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نِي. الصِّ ِبالِد ِمْن أَِمنٌي، تاِجٌر «َمْرَمٌر»
ِننَي. السِّ ِمَن ِمئَاٍت ُمنْذُ ِفيها يَِعيُش كاَن

«ياَسِمنُي». َزْوَجتُُه: َمَعُه تَِعيُش كانَْت «َمْرَمٌر»
َطيِِّبنَي. ناٍس ِبنُْت َكِريَمٌة، َسيَِّدٌة «ياَسِمنُي»

«َصَفاءٌ». اْسُمُه ابٌْن َلُهما َو«ياَسِمنُي» «َمْرَمٌر»
َسنََواٍت. ِستَّ ُعْمُرُه كاَن ا َلمَّ ُة اْلِقصَّ هِذِه بََدأَْت

َفْرحاٌن. َوأَبُوُه ِبِه، َفْرحانٌَة ُه أُمُّ

الطَِّريِق. ِيف َوِغنَاءٌ، َوَزْمٌر َطبٌْل
اْلبَيِْت. اَم ُقدَّ َمرَّ َكِبريٌ، َمْوِكٌب
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بَّاِك. الشُّ ِمَن اْلَمْوِكَب شاَف «َصفاءٌ»
ُج. يَتََفرَّ اْلبَيِْت، ِمَن َخَرَج «َصفاءٌ»

أَِبيِه. أَْو ِه أُمِّ ِمْن إِذْنًا يَأُْخذْ َلْم
َوراءَُه. َمَىش «َصفاءٌ» َمَىش، اَْلَمْوِكُب
َمَعُه. تَِعَب «َصفاءٌ» تَِعَب، اَْلَمْوِكُب

َوأَباُه. ُه أُمَّ يُناِدي َخَرَج تَاَه، «َصفاءٌ»

اْلَمساءُ. َوجاءَ النَّهاُر، انَْقَىض
«َصفاءُ»؟ يا أَنَْت أَيَْن

يَْصنَعاِن؟ ماذا يَنْتَِظراِن: ان ُمتََحريِّ اَْألَبَواِن
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َمْجُهوُل اْلُعيُوِن، َعِن غاِئٌب َو«َصفاءٌ» واْألَْعواُم، تَكرُّ ُهوُر الشُّ واْألَيَّاُم، تَُمرُّ اعاُت السَّ
اْألَْحزاِن. ِىف غاِرقاِن َو«ياَسِمنُي» َو«َمْرَمٌر» اْلَمكاِن،

اْلَحياِة. ِيف َرَجاُؤُهما ُهَو َوَحبَّاُه. أَبََويِْه َحبَّ «َصفاءٌ»
اْلَوِحيَد. اْلَعِزيَز ابْنَُه يَنَْىس ال «َمْرَمٌر»

اْلَمْفُقوَد. اْلَعِزيَز ابْنَها تَنَْىس ال «ياَسِمنُي»

نِي. الصِّ ِبالِد عاِصَمِة إَِىل ساَفَر «َمْرَمٌر»
اْلُمساِفِريَن. اِر التُّجَّ ِبأََحِد تََعرََّف «َمْرَمٌر»
اْلعاِصَمِة. إَِىل َوَصال َوصاِحبُُه «َمْرَمٌر»

واِحَدٍة. ِتجاَرٍة ِيف اْشَرتَكا َوصاِحبُُه «َمْرَمٌر»
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َعِظيًما. َمَحالٍّ اْستَأَْجرا َوصاِحبُُه «َمْرَمٌر»
َلُهما. ابْتََسَم اْلَحظُّ ِتجاَرتُُهما، َرِبَحْت

«َصفاءٍ». َعْن يَْسأَُل ِلَزْوَجِتِه، َكتََب «َمْرَمٌر»
«َصفاءٌ»! يَُعْد َلْم ِلَزْوِجها: َكتَبَْت «ياَسِمنُي»

َكثَُرْت. اْلَمَكاِسُب اتََّسَع. اْلَمَحلُّ نََجَحْت، التِّجاَرُة
ِبالنَّجاِح. َفْرحاناِن يُكُه َوَرشِ «َمْرَمٌر»

«َمْرَمٍر». َعْن «ياَسِمنَي» َجواباُت اِنَْقَطَعْت
وابْنِِه. َزْوَجِتِه َعَىل َقَلٌق َلُه َحَصَل «َمْرَمٌر»
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َوَوَطِنِه. عاِئَلِتِه َعْن اْلَماُل يَْشَغلُُه ال «َمْرَمٌر»
اْلبُْعِد. َعَىل ْربَ الصَّ يَْستَِطِع َلْم «َمْرَمٌر»
التَّاِجِر. يِكِه ِلَرشِ اْلَمَحلِّ ِيف نَِصيبَُه باَع

أَْهِلِه. إَِىل ِليَُعوَد َفِر، ِللسَّ اْستََعدَّ

بََلِدِه. إَِىل َوساَفَر أَْمِتَعتَُه، شاَل «َمْرَمٌر»
َوأََساِبيَع. َوَلياِيلَ أَيَّاًما رْيَ السَّ واَصَل

الطَِّويِل. الطَِّريِق ِنْصِف ِمْن أَْكثََر َقَطَع
الظُّْهِر. ساَعَة يَِسريُ َوُهَو َعَليِْه، اْلَحرُّ اْشتَدَّ
. اْلَحرِّ ِمَن ِبها يَْستَِظلُّ َشَجَرٍة، تَْحَت َقَعَد
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َوَزْوَجِتِه. ِبابْنِِه َحلَُم َعيْنُُه، َغَفَلْت
َطيٌِّب». ْربُ «الصَّ قاَل: نَْوِمِه، ِمْن َصَحا

ِمنُْه. ِباْلُقْرِب أَْزَرَق ِحزاًما َلِقَي ِبَعيْنِِه، بَصَّ

يََديِْه. بنَْيَ َوَقلَّبَُه اْألَْزَرَق، اْلِحَزاَم أََخذَ «َمْرَمٌر»
يَْحِويِه؟ ءٍ َيشْ أَيُّ ِفيِه؟ ماذا تَُرى يا

َمْآلنٌَة. َكِثريٌَة، ُجيُوٌب َلُه اْلِحزاُم
اْلِحزاِم. ُجيُوِب ِمْن َسَقَطْت ِديناٍر أَْلُف

اْألَْلِف. ناِنرِي ِبالدَّ يَْفَرْح َلْم «َمْرَمٌر»
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َفْرحانًا، أَُكوَن أَْن أَيَِصحُّ ِبُجْهِدي؟ أَْكِسبُْه َلْم ِبماٍل أَْفَرُح «َكيَْف نَْفِسِه: ِيف قاَل «َمْرَمٌر»
َزْعالٌن؟» اْلِحزاِم َوصاِحُب

اْألَْزَرِق. الِحزاِم صاِحِب ُحُضوَر انْتََظَر «َمْرَمٌر»
ُوُجوٌد. َلُه يَْظَهْر َلْم اْلِحزاِم صاِحُب

اْلَفناِدِق. أََحِد إَِىل َوَصَل َمَىش. «َمْرَمٌر»
ِلصاِحِبِه. اْلِحزاَم يَُردَّ أَن يَتََمنَّى «َمْرَمٌر»

اْلُفنُْدِق. ِيف «بَْدٌر» اْسُمُه ِبتاِجٍر يَتََعرَُّف «َمْرَمٌر»
«بَْدٍر». التَّاِجِر ِبَحِديِث يَأْتَِنُس «َمْرَمٌر»
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َمنِْزلِِه. ِلِزياَرِة َمَعُه َفِر ِللسَّ «َمْرَمًرا» يَْدُعو «بَْدٌر»
ِعنَْدُه. َويَباُت «بَْدٍر»، َمَع يُساِفُر «َمْرَمٌر»

ِحزاِمي!» ِلَضياِع أََلِمي، َعنِّي ْفَت «َخفَّ َلُه: يَُقوُل صاِحبَُه، يُساِمُر «بَْدٌر»
أَِخي؟» يا ِحَزاُمَك َضاَع «َكيَْف يَُقوُل: «َمْرَمٌر»

َسِمْعُت ا َلمَّ َوَصِحيُت َقِليالً، ِنْمُت اْلِحزاَم َوَخَلْعُت َشَجَرٍة تَْحَت «َجَلْسُت يَُقوُل: «بَْدٌر»
«. هللاَِّ َعَىل واْلِعَوُض ِبنَْفِيس، نََجْوُت ِباْلَهَرِب، ْعُت أَْرسَ ُمْزِعَجًة. أَْصواتًا

أَْمِتَعِتِه. ِمْن اْألَْزَرَق اْلِحزاَم أَْخَرَج «َمْرَمٌر»
ِحزاُمَك؟» هذا «َهْل ِلصاِحِبِه: قاَل «َمْرَمٌر»
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أََمانَِتِه. َعَىل «َمْرَمًرا» يَْشُكُر «بَْدٌر»
َلُه. ُمكاَفأًَة ِديناٍر، ِمائََة َلُه ُم يَُقدِّ «بَْدٌر»

أَمانَِتِه. َعَىل أَْجًرا يَأُْخذُ ال «َمْرَمٌر»
ِبنِْتي!» أَُزوُِّجُه َوَلًدا َلَك «َليَْت يَُقوُل: «بَْدٌر»

التَّاِئِه. َوَلِدِه َة ِقصَّ َلُه يَْحِكى «َمْرَمٌر»
يِْف. الضَّ َعَىل َسلِّْم تَعاَل «َصَفاءُ»، «يا يُناِدي: «بَْدٌر»

«َصفاءً». يََرى ِحنَي يَْدَهُش «َمْرَمٌر»
َمالِمِحِه. ِيف اْسِمِه، ِيف َوَلَدُه، يُشاِبُه إِنَُّه
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أَْعِرُفُه. ال َرُجٌل جاءَِني َسنَواٍت «ُمنْذُ «َمْرَمٍر»: ِلصاِحِبِه يَُقوُل «بَْدٌر»
ِديناٍر. ِمائََة أَُسلُِّفُه ِمنِّي َطَلَب

َلَف. السَّ يَُردَّ َحتَّى َوِديَعًة، «َصفاءً» ِىل تََرَك
َخِطَفُه. الرَُّجَل هذا أَنَّ ِىل َحَكى «َصفاءٌ»

أَِبيِه. واْسِم ِباْسِمِه، أَْخَربَِني «َصفاءٌ»
يُْشِبُهَك. «َصفاءٌ» اْسَمَك. َعَرْفُت اْلُفنُْدِق، ِيف قابَْلتَُك

ابْنَُك.» ُهَو «َصفاءً» أَنَّ ِيف أَُشكَّ َلْم
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ِعْلٍم؟! ِيف أَْو ُهَو، ُحْلٍم ِيف ٌب؛ ُمتََعجِّ «َمْرَمٌر»
أُذُنَيِْه. ُق يَُصدِّ أَْو َعيْنَيِْه، ُق يَُصدِّ يَكاُد ال

يَْقظاُن؟ أَْم أَنَا، أَناِئٌم نَْفَسُه: يَْسأَُل «َمْرَمٌر»
َعالَمٌة». ابْنِي َكِتِف «ِيف ِلصاِحِبِه: يَُقوُل «َمْرَمٌر»

تَُميُِّزُه؟» الَِّتي اْلَعالَمُة ِهَي «ما يَُقوُل: «بَْدٌر»
اْلَعالَمُة.» ِهَي َشاَمٌة، َكِتِفِه «َعَىل يَُقوُل: «َمْرَمٌر»

اَمُة! الشَّ تَْظَهُر َكِتِفِه، َعْن يَْكِشُف «َصفاءٌ»
«َصفاءً». ابْنَُه يَْحُضُن «َمْرَمٌر»
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«َصفاءٍ». َوابْنِِه «َمْرَمٍر» ِلَفَرِح َفْرحاٌن، «بَْدٌر»
إَِيلَّ!» أَْحَسنَْت َكما إَِليَْك، هللاَُّ «أَْحَسَن يَُقوُل: «بَْدٌر»
اْآلَن.» ُمنْذُ َعِزيزاِن، أََخواِن «نَْحُن يَُقوُل: «َمْرَمٌر»
َرجاءَ». ِلِبنِْتي أٌَخ َصفاءٌ «وابْنَُك يَُقوُل: «بَْدٌر»
ِالبْنِي.» َعُروٍس أَْحَسُن «ِبنْتَُك يَُقوُل: «َمْرَمٌر»

ِلِبنِْتي.» َزْوٍج َخرْيُ «اِبْنَُك يَُقوُل: «بَْدٌر»
َفْرحاٌن. واْلُكلُّ يَتِمُّ، الزَّواُج

بََلِدِه. إَِىل الرُُّجوِع َعَىل يَْعِزُم «َمْرَمٌر»
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ِبالزَّواِج. َسِعيَداِن َو«َرجاءٌ» «َصَفاءٌ»
«َصفاءٌ». َوَمَعُه َفِر، ِللسَّ يَْستَِعدُّ «َمْرَمٌر»

َزْوَجتَُه. إَِليِْه يُْرِسَل أَْن «َصفاءً» يُواِعُد «بَْدٌر»
اْلبَْحِر. ِيف َمْرَكبًا يَْستَأِْجُر «َمْرَمٌر»

اْلَفَرِح. اِت ُمِعدَّ ِيف يَُفكِّراِن َو«َصفاءٌ» «َمْرَمٌر»
َوَلِدي! ِيل هللاَُّ َردَّ ِلصاِحِبها، اْألَمانََة َرَدْدُت «أَنا وٌر: َمْرسُ َوُهَو ِلنَْفِسِه، يَُقوُل «َمْرَمٌر»

َعَمًال.» أَْحَسَن َمْن أَْجَر يُِضيُع ال هللاَُّ
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بََلِدِهما. إَِىل رْيَ السَّ يُواِصالِن َو«َصفاءٌ» «َمْرَمٌر»
بَيْتِِهما. إَِىل يَِصالِن َو«َصفاءٌ» «َمْرَمٌر»

َوَزْوِجها. َوَلِدها ِبلِقاءِ َفْرحانٌَة «يَاَسِمنُي»
ِلقاِئِهما. ِمْن تَيْأَُس كاَدْت «يَاَسِمنُي»

َوَسالَمِتِهما. نََجاِتِهما َعَىل هللاَ تَْحَمُد «يَاَسِمنُي»
ِرْحَلِتِه. ِيف ِبِه َمرَّ ِبما َزْوَجتَُه يُْخِربُ «َمْرَمٌر»

ِتِه. ِبِقصَّ ُه أُمَّ ُث يَُحدِّ «َصفاءٌ»
«َرجاءَ». اْلَعُروِس: ُوُصوَل تَنْتَِظُر اَْلعاِئَلُة
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«بَْدٍر». أَِبيها: َمَع تَِصُل الَعُروُس «َرجاءُ»:
«َرجاءَ». َعُروِسِه: ِبُوُصوِل َفْرحاٌن «َصفاءٌ»

اْلَعُروِس. ِبُحُضوِر باِن يَُرحِّ َو«يَاَسِمنُي» «َمْرَمٌر»
َوَهناءٍ. وٍر ُرسُ ِيف يَتِمُّ اْلَعُروَسنْيِ ِزفاُف
اْلِمالَح. واللَّياِيل اْألَْفراَح أَقاَمِت اْلعاِئَلُة
عاداُت. السَّ واْجتََمَعِت اْألَْوقاُت، َصَفِت

تاِت. الشَّ ُطوِل بَْعَد اْلعاِئَلُة اْلتََقِت
.َِّ هلِل واْلَحْمُد َحِميَدٌة، والنِّهايَُة َسِعيَدٌة، اْلخاِتَمُة
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اآلتية األسئلة عن الَحكاية هِذِه يف ا ِممَّ يُجاب

تُه؟ أُْرسَ ن تتكوَّ كانت وِممَّ «َمْرَمٌر»؟ يِعيُش كان أيَْن (س1)
وأباه؟ ه أُمَّ يُناِدي جعل وملاذا البيِت؟ من «صفاءٌ» خرج ملاذا (س2)

«َصفاءٌ»؟ غاب أن بَْعَد األبََويِْن ُشعوُر كان ماذا (س3)
نِي؟ الصِّ عاِصَمِة إىل وَصل حني «مرمٌر»، صنع ماذا (س4)

أجابتْه؟ وبماذا ِلَزْوَجِته؟ كتَب وماذا
أَْهِله؟ إىل الَعْوَدِة عىل «مرمٌر» عَزم ِلماذا (س5)

التِّجارة؟ َمَحلِّ يف ِبنَِصيِبه صنع وماذا
نْوِمه؟ من َصَحى حني «مرمٌر»، َلِقي ماذا (س6)

يَديِْه؟ بنْي املاَل وجد حني «مرمٌر»، قال ماذا (س7)
معه؟ «بْدٍر» التاجِر شأُن كان وماذا «مرمٌر»؟ يتمنَّى كان ماذا (س8)

تَه؟ ِقصَّ «بدٌر» التاِجُر عليه قصَّ حني «مرمٌر»، صنع ماذا (س9)
«مرمٌر»؟ له َحَكى وماذا «بَْدٌر»؟ تمنَّى ماذا (س10)

«صفاءٌ»؟ له حَكى وماذا «بدٍر»؟ ِعنَْد وِديَعًة «صفاءٌ» كان كيف (س11)
«صفاءٌ»؟ ابْنُه هو الوَلَد بأنَّ «مرمٌر» وثَِق كيف (س12)

«رجاءَ»؟ من «صفاءٌ» َج يتزوَّ أن عىل و«بدٌر» «مرمٌر» اتَّفق كيف (س13)
ولدِه؟ بعْودِة مرسوٌر وهو ِلنَْفِسِه، «مرمٌر» قال ماذا (س14)

«مرمٍر»؟ عائَلُة تنتِظُر كانت ماذا (س15)
«رجاءُ»؟ الَعروُس وصلت حني «مرمٍر»، عائلُة فعلْت ماذا (س16)
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