
 الحمار واإلنسان 

صلتني هذه القصة الطريفة على اإلنترنيت، فقمت بإجراء تعديالت جذرية عليها واضافة تفاصيل كثيرة كي تعبر  و

الناس الذين يتخذون نفس املوقف من الحمار. وهنا ال بد وأن أعترف بأنني   معظمعن مشاعر  بصورة أفضل  

الحمار ومواقفهيمعجب بشخص  ووفائه  ة 
 
له دورا لذلك اسندت  الشمس"،  يرئيس  ،  في عين  في روايتي "هروب   

 
ا

 وإليكم اآلن القصة.  وكتبت عنه قصيدة بعنوان "الحمار الحليم".

 كان يا مكان في حديث الزمان

 بعض الحمير في أحد االسطبالت العربية  

 تعمل بإخالص وتفكر بهدوء وروية 

 تنام الليل راضية دون شخير

 بال لحاف، مخدة، فرشة أو حصير 

 يوم أن يضرب عن الطعام   صغير ذاتقرر حمار  

 ضعف جسده وتهّدلت أذناه وذوى جسده  

 من الوهن   ميتا  وكاد يسقط على االرض

 هور كل يومن وضع ابنه يتدأأدرك األب  

 سبب حتى ال يقع في اللوم الوأراد أن يفهم  

 زار األب اإلبن في الليل على انفراد  

 يستطلع حالته الصحية املتدهورة باطراد

 ما بك يا بني... ماذا تعاني؟

 هل تحتاج لطبيب، دواء أو مداوي؟ 

ضرب عن الطعام؟
ُ
 أخبرني ملاذا ت

 هل أزعجك رجل، إمرأة، أو غالم؟



 رفع الحمار األبن رأسه عاليا وقال: 

 من البشر جدا  مستاء    أنانعم يا أبي،  

 يوجهون لنا اإلهانات كزخات املطر 

 يسخرون منا نحن معشر الحمير

 شعيرالنخدمهم ليل نهار وال نسأل حتى عن  

 نسوا أننا مخلوقات تسحق االحترام والتقدير 

 كأن الخائن منهم أمير، واملخلص منا حقير

 وتقول    أفهم يا بني ماذا تعني ال  

 دع عنك هذا الكالم وهذا الشعور 

 ال أنت تعرف وال أنا من املسئول؟  

 آن األوان لحرث األرض وتسميد الحقول 

 علينا أن نستعد قبل أن تشتد حرارة الصيف 

 ومتعة العمل في املزارع الخضراء تزول

 تمهل يا أبي قليال

 له يا حمار   أال تسمعهم كلما تصرف شخص بغباء قالوا

 كأن الغباء عقيدة لنا وشعار

 إننا نعرف معنى الحياة، وكيف يكون الوفاء 

 نتألم، نبكي، لكننا نعيش ونموت بكبرياء  

 لنا مشاعر صامة، شموخ، عزة، وإباء

 نفكر، نقتفي األثر، ونعرف كل طريق  



 نجوب الصحاري من أجلهم بال دليل أو رفيق 

 كانه  مارتبك الحمار األب وتجمد في  

 لم يعرف كيف يرّد على تساؤالت كبيرة من حمار صغير  

 حّرك أذنيه ُيمنة وٍيسرة، استلهم من الطبيعة حكمة كون كبير

 اقترب من ابنه يحاوره بمنطق معشر الحمير

 البشر يا بني معشر خلقهم هللا وفّضلهم على سائر املخلوقات

 بقسوة فعاشوا العمر عثرات غيرهم  تعاملوا مع أنفسهم و 

 بال عدد قرونا  أساؤوا ألنفسهم  

 اتنهاقبل أن يتوجهوا لنا باالساءة واإل   

 دعني أسألك يا بني بعض األسئلة:

 يسرق  
 
 خيه؟أ  طعامهل رأيت حمارا

 يشتكي على أحد من أبناء جنسه؟ 
 
 هل رأيت حمارا

 يشتم أخيه الحمار؟
 
 هل رأيت حمارا

 يض  
 
 رب زوجته أو أوالده؟ هل رأيت حمارا

 يدخن سيجارة
 
 هل رأيت حمارا

 هل رأيت حمارة تدخن أرجيلة؟  

 أن حمير األمريكان  
 
 حمير العرب؟   قتلواهل سمعت يوما

 
 
 طبعا لم تسمع بهذه الجرائم ولم ترها أبدا

 هذه جرائم ليست من طبع الحمير 

 بل من طبع بشر ال يحسنون التفكير 

 والتدبير ويسيئون التفسير  



 عليك يا بني أن ال تنخدع بالعقل اإلنساني 

 بل عليك أن تفكر بعقلك الحميري 

 لترفع رأس بني الحمير
 
 إرفع رأسك عاليا

 ن و ما يشاؤ   ويفعلون   اترك البشر يقولون 

 ال تهتم بما يقوله الكبير منهم أو الصغير

 أو األمير   ، األميرةالفقير أو الثري 

  ،
 
 عاهدني أن تبقى وفيا

 
، صبورا

 
 مخلصا

 ترفع عقيدة الوفاء والصبر الحميري شعار 

 ابن حمار 
 
 وتعيش العمر حمارا

 أننا ال نقتل، ال نسرق،  
 
 ال ننافق  و فيكفينا فخرا

 ال نعتدي على بعضنا البعض، ال يغتاب أحدنا اآلخر 

 نحب ال نكره، نصدق ال نكذب، نشقى ال نتذمر 

 كل مساءالطعام  وال تنس ى يا بني أنهم يوفرون لنا  

 وينظفون االستطبالت من خلفنا كل صباح 

 صدقت يا أبي، قال الحمار االبن   

 بين الحميرسآكل الشعير وأعيش حياتي  

 القليلسعيدا بعملي وجهدي ورزقي  

 سأحافظ على موقعي في سلم املخلوقات 

 ابن حمار
 
 وسأبقى كما عهدتني حمارا

 يحترم نفسه ويقدر جميع الكائنات

 اإلنسان ابن اإلنسانسأترك  



 يعيش حياته طاغية يمارس العدوان 

 ال ُيؤتمن على ش يء

 وال يدرك معنى األمان

 يقف أمام الفأر قط شجاع 

 فأر جبان. ك وأمام القط يهرب  

 د. محمد ربيع          

www.yazour.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.yazour.com/

