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• املواطن.
• احلقوق.

• الواجبات.

• قصة املواّطنة.

متهيد

 قصة املواَطنة

احملتويات
مصطلحات 

مهمة

متـهـيـد

قصة 
املواَطنة
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قليل من الكتب نال من إقبال الناس وعنايتهم ما نال ”كتاب كليلة ودمنة”.. فهو كتاب نادر من كتب 

التراث اإلنسانى. وقد تنافست األمم على اقتنائه، وحرصت كل أمة على أن تنقله إلى لغتها، فليس 

إليها.. ففى هذا الكتاب حكمة الهند، وجهد الفرس،  العالم لغة إال ترجم هذا الكتاب  فى لغات 

ولغة العرب. مما جعله جزء من التراث اإلنسانى اخلالد. وقد قال بعض املؤرخني: إن”عبد اهلل بن املقفع” 

هو الذى وضع )ألََّف( هذا الكتاب، فى القرن الثانى الهجرى، التاسع امليالدى.. لكن احلقيقة أن كليلة 

إلى  الفارسية  الفارسية، ثم ترجمه” عبد اهلل بن املقفع” من  اللغة  إلى  ودمنة كتاب هندى ترجم 

العربية.. إال أن ”عبد اهلل بن املقفع” أضاف إلى أبواب الكتاب األصلية بابا يصف فيه كيف نُقل الكتاب 

من الهندية إلى الفارسية.. وهى حكاية شديدة الطرافة.. 

كليلة ودمنة هما الشخصيتان الرئيسيتان فى كتاب حكايات كليلة ودمنة.. تعيشان فى غابة يعيش 

بها حيوانات وطيور من كل صنف ولون.. وملك هذه الغابة هو األسد "بنكلة"..

وفى يوم من األيام قالت كليلة لدمنة: لقد سئمت من احلكايات!!... حتى إنى أفكر جديًا فى الهرب..

فردت دمنة فى دهشة: الهرب ؟! ... من الغابة ؟

 فأجابتها كليلة: بل من احلكايات.. حكايات كليلة ودمنة

ها ها ها.. 
تخرجني من احلكايات!!!!.. 

أضحكتنى يا كليلة!.. 

لست أمزح يادمنة..
سأهرب من احلكايات.. سأخرج من الكتاب 
إلى "الدنيا الواسعة" ألشم رائحة الهواء 
النظيف بدلاً من رائحة الورق التى ظللت 

أتنفسها ألكثر من 1200 سنة؟

ها ها ها ها ..
 مزحة لطيفة

متـهـيـد

قصة 
املواَطنة
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هذا ما رأيته بعينى 
هاتني يا موالى....

هذا األمر
 لن مير بدون عقاب ..

أحضروا الفيل، مستشارى 
األول على وجه السرعة

سكوت.. سكوت 
لنبدأ اجللسة..

قررا  والفيل،  األسد  بني  ومداوالت  مشاورات  وبعد 
هذا  لعرض  الغابة،  حكماء  جمللس  اجتماع  عقد 
اإلجراءات  اتخاذ  أجل  من  اجمللس،  على  اخلطير  األمر 
املناسبة للرد على هذا العدوان من قبل بنى البشر 

على احليوانات..

املوضوع املعروض أمامنا 
اليوم، موضوع على درجة 

عالية من اخلطورة..

إنه موضوع حياة أو موت.. 
موضوع كرامة احليوان فى 

كل زمان ومكان..

وبعد هذه املقدمة بدأ بنكلة فى شرح 
املوضوع، حيث استمرت خطبته ملدة 

ساعة كاملة.. 
قال فيها: لقد علمت من مصادرى 

اخلاصة أن اإلنسان قد أنشأ سجونًا 
يسميها حدائق  احليوان.. وعلمت أيًضا 
أنه يضع فى هذه السجون زمالءنا من 

احليوانات..
ثم أنهى خطابه قائاًل: يجب أن نتوصل 
إلى حل يحفظ للحيوان كرامته.. ويرد 

على إهانة جنس اإلنسان لزمالئنا 
احليوانات.

متـهـيـد

قصة 
املواَطنة
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وما أن انتهى امللك بنكلة من إلقاء خطابه، حتى صاح الغراب هاتًفا...

انا يا موالى 
عندى احلل ...

وهل دعاك 
أحد للحديث؟.. 

من أنت حتى تقدم 
لنا احللول؟..

أنا الغراب..
 أستطيع الطيران، 

بينما أنت ال تقوى إال 
على الزحف..

متـهـيـد

قصة 
املواَطنة

أنت أسود اللون،، 
لذا فليس من حقك احلديث قبلى..

أجل أجل..
 إذا كان ألحد أن يتحدث أواًل فهو أنا.. أنا..

فليس فى الغابة كلها من ينافس جمالى 
وألوانى..

هذا ليس حفال راقًصا
 حتى تكون األولوية فيه لألجمل 

واألزهى ألوانًا.. نحن نناقش 
مشكلة، واملشاكل حتتاج من فى 

خبثى ودهائى..

إذا تكلمنا عن الدهاء 
واخلبث، فال أظن أن أحًدا 

أحق منى بالكالم أوال..
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املوضوع ال يحتاج 
إلى خبث ودهاء.. بل إلى فهلوة وقدرة 

على املناورة..
وما دام األمر كذلك، أصبح أنا الوحيد 

الذى من حقه الكالم أوال..

أنتم جميًعا 
جتاوزمت حدودكم..

 فأنا من حقى احلديث دون سواى.. 
ألنى أثقلكم وزنًا، وأكثركم قوة..

بعد موالنا امللك طبًعا..

ما هذا الكالم الفارغ.. 
من قال إن حقوقكم وواجباتكم 

تتحدد باللون أو النوع أو الوزن أو اجلمال 
أو القوة؟!!!.. 

متـهـيـد

قصة 
املواَطنة

أنتم جميًعا مواطنون 
فى هذه الغابة.. لكم نفس احلقوق، وعليكم نفس 

الواجبات..  وحتى عضويتكم فى مجلس احلكماء ال 
متنحكم ميزات أكثر من أى حيوان آخر فى الغابة.. فكلنا 

نعيش فى هذه الغابة.. وكلنا نتمتع بخيراتها.. وكلنا نعمل 
على حمايتها واحلفاظ عليها..

وبعد أن شرح امللك بنكلة وجهة نظره باستفاضة.. التفت 
نحو الغراب قائال:

قل لنا يا غراب.. ما احلل الذى تراه مناسبا للرد على 
عدوان بنى اإلنسان وإهانتهم لزمالئنا احليوانات.. 

نفعل فى جنس اإلنسان 
مثلما فعل بزمالئنا...

.. العني  فعلاً
بالعني.. 

والسن بالسن..

يالها من فكرة 
صائبة..

وجنعل الفرجة 
مجانًا.. زيادة فى 

االنتقام..

هذا أبلغ رد على 
جنس اإلنسان..

أجل.. 
والبادى اظلم
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