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 ، ع�اَش في ي�وم م�ن األي�ام ش�قيقان: أحُدهم�ا غنيٌّ
واآلخر فقير. األُخ الغنّي لم يكن يحبُّ العمل، ويرفُض 
أن يس�تمَع إل�ى نصائح زوجت�ه التي كانت تحثُّ�ُه كثيرًا 
عل�ى ترك حي�اة الخمول والقي�ام ببعض أعمال�ِه، لكنُّه 

كان يسخُر منها قائاًل:
م�ا حاجتي إلى العم�ل، ولدّي كلُّ ه�ؤالء الُع�ّم�ال، 

وكّل هذا المال؟
أّما األُخ الفقير فقد كان نشيطًا يصحو باكرًا، ويساعُد 
زوجت�ه ف�ي بع�ض أعماله�ا، ث�م يمض�ي إل�ى البحيرة 
ليصطاَد الس�مك، فيبي�ع بعَضه، ويحم�ُل بعَضُه اآلخر 

لُيطع�َم أسرته.
ذاَت م�ّرة احتف�َل األُخ الث�ريُّ بزف�اف ابن�ه، واجتمَع 
عن�َده كثي�ٌر من الضي�وف، َقِدُموا من البل�دة عينها ومن 
البلدات المجاورة، حامليَن الهدايا الثمينة للعروس�ين، 
وُم�تباهيَن بما يلبسوَن من ثياب فاخرة، وما يركبوَن من 

عربات وخيول.
ر  ل�م ي�دُع األُخ الغنيُّ أخاُه إلى الحف�ل، ومع ذلك فكَّ
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األُخ الفقير: »س�أذهُب أنا أيضًا لزيارة أخي، وسُأشارُك 
في عرِس ابنه«.

اقت�رَض خبزًا من أحد جيرانه، م�ّم��ا ُيخَب�ُز في تلك 
البلدة، ومضى إلى العرس.

وصَل إلى بيت أخيه، ووقَف على العتبة، حاماًل هدّيته 
المتواضعة، ول�ّم�ا رآُه أخوُه الغنّي بادَرُه بقوله:

ما الذي جاَء بك؟ عندي ضيوٌف ال ُيشبهونك. اخرْج 
من هنا! أنت ُتشعُرني بالخجل أمام ضيوفي.

وطرَدُه بعيدًا.
ش�عَر األُخ المس�كيُن بالغضب واأللم، فه�و يعلُم أنَّ 
أخاُه كان فّظًا وقاس�يًا في التعامل معه، منُذ أخَذ ميراَث 
ُه بش�يء من�ه، لكنَّه  والدهم�ا كام�اًل، ورفَض أن َي�ُخصَّ
ل�م ينتظر منه مثل ه�ذه المعاملة في يوم فرح ابنه، وأمام 
ُزّواره. عاد إلى بيته خائبًا، ولم يقل لزوجته ش�يئًا، لكنُّه 

َل�َم�َح�ها، وهي تهزُّ برأسها، وقد أدركت ما حدث. 
أخَذ صنّارَة صيد، ومضى يصطاُد السمك. ركَب قاربًا 
قديم�ًا، وجّذَف به إلى منتصف البحي�رة. رمى الصنارَة 
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مرارًا، لكنّ�ها لم تخرج إاّل باألسماك الصغيرة، وها هي 
ذي الش�مس ُتوش�ُك أن تغرَب تمامًا، فه�ل يعوُد خائبًا 
أيضًا كما حدَث له مع أخيه، أم أّن البحيرَة ستكوُن أكرَم 

ه؟ م�ّم�ن ولَدْتُه أمُّ
ًة ُأخرى،  قال الصياُد المس�كين في نفسه: سأرميها مرَّ

أماًل بالخير والسعادة. 
وألقى الصنّارَة لتخرَج هذه المّرة بس�مكة لم يَر مثلها 
من قبل: كبيرة، وذات عينين واسعتين غريبتين، وتتألألُ 

كالفّضة والذهب.
فرَح كثيرًا بالس�مكة الرائعة، وسح�َب�ها إلى القارب، 
وب�دأ يحش�وها في كي�س كبي�ر، وفجأًة قال�ت بصوت 

بشرّي:
ال تقتلني أيها الرجُل الطّيب! َدْعني أُعد إلى البحيرة.

�َر الصّياُد أوالَدُه، فقال: تذكَّ
ال أس�تطيُع أن ُأطلَق�ِك أيته�ا الس�مكة، فأن�ا جائ�ع، 
وأطفال�ي لم يتناولوا الطعاَم منُذ مّدة. بماذا س�أعوُد إلى 

المنزل؟
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قالت السمكة: بما أنك فقيٌر جدًا، ضْع يَدك في فمي، 
واسحْب خاتمًا ذهبّيًا.
فّكَر الصّياُد، وقال:

أخشى أن تنهشي يدي، أّي�تها السمكة، فأسناُنِك قوّيٌة 
وقاطعٌة كما تبدو لي.

أجابت السمكة: ال تخف! لن أفعل.
تج�ّرأ الصي�اُد، ووضَع ي�َدُه في فم الس�مكة، وأخرَج 

خاتمًا ذهبّيًا، ث�ّم سأل:
ماذا أفعُل به؟ إّن�ُه لن ُي�طِع�َم�ني.

س�ترى  الصّي�اد!  �ه�ا  أيُّ حس�ُبك  الس�مكة:  قال�ت 
اللوات�ي  الصغي�رات  س�مكاتَِك  ارِم  س�ُيطِعُمك!  ك�م 
اصطدَت�ُه�ّن في الم�اء خارَج القارب، واقذف الخات�َم 

الذهب�يَّ إلى مكانها في قعره. 
وفع�َل الصّي�اُد م�ا طلبته إليه الس�مكة، ول�ّم�ا س�قَط 
الخات�ُم في قعر القارب ظهرت في موضعه كومٌة كبيرة 

من النقود والحلّي الذهبّية.
أطلق الصياُد الس�مكَة في البحيرة، وقاَد قارَبُه البسيط 
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بس�رعة إلى الش�اطئ. خلَع قميَصُه، ووض�َع الماَل فيه، 
وعاَد إلى المنزل.

َرْتُه  فرحت الزوجُة الطّيبة ل�ّم�ا روى لها القّصة، وحذَّ
م�ن أن يق�صَّ على أحد ما كان من ش�أن الس�مكة، فقد 

ُيؤِذيها َج�ِش�ٌع ما.
ع�اَش األُخ الفقير بعَد ذلك في أحس�ن حال. بنى بيتًا 
جديدًا، واشترى من الماشية ما يساعُد أسرَتُه في الحياة، 
ودعا إليِه الضيوَف الجّيدين، لكنُّه لم يدُع أخاه، ألنُه لم 

يستطْع أن ُيساِم�َحه.
اكتش�َف الرُج�ُل الغن�ّي أّن ش�قيَقُه الفقير ق�د بنى بيتًا 
جدي�دًا، وأنَّ حاله قد تغّيرت، وه�و يحتفي بالضيوف، 

فقال البنه:
اذهب وانظر ما الذي يجري هناك في بيت عّمك. 

مض�ى االب�ُن، وعايَن ما يح�دث، وعاَد راكض�ًا. قاَل 
لوالده:

أوه! لي�س لدي�ك م�ا يمتلكه أخ�وك الفقي�ر، فالبيُت 
جدي�د، وث�ّم��َة كثي�ٌر من الماش�ية، وعل�ى الطاولة من 
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األطعمة كلُّ ما يخطُر لك.
اس�ودَّ وج�ُه األخ الغن�ّي من ج�راء الحس�د والغيرة، 

وأرسَل ابنَه مّرًة ثانية يدعو أخاه الفقيَر إليه.
ل�ّم�ا وصَل األُخ الفقير إلى بيت ش�قيقه بادَرُه األخير 

بالسؤال:
من أين لَك كلُّ هذا الخير؟ أنت، كما يقولون، تعيُش 

حياًة أفضَل من حياتي.
�َر نصيحَة زوجتِه،  َد األُخ الفقير في البداية، فقد تذكَّ تردَّ
لكنّه اعتاَد أن يك�وَن صادقًا، ث�ّم إنَّ البحيرَة كبيرٌة جّدًا، 
�ر أح�ٌد بالبحث عن تلك  ولي�س من المعق�ول أن ُي�فكِّ
َث  الس�مكة في ذل�ك الم�كان مترامي األط�راف، فحدَّ

أخاه الغن�يَّ بكلِّ ما حدث.
ل�ّم�ا س�مَع الرُجُل الغن�يُّ القّصة بدأت يداه تش�ُعراِن 

َر في نفسه:  بالحّكة، وفكَّ
س�أذهُب، وأصط�اُد تل�ك الس�مكة. لن يك�وَن أخي 

البائُس هذا أفضَل مني.
أخَذ صنّارَة صيد أمتَن من تلك التي عند أخيه، وركَب 



16



17

زورق�ًا جدي�دًا، مضى به حت�ى منتصف البحي�رة. رمى 
الصنّارَة مّرات عّدة، وكانت تخرُج بأس�ماك مختلفة ال 
تش�بُه تلك الس�مكة الفضّية، لكنَّ األَخ الجش�ع لم يمّل 
أو ييئس، حتى إذا أوش�كت الش�مُس أن تغرب، علقت 

السمكُة الرائعة عينُ�ها بالصنّارة. 
قالت الس�مكة: ال تقتلن�ي! أعْدني إلى الم�اء، فلديَّ 

صغاٌر هناك.
أجاَب الرُجُل الغن�يُّ بعناد: 

ال، ي�ا عزيزت�ي! لن ُأطلَِق�ك. أعطيني الخات��َم عينَ�ُه 
الذي قّدمتِه إلى أخي.

الس�مكة:  قال�ت 
فقي�رًا  أخ�وك  كان 
جّدًا، وم�ا كان عنده 
حت�ى الخب�ز ال�ذي 
ُيطع��ُم ب�ه أطفال�ه، 
فقيٌر  أن�ت  فه�ل 
أيض�ًا؟ ال يب�دو 
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عليك ذلك، فلماذا تريُد الخاتم؟
قاَل األُخ الغن�ّي: لماذا أريد الخاتم؟ هل هذا سؤال؟ 
ال أريُد أن يك�وَن أخي أغنى مني. هل فهمِت؟ أعطيني 
الخاتم، وهذا كلُّ ش�يء، فإن لم تفعلي، فس�آخُذك إلى 

المنزل، وأطب�ُخك في الموقد.
ترّددت السمكُة قلياًل، ث�ّم حسمْت أمَرها، وقالت:

حسنًا، ُخْذُه ما دمَت حسودًا جّدًا. سّيان عندي.
فتح�ْت فَمها، فأدخ�َل الرجُل الغن�يُّ الجش�ع يَدُه في 
فمه�ا حت�ى المرفق قب�ل أن تطلَب إلي�ه ذلك. ضغطت 
الس�مكُة بأس�نانها بقّوة، فقطع�ت يَد الرُج�ل، وقفزت 

خ�ارَج الق�ارب، وغاص�ت إل�ى قع�ر 
البحيرة.

الغن��يُّ  األُخ  ع�اَد 
باكي�ًا  منزل�ه  إل�ى 
ُم�تألِّ�م��ًا، من دون 

م�اٍل وم�ن دون ي�د. 
لقد استحقَّ ذلك.
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