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 فاطمة قصب السكر
 قصة مستوحاة من القصص الشعبي

عمر مضوي : نص    
عتيبي  : رسومات  

دار تيبار لكتب األطفال: الناشر   

 برعاية المعهد الفرنسي الخرطوم

. عيونها واسعة ، شعرها طويل، أسنانها جميلة.  في زمن من األزمان الماضية عاشت فتاة جميلة اسمها فاطمة قصب السكر 
تدافع الفتيان وخطبوها، دفعوا المال والذذهذب، .  االنتباه الى جمال البنات األخريات ْأذهل جمال فاطمة عقول الناس وصرفهم عن

شاعت األخبار أن فاطمة سبب عنوسة البنات ، .  لن أزّوج ابنتي إال لنبيل أو فارس أو أمير:  ولكن أم فاطمة ردتهم جميعاً وقالت 
والبنات حقدن عليها، وفّكرت النساء في التخلص منها، ذهبن الى إمرأة عجوز كانت تسكن في طرف الذبذلذدة وأعذطذيذنذهذا رشذوة 

بغريزة األم شعرت أم فاطمة بأن الخطر يحوم حول أبنتها الجميلة فمنعتها من الذخذروج والذلذعذب .  واتفقن معها على إبعاد فاطمة
في يوم من األيام دخلت العجوز الماكرة على أم فاطمة وهي تبكي وطلبت منها بصوت حزين مرافقتها للتفتيش عذن .  مع الفتيات

رق لها قلب األم ، فأوصت ابنتها بعدم الخروج بعد أن وفرت لها كل ما تذحذتذاجذس، وسذافذرت .  ولدها الذي غاب عنها مده طويلة
في المساء تجّمعت البنات في ساحذة قذرب دار .  قادتها العجوز الى بالد بعيدة لتمكن البنات من تنفيذ الخطة. مع العجوز الماكرة 

فاطمة ولعبن تحت ضوء القمر، شاركت فاطمة صديقاتها في اللعب وشعرت بالمتعة والحذيذويذة، سذمذعذت األحذاجذي والذحذكذاوي 
عرفت أن الفتاة كانت ذات جمال اليوصف، وأن أمها خذافذت وحذرمذتذهذا مذن الذخذروج والذلذعذب مذع .  وأرعبتها قصة فتاة القلعة

 .صديقاتها، وبمرور الزمن وعدم الحركة تحولت إلى تمثال من الحجر

في الغابة حيوانات وأفاٍع وسالحف وفذيذهذا الذبذعذبذع . بعد إنتهاء اللعب أتفقت البنات على الذهاب إلى الغابة في الصباح الباكر
البنات فاطذمذة  غافلت. لعبت فاطمة مع البنات وربطت كل واحدة حزام من الحطب.  والجّنية والغول والضبع ، كما تروي جدتي

لم تستطع فاطمذة .  بدونها.وقسمن حزمتها بينهن، عند ساعة الرجوع لم تجد فاطمة حزمتها فبكت وضحكن عليها وغادرن الغابة
أنذدسذت .  ، السماء أيضا غذطذت وجذهذهذا بذالسذحذبرفعت رأسها إلى السماء .  حادة  واألشواكجمع حزمة أخرى فاألغصان قوية 

عليها ، هبت ريح حمراء ، فطلبذت مذنذهذا  تعطف  فاطمة ورأء جذع شجرة ، هبت عليها ريح صفراء ، خافت فاطمة ، رجتها أن
كذان ". لن أؤذيك و لكن أخاف عليك من الذى في بطنذي"    :أخيراً هبت ريح سوداء قالت لفاطمة .فعطفت عليها ورحلتالعطف، 

فى بطنها الغول، ووقف أمام فاطمة بجسمس الضخم، لس سبع رؤوس و أربعة عشر عيناً حمراء كالجمر، خافذت فذاطذمذة وفذقذدت 
 .الوعي ولم تدرى ما حدث لها بعد ذلك ،عندما أفاقت وجدت نفسها في قلعة مرتفعة األبراج عالية األسوار على قمة جبل شذاهذق

رجعت أم فاطمة إلى دارها بعد هروب العجوز الماكرة منها، لم تجد إبنتها، فبحثت عنها في كل مكان وطلبت مذن شذّبذان الذبذلذدة 
خذّطذاب ولذد   ، زاد حزنها ولكنها تذكرت أنها لم تر بينذهذم إنقاذ فاطمة، وأقسمت أن تزّوجها لمن ينقذها ، لم يتقدم اي واحد منهم

وفي مصادفة ال تصدق، والمصادفات العجيبة ليس لها وقت معين، رأت أمامها خّطاب بن الذحذطذاب عذلذى ، الحطاب، وبعد مدة 
 . بإنقاذ فاطمة جواد أشهب بجناحين، ظّنتس خياالً، ولكنها تأكدت عندما ترّجل وحياها وبشرها

 
منذ أن عرف خطاب شروط أم فاطمة خرج من البلدة يبحث عن وسيلذة يسذتذطذيذع بذهذا 

لحسن حظس قابلس رجذل عذاش بذيذن .  تحقيق حلمس، أن يكون أميراً أو فارساً ويتزوج فاطمة
يذحذتذاج : "  قال لخطاب عندها سذمذع قصذتذس. وتعلم الحكمة والحيلأسرارها  الجبال وعرف

قبل خّطاب وأقبل على التدريب، رفذع ".  تحقيق هدفك إلى الصبر والتّحمل والتمارين الشاقة
الصخور وقفز على الحواجز وطارد الوحوش وأجاد اللعب بالسيف وأثناء الذتذدريذب سذمذع 

إن خطيبتك خطفها الغول وسذجذنذهذا فذي "  :باختفاء فاطمة فأخبر معلمس بذلك، فقال لس المعلم
ألنها لم تقبل الذزواج مذنذس، هذنذا يذابذنذي،  قلعة راشيل فوق قمة جبل ليال، وحّولها إلى حجر

أذهب إلى المراعي خلف الجبل وأمسك بالجواد األشهب من بين الخذيذول الذمذتذوحشذة، إنذس 
جواد خطر لس جناحان، وإن لم تباغتس وتقفز على ظهره فرد جناجيس وطار ولذن تذراه مذرة 

اخذتذفذى خذّطذاب أيذامذاً وعذاد عذلذى ظذهذر الذجذواد  ." ثانية ، بدونس التستطيع إنقاذ خطيبتك
تكفي ضربة واحدة لقتل الغول، إذا ضربتس ضربة ثانية عاد للذحذيذاة وقذتذلذك، :  " األشهب، فرح معلّمس وناولس سيفاً المعاً وقال لس 

قارورة صغيرة فيها ماء الحياة، رش بها خطيبتك وسوف تتحذول مذن حذجذر إلذى بشذر، واصذعذد  جثتسوإذا انتصرت تجد تحت 
قتلس الغول قبل مائة عام وخطف تاجس ، والقبائل تعيش اآلن بال ملك وتنتظر ملك القبائل البدائية، تجد تاج  البرجالدرج إلى أعلى 

طار الحصان األشهب بخّطاب إلى قلعة راشيل وقتل الغول ورش فاطمة بمذاء الذحذيذاة فذعذادت  ." من يعيد لهم التاج ليتوجوه ملكاً 
فرح خطاب وصعد الدرج إلى أعلى البرج ونزل بتاج مذلذك  . إلى حالتها األولى  عيونها واسعة، وشعرها طويل وأسنانها جميلة

وركبت خلف إبنتها وهبط بهم الجواد وسذط خذيذام الذقذبذائذل وباركت الزواج ورجع إلى أمها ففرحت  وأردف فاطمة خلفسالقبائل، 
فعاش خّطذاب وزوجذتذس . وتوجوه ملكاً عليهموهتفوا ورقصوا وغنوا تجّمع حولس رجال القبائل .  البدائية والتاج على رأس خطاب

 . الطيبة فاطمة قصب السكر ملكاً على القبائل البدائية
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