوقف :ادلودة لم تعش سوى فرتة قصرية ،وذللك اكات تكره الشمس بينمش
مجيع املخنوقشت تريدهش ،ومن الصعب اتلعشمل مع أشخشص ال يفكرون إال يف مصشحلهم اخلشصة.
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تشجر الالكب

وقف لكب ذات يوم أمشم بيت فالح ،فمر جبوا ه تشجر الكب ،فقشل اللكب هل :هل تشرتيين؟ فقشل اتلشجر :يش

لك من خمنوق صغري وقبيح .أاش ال أدفع فيك بنوش واحدا .وبعد أيشم وقف اللكب ذاته جبوا قرص املنك
فداعبه حش س القرص وقشل هل :يش لك من لكب سشحر ولطيف! ،وحينهش مر جبوا القرص تشجر الالكب فأاعد
اللكب عنيه الوةال :هل تشرتيين؟ فقشل اتلشجر :أوه..أات حترس قرص املنك ،وال بد أاه دفع ثمنش كبريا
فيك ،ولوال ذلك لكنت اشرتيتك .فقشل اللكب :آه..كم يةثر املوقع اذل تكون فيه ىلع انلشس!!

ابلوم وابلجعة
يف أحد األيشم نشأت صداقة قوية بني جبعة اكات تعيش يف حبرية ،وبني بوم اكن يوكن يف شجرة

صفصشف بش لقرب من ابلحرية ،أخذ ابلوم يزو ابلجعة لك يوم ويتوىل معهش ،ويف يوم من األيشم أعنن هلش أاه
مل من ابلحرية ،وأاهش إذا أ ادت أن تراه فعنيهش زيش ته يف شجرة الصفصشف.
وبعد عدة أيشم اشتشقت ابلجعة إىل ابلوم ،فشاطنقت تبحث عن شجرة الصفصشف حىت وجدتهش ،وحبثت عن
ابلوم فوجدته خمتبئش يف فتحة مظنمة داخل الشجرة ،فقشل هلش :أاش ال أستطيع اخلروج اهش ا ،وعنيك أن
تأخذ اسرتاحة قنينة حىت تغرب الشمس ،وحينهش أخرج إيلك.

ااتظرت ابلجعة حىت حل الظالم ،فخرج ابلوم إيلهش وحتدثش قنيال ،ثم غنبهش انلوم فنشمت حىت الصبشح ،واعد
ابلوم إىل بيته يف الشجرة.
ويف الصبشح مر عدد من اتلجش جبوا الشجرة ،وحني سمع صوتهم ابلوم أصد صوته املزعج املعروف،
فتششءم اتلجش من صوته ،فبحثوا عنه يلقتنوه ،ولكنه اكن خمتبئش يف الشجرة ،فوجدوا ابلجعة فأطنقوا

عنيهش انلش وقتنوهش!!
ابلوم والغربشن

يف أحد األيشم قر ت الطيو أ ن ختتش عنيهش مناك ،فوقع اختيش أكرث احليوااشت ىلع ابلوم حلكمته ،وحني
وافقت مجيع الطيو ىلع االختيش اعرتضت الغربشن ،وبدأت تنعق بصوت اعل معرتضة ىلع اختيش ابلوم.
غضب ابلوم فتحولت مالمح وجهه إىل شلكهش الغشضب ،وبدأ يطش د الغربشن منذ ذلك الوقت .وحني أت

الطيو ترصفه األ عن اختش ت ابلجعة مناك عنيهش بدال منه.
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قشئد الغزالن

حني شعر الغزال بداو أجنه ،اشدى ابنيه وأوصشهمش بشالهتمشم بشلقطيع من بعده ،وولك إيلهمش مهمة قيشدة

القطيع حنو الغشبة املنطقة املعشبة ،وأمرهمش أن يبتعدا عن مزا ع البرش حىت ال يصطشدوهم.
قشد أحد الغ زالني جزءا من القطيع ،وقشد اآلخر اجلزء املتبيق ،وسنك األول بقطيعة طريقش يمر بمزا ع
البرش ألاه األقرص ،بينمش قشد اآلخر لجموعته عرب طريق طويل ولكنه آمن.

ويف أثنشء الطريق اعرتضت لجموعة من املزا عني طريق الغزال األول وقتنت بعضش من أفراد قطيعه ،بينمش

وصل القطيع اآلخر سشملش.
وحينهش أولك الغزال العجوز مهمة قيشدة القطيع من بعده إىل ابنه اذل سنك الطريق األطول.
القرد واجلشموس
يف أحد األيشم قشم أحد القرود بإيذاء جشموس ضخم بقراني حشدتني ،اكن القرد يقفز من فوق األشجش ىلع
ظهر اجلشموس ،ويموك بقرايه ،ويبىق ىلع ظهره لفرتات طوينة دون أن حيرك اجلشموس سشكنش.
ويف أحد األيشم جشء أحد اجلواميس ولكمه قشئال هل :ملشذا ال تنقن هذا القرد املزعج د سش ،فأات أقوى منه

بكثري ،بدال من أن ترتكه يقفز ىلع ظهرك؟

قشل اجلشموس :إاه قرد ضعيف ،ومغرو  ،ولكن األيشم ستنقنه د سش ال ينىس.
ويف أحد األيشم قفز القرد من أىلع شجرة ،يلقف فوق ظهر اجلشموس ،ولووء احلظ فقد وقع فوق قرايه
الذلين اخرتقش جوده ،فوقط القرد مرضجش بدمشئه!!
األسمشك واحليوااشت
اتفقت األسمشك واحليوااشت ىلع أن يتبشدلوا منشطق العيش ،فتعيش األسمشك ىلع الوهول واجلبشل ،وتعيش
احليوااشت داخل ابلحر .وبعد تنفيذ االتفشق مشت أكرث احليوااشت اليت دخنت ابلحر ،إمش بوبب الغرق ،أو
اتلهمتهش الوحوش ،ولم ينج منهش إال عدد قنيل ،فتقشبنوا مع العدد القنيل اذل جنش من األسمشك بعد موت

أكرثهش بوبب اجلفشف ،فقشلت األسمشك :أوه..دعواش اعود إىل بيتنش ابلحر .واادفعت بقوة إىل املشء!
وقشلت الوحوش :أوه..دعواش اعود إىل بيتنش الوهول واجلبشل .ثم قفزت بفرح إىل ايلشبوة!
وحينهش سأهلم احلكيم :مىت ستغريون أمشكنكم ثشاية؟

فأجشبوا بصوت واحد :أبدا أبدا لن اغري أمشكننش ثشاية ،فلك منش ال يوتطيع العيش إال يف املاكن اذل خنق

هل.
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الطري ذو الرقبتني

يف قديم الزمشن اعش طري هل أسشن و قبتشن وجوم واحد ومعدة واحدة ،ويف أحد األيشم عرث أحد الرووس

ىلع جرة فيهش عصري ،وحني أ اد الرأس اثلشين أن يتذوق منه قشل هل :هذا العصري يل وحد .
غضب الرأس اآلخر ،ألاه اكن عطشش ،وبعدهش وجد جرة ممنوءة بشلوم ،ولشدة غضبه وعطشه يرب منه
فدخل الوم إىل معدتهمش املشرتكة ،فمشت االثنشن!!
الطمشع واثلعبشن
يف أحد األيشم عرث فالح فقري ىلع ثعبشن داخل حقنه ،وألاه اعتقد أن اثلعبشن يقوم حبراسة احلقل من
الزواحف الضش ة واحليوااشت املةذية فقد قر أن يطعمه يوميش ،وبعد أن أطعمه وجد بشلقرب من حفرة

اثلعبشن جنيهش ذهبيش ماكفأة من اثلعبشن هل.

أخذ الفالح اجلنيه واستمر يف إطعشم اثلعبشن ،واستمر اثلعبشن يف منحه لك يوم جنيهش ذهبيش.
ويف يوم أ اد اذلهشب إىل سوق املدينة لرشاء بعض احلشجيشت ،فأولك مهمة إطعشم اثلعبشن إىل ابنه ومىض
صوب املدينة.

اكن ابن الفالح طمشاع ،ففكر أن بطن اثلعبشن ميلء بشذلهب ،فقر أن يشق بطنه يلأخذ اذلهب اذل
بداخنه ،فأحرض سكينش وطعن اثلعبشن ولكنه أصيب خبدش بويط ،وااقض ىلع الودل وعضه بأايشبه
الوشمة ،فمشت بوبب طمعه!!
انلمر والقرد والغزال
يف أحد األيشم قبض امر ىلع قرد يلأكنه ،فقشل هل القرد :ال تأكنين فحجيم صغري ولن أشبعك ،ولكن بدال
من أكيل سآخذك إىل املاكن اذل يقيم فيه األيل تلأكنه.
وافق انلمر ىلع هذه الفكرة ،وااطنق مع القرد حىت وصال إىل منطقة األيل ،فوجدا أمشمهمش أيال ضخمش هل

قرون طوينة فقشل القرد :هذا هو األيل اذل وعدتك به.

وقبل أن يتقدم انلمر قشل األيل :لقد وعدتين أيهش القرد أن حترض يل جنود عرشة امو  ،وهذا امر واحد
فقط ،وبقس أن حترض يل توعة.
وحينمش سمع انلمر هذا الالكم ،خشف ىلع افوه وفر هش بش.
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خرافة من نيجرييا
يف أحد األيشم دخل عنكبوت بيت الضبع ،فوجد أطفشهل الصغش فقشل هلم :أاش عمكم مجيعش ،وسأ تشح قنيال
هنش ،وحني تأيت أمكم بشلطعشم أخربوين.

جشءت الضبع األم بشلطعشم فنشدى أطفشهلش العنكبوت فأكنه ،وأحرضت الضبع املزيد ،واملزيد من الطعشم،

ويف لك مرة ينشد أطفشهلش العنكبوت يلأكنه بينمش بقوا هم جيشع.
وبعد فرتة قشلت الضبع األم ألطفشهلش :ألم تشبعوا بعد؟
فقشلوا :ال لم نشبع ألانش لم اأكل شيئش ،ولك الطعشم اذل أحرضته نلش أكنه عمنش.

عنم العنكبوت أن حينته ااكشفت ،فشاطنق خش جش من بيت الضبع ،فطش دته فهرب حىت دخل بيت

اللكب ،فقشل هل اللكب :لقد أكنت طعشيم وال يوجد عند يشء .فقشل العنكبوت :حىت أاش أكنت طعشيم
قبل قنيل ،وال أ يد شيئش.
وبعد فرتة قصرية وصنت الضبع فقشلت :أيكم النص اذل كنت أطش ده قبل قنيل؟ فقشل العنكبوت :إاه

هذا اللكب ،ااظر إيله فمشزال ينهث حىت اآلن.

وألن اللكب ينهث دائمش فقد صدقت الضبع الكم العنكبوت ،فشاقضت ىلع اللكب اذل هرب من انلشفذة،
وأخذت تطش ده طويال .بينمش استنىق العنكبوت يف بيت اللكب واشم!!
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(خرافة من الهند)
ابن آوى األز ق
يف أحد األيشم دخل ابن آوى جشئع مدينة حبثش عن الطعشم ،فطش دته الالكب فنجأ إىل مصنع لألصبشغ،
ووقع يف حوض ميلء بشلنون األز ق ،فصش لواه أز قش من أسه إىل قدميه.

هرب ابن آوى من املدينة ،واعد إىل الغشبة ،فشستغربت مجيع احليوااشت من شلكه حني أته ولم تتعرف
عنيه ،أو تعرف من أ جنس من احليوااشت هو.
استغل ابن آوى املوقف لصشحله ،فأعنن أاه اكن بومة عنيفة يف يوم من األيشم ،ثم أ سل من قبل اهلل
يلحرس الغشبة.

صدقت احليوااشت الوشذجة هذ ه احلاكية ،وحينهش عني األسد ئيوش لوز ائه ،وانلمر حش سش ملزنهل ،والفيل
بوابش ،وطرد مجيع ابن آوى من الغشبة حىت ال يتعرف عنيه أحد منهم ،أو يالحظ الشبه بينه وبينهم.
بدأت احليوااشت جبمع الطعشم يوميش ،وإعطشئه البن آوى حىت يقومه بني اجلميع بشلتوشو بعد أن يأخذ

انلصيب األكرب منه فعشش حيشة مرفهة.

استمر ىلع هذه احلشل زمنش طويال ،حىت مر يف أحد األيشم قطيع من ابن آوى ،وبدأوا بشلعواء ،وحني سمع
ابلوم العنيف صوتهم بدأ بشلعواء بأقوى صوته ،فشكتشفت احليوااشت اليت سمعت صوته بأاهم قد خدعوا

من قبنه ،فشاقضوا عنيه وقتنوه!!
األسد العجوز

اكن هنشك منك لنغشبة ،حكم احليوااشت طينة سنني عديدة ،بشلقوة وابلطش ،فنمش تقدم به العمر عجز
عن صيد احليوااشت إلطعشم افوه ،فأعنن عن ماكفأة ومنصب مرموق يف الغشبة أل حيوان حيرض هل

طعشمش طشزجش.
سمعت احليوااشت اإلعالن ،فأخذوا يفتشون هل عن طعشم طمعش يف املنصب واملاكفأة .ويف ايلوم األول أحرض
هل الضبع غزاال ،فأخذه األسد منه ،وأكنه ،ووعده بأن تصنه املاكفأة يف أقرب وقت ،ولكنهش لم تصل.

ويف ايلوم اتلشيل أحرض هل انلمر جشموسش ،فأكنه ،ووعده بشملاكفأة اليت لم تصنه.
ويف يوم آخر أحرض هل اذلئب مشعزا جبنيش ،فأكنه ،ولم يونمه أ منصب ،ولم تصل أ ماكفأة.
وحينهش عنمت احليوااشت أن األسد اكذب ،وليس دليه مش يمنحه ملن يصنع هل املعروف ،فرتكته ،وانشغنت

بأافوهش ،وأبنشئهش .ومع أن األسد استمر يعنن يوميش عن ماكفآت ومنشصب ملن يقدم هل صيدا ،إال أن أحدا
لم يفعل ذلك.
ومع مرو األيشم ،بيق األسد العجوز دون طعشم جيد ،فتدهو ت صحته ،ومشت غري مأسوف عنيه!!

59

دار نارشي للنرش اإللكرتوين

سعيد الدورسي

وقال الثعلب – حكايات رمزية -

ابلوم والغراب

ابلوم اذل ال يوتطيع الروية يف انلهش  ،والغراب اذل ال يوتطيع الروية يف النيل اكاش أعداء بعضهمش .ويف

يوم قشل ابلوم لنغراب :أاش ال أحب الشمس ،ألاين ال أستطيع أن أ ى إال يف الظالم.
وقشل الغراب :أاش ال أصدق أاك ال ترى يف انلهش  ،ألن اذل ال يرى يف انلهش من بشب أوىل أن يعجز عن
الروية يف النيل.

وبعد اقشش طويل صش ابلوم والغراب صديقني ،فقشل ابلوم لنغراب :أات ال توتطيع أن ترى يف النيل،

ألاك جزء منه بوبب لواك األسود.
وقشل الغراب لنبوم :وأات ال ترى يف انلهش  ،ألن عينيك تشبهشن الشمس ،يف استدا تهمش وملعشاهمش.
القرد والفيل
اعش يف الغربة قرد وفيل ،اكن القرد خفيفش وذكيش ورسيعش ،فقشل لنفيل مفتخرا بنفوه يومش :ااظر إيل كم
أاش رسيع ،وذيك.
وقشل الفيل :ااظر إىل كم أاش كبري وقو .

فشختنفش أيهمش أفضل م ن اآلخر ،فشاطنقش إىل حكيم الغشبة ابلوم يف بيته يف برج قديم ،فقشال هل قصتهمش،

فقشل :بمش أاكمش جئتمش إيل فوأحكم بينكمش ،ولكن جيب أن ترضيش حبكيم.
قشال هل :حنن موافقشن.
قشل ابلوم :اذل سيعرب انلهر ،وحيرض يل ثمرة مشجنو من اجلهة األخرى قبل اآلخر هو األفضل.

ااطنق االثنشن صوب انلهر ،وحني وصل القرد أوال خشف من اخلوض يف انلهر حىت ال يغرق .وصل الفيل
فقشل لنقرد :اقفز فوق ظهر وسنعرب انلهر معش.
قفز القرد فوق ظهر الفيل ،وعربا انلهر ،وحني وصل االثنشن إىل شجرة املشجنو حشول الفيل أن يصل إىل
اثلمش خبرطومه فنم يوتطع ،وحشول أن يكرس الشجرة فنم يوتطع أيضش .وحينهش قفز القرد إىل الشجرة،
وأخذ ينيق ثمش املشجنو ىلع الفيل ،والفيل يقوم جبمعهش ،حىت مجعش كمية كبرية من اثلمش .

اعد االثنشن إىل ابلوم فقشل هلمش :اآلن عرفتمش من منكمش األفضل .الفيل عرب انلهر ،والقرد مجع املشجنو .لك
شخص يف ماكاه املنشسب يكون األفضل.
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الومكة والنرس

يف أحد األيشم ااقض نرس ىلع سمكة ضخمة يف ابلحرية ،فأنشب خمشبله يف ظهرهش ،وحشول أن يوحبهش إىل

األىلع ،بينمش يه توحبه إىل األسفل ،ولم يوتطع أ منهمش أن يتخنص من اآلخر .وحينهش استدعت
الومكة أصدقشءهش األسمشك ليوحبوهش إىل ا ألسفل ،واستدىع النرس أصدقشءه من الطيو ليوشعدوه يف
سحب الومكة لألىلع ،ولكن األسمشك سحبت الومكة حىت تفوخ حلمهش ،بينمش سحبت الطيو النرس

حىت تكرست أجنحته ،وذلا غرق لك منهمش ميتش يف ابلحرية!!

وحينهش عنمت الطيو واألسمشك أن اتلدخل يف الزناع يةد إىل عواقب وخيمة.
الزابو واألمري

يف أحد األيشم أ اد زابو أن يعمل عمال جيعنه مشهو ا ،فكر وفكر ،وأخريا قر أاه جيب عنيه أن يدخل

قرص املنك ،وينوع ابنه األمري الصغري .وهذا مش حدث فقد دخل القرص ووجد األمري الصغري اشئمش يف
رسيره فنوعه ،استيقظ األمري فزاع وأخذ يرصخ ،فجرى صوبه املنك و جشل ابلالط ،ملعرفة مش حدث.
اكن األمري يرصخ والزابو يواصل لوعه ،وحني أ اد املنك أن يموك به لوعه أيضش ،وحني أ اد جشل

ابلالط اإلموشك به لوعهم كذلك..

اجتمع لك احلششية واخلدم ،وااترش اخلرب يف أ جشء املدينة ،وجتمهر انلشس حول القرص.
وبعد مطش دة عنيفة ،استطشع اخلدم رضب ادلبو فوقع أ ضش يف إحدى زوايش الغرفة ،ال يقوى ىلع احلراك،
ولكنه بيق حيش.

ويف املوشء جشء اخلدم لرتتيب فراش األمري ،فأخذا يتحدثشن مع بعضهمش عن احلدث ،وقشال – والزابو

يومع أن املدينة لآلن تتحدث عن قصة الزابو الشجشع اذل اخرتق احلراسة ىلع بوابة القرص ،واستطشع
أن ينوع األمري واملنك و جشل ابلالط.
قشل أحدهمش :إن مش حدث ايلوم لم حيدث مثنه من قبل يف تش يخ هذه املدينة.

سمع الزابو الكمه فقشل :أخريا استطعت أن أفعل شيئش لم يوبق ألحد القيشم به .إن الشخص بدون شهرة،
مثل انلش بدون هلب.
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اثلعنب واملزا ع

اعد مزا ع من الووق حيمل معه كمية من ادلواجن ،فقشبنه اثلعنب يف الطريق وقشل هل :أهال بك يش صدييق

املزا ع.
فقشل املزا ع :مرحبش بك يش صدييق.
فقشل اثلعنب :لقد أيت لجموعة من قطشع الطرق يف الغشبة قبل قنيل ،وأخىش أن تدخل الغشبة فيوطون

ىلع دواجنك.

قشل املزا ع :ومش العمل اآلن؟
قشل اثلعنب :أ ى أاه جيب عنيك املبيت هنش حىت الصبشح ،وحني تتنشول إفطش ك تكمل الطريق ألن قطشع
الطريق لن يكواوا حينهش هنشك.

وافق املزا ع ىلع فكرة اثلعنب ،وسهر االثنشن يلنتهمش معش ،وأخذ اثلعنب يويل املزا ع ويقص عنيه قصصش

مونية ،حىت غنبه انلوم.
و يف الصبشح استيقظ املزا ع فنم جيد دواجنه ،ولم جيد اثلعنب اذل رسق ادلواجن.
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(خرافة من جنوب إفريقيا)
األسد واإلنوشن
يف قديم الزمشن ،حني اكن اإلنوشن يعيش يف الغشبة ،اتلىق أسد وإنوشن وجشموس وعدد من احليوااشت ،ويف

ذلك ايلوم ششهد اجلميع غيومش ممطرة شمشيل الغشبة ،فقشل اإلنوشن :أاش سأذهب غدا إىل شمشيل الغشبة،
ولكن ال يتبعين أحد منكم .فقشل األسد :أاش سأذهب أيضش إىل هنشك ،ولن أهتم بتحذيرك.
افرتق اإلنوشن واألسد ولك منهمش اغضب من اآلخر ،فذهب األسد إىل أمه ،وأخربهش بمش حدث ،فقشلت هل :يش
بين..احذ من اإلنوشن اذل يصنع األسنحة ،ويريب الالكب ابليضشء.

ويف الصبشح ،لم يومع األسد اصيحة أمه ،فشاطنق إىل شمشيل الغشبة ،ووصل إىل هنشك واشم يف أمجة.
وصل اإلنوشن مع الكبه ،فوبح يف ابلحرية ،ويرب ،وسبحت الالكب ويربت ،وحني خرج من املشء وجد

األسد أمشمه ،فأطنق الكبه عنيه ،فأحشطوا به ،وطرحوه أ ضش .فقشل هلم اإلنوشن :اتركوه يذهب هذه املرة،
لعنه يتعنم من الكم أمه.

قشم األسد ،واعد إىل مزنهل اكضش ،ويف الطريق أصشبه اتلعب ،فوقع ىلع األ ض قريبش من ابليت ،وأخذ يردد

بصوت حزين :يلتين سمعت الكم أيم ،ولم أحتد اإلنوشن.
ويف الصبشح سمعت أمه صوت أاينه ،فجشءت وأخذته إىل ابليت ،وقشلت هل :لقد حذ تك من اإلنوشن اذل
يصنع األسنحة ،ويريب الالكب ،ولكنك ال تومع انلصيحة!!
الوالحف وانلعشمة
يف أحد األيشم قر ت لجموعة من الوالحف اصطيشد اعشمة ،وألن الوالحف بطيئة وانلعشمة رسيعة فقد
وضعوا خطة لصيدهش.

ااترشت الوالحف يف لك م اكن يف الغشبة ،وبدأ أحدهم بمطش دة انلعشمة اليت هربت منه ،ولكمش مرت جبوا

أحد الوالحف صشح :هل أات هنشك؟ فيجيب اآلخر :اعم أاش هنش.
ولشدة خوف انلعشمة أخذت جتر

بأقىص رسعنهش حىت سقطت من شدة اإلعيشء ،فشاقضت عنيهش

الوالحف وأموكت بهش.
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اثلعنب واألسد والضبع

يف أح د األيشم مرض األسد مرضش شديدا ،فأخذت حيوااشت الغشبة تزو ه واحدا بعد اآلخر ،تلطمنئ ىلع
صحته ،ولم يكن جبوا ه سوى الضبع.
الحظ اثلعنب أن آثش احليوااشت اليت تدخل إىل عريت األسد ال خترج مرة أخرى ،فعرف أن األسد ينتهم
احليوااشت اليت تزو ه ،فنم يذهب لزيش ته.

ويف أحد األيشم جشءه الضبع فقشل هل :لم ال تذهب إىل زيش ة األسد؟
فقشل اثلعنب :ألاين ال أحب مششهدة موال األسد وهو يتألم من املرض.
دخل الضبع إىل األسد وأخربه جبواب اثلعنب ،فقشل األسد :اذهب إيله واقبض عنيه ،وأحرضه إيل.
أحرض الضبع اثلعنب إىل األسد فقشل هل األسد :لم لم تأت لالطمئنشن عيل؟

فقشل اثلعنب :حني عنمت أاك مريض يش موال ذهبت لنبحث عن طبيب يلعشجلك ،وبعد حبث طويل
عرثت ىلع طبيب ،فأخربين أن شفشءك يوري جدا ،برشط أن تنتحف جباد ضبع دافئ.
حني سمع األسد جواب اثلعنب ااقض ىلع الضبع ،فقتنه ،وخنع جاده ،واتلحف به ،بينمش فر اثلعنب جباده.
إششعة يف الغشبة
يف أحد األيشم سمع األ اب صوتش صشد ا عن األ ض يشبه صوت تكرس يشء ،فخطر ببشهل أن األ ض
ستنكرس ،فأخذ جير خشئفش ،فرآه أحد األ ااب فوأهل عن سبب جريه ،فقشل هلش :األ ض ستنكرس .فأخذ
األ اب اآلخر جير أيضش ،وحني يوأهل أ اب آخر خيربه أن األ ض ستنكرس ،فيجر األ اب اآلخر أيضش،
حىت صش ت لك األ اب جتر مذعو ة ،فقشبنهش القرد فوأل عن سبب هربهم فقشلوا هل :األ ض ستتكرس،
فأخذ يقفز بني األشجش هش بش ،وخيرب اجلميع ،ففر معظم حيوااشت الغشبة حىت وصنوا إىل املاكن اذل
جينس فيه األسد فقشل هلم :توقفوا..إىل أين أاتم ذاهبون؟ قشلوا :األ ض ستتكرس .قشل :من قشل ذلك؟
فأشش ت األصشبع إىل القرد .فوأهل األسد :من قشل لك أن األ ض ستتكرس؟ فقشل :األ ااب أخربتين .فوأل

األسد األ ااب :من قشل لكم أن األ ض ستتكرس؟ فأشش ت األ ااب إىل األ اب اذل قشل هلم ذلك .فوأهل
األسد :كيف عرفت أن األ ض ستتكرس؟ فقشل :سمعت صوت تكرسهش.
ذهب األسد إىل املاكن اذل سمع فيه األ اب صوت تكرس األ ض فوجد أن الصوت اذل سمعه األ اب
اكن صوت جوزة سقطت من أىلع الشجرة ىلع لجموعة من احلىص!!
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اثلعنب وادليك

يف أحد األيشم اصطشد ثعنب ديكش ،فقشل هل ادليك :أ يد منك قبل أن تأكنين أن تصيل أوال كمش يفعل

البرش.
فقشل اثلعنب :وكيف أصيل؟
فقشل ادليك :تقف صشمتش.

وقف اثلعنب صشمتش ،فقشل هل ادليك :ال تشغل افوك بشنلظر إىل هنش وهنشك ،ومن األفضل أن تغنق عينيك.
أغنق اثلعنب عينيه ،فطش ادليك بعيدا ،وقشل لنثعنب :أال تزال تصيل أيهش الغيب؟

اجلمل واخلزنير

قشل اجلمل لنخزنير :ال يشء أفضل من أن يكون املرء طويال ،ااظر إيل ،كم أاش طويل.

وقشل اخلزنير :ال يشء أفضل من أن يكون املرء قصريا .ااظر إىل كم أاش قصري.
فقشل اجلمل :إذا لم أستطع أن أثبت لك بشلربهشن ىلع أن الطول أفضل ،فوأختىل عن سنشيم.
وقشل اخلزنير :إذا لم أثبت لك أن القرص أفضل فوأختىل عن أا ي.

ويف يوم خرجش يتمشيشن معش ،فوجدا يف طريقهمش حديقة حييط بهش سو متوسط الطول ،فمد اجلمل قبته،

وأكل من األشجش حىت مأل بطنه ،بينمش ظل اخلزنير جشئعش .ثم أدا قبته إىل اخلزنير بشستهزاء وقشل :واآلن
هل تتمىن أن تكون طويال أم قصريا؟
ويف يوم آخر خرجش مع بعضهمش ،فوجدا يف طريقهمش بوتشاش اعيل الوو  ،ويف سو ه بشب صغري منخفض،

فدخل من خالهل اخلزنير ،ومأل بطنه من اثلمش اليت يف البوتشن ،بينمش ظل اجلمل جشئعش ،وحني خرج

اخلزنير قشل لنجمل :واآلن هل تتمىن أن تكون طويال أم قصريا؟
وحينهش أبىق اجلمل سنشمه ،وأبىق اخلزنير أافه ،وعرفش أن الطول ينفع يف مواضع ،ويرض يف مواضع مثل
القرص تمشمش.
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الضفدع واألفىع

تصشدق ضفدع وأفىع يعيششن يف الربكة افوهش ،فعنمت األفىع الضفدع الفحيح ،وعنم الضفدع األفىع

انلقيق .فاكات األفىع ختت ي بني احلششئش ،وتبدأ بشنلقيق ،وحني تومعهش الضفشدع تظن أن اذل ينق أحد
ألضفشدع ،فتقرتب من مصد الصوت ،فتنقض عنيهش األفىع ،وتأكل مش توتطيع اتلهشمه منهش.
واكن الضفدع خيت ي بني احلششئش ،ويبدأ بشلفحيح ،وحني تومعه الضفشدع ،تظن أن هنشك أفىع ،فتنوذ

بشلفرا .

وبعد مدة ،اكتشفت الضفشدع احلينة ،فصش ت حتذ من األفىع ،ولم تعد تقرتب منهش ،وحني جشعت األفىع
ااقضت ىلع الضفدع صديقهش فوضعته بني فكيهش ،فقشل قبل أن تنتهمه :بصداقيت لك خرست أقش يب ،وهش
أاش ذا اآلن أخرس حيشيت!!
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(خرافة من إفريقيا)
الفأ والضفدع
يف أحد األيشم تصشدق فأ وضفدع ،فاكن الضفدع لك صبشح خيرج من بركته متجهش إىل بيت الفأ أسفل

جذع إحدى األشجش  ،ويبىق عنده حىت الظهر ،بينمش لم يكن الفأ يزو الضفدع يف بركته خوفش من

الغرق ،مش أغضب الضفدع ،وظن أن عدم زيش ة الفأ هل يف بركته إهشاة هل ،فتحولت صداقتهمش إىل عداوة.
ويف يوم من األيشم زا الضفدع الفأ يف بيته ،وحني هم بشلعودة بط جنه خبيط ،و بط طرفه اآلخر يف
ذيل الفأ  ،ثم قفز به حىت أوصنه إىل الربكة ،فقز بداخنهش ،وألن الفأ ال يعرف الوبشحة فقد غرق ،وطفش

جوده فوق سطح املشء.

يف تنك النحظة آه صقر اكن حينق بشحثش عن طعشم ،فشاقض ىلع الفأ ومحنه يف منقش ه ،وألن الضفدع
مربوط معه يف اخليط ذاته ،فقد طش هو اآلخر معه ،وحني توقف الصقر ىلع جبل مرتفع اكتشف وجود
الضفدع فشتلهمه مع الفأ الغش ق.
الرجل واألفىع
ذات يوم عرث جل ىلع أفىع قد وقعت عنيهش صخرة عظيمة فنم توتطع أن خترج من حتتهش ،فقشلت لنرجل
حني أته :أ جوك سشعدين .وحني سشعدهش الرجل ىلع اخلروج من حتت الصخرة ،أ ادت أن تعضه .فقشل هلش
الرجل :توق ي..ودعينش اذهب إىل أحد حكمشء الغشبة نلحتكم دليه.

ذهب االثنشن إىل الضبع ،وحني قصش عنيه القصة ،طمع اآلخر يف احلصول ىلع اصيبه من حلم الرجل ،فقشل
لنرجل :ولو عضتك احلية فمش املشلكة؟
وحينهش أ ادت احلية أن تعض الرجل ،فقشل هلش :لم ال اذهب ونوأل حكيمش آخر؟

فشجتهش إىل اثلعنب ،وأخرباه القصة فقشل هلمش :ال أعتقد أن احلية تعجز عن اخلروج من حتت صخرة ،مش لم

أ د ذلك بنفيس .فشجتهوا إىل ماكن الصخرة ،وطنب اثلعنب من احلية أن تتمدد ىلع األ ض ثم محنوا
الصخرة ووضعوهش فوق احلية كمش اكات من قبل.
حشولت احلية أن خترج من حتت الصخرة فعجزت ،وحني أ اد الرجل أن ينقذهش ،قشل هل اثلعنب :لو

أخرجتهش لعضتك ولكن اتركهش حىت تموت.

ذهب الرجل واثلعنب وتراك احلية وحيدة حتت الصخرة حىت مشتت.
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اجلندب واحلمشمة

بينمش اكن جندب يتمىش فوق مرج أخرض ،إذ أته محشمة فوق غصن شجرة ،فشاقضت عنيه تلأكنه ،ولكنه

توقف يف ماكاه دون أن يتحرك خطوة واحدة ،فأثش ذلك استغراب احلمشمة ،فقشلت هل :ألوت خشئفش مين؟
فقشل اجلندب :لوت خشئفش ألين أعنم أاك لن تةذيين .فأثش ده دهشة احلمشمة فقشلت :وملشذا تعتقد ذلك؟
فأجشب :أال حتبني يريكك؟ أاش أيضش أحب يريكي .ختييل أن الصيشد أموك بك ،ألن تكوين حزينة؟
أاش أيضش لو أكنتين سأكون حزينش .وحني يقتنك الصيشد ألن تكوين سعيدة؟ أاش أيضش سأكون سعيدا لو

تركتين أميض إىل حشل سبييل.
موت لكمشت اجلندب شغشف قنب احلمشمة ،فرتكته يميض دون أن تةذيه .وقشلت هل :كمش تشعر ،فأاش أيضش
أشعر.
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(خرافة من اليابان)
الغراب وابلوم
يف قديم الزمشن اكات الغربشن لكهش لواهش أبيض ،ويف يوم من األيشم فتح ابلوم حمال لصبشغة الطيو  ،فجشءه

غراب أبيض وقشل هل :أ يد لواش ممزيا .فأخذه ابلوم إىل غرفة الصبشغة ،ولواه بشلنون األسود الالمع .وحني
أى الغراب افوه يف املرآة لم يعجبه لواه ،وغضب غضبش شديدا من ابلوم وتوعده بشالاتقشم.
ومنذ ذلك الوقت والغربشن لواهش أسود ،وأمش ابلوم فال خيرج إال يلال خوفش من ااتقشم الغراب!!
املوشفر ورساج النيل
قشل موشفر :مش أسطع الشمس! فومعته حرشة رساج النيل اكات بشجلوا فردت عنيه :إن مجيع جنونش بهذه
اجلودة واجلمشل .فقشل املوشفر :مشذا تقصدين أيتهش احلرشة الصغرية القميئة؟ فقشل رساج النيل :مش أعنيه هو
أن الوطوع هو مزية نلش حنن الشمس والقمر وانلجوم ،ومجيع األشيشء املضيئة اليت أاتيم هلش.

فقشل املوشفر :أهش..حىت أحقر األشيشء تفتخر بشاتمشئهش إىل األشيشء العظيمة.
األسد واثلعنب وانلجم

خرج ذات يوم أسد صغري وثعنب صغري يف جولة موشئية ،وألن كوكب الزهرة اكن قد شع يف الومشء فقد

قشل اثلعنب :آه..يلتين أستطيع أن أذهب إىل انلجم أللعب معه .فقشل اثلعنب :وأاش كم أتمىن أن يأيت انلجم
إىل هنش يلنعب ميع!
وحني سمعت بومة اكات تصيغ بشجلوا الكمهم عنقت قشئنة :شخصية املرء تعرف من خالل لكمشته.
اثلعنب ولكب املزا ع

دخل ثعنب ذات يلنة إىل حظرية أحد املزا عني بشحثش عن بعض ادلواجن يلأكنهش ،وحني وجد أن حظشئر
ادلواجن مغنقة بإحاكم خرج من الز يبة يشئوش .وأثنشء خروجه قشبنه لكب املزا ع فقشل هل :أين كنت أيهش
اثلعنب؟ فأجشب :آه..لقد كنت يف الز يبة أل ى إن اكن أحد من أقش يب هنشك أم ال.

قشل اللكب :وهل وجدت أحدا منهم هنشك؟ فأجشب اثلعنب :لألسف لم أجد أحدا ،وهلذا الوبب أاش خش ج.
وحينهش همس لكب املزا ع :الكذاب دليه دائمش جواب للك سةال.
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انلمر والز افة

يف أحد األيشم اكن انلمر العجوز موتنقيش حتت شجرة ضخمة جبوا ابلحرية ،ينتظر فريوة سهنة ينتهمهش،

فالحظ اقرتاب ذكر ز اف طويل حنو املشء ففكر يف حينة يوتطيع من خالهلش أن يأكنه ،وحني اقرتبت
الز افة من ابلحرية قشل انلمر العجوز :يش هل من يوم مجيل أ ى فيه ابن أعز أصدقشيئ.
قشل الز اف :وهل اكن وادل صديقك؟

فأجشب انلمر العجوز :اعم ،لقد اكن وادلك اذل يعيش يف الغشبة ابلعيدة صديقش يل ،و بمش توتغرب لو

قنت لك معنومة جديدة ،ويه أن الز افشت وانلم و من اعئنة واحدة ،وادليلل لوانش األصفر واخلطوط اليت
تغطي أجوشداش.
الز افة الوشذجة صدقت هذا الالكم ،فقشلت :أاش سعيد جدا ألاك صديق وادل  ،وألاين عرفت أانش من

اعئنة واحدة ،واآلن هل أستطيع أن أخدمك بيشء؟

فأجشب انلمر :شكرا لك ،ال أحتشج إىل يشء ،فأاش كربت يف الون ،وأقيض جل وقيت يف العبشدة واتلأمل،
ولكن يرسين أن تكون صديقش يل ،وأن تزو ين يف مرات قشدمة.
قشل الز اف :وأاش كذلك ترسين صدقتك.

وحني أ اد الز اف أن يغشد اشداه انلمر قشئال :ز افيت الغشيلة ،أات تعرف أن األعمش بيد اهلل ،وأاش كربت يف

الون ،وقد ال أ اك بعد هذا ايلوم ،فتعشل إىل أاعاقك قبل أن تميض.
اقرتبت الز افة من انلمر اذل اهض متثشقال ،وحني اقرتبت منه الز افة أكرث هجم ىلع عنقهش ،فعضهش
بأسنشاه القشتنة ،فوقعت ميتة ىلع األ ض ،فجعنهش انلمر طعشمش شهيش هل.
احليوااشت واملرآة
عرث أحد قرود الغشبة ىلع مرآة ،فأخذهش إىل بقية احليوااشت لرييهم وجوههم فيهش ،فذهب إىل ادلب وجعنه
ينظر إىل وجهه ،فحزن ادلب كثريا حني أى وجهه القبيح .ثم ذهب إىل اذلئب فأ اه وجهه ،فقشل بأىس :لقد

كنت أعتقد أاين أمحل وجه أيل بقراني مجينني .ولكمش أ ى حيوااش وجهه يف املرآة حزن ألاه ال يمنك وجهش
مثل وجوه اآلخرين.
بعد ذلك أخذ القرد املرآة إىل ابلوم لرييه وجهه ،فقشل ابلوم :ال .لن أاظر يف املرآة ،ألين أعنم تمشمش أن
املعرفة يف مثل هذه احلشلة يه مصد األلم.

وحني سمعته احليوااشت قشلت :أات ىلع حق .وأخذت املرآة وكرستهش ويه تردد :اجلهل اعمة!!
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الكم الغربشن

يف قد يم الزمشن ،اكات الغربشن تتلكم ،ولكن الكمهش لم يكن مثننش ،بل اكاوا إذا أ ادوا أن يقولوا شيئش قشلوا
عكس مش يريدون .فإذا أ ادوا شكر شخص قشلوا هل لكمشت قبيحة.
ويف يوم من األيشم جشء جل يمنك قوى خش قة ،استطشع بواسطتهش أن ينزتع قد ة الغربشن ىلع الالكم ،فنم
يعودوا يوتطيعون سوى انلعيق فقط.

ولكن مع ذلك فنم تتغري طبيعة الغربشن يف الكذب ،ورسقة األشيشء.

الغراب واإلوزة
هل تعرفون ملشذا لون الغراب أسود؟

يف ايلوم اذل اتفقت فيه احليوااشت ىلع أن ختتش ألوااش للك منهش وتطيل افوهش بهش ،اتفق الغراب واإلوزة ىلع

أن يطيل لك منهمش اآلخر.
بدأ الغراب بطالء اإلوزة بنون أسود وأبيض ،فأعجبت اإلوزة بهذا النون ،وبدأت بطالء الغراب بشلنون
افوه ،ولكن الغراب غضب ،وقشل لإلوزة :إن هذا النون ليس مجيال ،وال ينشسبه .حينهش غضبت اإلوزة

منه ،وطنته بشلنون األسود فقط!!
الصيشد والطيو

وضع صيشد شبكته ىلع األ ض ،وارث عنيهش كمية من حبوب اذل ة ،بشإلضشفة إىل بعض قطع احلجش ة ،ثم
اختبأ منتظر مش سوف جيود به عنيه احلظ.

وبعد دقشئق حطت الطيو ىلع شجرة ،وأخذت تنظر إىل حبوب اذل ة اليت ىلع الشبكة ويه تقول :مش أذل
هذه احلبوب ،واشد مش جيود احلظ بمثنهش.
فقشلت ابلومة :ولكن مش هذا اليشء األبيض يف الشبكة ؟
فقشل أحد الطيو  :إاهش حجش ة.

فقشل ابلوم :عندمش تنطبق عنينش الشبكة مع هذه احلجش ة فنن يوتطيع أحد منش اإلفالت أبدا!!
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القرود والصوم

قرت لجموعة من القرود الصيشم يلوم اكمل ،فنصحهم ئيس القردة قشئال :قبل أن ابدأ الصيشم عنينش أن

جنمع طعشم اإلفطش  .فوافقت مجيع القرود ىلع اقرتاحه ،وأ سنوا القرود الصغرية جلمع الطعشم فعشدوا بعذوق
ضخمة من املوز الذليذ.
قشلت زوجة الرئيس :أعتقد أانش جيب أن اعطي لك واحد حصته من املوز منذ اآلن ،حىت ال يضيع الوقت

يف اقتوشم املوز بعد ااتهشء ايلوم وحنول موعد اإلفطش  .أعجب القرود بشلفكرة ،فأخذ لك منهم اصيبه من

املوز ،ووضعه يف ماكاه اخلشص.
قشل أحد القردة األطفشل :لم ال يقرش لك منش موزة واحدة فقط وجيعنهش جشهزة لألكل؟
فقشل قرد سمني :اعم دعواش افعل ذلك!!

فقشل الرئيس :ال بأس يلقرش لك منكم موزة ،ولكن احلذ احلذ من أن يأكنهش مهمش اكات الظروف
قبل ااتهشء ايلوم.
وحينهش قرش لك قرد موزة واحدة وأبقشهش جشهزة لألكل حني حيل املوشء.
فقشل قرد صغري لوادله :هل أستطيع أن أبقس موزيت بداخل فيم يش أيب؟ أعدك بأين لن آكنهش حىت املوشء.

فقشل وادله اذل وافق ىلع فكرة الصوم مرغمش :لم ال يضع لك منش موزة يف فمه ليوتطيع أن يمضغهش مبشيرة

بعد ااتهشء الصوم؟ أعتقد ال مشلكة يف ذلك.
وحينهش وضع لك من القرود موزة يف فمه ،وأخذ لك منهم يراقب اآلخر ،وبدأوا صومهم ،وخالل مدة قنينة
ذاب املوز وتونل إىل بطواهم ،واكات هذه اهشية صوم القرود!!
اثلعنب وادليك
وجد اثلعنب اذل أزعج أهل القرية ممددا ىلع األ ض يف صبيحة أحد األيشم ،فرست إششعة قوية بأن
شخصش مش قد قتل اثلعنب .وحينهش خرجت لك احليوااشت وادلواجن وأهل القرية لرويته بمش يف ذلك ادليك
اذل أ اد أن يمتع برصه بمنظر اثلعنب وهو ميت.

وحني اجتمع اجلميع اهض اثلعنب من اومه ،وتمطى بتثشقل ،وقشل :يبدو أاين امت كثريا ألين أكنت عددا
من ادلجشج والصيصشن يلنة ابلش حة .وحينهش عد ادليك دجشجشته وصيصشاه فوجدهش اشقصة .فقشل :يش
لألسف..كيف ألم أتنبه إىل ذلك؟

فقشل اثلعنب وهو يف طريقه لالختبشء داخل الغشبة :سيد العزيز ..غم أين أكنت دجشجشتك يلنة ابلش حة،
إال أاك لم تعرف عن ذلك ،ولكن حني وجدوين ممددا يف احلقل قبل دقشئق عرفت ذلك برسعة ،ألن

األخبش الاكذبة تنتقل أرسع من احلقيقية.
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انلمر واألسد

طنب انلمر من األسد منك الغشب أن يزيد يف حصته من حلم الصيد اظري جهوده ادلووبة يف ادلفشع عن

أمن الغشبة ضد أعدائهش .فقشل هل األسد :إن حصتك من الصيد اكفية ،فال تطمع يف املزيد أبدا.
وحينهش غضب انلمر فرتك اغبة ذلك األسد وااتقل إىل اغبة األعداء املجشو ة ،وحني أوه مقبال حنوهم ظنوه
يريد يرا ،ولكنه أعنن هلم أاه جشء موشملش بعد أن اختنف مع منك اغبته ،وأاه جشء يطنب اإلقشمة بينهم.

عنم منك اغبة األعداء بقصة انلمر من مصشد ه الرسية ،فرحب به أمجل ترحيب ،وأمر بأن يرصف هل من
حلم الصيد ضعف اذل طنبه من منك اغبته ،وأن تنىب مجيع طنبشته ،وأن يةمن هل موكن ينيق بنمر

شجشع ،وعينه وزيرا هل لشةون احلرب.
وبعد أشهر ،قر انلمر ومنك ا لغشبة أن خيوضش حربش ضد الغشبة املجشو ة بوبب اقص موا د الصيد،
فشستبول انلمر الشجشع يف املعركة حرصش ىلع إ ضشء منكه اجلديد ،واكشية يف منكه القديم ،وألاه اكن
يعرف أرسا األسد وخمشبئه الرسية ،فقد استطشع أن يقيض عنيه بدون خوشئر تذكر ،فشستونمت الغشبة
لنمنك اجلديد  ،وخضعت هل ،وليق األسد ابلخيل حتفه اظري خبنه وعدم تقديره لقيمة انلمر.
اثلعنب واأليل واألسد
بينمش اكن اثلعنب يبحث عن طعشم يف الغشبة إذ أى أيال ضخمش ،فقشل يف افوه :يش هل من حيوان مكتزن
بشلنحم! لو أاين أخربت األسد عنه ،فووف يصيده ،ويأكل بعضه ،ثم يرتك يل ابلشيق .وحينهش ذهب إلخبش
األسد اذل اكن يتضو جواع ،فقشل هل :سيد األسد .لو أاك تبعتين إىل ماكن قريب فووف أ يك صيدا

سمينش .فقشل األسد :حونش..سأتبعك.

شعر األيل املعروف بشحلذ الشديد بشقرتاب اخلطر منه ،فشاطنق إىل ماكن مرتفع ،واختبأ فيه ،وأخذ يرقب
حراكت األسد واثلعنب .وصل اثلعنب واألسد إىل املاكن اذل اكن فيه األيل فنم جيداه ،وحينهش غضب
األسد اجلشئع وقشل لنثعنب :هل توخر مين أيهش املحتشل؟ جزاء لك ،سأتلهمك بدال من األيل اذل تزعم

وجوده .وااقض عنيه وأكنه!!

حينهش قشل األيل اذل اكن يراقب الواقعة :األيرا اغبلش يقعون يف الشبشك اليت ينصبواهش لآلخرين.
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اثلعنب وظنه

يف صبشح أحد األيشم خرج اثلعنب فرأى ظنه الضخم ىلع الوهل ،فقشل يف افوه :ال بد أاين ضخم جدا،

دل جة أاين قد أكون أكرب من الفيل .وبعد برهة ،مر فيل ضخم جبوا اثلعنب فقشل هل اثلعنب :ال يمكنك
بعد اآلن اتلبجح بضخشمتك ىلع احليوااشت .ااظر إيل كم أاش ضخم ،وادليلل هو ظيل!
فقشل الفيل :لو كنت حكيمش ،لوجب عنيك اتلحدث إىل ظيل ،ااظر إيله.

اظر اثلعنب إىل ظل الفيل ،فرآه يمتد إىل أبعد من الوهل ،فقشل :مع األسف ،لكمش كرب املرء كرب معه ظنه!!

الغراب واملزا ع
ذات موشء ،بينمش اكن قطيع املششية يشق طريقه صوب احلظرية إذ وقف غراب ىلع قرن أحد ثريان القطيع،
وحني أى املزا ع صشحب املششية قشل هل :توتطيع اآلن يش صدييق أن تتوىل أمو مششيتك.

فقشل املزا ع :ومشذا اكن عمنك؟
قشل الغراب :لقد اكات مهمة صعبة ،مراقبة املششية ،وإحضش هش إىل احلظرية.
فقشل املزا ع :هل أفهم أاك كنت تعمل هذا العمل من أجيل؟
فقشل الغراب :بشتلأكيد! وطش بعيدا وهو يضحك.

فقشل املزا ع :كم من األشخشص يظنون أاهم يقومون بعمل مهم ،وهم يف احلقيقة لم يعمنوا شيئش!
احلو يتشن واثلعنب

اعشت حو يتشن يف إحدى الغشبشت ،األوىل اسمهش احلظ الوعيد ،واألخرى اسمهش احلظ اتلعيس.
أ ادت احلو يتشن يف أحد األيشم أن تعرفش أيهمش أكرث مجشال ،فذهبتش إىل اثلعنب ،وسأتلشه :أينش أمجل من وجهة

اظرك؟
فقشل هلمش :ال أستطيع أن أحكم حىت أ اكمش وأاتمش تذهبشن أمشيم ثم تعودان مرة أخرى.

وافقت احلو يتشن ىلع اقرتاحه ،فمضتش أمشم اشظريه ثم اعدتش مرة أخرى ،وقشتلش هل :أينش األمجل اآلن؟

فأجشب :احلظ الوعيد أمجل حني تكون مقبنة ،أمش احلظ اتلعيس فيه أمجل حني تكون مدبرة!
موشبقة الرسم

أقشمت إحدى مدا س احليوااشت موشبقة يف الرسم ،واكن احلكم هو القط  ،واكن أمجل سم يف املعرض –

بشهشدة اجلميع -من إ اتشج اللكب ،ومع ذلك لم حيصل ىلع أ مركز يف املوشبقة ألن القط احلكم اكن
يكره الالكب.
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الطشووس والغراب واملرآة

وقف طشووس ذات يوم أمشم املرآة ،اشيرا ذينه املنون اجلميل ،فقشل لنمرآة :كم أاش ممنت لك أيتهش املرآة،

فنوالك ملش عرفت كم أاش مجيل!!
الغراب اذل اكن يششهد الطشووس قشل هل :ترى هل ستخربين املرآة عن شيلك؟ فقشل الطشووس :أات قبيح
الشلك ،وذللك فشملرآة ستجد صعوبة كبرية يف إخبش ك عن شلكك.

وقف الغراب أمشم املرآة و أى شلكه القبيح ثم قشل :سواء أكنت مجيال أم قبيحش فشملرآة ستخربك بذلك،

ولكن كم هم األشخشص اذلين ال يمزيون بني اجلميل والقبيح!!
صوت ابلومة

شعرت بومة ذات موشء بشلزهو والفخر بوبب صوتهش املزعج اذل اكات تطنقه من جوف إحدى األشجش

وقشلت :كم ستكون الغشبة ممنة وكئيبة لوال صويت اجلميل!! إن الطبيعة موحو ة بصويت ،وعندمش أغين
توتمع إىل لك احليوااشت!
فردد الصدى اجلمنة األخرية" :توتمع يل لك احليوااشت"

وأضشفت ابلومة :لقد اغتصب العنديلب لك حقويق ،ومع أاه صوته مجيل لكن صويت أعذب منه بكثري!
وحينهش كر الصدى عبش ة :أعذب منه بكثري!
ولشدة فرحة ابلوم بموافقة الصدى هل استمر يكر صيحته املزعجة أثنشء انلهش  ،فشتفقت مجيع احليوااشت
ىلع طرده من الغشبة .ومنذ ذلك احلني وابلوم حيب الظهو والغنشء يف النيل فقط ،ومشزال يظن بأن صوته
أمجل األصوات!!
اخلنشزير وانلهر
أ ادت لجموعة من اخلنشزير عددهش اثنش عرش خزنيرا عبو انلهر ،فقشل القشئد هلم :سنعرب انلهر ،وبعد أن

اعرب سأقوم بعدكم ألتأكد من وجودكم مجيعش.

عربت اخلنشزير انلهر ،ثم قشم القشئد بشلعد فوجد أن عدد اخلنشزير أحد عرش خزنيرا فقط ،فقشل هلم :ال بد
أن أحد أصدقشئنش غرق يف انلهر .قشلت اخلنشزير :ولكن من هو؟
استمروا بشبلحث عن اخلزنير املفقود حىت أتشهم صوت القرد من الضفة األخرى يقول :اذل يعد القطيع

جيب أال ينىس أن يعد افوه أوال!!
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لكب احلراسة واحلمش

اكن لكب احلراسة ينبح طوال النيل إلبعشد النصوص عن بيت سيده ،وحني سمعه احلمش ظن بأاه يتوىل

بشنلبشح فقط دون سبب ،فأخذ ينهق طوال النيل ليويل افوه ،مش أزعج مشلكه وحرمه انلوم.
وحني طنع الصبشح ذهب مشلك احلمش  ،واستدىع طبيبش يلكشف ىلع احلمش ألاه ظن أاه ينهق ألاه
مريض ،وحني اعينه الطبيب قشل :احلمش مريض ،وجيب أن يكوى احلمش  ،وإال فإاه سيموت.

وحين سمع احلمش بقرا الطبيب قشل هلمش :أاش لوت مريضش ،ولكين كنت أتوىل طوال النيل بشنلهيق.

فقشل الطبيب :هكذا يه احلمري ،إاهش تفضل املوت ىلع أن تكوى بشنلش لتوتعيد صحتهش.
وأمر الطبيب بربطه بشحلبشل ،ثم قشم بكيه عدة مرات بشحلديد املحىم.
خرج احلمش بعدهش إىل القرية ،فرآه اللكب وقد كو عدة كيشت ىلع جوده ،فوأهل عن الوبب فأخربه

بشلقصة .فقشل اللكب :مش يتوىل به شخص ليس بشلرضو ة أن يكون تونية لشخص آخر!!
اثلعنب واذلئب وابلحر

ذات يوم اجتمع اثلعنب واذلئب اذل لم يوبق هل أن أى ابلحر ،فقشل اذلئب :هل يمكن أن ختربين مش

ابلحر؟ فقشل اثلعنب :هو كمية كبرية من املشء يف أ يض .قشل اذلئب :وهل يأتمر بأمرك؟ فأجشب اثلعنب:
اعم .قشل اذلئب :وهل سرتيين إيشه؟ قشل اثلعنب :بشتلأكيد يش صدييق.

ويف يوم ذهب اثلعنب واذلئب لروية ابلحر ،فقشل اثلعنب إلحدى املوجشت :تعشيل .فأقبنت .ثم قشل ملوجة
أخرى :اذهيب .فذهبت .ثم قشل لنموجشت :لقد جشء صدييق اذلئب لرويتك ،وذلا استمر بشذلهشب واإليشب
ليوتمتع بمششهدتك.

قشل اذلئب :هل أستطيع أن ادخل ابلحر؟ فأجشبه اثلعنب :كمش تششء يش عزيز  ،فبلكمة واحدة أستطيع أن
أجعل ابلحر يعود بك.
دخل اذلئب ابلحر ،فحمنته إحدى املوجشت القوية اعيلش ،ثم ألقت به جثة هشمدة ىلع الششطئ ،فأكل منه

اثلعنب حىت شبع!!

وذللك يقولون :أن أذن األمحق خنقت لنوشن الرشير.
األ اب واخلزنير

تبش ى أ اب وخزنير يف القفز فوق خندق عميق .جرت األ اب برسعة ثم قفزت فوق اخلندق ،فتجشوزته

بمرت واحد .ثم جشء دو اخلزنير فقفز وجتشوز اخلندق بمرتين .وحينهش اختنفش أيهمش األفضل فشحتكمش إىل
اثلعنب أيهمش األفضل؟ فقشل :لو وقعتمش يف اخلندق لاكن بشستطشعيت أن أعرف أيكمش األفضل!!
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األيل وانلمر واتلموشح

ذهب أيل إىل انلهر لريو عطشه ،بينمش اكن بشلقرب امر جشئع يراقبه لالاقضشض عنيه ،وتموشح داخل

انلهر ينتظر النحظة املنشسبة يلفتك به.
حني شعر األيل بشقرتاب انلمر منه ،قفز بقوة فوقع انلمر يف انلهر بني فيك اتلموشح الضخم اذل اتلهمه ىلع
الفو  ،وجنش األيل بأعجوبة من خطرين عظيمني فقشل :يوتطيع الضعفشء انلجشة حني يقيض األيرا ىلع

بعضهم بعضش!!

اللكب واذلئب والقمر
يف إحدى النيشيل أخذ اللكب اذل حيرس األغنشم ينبح ىلع القمر ،فأتشه اذلئب وقشل هل :ملشذا تنبح ىلع القمر؟

فقشل :أل ين أيتك تطوف هنش ،وأاش أاشد صدييق اللكب اذل ىلع القمر .فقشل اذلئب :وهل هنشك لكب ىلع

القمر؟ فأجشب اللكب :بشتلأكيد .فقشل اذلئب :وهل هنشك خراف ىلع القمر أيضش؟ فقشل اللكب :ال ال يوجد.
وحينهش قشل اذلئب :إذن ليس هنشك رضو ة لذلهشب إىل هنشك .ثم مىض يف حشل سبينه.
اثلعنب واملزا ع
يف أحد األيشم عرث املزا ع ىلع آثش أقدام حيوان يف حقنه ،فوأل اثلعنب :لقد دخل حقيل يلنة ابلش حة،
فهل توتطيع أن ختربين من هو؟
فأجشب اثلعنب :أاش آسف .ال أستطيع ،ولكن سأخربك بشخص يوتطيع .فقشل املزا ع بنهفة :ومن هو؟

فأجشب اثلعنب :ثمة سمكة يف ابلحر ،هلش زعنفتشن ساسأهلش وستجيبك.
فقشل املزا ع :يش هلش من إجشبة سخيفة!

فرد اثلعنب وهو يف طريقه إىل الغشبة :ليس هنشك أسخف من سةالك!
الونجشب واجلبل
ختشصم الونجشب واجلبل ،ودا بينهمش اقشش طويل حول أيهمش أهم يف الوجود؟ فقشل اجلبل :أات صغري
حقري ،وأاش كبري وقو .
فقشل الونجشب :صحيح أاين صغري ،وال أستطيع محل األشجش ىلع ظهر كمش تفعل أات ،ولكنك ال
توتطيع أن تكرس بندقة كمش يفعل الونجشب الصغري.

77

دار نارشي للنرش اإللكرتوين

سعيد الدورسي

وقال الثعلب – حكايات رمزية -

احلكيم واحليوااشت

اكن أحد احلكمشء يوتطيع تعنيم أ حيوان أن يقاد صوت أ حيوان آخر ،فجمع عددا من احليوااشت وبدأ

بتعنيمهم أصوات احليوااشت األخرى.
وبعدهش ،ذهب اثلعنب اذل استطشع تقنيد ادليك إىل حظرية ادلواجن ،وحني قاد صوت ادليك خرجت
إيله ادلجشجشت فشتلهم عددا منهش .وذهب اذلئب إىل حظرية املششية ،وحني قاد ثغشء املشعز خرجت إحداهن،
فشتلهمهش ،وذهب القط اذل تعنم تقنيد صوت الطيو إىل عش أحد الطيو وحني قاد صوته خرجت

فراخه من العش ،فشتلهمهش.
وحينهش ذهبت احليوااشت إىل احلكيم تريد أن تتعنم تقنيد األصوات تلقوم بإيذاء اآلخرين.
وحني عنم احلكيم برغبتهم يف األذى فض تعنيمهم وقشل :إن من يوتخدم املعرفة إليذاء اآلخرين فإاه ال

يوتحقهش.

اإلوزة والفطر
مرت اإلوزة ذات يوم جبوا الفطر ،وحني أت الفطر قشلت هل :ملشذا حتدق يف هكذا أيهش انلبشت احلقري؟ بيين

وبينك مثل الومشء واأل ض ،وال يمكن أن جنتمع معش.

فقشل الفطر :ىلع العكس سيديت اجلمينة ،وقريبش جدا أيضش سنجتمع ألن نلش املصري افوه اغبلش.
قشلت اإلوزة :أستطيع أن أمزقك بمنقش

إ بش إ بش ،لوال أن انلشس حيبون أن يأكنوك وذلا يهتمون بك.

ثم حنت بعيدا..

وبعد أيشم ..اجتمعت اإلوزة مطهوة مع الفطر يف طبقني متجشو ين ىلع طشولة طعشم واحدة ،وحينهش قشل

الفطر :ألم أقل لك بأانش قريبش سنجتمع ألن نلش افس املصري؟
اذلئب ومشلك احلزين

بينمش اكن اذلئب يأكل حيوااش اصطشده إذ اعرتض يف حنقه عظم فنم يقد ىلع إخراجه ،ولم يقد ىلع بنعه،
فأخذ جيول بني احليوااشت ويطنب منهم إخراجه مقشبل أن يعطيهم مش يتمنواه ،فعجزوا عن ذلك حىت جشء

مشلك احلزين وقشل لذلئب :أاش سأخرجه وآخذ اجلشئزة .وحينهش أدخل مشلك احلزين أسه داخل فم اذلئب
مشدا قبته الطوينة حىت وصل إىل العظم فشتلقطه بمنقش ه وأخرجه ،وقشل لذلئب :واآلن أعطين اجلشئزة اليت

وعدت بهش .فقشل اذلئب :إن أعظم جشئزة منحتك إيشهش يه أاك أدخنت أسك يف فم اذلئب وأخرجته سشملش
دون أذى!!
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احلمش املتفنوف

وضع عن ي مني محش جشئع وعطششن عنف ،وعن يوش ه مشء ،فشحتش احلمش بأ يشء يبدأ بشلعنف ألاه

جشئع أم املشء ألاه عطششن؟
واستمر يفكر ،ويفكر ،ويفكر ،حىت مشت من اجلوع والعطش!!
األسد والفيل
حني اعث األسد فوشدا وقتال يف الغشبة ذهبت احليوااشت إىل حكيم الغشبة وقشلت هل :سيد ..اريد منك أن
تعزل األسد ،وتويل عنينش الفيل بدال عنه .فقشل احلكيم :حونش .وبعد أيشم حكم الفيل ،واظرا لقوته
الشديدة صش يقتل يوميش من احليوااشت أكرث ممش اكن يفعنه األسد ،فشجتهت احليوااشت إىل احلكيم تطنب

منه أن يعزل الفيل ويعيد األسد منكهم الوشبق إىل ماكاه .وحينهش عزل احلكيم الفيل وعني األسد وقشل
لنحيوااشت :حني يكون هنشك يران اختش وا األقل منهمش.
ابلبغشوان والقرد

اكات ببغشوان اشطقتشن حتبشن الطريان حبثش عن الطعشم واملتعة ،ويف يوم من األيشم دخنتش قرص أحد املنوك

فأعجب بهمش ،وحبديثهمش ،فوضعهمش داخل قفص كبري من اذلهب ،وأمر بإطعشمهمش أفخر الطعشم ،وصش ت
ابلبغشوان مدا اهتمشم املنك وحمط إعجشب ضيوفه ادلائم.
ويف يوم من األيشم جنب أحد الوز اء معه قردا وأهداه إىل املنك ،فأعجب املنك حبراكته ،وصش يأخذ

ضيوفه لنفرجة عنيه والضحك من ترصفشته الظريفة ،مش قنل من اهتمشمه بشبلبغشوين ،فقشلت إحداهمش
لألخرى :ملشذا ال اغشد هذا القرص ،ونوشفر كمش كنش ،فنم بعد أحد يهتم بنش .فقشلت الكربى :ال حتزين يش
أخيت ..فشملديح واإلعجشب واالاتبشه والرشف والعش لكهش ظواهر مةقتة ،وغدا يعرف املنك وضيوفه أهميتنش
فيعودون لالهتمشم بنش.

وبعد أيشم مل املنك وضيوفه من حراكت القرد املخنة بشألدب ،وترصفشته الغبية ،فطنب املنك من جشهل أن
يأخذوه ويطنقوه يف الغشبة ،واعد إىل اهتمشمه بشبلبغشوين مرة أخرى.
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األسد وابن آوى

اكن يف إحدى الغشبشت أسد اعقل وحكيم ،ويف أحد األيشم أ اد ابن آوى أن يتعرف عنيه ،ويصبح صديقش هل،

فأىت إيله وقشل :أ يد أن أكون تشبعش لك .فقشل األسد :ىلع الرحب والوعة.
استطشع ابن آوى بوبب صدقشته مع األسد أن يأكل من فضنته من الصيد يوميش ،حىت صش جومه أكرب
وأقوى ،وأصبحت احليوااشت الصغرية والكبرية تهشبه بوبب قوته وصداقته مع األسد ،فصش يةذ

احليوااشت دون سبب سوى حب اإليذاء.

ويف أحد األيشم بينمش اكن يتمىش مع صديقه األسد إذ أى فيال من بعيد ،فقشل لألسد :موال األسد..إاين
لك يوم منذ تعش فنش وأاش آكل من صيدك ،وقد جشء ايلوم اذل سأجعنك فيه تأكل من صيد  .سأاطنق إىل
الفيل وأصطشده وأدعوك إىل تنشول حلمه .قشل األسد :إن الفيل قو وضخم ،ولن توتطيع صيده .فأجشب

ابن آوى بغرو  :ال عنيك..فقد أصبحت أقوى من ذ قبل.

ااطنق ابن آوى إىل الفيل ،وحني هجم عنيه ،رضبه خبرطومه وأايشبه رضبة أطش ته حىت اصطدم جبذع
شجرة ضخمة فمشت من فو ه.
منك الضفشدع
اكات لجموعة من الضفشدع تعيش بوالم داخل إحدى الربك ،ويف يوم من األيشم قر ت الضفشدع أاهش
حبشجة إىل منك ،فطنبوا من حشكم الغشبة أن يرسل إيلهم مناك ،وألاه أ اد الوخرية منهم فقد ىم عنيهم
منفش قديمش ،وحني وقع يف املشء أحدث ا تطشمه صوتش هشئال ،وتنشثر املشء يف لك ماكن ،فأعجبوا بقوة منكهم

اجلديد واقتنعوا به.

وب عد فرتة أ ادوا اتلواصل مع منكهم ،ولكنهم اكتشفوا أاه ال حيل وال يربط ،وال يتحدث ،وال يتحرك،
فبدووا يقفزون فوقه ،ويقفون عنيه.
وبعد أيشم طنبوا من حشكم الغشبة مرة أخرى أن خيتش هلم مناك ،وألاه اكن مزنعجش منهم فقد اختش هلم

مناك جديدا هو النقنق ،وأطنقه عنيهم فأكنهم مجيعش!!
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خرافات الجمادات
اخلرقة والرشيط
قشلت اخلرقة اليت اكات يف خزااة املنك لرشيط معنق ىلع كتف خشدم :مشذا تعتقد أين أكون؟ فأجشب

الرشيط :قطعة ممزقة من قمشش قديم .فقشلت اخلرقة :ال .أاش قطعة اشد ة وممزية ،واملنك فخو بشمتاليك.
وحينهش سأل الرشيط :ومشذا تعتقدين أين أكون؟ فأجشبت اخلرقة :قطعة ممزقة من قمشش قديم تلنشسب ز

اخلشدم اذل حيمنك ىلع كتفه .وحينهش بكت اخلرقة وقشلت :مع األسف ،اخلزائن خت ي بداخنهش أشيشء
ثمينة!!
الفرن واملنفشخ واملطرقة
يف حمل حدادة ،قشل الفرن :لو توقفت عن االشتعشل فإن املحل سيغنق.
وقشل املنفشخ :لو توقفت عن انلفخ ،فنن يكون هنشك ال اش وال حدادة.
وقشلت املطرقة والوندان الكمش قريبش من قوهلم.

وأخريا قشل املحراث اذل صنع جبهودهم مجيعش :أيهش الوشدة ،حمل احلدادة ال يعتمد ىلع أحد منكم لوحده،
ولكن بتعشواكم مجيعش ينجز العمل.
قطعة الرشيط والربق
قشلت قطعة يريط منواة فوق صخرة حلصشة جبوا هش :ااظر إيل كم أاش المعة ،ألاين من أقش ب الربق.
فقشلت احلصشة :صحيح؟ إذن تقبيل احرتايم وصداقيت.
وبعد فرتة ،رضبت صشعقة من الربق الصخرة ،فشحرتقت قطعة الرشيط املنون وفقدت بريقهش ،فقشلت هلش
احلصشة :أين ذهب بريقك؟ فأجشبت :لقد ذهب إىل الومشء ،فقد استعش ته الصشعقة مين قبل قنيل،
وستعيده فيمش بعد!!

الويف والشفرة واملون
قشلت الشفرة ذات يوم لنويف :ملشذا يتحدث الرجشل عنك بإجالل واحرتام شديدين بينمش بشلاكد يتحدثون

عين؟ فقشل الويف :ألاين أافذ إىل العمق ،بينمش أات جترحني ىلع الوطح.
فردت الشفرة :أهذا هو الوبب؟ إذن سأجرحهم بأقوى مش أستطيع.

فقشل املون اذل اكن يف صف الشفرة :معك حق .فشلرجشل يرون أن األعظم رض ا هو األعظم ماكاة.
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املطرقة والوندان

قشلت املطرقة لنوندان :أستطيع أن أرضب بقوة حبيث ال توتطيعني اتلحمل.

فرد الوندان :وأاش أستطيع أن أحتمل أقوى من طرقشتك.
وبشلفعل بدأت املطرقة ترضب ،والوندان صشمد أمشم رضبشتهش العنيفة ،وحينهش رصخت قطعة احلديد اليت
اكات بينهمش :أيهش الوشدة..إن املبشلغة يف اليشء اجليد يعد أمرا سيئش .وقشل الفرن :اتلحد ليس هل داع حني
ال يكون يف مصنحة أحد!!
قطعة الطني
يف أحد األيشم عرث أحد اذلواقة ىلع قطعة من الطني هلش احئة عطرية ممزية ،فقشل :ال بد أن تكون قطعة

من العنرب أو عطر آخر ولكنهش متنكرة .فقشلت قطعة الطني :أاش لجرد قطعة طني .فقشل هلش :ومن أين لك

هذه الراحئة املمزية؟ فقشلت :سأكشف لك الرس يش صدييق ،فأاش أسكن مع و دة!!
احلقيقة العش ية

اتفقت احلقيقة وابلشطل ىلع الوبشحة معش ،فخنع لك منهمش مالبوه وسبحش يف ابلحر ملدة .وحني خرجش من
ابلحر ،سبق ابلشطل ولبس بلشس احلقيقة ،بينمش فضت احلقيقة أن تنبس بلشس ابلشطل ،وذلا بقيت اع ية.

ومنذ ذلك الوقت ظهر ابلشطل كحقيقة ،بينمش مش تزال احلقيقة خمتفية عن األاظش !!
ابلنوطة والقصبشت
يف أحد األيشم هبت اعصفة شديدة أطشحت بشجرة بنوط ضخمة عمرهش مئة اعم ،سقطت شجرة ابلنوط
العمالقة يف انلهر فجرفهش بعيدا حىت استقرت ىلع ضفته بني لجموعة من القصبشت الصغرية.
قشلت ابلنوطة لنقصبشت :كيف استطعنت مقشومة هذه العشصفة اهلوجشء اليت أطشحت بأشجش ابلنوط؟

فأجشبت :طوال هذه الونة استطعت الصمود أمشم الريشح فأصشبك العجب والغرو  ،فرصت ترفضني
االحننشء لنريح ،ىلع عكونش حنن ،فلكمش ازدادت قوة الريح احننينش هل أكرث .تذكر دائمش أن تنحين لنريح
حىت ال تقتنعك العشصفة!!
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ادلمية وابلحر

يف قديم الزمشن اكن هنشك دمية مصنوعة من املنح وحتب املعرفة والعنم ،سشفرت هذه ادلمية عرب الصحش

والوهول واجلبشل ،واكات تتعنم أكرث وأكرث طوال فرتة تنقالتهش.
ويف أحد األيشم وقفت أمشم ابلحر ،واكات لم تر ابلحر من قبل ،وال تعرف مش هو .فقشلت لنبحر :من أات؟
فأجشب :أاش ابلحر.

قشلت :ومش ابلحر؟
قشل :أاش.
قشلت :أ يد أن أتعرف عنيك أكرث.
قشل ابلحر :إذن املويين وستعرفينين.

مدت ادلمية إصبع قدمهش وملوت ابلحر ،فشعرت بأاهش عرفت ابلحر أكرث ،ولكنهش الحظت اختفشء إصبع

قدمهش ،فأخذت ترصخ ىلع ابلحر :مشذا فعنت يب؟
فأجشب :أعطيتك قنيال تلفهميين.
حينهش دخنت ادلمية يف ابلحر ،وتقدمت ويه توأل :مش ابلحر؟ مش ابلحر؟ حىت غطتهش موجة كبرية ،فذابت

ادلمية وقشلت :ابلحر هو أاش!!
األشجش والفأس

ذهب جل إىل الغشبة وطنب من األشجش أن تعطيه خشبة حلديدة فأسه ،فضت األشجش الكبرية أن

تعطيه من جذوعهش وأغصشاهش شيئش ،ولكنهش سمحت هل بأن يأخذ غصنش من شجرة صغرية وضعيفة.

أخذ الرجل الغصن ووضعه يف فتحة يف حديدة الفأس ،وبدأ بقطع األشجش الكبرية واحدة بعد األخرى.
حينهش قشلت األشجش  :لو أانش لم نومح لنرجل أن يأخذ هذا الغصن لكنش اآلن مش ازال منتصبشت يف
أمشكننش.
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خاتمة
وبعد ،فأ جو أن تكواوا قد استمتعتم بقراءة هذه احلاكيشت ،واستفدتم منهش
بشإلضشفة إىل املتعة ،ففيهش الكثري من حكم الشعوب ىلع اختالف ثقشفشتهم.
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