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   صيادو اللؤلؤ

  :الفصل األول

الجميع ينتظرون وصول الكاهنة المقنّعة التـي       . زرقا ينصب ملكا لصيادي اللؤلؤ    

فيمـا  نادر وزرقا كانا صديقي طفولة؛ ولقد وصل نادر في يوم التتويج،            . تحميهم

يتفـق كالهمـا علـى      و.  في آن واحد بحب الفتاة نفسها، ليلى       اقعوكالهما  مضى  

تصل الكاهنة، وتُستقبل مـن     . ى، ويقسمان على الصداقة بينهما    التخلي عن حب ليل   

وتُذكّر بأن عليها أن تُبقي هويتها مستترة وأنها سـتنذر          . الكاهن األعلى، نور أباد   

  .نادر يسمعها ويعرف أنها حبيبته ليلى. نفسها أن ال يكون لها عاشق

  

  :الفصل الثاني

يلى تخبر الكاهن األعلـى عـن       ل. صيادو اللؤلؤ يعودون بأمان إلى شاطئ سيالن      

وأن الرجل منحها عقدا ال تزال تحـتفظ بـه حتـى    . زمن مضى أنقذت فيه رجال   

. نادر يسمع القصة ويقتنع أنها الفتاة التي يتصارع على حبها هـو وزرقـا             . اليوم

وحين تراه، حبهما يشتعل من     . وعندما تبقى ليلى وحدها تشعر أن نادر منها قريب        

في هذه اللحظة يمسك بهما نور      . رحل، حتى ال يراهما أحد معا     ترجوه أن ي  . جديد

زرقا يجيب بأنـه وحـده      . الصيادون يطلبون لهما الموت   . أباد ويتعرف إلى نادر   

زرقا .  ليلى فيعرف الجميع هويتها    نور أباد يخلع الحجاب عن    . موتهماالذي يأمر ب  

  .يرى أن نادر قد خانه وأنه حق عليه وعلى ليلى الموت حرقا بالنار

  

  :الفصل الثالث

حين تظهر ليلى قبيل الفجـر لـم        . ذلك المساء، زرقا يتملّكه الندم لقراره بشأنهما      

له يستطع إال أن يكشف عن حبه لها، فترجوه أن يطلق نادر ويأخذ حياتها، وتقول               

 زرقا يخبرها بأنه ال يستطيع فعل ذلك؛ تلعنه، وحـين تبـزغ             .بأنها قابلته صدفة  

حين تجد نفسها على وشك الموت، تكشف له        . الشمس يكون الوقت قد حان لإلعدام     

زرقا يتعرف على العقد، ويجـد      . عن العقد وتطلب منه أن يعطيه ألمها بعد موتها        

ليلى ونادر يودعـان بعـضهما      .  حياته أنه هو نفسه الذي أعطاه إليها حين أنقذت       
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هذه . عل نارا في القرية لتفريق تجمعهم     زرقا يعود إلى صوابه، فيش    .  األخير الوداع

النار جعلت صيادو اللؤلؤ يتفرقون مذعورين، وأتاحت الفرصة كي يطلق سـراح            

، العاشقين، وكان هذا األمر مغيظا جدا لنور أباد الذي كان يبغي االنتقـام منهمـا              

  .أمر بقتل زرقافي

  *   *   *  


