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عاَش منُذ زمن بعيد أخواِن اثنان. عاش�ا حياًة ال بأَس 
بها، فقد ترَك األهُل لهما ميراثًا جّيدًا.

كاَن األُخ األكبر كس�والً ج�ّدًا، وأحبَّ األكَل اللذيذ، 
وارت�داَء الثي�اب الجميلة غي�ر العادّية، لكنّ�ُه لم ُي�حّب 

العمل، وتزّوَج فتاًة كسولًة مثَل�ُه أيضًا.
أّم�ا األُخ األصغر فق�د كاَن ُم�ح�ّبًا للعمل، واش�تغَل 
أّيام�ًا ُم�تواصل�ًة ف�ي األرض، في الصي�ف والخريف. 
ْرع، ويجم�ُع المحصول. وفي  كاَن ي�زرُع، ويعتن�ي بالزَّ
الش�تاء، حيَن ال يكوُن لديه م�ا يعمُل�ُه في األرض، كان 

يجمُع الحطَب في الجبال.
لكنّ�ُه، مهم�ا اجته�َد ف�ي العم�ل والبذل، لم يس�تطْع 
إرض�اَء أخيه األكب�ر وزوجته. لقد َخ�ِش�يا كثيرًا من أّن 
، في أْخِذ حّصتِه من  األَخ األصغر س�يرغُب، حيَن يكبُرُ
الميراث. فّكرا في طرده من البيت، قبَل أن يكبر. وهكذا 

َف�َعال. 
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غ�ادَر األُخ األصغر بيَت�ُه الذي ُولَد في�ه باكيًا، وذهَب 
إلى حيُث كانت عيناُه تنُظران.

ش�اهَد في الجب�ال، بعيدًا ع�ن البيت، مرجًا واس�عًا، 
وفّك�َر: 

»أن�ا أس�تطيُع زراع�َة األرض، فلِ�َم ال أس�تق�رُّ ُه�نا، 
وأزرُع هذا ال�َمْرج؟«.

لكنّ�ُه لم يُك�ن يملُك أيَّ وس�ائل ُتس�اعُدُه في فالحة 
األرض، فمض�ى إلى الغابة، وقطَع ش�جرًة فتّية، وصنَع 
منه�ا معوالً. أخ�َذ يفل�ُح األرَض به�ّمة ونش�اط طواَل 
موّية، وتعَب  اليوم، وُس�رعاَن ما امتألْت يداُه بالُبثور الدَّ

كثيرًا، وأخَذ العمُل يسيُر بُبطء.
ذاَت م��ّرة اصطدَم ال�معوُل فجأًة بش�يء ُصلب. ظنَّ 
األُخ األصغ�ر أّنُه حجٌر، وأراَد إزالَت��ُه من المرج، لكْن 
ل�ّم�ا حفَر حوَل�ُه رأى أنَّ ذلَك الش�يء ليَس حجرًا، بل 

يقطينة. يقطينة عادّية.
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انفتحت اليقطينُة فجأًة، وقفَز منها عجوٌز صغيٌر جّدًا، 
يرت�دي ثياب�ًا بِ�ْيض�ًا. خ�اَف األُخ األصغر كثي�رًا، لكنَّ 

�َم�ُه بُلطف، قائاًل: العجوَز ك�لَّ
�ها الفتى! أنت اقتلعَت يقطينًة سحرّية،  ال تخْف منّي أيُّ
فإذا احتجَت إلى ش�يء ما حاجًة ُم�ل�ّح�ًة، ما عليَك إاّل 
أن َت�ُه��زَّ اليقطينَة ثالَث مّرات، وُقْل ما تحتاُج إليه، وأنا 
�ُذ رغبَت�ك، لكْن تذّك�ْر أمرًا واحدًا: ال تطُلْب شيئًا  سُأنفِّ

لسَت في حاجة شديدة إليه.
بعَد أن قاَل العجوُز ذلك، اختفى في اليقطينة، أّما األُخ 
األصغر ال�مذهول فقد ت�جّمَد في مكانه، ث�ّم ق�ّرَر بعَد 
أن اس�تفاَق م�ن ُذهوله، أن ي�ختب�َر م�ا إذا كاَن العجوُز 

صادقًا في قول�ه. 
فّك��َر: »ما الذي أحتاُج إليه أكثَر من أيِّ ش�يء؟ ليَس 
ل�ديَّ ما أفل�ُح األرَض به، وهذا يعني أّنن�ي أحتاُج فقط 

إلى معول أفضل من الذي معي«.



10



11

ها ثالَث م�ّرات، وقال: حمَل اليقطينَة، وه�زَّ
أنا ُمحتاٌج جّدًا إلى معول جّيد.

ل�ّم�ا قاَل هذه الكلمات رأى عنَد رجَليِه على األرض 
مع�والً جدي�دًا جّيدًا، وم�ن فرحه بأّن في يَدي�ه مثَل هذا 
المع�ول، ازداَدْت ُق�ّوُت��ُه، وبدأ العم�َل من فوره، وبعَد 
ُم�ّدة قصيرة اس�تطاَع أن يفلَح قطع�ًة كبيرة من األرض، 
لكنّ��ُه ش�عَر بجوع ش�ديد، فق�ّرَر حينَ�ه�ا أن يلجأ إلى 
ها كما في المّرة الس�ابقة ثالَث  �حرّية. ه�زَّ اليقطينة السِّ

مّرات، وقال:
أن�ا جائٌع ج�ّدًا. أريُد م�ن فضلِك قطعَتي�ِن من كعك 

رة، وكوبًا من الماء. الذُّ
ول�ّم��ا أنه�ى كلمات�ه ظهَر أماَم��ُه صحٌن في�ه كعُك 
رة الس�اخن، وك�وٌب من مياه الينابي�ع. أكَل الكعَك  الذُّ
بش�هّية كبيرة، وش�رَب الماَء البارد، ث�ّم استأنَف العمَل 

من جديد. 
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عمَل األُخ األصغر طوياًل، وتذّك�َر ل�ّم�ا حلَّ المس�اُء 
أْن ال م�كاَن يناُم في�ه. طلَب حينَ�ها إل�ى اليقطينة كوخًا 

�َذْت رغبُت�ُه هذه.  يناُم فيه، وُن�فِّ
وهك�ذا بق��َي األُخ األصغ�ر يعيُش في الجب�ال. كان 
يعمُل جاهدًا، وُسرعاَن ما حصَل على األشياء الضرورّية 

التي تحتاُج إليها زراعُت�ه.
أّما األُخ األكبر، بعَد أن طرَد أخاُه األصغر، فقد استمرَّ 
يعيُش على ميراث والَديِه ُم�تكاساًل. لم ي�مِض عامان، 
حّت��ى أنفَق الث�روَة ُك�لَّها، ولم يبَق منها ش�يء. وحّلْت 
علي�ه وعلى زوجت�ه أياٌم ُس�ود. حاوَل العم�َل، لكنُّه لم 
يُك�ن ُيتِق��ُن عمَل أيِّ ش�يء. نعم، وهو نفُس��ُه لم ُي�ِرْد 
ِل وَط�َلِب  فِْع�َل أيِّ ش�يء، فما كاَن أماَم�ُه س�وى التَّسوُّ

َدقات. الصَّ
أخ�َذ يج�وُل ف�ي الُق�رى وال�ُم�دن، وس�مَع أنَّ أخاُه 
األصغ�ر يعيُش في مكان ما في الجب�ال حياًة غنّيًة جّدًا، 
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غيَر  فقّرَر الّذهاَب إليه. وها هو ذا ُيش�اهُد بيَت أخيه الصَّ
وال�ُمري�ح، وحوَل��ُه أراٍض واس�عٌة مزروع�ٌة بالقم�ح 

رة وأكوام من الخضراوات ال�ُمختلفة. والذُّ
كاَن األُخ األصغ�ر يعم�ُل في األرض، ول�ّم�ا ش�اهَد 
أخاُه األكبر فقيرًا وجائعًا وعاريًا لم ُيصّدْق عينيه. أِسَف 

َل�ُه، واقتاَدُه إلى بيته، وأطعَم�ُه، وأْل�َبَس�ُه.
سأَل األُخ األكبر أخاُه عن حالِ�ه، وكيَف أصبَح غنّيًا، 

حرّية. َث�ُه األُخ األصغر عن اليقطينة السِّ فحدَّ
قاَل األُخ األكبر: أعطِ�ني هذه اليقطينَة بضعَة أيام.

ق�اَل األُخ األصغ�ر: حس�نًا، ل�ديَّ اآلن وف��ٌر من كلِّ 
ش�يء، وأس�تطيُع إعطاَءَك إّياها، لكْن تذّك�ْر، ُي�مكِنَُك 

أن تطلَب إليها ما أنَت في حاجٍة ماّسة إليِه فقط.
�حّرية، وأس�رَع إلى  أمس�َك األُخ األكبر باليقطينة السِّ
البي�ت كي ُيف�ِرَح زوجَت�ه، ول�ّم��ا وص�َل حّدَث�ها عن 
با ُق�ّوَت�ها في أس�رِع  �حّرية، وأرادا أن ُي�جرِّ اليقطينة السِّ
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وقٍت ُم�مكِ�ن.
وج قائاًل: نحُن جائعاِن جّدًا. هّيا نطُلب إليها  اقترَح الزَّ

أفضَل الوجبات.
اعترَض�ت الّزوج�ُة قائل�ًة: األفض�ُل أن نطُل�َب إليها 

الفّضة، وبها ُي�مكِنُنا شراُء ما نرغُب فيه.
وافَق الّزوُج قائاًل: أنِت على حّق.

حرّية ثالَث مّرات، وقاال: ه�ّزا اليقطينَة السِّ
ُنريُد الفّضة!

ل�ّم��ا نطقا به�ذه الكلمات ظه�َرْت أماَم�ُه�م�ا قطعُة 
فّضة. فرحا، وقاال: 

كم هو سهٌل الحصوُل على الفّضة! 
طلب�ا مّرًة ثانيًة، ث�ّم ثالثة، وم�ّرات كثيرة جّدًا، وهكذا 
أصبح�ت الفّضُة ف�ي بيتهما كثيرًة إل�ى درجٍة أصبحْت 
معه�ا حركُت�هم�ا ف�ي البي�ت صعب�ًة. حينَ�ها ق��ّررا أّن 
الّذه�َب أفض�ُل م�ن الفّض�ة، وأخ�ذا َيطُلب�اِن الذهب. 
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بع�َد ُمّدة قصي�رة، امتأل البيُت بالّذه�ب، وغّطى النوافَذ 
واألب�واب، واس�تم�رَّ األُخ األكبر وزوجُت�ه َيطُلباِن إلى 

اليقطينة:
هب! ُنريُد ذهبًا! ُنريُد الذَّ

وأخيرًا صاَح األُخ األكبر قائاًل:
ي�ا زوجتي! كي�َف لن�ا أن ُن�خبِّ��َئ الّذهَب كي�ال يراُه 

الناُس، وَيْسِرُقوه؟
ل�ّم�ا نطَق بهذه الكلمات ت�حّوَل الّذهُب والفّضُة إلى 

أكوام من الحجارة العادّية.
غاضب�ًا،  �حّرية  السِّ باليقطين�ة  األكب�ر  األُخ  أمس�َك 
وضرَب�ه�ا بُك��لِّ ُق�ّوتِه على األرض، فتكّس�رْت، وقفَز 

منها ن�مٌر ضخ�م.
انطل�َق األُخ األكب�ر وزوجُت��ُه راكَضي�ن ِم��ْن جّراء 
الف�َزع، لك�ْن لم يُك�ْن لديهما من م�كاٍن َي�هُرب�ان إليه. 
كان�ت النوافُذ واألبواُب مطم�ورًة بالحجارة، ولُكم أن 

َتت�خّي�ُلوا ما فعَل النَّ�ِم�ُر ب�هَذيِن الب�خيَليِن بعَد ذلك.
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