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ِمْشِمش اَألِمُري

َغِنيَّاِن. أََخواِن الزَّماِن َقِدِيم ِيف عاَش
يالِن. بَِخَ َغِنيَّاِن، أَنَُّهما َمَع اْألََخواِن،

«هاِمٌز». ِل: اْألَوَّ اْسُم
«الِمٌز». اْآلَخِر: واْسُم

َويَْجَمُعُه. اْلماَل يُِحبُّ ِمنُْهما ُكلٌّ كاَن
النَّاِس. َعَىل ِبماِلِه يَبَْخُل ِمنُْهما ُكلٌّ كاَن
َرشاٍب. أَْو ِبَطعاٍم ِمْسِكنٍي َعَىل يَُجوُد ال

ِلُمْحتاٍج. َشيْئًا اْلَماِل ِمَن يُْعِطي ال
ماِيل.» ِيف ُحرٌّ «أَنا يَُقوُل: ِمنُْهما ُكلٌّ

َغرْيِي.» ِمْن أَْكثََر أَْجَمُع «أَنا يَُقوُل: ِمنُْهما ُكلٌّ
«راِمٌز». اْسُمُه ثاِلٌث، أٌَخ َلُهما اْألََخواِن هذاِن
و«الِمٍز». «هاِمٍز» أََخَويِْه: َعْن يَْختَِلُف راِمٌز

َعَليِْه. ِهللا ِبنِْعَمِة ُث يَتََحدَّ كاَن «راِمٌز»
اْلَخِصيِب. اْلواِدي ِيف نَِعيُش «نَْحُن يَُقوُل:

َهواءٍ. أَْطيَُب َوَهواُؤُه ماءٍ، أَْعذَُب ماُؤُه اَْلواِدي
ِباْلَفواِكِه. عاِمٌر ِبالنَِّخيِل، َمْملُوءٌ اَْلواِدي

حاَجِتنا. ِمْن أَْكثَُر ِعنَْدنا، ءٍ َيشْ ُكلُّ
َوإِْحساِنِه؟ َفْضِلِه َعَىل هللاَ نَْشُكُر ال ِلماذا
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واْلُمْحتاِجنَي؟ اْلَمساِكنِي إَِىل نُْحِسُن ال ِلماذا
باِح. الصَّ ِيف اْلبَيِْت، ِمَن َخَرجا والِمٌز هاِمٌز

اْلَغداءِ. َطعاِم إِْعداَد «راِمٍز» أَِخيِهما ِمْن َطَلبا
َق َغرَّ َحواَليْنا. الَِّتي اْلِبالِد َعَىل نََزَل «اْلَمَطُر نَْفِسِه: ِيف َويَُقوُل اللَّْحَم يَْشِوي َقَعَد راِمٌز
هللاُ التَّْخِريِب. ِمَن َسِلَم ِفيِه نَِعيُش الَِّذي اَْلواِدي اْلَحيَواَن. َوأَْهَلَك الزَّْرَع، َوأَتَْلَف اْألَْرَض،
ُم نَُقدِّ ال ِلماذا انا؟ نَجَّ أَنَُّه َعَىل هللاَ نَْشُكُر ال ِلماذا . والدَّوابَّ والزَّْرَع اْألَْهَل ى نَجَّ ُسبْحانَُه

ِلْلَمنُْكوِبنَي؟» اْلُمساَعَدَة
اْلباِب. َعَىل َشِديًدا َطْرًقا َسِمَع «راِمٌز»

الطَّاِرُق؟ َمِن ِلرَيَى بَّاِك الشُّ ِمَن أََطلَّ راِمٌز
اْلَكِريُم. ِبيُّ الصَّ أَيُّها اْلباَب، ِيلَ اْفتَْح –
َلَك؟ أَْعَمُل ماذا َمِعي. َليَْس اَْلِمْفتاُح –
َعَيلَّ. تَبَْخْل ال النَّْجَدَة، ِمنَْك أَْطلُُب –

اْلبَيِْت. إَِىل أََخواَي يَْرِجَع َحتَّى انْتَِظْر –
أَْرتَِعُش؟ َوأَنا َشِديٌد، واْلَربُْد أَنْتَِظُر، َكيَْف –
َفتَْحتُُه. َلُكنُْت اْلباِب، َفتِْح َعَىل أَْقِدُر َلْو –

اْلَعذاِب. ِمَن يَنِي َوتُنَجِّ اْلباَب، تَْفتََح أَْن حاِوْل –
أُِحسُّ واْلِغذاءُ. ْفءُ الدِّ بَيْتَِك ِيف ِشواءٍ. َراِئَحَة أَُشمُّ «إِنِّي يَُقوُل: ثُمَّ َقِليالً، يَْسُكُت الزَّاِئُر

الرُُّجوَع». أَْستَِطيُع َوال واْلُجوَع، اْلَربَْد
إَِليَْك َسأُْلِقي نَِصيِبي. إِالَّ واءِ الشِّ ِمَن أَْمِلُك ال «أنا َلُه: َويَُقوُل الزَّاِئِر َعَىل يُْشِفُق راِمٌز

َجوَْعتََك». يَُسدُّ ما ِمنُْه
ِمنِّي.» اْقبَْلها َطيِّبٌَة، ِشواءٌَة «هذِه َلُه: َويَُقوُل ِشواءٍ، ِقْطَعَة ِللزَّاِئِر يُْلِقي راِمٌز

َسِخيٌَّة». َعِطيٌَّة «هِذِه ِلراِمٍز: يَُقوُل الزَّاِئُر
يَُعوداِن. اللَّيِْل ُمنْتََصِف ِيف َو«الِمٌز» «هاِمٌز

َمكاٍن. ُكلِّ ِيف َونِرياٌن َلَهٌب
اْآلذاَن. يُِصمُّ َشِديٌد، الرَّْعِد َصْوُت
يَْرتَِعشاِن. خاِئفاِن َوالِمٌز هاِمٌز
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اْلبُنْياَن. ِت َوَهدَّ اْلِحيطاَن، َقِت َشقَّ اْلَعواِصُف
اِن. ُمتََحريِّ َمْدُهوشاِن، َو«الِمٌز» «هاِمٌز»

يَُقوالِن؟ َوَكيَْف يَْصنَعاِن؟ ماذا يَْعِرفاِن ال
ِمَن واْحِمنا اْلَعواِصِف، ِمَن نا نَجِّ َرْحَمُن، يا َرِحيُم. «يا يَِصيحاِن: َمْلُهوفاِن، اْألََخواِن

النِّرياِن».
أَِخيُكما. ُحْجَرُة اْألَذَى َمَن َسِلَمْت تَْحَزنا، «ال َلُهما: َوقاَل أََخَويِْه، َعَىل َعَطَف راِمٌز

آِمِننَي.» اْلُحْجَرِة ِيف الثَّالثََة نَْحُن َسنُِقيُم
اْلواِدي. ِيف َسِليٌم ءٌ َيشْ يَبَْق َلْم َطَلَع، اْلَفْجُر

ذََهٌب. ِحْليٌَة َوالِمٍز هاِمٍز ِلْألََخَويِْن كاَن
ثََمنَها. َوأَنَْفقا اْلذََّهَب، اْلِحْليََة باعا اْألََخواِن

ِمنُْه يَنِْطُق يَكاُد إِنَْساٍن، ُصوَرُة َعَليِْه اْإلِبِْريُق ذََهٌب. إِبِْريٌق «ِعنِْدي ِألََخَويِْه: قاَل راِمٌز
اللِّساُن.»

ِليَذُوَب. النَّاِر، َعَىل الذََّهَب اْإلِبِْريَق َوَضَع راِمٌز
النَّاِر. َعَىل اْلبُوتََقِة ِمَن َصْوتًا َسِمَع راِمٌز
أََحٌد! اْلُحْجَرِة ِيف َليَْس هذا؟ َصُوٍت أَيُّ

اِحِر. السَّ َكيِْد ِمْن أَنِْقذِْني راِمُز، يا ْع أَْرسِ –
الذََّهُب. اْإلِبِْريُق ِفيها الَِّتي اْلبُوتََقَة اْقِلِب
الذََّهُب؟! أَيَْن اْإلِبِْريُق؟ أَيَْن َلْلَعَجِب! يا

وَرِة. الصُّ َشْكُل َشْكلُُه إِنْسانًا، َل تََحوَّ اْإلِبِْريُق
يَّتِي. ُحرِّ َوتَُعوُد إِْطالِقي، يَتِمُّ يَِدَك «َعَىل يَُقوُل: اللِّساِن، َفِصيُح اْإلِنْساُن

شاِكٌر. َلَك أَنا اِحِر. السَّ َكيِْد ِمْن َخلَّْصتَِنِي
. الذََّهِبيِّ النَّْهِر أَِمريُ أَنا ِمْشِمٌش. أَنا

ذََهٍب؟ إِبِْريٍْق َهيْئَِة َعَىل َلِني َحوَّ اِحُر اَلسَّ
اْإلِبِْريِق. َعَىل ُصوَرتِي نََقَش اِحُر اَلسَّ

اِحِر. السَّ ِسْحُر َعنِّي زاَل اْإلِبِْريُق ذاَب ا َلمَّ
َحياِتي. ُطوَل َمْسُجونًا َلبَِقيُت ذَِلَك َلْوال
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ِبنَجاِتي. اْلَفَرِح ُكلَّ اْآلَن َفْرحاٌن أَنا
اْلَكِبرِي. َمْعُروِفَك َعَىل أَُكاِفئََك أَْن أُِريُد

واْلَكَرِم جاَعِة ِبالشَّ تَتََحىلَّ أَْن ِط َرشْ َعَىل اْلَخري، ُكلُّ اْلَخرْيُ ِفيِه ، ِرسٍّ َعَىل َسأُْطِلُعَك
.. ْربِ َوالصَّ

النَّْهِر». ِيف ماءٍ نَُقِط ثَالَث َوتُْلِقي اْلَجبََل تَْطلُُع َكالِمي: ذَْت نَفَّ إِذا راِمُز يا الَعَجَب َسَرتَى
اْلَهواءِ. ِيف َر تَبَخَّ ِمْشِمش؟ اْألَِمريُ أَيَْن

يَْحُرضاِن. َوالِمٌز هاِمٌز
اْإلِبِْريِق. َعِن يَْسأَالِن

قاِن. يَُصدِّ ال َحَدَث. ما ِألََخَويِْه يَْحِكي راِمٌز
اْلَجبَِل. ُطلُوِع ِمْن أَخاُهَما يَْمنَعاِن َوالِمٌز هاِمٌز

تَْقِدُر.» ال َصِغريٌ «أَنِْت يَُقوالِن:
اْلَجبَِل. ُطلُوِع ِيف يَتَسابَقاِن َوالِمٌز هاِمٌز
اْآلَخَر. يَْسِبَق أَْن يُِريُد ِمنُْهما َواِحٍد ُكلُّ
ِلْلُخُروِج. باِح الصَّ ِيف اْستََعدَّ «هاِمٌز»

َمَعُه. َوشاَلَها اِيف، الصَّ ِباْلَماءِ ُزجاَجًة َمَأل
اْلَجِميِل. ِبنُوِرها ْمِس الشَّ وِق ُرشُ َمَع َخَرَج «هاِمٌز»

الطَِّريِق. ِيف ماٍش َوُهَو َفْرحاَن َقْلبُُه كاَن
اْلَجبَِل. ِمَن اْلَقِريبَِة التِّالِل إَِىل َوَصَل «هاِمٌز»

َكِبريٌَة. َوُصُخوٌر َكِثريٌَة، ِحجاَرٌة َطِريِقه ِيف صاَدَفتُْه
ُخوَر. والصُّ اْلِحجاَرَة َوتََخطَّى َعْزَمُه، َشدَّ

ماءٍ». نَُقِط ثَالَث النَّْهِر ِيف أُْلِقَي أَْن بُدَّ ال اْلَجبَِل. َرأِْس إَِىل أَِصَل أَْن بُدَّ «ال قاَل:
الطَِّويِل. اْلَمْيشِ ِمَن ِبالتََّعِب َحسَّ «هاِمٌز»
َمالٍل. َوال َسأٍَم ِبال التِّالَل، يَتََخطَّى كاَن

يَح». ِألَْسَرتِ اْلَوْقِت بَْعَض «أَْجِلُس ِلنَْفِسِه: قاَل
ُخوِر. والصُّ اْلِحجاَرِة بنَْيَ اْلَمْيشَ عاَوَد اْسَرتَاَح ا َلمَّ
ُمتََدْلِدٌل. ِلسانُُه َعْطشان، َصِغريٌ َكْلٌب أَماَمُه َظَهَر
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«هاِمٍز». يَِد ِيف اْلماءِ ِلُزجاَجِة بَصَّ اْلَكْلُب

َقِويًَّة. َرْفَسًة ِبِرْجِلِه اْلَكْلَب َرَفَس «هاِمٌز»
يَُموِّتُُه. يَكاُد واْلَعَطُش يَْعِوي، َجَرى اْلَكْلُب
اْلَعْطشاَن. ِغريَ الصَّ اْلَكْلَب يَْرَحِم َلْم «هاِمٌز»

اْلَماءِ. ِمَن ُب َويَْرشَ الزُّجاَجَة، يَْفتَُح كاَن ماٍش َوُهَو َعَليِْه، اْلَحرُّ اْشتَدَّ «هاِمٌز»
«اْلَحُقونِي». َويَُقوُل: ُخ يَْرصُ شاِئٌب َرُجٌل

ماءٍ». ِبنُْقَطِة «أَْسِعْفِني ِلـ«هاِمٍز»: يَُقوُل الرَُّجُل
ِباْلماءِ». ِمنَْك أَْوَىل «أَنا ِللرَُّجِل: يَُقوُل «هاِمٌز»
ِبالرَُّجِل. يُباِيل َوال ، اْلَمْيشَ يُواِصُل «هاِمٌز»

ماءَ. والسَّ اْألَْرَض ُ يَْمَأل اللَّيِْل َوَظالُم تَِغيُب، ْمُس اَْلشَّ
أَْعمُل؟» «ماذا نَْفَسُه: يَْسأَُل ،ٌ ُمتََحريِّ «هاِمٌز»

اْلَخالِص. َطِريَق يَْعِرُف ال الظَّالِم، ِيف يَتُوُه «هاِمٌز
َماءً. الزُّجاَجَة َ َمَأل الثَّاِني اْألَُخ «الِمٌز»

«هاِمٍز». أَِخيِه ِمثَْل اْلَجبََل، ِليَْطلَُع َخَرَج
الرَّْمِل. َعَىل «هاِمٍز» أَِخيِه ِرْجِل أَثََر الَحَظ
أَُخوُه. ِفيِه َمَىش الَِّذي الطَِّريِق ِيف َمَىش

الزُّجاَجِة. ِمَن َب َرشِ اْلَعَطُش ِبِه اْشتَدَّ ُكلَّما
َرَفَسُه. ماءً اْلَكْلُب ِمنُْه َطَلَب ا َلمَّ

أَْهَمَلُه. اْسِقِني، اِئُب: الشَّ الرَُّجُل َلُه قاَل ا َلمَّ
َظالٍم. ِيف َظالٌم ُكلُّها نْيا والدُّ غابَْت، ْمُس الشَّ

اْلَخالِص. َطِريَق يَْعِرْف َوَلْم اْآلَخُر، ُهَو تاَه «الِمٌز»
ماءٍ. ُزجاَجَة َمَأل ِغريُ الصَّ الثَّاِلُث اْألَُخ «راِمٌز»
«ِمْشِمٌش». اْألَِمريُ َطَلبَُه ما ذَ يُنَفِّ أَْن َعَىل َعَزَم
اْإلِراَدِة. َقِويُّ َلِكنَُّه اْلِجْسِم، َضِعيُف «راِمٌز»

ِمنْها. َب َوَرشِ الزُّجاَجَة َفتََح اْلَعَطُش. ِبِه اْشتَدَّ
بَُه. َرشَّ الطَِّريِق، ِيف اْلَعْطشاُن اْلَكْلُب َلُه َظَهَر
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اْإلِنْساِن». ِمثَْل اْلَحياِة، ِيف َحقٌّ َلُه اْلَحيَواُن ُروٌح. َلُه َحيَواٌن، «اَْلَكْلُب قاَل: «راِمٌز»
ماءً. يَْطلُُب اِئَب الشَّ الرَُّجَل َلِقَي َمَىش، «راِمٌز»
ي». َعمِّ يا ْب «اْرشَ َلُه: َوقاَل الزُّجاَجَة، َلُه َم َقدَّ

اْلَجبََل. «راِمٍز» َمَع َطَلَع اِئُب الشَّ اْلرَُّجُل
ماءٍ. نَُقِط ثَالَث النَّْهِر ِيف أَْسَقَط «راِمٌز»

«ِمْشِمٌش». اْألَِمريُ ُهَو … َحِقيَقتَُه َكَشَف اِئُب اَلشَّ
َوأَماٍن. َسالٍم ِيف أَْرِضَك إَِىل َستَُعوُد واْإلِْحساَن. اْلَخرْيِ تَْستَِحقُّ «أَنَْت ِلـ«راِمٍز»: قاَل
اْلبُنْياِن. َعِظيَم اْلُجْدراِن، َقِويَّ بَيْتََك َسَرتَى اْلِحساِن. ِباْلَخرْياِت َمْملُوءًَة اْلَمْزَرَعَة َستَِجُد
واْلَحيَواِن». اْإلِنْساِن َعَىل بُْخِلِهما َجزاءَ َلقيا أَْن بَْعَد الزَّماِن. ِمَن َقِريٍب ِيف أََخواَك إَِليَْك َسيَُعوُد

اْآلِتيَِة: اْألَْسِئَلِة َعِن اْلِحكايَِة هِذِه ِيف ا ِممَّ يَُجاُب

يقوُل كان وماذا و«الِمٌز»؟ «هاِمٌز» اْألَخواِن: ِبها يُْعَرُف كان الَِّتي َفُة الصِّ ما (س1)
منهما؟ كلٌّ

ِغريُ الصَّ وأُخوُهما و«الِمٌز» «هاِمٌز» فيه: يعيُش كان الَّذي الواِدي ِصَفُة ِهي ما (س2)
«راِمٌز»؟

امَلَطر؟ ِمن اْلواِدي نََجاَة رأَى حنَي قاَل وماذا «راِمٌز»؟ يْفعُل َكاَن َماذَا (س3)
«َرامٍز»؟ ِغري الصَّ األَِخ ِمَن الطَّاِرُق َطَلَب َماذَا (س4)

بيْنَهما؟ َداَر الِذي الَحديُث ُهَو َوَما
الطَّاِرُق؟ له قاَل وماذا الباَب؟ طَرق ِلَمْن «راِمٌز» أْلَقى ماذا (س5)
يقوالن؟ كانا وماذا األَخواِن؟ حَرضَ حني الحاُل كانت ماذا (س6)

«رامٌز» صنََع وماذا باعا؟ وماذا أخيِهما؟ ُحْجَرِة ىف و«الِمٌز» «هاِمٌز» أقام مِلاذا (س7)
الذََّهِب؟ باإلبْريِق

«راِمٍز»؟ من طلَب وماذا اإلبِريُق؟ ل تَحوَّ يشء أَيِّ إَِىل (س8)
ه؟ ِرسِّ عىل ِليُْطِلَعُه اْشَرتَط وماذا لـ«راِمٍز»؟ «ِمشمٌش» قال ماذا (س9)
الَجبَِل؟ ُطلُوِع من «راِمًزا» أخاُهما و«الِمٌز» «هاِمٌز» منََع ملاذا (س10)
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قال؟ وماذا طريِقه؟ ىف وهو «هاِمًزا» صاَدف ماذا (س11)
بيْنَهما؟ جَرى وماذا «هاِمز»؟ أماَم ظهر ماذا (س12)

اِئِب؟ الشَّ الرَُّجِل مَع «هاِمٌز» صنع ماذا (س13)
له؟ حَدث وماذا َطريِقه؟ ِيف َلِقَي وماذا «الِمٌز»؟ خَرج ِلماذَا (س14)

اِئَب؟ الشَّ الرَُّجَل لِقَي وحني الَكْلُب، له ظَهر حني «راِمٌز» صنع ماذا (س15)
«راِمًزا»؟ َ بَرشَّ وِبماذا اِئِب؟ الشَّ الرَُّجِل حقيقُة كانْت كيْف (س16)
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