يا بير يا بنابير
كان في هون هالزلمة ،متجوز والو بنت حلوة .وفي يوم من ذات اليام ،مرضت الم رة وماتت ،واتجوز
الزلمة مرة ثانية ،وصار للبنت مرت أب.
وجابت مرت الب بنت ،لكن مش حلوة مثل أختها .وصارت مرت الب ادلل بنتها ،والشغل تشتغلو بنت
جوزها .كبروا البنات ،قالت مرت الب :بكرة بنت جوزي بتتجوز قبل بنتي ،هيي حلوة وبنتي بشعة ،لزم
أدبرها.
وكان في غولة ساكنة ع راس الجبل ،وقالت مرت الب لبنت جوزها :شايفة الدار إللي ع راس الجبل،
روحي عليها بتلقي أختي ،قولي لها بتقلك أختي ،أعطيني منخلك.
ودتها مخصوص منشان الغولة
وراحت البنت وهي مش عارفة إنها رايحة عند الغولة .إنها مرت أبوها <
توقلها.
عزلت الصرار من تحتها ،وق امت الشوك من حواليها،
وفي الطريق شافت هالفرس بدها تليد ،أجت البنت <
وجابت لها مية وحطتلها اياها .واتريحت الفرس من الص رار والشوك إللي كان تحتها وش ربت من المية
وقالت للبنت :روحي ال يجعل شعرك طول شعري .وصار شعر البنت ل كعابها.
وظلت ماشية ولقيت هالياسمينة ،ناشفة من العطش ،أجت البنت أسقت الياسمينة ،ونقبت الورق الناشف
والع روق اليابس ة عنه ا ،وق الت له ا الياس مينة :ال يجع ل ريحت ك مت ل ريح تي .وص ارت ريح ة البن ت مت ل
ريحة الياسمين.
ومشت البنت ولقيت هالوردة الجورية إللي حاملة من عنيها .وقفت البنت جنب الوردة وقالت :ما شاء ال
وسبحان ال ما أحسن هالوردة .وجابت مية واسقتها وأجت ل هالوردة وشمت ريحتها ومشيت .وقالت لها
الوردة الجورية :ال يجعل لون خدودك مثل لوني .وصاروا خدود البنت ب لون الورد الجوري.
وظل ت ماش ية ت ا وص لت دار الغول ة ،وف اتت وطرح ت الس لم عليه ا وق الت :بتق ول ل ك أخت ك أعطين ي
منخلك .وعرفت الغولة قصد مرت الب ،وقالت ل البنت :بعطيكيش المنخل ال تا تروحي تض ربي الزلمة
اللي قاعد في البيت .وراحت البنت ع البيت ،ولقيت هالختيار قاعد .أجت نظفت ح واليه ،وغسلت لو،
وطلعت .وقالت ل الغولة ،اعملت مثل ما قلتي لي.

تمص عي رق اب الجاج ات .وراح ت البن ت ل هالجاج ات
وق الت الغول ة ،بعطيكي ش المنخ ل ال ت ا تروح ي <
وكنست ونظفت حواليهم ،وعلفتهم ،وحطت لهم مية في المقر ،وطلعت ،وقالت للغولة :خلصت .وعرفت
الغولة إنها البنت ابتئذيش حدى ،وقالت :لزم أجازيها ،وقالت لها :بدي أنزلك في البير ،إن شفتي حمام
أبيض بتبيني ،ون شفتي حمام أسود ابتتخبي.
وبينت البنت حالها .وقالت الغولة:
ونزلت البنت في البير ،ول هالحمام البيض< ،
أطلعها ملني دنانير
يا بير يا بنابير
ينبت بدالو أربعين
كل ما انقطع واحد
ونشلت الغولة البنت من البير ،ول هي ملني دنانير.
اش و ص ارت البن ت اتجن ن ،ش عرها ل كعابه ا ،وريحته ا مث ل ريح ة الياس مين ،ول ون خ دودها بل ون ال ورد
الجوري ،وملنة ذهب .وأعطتها الغولة المنخل وقالت لها :روحي.
وروح ت البن ت ،وأعط ت المنخ ل ل م رت أبوه ا .وه ي ش افتها م رت أبوه ا انجن ت وق الت :آخ ش و الل ي
عملت و ،أن ا وديته ا ت ا توقله ا ،ول ت ا اتزي دها حلة .وص ارت اتقط ع ال دنانير إلل ي عليه ا ،وك ل م ا قطع ت
دينار ينبت بدالو أربعين.
وقالت مرت الب ل بنتها :روحي رجعي المنخل ،وقولي لها تعمل لك مثل ما عملت ل ختك.
وحملت البنت المنخل وراحت ،وشافت الفرس إللي ابتليد ،وحملت هالحجر وض ربتها فيه ،وقالت :قومي
قومي ،يم بدك تليدي .وزعلت الفرس وقالت لها :روحي إلهي يجعل وجهك طول وجهي .وصار وجي
البنت طول وجي الفرس.
وش افت الياس مينة ،وص ارت ادع س عليه ا وتق ول :أن و قلي ل العق ل إلل ي زرع ك ه ون .وزعل ت الياس مينة
وقالت لها :روحي ال يجعل لونك مثل لون ن واري الذبلن .وصار لون البنت أصفر مثل ن وار الياسمين
الذبلن.
ومش ت البن ت ت ا وص لت ال وردة الجوري ة ،وص ارت اتش لخ فيه ا وترم ي .وزعل ت منه ا ال وردة وق الت له ا:
روحي ال يجعل بدنك ملن شوك مثل شوكي ،وصار بدن البنت ملن شوك.
وظلت البنت تمشي تا وصلت دار الغولة ،وفاتت عليها ،وقالت ل الغولة :خدي هاي منخلك ،واعملي لي
مثل ما عملتي ل أختي .وعرفت الغولة انها البنت شايفة روحها .وقالت لها :بعملكيش مثل أختك إل تا
تروح ي تض ربي الزلم ة إلل ي قاع د ف ي ال بيت ،وراح ت البن ت وحمل ت هالعص اة ،وص ارت تض رب ف ي
كس رت اض لعو .وق الت ل الغول ة :ض ربتو .وق الت له ا الغول ة :بعملكي ش مث ل أخت ك إل ت ا
الختي ار ت ا <
تروحي اتمصعي الجاجات .وأجت البنت للجاجات ،وصارت تمصع وترمي ،تمصع وترمي ،تا مصعت

كل الجاجات ،وراحت ل الغولة وقالت لها :خلصت .وعرفت الغولة إنها البنت ابتئذي الناس ..وق الت لها
بعملكيش مثل أختك إل تا تنزلي في البير ،ون شفتي حمام أبيض اتخبي ،ون شفتي حمام أسود بيني.
وربطته ا من وسطها في الحبل ودل<ته ا في البير ،وص ار البير مثل الكحل .وبينت البنت حالها ،وق الت
الغولة:
أطلعها كلها ذناب حمير
يا بي ر يا بنابي ر
ين بت ب دالو أرب عي ن
كل ما انقطع واحد
وطلعت البنت من البير وكلها ذناب حمير ،وروحت ع أمها ،وهي شافتها أمها ،من قهرها شهقت وماتت.
وتوتي توتي فرغت الحدوتي ،مليحة ول ملتوتي.

