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ْعِر الشَّ أَْلواُن (1)

اللِّْحيَُة؟ ِهَي ما اْلَعِزيُز: اْلقاِرئُ أَيُّها أَتَْعِرُف،
اللَِّحى. ذَِوي ِمْن َكِثريًا َرأَيَْت َفَقْد تَْعِرُفها، َريٍْب ِبال إِنََّك

ُخُدوِدِهْم َعَىل ْعُر الشَّ يَنْبَُت أَْن ُدوَن أَْعماِرِهْم، ِنهايََة يَبْلُُغوَن ِرجاًال َلِقيَت أَنََّك تَذُْكُر َفَهْل
َوأَذْقاِنِهْم؟

ْعُر الشَّ يَنْبُُت — أُوَلِئَك ِمْن اْلَعْكِس َعَىل — آَخِريَن ِرجاًال ُهناَك أَنَّ أَيًْضا تَذُْكُر َوَهْل
َوذَِلَك َهذا تَذُْكُر أَنََّك َشكَّ ال َوتَُطوُل؟ ِلحاُهْم َفتَْعُرُض َكِثريًا، َغِزيًرا َوأَذْقاِنِهْم ُخُدوِدِهْم َعَىل

تَنْساُه. َوال
َلُه تَنْبُُت ال الَِّذي ُهَو َواْألَْجَرُد ِلًحى، ُوُجوِهِهْم يف تَنْبُْت َلْم ُجْرٌد، َفُهْم اْألَوَّلُوَن، ا َفأَمَّ

ُعْمِرِه. ُطوَل ِلْحيٌَة،
ِلْحيَتُُه تَُطوُل َمْن : واللِّْحياِنيُّ ِعراُضها. اللَِّحى ِطواُل ِلْحياِنيُّوَن: َفُهْم اْآلَخُروَن، ا َوأَمَّ

اْلَمِشيِب. َزَمِن ِيف بَيْضاءُ باِب، الشَّ َزَمِن ِيف َسْوداءُ اللِّْحيَُة: تَُكوُن ما َوأَْغَلُب َوتَْعُرُض،
ُشُعوِرِهْم. ناِحيَِة ِمْن يَْختَِلُفوَن الرِّجاِل ِمَن َكِثريًا َرأَيْنا َوطاَلما

ْعِر. الشَّ اْألَْحَمُر اْألَْصَهُب: ُهَو َمْن ِفيِهم:
صاٍف. بَياٍض ِيف ُحْمَرٌة َوْجِهِه ِيف الَِّذي َواْألَْشَقُر:

َرأِْسِه. َعْن ْعُر الشَّ انَْحَرسَ الَِّذي َواْألَْصَلُع:
أَِلْفناُه. َكما َوأَِلْفتَُه َرأَيْناُه، َكما َرأَيْتَُه َهذا ُكلُّ

واِد. ِبالسَّ يَْخِضَب أَْن َلُه َحال َمْن النَّاِس ِمَن َفِإنَّ
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ِباْلِحنَّاءِ. يَْخِضَب أَْن َلُه طاَب َمْن النَّاِس َوِمَن
َصْفراءَ. أَْو َحْمراءَ، أَْو َسْوداءَ، َمْصبُوَغًة ِلًحى َرأَيْنا ا َحقٍّ

أَبًَدا. ْرَقِة ِبالزُّ ُشُعوَرُهْم يَْصبُُغوا َلْم النَّاَس َوَلِكنَّ
َزْرقاءَ؟ ِلْحيًَة َرأَيَْت أَنََّك تَذُْكُر َفَهْل

. اْلحاِرضِ أَِو اْلماِيض ِيف ِبُرْؤيَتِِه َقطُّ ِألََحٍد َعْهَد ال ما ذَِلَك
َوَلما النَّاُس، تَناَقَلها َلما ذَِلَك َوَلْوال ِة، اْلِقصَّ َهِذِه َغراِئِب ِمْن يُطاِلُعنا ما بَْعُض َوُهَو

َوتَْدِوينِها. ِروايَتِها َعَىل َحَرُصوا
الزَّْرقاءُ». «اللِّْحيَُة ُهَو َهذا َفيَُقولُوَن: اللِّْحيَِة، ِبتِْلَك ِة، اْلِقصَّ صاِحَب بُوَن يَُلقِّ النَّاُس َوكاَن

ِبَغرْيِها. يَْعِرُفونَُه َوال
يَتَناَقلُُه َلَقِبِه، َغرْيُ َمْعُروًفا يَبَْق َوَلْم اْسُمُه، نُِيسَ أَْن — اْألَيَّاِم ُطوِل َعَىل — يَْلبَْث َفَلْم

بَْعٍض. َعْن النَّاِس بَْعُض
يَْعنُوَن أَنَُّهْم اِمُع السَّ ِليَْفَهَم الزَّْرقاءُ، اللِّْحيَُة جاءَِت النَّاُس: يَُقوَل أَْن يَْكِفي َوكان

اللِّْحيََة! ال الرَُّجَل،
َزْرقاءَ، ِلْحيَتَُك كانَْت ِلماذا يَْسأَلُوُه: أَْن يََملُّوَن ال أَنَُّهْم النَّاِس، ِمَن يُضاِيُقُه الرَُّجُل َوكاَن

اللَِّحى؟ ساِئِر ُدوَن
َعيَْب َوال يَشاءُ، ما يَْخلُُق هللاُ يَُقوَل: أَْن إِالَّ ؤاِل، السُّ َهذا َعْن َجواٍب ِمْن يَِجُد يَُكْن َوَلْم

اْألَْلواِن. ِمَن َلْوٍن أَيَّ أَْو بَيْضاءَ، أَْو َحْمراءَ أَْو َزْرقاءَ اللِّْحيَُة تَُكوَن أَْن ِيف
ِمْن أَنَّ َويََرى يَْعِنيِهْم، ال ِفيما النَّاِس ِل تََدخُّ ِمْن َويَْغَضُب اْلُفُضوَل، يَْكَرُه عاَش َولَِهذا
يَْسأََلُهْم َفال النَّاِس، ُشُعوِر َعَىل يَْحِرَص َوأَْن يُِفيُد، ِبما إِنْساٍن ُكلُّ يَْشتَِغَل أَْن اْألََدِب ُحْسِن

نُُفوَسُهْم. ُر تَُكدِّ أَْو ُشُعوَرُهْم، تَْجَرُح ُربَّما أَْشياءَ، َعْن
ما ِبَغرْيِ اِالْشِتغاَل وََعْن اْلُفُضوِل، َعِن اْلبُْعَد ِفيِه يَْعِرُف َمْن إِالَّ يُصاِحُب يَُكْن َوَلْم

نَْفًعا. َعَليِْهْم يَُجرُّ أَْو َخرْيًا، يُْكِسبُُهْم
ِط َرشْ َعَىل ِبها، ِج ِللتََّزوُّ اْمَرأٍَة أَيَّ يَْقبَُل َُّه أَن َوأَْعَلَن َلُه، َزْوَجًة يَْختاَر أَْن َعَىل َعَزَم َوَقْد
ِيف تَنَْفُعها الَِّتي ِبُشئُونِها إِالَّ تَْشتَِغُل َوال الثَّْرثََرَة، تُِحبُّ ال ِلَطبِْعِه، ُمواِفًقا َطبُْعها يَُكوَن أَْن

اْلَحياِة.
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ِمْن اْلَوْفِر، َكِثريَ َرُجًال — اْلبَْحِر ُزْرَقِة ِمثِْل ِيف اِفيَِة الصَّ — الزَّْرقاءِ اللِّْحيَِة صاِحُب كاَن
. اْلَعْرصِ أَْغِنياءِ أَْغنَى

َلُه. َزْوَجًة يَْختاُرها َمْن َغرْيُ َمْوتِِه بَْعَد واِرٌث َلُه يَُكْن َوَلْم
إَِليِْه تَلِفُت النَّاِدَرَة، َونَفاِئَسُه َة، النَّاِرضَ َوَحداِئَقُه اْلفاِخَرَة، ُقُصوَرُه َرأَيْنا إِذا َعَجَب َفال

واءِ. السَّ َعَىل َوالنِّساءِ، الرِّجاِل أَنْظاَر

7



الزَّْرَقاءُ اللِّحيَُة

اْلُمْختاَرُة الزَّْوَجُة (2)

أُْختاِن اْلبَيِْت َهذا َوِيف َكِريَمٍة، ٍة ِألُْرسَ بَيْتًا يُجاِوُر اْلَمِدينَِة ِيف الزَّْرقاءِ» «اللِّْحيَِة بَيُْت كاَن
اْلِخصاِل، ِبَمحاِسِن ُمتََحلِّيًَة اْلَجماِل، ِمَن اْلَحظِّ واِفَرُة ِمنُْهما َوُكلٌّ باِب، الشَّ ِسنِّ ِيف ُمتَقاِربَتاِن

والتَّْكِريِم. اْإلِْعجاِب ِبَعنْيِ اْلَحيِّ أَْهُل إَِليْها يَنُْظُر
َلُه، َزْوَجًة إِْحداُهما اْخِتياِر إَِىل ِبَرْغبَتِِه يَتَِّجَه أَْن الزَّْرقاءِ اللِّْحيَِة َلَقِب صاِحُب َوَرأَى
َمْن تُْسِعَد أَْن َجِديَرٌة ِمنُْهما َفُكٌل ْغَرى، الصُّ أَِو ِمنُْهما ِباْلُكْربى يَْظَفَر أَْن نَْفُسُه َوَطَمَحْت

ُعْمِرِه. َوَرِفيَقَة َحياِتِه، يَكَة َرشِ ِلتَُكوَن يَْختاُرها
ِهَي ِفْكَرٌة، َلُه َفَخَطَرْت اْلَمِدينَِة؛ ِمَن بَِعيٍد َغرْيُ الرِّيِف، ِيف َعِظيٌم َقْرصٌ ِللرَُّجِل َوكاَن
ِد َوالتََّودُّ ، اْلَفتاتنَْيِ إَِىل التََّعرُِّف ِمَن اْلَمِزيِد إَِىل َوِسيَلًة الرِّيِف ِيف ِه َقْرصِ ِزياَرِة ِمْن يَتَِّخذَ أَْن

إَِليِْهما.
ِه َقْرصِ ِيف اْلِعيِد أَيَّاَم ِتِهما أُْرسَ َمَع ِلتَْقِضيا َمًعا، إَِليِْهما ْعَوَة الدَّ َه َوجَّ أَْن يَْلبَْث َوَلْم

تَْكِريِمِهما. ِيف ُوْسِعِه ُكلَّ باِذًال ، الرِّيِفيِّ
َزواِجها ِبَقبُوِل ْغَرى الصُّ اْلَفتاَة يُْغِرَي أَْن ُمعاَمَلِتِه، َولُْطِف َحِديثِِه، ِبُحْسِن واْستَطاَع

َمأَْرِبِه. ِببُلُوِغ الزَّْرقاءُ اللِّْحيَُة َوَفِرَح ِبِه،
اْلِمالُح. َواللَّياِيل اْألَْفراُح، َوأُِقيَمِت الزَّواِج، َمراِسُم ْت َوتَمَّ

اْلُكنُوِز َمفاِتيُح (3)

الزَّْرقاءِ». «اللِّْحيَِة َزْوِجها َقْرصِ ِيف «نَجاُة» الزَّْوَجُة عاَشْت
ِلتَنَْعَم ُكلِّها؛ ِه َقْرصِ ِبَمفاِتيِح «نَجاَة» إَِىل الزَّْوُج َعِهَد َحتَّى َقِليٌل، َوْقٌت يَْمِض َوَلْم

اْلُملُوِك. َخزاِئِن ِيف تُوَجُد َقلَّما َونََفاِئَس، ُكنُوٍز ِمْن يَْحِويِه ِفيما َف ولِتَتََرصَّ ِفيِه، ِباْلَعيِْش
َوِبرِِّه. َعْطِفِه ِمْن َغَمَرها ِلما ُشْكِرِه، ِيف «نَجاُة» ْ تَُقرصِّ َفَلْم

تُِجيِبينَِني َفَهْل اْلَعِزيَزَة، َزْوَجِتي يا واِحًدا َرجاءً ِعنَْدِك ِيل «َوَلِكنَّ َوقاَل: َكِتَفيْها، َفَربََّت
َطواِعيٍَة؟» َعْن إَِليِْه،

أَْمًرا!» َلَك ِألَْعِيصَ ُكنُْت «ما «نَجاُة»: َلُه َفقاَلْت
ِبما — ُكلَّها اْلَقْرصِ ُحُجراِت «إِنَّ َوالتَّْحِذيِر: التَّْخِويِف ُروُح َلْهَجِتِه َوِيف َلها، َفقاَل
أَال إَِليِْك ُل أَتََوسَّ واِحَدًة، ُحْجَرًة َعدا ما أََحٌد، ِفيها يُناِزُعِك ال َوْحَدِك، َلِك ِمْلٌك — تَْحِويِه
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أَْعَطيْتَُك َوَقْد … اْألَْرِض تَْحَت اْلَقْرصِ داُب ِرسْ ِعنَْدها يَنْتَِهي الَِّتي َوِهَي ُدُخولِها، ِيف تَُفكِِّري
َفتَُعرِِّيض اْلُحْجَرِة، َهِذِه َفتِْح إَِىل اْلُفُضوُل يَْدَفَعِك أَْن َفِإيَّاِك َوِفْطنَِتِك. ِبأَمانَِتِك ِثَقًة ِمْفتاَحها،

النََّدُم.» يَنَْفُع ال َحيُْث َوتَنَْدِمي والنَِّقِم، النََّكباِت ِألََشدِّ نَْفَسِك
َوالطَّاَعِة.» ْمِع السَّ َغرْيَ ِمنِّي تََرى «َلْن «نَجاُة»: َلُه َفقاَلْت
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داِب ْ الرسِّ ُحْجَرُة (4)

«نَجاُة» اْستَعاَدْت َحتَّى اْلَقْرصِ َعِن ابْتََعَد إِِن َوما … َفِر السَّ َعَىل َعَزَم َقْد صاِحبُنا َوكاَن
ِمْن َزْوُجها َحذََّرها الَِّتي اْلُحْجَرِة، ُرْؤيَِة ِيف َرْغبًَة إِالَّ تَْحِذيُرُه يَِزْدها َفَلْم ِمنُْه. َسِمَعتُْه ما

ُدُخولِها.
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اْلُحْجَرِة. ِتْلَك ِمْفتاِح َغرْيَ َمَعها تُبِْق َوَلْم ِباْلَمفاِتيِح، َفأَْلَقْت اللَّْهَفُة، ِبها ْت َواْشتَدَّ
َعِتها، ُرسْ ِبأَْقَىص تَْجِري ، اْلَقْرصِ داِب ِرسْ إَِىل فانَْدَفَعْت ِبَعْهِدها، اْلَوفاءِ َعِن اْلُفُضوُل َوأَْعَجَزها

يَُكوُن. ءٍ َيشْ ِبأَيِّ ُمباِليٍَة َغرْيَ َوآَخَر، ِحنٍي بنَْيَ ُمتََعثَِّرًة
تَْفتَُحُه، إَِليِْه انَْدَفَعْت ثُمَّ اْلباِب، أَماَم َدًة ُمَرتَدِّ حاِئَرًة َوَقَفْت داِب، ْ الرسِّ آِخَر بََلَغْت ا َوَلمَّ

َوراءَُه. ما ِلتَْعِرَف
َظالًما. إِال تََر َفَلْم اْلُحْجَرِة، ِيف نََظراتُها َوداَرْت

َفانْتََرش ِمنْها، جاِنبًا َوَفتََحْت ناِفذٍَة، إَِىل يَُدها ْت َفاْمتَدَّ … ُمْغَلَقًة اْلُحْجَرِة نَواِفذُ كانَْت
الَعَجِب، أََشدَّ بَْت َفتََعجَّ اْمَرأٍَة؛ ُصوَرُة َعَليْها َطِويَلًة ِمْرآًة إِالَّ َشيْئًا، «نَجاُة» تََر َفَلْم ْوءُ، الضَّ
ِهَي َولَِماذَا اْلِمْرآِة؟ َوْجِه َعَىل َرٌة ُمَصوَّ ِهَي َولِماذَا اْلَمْرأَُة؟! َهِذِه َمْن نَْفَسها: تَْسأَُل َوَجَعَلْت

اْلُحْجَرِة؟ َهِذِه ِرسَّ َزْوُجها َكتََم ولِماذا النَّْحِو؟ َهذا َعَىل داِب ْ الرسِّ ُحْجَرِة ِيف َمْحبُوَسٌة
اْسِتْغَراٍب، نََظَراِت اْلُحْجَرِة َعَىل تُْلِقَي أَْن إِالَّ تَْمِلْك َوَلْم َجَوابًا، اْألَْسِئَلِة ِلَهِذِه تَِجْد َلْم

ِباْلِمْفتاِح. أَْغَلَقتْها أَْن بَْعَد ِمنَْها، َوَخَرَجْت
َفَعَلْت. ِبما «نَجاُة» َفأَْخَربَتْها ِلِزياَرتِها، ْت َحَرضَ َقْد «َحياُة» اْلُكْربَى أُْختَُها َوَكانَْت
َزْوَجها وََعَدْت الَِّتي اْلُحْجَرِة َفتِْح َعَىل أَْقَدَمْت أَنَّها َعَىل أُْختَها َوالَمْت «َحياُة»، َفَغِضبَْت

َعَمَلها. تَْستَنِْكُر أَنَّها َلها َوأَْظَهَرْت أَبًَدا، تَْفتََحها َلْن ِبأَنَّها الزَّْرَقاءَ» «اللِّْحيََة
«نَجاَة»، َزْوَجِتِه َوْجِه ِيف َوتََفرََّس ، اْألُْختنَْيِ اْرتِباَك َوَالَحَظ الزَّْوُج، َحَرضَ أَيَّاٍم َوبَْعَد

َحَدَث. َقْد َشيْئًا أَنَّ َفأَْدَرَك
َجَرى. ِبما َلُه أَْفَضْت َحتَّى ِبَزْوَجِتِه، الزَّْوُج زاَل َوَما

اْلُفُضوُل، َغَلبَها َقْد َزْوَجتَُه أَنَّ َعَرَف إِذْ اْلَغَضُب، ِبِه اْشتَدَّ َحتَّى يَْسَمُع، كاَد َوَما
َلها. اْمِتحاِنِه ِيف َوأَْخَفَقْت

ِباْلَوْعِد، تََربِّي َوَلْم اْلَعْهَد، ُخنِْت «َلَقْد : ِبَكفٍّ ا َكفٍّ ُب يَْرضِ َوُهَو «نَجاَة» ِلَزْوَجِتِه َوقاَل
ِيف الَِّتي وَرِة الصُّ َمَع ِلتَُكونِي ِفيها، َوَسأَْحِبُسِك اْلُحْجَرَة، َدَخْلِت إِنَِّك َجزاءَِك. تَْلَقْي أَْن بُدَّ َوَال

اْلَحياِة.» َقيِْد ِيف بَِقيِت ما اْلِمْرآِة، َوْجِه
ما «نَجاَة» ِلَزْوَجِتِه ِليَْغِفَر الزَّْرقاءَ» «اللِّْحيََة الزَّْوَج تََرتَىضَّ أَْن «َحياُة» اْألُْخُت َوحاَوَلِت

ماَح! السَّ يَْقبَِل َفَلْم … َصنََعْت
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اْلُربِْج َفِة ُرشْ ِيف (5)

ِعنَْدها حاِرضاِن َو«ِضياءً» «َرجاءً» أََخَويْها أَنَّ «َحياَة» أُْخِتها ِمْن َعَرَفْت َقْد «نَجاُة» َوكانَْت
اْلُعُقوبَِة. تَنِْفيذَ َر ِليَُؤخِّ الزَّْرقاءِ»، «اللِّْحيَِة َزْوِجها َمَع ُجْهَدها «نَجاُة» َفبَذََلْت اْليَْوَم،

أَْن َقبَْل ذَنِْبها، ِمْن َوتَْستَْغِفُرُه ِلَربِّها، تَُصيلِّ ساَعٍة، ِمْن أَْكثََر يُْمِهْلها َفَلْم اْستَْمَهَلتُْه،
اْلَغْضباِن. َزْوِجها ِلُعُقوبَِة نَْفَسها تُْسِلَم
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أَْن «َحياَة» أُْخِتها ِمْن َوَطَلبَْت ، اْلَقْرصِ بُْرِج إَِىل «َحياَة»، أُْخِتها: َمَع «نَجاُة» َفَصِعَدْت
تََرى ِحنَي َو«ِضياءٍ»، «َرجاءٍ» أََخَويْها: ِبُقُدوِم ِلتُْخِربَها اْلُربِْج، ذَِلَك ِمْن َفٍة ُرشْ أَْعَىل ِيف تَِقَف

الطَِّريِق. َعَىل َشبََحيِْهما
ِحينَما — أََخَويْها َق يَُوفِّ أَْن هللاَ داِعيًَة َوأُْخَرى، َفْرتٍَة بنَْيَ َعنُْهما تَْسأَلَُها «نَجاُة» َوَظلَّْت

«نَجاَة». ِبأُْخِتِهما اْلُعُقوبَِة إِنْزاِل َعْن ِباْلُعُدوِل الثَّاِئِر الزَّْوِج إِْقناِع إَِىل — يَْحُرضاِن
ُحْجَرِة إَِىل ِبها ِليَذَْهَب إَِليِْه، تَنِْزَل أَْن لُها يَتََعجَّ َوآَخَر، ِحنٍي بنَْيَ ُخ يَْرصُ َزْوُجها َوكاَن

اْلَمْرأَِة. ُصوَرِة َمَع ِفيها َويَْحِبَسها داِب، ْ الرسِّ
نُُزوَل يَنْتَِظُر والزَّْوُج اْألََخَويِْن، ُحُضوِر ِباْرتِقاِب َمْشُغوَلتنَْيِ اْألُْختاِن كانَِت ِوبَينَما

التَّايل: اْلِحواُر داَر إَِليِْه، َزْوَجِتِه

اْألَِخريُ اْلِحواُر (6)

الزَّْوُج:

ف��انْ��ِزلِ��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

ُمْستَْعِطَفًة): ُخ (تَْرصُ نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��ِدي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

خاِفٍت): ِبَصْوٍت أُْختَها (َوتَْسأَُل

اْآلن��ا؟ تَ��َريْ��َن م��اذا … … …

َحياُة:

ِس��وان��ا أََرى َل��ْس��ُت … … …
��م��اءَ َوال��سَّ َواْألَْرَض اْل��َف��ض��اءَ أََرى َك��م��ا
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اْل��َخ��ْض��راءَ ْوَح��َة َوال��دَّ ��ي��اءَ َوال��ضِّ َواْل��م��اءَ

(ُمتَأَلَِّمٌة): نَجاُة

ِب��ال��ثَّ��َم��ْر ��الٍت ُم��َح��مَّ ��َج��ْر ال��شَّ َغ��يْ��َر تَ��َرْي َوَل��ْن

َحياُة:

َوال��نَّ��َه��ْر اْل��َغ��ِدي��ِر بَ��يْ��َن َوال��زََّه��ْر َواْل��ي��اَس��ِم��ي��َن

الزَّْوُج:

ف��ان��ِزلِ��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

(ِللزَّْوِج): نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��ِدي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

(ِألُْخِتها):

َه��ْوج��اءُ ص��اِخ��بَ��ٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
… … … اْآلن��ا؟ تَ��َريْ��َن م��اذا

َحياُة:

ِس��وان��ا أََرى َل��ْس��ُت … … …
��م��اءَ َوال��سَّ َواْألَْرَض اْل��َف��ض��اءَ أََرى َك��م��ا
اْل��َخ��ْض��راءَ ْوَح��َة َوال��دَّ ��ي��اءَ َوال��ضِّ َواْل��م��اءَ
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نَجاُة:

ب��ال��ثَّ��َم��ْر ��الٍت ُم��َح��مَّ ��َج��ْر ال��شَّ َغ��يْ��َر تَ��َرْي َوَل��ْن

َحياُة:

َوال��نَّ��َه��ْر اْل��َغ��ِدي��ِر بَ��يْ��َن َوال��زََّه��ْر َواْل��ي��اَس��ِم��ي��َن

الزَّْوُج:

ف��انْ��ِزل��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

(ِللزَّْوِج): نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��ِدي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

(ِألُْخِتها):

َه��ْوج��اءُ ص��اِخ��بَ��ٌة ال��زَّْرق��اءُ اَل��لِّ��ْح��يَ��ُة
ُك��ْربَ��ِت��ي ِم��ْن ��ِن��ي َف��نَ��جِّ ِح��ي��َل��ِت��ي ض��اَق��ْت ي��اَربِّ
… … … اْآلن��ا؟ تَ��َريْ��َن م��اذا

َحياُة:

ِس��وان��ا أََرى َل��ْس��ُت … … …
��م��اءَ َوال��سَّ َواْألَْرَض اْل��َف��ض��اءَ أََرى َك��م��ا
اْل��َخ��ْض��راءَ ْوَح��َة َوال��دَّ ��ي��اءَ َوال��ضِّ َواْل��م��اءَ
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نَجاُة:

ِب��ال��ثَّ��َم��ْر ��الٍت ُم��َح��مَّ ��َج��ْر ال��شَّ َغ��يْ��َر تَ��َرْي َوَل��ْن

َحياُة:

َوال��نَّ��َه��ْر اْل��َغ��ِدي��ِر بَ��يْ��َن َوال��زََّه��ْر َواْل��ي��اَس��ِم��ي��َن

الزَّوُج:

ف��انْ��ِزلِ��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي ت��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

(ِللزَّْوِج): نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��ِدي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

(ِألُْخِتها):

َه��ْوج��اءُ ث��اِئ��َرٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
«نَ��ج��اُة» َه��َل��َك��ْت َق��ْد «َح��ي��اُة» ي��ا «َح��ي��اُة»
«ِض��ي��اءُ»؟ يَ��ِج��ئْ أََل��ْم «َرج��اءُ»؟ يَ��ِج��ئْ أََل��ْم
… … … اْآلن��ا؟ تَ��َريْ��َن م��اذا

َحياُة:

ِس��وان��ا أََرى َل��ْس��ُت … … …
��م��اءَ َوال��سَّ َواْألَْرَض اْل��َف��ض��اءَ أََرى َك��م��ا
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نَجاُة:

ِب��ال��ثَّ��َم��ْر ��الٍت ُم��َح��مَّ ��َج��ْر ال��شَّ َغ��يْ��َر تَ��َرْي َوَل��ْن

َحياُة:

َوال��نَّ��َه��ْر اْل��َغ��ِدي��ِر بَ��يْ��َن َوال��زََّه��ْر َواْل��ي��اَس��ِم��ي��َن

الزَّْوُج:

ف��انْ��ِزلِ��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

(ِللزَّْوِج): نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��ِدي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

(ِألُْخِتها):

َه��ْوج��اءُ ص��اِخ��بَ��ٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
… … … اْآلن��ا؟ تَ��َريْ��َن م��اذا

َحياُة:

ِس��وانَ��ا أََرى َل��ْس��ُت … … …
… … … ق��اِت��م��ا! اْل��ُغ��ب��اُر َه��ذا

نَجاُة:

َق��اِدم��ا؟ تَ��َريْ��َن َف��َم��ْن … … …
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… … … ��ِل��ي تَ��أَمَّ ��ِل��ي، تَ��أَمَّ

َحياُة:

يَ��نْ��َج��ِل��ي اْل��ُغ��ب��اَر أََرى … … …
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نَجاُة:

«ِض��ي��اءُ»؟ أَْو أَْق��بَ��َل، «َرج��اءُ» َل��َع��لَّ��ُه

َحياُة:

َه��ِرْم َش��يْ��ٌخ يَ��ُس��وُق��ه��ا اْل��َغ��نَ��ْم ِم��َن ثُ��لَّ��ٌة بَ��ْل

الزَّْوُج:

ف��انْ��ِزلِ��ي أْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

(ِللزَّْوِج): نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��ِدي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

(ِألُْخِتها):

َه��ْوج��اءُ ث��اِئ��َرٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
اْألَنْ��ف��اُس َوض��اَق��ِت اْل��يَ��اُس إَل��يَّ َدبَّ
… … … َربَّ��اُه ي��ا ُرْح��م��اَك

َحياُة:

أُْخ��ت��اُه ي��ا بَ��أَس ال … … …
اْل��َح��َرْج يَ��ْش��تَ��دُّ َح��يْ��ُث ِم��ْن اْل��َف��َرْج ج��اءَ َف��ُربَّ��م��ا
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اَلزَّْوُج:

ف��انْ��ِزلِ��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

(ِللزَّْوِج): نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��دي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

(ِألُْخِتها):

َه��ْوج��اءُ ص��اِخ��بَ��ٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
«نَ��ج��اُة» َه��َل��َك��ْت َق��ْد «َح��ي��اُة» ي��ا «َح��ي��اُة»
… … … َربَّ��اُه ي��ا ُرْح��م��اَك

َحياُة:

أُْخ��ت��اُه ي��ا ��بْ��َر ال��صَّ … … …

اَلزَّْوُج:

ف��انْ��ِزلِ��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

(ِللزَّْوِج): نَجاُة

اْل��َم��ْوِع��ِد انْ��ِق��ض��اءِ بَ��ْع��َد َس��يِّ��ِدي ي��ا ن��اِزَل��ٌة،

(ِألُْخِتها):

َه��ْوج��اءُ ث��اِئ��َرٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
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… … … ال��نِّ��داءَ ُد تُ��َردِّ

َحياُة:

ال��رَّج��اءَ تَ��ْف��ِق��ِدي ال … … …

نَجاُة:

… … … اْآلن��ا؟ تَ��َريْ��َن م��اذا
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َحياُة:

ِس��وان��ا! أََرى َل��ْس��ُت … … …
… … … ق��اِت��م��ا اْل��ُغ��ب��اُر َه��ذا

نَجاُة:

ق��اِدم��ا؟ تَ��َريْ��َن َف��َم��ْن … … …
… … … ��ِل��ي تَ��أَمَّ ��ِل��ي، تَ��أَمَّ

َحياُة:

يَ��نْ��َج��ِل��ي اْل��ُغ��ب��اَر أََرى … … …
ق��اِدم��اِن ، َش��كَّ ال ف��اِرس��ان َه��ذاِن
إَِل��يْ��ن��ا َوأَْس��َرع��ا َع��َل��يْ��ن��ا أَْق��بَ��ال َق��ْد

كالرَّْعِد). الزَّْوِج َصْوُت (يَُدوِّي

نَجاُة:

َه��ْوج��اءُ ص��اِرَخ��ٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
… … … َربَّ��اُه ي��ا ُرْح��م��اَك

َحياُة:

أُْخ��ت��اُه ي��ا بُ��ْش��راِك … … …

ِصياُحُه.) َويَتَعاَىل الزَّْوِج، َغَضُب (يَْشتَدُّ
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نَجاُة:

َه��ْوج��اءُ ث��اِئ��َرٌة ال��زَّْرق��اءُ ال��لِّ��ْح��يَ��ُة
… … … ال��نِّ��داءَ ُد تُ��َردِّ

َحياُة:

ال��رَّج��اءَ تَ��ْف��ِق��ِدي ال … … …

صاِرًخا): الزَّْوُج ُع يُْرسِ (َوُهنا

ف��انْ��ِزلِ��ي اْألَواُن آَن ��ِل��ي تَ��َع��جَّ ��ِل��ي، تَ��َع��جَّ

نَجاُة:

… … … اْل��َم��ْق��ِدَرْه ِع��نْ��َد اْل��َع��ْف��ُو

الزَّْوُج:

اْل��َم��ْغ��ِف��َرْه ِم��نِّ��ي َه��يْ��ه��اَت … … …

و«ِضياءٍ». «َرجاءٍ» أََخَويْها: ُحُضوِر ِمْن «نَجاُة» يَئَِسْت
َوْقتًا تَنْتَِظَر أَْن «نَجاُة» تَْستَِطْع َفَلْم اْلَموِْعِد، انْقضاءِ بَْعَد َلها، َزْوِجها ِنداءُ َوتََكرََّر
يُساِمَحها أَْن تُحاِوُل الزَّْرقاءِ»، «اللِّْحيَِة َزْوِجها إَِىل تَنِْزَل ِبأَْن ْت َوَهمَّ انْتََظَرت، ا ِممَّ أَْطَوَل

داِب. ْ الرسِّ ُحْجَرِة إَِىل ِبها يَذَْهَب َوال َفَعَلْت، ِفيما
عاِليًا. «َحياُة» أُْخِتها َصْوَت َسِمَعْت َوَفْجأًَة

نَجاُة:

… … … َربَّ��اُه ي��ا لُ��ْط��َف��َك
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َحياُة:

أُْخ��ت��اُه ي��ا بُ��ْش��راِك … … …
«ِض��ي��اءُ» يَ��تْ��بَ��ُع��ُه «َرج��اءُ» أَِخ��ي َه��ذا
أَع��ان��ا َق��ْد ال��ل��ُه ِل��يُ��نْ��ِق��ذان��ا ج��اءَا

نَجاُة:

تَ��ْرع��ان��ا َوَع��يْ��نُ��ُه ��ان��ا نَ��جَّ َق��ْد اَل��ل��ُه

َحياُة:

َواْل��بَ��َالءِ َواْل��َخ��ْوِف ��ق��اءِ ال��شَّ ِم��َن ��ى نَ��جَّ

ِمنُْهما ُكلٌّ َرأَى ِحنَي ْهَشُة، الدَّ َعَليِْهما اْستَْوَلْت َو«ِضياءٌ» «َرجاءٌ» اْألََخَواِن َحَرضَ ا َفَلمَّ
ُر. َ الرشَّ ِمنُْهما يَْقَدُح وَعيْناُه َوَغَضٍب، َغيٍْظ ِيف ِبها ُمْمِسٌك َوَزْوُجها «نَجاَة»، أُْختَُة

اْألَْمِر؟ ِيف ماذا الزَّْرقاءَ»: «اللِّْحيََة الزَّْوَج «َرجاءٌ» َسأََل
اْلُفُضوُل، َعَليْها وََغَلَب ِباْلوَْعِد، تََربَّ َوَلْم ِباْلَعْهِد، تَِف َلْم أُْختَُه ِبأَنَّ الزَّْوُج َفأَْخَربَُه

يَْعِنيها. ال ِفيما َلْت َوتََدخَّ
تَُكونِي أَْن َعَليِْك َوكاَن أُْختاُه؟ يا الزَّْرقاءَ اللِّْحيََة أَْغَضبِْت «ِلماذا «ِضياءٌ»: َلها َفقاَل

ِبوَْعِدِك.» بارًَّة ِبَعْهِدِك، َوِفيًَّة
َمرٍَّة. آِخَر َوَستَُكوُن … َمرٍَّة َل أَوَّ َغْلَطِتي «َهِذِه ِألََخَويْها: َوقاَلْت «نَجاُة» َفْت َفتَأَسَّ

َفَعْلُت.» ما َعَىل نََدٍم ِمْن ِفيِه أَنا ما َوَكَفى
وقاَل َلُه. َزْوَجتُُه قاَلتُْه ِبما نَْفُسُه طابَْت ذَِلَك، الزَّْرقاءُ» «اللِّْحيَُة الزَّْوُج َسِمَع ا َفَلمَّ
َفْعَلِتها، َعَىل َونَِدَمْت َغْلَطتَها، َعَرَفْت َقْد «نَجاُة» كانَْت «إِذا و«ِضياءٍ»: «َرجاءٍ» ِلْألََخَويِْن
ذًَة ُمنَفِّ ِلَعْهِدها، حاِفَظًة أَيَّاِمها، قاِبِل ِيف تَُكوَن أَْن وََعَليْها أُساِمُحها، يَْجَعلُِني ذَِلَك َفِإنَّ

يَْعِنيها.» ال ِفيما ِل ِبالتََّدخُّ يُْغِريَها أَْن ِلْلُفُضوِل تَْسَمُح ال ِلوَْعِدها،
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َوَزْوِجها: «َحياَة»، َوأُْخِتها َو«ِضياءٍ»، «َرجاءٍ» أََخَويْها: أَماَم بذَِلَك «نَجاُة» َدْت َوتََعهَّ
الزَّْرقاءِ». «اللِّْحيَِة

اْلَكِريُم، الرَُّجُل أَيُّها «وأَنَْت َهَدأَ: أَْن بَْعَد الزَّْرقاءِ» «اللِّْحيَِة ِللزَّْوِج «ِضياءٌ» اْلَفتَى وقاَل
اْألَْخالِق.» َسيُِّد اْلِحْلَم َفِإنَّ واْألَِذيَِّة. ِّ الرشَّ إَِىل َفيَْدَفُعَك نَْفَسَك، َعَليَْك يَْمِلُك اْلَغَضَب تَْجَعِل ال
َمِجيئََك َ َهيَّأ الَِّذي هلِلِ «اَْلَحْمُد «ِضياءٍ»: َقْوِل َعَىل بًا ُمَعقِّ الزَّْرقاءُ»، «اللِّْحيَُة الزَّْوُج فقاَل
اْلَعداَوِة ِبانِْتهاءِ بَِشريًا ُقُدوُمُكما َفكاَن اْلحاِسَمِة، اَعِة السَّ َهِذِه ِيف — «َرجاءٍ» َوأَِخيَك أَنَْت —

الِم.» والسَّ اْلِوئَاِم وُحلُوِل واْلِخصاِم،
َوَصفاءٍ. َوَمَحبٍَّة َوَهناءٍ، وٍر ُرسُ ِيف يَْوِمها باِقَي ُة اْألُْرسَ َوأَْمَضِت
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اآلتية: األسئلة عن الحكاية َهِذِه يف ا ِممَّ يُجاب

؟ واللِّْحياِنيِّ واألْجرد، األْحرد، مْعنَى: ِمْن عرْفَت ماذا (س1)
واألْصَلِع؟ ، واألْشَرتِ األْصَهِب، مْعنَى: ِمْن عرْفَت ماذا (س2)

اللَِّحى؟ ِبها تُْصبَُغ الَِّتي املعروَفُة األلواُن هي ما (س3)
ِلْحيَتِه؟ ُزْرقة عن ؤاِل السُّ من الزَّرقاءِ» «اللِّْحيِة صاِحُب غِضَب ملاذا (س4)

الزَّْرقاء»؟ «اللِّْحيَِة صاِحُب لها يَُفضِّ التي َفُة الصِّ ما (س5)
الزرقاء؟ اللِّْحيَِة صاِحِب إىل والنِّساء الرِّجاِل أنظاُر اتَّجهْت ملاذا (س6)

إحداهما؟ ج ويتزوَّ األُْختنَْي إىل ليتعرََّف الزرقاء»، «اللِّْحيَِة صاِحُب صنع ماذا (س7)
تْفعَله؟ أالَّ «نَجاَة» زْوَجِته ِمن الزرقاءِ» «اللِّْحيَِة صاِحُب طلب الذي األمر ما (س8)

ُدخولها؟ عن نُِهيَت التي الُحجرة يف الزْوَجُة رأت ماذا (س9)
ِبُمخاَلفِة عِلَم حني «نَجاَة»، ِلَزْوَجِته: الزرقاءِ» «اللِّحية صاِحُب قال ماذا (س10)

أْمِره؟
الُعقوبة؟ تنفيِذ يف زْوَجها «نجاُة» استْمهلت ملاذا (س11)

و«ضياء»؟ «رجاء» أَخويْها: ُحضور من «نجاُة» تَمنَّْت ماذا (س12)
أَخَويْها؟ ُحضور تَْرُقُب وهي الُربِْج، َفِة ُرشْ من «حياُة» رأت ماذا (س13)

فعلت؟ ما عىل يُحاسباِنها وهما ألخَويْها، «نجاُة» قالت ماذا (س14)
َحياِتها؟ ُمستقبِل يف ِة األُْرسَ أماَم «نجاُة» دت تعهَّ بماذا (س15)
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