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ُخْسـَرْوشـاُه

ْوشاُه» «ُخْرسَ (1)

— َوتَثِْقيِفِه ِبَرتِْبيَتِِه َفُعِنَي اْلِبالِد، ِتْلَك َعَىل َمِلًكا أَبُوُه َوكاَن اْلُفْرِس. ِبالِد ِيف ْوشاُه» «ُخْرسَ َ نََشأ
ئُوُه َفنَشَّ ِه، َعْرصِ ِيف َواْلُمَدرِِّسنَي اْلُعَلماءِ أَْكَربَ ِلٰذِلَك َواْختاَر َواْلُفنُوِن. ِباْلُعلُوِم — تَْهِذيِبِه أْي:
ْرِس، ِللدَّ َوُمِحبٍّا ا ِجدٍّ ذَِكيٍّا ْوشاُه» «ُخْرسَ َوكاَن تَْرِبيٍَة. أَْحَسَن َربَّْوُه أَْعِني: تَنِْشئٍَة، أَْحَسَن
َواْلَهنَْدَسِة، َواْلُفُروِسيَِّة اْلَحْرِب ُفنُوِن ِيف َوبََرَع يِن، الدِّ ِيف َه َوتََفقَّ َواْلُجْغراِفيََة، التَّاِريَخ َفتََعلََّم
. اْلَخطِّ َفنِّ إَىل ًفا ُمنَْرصِ كاَن ِه َهمِّ أَْكَربَ َوٰلِكنَّ اْلَعَرِب، بَُلغاءُ قاَلها الَِّتي اْألَْشعاِر أَْعذََب َوَرَوى
ِصيتُُه َوذاَع — ُمَعلُِّموُه َوِمنُْهْم — ِه َعْرصِ أَْهَل ِفيِه فاَق َحتَّى باِب الشَّ ِسنِّ إَىل يَِصُل يََكْد َوَلْم

اْلِهنِْد. ِبالِد إَىل َوَصَل َحتَّى

الطَِّريِق ُقطَّاُع (2)

َسِفريَُه َوأَْرَسَل ُرْؤيَتِِه، إَىل فاْشتاَق النُّبُوِغ، ِمَن ْوشاُه» «ُخْرسَ إَليِْه َوَصَل ما اْلِهنِْد َمِلُك َوَعِلَم
ِيف َويََرى اْلِهنِْد، َمِلِك َمَع الِت الصِّ تَْوثِيَق يُِحبُّ أَبُوُه َوكاَن أَِبيِه. إَىل نَِفيَسٌة َهدايا َوَمَعُه
َلًة ُمَحمَّ ِجماٍل َة َعَرشَ َوَمَعُهما ِفرِي السَّ َمَع َفأَْرَسَلُه ِلَوَلِدِه. ناِفَعًة ُدُروًسا ياحاِت السِّ ٰهِذِه ِمثِْل
فاَجأَُهْم ثُمَّ كاِمًال. َشْهًرا ساِئِريَن َومازالُوا ِلْلِحراَسِة. فاِرًسا يَن وَِعْرشِ َلُه، َهِديًَّة ِبالنَّفاِئِس
إَىل اْلُفْرِس َمِلِك ُرُسُل «إنَّنا اْلُفْرساِن: أََحُد ِفيِهْم َفصاَح الطَِّريِق. ُقطَّاِع ِمْن ا ِلصٍّ َخْمُسوَن
َفحاَرَب نَْفِسِه، َعْن فاِع الدِّ ِمَن ا بُدٍّ ْوشاُه» «ُخْرسَ يََر َوَلْم َقْولِِه. ِمْن َفَسِخُروا اْلِهنِْد». َمِلِك
أَْرَخى ُمقاَوَمِتِهْم ِمْن يَئَِس ا َوَلمَّ َوَجِريٍح. َقِتيٍل بنَْيَ آِخِرِهْم، َعْن َسَقُطوا َحتَّى ِرجاِلِه، َمَع



ُخْسـَرْوشـاُه

اْألَْرِض َعَىل اْرتََمى َحتَّى ِبِه يَْجِري — ِحصانُُه — زاَل َوما اللِّجاَم). (أَِي: اْلِعناَن ِلِحصاِنِه
َعَىل هللاَ َوَحِمَد اْلَغناِئِم، ِبَجْمِع ُشِغلُوا أَنَُّهْم َفَعِلَم يَتْبَُعُه. أََحًدا يَِجْد َفَلْم َوراءَُه، َت َفتََلفَّ َميِّتًا.

َسالَمِتِه.

َخيَّاٍط ِضياَفِة ِيف (3)

يَِجُدها الَِّتي ِباْألَْعشاِب يَْقتاُت َوكاَن ُهًدى. َغرْيِ َعَىل أَيَّاٍم، َة ِعدَّ َقَدَميِْه َعَىل ساِئًرا زاَل َوما
َوَفِرَح َوَدَخَلها، إَِليْها َفساَر َكِبريٌَة. َمِدينٌَة َلُه الَحْت َحتَّى الطَِّريِق، ِيف َويَناُم َسرْيِِه، أَثْناءِ ِيف
«ما َوَسأََلُه: َفَحيَّاُه َخيَّاٍط، ُدكَّاَن َوَرأَى الزََّمِن. ِمَن ًة ُمدَّ ُرْؤيَتَُهْم ُحِرَم أَْن بَْعَد النَّاِس، ِبُرْؤيَِة
َوَكيَْف اْسِمِه، َعِن َوَسأََلُه َغِريٌب. ثَُه ُمَحدِّ أَنَّ اْلَخيَّاُط َفَعِلَم َسيِّدي؟» يا اْلَمِدينَِة ٰهِذِه اْسُم
ناِصًحا: َلُه َوقاَل ِتِه، ِلِقصَّ اْلَخيَّاُط َفَحِزَن َلُه. َحَدَث ما ُكلَّ َعَليِْه َفَقصَّ اْلبََلِد؟ ٰهذا إَىل جاءَ
ِألَِبيَك. اْلُخُصوَمِة َشِديُد َخْصٌم اْلِبالِد ٰهِذِه َمِلَك ألَنَّ ِبأَْمِرَك. أََحًدا تُْخِربَ أَْن َوَلِدي يا «اْحذَْر

أَيَّاٍم. َة ِعدَّ ِضياَفِتِه ِيف َوأَقاَم ْوشاُه» «ُخْرسَ َلُه َفَشَكَر َلَقتََلَك». ِبَك َعِلَم َوَلْو

اْلغابَِة ِيف (4)

ِيف يَتََعلَُّموا أَْن اْألَُمراءِ عاَدِة ِمْن «إنَّ َضْعِفِه: بَْعَد َقِوَي َوَقْد يَْوٍم، ذاَت اْلَخيَّاُط َلُه قاَل ثُمَّ
َكِثريًا تََعلَّْمُت «َلَقْد َلُه: َفقاَل تََعلَّْمَت؟» ِحْرَفٍة َفأَيُّ يِق. الضِّ َوْقِت ِيف ِلتَنَْفَعُهْم ِحْرَفًة ِصَغِرِهْم
اْآلَن. يَنَْفُعَك ال ٰذِلَك «ُكلُّ اْلَخيَّاُط: َلُه َفقاَل .« اْلَخطِّ َفنِّ ِيف َوبََرْعُت َواْلُفنُوِن، اْلُعلُوِم ِمَن
َوتَِبيَعُه. اْلَخَشِب ِمَن تَْستَِطيُع ما َوتَْقَطَع اْلغابَِة إَىل ِبها ِلتَذَْهَب َوِحباًال، َفأًْسا َلَك ي َوَسأَْشَرتِ
ُكلَّ اْلغابَِة إَِىل يَذَْهُب َوَظلَّ ِبٰذِلَك، َفَفِرَح اْلُقوِت». ِالْكِتساِب اْلَعَمِل َعَىل قاِدٌر َقِويٌّ شابٌّ َفأَنَْت
َخَر َوادَّ ِلْلَخيَّاِط، يِْن الدَّ ِمَن َعَليِْه ما َوىفَّ َحتَّى َويَِبيُعُه، َجِر الشَّ َخَشِب ِمْن َكِثريًا َفيَْقَطُع يَْوٍم

َكِبريًا. ِمْقداًرا اْلماِل ِمَن

6



ُخْسـَرْوشـاُه

اْألَْرِض تَْحَت (5)

َفَرأَى اْلغابَِة، ِمَن بَِعيٍد َمكاٍن ِيف َكِبريٍَة َشَجَرٍة ِجذَْع يَْقَطُع ْوشاُه» «ُخْرسَ كاَن اْألَيَّاِم أََحِد َوِيف
َفَرأَى — ُكلِّها ِبُقوَّتِِه — اْلباَب َفَرَفَع اْلَخَشِب. ِمَن باٍب ِيف ُمثَبَّتًَة اْلَحِديِد، ِمَن َحْلَقًة اْألَْرِض ِيف
َوْجِه َعَىل َشِبيًها َلُه يََر َلْم ا َوَقْرصً َكِبريًَة، َوَحِديَقًة َفِسيًحا، َمكانًا َفَوَجَد َفنََزَل، ُسلًَّما، تَْحتَُه
ِلٰذِلَك. َفَدِهَش ْمِس. الشَّ ُة أَِشعَّ إَليِْه تَِصْل َلْم َوإْن ًرا) ُمنَوَّ (أَْي: ُمِضيئًا اْلَمكاَن َوَرأَى اْألَْرِض.

اْلِجنِّيِّ أَِسريَُة (6)

تَراُه اْلَفتاُة ِتْلَك كاَدْت َوما َعَجبُُه. َفزاَد ِمنُْه، َقِريبٍَة أَِريَكٍة َعَىل جاِلَسًة َحْسناءَ َفتاًة َوَرأَى
ٰهذا إَىل أَتَيَْت َوَكيَْف أَنَْت؟ «َمْن َوسأََلتُْه: اْلَخْوِف. ِة ِشدَّ ِمْن َواْضَطَربَْت َلْونُها، اْصَفرَّ َحتَّى
ِتها، ِقصَّ َعْن َفَسأََلها اْلَخْوُف. َعنْها َوزاَل إَِليِْه، َفاْطَمأَنَّْت ُكلِّها. ِتِه ِبِقصَّ َفأَْخَربَها اْلَمكاِن؟»
ِمْن ِجنِّيٌّ َخِطَفِني َوَقْد أَِبيَك، ِمثِْل َمِلٍك ِبنُْت َفأَنا ِتَك، ِقصَّ ِمْن أَْعَجُب ِتي ِقصَّ «إِنَّ َلُه: َفقاَلْت
َمرًَّة يَُزوُرنِي َوُهَو اْألَْرِض. تَْحَت َوَسَجنَِني ُهنا، إَىل ِني َوأَْحَرضَ اْلُعْرِس، َليَْلِة ِيف أَِبي َقْرصِ

اْلمكاِن». ٰهذا ِيف َوأَنا َسنَواٍت ُة ِعدَّ َعَيلَّ َمَضْت َوقْد أُْسبُوٍع. ُكلِّ ِمْن اْلُجُمَعِة يَْوِم ِيف

اْلِجنِّيِّ ِطلَّْسُم (7)

يها، َويَُؤسِّ ُها َويَُصربِّ اْألَحاِديِث ُمْختَِلِف ِيف ِجينََة اْلسَّ اْلَفتاَة ِتْلَك يُحاِدُث ْوشاُه» «ُخْرسَ َوَظلَّ
الطَّعاِم أَْلواِن ِمْن ْوشاُه» «ُخْرسَ ِفيها َفَرأَى اْألَْكِل، ُغْرَفَة َفَدَخال اْلَغداءِ. َوْقُت جاءَ َحتَّى
َمِعي ِلتَأُْكَل يَْوٍم ُكلَّ «تَعاَل اْلَفتاُة: َلُه َفقاَلْت باٍل. َعَىل َلُه يَْخُطْر َلْم ما اِب َوالرشَّ َواْلفاِكَهِة
َوْحَدها. الزُّجاَجَة ٰهِذِه تَْقرَب أَْن أَُحذُِّرَك َوٰلِكنِّي اِب. َوالرشَّ الطَّعاِم ِمَن َلَك يَْحلُو ما َب َوتَْرشَ
أَْن يْطاُن الشَّ َلُه َوْسَوَس ثُمَّ شاءَ. ما َب َوَرشِ ْوشاُه» «ُخْرسَ َفأََكَل نَِدْمَت». ِمنْها بَْت َرشِ َفِإْن
َوإْلحاُحُه، َرْغبَتُُه ْت َفاْشتَدَّ اْلعاِقبَِة. ُسوءَ َوَحذََّرتُْه اْلَفتاُة، َفنََهتُْه الزُّجاَجِة، ِتْلَك ِمْن َب يَْرشَ
أَماراُت َعَليِْه َوَظَهَرْت اْختََلَط، َحتَّى اِب الرشَّ ٰذِلَك ِمْن َقِليًال ُب يَْرشَ كاَد َوما ِعناِدِه. َعَىل َوأََرصَّ
اْلِجنِّيِّ ٰذِلِك ِمْن تَْهُرِبي أَْن تَْستَِطيِعنَي «أَال اْلَحِديَقِة: ِيف ساِئراِن َوُهما ِلْلَفتاِة، َفقاَل اْلَخبَِل.
َوِهَي َلُه َفقاَلْت ِفيِه؟» تَْختَِبئِنَي آَخَر َمكاٍن أَيِّ إَىل أَْو أَِبيِك، َقْرصِ إَِىل َمِعي َوتَذَْهِبي اْلَخِبيِث،
يَْقتُلُِني َوُهَو إَليِْه. أَذَْهُب َمكاٍن أَيِّ إَىل ِبُسُهوَلٍة يَْهتَِدي َفِإنَُّه ٰذِلَك، إَىل َسِبيَل ال «َكالَّ َمْدُهوَشٌة:
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ما ُكلِّ َوتَْلِبيَِة ِإلِْسعاِدي ُوْسِعِه ِيف ما ُكلَّ بَذََل بَْل . َقطُّ َّ إَِيل يُِسئُ َلْم َُّه أَن َعَىل ِمنُْه. َهَربُْت إْن
ِمَن ِباْلُقْرِب أَراها الَِّتي الزُّجاِجيَُّة اْلُكَرُة ٰهِذِه «َوما َلها: َفقاَل ِبِه؟» أَْغِدُر َفِلماذا ِمنُْه. أُِريُدُه
َفإذا إَليِْه. اْحتَْجُت ُكلَّما ِبِه أَْستَْدِعيِه الَِّذي اْلِجنِّيِّ ِطلَّْسُم ِهَي «ٰهِذِه َلُه: َفقاَلْت النَّاُفوَرِة؟»

ِلْلحاِل». اْلِجنِّيُّ َحَرضَ اْلُكَرَة ٰهِذِه َلَمْسُت

ْوشاَه» «ُخْرسَ ُر تََهوُّ (8)

بُدَّ «ال ِلْلَفتاِة: َفقاَل ِمنُْه. اْلَفتاِة َوإراَحِة ، اْلِجنِّيِّ َقتِْل َعَىل قاِدٌر أَنَُّه ْوشاُه» «ُخْرسَ َفَحِسَب
ما َشجاَعِتي ِمْن َوَسَرتَيَْن ٰهِذِه. ِبَفأِْيس أَماَمِك َوَسأَْقتُلُُه اْلَخِبيِث. اْلِجنِّيِّ ٰهذا اْسِتْدعاءِ ِمِن
َفاْرتََمْت اْلَعواِقِب. تََدبُِّر َعْن أَذَْهَلُه َقْد اَب الرشَّ أَنَّ اْلَفتاُة َفأَْدَرَكِت باٍل». َعَىل َلِك يَْخُطُر ال
ْ يَْعبَأ َفَلْم َمًعا. اْلِجنِّيُّ أَْهَلَكُهما َوإِالَّ اْلَحماَقِة، ٰهِذِه َعْن يَُكفَّ أَْن إَِليِْه َلًة ُمتََوسِّ َقَدَميِْه، َعَىل

َفَحطََّمُه. بََقَدِمِه، َفَرَكَلُه الطِّلَّْسِم، إَىل ًعا ُمْرسِ َوَجَرى ِبنَِصيَحِتها،

ْوشاَه» «ُخْرسَ َهَرُب (9)

اْألَْرُض، َواْضَطَربَِت َكِثيٍف، ِبُدَخاٍن نْيا الدُّ أَْظَلَمِت َحتَّى الطِّلَّْسَم يَُحطُِّم ْوشاُه» «ُخْرسَ كاَد َوما
إَِىل َوَجَرى َخَطِئِه. َشناَعَة — اْلَوْقِت َفواِت بَْعَد — َوأَْدَرَك َغْفَلِتِه، ِمْن َفأَفاَق . اْلَقْرصُ َوُزْلِزَل
إَِىل َوَصَل َحتَّى ًعا ُمْرسِ زاَل َوما اْلَخْوِف. ِمَن َلِحَقُه ما ِة ِلِشدَّ َوَفأَْسُه، ِحذاءَُه تاِرًكا لَِّم السُّ

َوَسِمَع. َرأَى ما ِلَهْوِل َعَليِْه اْستَْوَليا اللَّذَيِْن َواْلَفَزِع، الرُّْعِب ِمَن يُِفيُق يَكاُد ال َوُهَو بَيْتِِه،

واْلِجنِّيُّ ْوشاُه» «ُخْرسَ (10)

َوَمَعُه — َشيٌْخ ُدكَّاِني إَِىل جاءَ «َلَقْد َلُه: َوقاَل اْلَخيَّاُط جاءَُه َحتَّى بَيْتِِه ِيف يَْستَِقرُّ كاَد َوما
َلُه: َفُقْلُت اْلِحذاءِ؟» َوٰهذا اْلَفأِْس ٰهِذِه صاِحَب تَْعِرُف «َهْل َوَسأََلِني: — َوِحذاُؤَك َفأُْسَك
أَْن َوأَراَد ْوشاَه» «ُخْرسَ ُرْعُب َفاْشتَدَّ ِباْلباِب». يَنْتَِظُرَك َوُهَو اْلبَيِْت. إَِىل َوأَْرَشْدتُُه «نََعْم»،
يَِدِه وِيف َعَليِْهما، يَْهِبُط يِْخ ِبالشَّ َوإِذا ، يَنَْشقُّ َقِف ِبالسَّ َوإِذا يِْخ. الشَّ ٰذِلَك َعْن نَْفَسُه يُْخِفَي
َسيِِّدي؟» يا ِحذاءََك ٰهذا أََليَْس َفأَْسَك؟ ٰهِذِه «أََليَْسْت ْوشاَه: ِلُخْرسَ قاَل ثُمَّ َواْلِحذاءُ. اْلَفأُْس
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ُخْسـَرْوشـاُه

اْلَفضاءِ، ِيف َوَرَفَعُه ِبِذراِعِه، أَْمَسَك يَْخ الشَّ َوٰلِكنَّ ِمنُْه. ُرْعبًا َقْلبُُه َ َواْمتََأل اْلَفتَى، َوْجُه َفاْصَفرَّ
اْلَمنَْظِر. َكِريُه ، ِجنِّيٌّ ُهَو َفِإذا َهيْئَتَُه، َ وََغريَّ ِه، َقْرصِ إَِىل َهبََط ثُمَّ َقِليًال، ِبِه َوطاَر

ِر التََّهوُّ عاِقبَُة (11)

َحياِتي ِيف أََرها وَلْم أَْعِرُفها، ال «َكالَّ َلُه: َفقاَل اْلَفتاَة؟» ٰهِذِه تَْعِرُف «أَال : اْلِجنِّيُّ َسأََلُه ثُمَّ
ِيف أََرُه َوَلْم أَْعِرُفُه، ال «َكالَّ َلُه: َفقاَلْت اْلَفتَى؟» ٰهذا تَْعِرِفنَي «أَال ِلْلَفتاِة: اْلِجنِّيُّ َفقاَل .« َقطُّ
َفَسَكتَْت ٰهذَيِْن؟» َوَفأَْسُه ِحذاءَُه ِعنَْدِك يَنَْس «أََلْم غاِضبًا: اْلِجنِّيُّ َلها َفقاَل .« َقطُّ َحياِتي
ٰهذا َفُخِذي اْلَفتَى ٰهذا تَْعِرِفنَي ال ُكنِْت «إِْن َلها: َوقاَل اْلَفتاِة، إَىل اْلِجنِّيُّ َفاْلتََفَت تُِجْب. َوَلْم
أَْقتَُل أَْن أَْستَِطيُع ال ، َكالَّ أَْقتَُلُه؟ َحتَّى اْرتََكبَُه ُجْرٍم «َوأَيُّ : ِلْلِجنِّيِّ َفقاَلْت ِبِه». َفاْقتُِليِه يَْف السَّ
يَْف السَّ ٰهذا َفُخذْ اْلَفتاَة ٰهِذِه تَْعِرُف ال ُكنَْت «إِْن َلُه: َوقاَل اْلَفتَى، إَِىل اْلِجنِّيُّ َفاْلتََفَت بَِريئًا!»
اْلِجنِّيُّ إَِليِْهما َفاْلتََفَت َجنَتُْه؟» ذَنٍْب َغرْيِ ِمْن نَْفًسا أَْقتُُل «َوكيَْف : ِلْلِجنِّيِّ َفقاَل ِبِه». َفاْقتُْلها
ِعقاِبُكما ِمْن بُدَّ َوال كاِذباِن. َوٰلِكنَُّكما ذَنِْبُكما. َعْن َلَعَفْوُت َعَيلَّ. تَْكِذبا َلْم «َلْو َوقاَل: غاِضبًا،
ِبال أََدُعها ثُمَّ ، ِجنِّيٌّ َوال إِنِْيسٌّ إَِليْها يَِصُل ال َسِحيَقٍة َمغاَرٍة ِيف سأَْسُجنُها َفإنِّي ٰهِذِه، َفأَّما
َوَليَْس بُْرَهٍة بَْعَد إَِليْها النُّوُر وَعاَد َفْجأًَة، اْلُغْرَفُة أَْظَلَمِت ثُمَّ تَْهِلَك». َحتَّى َرشاٍب َوال َطعاٍم

أَثٌَر. ِلْلَفتاِة

ِقْرًدا يُْمَسُخ ْوشاُه» «ُخْرسَ (12)

ِقْرًدا، ِبَمْسِخَك َسأَْكتَِفي َوٰلِكنَِّني ٰذِلَك. ِمثَْل َمَعَك َلَفَعْلُت ِشئُْت «َلْو ِلْلَفتَى: اْلِجنِّيُّ قاَل ثُمَّ
إَِىل وَرِة الصُّ تَْحِويُل (َواْلَمْسُخ: اْلَحيَواِن أَنْواِع ِمْن ِشئَْت ما أَْو أََسًدا، أَْو ِحماًرا، أَْو َكْلبًا، أَْو
َوَقصَّ َخِطيئَتَُه. َلُه يَْغِفَر أَْن إَِليِْه ًال ُمتََوسِّ َوبََكى َقَدَميِْه، َعَىل َفاْرتََمى ِمنْها)». أَْقبََح ُصوَرٍة

اْلَمْقِدَرِة. ِعنَْد َواْلَعْفِو اْلِحْلِم َفْضِل ِيف اْألَْخباِر ِمَن َكِثريًا َعَليِْه
اِب، الرتُّ ِمَن َقِليًال ِبيَِدِه َوأََخذَ ُمْرتَِفٍع َجبٍَل ِة ِقمَّ إَِىل ِبِه َوطاَر إَِليِْه، يُْصِغ َلْم اْلِجنِّيَّ َوٰلِكنَّ
ِمْن «اْخُرْج يَُقوُل: َوُهَو اِب، ِبالرتُّ ْوشاُه» «ُخْرسَ َوْجَه َب َرضَ ثُمَّ ْحِر، السِّ ِمَن َقْوًال َوَجْمَجَم

اْلِقْرِديَِّة». ُصوَرِة إَِىل اْآلَدِميَِّة ُصوَرتَِك
ِقْرًدا. َمَسَخُه أَْن بَْعَد َوتََرَكُه اْلِجنِّيُّ طاَر ثُمَّ
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ُخْسـَرْوشـاُه

النَّجاِة َمْرَكُب (13)

َعَىل َوَوَقَف أَْسَفِلِه) (أَْي: اْلَجبَِل َسْفِح إَِىل َونََزَل يَِسريُ. أَيَْن إَِىل يَْدِري ال َوُهَو اْلِقْرُد، َوساَر
النَّجاِة. ِيف أََمٌل َلُه َفالَح اِطئ، الشَّ ِمَن ُب يَْقَرتِ َكِبريًا َمْرَكبًا َفَرأَى ِمنُْه، َقِريٍب بَْحٍر شاِطِئ
َوصاَر َصِغريَيِْن، َفْرَعنْيِ َوَقَطَع اْلبَْحِر، ِيف ِبِه َوأَْلَقى اْألَْشجاِر إِْحَدى ِمْن َكِبريًا ُغْصنًا َفَقَطَع

ِبامِلْجداِف). ِفينََة السَّ يَُسوُق (أَْي: يَْجِدُف، َوُهَو اْلَمْرَكِب، ِيف َمْن َرآُه َحتَّى ِبِهما، يَْجِدُف
إَِليِْهْم. َوَرَفُعوُه ِبِه، َفأَْمَسَك َطِويًال، َحبًْال إَليِْه وا َوَمدُّ ذَكاِئِه، ِمْن َفَعِجبُوا

اْلِقْرِد ٰهذا فاِئَدُة «ما اْلُمساِفِريَن: أََحُد قاَل َحتَّى اْلَمْرَكِب ِيف يَْستَِقرُّ اْلِقْرُد كاَد َوما
َوٰهكذَا. نَْقتَُلُه» «بَْل ثاِلٌث: َوقاَل اْلبَْحِر». ِيف نَْرِميَُه) (أَْي: نُْلِقيَُه أَْن َلنا «َخرْيٌ ثاٍن: َفقاَل َلنا؟»

ِحمايَتِِه. ِيف َوَجَعَلُه َقْلبُُه، َلُه َفَرقَّ الرُّبَّاِن، َقَدَمي َعَىل َفاْرتََمى

اْلَمِلِك َخطَّاُط (14)

اْلَمِلِك، َرُسوُل َفجاءَ َكِبريٍَة. َمِدينٍَة شاِطئَ إَِىل َوَصلُوا ثُمَّ يَْوًما، َخْمِسنَي ِبِهْم اْلَمْرَكُب َوساَر
إَىل يَِفُد َمْرَكٍب ُكلِّ ِيف — نَبَْحُث َونَْحُن َشْهٍر، ُمنْذُ اْلَمِلِك َخطَّاُط ماَت «َلَقْد ِللرُّبَّاِن: َوقاَل
ِيف َسْطًرا َفْليَْكتُْب ، اْلَخطَّ يَُجوُِّد َمْن أَْصحاِبَك بنَْيَ كاَن َفِإذا يَْخلُُفُه. َخطَّاٍط َعْن — ِبالِدنا
َفَكتَبُوا اْلُمساِفِريَن ِمَن َخْمَسٌة َم َفتََقدَّ ِفيِه». َرأْيَُه َويََرى اْلَمِلِك، َعَىل ِلنَْعِرَضُه اْلِقْرطاِس، ٰهذا
إَىل اْلِقْرُد َع أَْرسَ َحتَّى يَنْتَُهوَن كاُدوا َوما اْلَجِميِل. اْلَخطِّ ِمَن نَماِذَج َة ِعدَّ — اْلِقْرطاِس ِيف —
اْلِقْرطاَس. َق يَُمزِّ أَْن َوَخُشوا وَن، اْلحاِرضُ َفانَْزَعَج ِبيَِدِه. اْلَقَلَم َوأَْمَسَك َفَخِطَفُه، اْلِقْرطاِس
اْلَخطِّ أَنْواِع ِمْن نَْوًعا يَدَُع َوال اْلُمْختاَرِة، اْلِحَكِم ِمَن نُْخبًَة يَْكتُُب َرأَْوُه ِحنَي اْطَمأَنُّوا َوٰلِكنَُّهُم
َحياِتِه، ِيف َرآُه َخطٍّ ُكلِّ َعَىل َلُه َوَفضَّ ِبِه، أُْعِجَب َخطَُّه اْلَمِلُك َرأَى ا َوَلمَّ إبْداًعا. ِفيِه أَبْدََع إالَّ
َفزاَدْت ِقْرٌد». اْلبَِديِع اْلَخطِّ ٰهذا كاِتَب «إِنَّ َلُه: َفقالُوا حاِفٍل. َمْوِكٍب ِيف إَليِْه ِبِإْحضاِرِه َوأََمَر
َوَوَقَف َحَسنًا)، َجِديًدا ثَْوبًا (أَْي: فاِخَرًة ُحلًَّة َفأَْلبَُسوُه ُرْؤيَتِِه. إَىل َشْوُقُه َواْشتَدَّ َدْهَشتُُه،

َمْدُهوِشنَي. يَُحيُّونَُه الطَِّريِق جاِنبَِي َعَىل النَّاُس
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ُخْسـَرْوشـاُه

اْلَمِلِك يََدِي بنَْيَ (15)

الَِّذي ذَكاِئِه، ِمْن وَن اْلحاِرضُ َفَعِجَب َواْحِرتاٍم. ِبأََدٍب َحيَّاُه اْلَمِلِك، يََدِي بنَْيَ اْلِقْرُد َمثََل ا َوَلمَّ
بًا. ُمتَأَدِّ َفَجَلَس جاِنِبِه، إَِىل يَْجِلَس أَْن اْلَمِلُك إَِليِْه َوأَشاَر بَيْنِِهْم. ِمْن اْلَمِلِك َمْعِرَفِة إَِىل َهداُه
، َقِريبنَْيِ َوَقَلًما َدواًة َوَرأَى يََديِْه، َغَسَل ثُمَّ َمَعُه، َفأََكَل اْلماِئَدِة إَِىل َدعاُه اْألَْكِل َوْقُت جاءَ ا َوَلمَّ
نُبُوِغِه، ِمْن اْلَمِلِك َدْهَشُة ْت َفاْشتَدَّ اْلَمِلَك. ِفيها يَْشُكُر بَلِيَغًة َكِلَمًة — اْلبَِديِع ِبَخطِِّه — َفَكتََب

ِعِبنَي. الالَّ أَْمَهِر ِمْن َفَرآُه َمَعُه، ِليَْلَعَب ْطَرنِْج الشِّ إَِىل َوَدعاُه

اْلَمِلِك ِبنُْت (16)

َحتَّى تَراُه تََكْد َفَلْم ْحِر. السِّ ِيف باِرَعًة َوكانَْت اْلَعِجيَب، اْلِقْرَد ٰهذا ِلَرتَى ابْنَتَُه اْلَمِلُك َفَدعا
َقْولِها، ِمْن اْلَمِلُك َفَدِهَش أَِمريٌ». ُهَو بَْل — أَبَِت يا — ِقْرًدا ٰهذا «َليَْس ِألَِبيها: َوقاَلْت ابْتََسَمْت،
َوَقْد اْلُفْرِس. َمِلِك ابُْن ْوشاُه» «ُخْرسَ اْألَِمريُ ُهَو «ٰهذا ُمبْتَِسَمًة: َلُه َفقاَلْت ِتِه. ِقصَّ َعْن َوَسأََلها
ِقْرًدا». اْلِجنِّيُّ َفَمَسَخُه — َعَليِْه َكذََب َُّه ِألَن — «اْلَخيْتَُعوُر» اْسُمُه: َعِنيٌد، ِجنِّيٌّ َعَليِْه َغِضَب
ٰهِذِه إَِىل َوَصَل أَْن إَِىل ِه َقْرصِ ِمْن َخَرَج ُمنْذُ اْألَِمرِي، ِلٰذِلَك َحَدَث ما ُكلَّ اْلَمِلِك َعَىل ْت َقصَّ ثُمَّ

اْلَمِدينَِة.
َكالِمها. َعَىل ُن يَُؤمِّ َفَرآُه اْلِقْرِد، إَِىل اْلَمِلُك َفاْلتََفَت

َواْلِجنِّيُّ اْلَمِلِك ِبنُْت (17)

«َسأَْرِجُعُه َلُه: َفقاَلْت كاَن». كما إِنْسانًا إِعاَدِتِه َعَىل قاِدَرٌة ِبنِْتي يا «َليْتَِك اْلَمِلُك: َلها َفقاَل
اْألُوَىل». ُصوَرتِِه إَىل

َواْلَوِزيُر اْلَمِلُك ِفيها َجَلَس َكِبريًَة داِئَرًة َوَرَسَمْت ، اْلَقْرصِ ِفناءِ إَِىل ِبِهْم ساَرْت ثُمَّ
تُْه َرشَّ ثُمَّ اْلماءِ، ِمَن َقِليًال َوأََخذَْت . اْلِجنِّيُّ يُْهِلَكُهُم ال َحتَّى تََخطِّيها ِمْن َوَحذََّرتُْهْم َواْلِقْرُد.
تُْظِلُم نْيا ِبالدُّ َوإِذا إنْسانًا. َفعاَد اْألُوَىل» ُصوَرتَِك إَِىل اْلِقْرِديَِّة ِمَن «اْخُرْج قاِئَلًة: َوْجِهِه َعَىل
— تَْجُرئنَِي «َكيَْف َويَُقوُل: — النَّْخَلِة ُطوِل ِمثِْل ِيف َوُهَو — اْلِجنِّيُّ َويُْقِبُل َكِثيٍف، ِبُدَخاٍن

كاَن؟» َكما إنْسانًا اْلِقْرَد ٰهذا تَْرِجِعي أَْن — اْلَخِبيثَُة أَيَّتُها
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ُخْسـَرْوشـاُه

َحَرِة السَّ َحْرُب (18)

ِمْن َشْعَرًة َفاْستَلَّْت اْلَفتاَة. َس يَْفَرتِ أَْن َوأَراَد أََسًدا، َلُهْم تََمثََّل َحتَّى َقْوَلُه يُتِمُّ اْلِجنِّيُّ كاَد َوما
. ِنْصَفنْيِ َفَشَطَرتُْه ِبِه، بَتُْه َفَرضَ ماِضيًا، َسيًْفا َفصاَرْت َرأِْسها

ِلتَْقتَُلها. اْلَعْقَرِب َعَىل ْت َوانَْقضَّ َحيًَّة، اْألَِمريَُة َفصاَرِت َعْقَربًا، َفصاَر الرَّأُْس َفاْختََفى
أََحٌد. يََرُهما َفَلْم َقِليًال َزَمنًا َوطارا يِْن، نَْرسَ َفصارا

َسُه. يَْفَرتِ أَْن يُحاِوُل ِذئٌْب َوراءَُه َويَْجِري يَْجِري، ِقطٌّ ِمنْها َوَظَهَر اْألَْرُض، ِت انَْشقَّ ثُمُّ
ُق َفتَتََفرَّ اْألَْرِض إَِىل تَْسُقُط) (أَْي: تَْهِوي ثُمَّ أَْعَىل، إَِىل تَْرتَِفُع انًَة ُرمَّ يُْصِبُح ِباْلِقطِّ َوإذا

َلها. َمِثيَل ال َعٍة ِبُرسْ َحبَّها، يَْلتَِقُط ِديًكا الذِّئُْب َويُْصِبُح َحبَّاتُها،

اْلَحْرِب خاِتَمُة (19)

َفأَْصبََح َسَمكًة، َوصاَرْت اْلِربَْكِة ِيف َفَوَقَعْت َعٍة ِبُرسْ َوتََدْحَرَجْت ناِظِرِه، َعْن َحبٌَّة واْختََفْت
أَْعِني: النَّاَر، يَتَقاذَفاِن َوصارا كانا، َكما َوَفتاًة ِجنِّيٍّا َواْلُحوُت َمَكُة السَّ َفعاَدِت ُحوتًا. يُك الدِّ
ْوشاَه». «ُخْرسَ َوِرْجَل اْلَمِلِك، َعنْيَ َوأَتَْلَف اْلَوِزيَر، َفأَْحَرَق ِمنُْهما، ُر َ الرشَّ َفتَطايََر ِبها. يََرتاَمياِن

الرَّماِد. ِمَن ُكوَمتنَْيِ َفصارا َواْألَِمريَُة، اْلِجنِّيُّ اْحَرتََق َقِليٍل َوبَْعَد

ِة اْلِقصَّ خاِتَمُة

يَح َرضِ زاَر أَْن بَْعَد بََلِدِه، إَىل َفَرَحَل ُكلِّها، النََّكباِت ٰهِذِه َسبََب كاَن أَنَُّه ْوشاُه» «ُخْرسَ َوَرأَى
َقتِْل ِيف َسبَبًا كاَن ُحْمُقُه، إَِليِْه َدَفَعُه واِحًدا ً َخَطأ أَنَّ — ُعْمِرِه ُطوَل — يَنَْس َوَلْم اْألَِمريَِة.

أَِمرٍي. َوتَْعِريِج َمِلٍك، َوتَْعِويِر َوَوِزيٍر، َوِجنِّيٍّ ، أَِمريَتنَْيِ
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