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ي الَبحرِّ اِهللا َوَعْبُد ي الَربِّ اِهللا َعْبُد

يَّاُد الصَّ ِهللا َعبُْد (1)

ِلْلُحُصوِل — يَْوٍم ُكلَّ — يَْسَعى أَْوالٍد ُة َعَرشَ َلُه َوكاَن ا. ِجدٍّ َفِقريًا َرُجًال يَّاُد» الصَّ ِهللا «عبُْد كاَن
ي يَْشَرتِ ثُمَّ َويَِبيُعُه البَْحِر ِمَن َمَك السَّ ِبها يَْصطاُد الَِّتي َشبََكِتِه َغرْيَ يَْمِلُك يَُكْن َوَلْم ُقوتِِهْم. َعَىل

الَفِقريَُة. َوَزْوُجُه ُة الَعَرشَ َوأَْوالُدُه ُهَو ِبِه يَْقتَاُت ما — ِبثََمِنِه —
ال الُحْزَن أَنَّ َعِلَم ولِكنَُّه الُحْزِن. أََشدَّ ِلَمْوتِها َفَحِزَن َزْوُجُه؛ َماتَْت َحتَّى كذِلَك زاَل َوما

َلُه. َقَسَمُه ِبما وَرِيضَ قضاِئِه، َعَىل َوَصَربَ هللِ، أَْمَرُه َفأَْسَلَم يَنَْفُع،

َوكانَْت ِبإْخَوتِها. «أَِمينََة» ابْنَتَُه أَْوَىص أَْن بَْعَد البَْحِر، إَىل ُمبَكًِّرا — الثَّاِني اليْوِم ِيف — َوذََهَب
ِعنايٍَة. َخرْيَ ِبِإْخَوتِها َفُعِنيَْت ذَِكيًَّة، بًَة ُمَؤدَّ ِبنْتًا «أَِمينَُة»

َوَحناِنها، ِبَعْطِفها تَْغُمُرُهْم ثاِنيًَة، واِلَدًة — ها أُمِّ َمْوِت بَْعَد — َلُهْم أَْصبََحْت َوَقْد
إَليِْه. يَْحتاُجوَن ما ِبُكلِّ َوتَُقوُم ِخْدَمِتِهْم، َعَىل َوتَْسَهُر يِهْم، َوتَُؤسِّ

اْلبَْحِر شاِطِئ َعَىل (2)

يََر فَلْم أَْخَرَجها، ثُمَّ ِفيِه، َشبََكتَُه أَْلَقى اْلبَْحِر، شاِطِئ إَِىل يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد َوَصَل ا َوَلمَّ
َسَمَكًة ِفيها يَِجْد َفَلْم أَْخَرَجها؛ ثُمَّ — ثاِنيًَة َمرًَّة — البَْحر ِيف َفأَْلقاها َمِك. السَّ ِمَن َشيْئًا ِفيها
َوَظنَّ بذِلَك، َفَفِرَح ثَِقيَلًة؛ َوَجدها َجذَبَها ا َوَلمَّ َقِليًال. َعَليْها َوَصَربَ ثاِلثًَة. َمرًَّة أَْلقاها ثُمَّ ا. مَّ
— البَْحِر ِمَن أَْخَرَجها أَْن بَْعَد — َوَجَدها َفَقْد يَُطْل، َلْم َفَرَحُه َولِكنَّ َمِك. ِبالسَّ َمْملُوءٌَة أَنَّها



البَحرِّي هللا َوَعبُْد الَربِّي هللا َعبُْد

أُْخَرى َمرًَّة أَْلقاها ثُمَّ َوَغَسلها، َونَظََّفها ِفيها، ما َفَرَمى َوالَوَحِل َوالَحَشاِئِش بالرَّْمِل َمْملُوءًَة
ثَِقيَلًة َفَرآها َوَجذَبَها، َطِويَلًة، ًة ُمدَّ َعَليْها َوَصَربَ َمِك السَّ ِمَن َشيئًا تَْصطاَد أَن يَْرُجو َوُهَو —

ا. ِجدٍّ
امَلرَِّة.» هِذِه ِيف َسَمًكا اْمتَألَْت َقِد َشبََكِتي أَنَّ ِيف َشكَّ «ال نَْفِسِه: ِيف َوقاَل بذِلَك، َفِفِرَح
ِبالطِّنِي َمْملُوءًَة َجرًَّة ِفيها َفَرأَى َشِديٍد. َعناءٍ بَْعَد أْخَرَجها َحتَّى — ُقوَّتِِه ِبُكلِّ — َجذَبَها ثُمَّ

َواْلَحَىص.
الَفَرَج «إنَّ نْفِسِه: ِيف وقاَل بَْخِتِه. ِلُسوءِ َوتَألََّم الُحْزِن، أََشدَّ يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد َفَحِزَن
ُقوٍت، ِبال َوأَْوالِدي يَْرتَُكِني َلْن — ُسبَْحانَُه — هللاَ َفِإنَّ . ْربِ الصَّ ِمَن بُدَّ َوال ِة، دَّ الشِّ بَْعَد يَأِْتي

ُعْمِري». ُطوَل َشِبيًها َلُه أََر َلْم الِذي اليَْوِم هذا ِيف
البَْحِر، ِيف َوأَْلقاها آَخَر َمكاٍن إَىل ِبها وذََهَب وَغَسَلها، َشبََكتَُه َونَظََّف الَجرََّة، َرَمى ثُمَّ

َشيْئًا. تَْصَطْد َفَلْم
وْقُت جاءَ َحتَّى — فاِئَدٍة َغرْيِ ِمْن — َشبََكتَُه ويُْلِقي آَخَر، إَىل َمكاٍن ِمْن ُل يَتَنَقَّ زاَل َوما
ُمتَأَلٌِّم َوُهَو البَيِْت، إَىل أْدراَجُه يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد َفَرَجَع واِحَدًة. َسَمَكًة يْصَطْد وَلْم امَلساءِ،

امَلنُْحوِس. اليَْوِم ذِلَك ِيف َلِقيَُه ِلما َمْحُزوٌن

الَخبَّاُز ِهللا َعبُْد (3)

أَْوالِدِه ِيف يَُفكُِّر — َمْحُزوٌن ُمتَأَلٌِّم َوُهَو — َطِريِقِه ِيف ساِئًرا يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد زاَل َوما
َخبَّاٍز ُدكَّاِن إَىل َوَصَل َحتَّى — َطعاٍم ِبال — باِح الصَّ ِمَن البَيِْت ِيف تََرَكُهْم الَِّذيَن ِة الَعَرشَ
الُخبِْز. ِلِرشاءِ ُدكَّاِنِه َعَىل ُمْزَدِحِمنَي النَّاَس َفرأَى الَخبَّاُز» ِهللا «َعبُْد اْسُمُه: َمْعُروٍف، َغِنيٍّ

ِبالبَيِْع. َمْشُغوًال الَخبَّاَز»، ِهللا «َعبَْد َوَرأَى
— أَماَمُه الُخبَْز َرأَى ا فَلمَّ نَهاِرِه. ِيف َطعاًما يَذُْق َلْم جاِئًعا يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد وكاَن
ِلَفْقِرِه َ َفتََحرسَّ الجاِئعنَي، َة الَعَرشَ أَْوالَدُه َوذََكَر نَْفُسُه، اْشتََهتُْه — الُفْرِن ِمَن خاِرٌج َوُهَو

آِتيِه. بُدَّ ال ِرْزَقُه أَنَّ وَعِلَم ِهللا، قضاءِ َعَىل َصَربَ ولِكنَُّه ِبِه. يَْقتَاتُوَن ما ِرشاءِ َعْن وَعْجِزِه
ا َفَلمَّ . ِلْلَخرْيِ ُمِحبٍّا َكِريًما ُمْحِسنًا َرُجًال الُفْرِن هذا صاِحُب الَخبَّاُز» ِهللا «َعبُْد وكاَن
ٍة، وَحْرسَ ِبَلْهَفٍة الُخبِْز إَِىل يَنُْظُر ُمتَأَلًِّما، َمْحُزونًا ُدكَّاِنِه، أَماَم واِقًفا يَّاَد» الصَّ ِهللا «َعبُْد َرأَى
والَحياءُ الَخَجُل ويْمنَُعُه الُخبَْز، تْشتَِهي نَْفَسُه أَنَّ وأَْدَرَك جاِئٌع، ُمْحتاٌج َفِقريٌ َُّه أَن َعَرَف
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الرَِّفيُق أَيُّها إَيلَّ تَعاَل يَّاُد، الصَّ أَيُّها ِبَك «َمْرَحبًا َلُه: يَبْتَِسُم وُهو ِبِرْفٍق َفناداُه َؤاِل. السُّ ِمن
الُخبِْز.» ِمَن إَليِْه تَْحتَاُج ما َفُخذْ صاِحِبي، يا َهلُمَّ الَعِزيُز،

َعَىل يَْجُرْؤ وَلْم والَخَجِل. االْرتِباِك أَماراُت َعَليِْه وَظَهَرْت يَّاُد»، الصَّ ِهللا «َعبُْد َفَسَكَت
َحياِتِه ِيف امَلْسأََلَة يَتََعوَِّد وَلْم النَّْفِس، َعِزيَز — َفْقِرِه َعَىل — كاَن ألَنَُّه الُخبِْز، ِمَن ءٍ َيشْ َطَلِب
َفَلن صاِحبي، يا تَْخَجْل «ال نَْفِسِه: ِيف يَُجوُل ما أَْدَرَك وَقْد الَخبَّاُز»، ِهللا «َعبُْد َلُه َفقاَل . َقطُّ

الُخبِْز.» ِمَن تَأُْخذُُه ما ِبثََمِن اآلَن أُطاِلبََك
َفَليَْس ِمنَْك. َخِجٌل أَنَِّني َسيِِّدي يا «الَحقُّ َلُه: وقاَل َقِليًال، يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد َع َفتََشجَّ
َشبََكِتي، أَْعَطيتَُك ِشئَْت َفإذا اليَْوِم. هذا ِيف الُخبِْز ِمَن إَليِْه أَْحتاُج ما ِبها ي أَْشَرتِ نُُقوٌد َمِعي
باِح الصَّ ِمَن تََرْكتُُهْم الَِّذيَن غاِر، الصِّ ِة الَعَرشَ ألَْطفاِيلَ الُخبِْز ِمَن آُخذُُه ِبما ِعنَْدَك َرْهنًا ِلتَُكوَن

الُخبْز.» ِمَن أََخذْتُُه ما ثَمَن َفأُْعِطيََك هللاُ، ِيلَ َ يُيَرسِّ َحتَّى َطعاٍم، ِبال
إذا اْلماِل، َعَىل تَْحُصُل أَيَْن «َوِمْن ُمبْتَِسًما: ًقا ُمرتَفِّ َلُه َفقاَل ُُّرُه، َوتَأَث الَخبَّاِز َعْطُف َفزاَد
َوتَعاَل ذِلَك، ِمْن ءٍ ِبَيشْ صاِحِبي يا باَلَك تُْقِلْق ال ، كالَّ ِبها؟ تَْصطاُد الَِّتي َشبََكتَك ِمنَْك أََخذُْت
لَك.» هللاُ َ يَرسَّ َمتَى — تَْصطاُد ا ِممَّ — َسَمًكا ِبثََمِنِه ِيل أَْحِرضْ ثُمَّ الُخبِْز، ِمَن تَشاءُ ما َفُخذْ
َة الَعَرشَ َوأْوالَدُه ُهَو — يَْكِفيِه ما أَْعطاُه وَحياءَُه َواْرتِباَكُه يَّاِد الصَّ َد تََردُّ الَخبَّاُز َرأَى ا َوَلمَّ
َشيْئًا ِة الَعَرشَ ألَْوالِدَك ِبها َفاْشَرتِ — صاِحِبي يا — النُُّقوَد هِذِه «ُخذْ َلُه: وقاَل الُخبِْز، ِمَن —
َما ِمنُْه َوأََخذَ وُمُروءَِتِه، َكَرِمِه َعَىل يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد َفَشَكَرُه والَحْلَواء.» والفاِكَهِة اللَّْحِم ِمَن
َل تَبَدَّ َوَقْد بَيْتِِه، إَِىل وََعاَد امَلآِكِل. أَْطيََب ألَْوالِدِه واْشَرتَى َفْرحاٌن، َوُهَو َف وانَْرصَ َلُه. أَْعطاُه

وًرا. ُرسُ َوُحْزنُُه أََمًال يَأُْسُه

النَّْحِس أيَّاُم (4)

يُْخِرُجها، ثُم ِفيِه، َشبََكتَُه يُْلِقي وَظلَّ البَْحِر. إَىل يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد ذََهَب التَّاِيل، اليَْوِم وِيف
بَيْتِِه. إىل راِجًعا َفاْرتَدَّ اللَّيُْل، َخيََّم َحتَّى َكذِلَك َزاَل َوَما َمِك. السَّ ِمَن َشيْئًا ِفيها يَِجُد َفال
َرآُه، الَخبَّاَز ولِكنَّ يَراُه. ال َحتَّى َسرْيِِه ِيف َع أَْرسَ الَخبَّاِز»، ِهللا «َعبُْد ُدكَّاِن ِمْن اْقَرتََب ا وَلمَّ
الُخبِْز ِمَن إَليِْه يَْحتَاُج ما َطَلِب ِمْن يَْمنَعاِنِه َوَحياءَُه َخَجَلُه أَنَّ َفأَْدَرَك ُخطاُه، ِيف ُع يُْرسِ َوُهَو
هِذِه ِيف الُخبَْز تَأُْخذَ أَْن نَِسيَت َفَقْد يَّاَد، الصَّ صاِحِبي يا «تَعاَل َفناداُه: اللَّيَْلِة. ِتْلَك يف واملاِل
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أَنَْس َلْم ، «َكالَّ َوْجِهِه: َعَىل ظاِهٌر والَخَجُل َلُه، وقاَل ُمْرتَِبٌك، وُهَو يَّاُد الصَّ إَليِْه َفَعاَد اللَّيَْلِة.»
هذا ِيف َمِك السَّ ِمَن َشيْئًا أَْصَطْد َلْم ألَنَِّني ذَِلَك، ِمْن َمنََعِني َقْد الَخَجَل ولِكنَّ َسيِِّدي، يا َشيْئًا

الُخبِْز». ِمَن أََخذْتُُه ما ثََمَن َوال املاِل، ِمَن اْقَرتَْضتُُه ما أُْعِطَك َلْم َولِهذا اليَْوِم

— َشيْئًا ِمنَْك آُخذَ َلْن َفِإنِّي أَِخي، يا باَلَك تُْقِلْق «ال ُمبْتَِسًما: ًقا ُمَرتَفِّ الَخبَّاُز، لُه َفَقاَل
َطَلِب ِمْن تَْخَجَل أَالَّ ِباهللِ َعَليَْك أُْقِسُم وإِنِّي ا، يُْرسً َك ُعْرسُ َل تَبَدَّ إذَا إالَّ — َمِك السَّ أَِو املاِل ِمَن
اِبَقِة، السَّ اللَّيَْلِة ِيف أَْعطاُه ما ِمثَْل — واملاِل الُخبِْز ِمَن — أَْعطاُه ثُّم ِمنِّي. إَليِْه تْحتاُج ما ُكلِّ
يَّاُد الصَّ وَظلَّ والفاِكَهِة. والَحْلَواءِ الطَّعاِم ِمَن َشيْئًا ألَْوالِدِه واْشرتَى شاِكًرا يَّاُد الصَّ َفأََخذَُه
يَْصَطاَد أَْن َغرْيِ ِمْن النَّهاِر، ُطوَل َشبََكتَُه ِفيِه ويُْلِقي البَْحِر إَىل يَذَْهُب — يَْوٍم ُكلِّ ِيف —
ويَْشَرتِي واْلماِل، الُخبِْز ِمَن إَليِْه يَْحتَاُج ما ِمنُْه َفيَأُْخذُ الَخبّاِز، ُدكَّاِن إَىل َليًْال فيَذَْهُب َشيْئًا.

يَْوًما. أَْربَِعنَي َة ُمدَّ َكذِلَك زاَل َوما إَليِْه. يَْحتاُجوَن ما ِألْوالِدِه
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البَحرِّي ِهللا َوَعبُْد الَربِّي ِهللا َعبُْد

َوابْنَِتِه يَّاِد الصَّ بنَْيَ (5)

وتَأَلََّم، َفَحِزَن الَكساِد. ِمَن َلِقيَُه ِفيما يَُفكُِّر يَّاُد الصَّ َجَلَس واألَْربَُعوَن، الحاِدي اليَْوُم جاءَ ا َفَلمَّ
تَبِْكي «ِممَّ ِلُحْزنِِه: َمْحُزونٌَة وِهَي «أَِمينَُة» ابْنَتُُه َفَسأََلتُْه واألََلِم. الُحْزِن ِة ِشدَّ ِمْن بََكى ثمَّ
أَِو النُُّفوِر ِمَن َشيْئًا الَخبَّاُز َلَك أَْظَهَر «َوَهْل َلُه: فقاَلْت ُكلَّها. تَُه ِقصَّ َعَليْها َفَقصَّ أَبَِت؟» يا
بَْل الَعِزيَزَة، ِبنِْتَي يا «َكالَّ يَّاُد: الصَّ َلها َفقاَل أَبَِت؟» يا واِحَدٍة ِبَكِلَمٍة آذاَك وَهْل اإلِْعراِض؟
ا ِجدٍّ َخِجٌل ولِكنَِّني َعَيلَّ. ًقا ُمَرتَفِّ ويَبْتَِسُم َرآِني، ُكلَّما ِيل يََهشُّ — ذِلِك ِمْن دِّ الضِّ َعَىل — ُهَو
َسَمَكًة ِفيها أَْصَطْد َلْم يَْوًما أَْربَُعوَن ِبي َمرَّ وَقْد ِمنُْه. اْقَرتَْضتُُه ا ِممَّ َشيْئًا أُْعِطِه َلْم ألَنَِّني
بَتْقِطيِع ِمراًرا َهَمْمُت وَلَقْد ِبَكَرِمِه. َغَمَرنِي الَّذي امُلْحِسِن الَخبَّاِز هذا إىل أُْهِديها واِحَدًة
اِإلنساِن «َعَىل َلُه: َفقاَلْت َجْدَوى.» َغرْيِ َعَىل يَْوٍم ُكلَّ ِبها نَْفِيس أُتِْعَب ال َحتَّى وَرْمِيها َشبََكتي
— َعَليَْك َويَِجُب ِهللا. َقضاءِ َعَىل ْربِ الصَّ ِمَن بُدَّ َوال النَّجاِح، إْدراُك َعَليِْه َوَليَْس يَْسَعى، أَْن
أَيَّاِم ِيف امُلْحِسِن الَخبَّاِز هذا َقْلَب َعَليَْك َعَطَف َفَقْد ِبَك، لُْطِفِه َعَىل هللاَ تَْحَمَد أَْن — أَبَِت يا

يِق. الضِّ بَْعَد والَفَرُج ، الُعْرسِ بَْعَد اليُْرسُ يَأِْتَي أَْن بُدَّ َوال يِق. الضِّ

والَفَرِج.» اليُْرسِ أَيَّاِم َوفاِتَحَة النَّْحِس، أَيَّاِم خاِتَمَة يَُكوُن اليَْوَم هذا َفَلَعلَّ يَْدِري؟ َوَمْن
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البَحرِّي هللا َوَعبُْد الَربِّي هللا َعبُْد

الِحماِر ُجثَُّة (6)

البَْحِر، إىل وَصَل َوملَّا َلُه. ابْنَتُُه قاَلتُْه ِبما ُمْستَبِْرشٌ َوُهَو بَيْتِِه، ِمْن يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد فَخَرَج
«ال نَْفِسه: ِيف َفقاَل ا. ِجدٍّ ثَِقيَلًة َفَوَجَدها َجذَبَها، ثُمَّ َقِليًال، َعَليْها وَصَربَ ِفيِه، َشبََكتَُه أَْلَقى
أَْخَرَجها َحتَّى ِبُقوٍَّة بََكَة الشَّ َجذََب ثُمَّ الَفَرِج.» َوْقُت َوجاءَ انَْقَضْت، َقِد النَّْحِس أيَّاَم أَنَّ َشكَّ
ِيف وقاَل ا، َوَغمٍّ ُحْزنًا وُرُه َوُرسُ َفَرُحُه َفانَْقَلَب َميٍِّت. ِحماٍر ُجثََّة َفَوَجَد — َشِديٍد تََعٍب بَْعَد —
ُكنُْت َوَلَقْد اليَْوِم. بَْعَد َشيْئًا أَْصطاُد أَْحَسبُنِي َوما َوالنَّْحُس. قاءُ الشَّ َعَيلَّ ُكِتَب «َلَقْد نَْفِسِه:
أَْصَطْد َلْم َفإنَِّني نَْحًسا. األَيَّاِم أََشدُّ ِبِه فإذا الَفَرِج، أَيَّاِم ُل َوأَوَّ البُْؤِس أَيَّاِم آِخُر َُّه أَن أَْحَسُب

الَكِريَهُة.» راِئَحتُُه تُْهِلُكِني كاَدْت الِذي امَليِِّت، الِحماِر هذا ِمثَْل ُكلِّها َحيَاِتي ِيف —
ذََكَر َولِكنَُّه َخرْيِ. ُكلِّ ِمْن ياِئًسا بَيْتِِه إىل والرُُّجوِع َوَرْمِيِها، َشبََكِتِه ِبتَْقِطيِع َوَهمَّ
َوأَنَّ البَِهيُج، الرَِّبيُع بَْعَدُه جاءَ — القاِرُس بَْرُدُه اْشتَدَّ إذا — تاءَ الشِّ أَنَّ َوَعِلَم ابْنَِتِه، نَِصيَحَة
اْشتَدَّ إذا — البُْؤَس َوأَنَّ الَجِميُل، الَخِريُف بَْعَدُه جاءَ — ِفُح الالَّ َحرُُّه اْشتَدَّ إذا — يَْف الصَّ
الِحماِر ُجثََّة َشبََكِتِه مْن َوأْخَرَج ِهللا، َقضاءِ َعَىل َفَصَربَ الَفَرُج. أَْعَقبَُه — َواْستَْحَكَم ِضيُقُه
ِفيِه. ِرْزَقُه ُس يَتََلمَّ البَْحِر ِمَن آَخَر َمكاٍن إىل ِبها َوذََهَب بََكَة الشَّ نَظََّف ثُمَّ َوَرماها. امَليِِّت

البَْحِريُّ ِهللا َعبُْد (7)

ثُّم َطِويَلًة، َة ُمدَّ َعَليْها َوَصَربَ َلُه. َ يُيَرسِّ أَْن هللاَ َدعا أَْن بَْعَد البَْحِر، ِيف َشبََكتَُه يَّاُد الصَّ أَْلَقى ثُمَّ
َعِجيَب َرُجًال ِفيها َفَوَجَد أَْخَرَجها. َحتَّى ُقوَّتِِه، ِبُكلِّ يَْجِذبُها َفَظلَّ ا. ِجدٍّ ثَِقيَلًة َفَرآها َجذَبَها
يَّاُد الصَّ َفخاَف َمِك. السَّ َكذَيِْل َطِويٌل ذَيٌْل َوَلُه إنْساٍن، ِجْسُم ِجْسُمُه ْكِل، الشَّ َغِريَب الِخْلَقِة،
ِمنُْه. يَْهُرَب أَْن َوأََراَد َوالرُّْعِب، الَفَزِع ِة ِشدَّ ِمْن َخ َفَرصَ ، الِجنِّ ِمَن ِعْفِريتًا َوَظنَُّه نَْفِسه، َعَىل
يا ِمنِّي نَْفِسَك َعَىل تََخْف «ال َفِصيٍح: َعَرِبيٍّ ِبَكالٍم َلُه َوقاَل ُمتََلطًِّفا، ناداُه الرَُّجَل ذِلَك َوَلِكنَّ
أَنَْت َوإنَّما تَْعبُُدُه. َكما هللاَ أَْعبُُد َوأَنا . تَُظنُّ َكما ِعْفِريتًا َوَلْسُت ِمثْلَُك، إنْساٌن َفأَنا صاِحِبي،

البَْحِر.» ِيف أَِعيُش : بَْحِريٌّ إنْساٌن َوأَنا الَربِّ، ِيف تَِعيُش : بَرِّيٌّ إنْساٌن
الَخْوُف. َعنُْه َوزاَل َكالَمُه، َسِمَع ِحنَي يَّاُد الصَّ فاْطَمأَنَّ
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البَحرِّي ِهللا َوَعبُْد الَربِّي ِهللا َعبُْد

يِق الضِّ بَْعَد الَفَرُج (8)

أَنَْت؟» اْسُمَك َفما . البَْحِريُّ ِهللا عبُد «اْسِمي َلُه: َفقاَل اْسِمِه، َعِن يَّاُد» الصَّ ِهللا «َعبُْد َسأََلُه ثُمَّ
اليَْوِم: ِمَن يَك أَُسمِّ َفأَنا الَربِّ، ِيف تَِعيُش «أَنَْت َلُه: َفقاَل يَّاُد.» الصَّ ِهللا َعبُْد «اْسِمي َلُه: فقاَل
ونَْلتَِقي َجميًعا، الَوفاء َعَىل ونَْحِلُف اليَْوِم هذا ِمْن — َصِديَقنْيِ َوَسنَُكوُن .« الَربِّيَّ ِهللا «َعبَْد
ُكنُوِز ِمْن تُِحبُُّه ما وأُْعِطيَك الَربِّ، َفواِكِه ِمْن تَْختاُرُه ما أَنَْت ِيل َفتُْحِرضُ يَْوٍم. ُكلِّ َصباِح ِيف

البَْحِر.»
َفقاَل يَُعْد. وَلْم َقِليلًة ًة ُمدَّ َعنُْه َفغاَب البَْحِر. إىل وأََعاَدُه ِبذِلَك، « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد َفَفِرَح
النَّاُس َلَعِجَب وِق، السُّ ِيف وَعَرْضتُُه َمِعي أََخذْتُُه وَلْو الرَُّجُل. هذا َخَدَعني «َلَقْد نَْفِسِه: ِيف
الُفْرَصِة هذِه َضياِع َعَىل ُف يَتَأسَّ ُهَو وبَيْنا َكِثريًا. ماًال ِمنُْهْم َفَجَمْعُت الَغِريبَِة. َهيْئَِتِه ِمْن
وامَلْرجاِن. والزُُّمرُِّد ِبالياُقوِت َمْملُوءَتاِن َويَداُه « البَْحِريُّ ِهللا «َعبُْد إَليِْه َخَرَج إذْ النَّاِدَرِة،
َسلٍَّة ِبِإْحضاِر َوَعَدُه أَْن بَْعَد َعُه، َودَّ ثُمَّ قاَل. ِفيما ِصْدَقُه وََعَرَف َشِديًدا، َفَرًحا ِبذِلَك َفِفرَح
َفناِدِني تَِجْدِني، َلْم «إذا :« البَْحِريُّ ِهللا «َعبُْد َلُه َفقاَل التَّاِيل اليَْوِم ِيف ِبالَفاِكَهِة َمْملُوءٍَة

تَوٍّا.» إَليَْك ألَْخُرَج ِباْسِمي،
ِبها يَْحلُُم يَُكْن َلْم َعِظيَمٍة ثَْرَوٍة ِمْن ناَل ِبما َفْرحاٌن َوُهَو « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد َف َوانَْرصَ

ُعْمِرِه. ُطوَل
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البَحرِّي هللا َوَعبُْد الَربِّي هللا َعبُْد

يِْن الدَّ َوفاءُ (9)

الَخبَّاِز وبنَْيَ بَيْنَُه َوَقَسَم َوناداُه. ُدكَّاِنه، إَىل َع َفأَْرسَ َعَليِْه، الَخبَّاز َصِديِقِه َفْضَل يَنَْس َوَلْم
َعىل َوَشَكَرُه الَفَرِح، أََشدَّ الَعِظيَمِة الثَّْرَوِة ِبهذِه الَخبَّاُز َفَفِرَح ِويَِّة. ِبالسَّ الَّآلِلِئ ِمَن َمَعُه ما
وذََهَب النُُّقوِد. ِمَن ِعنَْدُه ما ُكلَّ َوأَْعطاُه الُخبِْز، ِمَن ُدكَّاِنه ِيف ما ُكلَّ بَيْتِه إىل َوَحَمَل َوفاِئه،
ا، ِجدٍّ َكِثريًا َشيْئًا َوالَحْلَواءِ َواْلفاِكَهِة اْلَمآِكل أَطاِيِب ِمْن فاْشَرتَى وِق السُّ إىل « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد

ُمبْتَِهٌج. َوُهو أَْوالِدِه إىل َوعاَد

َونِْعَمٍة. َخرْيٍ ِمْن أَبُوُهْم ناَلُه ِبما َوإْخَوتُها «أَِمينَُة» َوَفِرَحْت
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البَحرِّي ِهللا َوَعبُْد الَربِّي ِهللا َعبُْد

امَلِلِك يََدِي بنَْيَ (10)

ِمَشنٌَّة َرأِْسِه وَعىل « البَْحِريِّ ِهللا «َعبِْد َصِديِقِه إِىل التَّاِيل اليَْوِم َصباَح « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد َوذََهَب
الَفاِكَهِة ِبأَْطيَِب َمْملُوءٌَة

.« البَْحِريَّ ِهللا َعبَْد «يا ناَدى: البَْحِر إىل وَصَل ا وَلمَّ

كنُوِز ِمْن لََّة السَّ َلُه َوَمألَ الفاِكَهِة. ِمَن ُه أَْحَرضَ ما ِمنُْه وأََخذَ َعَليِْه، وَسلََّم إَِليِْه، َفَخَرَج
َرأَى ا فلمَّ وِق. السُّ ِيف ِليَِبيَعها ِلِئ الآلَّ بَْعَض ِمنْها وأََخذَ البَيِْت، إىل ِبها َفذََهَب َونَفاِئِسه، البَْحِر
امَلِلِك، إىل ِبِه وذََهبُوا َعَليِْه. ِليَْقِبُضوا َطِة ْ الرشُّ رجاَل َفنَادى ساِرٌق، أَنَُّه َظنَّ َمعُه، ما الَجْوَهِريُّ
َفَقصَّ النَّفاِئَس؟ هِذه َت أَْحَرضْ أَيَْن «ِمْن بًا: ُمتََعجِّ امَلِلُك َفسأََلُه بُوُه. وَرضَ أَهانُوُه أْن بَْعِد
ِفْعِلِهم. عىل َوعاَقبَُهْم َطِة، ْ الرشُّ ورجاَل اْلَجْوَهِرىَّ وَوبََّخ امَلِلُك، اُه َفأَسَّ ُكلَّها. تَُه ِقصَّ َعَليِْه
إىل يَْحتاُج — َوَلِدي يا — املاَل «إِنَّ َلُه: َفقاَل َعْقِلِه، وَوْفَرِة أََدِبِه ُحْسِن ِمْن أَْعَجبَُه ما وَرأى
يَْجُرُؤ َفال َوِزيِري، َوأَْجَعلَُك ابْنَِتي، وَسأَُزوُِّجَك واألَْرشاِر. َفهاءِ السُّ أَذَى ِمْن ِليَْحِميَُه الجاِه

اليَْوِم.» بَْعَد إِيذَاِئَك، عىل أََحٌد

13



البَحرِّي هللا َوَعبُْد الَربِّي هللا َعبُْد

ِديَقنْيِ الصَّ َوفاءُ (11)

ُمَعزَِّزيَن الَقْرصِ إِىل أَْوالَدُه َونََقَل َوِصْهَرُه، امَلِلِك َوِزيَر اليَْوِم ذَِلَك ِمْن « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد وأَْصبَُح
ُمَكرَِّمنَي.

َمْخبَِزِه، إىل َفذََهَب ِمْحنَِتِه. أَيَّام ِيف آساُه الَّذي الَخبَّاَز»، ِهللا «َعبَْد َصديَقُه يَنَْس َلْم َولِكنَُّه
َسِمع ا َفَلمَّ َفناداُه. َمِريٌض َُّه أَن وَعِلَم إَِليْه، اْهتََدى َحتَّى بَيْتِه َعْن النَّاَس َفَسأََل ُمْغَلًقا. َفَرآُه
فقاَل ُدكَّانََك؟» أَْغَلْقَت «ِلماذا َفَسأََلُه: ِبُقُدوِمِه. َفْرَحاٌن وُهَو َوعانََقُه، إَليِْه َع أَْرسَ ِنَداءَُه الَخبَّاُز
َعَليَْك.» ُحْزنِي ِبَسبَِب وَمِرْضُت األََلِم، أََشدَّ ِلذِلَك َفتَأَلَّْمُت اإلِهانَِة؛ ِمَن ِبَك َلِحَق ما «َعِلْمُت َلُه:
وذََكَر امَلِلِك، إىل َمُه وَقدَّ «أَِمينََة»، ِبابْنَِتِه وَزوََّجُه َلُه، َحَدَث ما َعَليِْه وَقصَّ َوفاِئِه، َعىل َفَشَكَرُه

َعَليِْه. وَفْضَلُه َوفاءَُه َلُه
«َعبِْد ِصْهِرِه َمَع َوزيًرا الَخبَّاَز» ِهللا «َعبَْد وَجَعَل َشِديًدا، إْعجابًا ِبَوفاِئهما امَلِلُك َفأُْعِجَب

.« الَربِّيِّ ِهللا

البَْحِر َعجاِئُب (12)

َمْملُوءٍَة ِبِمَشنٍَّة « «البَْحِريِّ َصِديِقِه إىل — َصباٍح ُكلَّ — يَذَْهُب « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد وكاَن
َفَدعا ثاِن، يَتََحدَّ َجَلسا يَْوٍم ذاِت َوِيف الَكِريَمِة. ِباألْحجاِر َمْملُوءًَة ِبها ويَُعوُد ِباْلَفاِكَهِة،
َعِجيٍب ِبَمْرَهٍم ِجْسَمُه وَدَهَن َمالِبَسُه، َفَخَلَع البَْحِر. َعجاِئَب ِلرُيِيَُه الَربِّيَّ َصِديَقُه البَْحِريُّ
ِمْن البَْحُر يَْحِويِه ما وَرأَى البَْحِر. َقراِر ِيف َمَعُه نََزَل ثُمَّ املاءُ. يُْؤِذيَُه ال َحتَّى َلُه، ُه أَْحَرضَ
والبََقَر، الجاُموَس — ِخْلَقِتِه ِيف — يُْشِبُه ما ِمنُْه واألَْلواِن، األَنْواِع ُمْختَِلِف َسمٍك وِمْن ُكنُوٍز،
اإلِنْساِن، ِمَن يَنُْفُر ولِكنَُّه اْلِفيَل، أَِو الَجَمَل يَبْتَِلَع أَْن يَْستَِطيُع ما وِمنُْه الِكالَب، يُْشِبُه ما وِمنُْه

تُوَصُف. ال وَغراِئَب َعجاِئَب — يَْوٍم ُكلَّ — يَرى وكاَن َرآُه. إذا منُْه ويَْهُرُب

« «الَربِّيِّ ِكذْبَُة (13)

ذِلَك نَْفُسُه َفَسِئَمْت نَيِّئًا، َسَمًكا، — « البَْحِريُّ ِهللا «َعبُْد َصِديُقُه يأُْكُل كَما — يأُْكُل وكاَن
— البَْحِر َقراِر ِيف َكْهٌف وُهَو — بَيْتِِه إَِىل ِبَصِديِقِه َفذََهَب الَربِّ. إىل الرُُّجوَع وأَراَد الطَّعاَم،

الِخْلَقِة. ِيف يُْشِبُهونَُه وُهْم أَْوالَدُه وأَراُه
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البَحرِّي ِهللا َوَعبُْد الَربِّي ِهللا َعبُْد

األَبَْرتُ؟» هذا «َمْن أَباُهْم: وَسألُوا ذَنٍَب. ِبال َرأَْوُه إذْ ِمنُْه وَعِجبُوا أَذْناِبِهْم، ِمْن َفَعِجَب
إِذْ جاِلُسوَن، ُهْم وبَيْنَا ذِلَك. ِمْن َفَعِجبُوا أَذْناٌب.» َلُهْم َليَْس الَربِّ ُسكَّاَن «إِنَّ َلُهْم: َفقاَل
بَيْتِِه. ِيف يُزوَرُه أَْن َضيِْفِه َعَىل يَْعِرُض ،« البَْحِريِّ ِهللا «َعبِْد ِجرياِن أََحِد ِمْن َرُسوٌل جاءَُهْم
َفُقْل جاِرَك، إىل الذَّهاَب أُريُد َوال البَْحِر، ِيف البَقاءَ نَْفِيسَ َسِئَمْت «َلَقْد : ِلْلبَْحِريِّ الَربِّيُّ َفقاَل
تَْكِذُب، «أَنَْت َغاِضبًا: « البَْحِريُّ ِهللا «َعبُْد َفصاَح أَْمِس.» الَربِّ إَىل ُعْدُت َقْد إِنَِّني ِلَرُسولِِه:

اليَْوِم.» بَْعَد أُصاِحبََك وَلْن َلُه، َوفاءَ ال يْكِذُب اّلِذي الرَُّجَل إنَّ أَْكِذَب؟ أَْن ِمنِّي وتريد
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البَحرِّي هللا َوَعبُْد الَربِّي هللا َعبُْد

َرُجًال أَنَّ ُعْمِرنا ُطوَل َسِمْعنا وَما يَْكِذُب، َرُجٌل هذا َعِجيٌب! «هذا أَْوالُدُه: َوصاَح
يَْكِذُب.»

يْخُرْج وَلْم اْلَربِّ، إىل « البَْحِريُّ ِهللا «َعبُْد ِبِه َوعاَد الَخَجِل، أََشدَّ « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد َفَخِجَل
اليَْوِم. ذِلَك بَْعَد إَليِْه

ِة الِقصَّ خاِتَمُة

َحَدَث، ما ُكلَّ َعَليِْه َفَقصَّ َغيْبَتِِه، َسبَِب َعْن امَلِلُك َفَسأََلُه بَيْتِِه، إىل « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد عاَد
الَعَجِب. أََشدَّ َقْولِِه مْن َفَعِجَب

ِكذْبَتَُه. يَنَْس َلْم ولِكنَُّه وِريَن، َمْرسُ وأَْوالِدِه َزْوِجِه َمَع « الَربِّيُّ ِهللا «َعبُْد عاَش ثُمَّ
الَخَجِل. أََشدَّ ذََكَرها ُكلَّما يَْخَجُل كاَن و
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