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َباِح الصَّ ُلْؤُلَؤُة

اْلُمْظِلُم النَّْهُر (1)

اْلَمالِمِح، َحَسُن َوْجُهها َسْمراءُ، َفتاٌة ُهناَك كانَْت َواْألَواِن، اْلَعْرصِ َوساِلِف الزَّماِن، َقِديِم ِيف
باِح». الصَّ «لُؤلَُؤَة ُولَِدْت: ُمنْذُ ْوها َسمَّ َوَقْد ُمْؤنَِسٌة. َخِفيَفٌة َوُروُحها الطُّوِل، فاِرَعُة َوقاَمتُها
واْآلَخُر «َمْرجاُن»، اْسُمُه: أََحُدُهما َلَها، أََخَويِْن ِرعايَِة ِيف باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة اْلَفتاُة عاَشِت

«َكْهَرماُن». اْسُمُه:
َقارَِّة يف اْلَكِثريَِة، اْألَنْهاِر أََحِد ِمْن َقِريٍب َصِغرٍي، ُكوٍخ يف الطَّيِّبِة ِة اْألُْرسَ ِتْلَك ُمقاُم َوكاَن

اْلَمْعُروَفِة. «أْفِريِقيَا»
اْألَْرَجاءِ. ُمْظِلُم اْألَنْحاءِ، َضيُِّق نََهٌر ُهَو بَْل اْلَجواِنِب، ُمتَِّسَع نَْهًرا النَّْهُر ذِلَك يَُكْن َوَلْم
َوتُْخِفيِه. اْلُعيُوِن َعِن تَْحُجبُُه َفتَكاُد نَواِحيِه، َجِميِع ِمْن اْلُموِحَشُة اْلغاباُت ِبِه تُِحيُط َوكانَْت
َضْوءَ تَْمنَُع تَكاُد اْلُمتَزاِحَمَة، اْلعاِليََة اْألَْشجاَر َولِكنَّ َفْوَقُه، تَْسَطُع ْمُس الشَّ َكانَِت

َصْفَحِتِه. إَِىل يَنَُفذَ أَْن ْمِس الشَّ
َوُسُكوٍن؛ ُهُدوءٍ ِمْن يَُسوُدُه ِبما ُمْطَمِئنٌَّة آِمنٌَة َوِهي تَْمَرُح، التَّماِسيُح كانَِت النَّْهِر هذا ِيف
ِيف َوُهْم اْلبُْقَعِة، ِبتِْلَك يَُمرُّوَن اْألَْحياِن، بَْعِض ِيف النَّاِس، ِمَن َقِليٌل إِالَّ النَّْهَر هذا يَْؤمُّ يَُكْن َفَلْم

يَْقِصُدونََها. الَِّتي اْلِجَهِة إَِىل َطِريِقِهْم
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اْلَعِزيُز اْلَوَطُن (2)

كانَْت ِنظاٍم، ُدوَن َشاِطِئِه َعَىل يَنُْمو َجَر الشَّ َوأَّن الظَّالُم، يَْغشاُه النَّْهَر أَنَّ ِمْن الرَّْغِم َوَعَىل
تَُكْن َوَلْم َطيِّبٍَة. َغرْيُ َحياٌة النَّْهِر هذا ِبجاِنِب اْلَحياَة ِبأَنَّ تَْشُعُر تَكاُد ال باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة
هِذِه ِيف تُِقيُم َوِهي ُكلَّها عاَدَة السَّ تُِحسُّ كانَْت بَْل َحواَليْها؛ ِمْن اْلُموِحَشِة ِباْلَمناِظِر تَْضَجُر

ْوضاءِ. َوالضَّ َخِب الصَّ ِمَن اْلخاِليَِة اْلبُْقَعِة
ما نَْفُسها َفتََعوََّدْت ؛ اْلَجوِّ ذِلَك ِيف َونََشأَْت النَّاِحيَِة، هِذِه ِيف باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة ُولَِدْت َلَقْد

راِضيًَة. ِعيَشًة ِفيِه َوتَِجُد ُكلَُّه، ذِلَك تَأَْلُف َوأَْصبََحْت اْلَمنَاِظِر، ِمَن َعيْنُها َعَليِْه َوَقعْت
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َوَرأَْت َوِصباها، ُطُفوَلتَها ِفيها َقَضْت الَِّتي اْألَْرِض ِبُحبِّ باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤِة نَْفُس اْمتََألَْت
كانَِت َكيَْفما َعَليِْه، َعِزيٌز اْإلِنْساِن َوَطَن ِألَنَّ َوذِلَك عاَدِة، ِبالسَّ ِفيها ْت َوأََحسَّ َجماًال، ِفيها

ِمنُْه. أَْفَضَل اْلبَِديُل كاَن َوإِْن بَِديًال، ِبَوَطِنِه يَْرَىض ال َواْإلِنْساُن ِفيِه. اْلَحياُة
ُطِبَعْت َوَمْن اْلَعواِطِف. َكِريَمَة اْلَمشاِعِر، نَِبيَلَة َطيِّبًَة، َفتاًة باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة كانَْت ا َحقٍّ
َوَطنَُه ِبأَنَّ َويُِحسُّ ِتِه، ِبأُْرسَ يَْرتَِبُط َكما ِبَوَطِنِه، يَْرتَِبُط اْلَحِميَدِة، فاِت الصِّ هِذِه َعَىل نَْفُسُه

َعنُْه. يَنَْفِصُل ال َوَطِنِه، ِمْن ُجْزءٌ ُهَو َُّه أَن أَْو ِمنُْه، ُجْزءٌ
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اْألََخَويِْن ِرْحَلُة (3)

اْلَرباِري ِيف َواْلَقنِْص يِْد الصَّ َعَىل ِمنُْهما ُكلٌّ َمَرَن َقْد َو«َكْهَرماُن» «َمْرجاُن» أََخواها: َوكاَن
اللَّيِْل ُجنِْح يف يَْخُرَجاِن أَْو اْلَمساءِ، يف َويَُروحاِن باِح الصَّ ِيف يَْغُدَواِن كانا َولِكنَُّهما َواْألَْدَغاِل،
يَْصطاداُه. أَْو يَْقتَِنصاُه أَْن يُِريداِن ِلما َطوًْعا ذِلَك يَْفَعالِن ْمِس؛ الشَّ ِق َمْرشِ َقبَْل َويَُعوداِن
اْلُحُصوُل يُْمِكُن ال ما يِْد الصَّ َوِمَن النَّهاِر، َوَضِح ِيف إَِليِْه اْلُوُصوُل يُْستَطاُع ما يِْد الصَّ َفِمَن

الظَّالِم. أَْستاِر تَْحَت إِالَّ َعَليِْه
َقِد ِبأَنَُّهما ِليُْخِرباها باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤِة أُْخِتهما إَِىل اْألََخواِن َجَلَس الَّلياِيل، إِْحَدى َوِيف
َسيَُغاِدراِن َوأَنَُّهما َليَاٍل، َوِبْضَع أَيَّاٍم ِبْضَعَة تَْستَْغِرُق َصيٍْد، ِبِرْحَلِة َمًعا يَُقوما أَْن اْعتََزما

َقِريٍب. َوْقٍت ُمنْذُ أَْمَرها، َدبَّرا الَِّتي الرِّْحَلِة ِبتِْلَك ِلْلِقياِم اْلَفْجِر، َمْطَلِع يف اَر الدَّ
ُموُع، الدُّ َعيْنَيْها ِمْن َوَطَفَرْت اْلَخَربَ، هذا َسِمَعْت ِحنَي ِبأََلٍم باِح» اْلصَّ «لُْؤلَُؤُة ْت أََحسَّ

اْلبُكاءِ. ِمَن نَْفِسها َمنَْع تَْستَِطْع َوَلْم
اْلَعِزيَزُة.» اْألُْخُت أَيَّتُها «تََجلَِّدي «َمْرجاُن»: أَُخوها َلها قاَل

ِلَغيْبَتِنا.» تَْجَزِعي «ال «َكْهَرماُن»: أَُخوها َلها َوقاَل
ُمتَواِلياٍت، َلياٍل يف َمرَّاٍت، َماءِ السَّ يف يَْسَطُع اْلَقَمَر أََرى أَْن أَْستَِطيُع «كيَْف َلُهما: َقاَلْت

اِر؟!» الدَّ يف َمِعي أَراُكما أَْن ُدوَن

اْلِفيضِّ النَّْهِر ُة ِقصَّ (4)

أُشاِرُكُكما تَْجَعالِني ال «ِلماذا ُمْستَْعِطَفًة: َلُهما، تَُقوُل أََخَويْها، َعَىل باِح» اْلصَّ «لُْؤلَُؤُة ماَلْت
ِبها؟» َستَُقوماِن الَِّتي ِرْحَلِتُكما يف

الرِّْحَلِة؟» هِذِه يف َعَمٍل ِمْن َلِك «ماذا «َمْرجاُن»: َلها قاَل
ِبأَْمِرنا؟» أَْو ِبِحمايَتِِك، نَْشتَِغُل «َهْل «َكْهَرماُن»: َلَها َوقاَل

الرِّْحَلِة هِذِه ُفْرَصَة «َسأَنْتَِهُز اِرَعِة: الضَّ َلِة اْلُمتََوسِّ َلْهَجِة يف باِح» اْلصَّ «لُْؤلَُؤُة َلُهما قاَلْت
ِمنَّا.» بَِعيٍْد غرْيَ تُِقيُم الَِّتي َجْعَفر» «أُمُّ اْلَعُجوُز َشأِْنِه يف ثَتِْني َحدَّ ٍّ ِفيضِّ نَْهٍر َعْن ِألَْسأََل

اْإلِنْساُن ِفيِه يَْغتَِسُل الَِّذي النَّْهِر ذِلَك َة ِقصَّ تَقِصِديَن أُْختاُه يا «َلَعلَِّك «َكْهَرماُن»: قاَل
اْلبَياِض!» نَاِصُع ُهَو َفِإذا اْألَْسَمُر،
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يَُمرُّوَن كانُوا النَّاِس بَْعَض أَنَّ َجْعَفٍر» «أُمُّ ثَتِْني َحدَّ َلَقْد «نََعْم، باِح»: اْلصَّ «لُْؤلَُؤُة َقاَلْت
إَِىل َعَربُوا َفِإذا اْألَْجساِم. ُسْمُر هاتُُهْم أُمَّ َوَلدتُْهْم َكما َوُهْم ِباْألَْرساِر، اْلحاِفِل النَّْهِر ِبذِلَك

بَيْضاء!» ِهي َفِإذا أَْجساَدُهْم، َغَسَل َقْد َماءَُه َوَجُدوا اْآلَخِر اِطِئ الشَّ
ال َوُخَرافاٍت، ِبأََساِطريَ َمْملُوءٌ ُصنُْدوٌق َجْعَفٍر» «أُمَّ اْلَعُجوِز «إِنَّ «َمْرجاُن»: اْألَُخ قاَل

«. ذَِكيٌّ َعاِقٌل ُقها يَُصدِّ يَكاُد
اْلَعُجوُز.» َلِك قاَلتُْه ِبما تَنَْخِدِعي «ال «َكْهَرماُن»: اْألَُخ َوقاَل

باِح الصَّ نَِشيُد (5)

َوأَْن اْلبُْقَعِة، يف تَبَْقى ِبأَْن أَْقنَعاها َحتَّى ِبأُْخِتِهما، و«َكْهَرماُن» «َمْرجاُن» اْألََخواِن زاَل ما
إِْفهاِمها يف ُوْسًعا ِخرا يَدَّ َوَلْم يِْد، الصَّ ِرْحَلِة ِخالَل ُمَراَفَقِتهما ِيف ِديَدِة الشَّ َرْغبَتِها َعْن تَْعِدَل
َوأَْن ُعوها، يَْخَرتِ أَْن النَّاِس ِلبَْعِض يَْحلُو الَِّتي اْألََساِطرِي ِمَن ٌة ِقصَّ « اْلِفيضِّ «النَّْهِر َة ِقصَّ أَنَّ
اْلواِقِع ِيف َلها ُوُجوَد ال اْلَحِقيَقِة، َعِن بَِعيَدًة كانَْت َوإِْن اذَجِة، السَّ اْلُعُقوِل بَْعَض ِبها يَْخَدُعوا

اْلَمْشُهوِد.
اْقتَنَعْت َقِد باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤَة أُْختَنا أَنَّ تَُظنُّ «َهْل «َكْهَرَماَن»: ِألَِخيِه «َمْرجاُن» َوقاَل

اْلَمْوُهوِم؟» « اْلِفيضِّ «النَّْهِر ذِلَك َخياُل َعنُْه ذََهَب َقْد ِفْكَرها َوأَنَّ َلها، ُقْلناُه ِبما ا َحقٍّ
ََّرْت تَأَث َوإِذا َفِطنٌَة، ذَِكيٌَّة باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤَة َفِإنَّ ذِلَك، «أَْرُجو ِألَِخيِه: «َكْهَرماُن» قاَل
واِب.» الصَّ إىل تَُعوُد ما عاَن ُرسْ َفِإنَّها َواْلُخرافاِت، الِقَصِص ِمَن تَْسَمُع ِبما ُِّر التَّأَث بَْعَض

ِمْن َوكاَن يِْد. الصَّ ِلِرْحَلِة يَتَأَّهبَاِن ِكَالُهما اْستَيَْقَظ ثُمَّ اللَّيِْل، ِمَن َفْرتًَة اْألََخواِن َوناَم
التَّاِليََة، اْألُْرُجوَزَة يُنِْشَد َوأَْن ُمْرَهًفا، ُه َحدَّ يَْجَعُل ِبِدهاٍن ُرْمَحُه يَْصُقَل أَْن «َمْرجاَن» َعاَدِة

وٌر: َمْرسُ َفِرٌح َوُهَو الرُّْمَح، ِبها يُنَاِجي

َع��ُدوَّا — َم��رًَّة — تَ��ْل��َق��ى ُرْح��َت إِْن
َم��ْزُه��وَّا تَ��اِئ��ًه��ا يَ��ْم��ِش��ي أَْح��َم��َق،
اْل��ُح��نُ��وَّا أُنْ��ِس��َي َغ��اٍب، َج��بَّ��اَر
َواْل��ُع��تُ��وَّا اْل��َق��ْس��َوَة َوأُْل��ِه��َم
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تَ��َق��وَّى إِذا ال��لَّ��يْ��ُث ك��أَنَّ��ُه
َدوَّى ِح��ي��َن ال��رَّْع��ِد، ِم��ثْ��َل َج��ْل��َج��َل،
تَ��َل��وَّى إِذا ال��ذِّئْ��ِب، َوَع��وَِّة
تَ��َح��وَّى أَْو اْل��تَ��فَّ ك��األَف��ُع��واِن
ِش��ف��اءَ — َزْه��ِوِه ِم��ْن — َل��ُه َف��ُك��ْن
َدواءَ — َداِئ��ِه ِم��ْن — َل��ُه َوُك��ْن
إِنْ��ه��اءَ اْل��ُم��ْع��تَ��ِدي ُع��ْم��َر َوأَنْ��ِه
َق��ض��اءَ َح��ي��اِت��ِه َع��َل��ى واْق��ِض
��ق��اءَ وال��شَّ اْل��ِم��ْح��نَ��َة َل��ُه واْج��لُ��ْب
واْل��َم��ض��اءَ َة اْل��ِح��دَّ واْس��تَ��ْل��ِه��ِم
اْألَْح��ش��اءَ ت��نْ��تَ��ِظ��ُم ِب��ِش��كَّ��ٍة
نَ��ْج��الءَ — َق��ْل��ِب��ِه ف��ي — َوَط��ْع��نَ��ٍة
أَْش��الءَ ُم��َم��زًَّق��ا تَ��تْ��ُرُك��ُه

اْلُعْزَلِة َوَساِوُس (6)

تَْستَِمرُّ الَِّتي اْلَمنُْشوَدَة، ِرْحلتَُهما اْألََخواِن َ بََدأ َحتَّى ِبنُوِرها، اْلَكوَن تَُحيِّي ْمُس الشَّ كاَدِت ما
َلياٍل. َوِبْضَع أَيَّاٍم ِبْضَعَة

لُوِك السُّ يف َظنِِّهما، ُحْسِن ِعنَْد تَُكوَن ِبأَْن َوأَْوَصياها باِح»، الصَّ «لُْؤلَُؤَة اْألََخواِن َودََّع
َغيْبَتِِهما. أَثْناءِ يف تَتَِّبُعُه الَِّذي

اْلُكوِخ. ِيف َوِحيَدٌة باِح» الصَّ َو«لُْؤلَُؤُة ُل، اْألَوَّ اْليَْوُم َوَمَىض
اْلباِل. كاِسَفَة َوأَْصبََحْت ِباْلُعْزَلِة، َضِجَرْت أَْن َلِبثَْت َوما

الَِّذي ، اْلِفيضِّ النَّْهِر ِحكايَِة ِيف تَُفكُِّر باِح» اْلصَّ «لُْؤلَُؤُة أََخذَْت التَّاِيل اْليَْوِم ُصبِْح َوِيف
عَربَتُْه! َمتَى بَيْضاءَ، ْمراءَ السَّ يَْجَعُل

ال ما الطَِّويِل ُعْمِرها يف َعَرَفْت َوَقْد ِباْلَحياِة، َخِبريٌَة َوِهي َجْعَفٍر»، «أُمُّ َلها أَكََّدتُْه َلَقْد
َمْحُدوَدٌة. تَجاِرُب إِّال اْلَحياِة يف َلُهْم َليَْس الَشباَب َفِإنَّ باِب، الشَّ ِمَن َغرْيُها يَْعِرُفُه
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َلَها؟ أَْصَل ال ُخراِفيًَّة ًة ِقصَّ َعَليْها َوتَُقصَّ َعَليْها، تَْكِذَب أَْن إَِىل َجْعَفٍر» «أُمَّ يَْدُعو ماذا
ِحنٍي؟ بَْعَد َمْفُضوٌح َكِذبَها أَنَّ تَْعَلُم َوِهي ِتها، ِقصَّ يف َصاِدَقًة تَُكوُن ال َوَكيَْف

ِمَن تَْخُرَج أَْن َعَىل َرأْيُها َفاْستََقرَّ باِح»؛ اْلصَّ «لُْؤلَُؤِة نَْفِس َعَىل اْلَوساِوُس هِذِه اْستَْوَلْت
َجْعَفٍر». «أُمِّ ِلِلقاءِ َوتَذَْهَب اْلُكوِخ،
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َجْعَفٍر» «أُمِّ ِعنَْد (7)

اْلَعُجوُز. َجْعَفٍر» «أُمُّ تُِقيُم َحيُْث إَِىل باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة ذََهبَْت
تَْرِحيٍْب. أَْجَمَل ِبُحُضْوِرها بَْت َوَرحَّ ِبَحفاَوٍة، اْلَعُجوُز اْستَْقبََلتْها

« اْلِفيضِّ «النَّْهِر َشأَْن ِمنِْك ِألَْستَْوِضَح إَِليِْك، ُت َحَرضْ «َلَقْد باِح»: اْلصَّ «لُْؤلَُؤُة َلها َقاَلْت
إَِليْه.» َوَشوَّْقِتِني َعنُْه، ثِْتِني َحدَّ الَِّذي

اْلَكِبريَِة اْلغابَِة ِتْلَك َوراء يَْجِري بَِعيٌد، نَْهٌر بُنَيَّتِي يا «إِنَُّه َجْعَفٍر»: «أُمُّ َلها َقاَلْت
اْغتََسلُوا ا َفَلمَّ َوِمثْلُِك، ِمثِْيل اْألَْجساِم، ُسْمُر َوُهْم َكِثريُوَن، أُناٌس إَِليِْه َوَصَل َوَقْد اْلَفِسيَحِة!

اْألَْسَمُر.» َلْونُُهُم َعنُْهْم َوزاَل ِبيًضا، — بَْعُد ِمْن — أَْصبَُحوا َماِئِه ِيف
الَِّذيَن اْلِبيَض النَّاَس َرأَيِْت َهْل اُه؟ أُمَّ يا النَّْهِر ِبهذا َعِلْمِت أَيَْن «ِمْن اْلَفتاُة: َلها َقاَلْت

ماِئِه؟» يف واْغتََسلُوا ِبِه، َمرُّوا
ِبَمْن أَْلتَِق َوَلْم ،« اْلِفيضِّ «النَّْهَر أََر َلْم ِبنْتاُه. يا َعَليِْك أَْكِذُب «ال َجْعَفٍر»: «أُمُّ َلها قاَلْت
َوطاَلَما َقِريٍب. َمكاٍن يف اْلُمِقيِم اْلغابَِة» «َفاِرِس ِمْن ِة اْلِقصَّ ِبهِذِه َسِمْعُت َلَقْد إَِليْه، َوَصَل

َلْونِي.» تَْغِيريَ أُِريُد ال ِألَنِّي أُواِفْق، َفَلْم النَّْهِر، إَِىل َمَعُه ِبالذَّهاِب إِْقناِعي حاَوَل
يف ُحْلَمها َق يَُحقِّ ِلَكْي اْلغابَِة»، «فاِرِس َعْن تَبَْحَث أَْن َعَىل باِح» اْلصَّ «لُْؤلَُؤُة َعَزَمْت

اْلَعِظيِم. « اْلِفيضِّ «النَّْهِر إَِىل اْلُوُصوِل

اْلغابَِة» «َفاِرِس ِعنَْد (8)

َحتَّى َلها، َوَصَفتُْه الَِّذي اْلَمكاَن َقاِصَدًة َجْعَفٍر»، «أُمِّ ِعنِْد ِمْن باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة َخَرَجْت
َعَليِْه. يَُدلَّها ِلَكْي اْلَعِجيِب، « اْلِفيضِّ «النَّْهِر ِبَمْوِقِع اْلَخِبريَ اْلغابَِة»، «َفاِرَس ِفيِه تَْلَقى

«َمْن يَُقوُل: َصْوتًا َسِمَعْت اْلَكِثيَفِة، واْألَْعشاِب اْلعاِليَِة، اْألَْشجاِر بنَْيَ َطِويٍل، َسرْيٍ بَْعَد
أَْرِيض؟» يف يَْمِيش الَِّذي ذِلَك

َث ِألتََحدَّ أَْلقاَك، أَْن أُِريُد َفأَنا اْلَغابَِة»؛ «َفاِرَس ُكنَْت «إِْن باِح»: الصَّ «لُْؤلَُؤُة صاَحْت
«.« اْلِفيضِّ «النَّْهِر َشأْن يف إَِليَْك
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َدالِئُل َعَليِْه اْلَعَضالِت، َمِتنُي اْلقاَمِة، َفاِرُع َرُجٌل ُهَو َفِإذا اْلَغابَة»، «َفاِرُس َلَها بََرَز
َوَحيّاَها. ِمنْها فاْقَرتََب َمْرآها، ُه َرسَّ َحتَّى باِب، الشَّ ُمْقتَبَِل يف َفتاًة يَراها كاَد َوما اْلُقوَِّة،

؟» اْلِفيضِّ النَّْهِر ِمَن تَبِْغنَي َوماذا َعَيلَّ؟ َدلَِّك «َمْن َلَها: َقاَل
َوأَبَْدْت َعَليِْه، َدلَّتْها ََّها َوأَن َجْعَفٍر»، «أُمِّ اْلَعُجوز َوبنَْيَ بَيْنَها َحِديٍث ِمْن داَر ِبما أَْخَربَتُْه
بَيَْضاءَ. تَُعوَد َحتَّى ِفيِه، َوتَْغتَِسَل ِلتَْعُربَُه، ،« اْلِفيضِّ «النَّْهِر إَِىل ِبها يَِصَل أَْن يف َرْغبَتَها َلُه
َعْن ِفيِه، َرِغبَْت ما ِلتَْحِقيِق ُمْستَِعدٌّ َُّه أَن َلها َوأَبَْدى ِلْلَفتاِة، َرأَْسُه اْلغابَِة» «َفاِرُس َهزَّ

َخاِطٍر. َوِطيِب نَْفٍس، َسَماَحِة

اْلغابَِة» «َفاِرِس وُط ُرشُ (9)

َطيِّبٍَة، أَْرٍض يف اْختاَرُه َوَقِد اْلغابَِة»، «َفاِرِس ُكوِخ يف يُح تَْسَرتِ باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة َجَلَسْت
ُة. النَِّرضَ اْألَْزَهاُر تَْكُسوها

اْسُمِك؟» «ما َلها: يَُقوُل َعَليْها أَْقبََل َقِليٍل بَْعَد
باِح.» الصَّ لُْؤلَُؤُة «اْسِمي ٍد: تََردُّ َغرْيِ يف اْلَفْوِر، َعَىل أَجابَتُْه
الطَّيِّبَُة؟» اْلَفتاُة أَيَّتُها نََظِرِك، يف تََريْنَِني «َكيَْف َلها: قاَل

َكِريُم َرُجٌل أَنََّك َعَىل يَُدلُّ َوهذا ِبِطْلبَتى، بَْت َوَرحَّ اْسِتْقباِيل، أَْحَسنَْت «َلَقْد َلُه: قاَلْت
اْلُمعاَمَلِة.» َحَسُن اْلُخلُِق،

إِذَْن؟» َلِك َزْوًجا أَُكوَن أَْن يف تُعاِرِضنَي «َهْل َلها: قاَل
«. اْلِفيضِّ النَّْهِر إَِىل ِبي ِلتَِصَل ِجئْتَُك «َلَقْد َلُه: قاَلْت

أَْعِيصَ أَْن ُدوَن ِفيِه، تَْرَغِبنَي ما ُكلَّ َلِك َق أَُحقِّ ِلَكْي نَْفِسِك، إَِىل أَْخُطبُِك «إِِني َلها: قاَل
أَْمًرا.» َلِك

َو«َكْهَرَماَن». «َمْرجاَن» : أََخَويَّ ُمواَفَقِة َعَىل َمْوُقوٌف الزَّواِج أَْمِر يف «اْلَحِديُث َلُه: قاَلْت
تَْعِرُفُهما؟» أَال

َرأَيْتُُهما.» َوَلعيلِّ َقبُْل، ِمْن ِباْسِمِهما أَْسَمْع «َلْم َلها: قاَل
أَالَّ ِمنَْك َوأَْرُجو ، أََخَويَّ نَْلَقى َحتَّى الزَّواِج، َمْوُضوِع يف اْلَكالَم ُل «نَُؤجِّ َلُه: قاَلْت

اْآلَن.» بَْعَد اْلَمْوُضوِع هذا يف ثَِني تَُحدِّ
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اْلماِهَرُة الطَّاِهيَُة (10)

باِح». الصَّ «لُْؤلَُؤِة ِلَقْوِل اْإلِذْعاِن ِمَن ا بُدٍّ اْلَغابَِة» «َفاِرُس يَِجْد َلْم
ُكوِخِه، يف تَِعيُش ِبأَنَّها ِمنْها ُمْكتَِفيًا الزَّواِج، َمْوُضوِع يف بَْعُد ِمْن يَُفاِتَحها أَالَّ َرأَى

َراِضيًَة. ِعيَشًة َلُه َوتَُهيِّئُ ِبِخْدَمِتِه، َوتَُقوُم
— يَْوٍم ُكلَّ — يَْخُرُج اْلَغابَِة» «َفاِرُس َفكاَن ماِهَرًة، طاِهيًَة باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة َكانْت

َظبيًَة. أَْو َغَزاًال، أَْو يٍّا، بَرِّ أَْرنَبًا اْلغابَِة َوِمَن َسَمًكا، النَّْهِر ِمَن ِبِه؛ يَتََقوَُّت ما يَْصطاُد
كانَْت إِذْ ُعْمِرِه، ِمْن َمَىض ِفيما ِبِه يَْستَْمِتْع َلْم ِبَطَعاٍم اْلغابَِة» «َفاِرُس اْستَْمتََع َلَقِد
اْلَمذاِق. َشِهيَّ يَُكوَن ِلَكْي يِْد، الصَّ ِمَن َلها ُه يُْحِرضُ ما َطْهِي يف تَتََفنَُّن باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة
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«النَّْهِر إَِىل ِرْحَلتَنا ُ نَبَْدأ «َمتَى باِح»: الصَّ «لُْؤلَُؤُة َسأََلْت َوُكلَّما أَيَّاٌم، ذِلَك َعَىل َوَمَضْت
اْلغابَِة»؟» «َفاِرَس يا « اْلِفيضِّ

يَْعُربُُه ِلَمْن اْلَعِجيَب ِسْحَرُه يُْعِطي يٍّا ِفضِّ يَُكوُن ال اْلِفيضِّ «النَّْهُر ِبَقْولِِه: أَجابَها
تَْعَجِيل!» َفال َموِْعُدها، َوَسيَِحنُي التَّماِم، َليَلَة اْلَقَمِر َضْوءُ يَْكُسوُه ِحنَي إِالَّ ِفيِه، َويَْغتَِسُل

َعَليْها هللا يَُمنَّ أَْن تَأُْمُل َوِهي َمَضٍض، َعَىل االنِْتظاَر، إِالَّ باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة تَْمِلُك َفال
اْلَقِريِب. ِباْلَفَرِج َفْضِلِه ِمْن
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باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤِة َقَلُق (11)

«لُْؤلَُؤِة اْلَوِديَعِة اْلَفتاِة ُصْحبَِة ِيف يَْحياها الَِّتي اْلَجِديَدَة، اْلَحيَاَة هِذِه اْلغابَِة» «َفاِرُس تََعوََّد
باِح». الصَّ

َواْألَْوِديَِة، ُهوِل السُّ يف َمساِرها ِمْن اْألَراِنَب أَِو اْلِغْزالَن ِليَْصطاَد يَْوٍم ُكلِّ َصبَاَح يَْخُرُج
«لُْؤلَُؤُة أَنَْضَجتُْه َشِهيٍّا، َطعاًما ِبِه يَنَْعَم ِلَكْي َلُه، ُ يَتَيَرسَّ ِبما النَّْهِر َصيِْد ِمْن يَأِْتي أَْو

باِح». الصَّ
َمْشُغوَلُة َوِهي اْألَْزهاِر، َوِرعايَِة الطَّعاِم، إِنَْضاِج بنَْيَ يَْوَمها تَْقِيض َفكانَْت ِهي، ا أَمَّ

َمِصريَها. تَْدِري ال الذِّْهِن،
إَِىل تَْخُرَج ِلَكْي ساَعٍة، بَْعَض أَْو ساَعًة َوْقِتها ِمْن تَْختَِلُس باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة َوكانَْت

ُعْقَدتَها. يَُحلُّ أَْو ُكْربَتَها، ُج يَُفرِّ أََحًدا تَِجُد َلَعلَّها اْألَْرجاءِ، ُكلِّ يف ها بََرصَ تُِجيُل اْلَعراءِ،
تَْقَوى تَُعْد َفَلْم اْإلِْعياءُ، َعَليْها َوبَدا ِجْسُمها، َوَهَزَل َلْونُها، َفَشَحَب التَّْفِكريُ، أَْرَهَقها َلَقْد

اْلُكوِخ. يف ِبِه تَُقوُم كانَْت ِبما اْلِقياِم يف َفَرتَاَخْت َوالنَّشاِط؛ اْلَعَمِل ُمواَصَلِة َعَىل
َوَربََطها اْلُكوِخ، ِمَن َقِريبٍَة عاِليٍَة َشَجَرٍة إَِىل َفَحَمَلها اْلغابَِة»، «َفاِرُس ِمنْها ذِلَك َوأَنَْكَر

َلها. تَْعِذيبًا أَْغصاِنها، بنَْيَ
ِألَْمِري!» تُذِْعِني َلْم إِذا ، أََشدَّ َعذَابًا «َسَرتَيَْن َقاِئًال: َوتََرَكها
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اْألََخَويِْن َمْقَدُم (12)

َكما باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤَة أُْختَُهما يَِجدا َلْم ِرْحَلِتِهما، ِمْن «َكْهَرماُن» َوأَُخوُه «َمْرجاُن» َرَجَع ا َلمَّ
َحِديَث تَذَكَّرا أَْن َع أَْرسَ َوما َقْلبَُهما! الذُّْعُر َوَمَأل َدْهَشتُُهما، ْت َفاْشتَدَّ اْلُكوِخ، يف تََركاها
َفذََهبا النََّهِر، ذِلَك َشأِْن يف َجْعَفٍر» «أُمُّ َلها قاَلتُْه َوما ،« اْلِفيضِّ «النَّْهِر َعِن باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤِة
باِح»، الصَّ «لُْؤلَُؤِة َمِصريَ تَْعِرُف ال أَنََّها ِلْألََخَويِْن اْلَعُجوُز َفأَْقَسَمِت ُكوِخها؛ إَِىل اْلَفْوِر َعَىل
«النَّْهِر إَِىل اْلُوُصوِل ِمَن ِليَُمكِّنَها اْلغابَِة»، «َفاِرِس َعْن تَبَْحُث َخَرَجْت أَنَّها تَْعَلُمُه ما َوُكلُّ

.« اْلِفيضِّ
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ُهنا َويَنُْفذاِن أَْشجاِرها، ِخالَل ويَُجوساِن اْلغابَِة، أَْرَض يَْطِوياِن اْألََخواِن، زاَل َوما
«لُْؤلَُؤِة أُْخِتِه َصْوَت ِفيِه َ َفتَبنَيَّ بُْعٍد، َعَىل أَِنينًا «َمْرجاُن» َسِمع َحتَّى َمساِرِبها، إَِىل َوُهناِلَك

باِح». الصَّ
َوِهي باِح»، الصَّ «لُْؤلَُؤُة َرأَتُْهما َحتَّى ْوِت، الصَّ ذِلَك َهْدِي َعَىل يَْجِرياَن اْألََخواِن ساَرَع

اْلعاِليَِة. َجرِة الشَّ أَْغصاِن يف ُمَعلََّقٌة
االِْخِتناِق، َوْشِك َعَىل َوكانَْت أَنْفاَسها، اْلتََقَطْت َحتَّى تَْلقاُهما باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة كاَدْت ما
ِمْن ِفيِه ِهي ا ِممَّ إِنْقاذََها ُشْغلُُهما كاَن بَْل َلها، َجَرى ا َعمَّ ِبُسؤاِلها أَنُْفَسُهما يَْشَغال َوَلْم

َعذَاٍب.

ْخِر الصَّ نَِشيُد (13)

اْلُهُجوِم ِمَن تَنُْجَو ِلَكْي اْلَمأْلُوِف، الطَِّريِق َغرْيَ َطِريًقا ُمتَِّخذًَة َسرْيَها، ُة اْألُْرسَ تاَبَعِت
أَماٍن. ِيف أَْرَضها َوتَبْلَُغ َواْلُعْدواِن،

خاِم، الضِّ ُخوِر ِبالصُّ َمْملُوءًا َضيًِّقا، ُمْلتَِويًا ُة اْألُْرسَ اْختاَرتُْه الَِّذي الطَِّريُق َوكاَن
تَِجْد َلْم أَنَّها إِالَّ الطَِّريُق؟ ذِلَك ِبها يَنْتَِهي أَيَْن تَْعِرُف: ُة اْألُْرسَ تَُكِن َوَلْم اْلِكباِر. َواْألَْحجاِر

ِلْلَخالِص. َوِسيَلًة َغرْيَُه
أنًْسا، َوأُْختُُه َوأَُخوُه ُهو ِفيِه يَِجَد َحتَّى ْخِر، الصَّ ِبنَِشيِد َُّم يََرتَن «َمْرجاُن» َوَقَف َوُهناِلَك

يَِسريُوَن: َوُهْم

ش��اِك��يَ��ْه ج��اءَْت ��ب��اِح» ال��صَّ «لُ��ْؤلُ��َؤُة
ال��ع��اِل��يَ��ْه ال��ِج��ب��اِل َص��ْخ��َر ي��ا إَِل��يْ��َك
ب��اِك��يَ��ـ��ْه ال��زَّم��اِن ِم��َن ص��اِرَخ��ًة
اْل��ع��اِف��يَ��ْه — ِح��م��اَك ف��ي — ��ي تُ��َرجِّ َوْه��َي

∗∗∗
اْل��ع��اِل��يَ��ْه: اْل��ِج��ب��اِل َص��ْخ��َر ي��ا أَْق��َس��ْم��ُت
ن��اِم��يَ��ْه َوْه��َى ِب��اْألَْزه��ـ��اِر َع��َل��يْ��َك
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ش��اِديَ��ْه اْل��ُغ��ُص��وِن ف��ي َوِب��ال��طُّ��يُ��وِر

∗∗∗
اْل��ع��اِل��يَ��ْه اْل��ِج��ب��اِل َص��ْخ��َر ي��ا أَْق��َس��ْم��ُت
ال��رَّاِب��يَ��ْه َف��ْوَق َوال��رَّيْ��ح��اِن، ِب��ال��زَّْه��ِر
��اِف��يَ��ْه ال��صَّ ال��ُم��ُروِج أَنْ��ه��اِر َوَح��ْوَل

∗∗∗
اْل��ع��اِل��يَ��ْه اْل��ِج��ب��اِل َص��ْخ��َر ي��ا أَْق��َس��ْم��ُت
اِن��يَ��ْه ال��دَّ ِب��اْل��ُق��ُط��وِف يُ��ْزَه��ى ِب��اْل��َك��ْرِم،
اْل��َح��اِل��يَ��ْه ال��رِّي��اِض ف��ي َوِب��اْل��ُوُروِد،
أَغ��اِن��يَ��ْه بُ��ْل��بُ��ٌل ِف��ي��ه��ـ��ا َرتَّ��َل

∗∗∗
اْل��ع��اِل��يَ��ْه اْل��ِج��ب��اِل َص��ْخ��َر ي��ا أَْق��َس��ْم��ُت
اِج��يَ��ْه ال��دَّ ال��ظُّ��لُ��م��اِت يَ��ْج��لُ��و ِب��اْل��بَ��ْدِر،
ال��زَّاِه��يَ��ْه ال��نُّ��ُج��ـ��وِم بَ��يْ��َن ًرا، ُم��نَ��وِّ

∗∗∗
اْل��ع��اِل��يَ��ْه: اْل��ِج��ب��اِل َص��ْخ��َر ي��ا أَْق��َس��ْم��ُت
َوراِئ��يَ��ـ��ْه الَّ��ِذي اْل��َخ��ْص��َم تَ��ْق��َه��َر أَْن
أَم��اِم��يَ��ْه الَّ��ِذي ��ْخ��َر ال��صَّ َوتَ��ْف��تَ��َح
ال��نَّ��اِح��يَ��ْه ِت��ْل��َك نَ��بْ��لُ��ُغ َل��َع��لَّ��ن��ا
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اْل��ع��اِديَ��ْه اْل��ُخ��ُط��وِب ِم��َن َم��أَْم��ٍن ف��ي

اْلُقلُوِب بَيَاُض (14)

إَِىل باِح»، الصَّ «لُْؤلَُؤُة أُْختُُهما َوَمَعُهما َسرْيَُهما، َو«َكْهَرماُن» «َمْرجاُن» اْألََخواِن تَابََع
ِرْحَلِة يف َغيْبَتِهما بَْعَد َلها، َحَدَث ما يَْستَْوِضحاِنها َمَعها، اْألََخواِن َفَجَلَس اْلَعِزيِز، َمْوِطِنِهُم

يِْد. الصَّ
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أَْخَطأَْت ِبأَنَّها َفًة ُمْعَرتِ َجَرى، ما ِحكايَِة يف صاِدَقًة وكانَْت َشيْئًا، َعنُْهما تُْخِف َفَلْم
اْلَخَطأ هذا ِمثِْل إَِىل تَُعوَد أَالَّ ُمْعتَِزَمًة النََّدِم، أََشدَّ َفَعَلْت ما َعَىل نَاِدَمًة َعَليِْه، أَْقَدَمْت ِفيما

أُْخَرى. َمرًَّة
نَْغتَِسُل الَِّذي « اْلِفيضِّ «النَّْهِر َعِن اْلبَْحِث ِمَن َلنا بُدَّ «ال ِألََخَويْها: قاَلْت ذِلَك َمَع َولِكنَّها

اْلبيِض!» ِعداِد يف ِلنُْصِبَح ِفيِه،
بَيْضاءَ؟ تَُكونِي َلْم إِذا أُْختاُه، يا يَِعيبُِك «ماذا َلها: يَُقوُل «َمْرجاُن» أَُخوها َفبَاَدَر
النَّْفِس، َوَصَفاءُ اْلَقْلِب، بَياُض الرَِّفيُع ُف َ الرشَّ إِنَّما ِلْإلِنْساِن. ٌف َرشَ اللَّْوِن بَياِض يف َليَْس

اْلُخلُِق!» َوَجماُل
َلَقْد ِلْألَْوهاِم. َسْمَعِك تُْلِقي وال ِباْلُخرافاِت، باَلِك تَْشَغِيل «ال «َكْهَرماُن»: لَها َوقاَل

هلل.» َواْلَحْمُد َوالنَّجاُة، الَمُة السَّ َلِك َوُكِتبَْت َكَراَمتَِك، َحِفْظِت َولِكنَِّك ا، َحقٍّ أَْخَطأِْت
اْلَمْوُهوِم، اْلُخَراِيفِّ النَّْهِر َعِن تَبَْحُث — ذِلَك بَْعَد ِفيما — باِح» الصَّ «لُْؤلَُؤُة تَُعْد َوَلْم

بَياٍض. إَِىل اْألَْجساِم َسواَد يُِحيُل الَِّذي

اآلتيِة: األسئلة عن الِحكايِة هذه يف ا ِممَّ يُجاُب

باح»؟ الصَّ «لُْؤلَُؤِة أرسة تُقيم كانت أين (س1)
الناس؟ من قليٌل إال البُقعِة بتلك يُمرُّ يُكن لم وملاذا

فيها؟ ُولِدت التي األرَض باِح» الصَّ «لُؤلُؤُة أحبت ملاذا (س2)
والقنْص؟ للصيِد يْخُرجان و«َكْهَرماُن» «َمْرجاُن» األَخواِن كان متى (س3)

بِرحلة؟ الِقياَم يْعتزمان وهما وأخويْها، باح» الصَّ «لُؤلؤِة بني دار وماذا
الصباح»؟ «لُؤلؤِة إىل َجْعَفٍر» «أُمُّ بها تَحدَّثت التي ة الِقصَّ هي ما (س4)

ُمرافقِتهما؟ يف الرَّغبِة عن بالُعدوِل باِح» الصَّ «لُؤلؤَة األخواِن أقنع كيف (س5)
للصيد؟ ب يتأهَّ حني «َمْرجان» عادُة كانت وماذا

رأيُها؟ استقرَّ يشءٍ أيِّ وعىل أخويَْها؟ َسَفِر بعد الفتاِة ُشعوُر كان ماذا (س6)
»؟ الِفيضِّ «النَّْهِر ة ِبقصَّ جْعفٍر» «أُمُّ َعِلمت أين ِمن (س7)
الغابة»؟ «فاِرِس من باِح» الصَّ «لُؤلؤُة طلبت ماذا (س8)

21



بَاِح الصَّ لُْؤلَُؤُة

أجابتْه؟ وبماذا باح»؟ الصَّ «لُؤلؤِة من الغابِة» «فاِرُس طلَب ماذا (س9)
الغابة»؟ لـ«َفاِرِس باِح» الصَّ «لُؤلؤُة هيَّأتها التي الرَّاِضيَُة الِعيشُة هي ما (س10)

الرِّحلة؟ بَْدء َموِْعِد عن سألته إذا الغابِة» «فارُس يُجيب كان وماذا
«فاِرُس بها صنَع وماذا انِْتظاُرها؟ طاَل أن بعد الفتاِة حاُل كانت كيف (س11)

الغابة»؟
ذلك؟ بعد فَعال وماذا أختَهما؟ يِجدا فلم رَجعا حنَي األَخواِن ذهب أين (س12)

«َمْرجاُن»؟ به تغنَّى الذي النشيِد اسُم وما للعودِة؟ األُْرسِة طريُق كان كيف (س13)
لْونِها؟ تغيري يف رِغبَْت حني ِبَخَطِئها باِح» الصَّ «لُؤلؤُة اقتنعت كيف (س14)
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