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املقفع ابن

١٠٦هـ–١٤٢هـ/٧٢٤م–٧٥٩م

ا فلمَّ عمرو، أبو وكنيته روزبه إسالمه قبل اسمه كان األصل، فاريس املقفع بن هللا عبد هو
كان داذويه أباه أن إىل املقفع بابن لقبه ويعود محمد، بأبي وُكنِّي هللا عبد ي ُسمِّ أسلم
الحجاج فرضبه السلطان؛ أموال بعض فأخذ الحجاج، ِقبَل من فارس بالد خراج متوليًا

باملقفع. ب فلُقِّ فتقفعتا، يديه عىل
تأثري النشأة لهذه فكان وبالغة؛ فصاحة أهل وهم األهتم، بني والء يف املقفع ابن نشأ
لعم ثمَّ هبرية، بن لداود كتب األدب، يف رفيعة درجة من إليه وصل وفيما فيه، عظيم
أيام عيل بن سليمان ألخيه ثم كرمان، عىل واليته زمن هللا عبد بن عيل بن عيىس املنصور

البرصة. عىل واليته
فطارده املنصور، أخيه ابن عىل الشام وايل عيل بن هللا عبد خرج أن ذلك أثناء يف وكان
إياه يسلِّماه أن فأبيا املنصور فطلبه البرصة؛ يف وعيىس سليمان أخويه إىل فلجأ املنصور،
فشدَّد األمان بكتابة املقفع ابن إىل وعهد بذلك املنصور فريض رشوطه، يمليان بأمان إال
عمه املنصور عزل ثم الرش. له يضمر وجعله عليه، أحفظه تشديًدا املنصور عىل فيه
ومن منه يسخر املقفع ابن فطفق معاوية، بن سفيان مكانه ووىلَّ البرصة عن سليمان
فقد منها؛ يخرج ولم سفيان دار إىل املقفع ابن دخل يوم وذات عليه، فنقم الكبري؛ أنفه

قتله. يف رأي للمنصور كان إنه ويقال سفيان، قتله
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العجم يف يكن لم «إنه فيه: قيل حتى علمه وسعة بذكائه، مشهوًرا املقفع ابن كان
اتَّهمه وقد للصديق، بحبه اشتهر وقد املروءة، وافر جواًدا، كريًما وكان منه». أذكى

عليه. التهمة هذه يثبت كتبه يف يشء ال ولكن بالزندقة، اده ُحسَّ
أشهر ومن العرب، أدب إىل الفرس أدب فيها جمع كثرية األدبية املقفع ابن آثار
األخالق إصالح إىل يرمي كتاب وهو الفارسية، عن نقله وقد ودمنة»، «كليلة مؤلفاته

الصغري. واألدب الكبري األدب ومنها العقول، وتهذيب
أفكاًرا األسلوب هذا يف نجد وإننا املمتنع، السهل هو به: خاص أسلوب املقفع البن
فيه ونجد املعاني، عىل املدلول قوية ومنتقاة، فصيحة سهلة، وألفاًظا منطق، وقوة منسقة
املعنى، ومبتذل األلفاظ وحيش عن باالبتعاد يويص كان وقد درجاتها، أرفع البالغة من
ذلك فإن البالغة نيل يف طمًعا الكالم لوحيش والتتبع «إياك الُكتَّاب: أحد مخاطبًا فيقول
أسلوب ظهر حتى سائًدا وظل الُكتَّاب، بلغاء واحتذاه أسلوبه ساد وقد األكرب» العيِّ

الجاحظ.
يف يَُرى فال وعلومهم، قومه آلداب ب يتعصَّ أعجميًا تفكريه يف كونه عىل املقفع وابن
وقائع إىل أشار أو حكمة، أو مثل أو بشعر استشهد وقلَّما اللغة، إال العربية من كتبه
الفارسية الحكمة إليها أدخل َمْن أول فهو العربية؛ عىل عظيم فضله فإن وآرائهم، العرب
ورفع وألَّف، عرَّب، َمْن وأول االجتماع، وسياسة األخالق وعلم اليوناني واملنطق الهندية

الفن. درجات أعىل إىل العربي النثر كتبه يف
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الكتاب مة بابمقدِّ

أجله من الذي السبب فيها ذكر الفاريس. الشاه بن بعيل ويُْعَرُف سحوان بن بهنود قدَّمها
كليلة اه سمَّ الذي كتابه الهند ملك لدبشليم الرباهمة1 رأس الهندي الفيلسوف بيدبا عمل
نه ضمَّ بما 2 وضنًا العوام، من فيه لغرضه صيانة والطري، البهائم ألسن عىل وجعله ودمنة
مندوحة5 للفيلسوف هي إذ وعيونها4 ومحاسنها وفنونها للحكمة وتنزيًها الطغام3 عن
أجله من الذي السبب وذكر ترشيف، ولطالبيها تثقيف.6 وملحبيها مفتوحة، ولخاطره
بالد إىل فارس أطباء رأس برزويه الفرس ملك فريوز بن قباذ بن أنورشوان كرسى أنفذ

ودمنة. كليلة كتاب ألجل الهند
الذي الرجل إليه حرض حتى الهند إىل دخوله عند برزويه تلطف من كان وما

الهند. علماء كتب من وجد ما مع ليالً امللك خزانة من ًرسا له استنسخه
فيها وذكر الكتاب، هذا نقل ألجل الهند مملكة إىل بزويه بعثة من كان الذي ذكر وقد

ما.
لم إن وأنه كالمه، بطان إىل والنظر بدراسته والقياد قراءته إتقان من مطالعه يلزم

منه. الغاية عىل يحصل لم كذلك يكن

الهنود. آلهة من برهمة ُعبَّاد الرباهمة: 1
بخالً. ضناً: 2

األرذال. الطغام: 3
خيارها. عيونها: 4

سعة. مندوحة: 5

تهذيب. تثقيف: 6
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أجله من الذي السبب ذكر وقد جهًرا، الكتاب وقراءة برزويه حضور فيها وذكر
أول من برزويه شأن فيه وذكر الطبيب، برزويه باب ى يُسمَّ مفرًدا بابًا بزرجمهر وضع
باب قبل وجعله أقسامها، يف واعترب الحكمة، وأحب التأديب، بلغ أن إىل مولده وآن أمره،

الكتاب. أول هو الذي والثور األسد

الهند وملك القرنني ذو

لدبشليم الفيلسوف بيدبا وضع أجله من الذي السبب كان الفاريس: الشاه بن عيل قال
امللوك أمر من فرغ ملَّا الرومي القرنني ذا اإلسكندر أن ودمنة» «كليلة كتاب الهند ملك

وغريهم. الفرس من املرشق ملوك يريد سار املغرب بناحية كانوا الذين
الفرس ملوك من وادعه8 َمْن ويسالم واقعه َمْن ويواقع7 نازعه َمْن يحارب يزل فلم
فتفرَّقوا حاربه َمْن عىل وتغلَّب ناواه، َمْن وقهر عليهم ظهر حتى األوىل الطبقة وهم
الهند بملك طريقه يف فبدأ الصني بالد نحو بالجنود فتوجه حزائق؛10 وتمزَّقوا طرائق9

وواليته. ملته يف والدخول طاعته إىل ليدعوه
فور؛ له يقال ومراس وقوة وبأس سطوة ذو ملك الزَّمان ذلك يف الهند عىل وكان
أطرافه11 إليه وضمَّ ملجاذبته واستعدَّ ملحاربته تأهب نحوه القرنني ذي إقبال بلغه ا فلمَّ
والسباع للحروب ة املعدَّ الفيلة من ة، مدَّ أرسع يف العدَّة له وجمع عليه التألب12 يف وجدَّ

اللوامع. والحراب القواطع، والسيوف املرسجة، الخيول مع بالوثوب، املرضاة13
قطع كأنها التي الخيل من له أعدَّ قد ما وبلغه الهندي فور من القرنني ذو قرب ا فلمَّ
من القرنني ذو تخوَّف األقاليم، يف كانوا الذين امللوك من أحد بمثله يلقه لم مما الليل،

املبارزة. ل عجَّ إن به يقع تقصري

يحارب. يواقع: 7
صالحه. وادعه: 8

فرًقا. أي طرائق: 9

قطًعا. حزائق: 10

محرم. قريب وكل وأعمامه، وإخوته أبواه الرجل؛ أطراف أطرافه: 11
ع. التجمُّ التألب: 12
املعوَّدة. اة: املرضَّ 13
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الكتاب مقدِّمة باب

الحيلة إعمال فرأى وتجربة؛ تدبري حسن مع ومكايد حيل ذا رجالً القرنني ذو وكان
وكيف ألمره والتدبري الحيلة الستنباط بمكانه وأقام عسكره عىل خندًقا واحتفر ل، والتمهُّ
تكون موافق ليوم باالختيار وأمرهم املنجمني فاستدعى به، اإليقاع عىل يقدم أن له ينبغي

بذلك. فاشتغلوا عليه؛ والنرصة الهند ملك ملحاربة سعادة فيه له
من بالحذق ُصنَّاعها من املشهورين الُصنَّاع أخذ إالَّ بمدينة يمرُّ ال القرنني ذو وكان
يصنعوا أن معه الذين الصناع إىل14 يتقدَّم أن فطنته ودلته همته له فنتجت صنف؛ كل
رساًعا، مرَّت دفعت إذا تجري، بكر عىل الرجال من تماثيل عليها مجوفة نحاس من خيالً
يف الصف أمام وتقدَّم وتلبس والكربيت بالنفط أجوافها تُْحَىش أن منها فرغوا إذا وأمر
عىل خراطيمها لفت إذا الفيلة فإن النريان، فيها ترضب الجمعان يلتقي ما ووقف القلب،
والفراغ واالنكماش16 بالتشمري15 الصناع إىل وأوعز هاربة، ولَّت حامية وهي الفرسان
رسله القرنني ذو فأعاد املنجمني؛ اختيار وقت أيًضا وقرب لوا وعجَّ ذلك يف فجدُّوا منها؛
مخالفته عىل 17 ُمرصٍّ جواب فأجاب لدولته؛ واإلذعان طاعته من إليه يدعوه بما فور إىل

محاربته. عىل مقيم18
الرجال ودفعت أمامه، الفيلة فور وقدَّم بأهبته إليه سار عزيمته القرنني ذو رأى ا فلمَّ
ت أحسَّ ا فلمَّ عليها، خراطيمها ولفت نحوها الفيلة فأقبلت الفرسان، وتماثيل الخيل تلك
عىل تلوي ال هاربة مهزومة ومضت أرجلها تحت وداستهم عليها كان َمْن ألقت بالحرارة
وأثخنوا اإلسكندر أصحاب وتبعهم وجمعه فور وتقطع20 وطئته. إالَّ بأحد تمرُّ وال يشء19
تحملهم وال وعيالك عدتك عىل وأبق إلينا ابرز الهند ملك يا اإلسكندر: وصاح الجراح، فيهم
املجحفة، واملواضع املتلفة املهالك يف بعدته امللك يرمي أن املروءة من ليس فإنه الفناء. عىل
األسعد. فهو صاحبه قهر فأينا الجند ودع إيل فابرز بنفسه. عنهم ويدفع بماله يقيهم بل

ويوصيهم. يأمرهم أي إىل: يتقدَّم 14
الجد. التشمري: 15

اإلرساع. االنكماش: 16
. مستمرٌّ : مرصٌّ 17

العزم. ثابت مقيم: 18

تنتظر. وال تقف ال يشء: عىل تلوي ال 19

تفرَّق. تقطَّع: 20
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فيه، طمًعا مالقاته؛ إىل نفسه دعته21 الكالم ذلك القرنني ذي من فور سمع ا فلمَّ
النهار من ساعات فرسيهما ظهري عىل فتجاوال22 اإلسكندر إليه فربز فرصة، ذلك وظن

يتعاركان. يزاال ولم فرصة صاحبه من أحدهما يلقى ليس
عسكره يف القرنني ذو أوقع حيلة وال فرصة يجد ولم أمره اإلسكندر أعيا23 ا فلمَّ
وظنَّها الزعقة سمع عندما فور فالتفت والعساكر؛ األرض لها ارتجت عظيمة صيحة
إىل فوقع بأخرى أتبعها رسجه عن أمالته برضبة القرنني ذو فعاجله عسكره، يف مكيدة

األرض.
فقاتلوه اإلسكندر عىل حملوا24 ملكهم إليه صار وما بهم نزل ما الهنود رأت ا فلمَّ
عىل فاستوىل أكتافهم25 هللا ومنحه اإلحسان نفسه من فوعدهم املوت، معه أحبوا قتاالً
أمرهم من أرد ما له استوسق26 حتى بالهند وأقام ثقاته من رجالً عليهم وملَّك بالدهم
ما نحو متوجًها ومىض عليهم الرجل ذلك وخلَّف الهند عن انرصف ثم كلمتهم، واتفاق

له. قصد

وبغيه امللك دبشليم

الرجل طاعة من عليه كانوا عما الهنود ت تغريَّ بجيوشه الهند عن القرنني ذو بعد ا فلمَّ
عليهم يملِّكوا أن والعامة ترىضالخاصة وال للسياسة ليسيصلح وقالوا عليهم خلَّفه الذي
واجتمعوا ويستقلهم27 يستذلهم يزال ال فإنه بيوتهم أهل من وال منهم هو ليس رجالً
وخلعوا «دبشليم» له يقال ملًكا عليهم فملَّكوا ملوكهم. أوالد من رجالً عليهم يملِّكون

اإلسكندر. عليهم خلَّفه كان الذي الرجل
َمْن يغزو وجعل وتكربَّ وتجربَّ وبغى طغى امللك له واستقرَّ األمر له استوسق ا فلمَّ

الرعية. فهابته منصوًرا مظفًرا مؤيًدا ذلك مع وكان امللوك، من حوله

ساقته. دعته: 21

اآلخر. حول أحدهما دار تجاوال: 22
أعجز. أعيا: 23
كرُّوا. حملوا: 24

عليهم. سلَّطه أكتافهم: هللا منحه 25

انتظم. استوسق: 26
يحتقرهم. يستقلهم: 27
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وأساء أمرهم، واستصغر بالرعيَّة، عبث والسطوة امللك من عليه هو ما رأى ا فلمَّ
الدَّهر. من برهًة ذلك عىل فمكث عتوا ازداد إال حاله يرتقي ال وكان فيهم، السرية

الفيلسوف بيدبا

األمور يف ويُرَجُع بفضله يُعَرُف حكيم فاضل الرباهمة من فيلسوف رجل زمانه يف وكان
«بيدبا». له يقال قوله إىل

هو عما رصفه يف الحيلة وجه يف فكَّر للرعية الظلم من عليه هو وما امللك رأى ا فلمَّ
أشاوركم أن أريد ما أتعلموا وقال: تالمذته لذلك فجمع واإلنصاف؛ العدل إىل ورده عليه
الرشِّ ولزوم العدل عن الخروج من عليه هو وما دبشليم يف الفكرة أطلت أني اعلموا فيه؟
إذا األمور هذه ملثل أنفسنا نروض28 ما ونحن الرعية، مع العرشة وسوء السرية ورداءة
لزمنا وأهملناه ذلك أغفلنا ومتى العدل، ولزوم الخري فعل إىل لنردهم إال امللوك من ظهرت
ويف منهم، أجهل الجهال أنفس يف كنا أن إلينا املحذورات وبلوغ بنا املكروه وقوع من

الوطن. عن الجالء29 عندي الرأي وليس منهم، أقل عندهم العيون
وال الطريقة وقبح السرية سوء من عليه هو ما عىل إبقاؤه حكمتنا يف يسعنا وال
معاندته، لنا تهيأت ملا بغرينا نستعني أن إىل ذهبنا ولو ألسنتنا بغري مجاهدته30 يمكننا

بوارنا.31 ذلك يف كان سريته سوء وإنكارنا بمخالفته منا أحسَّ وإن
العيش ونضارة الوطن طيب عىل والثور والحيَّة والكلب بع السَّ مجاورة أن وتعلمون

بالنفس. غدر
نوازل من نفسه به ن يحصِّ ما إىل مرصوفة همته تكون أن لحقيق32 الفيلسوف وإن

املحبوب. الستجالب املخوف ويدفع املحذور، ولواحق املكروه
السوء رجال مجاورة إن يقول: تلميذه إىل كتب فيلسوًفا أن أسمع كنت ولقد
فإذا املخاوف، من يسلم لم الغرق من سلم هو إن البحر، كراكب لهم واملصاحبة

ندِّرب. نروِّض: 28
االنتزاح. الجالء: 29

مقاومته. مجاهدته: 30

هالكنا. بوارنا: 31
لجدير. لحقيق: 32
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ودمنة كليلة

ألن لها؛ نفس ال التي الحمري من ُعدَّ املخوفات ومصادر الهلكات موارد34 نفسه33 أورد
املكروه، وتتوقى النفع به تكتسب ما بمعرفة طبائعها يف ت خصَّ قد البهيمية الحيوانات
لها مهلك مورد عىل أرشفت متى وأنها هلكتها، فيه مورًدا أنفسها تورد نرها لم أننا وذلك
وقد عنه. والتباعد النفور إىل لها وصيانة بأنفسها شًحا فيها، ركبت التي بطبائعها مالت
وعليكم أعتضد35 وبكم معرفتي وموضع رسي ومكان أرستي ألنكم األمر لهذا جمعتكم
أن عىل له. نارص وال ضائع فهو كان حيث برأيه واملنفرد نفسه يف الوحيد فإن أعتمد،

والجنود. بالخيل يبلغ ال ما بحيلته يبلغ قد العاقل

والفيل القنربة مثل

للفيل وكان الفيل، طريق عىل فيها وباضت أدحية37 اتخذت قنربة36 أن ذلك يف واملثل
م38 وهشَّ القنربة عش فوطئ مورده لريد عادته عىل يوم ذات فمرَّ عليه. يرتدد مرشب

فراخها. وقتل بيضها
عىل فوقعت فطارت غريه. من ال الفيل من نالها الذي أن علمت ساءها ما نظرت ا فلمَّ
أفعلت جوارك؟ يف وأنا فراخي وقتلت بييض مت هشَّ ِلَم امللك أيها قالت: ثم باكية رأسه

لشأني؟ واحتقاًرا ألمري منك استصغاًرا هذا
ذلك. عىل حملني الذي هو قال:

الفيل. من نالها ما إليها فشكت الطري جماعة إىل وانرصفت فرتكته
طيور؟ ونحن منه نبلغ أن عىس وما لها: فقلن

فإني عينيه فتفقأن إليه معي ترصن أن منكن أحب والغربان: للعقاعق39 فقالت
أخرى. بحيلة ذلك بعد له احتال

املورد. أحرضها نفسه: أورد 33
مجاز». هنا «وهو املاء إىل الطريق وهو مورد، جمع موارد: 34

أستعني. أعتضد: 35
العصافري. من نوع قنربة: 36

عًشا. أدحية: 37
كرس. 38

الحمامة. قدر عىل طائر وهو عقعق جمع العقاعق: 39
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الكتاب مقدِّمة باب

ال وبقي بهما ذهبن حتى عينيه ينقرن يزلن فلم الفيل، إىل وذهبن ذلك إىل فأجبنها
موضعه. من يقمه40 مما إال ومرشبه مطعمه طريق إىل يهتدي

من نالها ما إليها فشكت كثرية ضفادع فيه غدير إىل جاءت منه ذلك علمت ا فلمَّ
أن منكن أحب قالت: منه؟ نبلغ وأين الفيل عظم يف نحن حيلتنا ما الضفادع: قالت الفيل.
لم أصواتكن سمع إذا فإنه وتضججن، فيها فتنققن42 منه قريبة وهدٍة41 إىل معي ترصن

فيها. فيهوي املاء يف يشك
العطش جهده وقد الضفادع نقيق الفيل فسمع الهاوية، يف واجتمعن ذلك إىل فأجبنها
أيها وقالت: رأسه عىل ترفرف القنربة وجاءت فيها. فاعتطم الوهدة يف وقع حتى فأقبل
عظم عند جثتي صغر مع حيلتي عظم رأيت كيف ألمري املحتقر بقوته املغرتُّ الطاغي

همتك؟ وصغر جثتك

تالمذته يستشري بيدبا

الفاضل الفيلسوف أيها بأجمعهم: قالوا الرأي. من له يسنح43 بما منكم واحد كل فليرش
رأيك عند رأينا مبلغ يكون أن عىس وما علينا، والفاضل فينا املقدَّم أنت العادل، والحكيم
فيه والذنب تغرير44 التمساح مع املاء يف السباحة أن نعلم أننا غري فهمك؟ عند وفهمنا
نفسه عىل ليجربه فيبتلعه الحية ناب من السمَّ يستخرج والذي موضعه، يف عليه دخل مَلْن
تفزعه لم امللك وهذا وثبته، يأمن لم غابته يف األسد عىل دخل وَمْن للحية، الذنب فليس
لقيته إذا بسوء ومبادرته سورته45 من عليك نأمن ولسنا التجارب تؤدبه ولم النوائب

يجب. ما بغري
يشاور أن يدع ال الحازم الرأي ذا لكنَّ فأحسنتم قلتم لقد لعمري بيدبا: الحكيم فقال
يف به ينتفع وال الخاصة يف به يكتفى ال الفرد والرأي املنزلة، يف فوقه أو دونه هو َمْن

األرض. وجه عن يأكله يقمه: 40
األرض. من انخفض ما وهدة: 41

الضفادع. صياح النقيق: 42
ويخطر. يعرض يسنح: 43

للهلكة. النفس تعريض أي تغرير: 44
ته. حدَّ سورته: 45
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نصيحتكم يل وتبنيَّ مقالتكم سمعت وقد دبشليم، لقاء عىل عزيمتي ت صحَّ وقد العامة،
امللك عند حديثي وستعرفون عزًما وعزمت رأيًا رأيت قد أني غري وعليكم، عيلَّ واإلشفاق

إيلَّ. فاجتمعوا عنده من خروجي بكم اتَّصل فإذا إياه، ومجاوبتي
بالسالمة. له يدعون وهم ورصفهم

امللك عىل بيدبا دخول
مسوحه46 عليه ألقى الوقت ذلك كان إذا حتى امللك، عىل للدخول يوًما اختار بيدبا إن ثمَّ
عليه وسلَّم إليه وأُرِشد إذنه47 صاحب عن وسأل امللك، باب وقصد الرباهمة لباس وهي
وقال: وقته يف امللك عىل اآلذن فدخل نصيحة. يف امللك قصدت رجل إني له: وقال وأعلمه
ووقف فدخل له فأذن نصيحة، للملك معه أن ذكر بيدبا، له يقال الرباهمة من رجل بالباب

وسكت. قائًما واستوى48 له وسجد ر وكفَّ يديه بني
شيئًا منا يلتمس أن ا إمَّ ألمرين: إالَّ يقصدنا لم هذا إن وقال: سكوته يف دبشليم وفكر
يف فضل للملوك كان إن قال: ثم طاقه، به له يكن فلم لحقه ألمر ا وإمَّ حاله، به يصلح
وليس بالعلم امللوك عن أغنياء الحكماء ألن أعظم؛ حكمتها يف فضالً للحكماء فإن مملكتها
متى يفرتقان ال متآلفني إلفني والحياء العلم وجدت وقد باملال، الحكماء عن بأغنياء امللوك
نفًسا صاحبه يطب لم أحد منهما ُعِدَم إن كاملتصافيني49 اآلخر، يوجد لم أحدهما ُفِقَد
عىل فضلهم ويعرف ويكرمهم الحكماء من يَْستَْحِي لم وَمْن عليه، تأسًفا بعده بالبقاء
عقله، ُحِرَم مَمْن كان الرذلة50 املواطن عن وينزههم الواهنة املواقف عن ويصنهم غريهم

الجهال. من وُعدَّ حقوقهم، الحكماء وظلم دنياه، وخرس
وال حاجتك تعرض ال ساكتًا بيدبا يا إليك نظرت له: وقال بيدبا إىل رأسه رفع ثم
يف ذلك عند وتأملت أدركته، حرية أو ساورته51 هيبة أسكته الذي إن فقلت: بغيتك تذكر

شعر. من ثوب وهو مسح جمع مسوحه: 46

حاجبه. إذنه: صاحب 47

نهض. استوى: 48
املتوادين. املتصافيني: 49

الرديئة. الرذلة: 50
غالبته. ساورته: 51
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فإنه ذلك؛ إىل حرَّكه ألمر إالَّ عادة غري عىل يطرقنا52 أن لبيدبا يكن لم وقلت: وقوفك طول
َمْن أوىل كنت ناله ضيم من يكن فإن دخوله. سبب عن نسأله فهال زمانه، أهل أفضل من
عرًضا بغيته كانت وإن وإعزازه. مراده إىل البلوغ يف وتقدَّم ترشيفه يف وسارع بيده أخذ
ال ومما امللك أمر من يكن وإن أحب، فيما ذلك من بإرضائه أمرت نيا53 الدُّ أعراض من
مثله أن عىل عقوبته، أمر يف نظرت إليه ينقادوا وال أنفسهم من يبذلوه أن للملوك ينبغي
الرعية أمور من شيئًا كان وإن امللوك، مسألة باب يف نفسه إدخال عىل ليجرتئ54 يكن لم
بالخري إال يشريون ال الحكماء فإن هو. ما نظرت إليهم عنايتي أرصف أن فيه يقصد

الكالم. يف لك فسحت قد وأنا بضده. يشريون ال والُجهَّ
من نفسه يف وقع كان ما ي56 وُرسِّ روعه عنه أُفِرَخ55 امللك من ذلك بيدبا سمع ا فلمَّ

وقال: يديه بني قام ثم وسجد له ر57 وكفَّ خوفه

األمد58 عىل ملكه ودوام األبد عىل امللك بقاء تعاىل هللا أسال إني أقول ما أول
بعدي من جميع عىل يل رشًفا جعله محالً هذا مقامي يف امللك منحني قد ألنه

الحكماء. عند الدَّهر عىل باقيًا وذكًرا العلماء، من

امللك عيلَّ عطف قد وقال: منه له بدا بما فرًحا به مستبًرشا بوجهه امللك عىل أقبل ثم
يف املخاطرة عىل وحملني59 امللك عىل الدخول إىل دعاني الذي واألمر وإحسانه بكرمه
أني ذلك به يتصل َمْن وسيعلم غريه، دون بها اختصصته نصيحة عليه واإلقدام كالمه
فهو عني ووعاه كالمي يف فسح فإن الحكماء، عىل للموىل يجب فيما غاية عن أقرص لم

يلحقني. لوم من وخرجت يلزمني ما بلغت فقد ألقاه هو وإن بذلك، حقيق

يأتينا. يطرقنا: 52
ومتاعها. حطامها الدنيا: أعراض 53

يتشجع. يجرتئ: 54
ذهب. أفرخ: 55
زال. رسي: 56

خضع. ر: كفَّ 57

املدى. األمد: 58
أغراني. حملني: 59
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حتى منك وسامع عليك ومقبل إليك مصٍغ فإنني شئت مهما تكلَّم بيدبا يا امللك: قال
أهله. أنت بما ذلك عىل وأجازيك آخره إىل عندك ما أستفرغ

أربعة الحيوان سائر بني من اإلنسان بها اُختصَّ التي األمور وجدت إني بيدبا: قال
وهي: العالم، يف ما جماع وهي أشياء

الحكمة، باب يف داخلة والروية واألدب والعلم والعدل. والعقل والعفة الحكمة
واألنفة60 والصيانة والكرم والحياء العقل، باب يف داخلة والوقار والصرب والحلم
باب يف داخلة الخلق وحسن واملراقبة61 واإلحسان والصدق العفة، باب يف داخلة

العدل.

يخرجه لم واحد يف هذه كملت فمتى املساوئ. هي وأضدادها املحاسن هي وهذه
ما عىل يتأسف ولم عقباه62 من نقص إىل وال دنياه من الحظ سوء إىل نعمته يف النقص
مكروه. عند يدهش ولم ملكه، يف املقادير به تجري ما يحزنه ولم ببقائه، التوفيق يُِعِن
تخلق64 ال وحلة باإلمالق،63 لها يرضب ال وذخرية اإلنفاق، عىل يفنى ال كنز فالحكمة
ابتدائه عن أمسكت امللك يدي بني مقامي عند كنت ولنئ تها. مدَّ ترصم65 ال ولذَّة جدتها،
يهابوا أن ألهل امللوك إن ولعمري له، واإلجالل لهيبته إال مني يكن لم ذلك فإن بالكالم
العلماء قالت وقد قبله. امللوك منازل عن امللك فيها جلَّ التي املنزلة يف هو َمْن سيما وال

الندامة. عاقبته فإن الفارغ الكالم وتجنَّب السالمة، فيه فإن السكوت الزم

الدنايا. عن ع الرتفُّ األنفه: 60
هللا. مخافة املراقبة: 61

آخرته. عقباه: 62

صاحبها. يفتقر ال أي الفقر اإلمالق: 63
تبىل. ال تخلق: ال 64

تنقطع. ال ترصم: 65
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الفيلسوف بيدبا

يكون بكالم منكم كل ليتكلم لهم: فقال ملك مجلس هم ضمَّ العلماء من أربعة أن وُحِكي
أنفع من إن الثاني: وقال السكوت. العلماء خلة66 أفضل أحدهم: فقال لألدب، أصالً
ال أن لإلنسان األشياء أنفع الثالث: وقال عقله. من منزلته قدر يعرف أن لإلنسان األشياء

للمقادير. التسليم لإلنسان األمور أروح67 الرابع: وقال يعنيه. ال بما يتكلم
وقالوا: والروم وفارس والهند الصني من األقاليم ملوك الزَّمان بعض يف واجتمع
ما عىل أنا الصني: ملك قال الدَّهر. غابر عىل عنه تدون بكلمة منا كل يتكلم أن ينبغي
كانت فإن بالكلمة يتكلم مَلْن عجبت الهند: ملك قال قلت. ما رد عىل مني أقدر أقل لم
ملكتني بالكلمة تكلَّمت إذا أنا فارس: ملك قال أوبقته.68 عليه كانت وإن تنفعه لم له
ندمت ولقد قط به أتكلم لم ما عىل ندمت ما الروم: ملك قال ملكتها. بها أتكلم لم وإذا
إىل منه يرجع ال الذي الهذر69 من أحسن امللوك عند والسكوت كثريًا. به تكلمت ما عىل
يف يل فسح ملَّا ته مدَّ هللا أطال امللك أن غري لسانه. اإلنسان به اُستُِضَل71 ما وأعضل70 نفع.
ذلك ثمرة تكون أن غريض هي التي األمور من به أبدأ ما أوىل كان فيه يل وأوسع الكالم،
وإنما له. كالمي يف أقصد ما هي العقبى72 أن عىل قبيل. بالفائدة أختصه وأن دوني، له

فأقول: عيلَّ وجب فرًضا قضيت قد وأكون إليه راجع ورشفه نفعه

وشيَّدوه قبلك امللك أسسوا الذين الجبابرة وأجدادك آبائك منازل يف إنك امللك أيها
واستجاشوا74 الجيوش، وقادوا البالد، ومهدوا73 والحصون، القالع وبنوا دونك،

خصلة. خلة: 66

الراحة. من تفضيل أروح: 67
أهلكته. أوبقته: 68

الكالم. سقط الهزر: 69
أقبح. أعضل: 70

الضالل. عىل ُحِمَل استضل: 71
العاقبة. العقبى: 72
أصلحوا. مهدوا: 73

جمعوا. استجاشوا: 74
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يف الدُّهور عاشوا والكراع75 السالح من واستكثروا ة، املدَّ لهم وطالت العدَّة،
عن قطعهم وال الذكر، جميل اكتساب من ذلك يمنعهم فلم والرسور، الغبطة
وحسن ُولُّوه بَمْن والرفق خولوه76 َمْن إىل اإلحسان واستعمال الشكر اغتنام
االقتدار. وسكرة امللك غرَّة77 من فيه كانوا ما عظم مع تقلَّدوه، فيما السرية

وأموالهم وديارهم أرضهم ورثت قد سعده كوكب الطالع جده السعيد امللك أيها وإنك
ولم والجنود، األموال من وورثت امللك من ُخوِّلت فيما فأقمت عدَّتهم، كانت التي ومنازلهم
وأسأت الرعية عىل وعلوت وعتوت78 وبغيت طغيت بل عليك، يجب ما بحق ذلك يف تقم
وتتبع أسالفك سبيل تسلك أن بك واألشبه79 األوىل وكان البلية. منك وعظمت السرية
واقع وشينه81 لك الزم عاره عما وتقلع لك أبقوه ما محاسن وتقفو80 قبلك امللوك آثار
ويعقبك82 ذكره، بعدك يبقى الذي الخري سنن لهم وتسنُّ برعيتك، النظر وتحسن بك،
املغرتَّ الجاهل فإن االستقامة. عىل وأدوم السالمة، عىل أبقى ذلك ويكون فخره، الجميل
والرفق. باملداراة امللك ساس من اللبيب والحازم واألمنية، البطر أموره يف استعمل َمْن

عرض ابتغاء بهذا أتكلم فلم عليك. يثقلن وال إليك، ألقيت فيما امللك أيها فانظر
عليك. مشفًقا ناصًحا أتيتك ولكني إيلَّ تسوقه معروف التماس وال به، تجازيني

الدواب. الكراع: 75
ملكوه. خولوه: 76

بمعناه. االغرتار، من االسم غرَّة: 77

استكربت. عتوت: 78

األليق. أي األشبه: 79
تتبع. تقفو: 80
عيبه. شينه: 81

يورثك. أي يعقبك: 82

20



الكتاب مقدِّمة باب

السجن يف بيدبا

الجواب؛ يف له فأغلظ امللك قلب أوغر83 مناصحته وقىض مقالته من بيدبا فرغ ا فلمَّ
يستقبلني مملكتي أهل من أحًدا أن أظن كنت ما بكالم تكلَّمت لقد وقال: ألمره استصغاًرا
وعجز منتك84 وضعف شأنك صغر مع أنت فكيف عليه. أقدمت ما عىل يقدم وال بمثله
وما حدَّك، فيه جاوزت فيما بلسانك وتسلطك عيلَّ إقدامك من إعجابي أكثرت ولقد قوتك!
ويروم يبلغ أن عساه مَلْن وموعظة عربة فذلك بكم، التنكيل من أبلغ غريك تأديب يف أجد

ويُْصَلَب. يُْقتََل أن به أمر ثم مجالسهم. يف لهم أوسعوا إذا امللوك من أنت رمت ما
وتقييده. بحبسه أمر ثم عنه فأحجم به؛ أمر فيما فكَّر به مضوا ا فلمَّ

واعتصموا البالد يف فهربوا إليه يجتمع كان وَمْن تالمذته طلب يف امللك أنفذ ُحِبَس ا فلمَّ
يجرس وال إليه يلتفت وال عنه امللك يسأل ال أياًما محبسه يف بيدبا فمكث البحار؛ بجزائر

عنده. يذكره أن أحد
الفلك إىل فمدَّ سهده. وطال شديًدا سهًدا امللك سهد85 الليايل من ليلة كان إذا حتى
استنباط إىل به فسلك فيه الفكر فأغرق الكواكب؛ وحركات الفلك تفلك86 يف وتفكَّر برصه
فيه. كلَّمه فيما وتفكَّر بيدبا ذلك عند فذكر عنه. واملسألة الفلك أمور من له عرض يشء
واجب وضيَّعت الفيلسوف، بهذا صنعت فيما أسأت لقد نفسه: يف وقال لذلك فارعوى87
يف تكون أن ينبغي ال أربعة العلماء: قالت وقد الغضب رسعة إالَّ ذلك عىل حملني وما حقه
يده88 ذات مع بمعذور ليس صاحبه فإن والبخل مقتًا، األشياء أجدر فإنه الغضب امللك:
شأنها، من ليس السفه فإن املحاورة يف والعنف يجاوره، أن لحٍد ليس فإنه والكذب
ما بخالف وكافأته يستحق ما بضد فعاملته مبلًَّغا يكن ولم يل نصح رجل إيلَّ أتى وإني
به، يشري ملا وأنقاد كالمه أسمع أن الواجب كان بل مني، جزاؤه هذا كان وما يستوجب.

به. يأتيه َمْن لساعته أنفذ ثم

غيًظا. مأله أوغر: 83
إحسانك. منتك: 84

نومه. طار سهد: 85

استدارة. تفلك: 86
رأيه. عن رجع ارعوى: 87

ميرسته. يده: ذات 88
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اململكة جميع عىل بيدبا تولية

رأيي زت وعجَّ همتي تقصري إىل قصدت الذي ألست بيدبا يا له: قال يديه بني مثل ا فلمَّ
الرفيق، والصادق الشفيق الناصح امللك أيها بيدبا: له قال آنًفا؟ به تكلَّمت بما سريتي يف
عيلَّ أعد بيدبا يا امللك: له قال لك. ملكك ودوام ولرعيتك لك صالح فيه بما نبأتك إنما
وجعل إليه. مصٍغ وامللك كالمه ينثر بيدبا فجعل به. جئت إالَّ حرًفا منه تدع وال كله كالمك
بيدبا إىل طرفه رفع ثم يده، يف كان بيشء األرض ينكت89 شيئًا منه سمع كلَّما دبشليم
وأنا قلبي يف موقعه وحسن كالمك استعذبت قد إني بيدبا يا له: وقال بالجلوس وأمره

أمرت. بما وعامل به أرشت الذي يف ناظر
امللك أيها بيدبا: فقال بالقبول. اه وتلقَّ لباسه من عليه وألقى فُحلَّت بقيوده أمر ثم
من وليتك وقد الفاضل، الحكيم أيها صدقت قال: ملثلك. نُهية به كلَّمتك ما دون يف إن
غري فإني األمر هذا من أعفني امللك أيها له: فقال مملكتي. أقايص جميع إىل هذا مجليس

ذلك. من فأعفاه بك، إالَّ بتقويمه مضطلع
إعفائك يف فكرت إني وقال: فردَّه فبعث برأي. ليس فعله الذي أن علم انرصف ا فلمَّ
فال سواك به يضطلع وال غريك به ينهض وال بك إال يقوم ال فوجدته عليك عرضته مما

ذلك. إىل بيدبا فأجابه فيه؛ تخالفني
ويركب تاًجا رأسه عىل يعقدوا أن وزيًرا استوزروا إذا الزمان ذلك أهل عادة وكان
عىل التاج فُوِضَع ذلك؛ ببيدبا يُفَعَل أن امللك فأمر املدينة، يف به ويطاف اململكة أهل يف
الرشيف، من للدنيء يأخذ واإلنصاف العدل بمجلس فجلس ورجع املدينة يف وركب رأسه،
والبذل، العطاء من وأكثر العدل، سنن ووضع املظالم وردَّ والضعيف، القوي بني ويساوي
امللك رأي جديد من له هللا جدَّد بما فرحني مكان كل من فجاءوا بتالمذته الخرب واتصل
السرية، سوء من عليه كان عما دبشليم إزالة يف بيدبا توفيق عىل تعاىل هللا وشكروا فيه.

الهند. بالد يف يعيِّدونه عيد اليوم إىل فهو فيه، يعيِّدون عيًدا اليوم ذلك واتخذوا
ونشط السياسة كتب لوضع تفرَّغ بدبشليم اشتغاله من فكره أخىل ملَّا بيدبا إن ثم
حسن من بيدبا له رسم ما عىل امللك ومىض الحيل، دقائق فيها كثرية كتبًا فعمل لها؛

التفكُّر. حال نحوه أو بقضيب يرضبها ينكت: 89
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عىل األمور له وانقادت نواحيه، يف كانوا الذين امللوك إليه فرغبت الرعية؛ يف والعدل السرية
مملكته. وأهل رعيته به وفرحت استوائها،

لست لهم: وقال جميالً. وعًدا ووعدهم صلتهم فأحسن تالمذته جمع بيدبا إن ثم
وبطلت حكمته ضاعت قد بيدبا إن قلتم أن امللك عىل دخويل وقت نفوسكم يف وقع أنه أشك
فكري وصحة رأيي نتيجة علمتم فقد الطاغي، الجبار هذا عىل الدخول عىل عزم إذا فكرته
كسكرة سكرة لها امللوك إن تقول: قبيل الحكماء من أسمع كنت ألني به؛ جهالً آته لم وأني

الرشاب.
الحكماء. وأدب العلماء بمواعظ إال السكرة من تفيق ال فامللوك

امللوك تقويم العلماء عىل والواجب العلماء، بمواعظ يتَّعظوا أن امللوك عىل والواجب
من عليه هم عما لريتدعوا لهم الالزمة البينة الحجة وإظهار بحكمتها، وتأديبها بألسنتها
مللوكهم الحكماء عىل واجبًا فرًضا العلماء قالت ما فوجدت العدل؛ عن والخروج االعوجاج
عىل األجساد حفظ صناعته يف عليه يجب الذي كالطبيب سكرتهم. سنة90 من ليوقظوهم

الصحة. إىل ردُّها أو صحتها
بيدبا كان إنه يقول: َمْن إال األرض عىل يبقى وما أموت أن أو يموت أن فكرهت
يمكنه لم إنه قائل قال فإن عليه. كان عما يرده فلم الطاغي دبشليم زمان يف الفيلسوف
عن واالنزعاج91 به أوىل جواره ومن منه الهرب كان قالوا: نفسه عىل خوًفا يكلمه أن
بعدي الحكماء وبني بيني فيما أتيت قد فأكون بحياتي أجود أن فرأيت شديد؛ الوطن
يقال فإنه معاينوه. أنتم ما ذلك من وكان أريده، بما الظفر أو التغرير عىل فحملتها عذًرا.
ا وإمَّ نفسه، يف تناله بمشقة ا إمَّ ثالث: بإحدى إال مرتبًة أحد يبلغ لم إنه األمثال: بعض يف

الرغائب. ينل لم األهوال يركب لم وَمْن دينه، يف وكٍس93 أو ماله، يف بوضيعٍة92
فليضع الحكمة. رضوب يف كتابًا أضع أن يف لساني بسط94 قد دبشليم امللك وغن
الحكمة من بلغ وأين عقله مقدار ألنظر عيلَّ وليعرضه شاء فن أي يف شيئا منكم واحٍد كل

فهمه.

نوم. سنة: 90

واالنتقال. ل التحوُّ االنزعاج: 91
خسارة. وضيعة: 92

نقصان. وكس: 93

أطلق. أي بسط: 94
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الحكمة من منحك ما لك وهب والذي العاقل، واللبيب الفاضل الحكيم أيها قالوا:
وبك وفاضلنا رئيسنا وأنت قط، ساعة بقلوبنا هذا خطر ما والفضيلة، واألدب والعقل

أمرت. فيما أنفسنا سنجهد ولكن انتعاشنا، يدك وعىل رشفنا
به. ويقوم بيدبا ذلك له يتوىل زمانًا السرية حسن من ذلك عىل امللك ومكث

الكتاب لوضع بيدبا امللك ندب

ذلك كفاه قد بما األعداء أمور يف النظر عنه وسقط امللك له استقرَّ ملَّا دبشليم امللك إن ثم
فوقع وأجداده؛ آلبائه الهند فالسفة وضعتها التي الكتب يف النظر إىل همته رصف بيدبا،
آباؤه ذُِكَر كما أيامه فيه وتذكر إليه ينسب مرشوح كتاب أيًضا له يكون أن نفسه يف

قبله. من وأجداده
إنك بيدبا يا له: وقال به وخال فدعاه بيدبا. إال يقوم95 ال أنه علم ذلك عىل عزم فلما
قبيل، للملوك كانت التي الحكمة خزائن يف ونظرت فكرَّت وإني وفيلسوفها. الهند حكيم
مملكته. وأهل أدبه عن وينبئ وسريته أيامه فيه يذكر كتابًا وضع قد إالَّ أحًدا فيهم أر فلم
حكماؤها، وضعته وما ومنه فيها، حكمة لفضل وذلك ألنفسها امللوك وضعته ما فمنه
أُذَكر كتاب خزائني يف يوجد وال فيه يل حيلة ال مما أولئك لحق ما يلحقني أن وأخاف
بليًغا كتابًا يل تضع أن أحببت وقد بكتبهم، قبيل كان َمْن ذكر كما إىلَّ وينسب بعدي به
أخالق وباطنه امللك، طاعة عىل وتأديبها العامة سياسة ظاهره يكون عقلك فيه تستفرغ
امللك، معاناة يف إليه تحتاج مما كثري وعنهم عني بذلك فيسقط للرَّعيَّة، وسياستها امللوك

الدُّهور. غابر عىل ذكًرا الكتاب هذا يل يبقي أن وأريد
عال جدُّه، السعيد امللك أيها وقال: رأسه ورفع ساجًدا له خرَّ كالُمه بيدبا سمع ا فلمَّ
ووفور القريحة جودة من امللك عليه طبع قد الذي إن أيامك، ودامت نحسك وغاب نجمك
وأبعدها منزلة، املراتب أرشف إىل وهمته نفسه به وسمت األمور عايل إىل حركه العقل
فليأمر مراده. بلوغ عىل وأعانني ذلك من عزم ما عىل وأعانه امللك سعادة هللا وأدام غاية،

برأيي. فيه مجتهد غرضه إىل صائر96 فإنني ذلك من شاء بما امللك

يكون. ال يقوم: 95
وواصل. منتٍه صائر: 96
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وقد أمورهم. يف امللوك وطاعة الرأي بحسن موصوًفا تزل لم بيدبا يا امللك: له قال
بغاية نفسك فيه وتجهد فكرك فيه وتعمل الكتاب هذا تضع أن واخرتت ذلك منك اختربت

والفلسفة. والحكمة واللهو والهزل الجدِّ عىل مشتمالً وليكن السبيل، إليه تجد ما
وجعلت به أمرني ما إىل أيامه هللا أدام امللك أجبت قد وقال: وسجد بيدبا له ر فكفَّ
تعينه سنية بجائزة وأمر أجلتك. قد قال: سنة. قال: األجل؟ وكم قال: 97 أجالً. وبينه بيني
وضعه. ويف فيه بها يبتدئ أيصورة ويف فيه، األخذ يف مفكًرا بيدبا فبقي الكتاب؛ عمل عىل

وترتيبه الكتاب وضع كيفيه

وفخركم فخري فيه أمر إىل ندبني قد امللك إن لهم: وقال تالمذته إليه جمع بيدبا إن ثم
الكتاب أمر من امللك سأل ما لهم وصف ثم األمر، لهذا جمعتكم وقد بالدكم. وفخر

فيه. الفكر لهم يقع فلم فيه. قصد الذي والغرض
باستفراغ يتمُّ إنما أمر ذلك أن حكمته بفضل فكَّر يريده ما عندهم يجد لم ا فلمَّ
يعدلونها، ألنهم باملالحني؛ إالَّ البحر يف تجري ال السفينة أرى وقال: الفكر، وإعمال العقل
وكثر الكثريين بالركاب شحنت ومتى بإمرتها. تفرَّد الذي بمدبرها اللجة98 تسلك وإنما

الغرق. من عليها يؤمن لم مالحوها
رجل مع بنفسه االنفراد عىل وضعه حتى الكتاب باب يف يعمله فيما يفكِّر يزل ولم
فيه تكتب كانت الذي الورق من أعدَّ أن بعد معه منفرًدا به فخال به؛ يثق كان تالميذه من
عليهما ا وردَّ مقصورة يف وجلسا املدَّة تلك وبتلميذه به يقوم ما القوات ومن شيئًا، الهند
فيه هو ويرجع يكتب وتلميذ يميل هو يزل ولم وتصنيفه، الكتاب نظم يف بدأ ثم الباب،
منها باٍب كل باباً، عرش خمسة فيه ورتَّب واإلحكام، اإلتقان غاية عىل الكتاب استقرَّ حتى
التبرصة من حظ فيه نظر مَلْن ليكون عنها، والجواُب مسألة باب كل ويف بنفسه، قائم

ودمنة». «كليلة كتاب اُه وسمَّ واحًدا كتابًا األبواب تلك وضمَّ والهداية،
للخواص لهًوا ظاهره ليكون والطري والسباع البهائم ألسن عىل كالمه جعل ثم
سياسة من اإلنسان إليه يحتاج ما أيًضا نه وضمَّ الخاصة، لعقول رياضة وباطنه والعوام،

موعًدا. أجالً: 97
املاء. معظم اللجة: 98
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ه ويحضُّ وأواله99 وآخرته ودنياه دينه أمر من إليه يحتاج ما وجميع وخاصته، وأهله نفسه
كرسم وظاهًرا باطنًا جعله ثمَّ له، خريًا مجانبته تكون ما ويجنبه للملوك طاعته حسن عىل

وأدبًا. حكًما به ينطق وما لهًوا الحيوان فصار الحكمة؛ برسم التي الكتب سائر
وكيف الصديقان يكون كيف الصديق. الكتابوصف أول جعل بذلك بيدبا ابتدأ ا فلمَّ
مثل بيدبا لسان عىل يكتب أن تلميذة وأمر النميمة، ذي بحيلة بينهما الثابتة املودة تقطع
كالم دخلها متى الحكمة أن بيدبا فذكر وحكمة، لهًوا يجعله أن يف رشطه100 امللك كان ما

حكمتها. واستجهل أفسدها النقلة
يكون أن العقل لهما فتَّق حتى امللك سأله فيما الفكر يعمالن وتلميذه هو يزل فلم
الحكمة وكانت البهائم، بكالم والهزل اللهو موضع لهما فوقع بهيمتني. لسان عىل كالمهما
الذي يف السبب أنها وعلموا واللهو البهائم وتركوا حكمه إىل الحكماء فأصغت به؛ نطقا ما
واتخذوا ذلك يف يشكوا ولم بهيمتني محاورة من عجبًا ال الُجهَّ إليه ومالت لهم، وضع
الفيلسوف ألن له؛ وضع الذي الغرض يعلموا ولم يفهموه أن الكالم معنى وتركوا لهًوا
عىل بينهم املودَّة تتأكد كيف اإلخوان تواصل عن يخرب أن األول الباب يف غرضه كان إنما
نفًعا بذلك ليجرَّ املتحابني بني العداوة يوقع مَمْن والتحرُّز السعاية101 أهل من ظ التحفُّ

نفسه. إىل
سنة. مدَّة يف الكتاب عمل استتمَّ حتى املقصورة يف وتلميذه بيدبا يزل فلم

اململكة وأهل امللك عىل عرضالكتاب

عىل إني بيدبا: إليه فأنفذ صنعت؟ فإذا الوعد جاء قد أن امللك إليه أنفذ الحول تمَّ ا فلمَّ
الكتاب هذا قراءتي لتكون اململكة؛ أهل يجمع أن بعد بحمله فليأمرني امللك وعدت ما

بحرضتهم.
يف نادى ثم اململكة، أهل فيه يجمع يوًما ووعده بذلك رسَّ امللك إىل الرسول رجع ا فلمَّ

الكتاب. قراءة ليحرضوا الهند بالد أقىص

حياته. أي أواله: 99
اشرتطه. رشطه: 100

النميمة. السعاية: 101
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امللوك لبناء وكرايس رسيره مثل رسير لبيدبا ينصب أن امللك أمر اليوم ذلك كان ا فلمَّ
فأحرضه. وأنفذ والعلماء

وهي امللوك عىل دخل إذا يلبسها كان التي الثياب فلبس قام الرسول جاءه ا فلمَّ
تلميذه. الكتاب وحمل السود املسوح

امللك من قرب ا فلمَّ شاكًرا، امللك وقام بأجمعهم الخالئق وثب امللك عىل دخل ا فلمَّ
وفرح هناء يوم هذا فإن رأسك ارفع بيدبا يا امللك: له فقال رأسه. يرفع ولم وسجد له ر كفَّ
باب كل معنى عن امللك سأله الكتاب لقراءة جلس فحني يجلس. أن امللك وأمره ورسور،
امللك فازداد باب، كل ويف فيه بغرضه فأخربه فيه؛ قصد يشء أي وإىل الكتاب أبواب من
أطلب كنت الذي وهذا نفيس يف الذي عدوت102 ما بيدبا يا له: فقال ورسوًرا، تعجبًا منه
املال ا أمَّ امللك أيها وقال: 103 الجدِّ وطول بالسعادة بيدبا له فدعا وتحكَّم، شئت ما فاطلب
من امللك أخيل104 ولست شيئًا. هذا لبايس عىل أختار فال الكسوة ا وأمَّ فيه، يل حاجة فال
أن امللك يأمر قال: مقضية! قبلنا105 لك حاجة فكل حاجتك ما بيدبا يا امللك قال حاجة.
أن أخاف فإني عليه؛ باملحافظة ويأمر كتبهم. وأجداده آباؤه ن دوَّ كما هذا كتابي ن يدوَّ
بيت من يخرج ال أن يأمر فامللك به علموا إذا فارس أهل فيتناوله الهند بالد من يخرج

الحكمة.
وكان أنورشوان كرسى ملك ملَّا إنه ثم الجوائز. لهم وأحسن بتالميذه امللك دعا ثم
يقر فلم الكتاب، خرب إليه وقع األوائل أخبار يف والنظر واألدب والعلم بالكتب مستأثًرا106
خزائن يف فأقرَّه107 الهند بالد من أخرجه حتى وتلطَّف الطبيب برزويه بعث حتى قراره

فارس.

جاوزت. عدوت. 102

السعادة. بمعنى : الجدِّ 103
أعفيه. أي أخيل: 104
عندنا. قبلنا: 105

منفرًدا. مستأثًرا: 106

أثبته. أقرَّه: 107
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األول الفصل

قباذ بن أنورشوان امللككرسى باببعثة
الطبيبإىل أزهر بن برزويه فريوز بن

الكتاب هذا اهلنديفحتصيل

كل املسبب الخري عىل ال الدَّ وغاية، علم كل منتهى وإليه غيبه مفاتيح بيده الذي هلل الحمد
هللا أمر ملا الربكات، ونوامي الخريات، نوافل1 من إليه يقربهم ما كل عباده ألهم فضيلة.
ويسارعوا منه املزيد بذلك ليستوجبوا له بالشكر أمرهم إذا والحكمة العلم من عباده تعاىل

العاملني. رب هللا تبارك عنهم، يرضيه فيما

أنورشوان كرسى

عبيده من عبد يد عىل به تعاىل هللا يجريها مجرى علة ولكل علة مسبب لكل هللا جعل وقد
الكتاب هذا انتساخ علم من كان ما أن وذلك غمره، وأيام دولته أيام عىل له ويقدرها
يف للبعث أنورشوان كرسى تعاىل هللا ألهمه إلهام فارس مملكة إىل الهند أرض من ونقله
تدبريًا، وأرشدهم رأيًا، وأسدهم حكمة، وأكثرهم الفرس، ملوك أكرب كان ألنه ونسخه؛ نقله
هللا إىل وتقرُّبه الخري عىل وأحرصهم واألدب، العلم مكامن عن وأبحثهم للعلوم، وأحبهم
والرش، الخري معرفة يف والعلم األدب طالبي من الحكمة بزينة يزينه ما اقتناء وإىل تعاىل

. والعدوِّ والصديق ، والرضِّ والنفع

يجب. وال عمله يستحسن ما وهي نافلة؛ جمع نوافل: 1



ودمنة كليلة

وأموره، رعيته إلقامة وبالده عبيده سياسته يف تعاىل هللا بنور إالَّ ذلك يعرف يكن ولم
الذي السعيد الرشيد املاجد الفاضل البهاء بزينة املتزين كرسى قومه يف املعظَّم امللك وهو
له املعينة األدب، الكامل البصري النَّاقد الفرس، ملوك من قبله مىض مَمْن أحد له يعد لم
هللا اختَّصه الذي الفكر، وجودة العقل بنور املستعني الحكم، فروع التماس عىل نفسه
له وصفت الربية، لسلطانه وطاعت الرَّعيَّة له أذعنت حتى السابغة النعمة بهذه تعاىل
وذلك ومناصحته وخدمته طاعته إىل وركنت امللوك له وانقادت البالد، له ودانت الدنيا

مملكته. أقطار يف بها له وجمَّ دولته يف قسمها وعال جلَّ الخالق من منحة
أخربه إذ وقعسها2 مملكته وعزَّة وشمخها دولته عنفوان يف يوم ذات هو فبينما
وتصانيف الحكماء تآليف من كتابًا خزائنه يف الهند ملوك بعض عند أن جلسائه بعض
البهائم أفواه عىل املوضوعة عجائبه من غرائب له فصلت وقد الفضالء، واستنباط العلماء
ونظام رعيتها لسياسة امللوك إليه يحتاج مما األرض، وخشاش3 والهوام والوحش والطري
بعدمه وأنه ملكه لكمال الكتاب هذا اقتناء إىل الحاجة فدعته وتدبريها؛ ممالكها أمور
له املخلوق وانقياد وعال جلَّ الخالق رضا عىل يحصل وباتباعه كامل، وبتحصيله ناقص
طبًعا وأجودهم جوهًرا أصفاهم ويتجنبها الخلق رشار4 يتبعها التي املعايص عن وزجره

حسبًا. وأنبغهم

الكتاب لنسخ الهند إىل برزويه إيفاد

األمر لهذا َمْن نفسه: يف قال ونسخه باقتنائه وهمَّ أمره من أراد ما عىل عزم ملَّا وإنه
ملوك به تتزين ولم الفضائل، ل تتكمَّ به الذي النفيس واألدب الجسيم والخطب العظيم
حتى مخاطرة وال صعوبة وال مشقة أدع ال أن هممت وقد فارس؟ ملوك دون الهند
من وعجائبه منافعه ترتيب عىل واقتنائه نسخه إىل أصل حتى الكتاب هذا طلب يف أبذلها
معجبة أحاديث من امللوك سائر دون استنباطه لنا ليقع5 العلماء، ووضع الحكماء أقوال

وعزَّتها. منعتها قعسها: 2

مطلًقا. الحرشات خشاش: 3

أرشار. رشار: 4

يثبت. يقع: 5
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كرسى امللك بعثة باب

ويتعلق مذاقها، للذيذ فًما ويفتح ثمرها، اجتناء إىل يًدا يمدُّ العقل يكاد محكمة وفضائل
أهوائها. تتبع عن بها ويعدل مساوئها، عن بالعدول النفس يروض7 إذ حبلها؛ بوثيق6

يف األمر قال: به وهمَّ عليه صمم فيما الرشيد وعزمه السديد رأيه فحصكرسى ا فلمَّ
ننتخل9 أن من بد وال شاقة، طويلة واملسافة بعيدة والشقة8 عظيم والخطب جليل ذلك
الديوان كتاب يف ا إمَّ يوجد وهذا وحزًما. عزًما وأجودهم عوًدا10 أصلبهم الكتابة أهل من
وفنون واألدب الفضائل جميع مسالكهما تجمع الخاصوالعام ألن الخاص؛ الطب يف ا وإمَّ
وجودة الحيل بحسن مللوكها األغراض وبلوغ وتوءدة12 أناة يف الحكم ومحض11 العلم

أضدادها. وإظهار الرس وكتمان املروءة وكمال الذهن
عالم كامل رجل تطلب يف ويجتهدوا يتقدَّموا أن وزراءه سأل وانتظم عزمه تمَّ ا فلمَّ
املذكورين، الصنفني أهل من الكمال إىل ونُِسَب بحذافريها13 الفضائل جمع قد أديب،
الفارسية بلسان عارًفا التجارب، بته أدَّ قد ماهًرا فيلسوًفا طبيبًا أو نحريًرا14 كاتبًا إماًما
عىل مواظبًا األدب، يف مجتهًدا العلم، عىل حريًصا جميًعا، يكتبهما الهندية، باللغة خبريًا

به. فيأتوه الفلسفة أو الطب
وظفروا فوجدوه صفته هذه عَمْن فبحثوا مرسعني، ووزارؤه مشورته أهل فخرج
بها يُعَرُف ورشيفة وصناعة حسب ذو واألدب العقل كامل الوجه جميل شاب هو فإذا به،
وكان الفيلسوف، أزهر بن برزويه وهو والهندية، الفارسية يف ماهًرا وكان الطب، وهي
طاعة وجهه ر15 وعفَّ ساجًدا فخرَّ كرسى امللك يدي بني فأُْحِرض فارس؛ أطباء فضالء من

للملك.

متني. محكم وثيق: 6

ويهذِّب. ف يثقِّ يروض: 7
السفر. الشقة: 8

نختار. أي ننتخل: 9
طبًعا. أحذقهم عوًدا: أصلبهم 10

خالص. محض: 11

تأن. توءدة: 12
بأرسها. بحذافريها: 13
متقنًا. عامًلا نحريًرا: 14

غ. مرَّ ر: عفَّ 15
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له: وقال مملكته وأهل وخواصه وزرائه من بمحرض األمر له فرشح

ينظروا أن نصيحتي وأهل دولتي وزراء إىل تقدَّمت إني الفاضل، الحكيم أيها
كاتًما الفضائل، واقتناء العلوم طلب يف نفسه جهد قد الفضل كامل رجالً يل
رسي، مكنون16 إىل وأوصله ضمريي عليه انطوى ما عىل أطلعه امللوك، ألرسار
املهنة ويمحض17 الخدمة ويظهر وإذعان، وسياسة وإقبال بقبول ذلك فيأخذ
ليصل الدول ملوك سائر عىل ويميِّزه وأمله، مناه امللك بلوغ يف االجتهاد ويبذل
لسلطانه. فيما نفسه باذالً عقبه18 يف يبقى بما ذلك عىل ويتكافأ مطلوبه. إىل

تصدر وينبوع لها أهل بفراستك أنت رشيفة وحكم كثرية فضائل عنك ذكر وقد
لها، ت تُخريِّ التي املنزلة هذه نفسك وأنزل فيك، واألصفياء الوزراء رجاء عند فكن عنك.
بعلمه وارتفع عنرصه، وطاب جوهره صفا من بأسباب20 وتسبب سعة19 من وأنفق
عنها، الخروج عن وزجر ونهى باتباعها أمر التي سلطانه بطاعة بارئه وطاعة وحلمه
كان، حيث العلم طلب عىل وحرصك وعقلك وعلمك فضلك من بلغني ملا اخرتتك قد فإني
وقال عنه، بلغه وما قصته عليه وقصَّ خزائنهم، يف مخزون بالهند كتاب عن بلغني وقد

له:

ونافذ أدبك وحسن بعقلك ذلك يف فتلطَّف الهند؛ أرض إىل لك مرحِّ فإني ز تجهَّ
تاًما وحكمائهم علمائهم قبل ومن خزائنهم من الكتاب هذا الستخراج رأيك
كتب من عليه قدرت وما إياه، وتفيدنا أنت فتستفيده بالفارسية مكتوبًا كامالً
من لك يطلق أن أمرنا وقد معك، فاحمله يش منه خزائننا يف ليس ما الهند
باملال نمدُّك إلينا فاكتب تستصحبه ما نفد فإذا إليه، وتحتاج تختار ما أموالنا
وهذا العلوم طلب يف لك مبذول خزائننا يف ما جميع فإن النفقة. فيه كثرت وإن

مستور. مكنون: 16

يخلص. يمحض: 17
بعده. من ولده عقبه: 18

املال. إنفاق يف ع توسَّ أي سعة: من أنفق 19
بوسائل. ل توسَّ أي بأسباب: تسبب 20
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واعمل العلوم، طلب يف تقرصِّ وال ذلك يف ل وعجِّ عينًا وقر21 نفًسا فطب الكتاب.
تعايل. هللا شاء إن مسريك عىل

خفض22 يف السبعة األقاليم وملكت سعيًدا، طويالً دهًرا عشت امللك أيها برزويه: قال
حيث امللك بي فلريم سهامك من وسهم عبيدك من عبد أنا إنما منصوًرا، مؤيًدا ودعة23
مجلًسا يل يعقد أن ورسور غبطة يف أيامه هللا أدام امللك يأذن أن بعد من األرض، من شاء
ورآني امللك به استخصني ما واململكة الطاعة أهل ليعلم الخواص؛ يحرضه سفري قبل

الطائع. العبد عىل منعًما ذلك فليفعل باسمي24 ونوِّه له أهالً
فيما لك وأذنت طلبت ما إىل وأجبتك أهالً، لذلك رأيتك قد برزويه يا امللك: فقال

باسمك. منوًها لك موافًقا تراه ما حسب ذلك من فافعل سألت،
يُْجَمَع أن أمر يوًما امللك له وأعد مرسوًرا. فرًحا امللك يدي بني من برزويه خرج ثم
عليه ورقي فنُِصَب منربٌ له يُنَْصَب أن أمر ثم دولته، أمراء وخواص مملكته أهل فيه له

قال: ثم برزويه

بفضله عباده عىل ومنَّ برحمته خلقه خلق وتعاىل، تبارك هللا، فإن بعد ا أمَّ
نيا الدُّ يف معايشهم إصالح عىل به يقدرون ما العقل من ورزقهم وكرمه،
هللا رزقهم ما وأفضل اآلخرة، يف العذاب من أرواحهم استنقاذ25 به ويدركون
يقدر ال والذي األشياء، لجميع الدعامة هو الذي العقل عليهم به ومنَّ تعاىل
من بفيضه إال رضر دفع وال نفع إحراز وال معيشته إصالح عىل نيا الدُّ يف أحٌد

األحد. الواحد املبدع الخالق

والغبطة. الرسور عن العني بقرَّة يُكنَّى قر: 21

عيش. سعة خفض: 22

سكينة. دعة: 23

ارفعه. باسمي: نوِّه 24
إنجاء. استنقاذ: 25
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الضالل عماية26 من نفسه به املنجي العمل يف املجتهد الزاهد اآلخرة طالب وكذلك
كل إىل املوصل السبب هو الذي بالعقل إال ذلك له يتمُّ وال وإكماله عمله إتمام عىل يقدر ال
اكتفاء. بغريه وال غنى عنه ألحد فليس الخلود. دار إىل واملبلغ سعادة، لكل واملفتاح خري،
كامنة اإلنسان يف مكنونة وغريزته واألدب، بالتجارب ويتزايد مطبوع غريزي والعقل
حتى ضوؤها يَُرى وال تظهر ال كامنة فيه طبيعتها النار فإن الحجر؛ يف النار كمون فيه
العقل وكذلك وحريقها، بضوئها طبيعتها ظهرت قدحها فإذا غريها، من قادح يظهرها
كان استحكم فإذا التجارب. ده27 وتعضِّ األدب يظهره حتى يظهر ال اإلنسان يف كامن
أفضل يشء فال رذيلة كل دفع عىل واملعني فضيلة لكل املقوي هو ألنه بالتجارب؛ أوىل
والعلم األدب طرق عىل باملواظبة نفسه عىل وأعانه عبده عىل تعاىل هللا منَّ إذا العقل من
حرص باألدب قريحته صدق عىل وأعني عليه به وُمنَّ العقل ُرِزَق ومن ذلك. والحرصعىل
فالعقل الصالحني؛ ثواب اآلخرة يف وحاز أمله الدنيا يف وأدرك جدِّه28 سعد طلب عىل
العدل ينبوع بإفاضة إال يصلحون ال والعوام السوقة29 فإن ملكه. عىل للملك املقوي هو

الدولة. سياج ألنه العقل عن الفائض
ومن وأجزله30 الحظ أفضل العقل من أنورشوان كرسى السعيد ملكنا هللا رزق وقد
أسدِّها32 إىل األفعال من وسدَّده31 أصوبها، باألمور املعرفة ومن وأكمله، أجمله العلم
منزلة وبلوغ العلم اختالف فنون من وبلغه أنفعه. إىل والفروع األصول عن البحث ومن
القابلة املادة بجودة لذلك القابل هو وكان قبله، امللوك من قط ملك يبلغه لم ما الفلسفة
حتى قبله. امللوك مىضمن َمْن عىل الفضل يف القصوى الرُّتبة بذلك فبلغ الصور؛ النطباع
كتب من بالهند كتاب عن بلغه أن العلم من نفسه إليه وسمت عنه وبحث طلب فيما كان
والدليل علم، كل ورأس أدب، كل أصل أنه علم ملوكهم. عند مخزون وعلمائها فالسفتها

الهداية. ضد عماية: 26

تعينه. ده: تعضِّ 27
عظمته. جدِّه: 28

الرعية. السوقة: 29
أعظمه. أجزله: 30
أرشده. سدَّده: 31

أصوبها. أسدَّها: 32
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جميع عىل واملقوِّي أهوالها، من النجاة ومعرفة وعلمها اآلخرة عمل ومفتاح منفعة، كل عىل
فيما السوقة وآداب ممالكهم ألمور تدبريهم يف امللوك إليه يحتاج ما عىل واملعني األمور،
ما تيقن ا فلمَّ ودمنة». «كليلة كتاب وهو معايشهم، به ويصلحون ملوكهم به يرضون
لذلك أهالً رآني واألدب العقل تقويه من املنافع من فيه عما وكشف الكتاب ذلك عن بلغه

والسالم. ق، املوفِّ وهللا استخراجه، إىل وندبني

الكتاب ونسخه برزويه سفر

امللك أمر ثم شديًدا، رسوًرا بذلك فُرسَّ وشهامته، ونجابته علمه للملك ظهر ذلك فعند
مباركة وساعة صالًحا وطالًعا33 سعيًدا يوًما له وا يتخريَّ وأن املنجمني بإحضار ذلك عند

فيها. يخرج صالحة وساعة فيه، يسري يوًما له فاختاروا فيها؛ ليتوجه
عرشة فيه جراب كل جرابًا، عرشين املال من معه وحمل سعد بطالع برزويه فسار
يطوف فجعل الهند، بالد قدم حتى ليالً، نهاًرا حاجته طلب يف جاًدا ه وتوجَّ دينار، آالف
من واألرشاف امللك خواص عن ويسأل الحكماء ويجالس السوقة ومجالس امللك بباب
والسالم، بالتحية ويتلقاهم مجالسهم يف يغشاهم34 وجعل والفالسفة، والعلماء جلسائه
به، ورياضته35 عنه والبحث واألدب العلم لطلب بالدهم قدم غريب رجل أنه ويخربهم
مع آماله ببلوغ له الدعاء بذل ويسألهم ذلك، من يطلب فيما معونتهم إىل محتاج وأنه
الهند علماء عىل يتأدَّب طويالً زمانًا كذلك يزل فلم لرسه. ودفنه بسببه قدم ملا كتمانه شدَّة
وحاجته، بغيته يسرت ذلك بني فيما وهو شيئًا. منه يعلم ال وكأنه بجميعه عالم هو بما
الحالة تلك يف واتخذ ونزاهة، وعفة وسياسة بحنكة36 مطلوبه يف يبحث ذلك أثناء ويف
والفالسفة والعلماء األرشاف من الهند أهل من كلهم كثريين أصفياء أصدقاء مقامه لطول

وصناعة. طبقٍة كل أهل ومن والسوقة

الربوج منطقة من جزء عندهم والطالع الكواكب، بطلوع والنحس السعد من به يُتَفاءُل ما أي طالًعا: 33

مخصوص. وقت يف الرشقي األفق عىل يكون
يأتيهم. يغشاهم: 34

أخالقه. تهذيب رياضته: 35

حكيًما. جعلته أي الرَّجل؛ السنُّ حنكت من اسم حنكة: 36
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واختَّصه لرسه اصطفاه واحًدا رجالً وأصفيائه أصدقائه بني من اتخذ قد وكان
استبان وملا نفسه لرسِّ وكتمانه وفهمه وحكمته وأدبه فضله من له ظهر للذي ملشورته؛
كان أنه إالَّ أهمه. ما جميع يف إليه ويرتاح األمور يف يشاوره وكان إخائه، صحة من له
يطلعه أن أهل هو هل وينظر ويختربه يبلوه حتى أجله؛ من قدم الذي األمر عنه يكتم
باألكفاء، األكفاء37 وثوق به وثق حتى أمره يف ويجتهد عنه يبحث يزل ولم رسه، عىل
غري ذلك من يستودع ما عىل مأمون وأنه الخطرية، الجليلة األرسار لكشف محلٌّ أنه وعلم
الذي اليوم حرض أن إىل حنًوا وعليه احتفاءً وبه إلطاًفا38 له زاد ثم صدق، صديق خائن
اإلخوان استلطاف يف النفقة وعظم الغيبة طول مع بحاجته، والظفر أمنيته بلوغ فيه رجا

والرشاب. الطعام عىل ومجالستهم
إليه واطمأن عقله وسرب39 به وأنس ذكره تقدَّم الذي الهندي بصديقه وثق ملا وإنه
كتمتك؛ الذي فوق أمري من أكتمك أن أريد ما أخي يا خاليان: وهما يوًما له قال ه رسِّ يف
يكتفي والعاقل مني، يظهر الذي غري وهو بالدكم قدمت ألمر أني فأعلم لذلك، أهل ألنك

قلبه. يضمره وما نفسه رسَّ بذلك فيعلم وإشارته، نظره من بالعالمات الرجل من
تريد وإياه جئت له بما أخربتك بدأتك أكن لم وإن إني الهندي: صديقه له فقال
ما عني ذهب وال منك ذلك عيلَّ خفي فما غريه وتظهر تطلبه ما تكتم وإنك قصدت وإليه
ظهر قد ألني به؛ وأفاجئك بذلك أواجهك أن كرهت إخائك ويف فيك لرغبتي ولكني كتمته،
فإني نفسك من به وأفصحت ذلك أظهرت قد إذ ا فأمَّ مخٍف، له أنت ما يل وبان تكتم ما يل
وطئت إنما أنك وذلك طلبها؛ يف مقامك وأطلت بسببها قدمت التي حاجتك رسِّ عن مخربك
ملكك، بها وترسُّ بالدك إىل بها فتذهب النفيسة كنوزنا لتسلبنا بالدنا إىل وقدمت أرضنا
عىل ومواظبتك صربك رأيت ملَّا ولكني بالخديعة. لنا ومصادقتك باملكر إلينا قدومك وكان
بيشء أمرك كتم عىل عندنا مكثك طول مع الكالم يف تسقط أن من والتحفظ حاجتك طلب
فإني مودتك. وأحببت بعقلك وثقة إخائك يف رغبة ازددت وأمورك رسيرتك عىل به يستدل
وال لرسه أكتم وال العلم، طلب عىل أصرب وال عقالً منك أرصن40 هو رجالً الرجال يف أر لم

شيمهم. وال سننهم تعرف ال قوم وعند مملكتك غري ومملكة غربٍة بالد يف سيما

والنظراء. األمثال األكفاء: 37
إكراًما. إلطاًفا: 38

امتحن. أي سرب: 39

وأحكم. أثبت أرصن: 40
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الرجل يعرف أن والثانية الرفق، منها األوىل ثماٍن: خصال يف ليبني الرجل عقل وإن
الرجل معرفة والرابعة يرضيهم، ملا والتحري امللوك طاعة والثالثة فيحفظها، نفسه
امللوك أبواب عىل يكون أن والخامسة صديقه، عليه يطلع أن ينبغي وكيف ه رسِّ موضع
عىل يكون أن والسابعة حافًظا، غريه ولرسِّ ه لرسِّ يكون أن والسادسة اللسان، َمِلَق41 أديبًا
ال أن والثامنة الثقات، إال رسه عىل يطلع وال تبعته42 يأمن بما إال يتكلم فال قادًرا لسانه

عنه. يُْسأَُل ال بما املحافل يف يتكلم
كلها الخصال وهذه نفسه، إىل الخري الداعي هو كان الخصال هذه فيه اجتمعت فَمْن
ويظفرك له قدمت ما عىل ويعينك يحفظك تعاىل فاهلل منك، يل وبانت فيك اجتمعت قد
بحاجتك تسعف ألن أهل وإنك وفخري، علمي لتسلبني صادقتني إنما ألنك بحاجتك؛
عيلَّ وأدخلت نفيس أرهبت قد تطلب التي حاجتك وألن سؤلك، وتُْعطَى بطلبتك وتشفع43

والخشية. الفرق44
وطلب وخديعة. مكًرا كانت إنما مصادقته أن عرف قد الهندي أن برزويه عرف ا فلمَّ
والرفق، بالتعطُّف أخيه عىل األخ كردِّ لينًا رًدا عيه ردَّ بل ينتهره ولم يزجره فلم حاجته
45 شعابًا له وشعبت كثريًا، كالًما هيأت كنت قد إني له: فقال منه، حاجته بقضاء وثق
أمري عىل اطالعك من به بادهتني46 ما إىل فيه انتهيت ا فلمَّ وطرًقا، أصوالً له وأنشأت
باليسري اكتفيت القول، من ألقيت فيما ورغبتك نفسك ذات من إيلَّ وألقيته له قدَّمت والذي
الكالم من بالقليل أموري من الكثري عرفت إذا فيه، أختلف كنت عما معك الخطاب من
اإليجاز، عىل معك به فاقترصت الكالم مئونة فكفيتني واألدب، العقل من لك هللا قسم ِلَما
أُلِقي إذا الكالم فإن وفائك، وحسن كرمك عىل دلَّني ما بحاجتي إياي إسعافك من ورأيت
كما صاحبه أمل نهاية وبلغ ن ُحصِّ فقد الحافظ اللبيب اُْستُودَِع إذا والرسَّ الفيلسوف، إىل

الحصينة. القالع يف النفيس اليشء ن يُحصَّ

واللطف. الودُّ وهو امللق من َمِلق: 41

عاقبته. تبعته: 42
تعان. تشفع: 43

الخوف. الفرق: 44
طرًقا. له لت فصَّ أي شعابًا: 45

فاجأتني. بادهتني: 46
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يخلطه أن أهالً كان مودَّته خلصت ومن املودَّة. من أفضل يشء ال الهندي: له فقال
قدر إن ومراده حاجته يمنعه وال ًرسا يكتمه وال شيئًا عنه يذخر47 وال بنفسه الرجل
من احرتز فقد الكتوم األمني عند الرسُّ كان فإن الّرسش. حفظ األدب ورأس ذلك، عىل
وال فيه، وتفاوضا علماه قد اثنني بني رس يُْكتَُم وال به، يتكلم ال أن خليق ألنه التضييع؛
جهة من ثالث من بد فال اثنان بالرس تكلَّم فإذا به. تكلَّما قد اللسانني ألن ًرسا يكون
صاحبه يستطيع ال حتى وذاع شاع فقد الثالثة عىل صار فإذا اآلخر؛ جهة من أو الواحد
الغيم هذا إن قائل فقال السماء يف متقطًِّعا كان إذا كالغيم فيه. ويكابر يجحدة48 أن

تكذيبه. عىل أحد يقدر ال متقطِّع
وهذا يشء، يعدله ال رسور بقربك أنيس مع ومخالطتك مودته من يداخلني فقد وأنا
حتى ويظهر يفشو أن بد فال تُْكتَُم ال التي األرسار من أنه أعلم مني تطلبه الذي األمر
وإن باملال منه الفداء عىل أقدر ال هالًكا هالكي يف سعيت فقد فشا فإذا الناس، به يتحدَّث
الذنب هذا مثل فكيف العقاب أشدَّ الصغري الذنب عىل يعاقب غليظ فظٌّ ملكنا ألن كثر؛
يشء. عني عقابه يرد لم بحاجتك فأسعفتك وبينك بيني التي املودة حملتني وإذا العظيم!
الفوز، عىل وأعانه صديقه رسَّ كتم إذا الصديق مدحت قد العلماء إن برزويه: قال
ووفور طباعك بكرم واثق وأنا بلوغه، أرجو وبك ذخرته49 ملثلك له قدمت الذي األمر وهذا
وأعلم ذلك. ل بتحمُّ فأنعم املشقة من وصل ما مني إليك وصل قد كنت وإن فيه، عقلك
يسعوا أن وبامللك بك املطيفني بلدك أهل تخىش بل أبديه أن تخاف وال مني تخىش ال أنك
ظاعن50 أنا ألني األمر؛ هذا من يشء يشبع ال أن أرجو وأنا عنك، ذلك ويبلغوه إليه بك

جميًعا. هذا عىل فتعاهدا بيننا، ثالث فال أقمت51 وما مقيم وأنت
غريه وإىل الكتاب ذلك إىل فأجابه خزائنه، مفاتيح وبيده امللك، خازن الهندي وكان
الفاريس اللسان إىل الهندي اللسان من ونقله تفسريه عىل فأكبَّ إليه، وسلَّمها الكتب من

يخبأ. يذخر: 47
ينكره. يجحده: 48
خبأته. زخرته: 49

راحل. ظاعن: 50

إقامتي. ة مدَّ أقمت: ما 51
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خائف الهند ملك من فزع وجل53 ذلك مع وهو وليالً نهاًرا بدنه وأنصب52 نفسه وأتعب
خزانته. يف يصادفه وال وقت يف الكتاب امللك يذكر أن من نفسه عىل

بالكتاب برزويه رجوع

يعلمه أنورشوان إىل كتب الكتب سائر من أراد مما وغريه الكتاب انتساخ من فرغ ا فلمَّ
صعليه تنغِّ أن املقادير معالجة تخوَّف ثم شديًدا رسوًرا ُرسَّ الكتاب إليه وصل ا فلمَّ بذلك،
متوجًها برزويه فسار القدوم؛ بتعجيل يأمره برزويه إىل فكتب وينتقضرسوره. فرحه.

كرسى. نحو
الذي الناصح العبد أيها له: قال واإلعياء الشحوب من مسه قد ما امللك رأى ا فلمَّ
وأمره درجٍة أفضل بك منك وبالغ مرشفك فإني عينًا وقر أبرش غرس، قد ما ثمرة يأكل

أيام. سبعة بدنه يريح أن
مرصه54 علماء وجميع مملكته أرشاف بإحضار امللك أمر الثامن اليوم كان ا فلمَّ
امللك يدي بني وسجد عليهم فدخل برزويه أحرض اجتمعوا ا فلمَّ والخطباء. وشعرائه
من وحاله قصته ورشح ورآه شاهده فيما الكالم وقع55 ثم له. أُعدَّت مرتبة عىل وجلس
إالَّ طبقاتهم عىل علومها وأهل وقوادها الدولة رجال من أحد يبق فلم آخرها. إىل أوَّلها
وال منه عهد56 بال به له وىف وما صديقه، مع سريته وحسن طريقه طول ومن منه ب تعجَّ
األشكال وتباين األديان افرتاق من بينهما ما مع له ه رسِّ إفشاء من بينهما تقدَّمت مقدِّمة
الحارضين أعني يف برزويه وعظم ذلك، تحصيل عىل أنفق ما واستعظموا املذهب، ومنافرة

ملكه. عند قدره وكرب
مقدِّمات يصنعون الخطباء وعمد برزويه. وانرصف حرض من رصف امللك إن ثم
وخطباء برزويه وحرض مجلًسا امللك لهم وعقد لذلك، وتأهبوا املجلس لحضور تصلح
وسمعوا الكتب ُقرئت ا فلمَّ الكتب. وسائر الكتاب وأُْحِرضَ اململكة وفصحاء والوزراء الدولة

أعيا. أنصب: 52
خائف. وجل: 53

وناحيته. كورته مرصه: 54

ألقى. أي وقع: 55

معرفة. أي عهد: 56
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امللك وبلغ حرض َمْن استبرش اآلداب وغرائب الظَّرائف وسائر والحكم العلوم من فيها ما
ذلك عند امللك فأمر التعب؛ من ناله ما عىل وشكروه عليه وأثنوا برزويه ومدحوا أمنيته.
جميع يديه بني وحمل عليه وخلع الكسوة خزائن وفتحت والفضة والذهب والجوهر بالدُّر
تمَّ وملَّا إجالله. يف وزيادة له ترشيًفا رسيره عىل وأجلسه التاج ألبسه امللك إن ثم ذلك

وقال: للملك ساجًدا خرَّ ذلك لربزويه

وثبَّت ملكه وخلَّد وأخراه، دنياه يف بزيادته الكرامات بأفضل امللك هللا أكرم
بلغت بما املال عن أغناني قد الحمد ويل هللا إن مجده. مباني وشيَّد وطأته57
امللوك ملك ترشيف من رزقني بما واألمنية والبغية السنية العلية الرُّتبة من
به يل أمر مما آخذ فأنا يرسه أنه وعلمت ذلك امللك كلفني إذا لكن الذليل. للعبد
من خراسان طرائف من 58 تختًا منها فأخذ وقام ملرضاته. وطلبًا ألمره امتثاالً
وعلًما وافًرا عقالً تعاىل هللا منحه إذا اإلنسان إن للملك: قال ثم امللوك، مالبس
األزيل الصانع فليشكر العاهات من ساملة ونيًة صلبًا ودينًا رحبًا وخلًقا راجًحا
سبقت مقدِّمة وال يستحقه استحقاق غري من ذلك من وهبه ما عىل رسمًدا59
ومشقة، تعبًا استوجبه قد كان وإن الشكر عليه وجب أُكِرَم إذا اإلنسان وإن له،
هذا أهل يا الرشف فيه لكم أن أعلم ملا وتعب عناء من لقيته فمهما أنا ا وأمَّ
والشاق يسريًا فيه العسري أرى رضاكم، تابًعا اليوم هذا إىل أزال ال فإني البيت
قربة60 وعندكم رضا فيه لكم أن أعلم ملا ولذة، رسوًرا واألذى والنصب هينًا
حاجتي فإن سؤيل. فيها وتعطيني بها تسعفني حاجة امللك أيها أسألك ولكني

كبرية. فائدة قضائها ويف يسرية

طلبت ولو عظيم، عندنا فإنك مقضية؛ قبلنا لك حاجة فكل قل أنورشوان: قال
فإن تحتشم وال فقل ذلك! سوى ما فكيف طلبتك نردد ولم لفعلنا ملكنا يف مشاركتنا

لك. مبذولة كلها األمور

سلطته. مكَّن أي وطأته: 57

الثياب. فيه تصان وعاء تختًا: 58
دائًما. رسمًدا: 59

املنزلة. يف قربًا قربة: 60
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أنا فإنما طاعتك. يف وانكمايش61 رضاك يف عنائي إىل تنظر ال امللك أيها برزويه: قال
واجبًا وال عظيًما عندي ذلك يكن لم تجزني لم ولو رضاك، يف مهجتي بذل يلزمني عبدك
املرتبة بعلوِّ بيتي وأهل ني وخصَّ مجازاتي إىل عمد منصبه ورشف لكرمه ولكن امللك، عىل
عنا هللا فجزاه لفعل؛ واآلخرة الدنيا رشف بني لنا يجمع أن قدر لو حتى الدرجة ورفع

الجزاء. أفضل
يرسك. ما فعيلَّ حاجتك اذكر أنورشوان: قال

الرفيع الفاضل الحكيم إىل تعاىل هللا أنفذه امللك أمر يخرج أن حاجتي برزويه: فقال
تلك ويجعل الكتاب ويبوِّب نسخة يف أمري ينظم أن البختكان بن بزرجمهر وزيره املقام
عليه، يقدر أقىصما ذلك يف املبالغة من يدع وال حايل ويصف أمري فيه يذكر بابًا النسخة
إذا امللك فإن والثور. األسد باب قبل ُ تُقَرأ التي األبواب ل أوَّ يجعله أن منه فرغ إذا ويأمره
باقيًا ذكره يزال ال ما لنا وأبقى املراتب وأعىل الرشف غاية وبأهيل بي بلغ فقد ذلك فعل
سمت وما مقالته والعظماء أنورشوان كرسى سمع ا فلمَّ الكتاب. هذا ُقِرئ حيثما األبد عىل
واستحسنوا نفسه وكرب عقله وحسن أدبه من عجبوا الذكر إبقاء محبة من نفسه إليه
فما بحاجتك تسعف أن ألهل إنك برزويه. يا وكرامة حبًا كرسى: فقال واختياره. طلبته

عظيًما. عندك خطره62 كان وإن عندنا وأيرسه به قنعت ما أقل
لنا برزويه مناصحة عرفت قد له: فقال جمهر بزر وزيره عىل أنورشوان أقبل ثم
من إلينا أتى وما يرسنا، فيما بدنه وإتعابه منا يقرِّبه فيما واملهالك املخاوف وتجشمه
من عليه عرضنا وما فخره، لنا الباقي واألدب الحكمة من يده عىل هللا أفادنا وما املعروف،
وطلبته بغيته وكانت ذلك، من يشء إىل نفسه تمل فلم منه كان ما عىل لنجزيه خزائننا
ذلك يف تتكلم أن أحبُّ فإني عنده، الجليلة والكرامة له منا الثواب هو رآه يسريًا أمًرا منا
واملبالغة االجتهاد من شيئًا تدع وال يرسني. مما ذلك أن واعلم وطلبته، بحاجته وتسعفه
الكتاب يف التي األبواب لتلك مضارًعا بابًا تكتب أن وهو مشقة؛ فيه نالتك وإن بلغته إال
وشأنه أمره ابتداء كان وكيف وأدبه، وصناعته وحسبه ونسبه برزويه فضل فيه وتذكر
من يده عىل الحكم من أفدنا وما حاجتنا يف الهند بالد إىل بعثته فيه وتذكر إليه، وتنسبه
من عليه عرضنا وما قدومه بعد حاله كان وكيف غرينا، عىل لنا وفضَّ به فنا ورشَّ هنالك

ارساعي. انكمايش: 61
رشفه. خطره: 62
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أفضل ذلك يف وبالغ مدحه يف واإلطناب التقريظ من عليه تقدر ما فقل يقبله؛ فلم األموال
ومن قبيل من لذلك ألهل وإنه اململكة. وأهل برزويه يرسُّ اجتهاًدا ذلك يف واجتهد املبالغة،
الكتاب هذا غرض يكون أن واجهد للعلوم، ملحبتك أيًضا قبلك ومن اململكة أهل جميع
لحال مشاكلة وأشد والعام الخاص عند األبواب تلك أغراض من أفضل إليه ينسب الذي
أنت فإذا األبواب، ل أوَّ واجعله به، النفرادك بذلك كلهم الناس أسعد فإنك الكتاب، هذا
فيظهر عليهم؛ وتقرأه اململكة أهل ألجمع فأعلمني لك63 رسمت بحيث ووضعته عملته

فخر. بذلك لك فيكون محبتنا، يف واجتهادك فضلك
البقاء امللك أيها لك هللا أدام وقال: ساجًدا له خرَّ امللك مقالة بزرجمهر سمع ا فلمَّ
األبد. إىل باقيًا رشًفا ذلك يف فتني رشَّ لقد واألوىل، اآلخرة يف الصالحني منازل أفضل وبلَّغك
املؤدِّب إىل أبواه دفعه يوم ل أوَّ من برزويه فوصف امللك عند من بزرجمهر خرج ثم
أن إىل ولغتهم خطوطهم تعلَّم وكيف واألدوية، العقاقري طلب يف الهند بالد إىل ومضيه
وخالئقه وحكمته برزويه فضائل من يدع ولم الكتاب، طلب يف الهند إىل أنورشوان بعثه
منه. بفراغه امللك أعلم ثم الرشح، من يكون ما بأجود به وأتى قه64 نسَّ إالَّ أمًرا ومذهبه
بقراءة بزرجمهر وأمر إليه وأدخلهم مملكته وأهل قومه أرشاف أنورشوان فجمع
آخره؛ إىل انتهى حتى برزويه يوصف وابتدأ بزرجمهر. جانب إىل قائم وبرزويه الكتاب
عىل حرض َمْن وجميع امللك أثنى ثم والعلم، الحكمة من بزرجمهر به أتى بما امللك ففرح
من يقبل فلم وأواٍن وحيل وكسوة جزيل بمال امللك له وأمر ومدحوه وشكروه بزرجمهر
ويده رأسه وقبَّل برزويه ذلك له شكر ثم امللوك ثياب من كانت كسوة غري شيئًا ذلك
بما الرشف غاية وبأهيل بي بلغت فقد والسعادة، امللك لك هللا أدام وقال: امللك عىل وأقبل

ذكري. وإبقاء أمري يف الكتاب صنعة من بزرجمهر به أمرت
له. مثال ال يوًما وكان مبتهجني، مرسورين الجمع انرصف ثم

لك. رسمت كما أي لك: رسمت بحيث 63
نظَّمه. قه: نسَّ 64
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الثاني الفصل

بابعرضالكتاب

الكتاب هذا معرِّب املقفع بن هللا لعبد

ألهموا التي واألحاديث األمثال من الهند علماء وضعته مما وهو ودمنة» «كليلة كتاب هذا
كل من العلماء تزل ولم أرادوا، الذي النحو يف القول من وجدوا ما أبلغ فيها يدخلوا أن
ما إخراج ويبتغون الحيل بصنوف لذلك ويحتالون عنهم يعقل1 أن يلتمسون ولسان أمة
وضع العلل تلك من كان حتى والحكم، العلوم من لديهم ما إظهار يف العلل من عندهم
منرصًفا3 فوجدوا هم ا أمَّ خالل2 بذلك لهم فاجتمع والطري البهائم أفواه عىل الكتاب هذا
ولهًوا حكمة فجمع الكتاب ا وأمَّ فيها، يسلكون ووجوًها منها يأخذون وشعابًا القول يف
صار ما حفظ يف ناشط األحداث من واملتعلم للهوه، واألغرار4 لحكمته الحكماء فاختاره
بمكتوب ذلك من ظفر قد أنه عرف بل هو ما يدري وال صدره يف يربط أمر من إليه
له وعقدا كنوًزا له كنزا قد أبويه وجد الرجولية استكمل ملَّا الذي كالرجل وكان مرقوم،

ويفهم. يؤخذ أي يعقل: 1
فضائل. أي خالل: 2

إليه. ينرصفون مذهبًا منرصًفا: 3

لهم. تجربة ال َمْن األغرار: 4



ودمنة كليلة

من عليه أرشف6 ما فأغناه معيشته؛ أمر من يعمله فيما الكدح عن بها استغنى ُعقًدا5
األدب. وجوه من غريها إىل الحاجة عن الحكمة

والرموز له ُوِضَعت التي الوجوه يعرف أن الكتاب هذا قرأ مَلْن ينبغي ما ل فأوَّ
غري إىل وأضافه البهائم إىل نسبه عندما فيه مؤلفه جرى غاية أي وإىل فيه ُرِمَزت التي
يدر لم ذلك يفعل لم متى قارئه فإن أمثاالً، جعلها التي األوضاع من ذلك وغري مفصح7
ما مقدِّمات من له تحصل نتيجة أي وال منها يجتني ثمرة أي وال املعاني بتلك أُِريَد ما
دون آخره إىل والبلوغ قراءته استتمام منه غايته كانت إن وإنه الكتاب، هذا نه تضمَّ

نفعه. إليه يرجع يشء عليه يعد لم منه يقرأ ما م تفهُّ

كنًزا أصاب الذي والرجل الحمالني مثل

خليًقا كان يقرؤه فيما الرَّوية إعمال غري من العلوم وقراءة الكتب جمع من استكثر وَمْن
له فظهر املفاوز ببعض اجتاز أنه العلماء زعمت الذي الرجل أصاب ما إال يصيبه ال أن
نفسه: يف فقال وورق9 عني8 من يشء عىل فوقع ويطلب يحفر فجعل كنز؛ آثار موضع
وإحرازه بنقله االشتغال وقطعني عيلَّ طال قليالً قليالً املال هذا نقل يف أخذت أنا إن
آخرهم. أنا وأكون منزيل إىل يحملونه أقواًما سأستأجر ولكن منه، أصبت بما اللذة عن
إراحة يف لنفيس استظهرت10 قد وأكون بنقله، فكري يشغل يشء ورائي بقي يكون وال

لهم. أعطيها أجرة بيسري الكدِّ عن بدني
هو منزله إىل به فينطلق يطيق ما منهم واحد كل ل يحمِّ فجعل بالحمالني جاء ثم
املال من فيه يجد فلم منزله إىل خلفهم انطلق يشء الكنز من يبق لم إذا حتى به، فيفوز
يكن ولم لنفسه، حمله بما فاز قد الحمالني من واحد كل وإذا قليالً، وال كثريًا ال شيئًا

أمره. آخر يف يفكِّر لم ألنه والتعب؛ العناء إالَّ ذلك من للرجل

له. ملًكا اإلنسان يعتقده ما عقًدا: 5

وصل. أي أرشف: 6
ناطق. غري أي مفصح: غري 7

ذهبية. نقود عني: 8

فضية. نقود ورق: 9

استعنت. استظهرت: 10
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الصفراء والصحيفة العلم طالب مثل

ينتفع لم وباطنًا ظاهًرا غرضه يعلم ولم فيه ما يفهم ولم الكتاب هذا قرأ َمْن وكذلك
أن إالَّ به ينتفع لم صحيح جوز له ُقدِّم رجالً أن لو كما ونقشه. خطِّه من له يبدو بما
الناس، كالم من الفصيح علم طلب الذي كالرجل أيًضا وكان فيه، ما ويستخرج يكرسه
فرسم الفصيح؛ علم إىل حاجته فأعلمه بالفصاحة علم له العلماء من له صديًقا فأتى
منزله إىل بها انرصف ووجوهه وتصاريفه الكالم فصيح صفراء صحيفة يف صديقه له
استظهرها حتى فيها ما تأويل يعلم وال معانيها، عىل يقف وال قراءتها يكثر فجعل
العلم أهل من محفل يف يوم ذات جلس إنه ثم فيها، ما بعلم أحاط قد أنه فاعتقد كلها،
قد إنك الجماعة: بعض له فقال فيها. أخطأ كلمة له فجرت محاورتهم يف فأخذ واألدب
وهي الصفراء الصحيفة قرأت وقد أخطئ كيف فقال: به تكلَّمت ما غري والوجه أخطأت
من وبعًدا الجهل من قربًا ذلك وزاده عليه للحجة أوجب هذه مقالته فكانت منزيل؟ يف

األدب.

والسارق البيت ربِّ مثل

منه؛ علم بما يعمل أن له ينبغي فيه علمه نهاية وبلغ الكتاب هذا فهم إذا العاقل إن ثم
زعموا الذي كالرجل مثله كان ذلك يفعل لم فإذا عنه، يحيد ال مثاالً ويجعله به لينتفع
ماذا أنظر حتى ألسكتن وهللا فقال: به فعلم منزله، يف نائم وهو عليه11 ر تسوَّ سارًقا أن
ذلك فنغصت إليه قمت مراده بلغ فإذا به، علمت قد أني أعلمه وال أذعره12 وال يصنع
فغلب يجده؛ ما جمعه يف تردُّده وطال يرتدد السارق وجعل عنه أمسك إنه ثم عليه،
اللصَّ فوجد الرجل واستيقظ الذهاب، وأمكنه أراد مما اللصُّ وفرغ فنام النعاس الرجل
لم إذ ؛ باللصِّ بعلمه ينتفع لم أنه وعرف يلومها نفسه عىل فأقبل به وفاز املتاع أخذ قد

يجب. ما أمره يف يستعمل
كالثمرة به والعمل كالشجرة العلم وإن بالعمل، إال يتمُّ ال العلم إن يقال: وقد
عامًلا، ى يُسمَّ فليس يعلم ما يستعمل لم وإن به لينتفع بالعمل يقوم العلم صاحب وإنما

بيته. سور من واثبًا عليه دخل أي عليه: ر تسوَّ 11
أخيفه. أذعره: 12
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إن ولعله جاهالً، ي ُسمِّ به علم عىل سلكه ثم مخوف بطريق ً عاملا كان رجالً أن ولو
وأذاها، فيه برضرها أعرف هو فيما بها هجمت أهواء ركبت قد وجدها نفسه حاسب
العالم كاملريض كان غريه به أعلمه أو هو جرَّبه بما يعمل أن ورفض هواه ركب وَمْن
وترك رديئه أكل عىل ه الرشَّ يحمله ثم وثقيله، وخفيفه وجيده والرشاب الطعام برديء
األفعال محمود أجتناب يف عذًرا الناس وأقل علَّته. من والتخلص النجاة إىل أقرب هو ما
أن لو أنه كما بعض، عىل بعضه فضل وعرف وميَّزه ذلك أبرص َمْن مذمومها وارتكاب
يف صارا إذا كانا فيها فوقعا حفرة إىل األجل ساقهما أعمى واآلخر بصري أحدهما رجلني
عينان له كانت إذ الرضير؛ من الناس عند عذًرا أقل البصري أن غري واحدة بمنزلة قعرها

عارف. غري جاهل إليه صار بما وذاك بهما، يبرص
ملعاونة العلم اقتناءه غايته تكون وال بعلمه بها ويؤدِّ بنفسه يبدأ أن العالم وعىل
لها وليس ماءها الناس يرشب التي كالعني ويكون منه، نفسه وحرمان به ونفعه غريه
طلب مَلْن ينبغي به، تنتفع وال صنعته تحكم التي القزِّ وكدودة املنفعة، من يشء ذلك يف

يقبسه.13 أن ذلك بعد عليه ثم برياضتها ويتعهدها نفسه بعظة يبدأ أن العلم
ومنها واملال، العلم منها ويقبسها؛ يقتنيها أن الدنيا لصاحب ينبغي خالال14ً فإن
يعري الذي كاألعمى ويكون مثله فيه بيشء أمرءًا يعيب أن للعالم وليس املعروف، اتخاذ
ويقف عليها يعتمد ونهاية غاية فيه له يكون أن أمًرا طلب مَلْن وينبغي بعماه، األعمى
به تنقطع15 إن فيوشك غاية غري إىل سار َمْن يقال: فإنه الطلب؛ يف يتمادى وال عندها
وال قبله، أحدٌّ ينله لم وما له حدَّ ال ما طلب يف نفسه يعني أال حقيًقا كان وإنه مطيته
قلَّت بالغايات قلبه يعلق لم َمْن فإن آخرته؛ عىل مؤثًرا لدنياه يكون وال عليه يتأسف
النسك، أحدهما: أحد: بكل يجمالن16 إنهما أمرين يف يقال وقد مفارقتها، عند حرسته
يف يشارك أن امللك بأحد: يجمالن ال إنهما أمرين يف يقال وقد الحالل، املال واآلخر:
رحمة من وييأس يقنط أن للعاقل ينبغي وليس خاصته. يف يشارك أن والرجل ملكه،
وال به يدري ال عنه غافل وهو هنيئًا رزًقا له القدر ساق فربما يناله، ال فيما وفضله هللا

وجهه. يعلم

يستفيده. يقيسه: 13
خصاالً. خالالً: 14

السري. عن تعجز تنقطع: 15
يحسنان. يجمالن: 16
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واللصِّ الرجل مثل

بعض سأل أن إىل ذلك فألجأه17 وعري. وجوع فاقة به كان رجالً أن هذا أمثال ومن
ليلٍة ذات هو فبينما عليه، به يعود فضل18 منهم أحد عند يكن فلم وأصدقائه أقاربه
عليه أخاف يشء منزيل يف ما وهللا نفسه: يف فقال املنزل يف بسارق برص إذ منزله يف
فقال حنطة فيها خابية عىل يده وقعت إذا يجول السارق فبينما جهده. السارق فيجهد
ولكن آخر، موضع إىل أصل ال ولعيل باطالً، الليلة عنائي يكون أن أحب ما وهللا السارق:
الحنطة. عليه ليصب رداءه بسط ثم يشء، بغري الرجوع من خري الحنطة هذه سأحمل
ما ذهاب العري مع عيلَّ فيجتمع سواها، ورائي وليس بالحنطة هذا يذهب الرجل: فقال
بالسارق صاح ثم أهلكتاه، إالَّ أحد عىل الخلتان هاتان وهللا تجتمع وما به، أقتات كنت
رداءه وترك منه الهرب إالَّ حيلة للسارق يكن فلم رأسه، عند كانت بهراوة إليه ووثب

كاسيًا. به الرجل وغًدا بنفسه؛ ونجا
من عليه يجب ما ويدع عليه فيتكل املثل هذا مثل إىل يركن أن للعاقل ينبغي وليس
ينظر وال معرفته، قدر عىل الطلب يف جهًدا يألو ال أن بل معاشه، لصالح والعمل السعي
الناس يف أولئك ألن حركة؛ وال منه التماس غري عىل وتساعده املقادير تؤاتيه َمْن إىل
وينال أمره من يصلح فيما والسعي الكدِّ يف نفسه يجهد َمْن منهم الجمهور وإنما قليل،
ولغريه له وأنفعها وأفضلها املكاسب أطيب من مكسبه يكون أن وليحرص يريد، ما به
وليحذر والغمِّ، الهمَّ يعقبه وما والشقاء العناء عليه يجلب ملا يتعرَّض وال أمكن، ما مًعا
من غريه يصيب مما يحذر أن ذلك مع عليه وينبغي الرضر، منه أصابه ما يعاود أن
يمنعها ال ثم وتذبح فتؤخذ الفراخ تفرخ التي كالحمامة فيكون مثله يصيبه لئال الرضر
حتى فتذبح فراخها من الثانية فتؤخذ بمكانها، وتقيم موضعها فتفرخ تعود أن من ذلك

فتذبح. أيًضا هي تؤخذ
األشياء يف تجاوز وَمْن عليه، يوقف حًدا يشء لكل جعل قد تعاىل هللا إن يقال وقد
بالنسبة سيِّان عنه واملقرص الحد واملتجاوز بلوغها، عن التقصري يلحقه أن أوشك حدَّها
فحياته ودنياه آلخرته سعيه كان َمْن ويقال: جميًعا، الحالني يف عنه زائغ كليهما ألن إليه؛

ودفعه. اضطره ألجأه: 17
حاجته. عن زيادة فضل: 18
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فحياته آلخرته سعيه كان وَمْن عليه، فحياته خاصًة لدنياه سعيه كان وَمْن وعليه، له
دينه، أمر منها فيها، جهده وبذل إصالحها الدنيا صاحب عىل يجب أشياء يف ويقال له،
بعده، الجميل الذكر يكسبه ما ومنها الناس، وبني بينه ما ومنها معيشته، أمر ومنها
الفرص، تضييع ومنها التواني، منها عمل، له يستقم لم فيه كن َمْن أمور يف قيل وقد

عارٍف. لكل التكذيب ومنها مخٍرب، لكل التصديق ومنها
الناس من ذلك يفعل والذي فيصدقه، استقامته يعرف وال عقله19 بيشء مخرب وربَّ
حتى التصديق يف ويتمادى هو فيصدقه وصدَّقه، غريه جرَّبه بما يصدِّق رجل ثالثة:
بحقيقتها، علم غري من ولكن جرَّبها التي باألمور يصدِّق ورجل بنفسه، جرَّبه كأنما

بها. فيصدِّق األمور عليه تلتبس ورجل
يف يتمادى وال حديثًا، أحد كل من يقبل وال متهًما، لهواه يكون أن للعاقل وينبغي
الصواب له يتبني حتى عليه يقدم وال منه، يشء يف يلج وال أمره، عليه التبس إذا الخطأ
عىل فيستمرُّ الطريق عن يزيغ الذي كالرجل يكون وال الحقيقة، له وتستوضح فيه
عينه20 تَقذَى الذي وكالرجل بعًدا، القصد عن ازداد إال جهًدا السري يف يزداد فال الضالل

ذهابها. يف سببًا الحكُّ ذلك كان ربما حتى يحكُّها يزال فال
وإن يكون، سوف كتب ما أن ويعلم والقدر، بالقضاء يصدِّق أن العاقل عىل ويجب
ما للناس ويحبُّ أموره يف بالحزم ويأخذ ظلم، فقد لنفسه يكره بما صاحبه أتى َمْن
نفسه لصالح طلبًا لغريه ة مرضَّ فيه أمًرا يطلب فال لها، يكره ما لهم ويكره لنفسه يحبُّ

مأخوذ. غادٍر كل فإن غريه، بفساد

املرسوق والعدل ورفيقه التاجر مثل

كان إنه يقال فإنه رفيقه؛ من التاجر أصاب ما يصيبه أن خليًقا كان ذلك فعل وَمْن
قريب أحدهما وكان فيه، متاعهما وجعال حانوتًا فاستأجرا رشيك، له وكان تاجر رجل
الحيلة ومكر رفيقه، أعدال من عدال21ً يرسق أن نفسه يف فأضمر الحانوت، من املنزل

بعقله. أدركه عقله: مخرب 19

نحوه. أو غبار من قذى يصيبها عينه: تقذى 20
البضاعة. فيه الكبري الكيس عدالً: 21
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وال رزمي من رزمة أو أعدايل من عدالً أحمل أن آمن ليالً أتيت أنا إن وقال: ذلك يف
ثم أخذه أضمر الذي العدل عىل وألقاه رداءه فأخذ باطالً. وتعبي عنائي فيذهب أعرفها
صاحبي رداء هذا وهللا فقال: أعداله ليصلح ذلك بعد رفيقه وجاء منزله، إىل انرصف
يستبقني فلعله رزمه عىل أجعله ولكن ههنا أدعه أن الرأي وما نسيه، قد إالَّ أحسبه وال
وأقفل رفيقه أعدال من عدٍل عىل فألقاه الرداء أخذ ثم . يحبُّ حيث فيجده الحانوت إىل

منزله. إىل ومىض الحانوت
22 ُجعالً له وضمن عليه عزم ما عىل واطأه قد رجل ومعه رفيقه أتى الليل جاء ا فلمَّ
العدل؛ عىل فوجده سه وتلمَّ الظلمة يف الرداء فتحسس الحانوت إىل فصار حمله عىل
ورمى منزله أتى حتى حمله يف يرتاوحان وجعال والرجل هو وأخرجه العدل ذلك فاحتمل
نحو انطلق ثم الندامة. أشدَّ فندم أعداله؛ بعض هو فإذا افتقده أصبح ا فلمَّ تعبًا. نفسه
شديًدا غًما لذلك فاغتمَّ العدل وفقد الحانوت ففتح إليه، سبقه قد رشيكه فوجد الحانوت
حايل يكون ماذا فيه! وخلفني ماله عىل ائتمنني قد صالح رفيق من واسوءتا23 وقال:
صاحبه أتاه ا فلمَّ غرامته. عىل نفيس وطَّنت قد ولكن إياي، تهمته يف أشك ولست عنده؟
وال أعدالك من عدالً وفقدت األعدال افتقدت قد إني فقال: حاله عن فسأله مغتًما وجده
له: فقال غرامته. عىل نفيس وطَّنت قد وإني إياي. تهمتك يف أشك ال وإني بسببه، أعلم
خري، عىل يؤديان ال والخديعة واملكر اإلنسان، عمله ما رشُّ الخيانة فإن تغتم ال أخي يا
مكر َمْن أحد وأنا صاحبه. عىل إالَّ البغي25 وبال24 عاد وما أبًدا، مغرور وصاحبهما
له فقال قصته. عليه وقصَّ فأخربه ذلك؟ كان وكيف صاحبه: له فقال واحتال. وخدع

ذلك. كان وكيف له: فقال والتاجر. اللصِّ مثل إال مثلك ما رفيقه:

أجرة. ُجعالً: 22

واخجلتا. يريد القبيح، األمر السوءة واسوءتا: 23

العاقبة. سوء أي وبال: 24

الظلم. البغي: 25
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والتاجر اللصِّ مثل

مملوءة واألخرى حنطة مملوءة إحداهما خابيتان منزله يف له كان تاجًرا أن زعموا قال:
املنزل، عن التاجر تشاغل األيام بعض كان إذا حتى زمانًا اللصوص بعض به فرتقَّ ذهبًا.
فيها التي الخابية بأخذ همَّ ا فلمَّ نواحيه. بعض يف وكمن املنزل ودخل اللصُّ فتغفله
أتى حتى وتعب كدٍّ يف يزل ولم الذهب، فيها التي وظنها الحنطة فيها التي أخذ الدنانري

ندم. فيها ما وعلم فتحها ا فلمَّ منزله، بها
وخطئي بذنبي اعرتفت وقد القياس. تجاوزت وال املثل أبعدت ما الخائن: له قال
فقبل بالفحشاء. تأمر الرديئة النفس أن غري كهذا. هذا يكون أن عيلَّ وعزيز26 عليك
فعله سوء من عاين عندما هو وندم به، الثقة وعن توبيخه عن وأرضب معذرته الرجل

جهله. وتقديم

الثالثة اإلخوة مثل

عىل يرشف بل لتزاويقه،27 ح التصفُّ غايته تكون ال أن هذا كتابنا يف للناظر ينبغي وقد
ويعمل وكلمة، مثل كل عند ويقف آخره، إىل عليه يأتي حتى األمثال من يتضمن ما
فتنازعوه الكثري املال أبوهم لهم خلَّف الذين الثالثة اإلخوة ثالث مثل ويكون يته، روَّ فيها
الصغري ا وأمَّ وجهه، غري يف وإنفاقه إتالفه يف أرسعا فإنهما الكبريان االثنان ا فأمَّ بينهم.
نفسه عىل أقبل املال من وتخليهما إرسافهما من أخواه إليه صار ما نظر عندما فإنه
حاله لبقاء وجه كل من ويجمعه صاحبه يطلبه املال إنما نفس يا وقال: يشاورها
ورصفه أيديهم، يف عما واستغنائه الناس، أعني يف منزلته ورشف ودنياه معاشه وصالح
وال مال له كان فَمْن اإلخوان. عىل واإلفضال الولد عىل واإلنفاق الرحم، صلة من وجهه يف
والقيام إمساكه أحسن هو وإن موًرسا، كان وإن فقريْا يُعدُّ كالذي كان حقوقه يف ينفقه
إنفاقه قصد ومتى إليه، يضاف وحمد عليه تبقى دنيا من جميًعا األمرين يعدم لم عليه
الرأي ولكن وندامة، حرسة عىل ويبقى يتلفه أن يلبث لم ُحدَّت28 التي الوجوه غري عىل

صعب. أي عزيز: 26

فيها. النظر أي تزاويقه: 27
وُفِرَضت. ُرِسَمت أي ُحدَّت: 28
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مال هو فإنما يدي، عىل أخوي ويغني به هللا ينفعني أن أرجو فإني املال، هذا أمسك أن
فأنفذ بأخوي! فكيف بعدت، وإن الرحم صلة عىل اإلنفاق أوىل وإن أبيهما. ومال أبي

ماله. وشاطرهما فأحرضهما

والصدفة الصياد مثل

جواهر ويلتمس ضجر، غري من فيه النظر يديم أن الكتاب هذا قارئ عىل يجب وكذلك
لثور؛ سبع محاورة أو بهيمتني حيلة عن اإلخبار هي إنما نتيجته أن يظن وال معانيه،
بعض يف كان الذي الصياد مثل مثله ويكون املقصود، الغرض عن بذلك فينرصف
حسنًا تتألأل صدفة املاء عقيق30 يف يوم ذات فرأى زورق، يف السمك فيه يصيد الُخلُج29
قوت كانت سمكة عىل فاشتملت البحر يف شبكته ألقى قد وكان قيمة، له جوهًرا مها فتوهَّ
فيها يشء ال فارغة وجدها أخرجها ا فلمَّ الصدفة. ليأخذ املاء يف نفسه وقذف فخالَّها يومه
الثاني اليوم كان ا فلمَّ فاته، ما عىل ف وتأسَّ للطمع يده يف ما ترك عىل فندم ظن؛ مما
سنيَّة31 صدفة أيًضا ورأى صغريًا حوتًا فأصاب شبكته، وألقى املكان ذلك عن تنحى
فيها فوجد فأخذها الصيادين بعض بها واجتاز فرتكها بها ظنه وساء إليها يلتفت فلم

أمواالً. تساوي درة
عىل الوقوف وترك به واالغرتار الكتاب هذا يف التفكَّر أمر إغفال عىل ال الُجهَّ وكذلك
أبواب يف النظر إىل همته رصف وَمْن بباطنه، األخذ دون بظاهره واألخذ معانيه أرسار
حتى وسقاها فزرعها صحيًحا وحبًا حرَّة32 طيبة أرًضا أصاب كرجل فهو منه الهزل
ما بتشاغله فأهلك الشوك؛ وقطع الزهر من فيها ما بجمع عنها تشاغل خريها قرب إذا

عائدة. وأجمل فائدًة أحسن كان
ما أحدها أغراض: أربعة عىل ينقسم أنه يعلم أن الكتاب هذا يف للناظر وينبغي
الشبان من الهزل أهل مسارعة من الناطقة غري البهائم ألسنة عىل وضعه إىل فيه ُقِصَد

خليج. جمع الُخلُج: 29
مسيل. عقيق: 30

كريمة. أي سنيَّة: 31

فيها. رمل ال حرة: أرًضا 32
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والثاني الحيوانات، حيل من بالنوادر الغرض هو هذا ألن قلوبهم. به فتستمال قراءته؛ إىل
ويكون امللوك لقلوب أنًسا ليكون واأللوان األصباغ بصنوف الحيوانات خياالت إظهار
فيتَّخذه الصفة هذه عىل يكون أن والثالث الصور، تلك يف للنزهة أشدَّ عليه حرصهم
بذلك لينتفع األيام، مرور عىل فيخلق33 يبطل وال انتساخه بذلك فيكثر والسوقة؛ امللوك

خاصة. بالفيلسوف مخصوص األقىص وهو الرابع والغرض أبًدا، والناسخ املصور
إىل الهندية من الكتاب هذا وا فرسَّ قد فارس أهل رأيت ملَّا املقفع: بن هللا عبد قال
هذا يف ذكرنا ما فيه يذكروا ولم الطبيب، برزويه باب وهو بابًا به وألحقوا الفارسية،
ترشد ذلك ل فتأمَّ الباب؛ هذا له وضعنا وفوائده علومه واقتباس قراءته أراد مَلْن الباب

تعاىل. هللا شاء إن

فيبىل. أي فيخلق: 33
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الثالث الفصل

باببرزويه

البختكان بن لبزرجمهر

من وترجمه الكتاب هذا انتساخ توىلَّ الذي وهو فارس، أطباء رأس أزهر بن برزويه قال
قبل: من ذلك ذكر مىض وقد الهند، كتب

منشئي وكان الزَّمازمة،1 بيوت عظماء من أمي وكانت املقاتلة، من كان أبي إن
دون من احتفاًظا أشدَّ بي وكانا عليهما، أبوي ولد أكرم وكنت كاملة، نعمة يف
الكتابة حذقت ا فلمَّ املؤدب، إىل أسلماني سنني سبع بلغت إذا حتى إخوتي،
علم عليه وحرصت به ابتدأت ما أول فكان العلم، يف ونظرت أبوي شكرت
منه ازددت وكلَّما سنني، سبع تعلُّمه يف فأقمت فضله. عرفت كنت ألني الطب؛
عىل وقدرت وافر بعلم منه أحطت حتى اتباًعا وله حرًصا عليه ازددت علًما
تها خريَّ ثم آمرتها2 ذلك عىل املرىضوعزمت بمداواة نفيس ت همَّ ا فلمَّ غوامضه.
أي فقلت: يسعون. ولها يرغبون وفيها الناس يطلبها التي األربعة األمور بني
الذكر أم املال حاجتي. منه فأدرك بي أحرى وأيها علمي يف أبتغي الخالل هذه

اآلخرة؟ أم اللذات أم

عندهم. معروفة طائفة الزمازمة: 1
شاورتها. آمرتها: 2
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أجر إال يبتغي ال طبِّه عىل واظب َمْن األطباء أفضل أن الطب كتب يف وجدت وكنت
أبتغي ال املنقلب،3 أجر ورجاء اآلخرة ابتغاء بالطبِّ االشتغال أطلب أن فرأيت اآلخرة.
بثمنها يصيب كان ثمينة ياقوته باع الذي كالتاجر أكون لئال تعجيلها؛ وال نيا الدُّ مكافأة
يبتغي الذي أن األوَّلني كتب يف وجدت قد أني مع شيئًا، تساوي ال بخرزة الدَّهر غنى
حبَّه يبذر الذي الزارع مثل مثله وإن نيا، الدُّ من حظه ذلك ينقصه ال اآلخرة أجر بطبِّه
ألوان فيها نابت محالة ال هي ثم العشب، ابتغاء ال الزرع ابتغاء ويعمرها4 األرض يف

الزرع. نارض مع العشب
وآخر الربء له أرجو مريًضا أدع فلم اآلخرة. أجر ابتغاء املرىض مداواة عىل فأقلبت
جهدي، مداواته يف بالغت إالَّ املرض، بعض عنه يخفَّ أن أطمع أني إالَّ ذلك. له أرجو ال
له وصفت عليه القيام عىل أقدر لم وَمْن بنفيس، عليه قمت عليه القيام عىل قدرت وَمْن
فعلت مَمْن أرد ولم ينبغي بالذي وأمرته به، يتعالج ما الدواء من وأعطيته يصلح ما
َمْن وال العلم، يف مثيل هم الذين نظرائي من أحًدا أغبط ولم مكافأة. وال جزاءً ذلك معه
عمالً. وال قوالً سرية حسن وال بصالح يعود ال مما وغريهما، واملال الجاه يف فوقي هم

إال لها آبي كنت منالهم مثل تنال أن يف وتنازعني ذلك إىل تتوق نفيس كانت وملَّا
لها: وأقول الخصومة

إالَّ أحد يناله ال ما طلب عن تنتهني أال ك؟ رضِّ من نفعك تعرفني أما نفس يا
لديه املشقة وعظمت عليه، املئونة5 واشتدَّت فيه، عناؤه وكثر به، انتفاعه قلَّ

فراقه؟ بعد
منها؟ إليه6 ترشهني ما فينسيك الدار هذه بعد ما تذكرين أما نفس يا
يف كان َمْن التي الفانية العاجلة هذه حبِّ يف ار الُفجَّ مشاركة من تستحيني أال
الجاهلون؟ املغرورون إالَّ يألفها فال عليه، بباٍق وليس له فليس يشء منها يده

العاقبة. املنقلب: 3
يصلحها. أي يعمرها: 4

ة. والشدَّ الثقل املئونة: اشتدَّت 5
شديًدا. عليه تحرصني أي إليه: ترشهني 6
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وسعيك بقوَّتك وأقبيل فه7 السَّ هذا عن وانرصيف أمرك يف انظري نفس يا
وأنه آلفات، موجود الجسد هذا أن واذكري والتسويف، وإياك الخري تقديم عىل
نفاد. إىل والحياد الحياة، تعقدها متغالبة متعادية قذرة فاسدة أخالًطا مملوء
مسمار مواضعها يف جمعها ووضعت ُركِّبت إذا أعضاؤه املفصلة كالصنم
األوصال. تلك تساقطت املسمار ذلك أُِخذَ فإذا بعض. عىل بعًضا يمسك واحد
كل ذلك عىل تحريص وال وخالَّنك أحبائك بصحبة تغرتي ال نفس يا
واألذى املئونة كثرية والرسور البهجة من فيها ما عىل صحبتهم فإن الحرص.
املرق لسخونة تها جدَّ يف تستعمل التي املغرفة مثل ومثلها الفراق. ذلك وعاقبة

النار. يف وقوًدا صارت قدمت فإذا ولذعه،
صلتهم8 إرادة فيه تهلكني ما جمع عىل وأقاربك أهلك يحملنَّك ال نفس يا

بريحها. آخرون ويذهب تحرتق التي األرجة كالدُّخنة9 أنت فإذا
البقاء يف طمًعا بها تغرتي وال الفانية الدار هذا عىل تركني ال نفس يا
وحقارته يستعظم ما يبرصصغر ال مَمْن فكأي أهلها، إليها ينظر التي واملنزلة
رأسه، عىل دام ما ويكرمه صاحبه يخدمه الذي الرأس كشعر يفارقه. حتى

ورفضه. استقذره رأسه فارق فإذا
الرجل يجهد كيف واعتربي ومداواتهم املرىض عيادة من تميلِّ ال نفس يا
فكيف األجر. رجاء منها ويستنقذه واحدة كربًة10 واحٍد مضيٍم عن يفرج أن
رجاؤه يعظم أن لخليق هذا إن كثريين! مع ذلك من كثريًا يفعل الذي بالطبيب

الثواب. بحسن منه
القليل استعجال يف العاجلة إىل فتمييل اآلخرة أمر عليك يبعد ال نفس يا
فقال: الصندل11 من بيت ملء له كان الذي كالتاجر باليسري. الكثري وبيع

الجهل. فه: السَّ 7
إليهم. اإلحسان أي صلتهم: 8

الطيب. من نوع كالدُّخنة: 9

حزنًا. كربة: 10

الرائحة. طيب حبٌّ الصندل: 11
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الناس آراء وجدت وقد الثمن، بأبخس جزاًفا12 فباعه عيلَّ طال وزنًا بعته إن
واقع.14 وفيه ومغتاب عدو وله عاٍد13 كلٍّ عىل وكلٌّ متباينة وأهواءهم مختلفة

املخدوع املصدِّق مثل

علم ال أحًدا صدقت إن أني وعرفت سبيالً منهم أحٍد متابعة إىل أجد لم ذلك رأيت ا فلمَّ
رجل بيت ظهر عال سارًقا أن فيه زعموا الذي املخدوع كاملصدِّق ذلك يف كنت بحاله يل
امرأته فأيقظ وطئهم15 من الرجل فاستيقظ أصحابه؛ من جماعة معه وكان األغنياء من
بصوت فأيقظيني البيت. عىل علوا اللصوص ألحسب إني رويًدا لها: وقال بذلك فأعلمها
العظيمة وكنوزك الكثرية هذه أموالك عن الرجل أيها تخربني أال اللصوصوقويل: يسمعه
لك. أقول حتى واستحلفيني السوأل يف عيلَّ فألحي عليك امتنعت فإذا جمعتها؟ أين من
فقال قولهما. سماع إىل اللصوص وأنصتت16 أمرها كما وسألته ذلك املرأة ففعلت
تسأيل وال وارشبي فكيل كثري ومال واسع رزق إىل القدر ساقك قد املرأة أيتها الرجل: لها
فقالت وتكرهني، أكره ما ذلك يف فيكون أحد يسمعه أن آمن لم به أخربتك إن أمر عن
مخربك فإني لها: فقال كالمنا. يسمع أحد بقربنا ما فلعمري الرجل أيها أخربني املرأة:
وأنت تصنع كنت وما ذلك كان وكيف قالت: الرسقة. من إالَّ األموال هذه أجمع لم أني
يسريًا عيلَّ األمر وكان الرسقة يف أصبته لعلم ذلك قال: الُصالَّح؟ الربرة17 من الناس عند

ذلك. يل فاذكر قالت: بي. يرتاب أو أحد يتهمني أن من آمن وأنا
مثلنا. األغنياء بعض دار أعلو حتى وأصحابي أنا املقمرة الليلة يف أذهب كنت قال:
مرات سبع شولم وهي الرقية بهذه فأرقي الضوء. منها يدخل التي الكوَّة18 إىل فأنتهي

كيل. وال وزن بال جزاًفا: 12

وهاجم. ساط عاد: 13

له. ساب واقع: 14

دوسهم. وطئهم: 15

أصغت. أنصتت: 16
بار. جمع الربرة: 17

الحائط. يف خرق الكوَّة: 18
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مطيًعا. قاصًدا أتاني إالَّ يشء البيت يف يبقى وال أحد، بوقوعي يحس فال الضوء وأعتنق
فيجذبني الضوء وأعتنق أيًضا العزيمة19 أعيد ثم أخذته. إالَّ متاًعا وال ماالً أدع فال
له تكون أن إالَّ ذلك يفعل َمْن عىل وليس آمنني. ساملني فنميض أصحابي إىل فأصعد
أن وإياك ذلك فاكتمي عليها. وينزل بها ويتعلَّق الضوء حبال إىل نفسه فيسلِّم جرأة

ألحد. تعلميه
أطالوا إنهم ثم املال. من نريد بما الليلة ظفرنا قد قالوا: ذلك اللصوص سمع ا فلمَّ
وللبيت مقمرة الليلة تلك وكانت هجعا.20 قد وزوجته الدار صاحب أن ظنُّوا حتى املكث
مرات سبع شولم شولم وقال: الضوء مدخل إىل قائدهم فقام الضوء. منها نافذ كوَّة
الرجل إليه فوثب منكًسا21 رأسه أم عىل فوقع املنزل، ارض إىل لينزل الضوء اعتنق ثم
وهذه أبًدا، يكون ال بما املغرتُّ املخدوع املصدِّق أنا قال: أنت؟ َمْن له: وقال بهراوته22

يسمع. ما كل يصدق َمْن وعاقبة رقيتك ثمرة
عدت تهلكة يف يوقعني أن صدقته إن آمن ولم يكون ال ما تصديق من تحرزت ا فلمَّ
فيما جوابًا كلمته مَمْن أحٍد عند أجد فلم منها، العدل والتماس األديان عن البحث إىل
أتبعه. أن وال به أصدق أن عقيل يف يل يحق شيئًا به كلموني فيما أر ولم فيها، عنه سألته
عليه. وجدته الذي وأجدادي آبائي دين ألزم أن فالرأي منه آخذ ثقة أجد لم ملَّا فقلت
الذي فإن معذوًرا هذا يفعل َمْن كان إن فقلت: مخرًجا لنفيس التمست ثم بذلك. وهممت
العقل، يحتمله ال مًما ذلك أشباه مع ملوٍم غري يكون مثاله عىل ويجري ساحًرا أباه يجد
أبي أكل كان كذلك فقال: ذلك يف فعوتب األكل فاحش كان رجل قول ذلك يف وذكرت

وجدي.
الثبوت عىل لها أجد ولم واألجداد اآلباء دين لزوم يف لنفيس العذر ألتمس ذهبت ا فلمَّ
وللنظر عنها واملسألة األديان عن للبحث تتفرغ أن تريد وجدتها بل طاقة اآلباء دين عىل

الرقية. العزيمة: 19
ناما. هجعا: 20

منقلبًا. منكًسا: 21

الضخمة. عصاه هراوته: 22
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أهلها واعتباط24 الدنيا انقطاع ورسعة األجل بايل عىل وخطر قلبي يف هجس23 فيها،
نقلتي، وحانت أجيل قرب قد فلعيل أنا ا أمَّ وقلت: ذلك يف ففكرت حياتهم الدَّهر وتخرُّم25

األعمال. أصلح تكون أن أرجو محمودة أموًرا أعمل كنت وقد

والخادم الرجل مثل

ويطلبه نفيس إليه تطمح ما دون أجيل فيكون أعمله كنت خري عن شغلني تردُّدي ولعل
األغنياء ألحد بيت يف خادم مع تواطأ26 أنه زعموا الذي الرجل أصاب ما ويصيبني أميل
به فيذهب البيت يف مما الخادم له فيجمع أهله. يغيب ليلة كل يف البيت يأتي أن عىل

ثمنه. ويتشاطرا ويبيعه
فأقبل صاحبه فأخرب فأنفذ وحده. الخادم وبقي البيت أهل غاب أن ليلة ذات فاتفق
للبيت وكان الباب قرع إذ يجمعان هما وبينا فيه. مما الجمع يف وأخذا البيت دخل حتى
للرجل الخادم فقال املاء. 27 جبِّ عند الباب ذلك وكان الرجل يعلمه يكن لم آخر باب
موضعه. إىل له وأشار املاء، جبِّ عند الذي الباب من اخرج بادر وخيفة: منه عجل عىل
له: وقال إليه فرجع املاء. جبَّ يجد لم ولكن الباب فوجد املكان ذلك إىل الرجل فانطلق
أنا ! بالجبِّ تصنع وما املائق28 أيها له: فقال أجده. فلم الجبُّ ا وأمَّ فوجدته الباب ا أمَّ
فلم صدًقا ذلك يكن لم له: فقال عاجالً فاذهب عرفته قد فإذا الباب لتعرف به دللتك
الحمق عنك ودع بنفسك انج األحمق أيها ويحك له: فقال هناك؟ هو وليس الجب ذكرت
يزل فلم هناك؟ وليس الجبَّ وذكرت عيلَّ خلطت29 وقد أميض كيف له: فقال والرتدُّد.
إىل ورفعه رضبًا وأوجعه بتالبيبه30 فأخذ البيت ربُّ دخل حتى الحال هذه مثل عىل

السلطان.

خطر. بمعنى هجس: 23

علَّة. بال أخذه أي فألنًا املوت اعتبط يقال اعتباط: 24
استئصال. تخرُّم: 25

اتفق. تواطأ: 26
برئ. : جبُّ 27

غباوة. يف األحمق املائق: 28
بالباطل. الحق خلطت أي خلطت: 29

إياه. ساحبًا وعنقه صدره عند ثيابه جمع تلبيبه: 30
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واقترصت املكروه. منه أتخوف ملا وال له أتعرض ال أن رأيت الرتدُّد من خفت ا فلمَّ
فكففت وحق. صواب أنه ويَُرى األديان أهل عليه وتتفق العقول به تشهد يشء كل عىل
عن قلبي ونزَّهت والغضب، الكرب عن نفيس وزجرت والرسقة، والقتل الرضب عن يدي
وكل والنميمة والغيبة والبهتان31 الكذب عن لساني وصنت والخيانة، والبغض الحقد
وال القيامة وال بالبعث أكذب وال أحد عىل أبغي ال أن نفيس يف وأضمرت مكروه، أمر
الرشِّ وعىل بالخري الخري عىل يكافئ الصمد الفرد هللا إال إله ال وأن العقاب، وال الثواب
األخيار مع الجلوس وحاولت األرشار وزايلت32 والحساب. املسألة من بد ال وأن ، بالرشِّ
مكسبه ووجدت قرين33 وال صاحب كمثله ليس والعلم الصالح من كالً ورأيت بجهدي.
بالصديق، الصديق فعل بالنصح ويشري الخري عىل يدلُّ ووجدته يسريًا. وأعان هللا وفق إذا
يجدُّ بل االستعمال كثرة عىل يخلق وال يزداد بل منه اإلنفاق عىل ينقص ال ووجدته
أن اآلفات من وال يغصبه،34 أن السلطان من عليه خوف ال ووجدته ويكثر، ويزهو
وال ترسقه، أن اللصوص من وال تحرقه، أن النار من وال يغرقه، أن املاء من وال تفسده،

تمزِّقه. أن الطري وجوارح السباع من

واألجري الجوهر تاجر مثل

الكثري عىل غده يف ويعدمه يومه يف يناله ليسري املؤثر الالهي الساهي الرجل ووجدت
جوهر له كان أنه زعموا الذي التاجر أصاب ما أيامه فيه ذهبت فيما يصيبه نعيمه الباقي
منزله إىل به وانطلق إليه يدفعها درهم مئة عىل اليوم يف رجالً لثقبه فاستأجر نفيس
الرضب تحسن هل للصانع: التاجر فقال موضوع، صنج35 البيت ناحية يف وإذا ليعمل،
به؛ رضبك فأسمعنا الصنج الرجل:دونك فقال ماهًرا. برضبه وكان نعم، قال: بالصنج
والتاجر الرخيم والصوت الصحيح الرضب التاجر يسمع يزل ولم الصنج الرجل فأخذ

أمىس. حتى طربًا ورأسه بيده يشري

يفعلوه. لم ما الناس عن يقال أن البهتان: 31
فارقت. زايلت: 32

وعشري. مصاحب قرين: 33

وظلًما. قهًرا يأخذه يغصبه: 34
الطرب. آالت من الصنج: 35
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عملت وهل التاجر: له فقال باألجرة. يل مر للتاجر: الرجل قال الغروب حان ا فلمَّ
استعملتني36 وما أجريك وأنا به أمرتني ما عملت له: فقال األجرة؟ به تستحق شيئًا

مثقوب. غري جوهره وبقي الدرهم مئة منه استوىف حتى به يزل ولم عملت.
ووجدت هربًا، ومنها زهادة فيها ازددت إال نظًرا وشهواتها نيا الدُّ يف أزدد فلم
إىل املفتوح الباب هو ووجدته لولده، الوالد يمهد كما للمعاد37 يمهد الذي هو النسك
وقنع وتواضع، فشكر والوقار بالسكينة38 فعلته تدبَّر قد الناسك ووجدت املقيم، النعيم
فصار الشهوات ورفض الرشور، من فنجا الدنيا وخلع يهتم، فلم وريض فاستغني،
نفسه وسخت األحزان فُكِفي بنفسه وانفرد املحبة، له فوجبت الحسد وطرح طاهًرا،
ولم منهم فسلم الناس واعتزل الندامة، فأمن العاقبة فأبرص العقل واستعمل يشء، بكل

يخفهم.
ثم أهله. من أكون أن هممت حتى رغبة فيه ازددت إال نظًرا النسك أمر يف أزدد فلم
به وغذيت اعتدته ملا ومشقته عرسه عىل أقوى وال الناسك، عيش عىل أصرب ال أن تخوَّفت
وأكون ذلك، عن أضعف أن النسك يف وأخذت الدنيا تركت إن آمن ولم وليًدا، كنت منذ
فيكون نيا؛ الدُّ يف بها فأنتفع أعملها كنت وقد عائدتها39 أرجو كنت أعماالً رفضت قد
ليأخذها فأهوى املاء يف ظلها فرأى ضلع فيه ويف بنهٍر مرَّ الذي الكلب مثل ذلك يف مثيل
من وخفت شديدة مهابة النسك فهبت40 شيئًا؛ املاء يف يجد ولم معه كان ما فأتلف

عليها. كنت التي حالتي عىل الثبوت وأردت الصرب وقلَّة الضجر
والخشونة والضيق الشظف41 من عليه أصرب ال أن أخاف ما أقيس أن يل بدا ثم
شهوات من يشء ليس أنه عندي وكان البالء، من الدنيا صاحب يصيب وما النسك يف
يزداد ال الذي امللح كاملاء نيا فالدُّ للحزن، ومولِّد األذى إىل ل متحوِّ وهو إالَّ ولذَّاتها الدنيا
فال اللحم ريح فيه فيجد الكلب يصيبه42 الذي وكالعظم عطًشا، ازداد إال رشبًا شاربه

عمله. مني طلبت استعملتني: 36
لآلخرة. للمعاد: 37

والهدوء. الطمأنينة السكينة: 38
نفعها. عائدتها: 39

خفت. هبت: 40

العيش. سوء الشظف: 41
يجده. يصيبه: 42
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تظفر التي وكالحدأة43 طلب. مما شيئًا ينال وال فاه يدمي حتى اللحم ذلك يطلب يزال
وتعجز تعيي حتى وتدأب45 تدور تزال فال الطري عليها فيجتمع اللحم من بالبضعة44
حالوة منه يذاق الذي السم أسفله يف الذي العسل من وكالكوز معها، ما ألقت تعبت فإذا
استيقظ فإذا نومه يف اإلنسان بها يفرح التي النائم وكأحالم زعاف، موت وآخره عاجلة
الظالم، ويرجع بغتة يذهب ثم بالنور فيطمع يسريًا يضئ الذي وكالربق الفرح، ذهب
نسًجا منه زادت كلَّما الذي نسيجها وسط وتهلك وليالً نهاًرا تنسج التي القزِّ وكدودة

الخروج. عن لها ومنًعا استحكاًما زاد
ال وقلت: إليه االشتياق وهزَّني النسك طلب إىل رجعت األمور هذه يف فكَّرت ا فلمَّ
خاصمت ثم وأحزانها، رشورها ويف فيها تفكَّرت إذا بالنسك نيا الدُّ أقيس أن بي يليق
خصم من سمع كقاٍض عليه تعزم أمر عىل تثبت ال وقد سارحة رشورها يف هي إذا نفيس

عليه. فقىض األوَّل إىل عاد الثاني الخصم حرض ا فلمَّ له، فحكم واحد
يف املشقة هذه أصغر ما فقلت: وضيقه النسك احتمال من أكابده الذي يف نظرت ثم
نيا الدُّ لذَّة من البهيمية47 النفس إليه ترشه فيما نظرت ثم وراحته، األبد روح46 جانب
الرجل يستحيل ال وكيف وأهواله، األبد عذاب إىل يدفع وهو وأوجعه هذا أمر ما فقلت
دائمة؟ مرارة تعقبها قليلة حالوة عليه 48 تمرُّ ال وكيف طويلة، حالوة تعقبها قليلة مرارة
منه بضع إالَّ واحد يوم عليه يأتي ال سنة مئة يعيش أن عليه ُعِرَض رجالً أن لو وقلت
عىل وصار وأذى ألم كل من نجا املئة السنني استوىف إذا أنه له يرشط أنه غري بضعة
أيام عىل الصرب يأبى فكيف شيئًا. السنني تلك يرى ال أن حقيًقا كان والرسور األمن
كلها نيا الدُّ أن أوليس كثريًا؟ خريًا يُْعَقُب قليل األيام تلك وأذى النسك، يف يعيشها قالئل
حياته. أيام يستويف أن إىل يولد حني من عذابها يف يتقلب إنما واإلنسان وعذاب، بالء

عطش أو استطعام به فليس جاع إن ألوانًا. العذاب من ذاق طفالً كان إذا فإنه
واللف والحمل الوضع من يلقى ما مع استغاثة، به فليس وجع أو استسقاء به فليس

بالشوحة. العامة عند يعرف طائر الحدأة: 43
القطعة. البضعة: 44
تجتهد. تدأب: 45
رسور. روح: 46

عليه. حرصها يشتدُّ فيما أي البهيمية: 47
املرارة. من : تمرُّ 48
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ما العذاب أصناف يلقى ثم تقلُّبا وال قياًما يستطع لم ظهره عىل أُِنيم إن واملسح، والدهن
عنف من ألوانًا منه فأذيق األدب عذاب يف أخذ الرَّضاع عذاب من أفلت فإذا رضيًعا، دام
واألوجاع واألسقام والحمية50 الدواء من له ثم الكتابة، وسآمة49 الدرس وضجر املعلم
ومخاطرة الولد وتربية املال جمع يف همته وكانت األهل همُّ لحقه أدرك فإذا نصيٍب. أوىف
له، الالزمني الباطنيني أعدائه مع ينقلب ذلك كل من وهو والتعب، والكدِّ والسعي الطلب
الالذعة والحية املميت السمِّ مع والدمِّ والبلغم والريح السوداء واملرَّة الصفراء املرَّة وهم
والثلوج والرياح واألمطار والربد الحرِّ من الفصول تقلُّب مع والهوام السباع من والخوف
الهرم عذاب أنواع ثم الرديئة الطوارئ من ذلك وغري السوء والقرين الدائم والشيطان

يبلغه. مّلْن
بها يفكر فلم منها بالسالمة ووثق أمن قد وكان شيئًا األمور هذه من يخف لم فلو
ما فيذكر الدنيا ويفارق املوت فيها يحرضه التي الساعة يف مفكًِّرا يكون أن عليه لوجب
واملال واألقارب األحبة فراق من ذلك من جًدا أشدُّ هو مما الساعة تلك يف به نازل هو
ذلك يفعل لم فلو املوت، بعد العظيم الهول عىل اإلرشاف مع نيا الدُّ من به مضنون وكل

للوم. مستحًقا للدناءة محبًا مفرًطا51 عاجًزا يعدَّ أن حقيًقا لكان
الحيلة، يف جهده لغٍد ويحتال حلوله قبل له يستعدُّ وال هذا يعلم الذي ذا فَمْن
الشبيه الزمان هذا يف سيما وال وغرورها نيا الدُّ شهوات من ويلهيه يشغله ما ويرفض
الفحصعدالً بليغ الهمة رفيع املقدرة عظيم حازًما امللك كان وإن فإنه كدر. وهو بالصايف
رعيته بأمور مهتًما بالناس عامًلا الحسنى عىل مواظبًا الذراع رحب شكوًرا صدوًقا مرجًوا
خفيف وال جبان غري الظلمة عىل شديًدا واألخيار والخري للعلم محبًا أحوالهم يف ناظًرا
الزَّمان نرى قد فإنا يكرهون، ملا والدَّفع يحبون فيما الرعية عىل ع بالتوسُّ رفيًقا القياد52
عزيًزا كان ما فأصبح الناس من نُِزَعت قد الصدق أمور كأن حتى مكان بكل مدبًرا53
ناًرصا. والرشَّ ذابالً أصبح الخري وكأن وجوده. ضائًرا54 كان ما وموجوًدا مفقوًدا فقده

ملل. سآمة: 49

ه. يرضُّ عما املريض منع الحميَّة: 50
ا. ً مقرصِّ مفرًِّطا: 51

االنقياد. سهل غري أي القياد: 52
موليًا. مدبًرا: 53

مًرضا. ضائًرا: 54
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وكأن تابعه، الباطل وأقبل 55 كسريًا وىل الحق وكأن سبله، زالت قد أصبح الفهم وكأن
مقًرا للحيف57 املظلوم وأصبح موكال56 بالحكام أصبح الحكم وإضاعة الهوى اتباع
ما يتلقف59 جهة كل من فاه فاغًرا أصبح الحرص وكأن 58 مستطيالً. بنفسه والظالم
صعوًدا، السماء يقصدون األرشار وكأن مجهوالً، أصبح الرضا وكأن بعد، وما منه قرب
إىل رشف60 أعىل من بها مقذوًفا املروءة وأصبحت األرض، بطن يريدون األخيار وكأن
أهل إىل الفضل أهل عن منتقالً السلطان وأصبح ممكنة، الدناءة وأصبحت درك61 أسفل

السيئات. وأُظِهَرت الخريات ُغيِّبَت قد تقول مسورة جذلة الدنيا وكأن النقص،
ال هو ثم وأفضله فيها الخلق أرشف هو اإلنسان وأن وأمورها نيا الدُّ يف فكَّرت ا فلمَّ
ذو إنسان ليس أنه وتحققت العجب كل ذلك من عجبت والهموم الرشور يف إالَّ يتقلب
فهو ذلك يف فرَّط وإن الخالص. ويلتمس النجاة يف لنفسه يحتال ال ثم ذلك يعلم عقل
مفرِّطون كلهم الناس فإذا نظرت ثم وعليه، له فيما الهمة ناقص الرأي قليل عاجز عندي
فإذا ونظرت فيه عذًرا لهم والتمست62 ذلك، من العجب فقضيت له، مغفلون ذلك يف
والشم والسمع النظر من حقرية صغرية لذَّة إال لنفسه االحتيال عن يمنعه ال اإلنسان
يشغله ذلك فإذا اليسري. منها يقتني أو الطفيف منها يصيب أن لعله واللمس والذوق

لها. النجاة وطلب لنفسه االهتمام عن به ويذهب

الخاطر. مكسور أي كسريًا: 55

لهم. الزًما أي موكالً: 56

والجور. الظلم الحيف: 57
ًا. متكربِّ مستطيالً: 58

يتناول. يتلقف: 59
عاٍل. مكان رشف: أعىل 60
اليشء. قعر درك: أسفل 61

طلبت. التمست: 62
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الفيل من الهارب الرجل مثل

فيها فتدىلَّ برئ إىل هائج فيل خوف من نجا رجل مثل مثله فإذا مثالً لإلنسان فالتمست
أربع حيَّات فإذا البرئ، طي يف يشء عىل رجاله فوقعت سمائها؛ عىل كانا بغصنني وتعلَّق
منتظًرا فاه فاتح تنني البرئ قعر يف فإذا نظر ثم أجحارهن، من رءوسهن أخرجن قد
وهما وأبيض أسود جرذان أصلهما يف فإذا الغصنني عىل برصه فرفع فيأخذه، ليقع له

يفرتان. ال دائبني63 الغصنني يقرضان
فذاق عسل فيها بخلية منه برصقريبًا إذ لنفسه واالهتمام ألمره النظر يف هو فبينما
الخالص يلتمس وأن أمره من يشء يف الفكرة عن لذَّته وألهته حالوته فشغلته العسل
أن يذكر ولم عليهن، يقع متى يدري ال أربع حيات عىل رجليه أن يذكر ولم لنفسه،
غافالً الهيًا يزل فلم التنني. عىل وقع انقطعا ومتى الغصنني قطع يف دائبان الجرذين

فهلك. التنني فم يف سقط حتى الحالوة بتلك مشغوالً
وعاهات.64 ومخافاِت ورشوًرا آفات اململوءة نيا الدُّ بالبرئ فشبَّهت

هاج أو هاجت متى فإنها البدن، يف التي األربعة األخالط األربع بالحيات وشبَّهت
حني إىل هو الذي األجل بالغصنني وشبَّهت املميت، والسمِّ األفاعي كحمة65 كانت أحدها
النهار واألبيض الليل واألبيض األسود بالجرذين وشبَّهت وانقطاعه، فنائه من بد ال ثم
وشبَّهت منه. بد ال الذي املصري66 بالتنني وشبَّهت األجل، إفناء يف دائبان هما اللذين
ويلمس ويشمُّ ويسمع ويطعم فريى اإلنسان منها ينال التي القليلة الحالوة هذه بالعسل

قصده. سبيل عن ويصد اآلخرة أمر فينىس شأنه عن ويلهو نفسه عن ويتشاغل
لعيل عميل من إصالحه استطعت ما وإصالح بحايل الرضا إىل أمري صار فحينئذ
عىل وقواًما نفيس عىل وسلطانًا هداي عىل دليالً فيه أصيب زمانًا أيامي باقي أصادف أن
عدت ثم واألدوية، العقاقري طلب يف الهند بالد إىل واتجهت الحال هذه عىل فأقمت أمري،
كثرية كتبًا كتبهم من انتسخت وقد بالدي إىل منها وانرصفت الكتاب هذا انتساخ يف إليها

الكتاب. هذا منها

رين. مستمِّ دائبني: 63

مفسدة. أعراًضا عاهات: 64

الحية. بها تلسع التي اإلبرة حمة: 65

املنتهى. املصري: 66
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الرابع الفصل

الكتاب ل أوَّ وهو والثور باباألسد

يقطع ملتحابني مثالً يل ارضب الرباهمة: رأس وهو الفيلسوف لبيدبا امللك دبشليم قال
والبغضاء. العداوة عىل يحملهما حتى الكذوب بينهما

الثالثة وبنيه الشيخ مثل

يتقاطعا أن يلبثا لم املحتال املكذوب بينهما يدخل بأن املتحابان ابتيل إذا بيدبا: قال
له شيخ رجل دستاوند بأرض كان أنه ذلك أمثال ومن النميمة، املودة وآفة2 ويتدابرا1
يكسبون حرفة احرتفوا يكونوا ولم أبيهم مال يف أرسفوا أشدَّهم3 بلغوا ا فلمَّ بنني، ثالثة
بنيَّ يا لهم: قوله من وكان فعلهم، سوء عىل ووعظهم أبوهم فالمهم خريًا؛ ألنفسهم بها
يطلب التي الثالثة ا أمَّ أشياء؛ بأربعة إالَّ يدركها لن أمور ثالثة يطلب الدنيا صاحب إن
يف إليها يحتاج التي األربعة ا وأمَّ لآلخرة، والزاد الناس، يف واملنزلة الرزق، يف فالسعة
اكتسب ما عىل القيام حسن ثمَّ يكون، وجه أحسن من املال فاكتساب الثالثة؛ هذه درك4
عليه فيعود واإلخوان األهل ويريض املعيشة يصلح فيما إنفاقه ثمَّ استثماره، ثمَّ منه،

اآلخرة. يف نفعه

بعض. عن بعضهما يويلِّ يتدابر: 1
. مرَّ وقد أصابه ملا مفسد عرض اآلفة: 2

الصبوة. سنِّ من خرجوا أي قوَّتهم؛ أشدَّهم: 3
إدراك. درك: 4
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يكتسب لم إن ألنه حاجته؛ من أراد ما يدرك لم األحوال هذه من شيئًا ضيَّع فَمْن
أوشك عليه القيام يحسن لم ثمَّ واكتسب ماٍل ذا كان هو وإن به، يعيش مال له يكن لم
من اإلنفاق قلة تمنعه لم يستثمره ولم وضعه هو وإن معدوًما5 ويبقى يفنى أن املال
فناؤه. رسيع ذلك مع هو ثم امليل غبار إال منه يؤخذ ال الذي كالكحل الذهاب، رسعة
صار استحقاقه مواضع به وأخطأ موضعه غري يف ووضعه وجهه غري يف أنفقه هو وإن
والعلل بالحوادث التلف من ماله أيًضا ذلك يمنع لم ثم له، مال ال الذي الفقري بمنزلة
مخرج له يكن لم فإن فيه تنصبُّ املياه تزال ال الذي املاء كمحبس عليه تجري التي
كثرية نواٍح من ونزَّ وسال خرب ينبغي ما بقدر املاء منه يخرج ومتنفس ومفاض6

ضياًعا. املاء فذهب العظيم؛ البثق انبثق7 وربما
عليه؛ وعوَّلوا الخري فيه أن وعلموا به8 وأخذوا أبيهم بقول اتعظوا الشيخ بنيَّ وإن
كثري، وحل فيه مكان عىل طريقه يف فأتى ميون، لها يقال أرض نحو أكربهم فانطلق
ذلك يف شرتبة فوحل بندبة، ولآلخر شرتبة ألحدهما يقال ثوران يجرُّها عجلة معه وكان
فذهب إخراجه؛ عىل يقدروا فلم الجهد منهم بلغ حتى وأصحابه الرجل فعالجه9 املكان،
بذلك الرجل بات ا فلمَّ به، فيتبعه ينشف الوحل لعل يشارفه10 رجالً عنده وخلَّف الرجل
مات، قد الثور بأن فأخربه بصاحبه والتحق الثور فرتك واستوحش؛ به تربَّم11 املكان
األمور يف الرتقي يف اجتهد وإن فهو منيته وحانت مدَّته انقضت إذا اإلنسان إن له وقال
توقيه يف اجتهاده عاد وربما شيئًا، عنه ذلك يغِن لم الهالك نفسه عىل فيها يخاف التي

عليه. وباالً وحذره

فقريًا. معدًما: 5

منه. يفيض مكان مفاض: 6

وانفجر. انثغر انبثق: 7
بموجبه. عملوا به: أخذوا 8
إخراجه. حاول فعالجه: 9

عليه. يطلَّع يشارفه: 10
. ملَّ تربَّم: 11
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واللصوص الذئب من الهارب الرجل مثل
بوعث13 خبريًا الرجل وكان السباع، من خوف فيها مفازة12 سلك رجالً إن قيل كالذي
ا فلمَّ وأرضاها، الذئاب أحد من ذئب له اعرتض بعيد غري سار ا فلمَّ وخوفها األرض تلك
يتحرَّز14 موضًعا ليجد وشماالً يمينًا ونظر منه خاف نحوه قاصد الذئب أن الرجل رأى
لم الوادي أتى ا فلمَّ القرية. نحو مرسًعا فذهب واٍد خلف قرية إالَّ ير فلم الذئب من فيه
وكاد السباحة يحسن ال وهو املاء يف نفسه فألقى أدركه؛ قد الذئب ورأى قنطرة عليه يَر
عىل أرشف وقد فأخرجوه إلخراجه، فتواقعوا15 القرية أهل من قوم به برص أن لوال يغرق
عدوة17 عىل رأى الذئب غائلة16 من نفسه عىل وأمن عندهم الرجل حصل ا فلمَّ الهالك،
من جماعة وجد دخله ا فلمَّ فيه. فأسرتيح البيت هذا أدخل فقال: مفرًدا بيتًا الوادي
قتله. ويريدون ماله يقتسمون وهو التُّجار من رجل عىل الطريق قطعوا قد اللصوص
من حائط إىل ظهره فأسند القرية نحو ومىض نفسه عىل خاف ذلك الرجل رأى ا فلمَّ

فمات. الحائط عليه سقط إذ واإلعياء19 الهول18 من به حل مما ليسرتيح حيطانها
مكانه من خلص فإنه الثور ا وأمَّ الحديث. هذا بلغني قد صدقت الرجل: قال
يخور22 جعل وأمن سمن ا فلمَّ والكأل،21 املاء كثري مخصب مرج يف يزل فلم وانبعث20
الناحية تلك ملك وهو عظيم أسد فيها أجمة23 منه قريبًا وكان بالخوار، صوته ويرفع
منفرًدا األسد هذا وكان ونمور، وفهود وثعالب آوى وبنات وذئاب كثرية سباع ومعه

فيها. ماء ال فالة مفازة: 12

وعورة. وعث: 13

ى. يتوقَّ يتحرَّز: 14
بأنفسهم. رموا أي تواقعوا: 15

. رشُّ غائلة: 16

جانب. عدوة: 17

الشديد. الخوف الهول: 18
التعب. ة شدَّ اإلعياء: 19
مرسًعا. سار انبعث: 20

العشب. الكأل: 21
البقر. صوت وهو الخوار من يخور: 22

ملتف. كثري شجر أجمة: 23
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قط ثوًرا رأى يكن لم الثور خوار سمع ا فلمَّ أصحابه. من أحد برأي أخذ دون برأيه
مقيًما فكان جنده، بذلك يشعر أن وكره وخشية25 هيبة منه خامره24 خواره سمع وال

جنده. يد عىل يوم كل برزقه يُؤتَى بل ينشط وال يربح ال مكانه
ذوي وكانا دمنة، ولآلخر كليلة ألحدهما يقال آوى ابنا السباع من معه فيَمْن وكان

وأدب. وعلم دهاء
ينشط وال يربح ال مكانه مقيًما األسد شأن ما أخي يا كليلة: ألخيه يوًما دمنة فقال
ملكنا باب عىل نحن هذا؟ عن واملسألة أنت شأنك ما كليلة: له فقال لعادته؟ خالًفا
امللوك كالم أهلها يتناول التي املرتبة أهل من ولسنا يكره ما وتاركني أحبَّ بما آخذين
من ليس ما والفعل القول من تكلَّف َمْن أنه واعلم هذا عن فأمسك أمورهم، يف والنظر

ذلك؟ كان وكيف دمنة. قال النجار. من القرد أصاب ما أصابه شكله

والنجار القرد مثل

منها شق ا وكلمَّ عليها، راكب وهو خشبة يشقُّ نجاًرا رأى قرًدا أن زعموا كليلة: قال
لبعض ذهب النجار إن ثمَّ ذلك، أعجبه وقد إليه ينظر فوقف وتًدا؛ فيها أدخل ذراًعا
الوتد26 قبل وجهه وجعل الخشبة فركب شأنه من ليس ما وتكلَّف القرد فقام شأنه
يغىش فكاد عليه الشق فلزم الوتد ونزع الشقِّ يف ذنبه فتدىلَّ الخشبة طرف قبل وظهره
فكان يرضبه. عليه فأقبل الحالة تلك عىل فأصابه28 وافاه27 النجار إن ثمَّ األلم، من عليه

الخشبة. من أصابه مما أشدَّ الرضب من النجار من لقي ما
صحبتهم عىل يقدر امللوك من يدنو َمْن كل وليس ذكرت. ما سمعت قد دمنة: قال
البطن فإن لبطنه، منهم يدنو ليس منهم يدنو َمْن كل أن اعلم ولكن بقربهم. ويفوز
َمْن الناس من وإن العدو. ويكبت29 الصديق ليرسَّ منهم يدنو وإنما يشء، بكل يُحَىش

داخله. خامره: 24

خوف. خشية: 25

جهته. إىل الوتد: قبل 26

أتاه. وافاه: 27

وجده. أصابه: 28
ويقهر. يذل يكبت: 29
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عظًما يصيب الذي كالكلب بالدُّون ويرضون بالقليل يفرحون الذين وهم له مروءة ال
أن دون به يرضون وال القليل يقنعهم فال واملروءة الفضل أهل ا وأمَّ به، فيفرح يابًسا
األرنب يفرتس الذي كاألسد أهل، لهم أيًضا وهو له أهل هم ما إىل نفوسهم بهم تسمو
له ترمي حتى بذنبه يبصبص الكلب أن ترى أال البعري، وطلب تركها البعري رأى فإذا
إليه قدم إذا وقوته بفضله املعرتف الفيل وأن منك، وتقنعه بها فيفرح الخبز من الكرسة
وإفضال فضل ذا وكان مال ذا عاش فَمْن له. ويتملق وجهه يمسح حتى يعتلفه ال علفه
يف كان وَمْن العمر، طويل عمره قلَّ وإن فهو املنزلة خامل غري وإخوانه وأهله نفسه عىل
وَمْن منه. أحيا31 فاملقبور املنزلة خامل وكان وذويه نفسه عىل وإمساك30 ضيق عيشه

البهائم. من ُعدَّ ذلك سوى ما وترك وقنع وشهواته لبطنه عمل
فإن وقدًرا، منزلة إنسان لكل أن واعلم عقلك فراجع قلت ما فهمت قد كليلة: قال
ما املنزلة من لنا وليس يقنع، أن حقيًقا كان متماسًكا32 فيها هو التي منزلته يف كان
له سبيل فال األزل منذ عليه مقدورة اإلنسان منزلة إن ثمَّ عليها، نحن التي حالنا يحطُّ

كانت. كيف بها الرضا إالَّ
من مروءته ترفعه فاملرء املروءة، قدر عىل مشرتكة متنازعة33 املنازل إن دمنة قال
إىل الرفيعة املنزلة من نفسه يحطُّ له مروءة ال وَمْن الرفيعة، املنزلة إىل الوضيعة املنزلة
كالحجر هني، منها واالنحطاط شديد الرشيفة املنزلة إىل االرتفاع وإن الوضيعة، املنزلة

هني. األرض إىل ووضعه َعِرس العاتق34 إىل األرض من رفعه الثقيل
نقنع كيف ثمَّ بمروءتنا، ذلك نلتمس وأن املنازل من فوقنا ما نروم أن أحق فنحن

عنها؟ ل التحوُّ نستطيع ونحن بمنزلتنا
رأيك؟ عليه اجتمع الذي فما كليلة: قال

ضعيف أنه يل ظهر قد ألنه الفرصة؛ هذه عند لألسد أتعرَّض أن أريد دمنة: قال
فأصيب منه أدنو الحال هذه عىل ولعيل أيًضا، جنده وعىل أمره عليه التبس قد الرأي

. وشحٌّ بخل إمساك: 30
الحياة. من تفضيل أحيا: 31
مكتفيًا. أي متماسًكا: 32

يطلبها. كل أي متنازعة: 33

والكتف. العنق بني ما العاتق: 34
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بيننا تنتج لعلها القريحة تقدحه35 بما فأجيبه بالكالم؛ فيبتدرني ومكانة منزلة عنده
مكتوم. أمر إظهار إىل تؤدي نتيجة

أمره؟ عليه التبس قد األسد أن يدريك وما كليلة: قال
صاحبه حال يعرف الرأي ذا الرجل فإن منه، ذلك أعلم والرأي بالحسِّ دمنة: قال

وشكله. دلِّه من له يظهر بما أمره وباطن
علم لك وال السلطان بصاحب ولست األسد عند املنزلة ترجو فكيف كليلة: قال

مجالسهم. وآداب وآدابهم السالطني بخدمة
عادته تكن لم وإن الثقيل الحمل به36 ينوء ال القوي الشديد الرجل دمنة: قال

صناعته. من ذلك كان وإن به يستقلُّ ال الضعيف والرجل الحمل،
يؤثر ولكنه بحرضته َمْن فضالء بكرامته يتوخى37 ال السلطان فإن كليلة: قال

منه. قرب وَمْن األدني
الكرم شجر مثل األدني دون األفضل إيثاره38 يف السلطان مثل إن يقال دمنة: قال

الشجر. بأكرم إالَّ يعلق ال الذي
قبل؟ من منه دنوت تكن ولم األسد عند املنزلة ترجو وكيف كليلة: قال
صادق. وأنت قلت39 ما وتدبرت جميعه كالمك فهمت قد دمنة: قال

إليها يرقوا40 أن قبل كانوا قد امللوك عند الرفيعة املنازل لهم الذين أن اعلم لكن
مكانتهم بلوغ ملتمس وأنا التنائي،41 بعد ويدنون البعد بعد فيقربون بحالتهم ليست
األذى ويحمل األنفة42 يطرح َمْن إالَّ السلطان باب عىل يواظب ال قيل وقد بجهدي،

مراده. بلغ فقد ذلك إىل وصل فإذا ، الرسَّ ويكتم بالناس ويرفق الغيظ ويكظم43

تخرجه. تقدحه: 35
يثقله. به: ينوء 36

ويتعمد. يقصد ال يتوخى: ال 37

اختياره. إيثاره: 38
فيه. تفكَّرت قلت: ما تدبَّرت 39

يصعدوا. يرقوا: 40
التباعد. التنائي: 41

النفس. عزَّة األنفة: 42
. يردُّ يكظم: 43

70



الكتاب ل أوَّ وهو والثور األسد باب

املنزلة به تنال أن ترجو الذي عنده توفيقك فما األسد إىل وصلت هبك كليلة: قال
لديه؟ والحظوة عنده

وإذا له، الخالف وقلَّة متابعته يف لرفقت أخالقه وعرفت منه دنوت لو دمنة: قال
والخري النفع من فيه بما وعرَّفته عليه ته وصربَّ له زيَّنته صواب نفسه يف هو أمًرا أراد
ه رضُّ عليه يُخاُف أمًرا أراد وإذا رسوًرا. به يزداد حتى إليه الوصول وعىل عليه عته وشجَّ
والزَّين النفع من تركه يف ما عىل وأطلعته والشني الرضر من فيه بما ته44 برصَّ وشينه
ال ما مني ويرى مكانة األسد عند بذلك أزداد أن أرجو وأنا السبيل إليه أجد ما بحسب
لفعل. باطالً يحقُّ أو حًقا يبطل أن شاء لو الرفيق األديب الرجل فإن غريي. من يراه
وأخرى بخارجة وليست خارجة كأنها صوًرا الحيطان يف ر يصوِّ الذي املاهر ر كاملصوِّ
فكري وجودة رأيي حسن له وبان عندي ما عرف هو فإذا بداخلة. وليست داخلة كأنها

إليه. وقرَّبني إكرامي التمس
صحبته فإن السلطان؛ من عليك أخاف فإني هذا قلت أو هذا قلت إن ا أمَّ كليلة: قال
ال ثالثة إن العلماء: قالت وقد عندك، خطره45 لعظم أردته الذي من وأحذرك خطرة،
النساء وائتمان السلطان، صحبة وهي قليل، إالَّ منهن يسلم وال أهوج إالَّ عليهن يجرتئ
املرتقى الصعب بالجبل السلطان العلماء شبَّه وإنما للتجربة. السمِّ ورشب األرسار، عىل
مع وهو النافعة، واألدوية النفيسة والجواهر الجارية واألنهار الطيبة الثمار فيه الذي
واملقام شديد إليه فاالرتقاء مخوف؛ ضاٍر47 وكل والذئاب والنمور السباع معدن46 ذلك

. أشدُّ فيه
الرغائب، ينل لم األهوال يركب لم َمْن أنه غري ذكرت، فيما صدقت دمنة: قال
ببالغ فليس اه يتوقَّ أن لعلَّه ملا ومخافة هيبة حاجته فيه يبلغ لعلَّه الذي األمر ترك وَمْن
وعظيم همة علو من بمعونة إالَّ أحٌد يستطيعها لن ثالثًا خصاالً إن قيل: وقد جسيًما.
يف العلماء قالت وقد العدو، ومناجزة49 البحر، وتجارة السلطان، صحبة منها خطر،48

له. وأوضحت عرَّفته ته: برصَّ 44
رشفه. خطره: 45

مكان. معدن: 46

كارس. معتٍد ضاٍر: 47

ومنزلة. قدر خطر: 48

مقاتلة. مناجزة: 49
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مع ا إمَّ غريهما: به يليق وال مكانني يف إالَّ يُِرى أن ينبغي ال إنه الرشيد: الفاضل الرجل
يف تراه أن ا إمَّ مكانني: يف وبهاؤه جماله إنما كالفيل متعبًدا. اك النُسَّ مع أو مكرًما امللوك

للملوك. مركبًا ا وإمَّ وحشيًا، الربية
عليه. عزمت فيما لك50 هللا خار كليلة: قال

فقال عليه. وسلَّم يديه بني وجهه ر فعفَّ األسد عىل دخل حتى انطلق دمنة إن ثم
أباه. أعرف كنت قد قال: سليٍط. بن دمنة هذا فقال: هذا؟ َمْن جلسائه: لبعض األسد
البقاء، ودوام بالنرص له داعيًا مرابًطا51 امللك بباب أزل لم قال: تكون؟ أين سأله: ثم
األمور فيها تكثر امللوك أبواب فإن ورأيي. بنفيس فيه امللك فأعني أمر يحرض أن رجاء
بعض يكون وقد إالَّ أمره يصغر أحد وليس له. يؤبه52 ال الذي إىل فيها يحتاج ربما التي
فيحكُّ الرجل فيأخذه نفع ربما األرض يف امُللَقى العود حتى قدره، عىل واملنافع الغناء53

إليه. الحاجة عند ته عدَّ فيكون إذنه به
عىل فأقبل ورأي. نصيحة عنده يكون أن وطمع أعجبه دمنة قول األسد سمع ا فلمَّ
فتأبى املنزلة منخفض الذكر خامل يكون واملروءة النبل54 ذا الرجل إن فقال: حرض َمْن
ارتفاًعا. إالَّ وتأبى صاحبها يرضبها النار من كالشعلة وترتفع 55 تشبُّ أن إالَّ منزلته

إن امللك أيها قال: كالمه عنده وحسن منه عجب قد األسد أن دمنه عرف ا فلمَّ
ال الذي واملدفون كالزرع وافر علم من عندها ما يعرف أن رجاء بابه تحرض امللك رعيَّة
أمرئ بكل يبلغ أن امللك عىل فيجب األرض. وجه عىل ويظهر يخرج حتى فضله يُعَرُف
ألحد ينبغي ال أمران قيل: وقد املنفعة، من عنده يجد ما قدر وعىل رأيه قدر عىل مرتبته
يف خلخاالً القالدة تجعل أن ومثل للعنق قالدة الخلخال57 يجعل أن مثل يأتيهما56 أن

الخري. لك جعل أي لك: خار 50

مالزًما. مرابًطا: 51

إليه. يلتفت ال أي له: يؤيه ال 52

واالكتفاء. النفع الغناء: 53
الذَّكاء. النبل: 54
تزداد. : تشبُّ 55

يفعلهما. يأتيهما: 56
للزِّينة. الرجل يف يلبس سوار الخلخال: 57
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العالم، عىل والعالم املقاتل عىل املقاتل فضل أمرين: يف الفضل إن يقال: وقد الرجل.
ليس العمل فإن العمل. عىل ة مرضَّ تكون ربما مختربين يكونوا لم إذا األعوان كثرة وإن
الحجر يحمل الذي الرجل مثل ذلك ومثل األعوان، بصالحي ولكن األعوان بكثرة رجاؤه
بالكثري بيعه عىل يقدر قلَّ وإن الياقوت وحامل ثمنًا، له يجد وال نفسه به فيقتل الثقيل
وأذكاهم، الرجال أفهم إالَّ يقتحمه ال والخداع الحيل إىل فيه يحتاج الذي والعمل املال، من

كثر. وإن القصب يجزئه58 ال الجذوع إىل يحتاج الذي والرجل
املنزلة، صغري رجل عند تجدها أنت مروءة تحقر ال أن حقيق امللك أيها اآلن فأنت
أكرم القوس منه عملت فإذا امليتة من يؤخذ الذي كالعصب عظم ربما الصغري فإن
ناله ما أن القوم يري أن دمنة وأحب واللهو، البأس يف إليه وتحتاج امللوك عليه فتقبض
أباه. ملعرفته ذلك أن ذلك قبل عرفوا ألنهم وعقله؛ ومروءته لرأيه هو إنما امللك كرامة من
ينبغي ولكن لبعدهم، يبعدهم وال آبائهم لقرب الرجال يقرِّب ال السلطان إن فقال:
ما جسده ومن جسده من الرجل عىل أقرب يشء ال ألنه عنده بما رجل كل إىل ينظر أن

بعد. من يأتيه الذي بالدَّواء إالَّ عنه ذلك يدفع وال يؤذيه حتى يدوى59
عليه الرد وأحسن شديًدا إعجابًا به األسد أعجب هذه مقالته من دمنة فرغ ا فلمَّ
ذوي حق تضييع يف يلحَّ ال أن للسلطان ينبغي لجلسائه: امللك قال ثم كرامته، يف وزاد
رجل رجالن: ذلك يف والناس أذاه يتوقع60 ال مَمْن حتى رديئة ذلك عاقبة فإن الحقوق،
ذلك يغرَّه أن جديًرا يكن لم تلدغه61 فلم الواطئ وطئها إن كالحيَّة فهو الرشاسة طبعه
البارد كالصندل فهو السهولة طباعه أصل ورجل فتلدغه، ثانية وطئها عىل فيعود منها

مؤذيًا. حاًرا صار حكِّه يف أفرط الذي
مكان يف أقام قد امللك رأيت يوًما: له فقال به وخال باألسد استأنس دمنة إن ثم
الساحة. آمن األمر نافذ الجانب منيع هللا، أعظمه وهو، ملألوفه خالًفا منه يربح ال واحد
يظهرها ال الخفية األمور فإن النصيحة، وجه عىل باالستفهام عليه أتطاول أن فرأيت
خار إذ الحديث هذا يف هما فبينما فيها. الفكرة أُجِيلت62 أُظِهرت فإذا عنها، البحث إالَّ

يغنيه. ال أي اليجزئه: 58

يمرض. يدوى: 59
ينتظر. ال يتوقع: ال 60

تلسعه. تلدغه: 61
أديرت. أجيلت: 62
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الصوت ذلك أن دمنة وعلم ناله، بما دمنة يخرب أن وكره األسد فهيَّج شديًدا خواًرا شرتبة
لم قال: الصوت؟ هذا سماع امللك63 راب هل فسأله: وهيبة؛ ريبة األسد عىل أدخل قد
من عندي 64 صحَّ وقد مكاني، يف املدَّة هذه حبسني الذي هو ذلك سوى يشء يربني
صوته ألن عظيمة؛ قط أسمعه لم الذي املنكر الصوت هذا صاحب جثة أن القياس طريق

مقام. وال قرار معه لنا فليس كذلك يكن فإن لبدنه. تابع
ليس العلماء: قالت فقد صوت. ألجل مكانه يدع أن بحقيق امللك ليس دمنة: قال

الهيبة. تجب األصوات كل من
ذلك؟ مثل وما األسد: قال

والطبل الثعلب مثل

الريح هبت وكلَّما شجرة عىل معلق طبل فيها أجمة أتى ثعلبًا أن زعموا دمنة: قال
ه فتوجَّ باهر؛ عظيم صوت له فُسِمَع الطبل فرضبت حرَّكتها الشجرة تلك قضبان عىل
نفسه يف فأيقن ضخًما وجده أتاه ا فلمَّ صوته، عظيم من سمع ما ألجل نحوه الثعلب
لعل أدري ال قال: فيه يشء ال أجوف رآه ا فلمَّ ه، شقَّ حتى فعالجه واللحم؛ الشحم بكثرة

جثة. وأعظمها صوتًا أجهرها66 األشياء أفسل65
إليه وصلنا لو راعنا67 الذي الصوت هذا أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
هذا ببيان آتيه حتى بمكانه وأقام بعثني امللك شاء فإن أنفسنا، يف مما أيرس لوجدناه

الصوت. نحو الذَّهاب يف له فأذن قوله األسد فوافق الصوت؛
فكَّر األسد عند من دمنة فصل68 ا فلمَّ شرتبة. فيه الذي املكان إىل دمنة فانطلق
ائتماني يف أصبت ما نفسه: يف وقال أرسله حيث دمنة إرسال عىل وندم أمره يف األسد
امللك باب يحرض الذي الرجل فإن مطروًحا. ببابي كان وقد رسي عىل وإطالعه دمنة

. الشكُّ الريبة؛ راب: 63

ثبت. : صحُّ 64

أضعف. أفسل: 65
أعالها. أجهرها: 66
أفزعنا. راعنا: 67

خرج. فصل: 68
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سلطانه، عند عليه70 مبغيًا كان أو منه كان جرم غري من جفوته69 أطيلت قد كان إذا
أو ينعشه.71 فلم وضيق رضٌّ أصابه قد كان أو والحرص، بالرشه معروًفا عنده كان أو
أو حربًا، ولسلمه سلًما امللك لعدو كان أو منه العقوبة يخاف فهو جرًما اجرتم قد كان
السلطان فليس طرده. أو باعده. أو السلطان. من يديه يف ما وبني بينه حيل72 قد كان

لهم. واالئتمان بهم والثقة هؤالء إىل االسرتسال يف ل يعجِّ أن بحقيٍق
عيلَّ احتمل قد ولعله مجفًوا، مطروًحا ببابي كان وقد أريب داهية73 دمنة وإن
أن ولعله عنده، ونقيصتي عدوي وإعانة خيانتي عىل يحمله ذلك ولعل 74 ضغنًا بذلك
كان ولقد عيلَّ، معه ويميل عني به فريغب مني سلطانًا أقوى الصوت صاحب يصادف
بأمثال نفسه يحدِّث األسد يزل ولم بنفيس، الصوت هذا صاحب عىل أهجم أن الواجب
حتى قليل غري يمِش فلم دمنة، فيها سار التي الطريق إىل وينظر يميش جعل حتى ذلك

مكانه. إىل ورجع بذلك نفسه فطابت نحوه؛ مقبالً بدمنة برص
رأيت؟ وماذا صنعت ماذا األسد: له فقال عليه دمنه ودخل

قال: قوته؟ فما قال: سمعته: الذي والصوت الخوار صاحب وهو ثوًرا رأيت قال:
شيئًا. يل يستطع فلم األكفاء محاورة وحاورته منه دنوت وقد له شوكة75 ال

تعبأ76 ال الشديدة الريح فإن أمره، عندك يصغرن وال منه ذلك يغرنَّك ال األسد: قال
من العاتية الدَّوحة77 وتقلع الشجر وعظيم النخل طوال تحطم لكنها الحشيش بضعيف

موضعها.
آتيك ضعفي عىل فأنا أمره عليك يكربن وال شيئًا منه امللك أيها تهابن ال دمنة: قال

مطيًعا. سامًعا عبًدا لك فيكون به؛

واملؤانسة. املواصلة نقيض جفوته: 69

مظلوًما. أي عليه: مبغيًا 70

فقره. بعد يجربه لم أي ينعشه: لم 71
اعرتض. حيل: 72

للمبالغة. فيه والتاء رأي وجودة مكر ذو أي داهية: 73

حقًدا. أي ضغنًا: 74

شجاعة. وال له قوة ال أي شوكة: ال 75

تبايل. ال تعبأ: ال 76

العظيمة. الشجرة الدَّوحة: 77
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به. أمله تعلَّق وقد لك. بدا ما دونك78 األسد: قال
آلتيه إليك أرسلني األسد إن مكرتث: وال هائب غري له فقال الثور إىل دمنة فانطلق
وتركك عنه التأخر يف ذنبك من سلف ما عىل أؤمنِّك أن إليه لت عجَّ أنت إن وأمرني بك
وَمْن شرتبة: له قال فأخربه. إليه الرجعة ل أعجِّ أن وأحجمت80 تأخرت أنت وإن لقاءه79

حاله؟ وما هو وأين إيلَّ أرسلك الذي األسد هذا
ومعه كذا بمكان وهو له عليها نحن التي األرض وهذا السباع ملك هو دمنة: قال

جنسه. من كثري جند
أقبلت نفيس عىل األمان يل جعلت أنت إن وقال: والسباع األسد ذكر من شرتبة فرعب
األسد؛ عىل دخال حتى معه والثور أقبل ثم به وثق ما األمان من دمنة فأعطاه إليه؛ معك

له: وقال وقرَّبه الثور إىل األسد فأحسن

له فقال قصته. عليه شرتبة فقصَّ أقدمكها81 وما البالد هذه قدمت متى
وأثنى الثور له فدعا إليك؛ ومحسن مكرمك فإني والزمني اصحبني األسد:
وأدبه، عقله من له ظهر ملا شديًدا إعجابًا األسد به أعجب وقد وانرصف عليه
تزده ولم أمره يف وشاوره أرساره عىل وائتمنه به وأنس وأكرمه قرَّبه إنه ثم
عنده أصحابه أخصَّ صار حتى له وتقريبًا فيه ورغبة به عجبًا إالَّ األيام

منزلة.

صار قد وأنه أصحابه ودون دونه باألسد 82 اُختصَّ قد الثور أن دمنة رأى ا فلمَّ
ذلك فشكا مبلٍغ. كل غيظه منه وبلغ عظيًما حسًدا حسده ولهوه وخلواته رأيه صاحب
فيما ونظري بنفيس وصنعي رأيي عجز من أخي يا تعجب أال له: وقال كليلة أخيه إىل
قال منزلتي! عىل غلبني ثوًرا األسد إىل جلبت حتى نفيس نفع وأغفلت83 األسد ينفع

ذلك؟ كان وكيف دمنة: قال الناسك. أصاب ما أصابك قد كليلة:

افعل. أي دونك: 78

مقابلته. لقاءه: 79
عنه. كففت أحجمت: 80

تأتيها. جعلك الذي ما أي أقدمكها: 81
به. انفرد : اختصَّ 82

,أهملت. تركت أغفلت: 83

76



الكتاب ل أوَّ وهو والثور األسد باب

واللصِّ الناسك مثل

فطمع سارق به فبرص فاخرة كسوة امللوك بعض من أصاب ناسًكا أن زعموا كليلة: قال
منك فأتعلم أصحبك أن أريد إني له: وقال الناسك فأتى رسقتها، عىل وعمل الثياب يف
حتى خدمته يف له ورفق به متشبًها فصحبه صحبته يف الناسك له فأذن عنك. وآخذ
الثياب تلك أخذ الفرصة وأمكنته به ظفر إذا حتى فرصده84 إليه؛ واطمأن الناسك أمنه

بها. فذهب
طريقه يف فمرَّ طلبه. يف ه فتوجَّ أخذها قد صاحبه أن علم ثيابه الناسك فقد ا فلمَّ
بهما ويتحكك الدماء تلك يف يلغ85 ثعلب فجاء دماؤهما. سألت حتى يتناطحان بوعلني

فقتاله. بنطاحهما عليه وأقبال منه فغضبا ويزاحمهما؛
بيت إالَّ ِقًرى86 فيها يجد فلم املدن إحدى دخل ومىضحتى ذلك من الناسك فعجب
علقت87 قد الجارية وكانت تؤاجرها، جارية للمرأة وكانت واستضافها. بها فنزل امرأة
مدافعته؛ إىل سبيل لها يكن ولم بموالتها ذلك أرضَّ وقد لها. بعالً تتخذه أن تريد رجالً
فسقته واىف88 الرجل عن ثم الناسك، فيها استضافها التي الليلة تلك يف لقتله فاحتالت
لسمٍّ عمدت89 البيت يف َمْن ونام النوم يف استغرق ا فلمَّ ونام. سكر حتى الخمرة من
عطسة أنفه من بدرت90 ذلك أرادت ا فلمَّ الرجل أنف يف لتنفخه قصبة يف أعدته قد كانت

وسمعه. الناسك بعني ذلك وكل ميتة، فوقعت املرأة حلق إىل السم فعكست
فاستضاف غريه، منزالً يبتغي خرج حتى الصباح طلع أن يصدِّق لم ذلك رأى ا فلمَّ
وقومي مثواه91 وأكرمي الناسك هذا إىل انظري لها: وقال امرأته به فأتى إسكاًفا، رجالً
ابنة للمرأة وكان ذاهبًا. انطلق ثم عنده. للرشب أصدقائي بعض دعاني فقد بخدمته،

به. ترقَّ رصده: 84

بلسانه. يرشب يلغ: 85
ضيافة. ِقًرى: 86

أحبت. علقت: 87

أتى. واىف: 88

قصدت. عمدت: 89

وأرسعت. سبقت بدرت: 90
مقامه. مثواه: 91
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غياب يف البيت إىل يختلف92 الرجل فكان يريده. زوجها يكن لم لرجل تزوِّجها أن تريد
تأمرها ام الحجَّ امرأة إىل اإلسكاف امرأة فأرسلت ام.93 حجَّ امرأة بينهما والوسيط زوجها
عند ليرشب ذهب قد زوجي إن وقالت: زوجها غياب الرجل وتعرِّف إليها باملصري94
جاء الرجل إن ثم الكرَّة95 يرسع له فقويل سكران يعود ال عاد وإن أصدقائه بعض
الظلمة يف الرجل فرأى سكران اإلسكاف مجيء ذلك ووافق اإلذن، ينتظر الباب عىل فقعد
أسطوانة96 يف أوثقها ثم رضبًا. فأوجعها امرأته إىل مغضبًا ودخل يكلمه فلم به وارتاب

يعقل. ال فنام وذهب املنزل يف
ما إىل انظري لها: فقالت الجلوس أطال قد الرجل أن تعلمها ام الحجَّ امرأة وجاءت
إليه فأعتذر أنطلق حتى مكاني وربطتك حللتني إيلَّ وأحسنت شئت فإن بسببه، فيه أنا
هي وأوثقت الرجل إىل وانطلقت وحلَّتها ذلك إىل ام الحجَّ امرأة فأجابتها العودة؛ وأعجل
امرأة تجبه فلم باسمها فناداها زوجته. تعود أن قبل اإلسكاف فاستيقظ مكانها، نفسها
غيًظا فامتأل تجبه. فلم ثانية دعاها ثم صوتها. ينكر أن الفضيحة من وخافت ام الحجَّ
ال وهو صديقك! به فأتحفي هذا خذي وقال: أنفها فجدع97 بالشفرة نحوها وقام وحنًقا

امرأته. أنها يف يشكُّ
وأكربته98 ذلك فساءها ام. الحجَّ بامرأة زوجها صنع فرأت اإلسكاف امرأة جاءت ثم

وسمعه. الناسك بعني ذلك وكل األنف مجدوعة منزلها إىل فانطلقت وثاقها وحلَّت
اللهم وتقول: ظلمها الذي زوجها عىل وتدعو تبتهل99 جعلت اإلسكاف امرأة إن ثم
زوجها: ونادت صوتها رفعت ثم صحيًحا، أنفي عيلَّ فأعد ظلمني قد زوجي كان إن
أنفي وردَّ رحمني كيف بي هللا وصنع بي صنعك كيف فأنظر قم الظالم الفاجر أيها

يأتي. يختلف: 92
الحجامة. كأس لها يقال قارورة وهي باملحجمة املريض يعالج الذي هو ام: الحجَّ 93

بالرجوع. أي املصري: 94
الرجعة. الكرَّة: 95
عمود. أسطوانة: 96

قطع. جدع: 97

كبريًا. أمًرا رأته أي أكربته: 98
هللا. إىل ع تترضَّ تبتهل: 99
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إليها فاستغفر صحيح؛ زوجته أنف فإذا ونظر املصباح وأوقد فقام كان. كما صحيًحا
ربه. إىل واستغفر ذنبه عن وتاب

زوجها عند العذر طلب يف تفكَّرت منزلها إىل وصلت ملَّا فإنها ام الحجَّ امرأة ا وأمَّ
االلتباس. ورفع أنفها جدع يف وأهلها

أريد فإني كلها أدواتي هاتي المرأته: فقال ام الحجَّ استيقظ السحر عند كان ا فلمَّ
إالَّ تأته فلم جميعها. األدوات هاتي لها: فقال باملوىس. فأتته األرشاف. بعض إىل امليض
وجلبت100 أنفي! أنفي وصاحت: فولولت به ورماها التكرار أطالت حني فغضب باملويس؛
إىل به فانطلقوا ام الحجَّ فأخذوا الحالة، تلك عىل فرأوها وأقرباؤها أهلها جاء حتى
بها. يحتجُّ ة حجَّ له تكن فلم امرأتك؟ أنف جدع عىل حملك ما القايض: له فقال القايض،
القايض إىل فتقدَّم الناسك واىف للقصاص ُقدِّم ا فلمَّ منه101 يُقتصَّ أن القايض به فأمر
وإن رسقني، الذي هو ليس اللصَّ فإن األمر، هذا عليك يشتبهنَّ ال الحاكم أيها له: وقال
زوجها ليس ام الحجَّ امرأة وإن قتلها، السمُّ ليس املرأة وإن قتاله، الوعالن ليس الثعلب
بالقصة، فأخربه التفسري؛ عن القايض فسأله بأنفسنا. ذلك فعلنا نحن وإنما أنفها، جدع

ام. الحجَّ بإطالق القايض فأمر
سوى أحٌد ني رضَّ ما ولعيلِّ بأمري. شبيه وهو املثل هذا سمعت قد دمنة: قال

الحيلة؟ ما ولكن نفيس،
ذلك. يف عليه تعزم أن تريد وما رأيك عن أخربني كليلة: قال

عليه، كنت ما فوق األسد عند منزلتي تزداد أن أرجو اليوم فلست أنا ا أمَّ دمنة: قال
فيها بالنظر جدير العاقل ثالثة أموًرا فإن عليه، حايل كانت ما إىل أعود أن ألتمس ولكن
الرضِّ من يحرتس أن والنفع، الرضِّ من مىض فيما النظر منها بجهده. لها واالحتيال
ويحتال مىض الذي النفع ويلتمس ، الرضِّ ذلك إىل يعود لئال سلف فيما أصابه الذي
ينفع، مما واالستيثاق102 واملضار. املنافع من فيه مقيم هو فيما النظر ومنها ملعاودته،
قبل من يخاف وما النفع قبل من يرجو ما مستقبل يف النظر ومنها ، يرضُّ مما والهرب

بجهده. يخاف ما ويتوقى يرجو ما ليستتمَّ الرضِّ

ت. وضجَّ صاحت جلبت: 100

يعاقب. أي منه: يقتصُّ 101
التثبت. االستيثاق: 102
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كنت مما عليه غلبت وما منزلتي تعود أن أرجو به الذي األمر يف نظرت ملَّا وإني
الحياة، وبني بينه أفرق حتى هذا العشب آلكل االحتيال إالَّ وجًها وال حيلة أجد لم فيه
يف إفراطه103 فإن لألسد. خريًا يكون ذلك ولعل منزلتي، يل عادت األسد فارق إن فإنه

أمره. يف ه ويرضُّ يشينه أن خليق الثور تقريب
وال شيئًا عنده ومنزلته منه ومكانه الثور يف رأيه يف األسد عىل أرى ما كليلة: قال

ًرشا.
والفتنة الحرمان أشياء: ستة قبل من أمره ويفسد السلطان يؤتى إنما دمنة: قال
األعوان صالحي من يحرم فإن الحرمان ا فأمَّ والخرق. والزَّمان والفظاظة والهوى
فاسًدا حوله َمْن يكون وأن واألمانة، والنجدة105 الرأي أهل من والساسة104 والنصحاء
عنايته من والصالح النصيحة أهل هو يحرم وأن إليه، امللك أمور وصول من مانًعا
الهوى ا وأمَّ بينهم والنزاع الخالف ووقوع رعيته تحارب فهي الفتنة ا وأمَّ إليهم. والتفاته
فهي الفظاظة ا وأمَّ ذلك، أشبه وما والصيد والرشاب واللهو والحديث بالنساء فاإلغرام
الزمان ا وأمَّ موضعها. غري يف بالبطش واليد بالشتم اللسان يجمح106 حتى الشدَّة إفراط
وأشباه والغزوات الثمرات ونقص املوتان108 من السنني107 من الناس يصيب ما فهو
قد األسد وإن ة، الشدَّ موضع يف واللني اللني، موضع يف الشدَّة فإعمال الخرق ا وأمَّ ذلك.

أمره. يف ه ويرضُّ يشينه أن خليق أنه لك ذكرت الذي هو بالثور أُغِرَم
أعوانًا؟ وأكثر منك األسد عىل وأكرم منك أشدُّ وهو الثور تطيق وكيف كليلة: قال
وال القوة وال بالضعف ليست األمور فإن وضعفي، صغري إىل تنظر ال دمنة: قال
يعجز ما ورأيه ودهائه بحيلته بلغ قد ضعيف صغري فربَّ الجثة. يف الكرب وال الصغر

قتله؟ حتى ألسود109 احتال ضعيًفا غرابًا أن يبلغك لم أو األقوياء. من كثري عنه

. الحدِّ مجاوزته إفراطه: 103
إليها. النظر ويحسن ويدبرها الرعية أمر يتوىل َمْن وهو سائس جمع الساسة: 104

والبأس. الشدَّة النجدة: 105
يرسع. يجمع: 106

وضيق. شدَّة فيها التي أي السنني: 107
املاشية. يف يقع موت املوتان: 108

عظيمة. حيَّة األسود: 109
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واألسود الغراب مثل

ثعبان حجر منه قريبًا وكان جبل، عىل شجرة يف وكر له كان غرابًا أن زعمو دمنة: قال
الغراب من ذلك110 فبلغ فأكلها فراخه إىل األسود عمد أفرخ إذا الغراب فكان أسود.
عزمت قد أمر يف مشاورتك أريد له: وقال آوى بنات من له صديق إىل ذلك فشكا فأحزنه
فأفقاهما عينيه فأنقر نام إذا األسود إىل أذهب أن عزمت قد الغراب: قال هو؟ وما عليه:
فيه تصيب أمًرا فالتمس احتلت! التي الحيلة بئس آوى: أبن قال منه. أسرتيح لعيل
مثل مثلك يكون أن وإياك بها. وتخاطر بنفسك111 تغرِّر أن غري من األسود من بغيتك

ذلك. كان وكيف الغراب: قال نفسه. فقتل الرسطان قتل أراد الذي العلجوم112

والرسطان العلجوم مثل

من فيها ما إىل يختلف فكان السمك. كثرية أجمة يف علجوًما أن زعموا آوى: ابن قال
وجهد جوع فأصابه صيًدا، يستطع فلم هرم ثم عاش ما بها فعاش منه، فيأكل السمك
عليه هو وما حالته فرأى رسطان به فمرَّ أمره، يف الحيلة يلتمس حزينًا فجلس شديد؛

كئيبًا؟ حزينًا هكذا الطائر أيها أراك يل ما له: وقال منه فدنا والحزن. الكآبة من
وإني السمك، من ههنا ما صيد من أعيش كنت وقد أحزن ال وكيف العلجوم: قال
أفال كثريًا سمًكا ههنا إن لصاحبه: أحدهما فقال املكان بهذا مرَّا قد صيادين اليوم رأيت
فلنبدأ السمك هذا من أكثر سمًكا كذا مكان يف رأيت قد إني اآلخر: فقال أوالً؟ نصيده
انتهيا 113 ثمَّ مما فرغا إذا أنهما علمت وقد فأفنيناه، هذا إىل جئنا منه فرغنا فإذا بذلك

مدَّتي. ونفاد هالكي فهو ذلك كان فإذا فيها؛ ما فاصطادا األجمة هذه إىل
فاسترشنه العلجوم عىل فأقبلن بذلك. فأخربهنَّ السمك جماعة إىل الرسطان فانطلق
ببقائنا. وبقاؤك عدوه، مشاورة يدع ال العقل ذا فإن علينا، لتشري أتيناك إنا له: وقلن
إىل املصري إالَّ حيلة أعلم وال بها، يل طاقة فال الصيادين مكابرة114 ا أمَّ العلجوم: قال

عليه. األمر اشتدَّ أي ذلك: بلغ 110
للهلكة. تعرِّضها أي بنفسك: تغرِّر 111

أبيض. طائر العلجوم: 112
هناك. الذي من أي ثمَّ: 113

معاندة. مكابرة: 114
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فيه كان إليه االنتقال استطعتن فإن وقصب. كثرية ومياه سمك فيه هنا من قريب غدير
وخصبكن.115 صالحكن

حتى سمكتني يوم كل يف يحمل العلجوم فجعل غريك. بذلك علينا يمنُّ ما له: فقلن
فجاءه السمكتني ألخذ جاء يوم ذات كان إذا حتى فيأكلهما، التالل بعض إىل بهما ينتهي
فاذهب منه، واستوحشت هذا مكاني من أشفقت116 قد أيًضا إني له: فقال الرسطان
التلِّ من دنا إذا حتى به، وطار واحتمله وكرامة.117 حبًا له: فقال الغدير، ذلك إىل بي
أن فعلم هناك مجموعة السمك عظام فرأى الرسطان نظر فيه السمك يأكل كان الذي
يف عدوَّه الرجل لقي إذا نفسه: يف فقال ذلك مثل به يريد وأنه صاحبها هو العلجوم
عن يقاتل أن حقيًقا118 كان يقاتل لم أم قاتل سواءً هالك فيها أنه يعلم التي املواطن
ألنه قتاله. يف الحيلة من عنده ما يستفرغ حتى نفسه من يمكِّنه وال حفاًظا، كرًما نفسه
فلم كان كيف به واقع والهالك القتال، ذلك يف خالصه فلعل التلف عىل أمره بنى قد
فمات فعرصها عليها بكلبتيه119 فأهوى عنقه من تمكَّن حتى العلجوم عىل يحتال يزل

بذلك. فأخربهنَّ السمك جماعة إىل الرسطان وتخلَّص
عىل أدلك ولكني للمحتال، مهلكة الحيلة بعض أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
فيه وتكون نفسك به تهلك أن غري من األسود هالك فيه كان عليه قدرت أنت إن أمر
تظفر أن لعلك طريانك يف فتتبرص تنطلق آوى: ابن قال ذاك؟ وما الغراب: قال سالمتك.
رأيت فإذا العيون. تفوت ال بحيث واقًعا طائًرا تزال وال فتخطفه النساء حيل من بيشء
أخذوا ذلك الناس رأى فإذا عنده. بالحيل فرتمي األسود جحر تأتي تبعوك قد الناس

األسود. من وأراحوك حليهم
نهر شاطئ عىل العظماء بنات من امرأة فوجد السماء، يف محلًِّقا الغراب فانطلق
وطار عقًدا حليها من واختطف 120 فانقضَّ ناحية، وحليها ثيابها وضعت وقد تغتسل

العيش. رفاهة الخصب: 115
خفت. أشفقت: 116

قيل. غطاؤها والكرامة الجرَّة، الحبُّ وكرامة: حبًا 117

به. الوىل أي حقيًقا: 118

ظفريه. أي بكلبتيه: 119
برسعة. سقط : انقضَّ 120
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األسود جحر إىل انتهى حتى أحد كل يراه بحيث واقًعا طائًرا يزل ولم الناس، فتبعه به؛
األسود. وقتلوا العقد أخذوا أتوا ا فلمَّ إليه. ينظرون والناس عليه العقد فألقى

كليلة: قال القوة. تجزئ ال ما تجزئ121 الحيلة أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
حسن وقوَّته شدَّته مع له ولكن تقول. كما لكان رأيه ته شدَّ مع يجتمع لم لو الثور إن

له؟ تستطيع فماذا والعقل الرأي
أن خليق وأنا بالفضل يل مقرٌّ ولكنه ورأيه قوته يف ذكرت لكما الثور إن دمنة: قال

األسد. األرنب رصعت كما أرصعة122

واألسد األرنب مثل

من األرض تلك يف وكان والعشب، املياه كثرية أرض يف كان أسًدا أن زعموا دمنة: قال
األسد. من لخوفها ذلك ينفعها يكن لم أنه إالَّ كثري؛ يشء واملرعى املياه سعة يف الوحوش
وقد والتعب، الجهد بعد ابة الدَّ منا لتصيب إنك له: فقالت األسد إىل وأتت فاجتمعت
يوم كل يف علينا فلك تخفنا ولم أمنتنا أنت فإن لنا؛ وأمن لك صالح فيه رأيًا لك رأينا
له ووفنيَّ عليه الوحش وصالح بذلك األسد فريض غدائك؛ وقت يف إليك بها نرسل دابة
رفقتن123 أنتن إن للوحوش: فقالت األسد؛ غداء وصارت القرعة أصابتها أرنبًا إن ثم به،
تكلِّفيننا الذي وما الوحوش: فقالت األسد. من أريحكن أن رجوت يرضكن ال فيما بي
بعض عليه أبطئ ريثما يمهلني أن األسد إىل بي ينطلق الذي تأمرن قالت: األمور؟ من
كان الذي الوقت جاوزت حتى متباطئة األرنب فانطلقت لك. ذلك لها: فقلن اإلبطاء.
نحوها مكانه من وقام فغضب جاع؛ وقد رويًدا وحدها إليه تقدَّمت ثم األسد. فيه يتغدى
لك أرنب ومعي بعثتني وقد إليك الوحوش رسول أنا قالت: أقبلت؟ أين من لها: فقال
فيها وما األرض بهذه أوىل أنا وقال: مني فأخذها الطريق تلك بعض يف أسد فتبعني
فسبَّك تغصبنه؛ فال إليه الوحوش به أرسلت امللك غداء هذا إن له: فقلت الوحش. من

ألخربك. مرسعة فأقبلت وشتمك،

تغني. تجزئ: 121
أهلكه. أرصعه: 122

بالرفق. عاملتني رفقتن: 123
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124 جبٍّ إىل األرنب فانطلقت األسد. هذا موضع فأريني معي انطلقي األسد: فقال
وظل ظله فرأى األسد فاطلع املكان. هذا وقالت: فيه فاطلعت صاٍف غامر125 ماء فيه
فانقلبت126 الجب؛ يف فغرق ليقاتله األسد عىل ووثب قولها يف يشك فلم املاء، يف األرنب

باألسد. صنيعها فأعلمتهن الوحوش إىل األرنب
فإن فشأنك. لألسد ة مرضَّ فيه ليس بيشء الثور هالك عىل قدرت إن كليلة: قال
األسد، بهالك إالَّ ذلك عىل تقدر لم أنت وإن الجند، من وبغرينا وبك بي أرضَّ قد الثور

ومنك. مني غدر فإنه عليه تقدم فال
له فقال منه، خلوة عىل أتاه ثم كثرية. أياًما األسد عىل الدخول ترك دمنة إن ثم
خريًا ليكن دمنة: قال انقطاعك. كان لخري أال أرك. لم زمان منذ عني؟ حبسك ما األسد:
أحد وال يريده امللك يكن لم ما حدث دمنة: قال أمر؟ حدث وهل األسد: قال امللك. أيها

به. أخربني قال: فظيع. كالم قال: ذاك؟ وما قال: جنده. من
مشفًقا ناصًحا كان وإن قائله عليه يجرس ال سامعه يكرهه كالم كل إن دمنة: قال
فيه ما وعلم املحبة محمل عىل القول حمل ذلك اتفق فإن عاقالً، له املقول كان إذا إالَّ

له. فهو نفع من فيه كان ما ألن النصيحة؛ من
وإني تكره، ما أقول أن يوجعني أنه عىل يدلك ورأيك فضيلة لذو امللك أيها وإنك
غري أنك يل ليعرض127 وإنه نفيس، عىل إياك وإيثاري نصحي تعرف أنك بك واثق
متعلِّقة الوحوش معارش نفوسنا أن وتفكَّرت تذكَّرت إذا ولكني به، أخربك فيما مصدقي
ال أن خفت أو تسألني لم أنت وإن يلزمني الذي النصح أداء128 من بًدا أجد لم بك
فقد رأيه واإلخوان مرضه واألطباء نصيحته السلطان كتم َمْن يقال فإنه مني. تقبله

نفسه. خان

برئ. : جبٌّ 124

كثري. غامر: 125

رجعت. انقلبت: 126
يظهر. يعرض: 127
إيصال. أداء: 128
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برءوس خال شرتبة أن عندي الصدوق األمني حدثني دمنة: قال ذاك؟ فما األسد: قال
أن يل فاستبان وقوته، ومكيدته رأيه وبلوت130 األسد خربت129 قد إني لهم: وقال جندك

الشئون. من شأن وله يل وسيكون وعجز ضعف إىل منه يؤول131 ذلك
وجعلته كلها الكرامة أكرمته وأنك ار، غدَّ خوَّان شرتبة أن علمت ذلك بلغني ا فلمَّ
إالَّ جهًدا يدع وال ملكك له كان مكانك عن زلت متى وأنك مثلك أنه يظن فهو نفسك نظري
والحال املنزلة يف ساواه قد أنه رعيته أحد من امللك عرف إذا يقال: كان وقد فيك. بلغه
فيها. وأبلغ باألمور أعلم وشرتبة املرصوع. هو كان ذلك به يفعل لم هو فإن فليرصعه.
تستدركه، وأن يكون أن تأمن ال فإنك ووقوعه. تمامه قبل لألمر يحتال الذي هو والعاقل
لم األمر به نزل إذا َمْن فالحازم وعاجز؛ منه وأحزم حازم ثالثة الرجال يقال: فإنه
بها يرجو التي ومكيدته حيلته به133 تعي ولم شعاعا132 قلبه يذهب ولم له يدهش
فيعظمة وقوعه قبل االبتالء134 يعرف الذي ة العدَّ ذو املقدام هذا من وأحزم منه، املخرج
األمر ويدفع به يُبتَىل أن قبل اء الدَّ فيحسم لزمه قد كأنه حتى حيلة له ويحتال إعظاًما
مثل ذلك أمثال ومن يهلك، حتى وتوان135 وتمٍن تردُّد يف فهو العاجز ا وأمَّ وقوعه قبل

ذلك؟ كان وكيف األسد: قال الثالث. السمكات

الثالث السمكات مثل

وعاجزة. منها وأكيس كيِّسة136 السمك: من ثالث فيه كان غديًرا أن زعموا دمنة: قال
أنه فاتفق حاٍر، نهر ويقربه أحد، يقربه يكاد ال األرض من بنجوة الغدير ذلك وكان
ما فيصيدا بشباكهما إليه يرجعا أن فتواعدا الغدير فأبرصا صيادان النهر بذلك اجتاز

امتحنت. خربت: 129

جرَّبت. بلوت: 130
يرجع. يؤول: 131

متفرًقا. شعاًعا: 132

تعجز. تعي: 133
املحنة. االبتالء: 134
تقصري. تواٍن: 135

التأني. حسنة كيسة: 136

85



ودمنة كليلة

ارتابت137 قولهما سمعت ا فلمَّ أكيسهن ا فأمَّ قولهما؛ السمكات فسمعت السمك؛ من فيه
املاء فيه يدخل الذي املكان من خرجت حتى يشء عىل تعرج138 فلم منهما وتخوَّفت بهما
يف وتهاونت مكانها مكثت فإنها األخرى الكيِّسة ا وأمَّ بنفسها، فنجت الغدير إىل النهر من
يدخل حيث من لتخرج ذهبت يريدان ما وعرفت رأتهما ا فلمَّ الصيادان، جاء حتى األمر
فيكف التفريط عاقبة وهذه فرَّطت139 قالت: فحينئذ املكان ذلك ا سدَّ قد بهما فإذا املاء
يقنط141 ال العاقل أن غري واإلرهاق140 العجلة حيلة تنجح وقلَّما الحال؟ هذه عىل الحيلة
عىل فطفت تماوتت إنها ثم والجهد، الرأي يدع وال حال عىل ييأس وال الرأي منافع من
ميتة وظنَّاها الصيادان فأخذها بطنها؛ عىل وتارة تارة ظهرها عىل منقلبة املاء وجه
تزل فلم العاجزة ا وأمَّ فنجت. النهر إىل فوثبت والغدير النهر بني األرض عىل فوضعاها

ِصيَدت. حتى وإدبار إقبال يف
يفعل وكيف الغوائل، يل يرجو وال ني يغشُّ الثور أظن وال ذلك فهمت قد األسد: قال

إياها! بلغته إالَّ أمنية وال معه فعلته إالَّ خريًا أدع ولم قط سوءًا مني يَر ولم ذلك
إياه وتبليغك له إكرامك من ذكرته ما إالَّ ذلك عىل يحمله لم إنه امللك أيها دمنة: قال
يُرَفَع حتى ناصًحا نافًعا يزال ال اللئيم فإن إليها؛ متطلع وإنه منزلتك خال منزلة كل
أهل سيما وال فوقها ما إىل نفسه ارشأبت142 بلغها فإذا بأهٍل. لها ليس التي املنزلة إىل
أو فرق143 من إالَّ له ينصح وال السلطان يخدم ال الفاجر اللئيم فإن والفجور. الخيانة
يُربَُط الذي الكلب كذنب جوهره، إىل عاد والحاجة الهيبة وذهبت استغنى فإذا حاجة،

كان. كما ج وتعوَّ انحنى ُحلَّ فإذا مربوًطا مادام مستويًا يزال فال ليستقيم
لم له ينصحون مما عليه يثقل ما نصحائه من يقبل لم َمْن أنه امللك أيها واعلم
نفسه، تشتهيه ملا ويعمد الطبيب له يصف ما يدع الذي كاملريض رأيه. 144 غبَّ يحمد

شكَّت. ارتابت: 137
تقف. لم تعرج. لم 138
ت. قرصَّ فرَّطت: 139

ر. التأخُّ اإلرهاق: 140
األمل. يقطع ال أي يقنط: ال 141

ارتفعت. ارشأبت: 142
خوف. فرق: 143

غاقبة. : غبُّ 144
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قوَّة سلطانه به يزيد ما عىل له التحضيض146 يف يبالغ أن السلطان مؤازر145 عىل وحق
النصيحة، يف مداهنة147 أقلُّهم واألعوان اإلخوان وخري ويشينه. يرضه عما والكف ويزيِّنه
أفواه عىل كان ما الثناء وخري لبعلها، املوافقة النساء وخري عاقبة، أحمدها األعمال وخري
وخري النصيحة، قبول عن يستكرب وال بطر148 يخالطه ال َمْن امللوك وأفضل األخيار،

الورع.149 عىل أعوانها األخالق
مَمْن النوم يهنئه أن أحق كان الحيَّات وافرتش النار د توسَّ امرءًا أن لو قيل: وقد
وأقلُّهم بالهويناء آخذهم امللوك وأعجز إليه، ويطمنئ بها يريده بعداوة صاحبه من يحسُّ
أمر أحزنه فإن يشء. إىل يلتفت ال الذي الهائج بالفيل وأشبههم األمور مستقبل يف ينظًرا

قرنائه. عىل ذلك حمل األمور أضاع وإن به150 تهاون
شرتبة كان وإن محمول، مقبول الناصح وقول القول يف أغلظت لقد األسد: قال
يقدر وكيف ساعدي،151 يف يفتَّ أن وال ني يرضَّ أن يستطيع ال فإنه تقول كما يل معاديًا
ثم مخافة، منه عيلَّ وليس طعام يل هو وإنما لحم؟ آكل وأنا عشٍب آكل وهو ذلك عىل
وإن عليه، وثنائي له إكرامي وبعد له جعلته الذي األمان بعد سبيل به الغدر إىل ليس
ونقضت152 بذمتي وغدرت نفيس لت وجهَّ رأيي هت سفَّ فقد وبدلته مني كان ما غريت

عهدي.
لم إن شرتبة فإن مخافة. منه عيلَّ وليس طعام يل هو قولك يغرَّنّـك ال دمنة: قال
نهار من ساعة ضيف استضافك إن ويقال غريه، قبل من لك احتال بنفسه يستطعك
أصاب ما بسببه أو منه يصيبك أن تأمن وال نفسك عىل تأمنه فال أخالقه تعرف ال وأنت

الربغوث. من القملة
ذلك؟ كان وكيف األسد: قال

معاون. مؤازر: 145

. الحثُّ التحضيض: 146
وتدليًسا. غًشا مداهنة: 147

بالنعمة. طغيان بطر: 148
التقوى. الورع. 149

به. واستهزأ استحقره به: تهاون 150
يضعفني. ساعدي: يف يفتُّ 151

أبطلته. نقضت: 152
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والربغوث القملة مثل

دمه من تصيب فكانت دهًرا األغنياء من رجل فراش لزمت قملة أن زعموا دمنة: قال
الليايل من ليلة استضافها حتى حينًا كذلك فمكثت رفيًقا، دبيبًا وتدبُّ يشعر ال نائم وهو
حتى عندها الربغوث فأقام لني؛ وفراش طيب دم يف عندنا الليلة بت له: فقالت برغوث،
عنه؛ النوم وأطارت أيقظته لدغة فلدغه الربغوث عليه وثب فراشه إىل الرجل أوى إذا
وفرَّ فقصعت153 فأخذت القملة إالَّ ير فلم فنظر فراشه يفتش أن وأمر الرجل فقام

الربغوث.
هو وإن أحد، ه رشِّ من يسلم ال الرشِّ صاحب أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
جندك من غريه فخْف شرتبة من تخاف ال كنت وإن بسببه، الرشُّ جاء ذلك عن ضعف
فقال: دمنة كالم األسد نفس يف فوقع عداوتك؛ عىل وحملهم عليك154 حرَّشهم قد الذين
يف منه صاحبه يزال ال املأكول الرضس إن دمنة: قال تشري؟ وبماذا إذن ترى الذي فما
املخيف والعدو قذفه، يف الراحة البطن يف عفن قد الذي والطعام يقلعه، حتى وأذى ألم
له وذاكر إليه مرسل وأنا إياي. شرتبة مجاورة أكره تركتني لقد األسد: قال قتله. دواؤه

. أحبَّ حيث باللحاق آمره ثم منه، نفيس يف وقع ما
باطل عرف جوابًا منه وسمع ذلك يف شرتبة كلَّم متى األسد أن وعلم ذلك دمنة فكره
إىل إرسالك ا أمَّ لألسد: فقال أمره؛ عليه يخف ولم وكذبه غدره عىل واطلع به هو أتى ما
ما الخيار نفسك يف يزال ال فإنه ذلك يف امللك فلينظر حزًما. وال رأيًا لك أراه فال شرتبة
باملكابرة. امللك يعاجل أن خفُت ذلك علم متى فإنه إليك. وصل قد أمره أن يعلم ال دام
منه ويلزمك النقص منه يليك155 فراًقا فارقك فارقك وإن مستعًدا قاتلك قاتلك إن وهو
ذنب لكل ولكن ذنبه. يعلن لم َمْن عقوبة يعلنون ال امللوك من الرأي ذوي أن مع العار.

. الرسِّ عقوبة الرسِّ ولذنب العالنية، عقوبة العالنية فلذنب عقوبة. عندهم
فنفسه لجرمه ن تيقُّ غري من ظنَّها ظنٍَّة156 عن أحًدا عاقب إذ امللك إن األسد: قال

البصرية. ناقص وكان ظلم وإياها عاقب

بالظفر. ُقِتَلت أي ُقِصَعت: 153

بك. أغراهم عليك: حرَّشهم 154

يلحقك. يليك: 155
تهمة. ظنَّة: 156
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له، مستعد وأنت إالَّ شرتبة عليك يدخلنَّ فال امللك رأي هذا كان إذا ا أمَّ دمنة: قال
سيعرف إالَّ عليه يدخل حني امللك أحسب ال فإني غفلة، أو غرَّة منك تصيبه أن وإياك
ترعد157 أوصاله وترى متغرية، هيئته ترى أنك ذلك عالمات ومن بعظيمة، همَّ قد أنه

والقتال. بالنطاح همَّ الذي فعل قرنيه يصوِّب وتراه وشماالً، يمينًا ملتفتًا وتراه
ما أن علمت ذكرت ما عىل يدلُّ ما منه رأيت وإن حذر عىل منه سأكون األسد: قال

. شكٌّ أمره يف
كان ما نفسه يف وقع قد أنه وعرف الثور عىل األسد تحريش من دمنة فرغ ا فلمَّ
وأحبَّ باألسد، ليغريه الثور يأتي أن أراد له ويتهيأ الثور من سيتحذَّر األسد وأن يلتمس،
آتي أالَّ امللك أيها فقال: به، فيتأذى ذلك يبلغه أن مخافة األسد قبل من إتيانه يكون أن
عىل امللك فأطلع رسه عىل أطلع أن لعيل كالمه وأسمع وأمره حاله إىل فأنظر شرتبة
كالكئيب شرتبة عىل فدخل فانطلق ذلك. يف األسد له فأذن منه؟ يل يظهر ما وعىل ذلك
منذ أرك لم فإني عني انقطاعك سبب كان ما وقال: به، ب رحَّ الثور رآه ا فلمَّ الحزين.
بيد وأمره نفسه يملك ال من السالمة أهل من كان ومتى دمنة: قال هو؟ أسالمة أيام،
عىل فيها ويأمن تمرُّ ساعة من ما حتى وخوف خطر عىل ينفك وال به يوثق ال مَمْن غريه

نفسه!
غالب الذي ذا وَمْن كائن، وهو ُقدِّر ما دمنة: قال حدث؟ الذي وما شرتبة: قال
بلغ الذي ذا وَمْن يبطر؟ فلم األمور من جسيًما نيا الدُّ من بلغ الذي ذا وَمْن القدر؟
فلم النساء حادث الذي ذا وَمْن يخرس؟ فلم هواه تبع الذي ذا وَمْن يغرت؟158 فلم مناه
األرشار خالط الذي ذا وَمْن يحرم؟ فلم اللئام160 من طلب الذي ذا وَمْن يصب؟159
الذي صدق ولقد واإلحسان؟ األمن منه له فدام السلطان صحب الذي ذا وَمْن فسلم؟
قرنائهم من فقدوا بَمْن أنفسهم وسخاء صحبهم مَلْن وفائهم قلة يف السالطني مثل قال:

آخر. جاء واحًدا فقد كلَّما الخان صاحب كمثل
منه وهالك رائب األسد من رابك قد أنه عىل يدلُّ كالًما منك أسمع إني شرتبة: قال

أمر.

. وتهتزُّ تضطرب ترعد: 157
يخدع. ولم يغفل فلم أي يغرت: لم 158
املصائب. به تحلُّ فلم أي يصب: لم 159

األدنياء. البخالء اللئام: 160
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نفيس. أمر يف هو وليس ذلك منه رابني لقد أجل دمنة: قال
ك حقَّ وتعلم وبينك بيني ما تعلم قد دمنة: قال رأيك؟ من نفس ففي شرتبة: قال
من بًدا أجد فلم إليك؛ األسد أرسلني أيام وامليثاق العهد من لك جعلت كنت وما عيلَّ

منه. عليك أخاف مما عليه اطلعت ما عىل وإطالعك حفظك
يف مرية161 ال الذي الصدوق الخبري حدثني دمنة: قال بلغك؟ الذي وما شرتبة: قال
حياته إىل يل وليس الثور سمن أعجبني قد وجلسائه: أصحابه لبعض قال األسد أن قوله
وسوء غدره وعرفت القول هذا بلغني ا فلمَّ لحمه. من أصحابي ومطعم آكله فأنا حاجة

ألمرك. أنت وتحتال حقك ألقيض إليك أقبلت عهده
وفكَّر وامليثاق العهد من له جعل دمنة كان ما وتذكَّر دمنة كالم شرتبة سمع ا فلمَّ
دمنة. قال بما شبيه األمر أن ورأى له، ونصح صدقه قد دمنة أن ظنَّ األسد أمر يف
منذ جنده من أحد عىل وال ذنبًا إليه آِت ولم بي يغدر أن لألسد كان ما وقال: ذلك ه فأهمَّ
قد األسد فإن أمري عليه وشبِّه163 بالكذب عيل162َّ ُحِمَل قد إالَّ األسد أظن وال صحبته،
صحبة فإن غريهم؛ عن بلغته إذا تصدق وأموًرا الكذب منهم وجرَّب سوء قوم صحبه
يف الخطأ عىل منهم يختربه ما وحمله باألخيار ظن سوء صاحبها أورثت ربما األرشار
فحاولت سمكة فظنته كوكب ضوء املاء يف رأت أنها زعموا التي البطة كخطأ غريهم، حق
غد من رأت ثم فرتكته، يصاد بيشء ليس أنه علمت مراًرا ذلك جرَّبت ا فلمَّ تصيدها أن

صيدها. تطلب ولم فرتكتها باألمس رأته الذي مثل أنها فظنت سمكة. اليوم ذلك
غريي عىل جرى فما يفَّ وسمعه عيلَّ فصدَّقه كذٌب عني بلغه قد األسد كان فإن
أعجب ملن ذلك فإن علَّة غري من بي السوء وأراد يشء يبلغه لم كان وإن عيلَّ، يجري
وأعجب يرىض، وال صاحبه رضا الرجل يطلب أن العجب من إن يقال: كان وقد األمور،
موجوًدا الرضا كان علَّة عن املوجدة164 كانت فإذا فيسخط؛ رضاه يلتمس أن ذلك من
يف املوجودة كانت إذا العلَّة ألن الرجاء؛ انقطع علة غري عن كانت وإذا مأموالً، والعفو

. شكٌّ ال أي مرية: ال 161

بي. ليوقع أغروه أي عيلَّ: ُحِمَل 162

التبس. شبِّه: 163

الغضب. املوجدة: 164
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جرًما األسد وبني بيني أعلم فال نظرت وقد صدورها، يف مأموالً الرضا كان ورودها165
يف يحرتس أن صاحب صحبة أطال أحد يستطيع ال ولعمري صغريه، وال ذنٍب كبري ال
صاحبه. يكرهها صغرية أو كبرية منه يكون أن من ظ يتحفَّ أن وال أمره من يشء كل
مبلغ قدر وعرف فيها نظر سقطة صاحبه عنده سقط إذا والوفاء العقل ذا الرجل ولكن
فال وشينه رضره يخاف أمر عنه الصفح يف هل ينظر ثم خطأ. أو كان عمًدا خطئه

سبيالً. عنه الصفح عىل فيه يجد بيشء صاحبه يؤخذ
بطًرا رأيه بعض يف خالفته أني إالَّ أعلمه فلست ذنبًا عيلَّ اعتقد قد األسد كان فإن
أجد وال له، واملخالفة عليه الجراءة عىل أمري أنزل قد يكون أن فلعله له. نصيحة مني
الرشد166 مخالفته عنه ندر قد ما إالَّ يشء يف أخالفه لم ألني ما؛ إثًما املحرض هذا يف يل
كنت ولكن أصحابه وعند جنده رءوس عىل ذلك من بيشء أجاهر ولم والدين، واملنفعة
اإلخوان من الرُّخص168 التمس َمْن أنه وعلمت ر. املوقِّ الهائب167 كالم ًرسا وأكلِّمه به أخلو
الرأي منافع أخطأ فقد الشبهة عند الفقهاء ومن املرض، عند األطباء ومن املشاورة، عند

الوزر.169 وحمل تورًُّطا ذلك من فيه وقع فيما وازداد
صحبة فإن السلطان سكرات بعض من ذلك يكون أن فلعله هذا يكن لم وإن
عثر فربما الصحبة وحسن واملودة والثقة بالسالمة صوحب وإن خطرة، السلطان
من أوتيت ما فبعض هذا يكن لم وإن عثرته، تقال وال ينتعش فال العثرة مصاحبه
الثمر اللذيذة الشجرة فإن لصاحبها. آفة املحاسن وبعض الهالك، فيه يلَّ ُجِعَل قد الفضل
والطاووس تتكرس، حتى أطرافها ت170 وُهِرصَ أغصانها فلويت حملها يف أذاها كان ربما
والبلبل ينقطع، حتى ركب ربما الجري املطهم والفرس فيؤمله، ينسل أفضله ذنبه الذي
من إذن فهو هذا وال هذا يكن لم وإن الطري، من غريه دون يحبس الصوت الحسن

هنا وكالهما خالفه والصدور فيه، دخول يحصل وقد دخول غري من منه والقرب املاء بلوغ الورود: 165
للعلَّة. والضمري االستعارة عىل

الحق. طريق عىل االستقامة الرشد: 166
وخافه. أجلَّه إذا هابه من فاعل اسم الهائب: 167
والسهولة. اليرس وهي رخصة جمع الرُّخص: 168

اإلثم. الوزر: 169
عطفت. هرصت: 170
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ويدخله وشدَّته قوته األسد يسلب الذي هو والقدر يدفع، ال الذي والقدر القضاء مواقع
عىل يسلط الذي وهو الهائج، الفيل ظهر عىل الضعيف الرجل يحمل الذي وهو القرب،
ويثبط171 حازًما العاجز يصري الذي وهو بها، ويلعب حمتها ينزع َمْن الحمة ذات الحيَّة
تعرتيه173 عندما الشجاع ويجبن الجبان ع ويشجِّ املقرت172 عىل ع ويوسِّ املنطلق السهم

لها. اتفقت التي بالعلل املقادير
وال السلطان سكرة وال األرشار تحريش من ليست بك األسد إرادة إن دمنة: قال
سمٌّ وآخره حالوة لطعامه ار غدَّ خوَّان فاجر فإنه منه والفجور الغدر ولكنها ذلك، غري

مميت.
هو الذي آخرها عىل انتهيت وقد ذقتها إذ الحالوة استلذذت قد فأراني شرتبة: قال
هذه يف فأنا عشب؛ آكل وأنا لحم آكل وهو األسد عند مقامي كان ما الحني ولوال املوت،
فتحبسها وطعمه ريحه تستلذُّ إذ النيلوفر175 نور174 عىل تجلس التي كالنحلة الورطة
فرتتبك عليها ينضم الليل جاء فإذا فيه، تطري أن ينبغي الذي الحني عن اللذة تلك
سوى ما إىل عينه وطمحت يغنيه الذي بالكفاف نيا الدُّ من يرض لم وَمْن وتموت، فيه
ذلك يقنعه وال والرياحني بالشجر يرىض ال الذي كالذُّباب كان عاقبته يتخوَّف ولم ذلك
ودَّه يبِد وَمْن فيهلكه، بأذنيه الفيل فيرضبه الفيل أذن من يسيل الذي املاء يطلب حتى
يشاور كَمْن املعجب عىل يرش وَمْن السباخ176 يف يبذر كَمْن فهو يشكره ال مَلْن ونصيحته

األصم. يسار أو امليت
لنفيس أحتال يشء بأي شرتبة: قال لنفسك. واحتل الكالم هذا عنك دْع دمنة: قال
يرد لم لو أنه وأعلم أخالقه؟ وسوء األسد رأي من عرَّفتني ما مع أكيل األسد أراد إذا
اجتمع إذا فإنه ذلك. عىل لقدروا هالكي وفجورهم بمكرهم أصحابه أراد ثم خريًا إالَّ بي

ق. يعوِّ يثبط: 171
املفتقر. املقرت: 172
تصيبه. تعرتيه: 173

زهر. نور: 174
وأزهر. أورق املاء سطح ساوى ومتى الراكدة املياه يف ينبت الرياحني من رضب النيلوفر: 175

يعمر. ولم يحرث لم ما األرض من السباخ: 176
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قوي. وهو ضعفاء كانوا وإن يهلكوه أن خلقاء كانوا الصالح الربيء عىل الظلمة املكرة

والخيانة. والخديعة باملكر عليه اجتمعوا حني الجمل آوى وابن والغراب الذئب أهلك كما
ذلك؟ كان وكيف دمنة: قال

الجمل آوى وابن والغراب الذئب مثل

له وكان الناس طرق من لطريٍق مجاورة أجمة يف كان أسًدا أن زعموا شرتبة: قال
جمال، ومعهم الطريق بذلك مرُّوا رعاة وإن آوى، وابن وغراب ذئب ثالثة: أصحاب
أين من األسد: له فقال األسد، إىل انتهى حتى األجمة تلك فدخل جمل منها فتخلَّف
تقيم قال: امللك. به يأمرني ما قال: حاجتك؟ فما قال: كذا. موضع من قال: أقبلت؟
األسد إن ثم طويالً، زمانًا معه والجمل األسد فأقام والخصب؛ واألمن عة السَّ يف عندنا
منه وأفلت شديًدا قتاالً فقاتله عظيًما فيالً فلقي الصيد، لطلب األيام بعض يف مىض
مكانه إىل وصل ا فلمَّ بأنيابه، الفيل خدشه وقد الدَّم، منه يسيل بالجراح 177 مثخنًا مثقالً
أياًما آوى وابن والغراب الذئب فلبث الصيد؛ طلب عىل يقدر وال حراًكا يستطيع ال وقع
جوع وأصابه فأصابهم وطعامه األسد فضالت من يأكلون كانوا ألنهم طعاًما؛ يجدون ال
فقالوا: تأكلون. ما إىل واحتجتم جهدتم لقد فقال: ذلك منهم األسد وعرف وهزال، شديد
ما األسد: قال ويصلحه. يأكله ما نجد فليتنا نراه ما عىل امللك نرى لكنَّا أنفسنا، تهمنا ال
ويصيبكم فيصيبني به تأتوني صيًدا تصيبون لعلكم انترشوا ولكن نصيحتكم يف أشكُّ

رزق. عنه
وقالوا: بينهم فيما وائتمروا فتنحوا األسد عند من آوى وابن والغراب الذئب فخرج
لألسد نزيِّن أال رأينا، من رأيه وال شأننا من شأنه ليس الذي العشب اآلكل ولهذا لنا ما
ن أمَّ قد ألنه لألسد ذكره نستطيع ال مما هذا آوى: ابن قال لحمه؟ من ويطعمنا فيأكله
عليه فدخل انطلق ثم األسد. أمر أكفيكم أنا الغراب: قال ذمته. من له وجعل الجمل
نحن ا وأمَّ ويبرص. يسعى َمْن يصيب إنما الغراب: قال شيئًا؟ أصبت هل األسد: له فقال
إن عليه واجتمعنا أمر إىل وفقنا قد ولكن الجوع، من بنا ملا برص وال لنا سعي فال

بجراحه. مبالًغا أي مثخنًا: 177
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العشب آكل الجمل هذا الغراب: قال ذاك؟ وما األسد: قال مجيبون. له فنحن امللك وافقنا
مصلحة. يعقب عمل وال عائدٍة178 ردِّ وال منه لنا منفعة غري من بيننا غ املتمرِّ

عن وأبعدك مقالك أعجز وما رأيك أخطأ ما وقال: غضب ذلك األسد سمع ا فلمَّ
الخطاب بهذه وتستقبلني املقالة بهذه عيلَّ تجرتئ أن حقيًقا كنت وما والرحمة الوفاء
يتصدق لم أنه يبلغك لم أو ذمتي، من له وجعلت الجمل نت أمَّ قد أني من علمت ما مع
ولست نته أمَّ مهدوًرا؟ دًما وحقن خائفة نفًسا ن أمَّ مَمْن أجًرا أعظم هي بصدقة متصدق

ذمة. له خافر179 وال به بغادر
البيت أهل بها يُفتَدى الواحدة النفس ولكن امللك يقول ما ألعرف إني الغراب: قال
امللك. ِفَدى املرص180 وأهل املرص أهل بها يُفتَدى والقبيلة القبيلة، بهم تُفتَدى البيت وأهل
وال ذلك امللك يتكلَّف ال أن عىل مخرًجا ذمته من له أجعل وأنا الحاجة بامللك نزلت وقد

وظفر. صالح فيها وله لنا بحيلة نحتال ولكنا أحًدا، به يأمر وال بنفسه يليه
األسد إقرار الغراب عرف ا فلمَّ الخطاب. هذا عن الغراب جواب عن األسد فسكت
عند والجمل نحن نجتمع أن عىل الجمل أكله يف األسد كلَّمت قد لهما: فقال صاحبيه أتى
كل ويعرض صالحه، عىل وحرًصا بأمره منا اهتماًما له ونتوجع أصابه ما فنذكر األسد
أكله. يف الرضر ويبينا رأيه ويسفها عليه اآلخران فريدُّ ليأكله تجمالً عليه نفسه منا واحد

عنا. األسد وريض كلنا وسلمنا فهلك رأيه؛ صوبنا الجمل نوبة جاءت فإذا
يقوتك. ما إىل امللك أيها احتجت قد الغراب: فقال األسد، إىل وتقدَّموا ذلك ففعلوا
وال بعدك بقاء منا ألحد فليس هلكت فإذا نعيش بك فإنا لك أنفسنا نهب أن أحق ونحن
أن أوى وابن الذئب فأجابه نفًسا؛ بذلك طبت فقد امللك فليأكلني خرية، من الحياة يف لنا

شبع. فيك وليس أكلك يف للملك خري فال اسكت
عليه فردَّ نفًسا؛ وطبت بذلك رضيت فقد فليأكلني امللك أشبع أنا لكن آوى: ابن قال

قذر. ملنتن إنك بقولهما: والغراب الذئب
نفيس؛ به وطابت بذلك سمحت فقد امللك فليأكلني كذلك لست إني الذئب: قال
ذئب. لحم فليأكل نفسه قتل أراد َمْن األطباء قالت قد وقاال: آوى وابن الغراب فاعرتضه

معروف. عائدة: 178

ناقض. خافر: 179

والصقع. املدينة املرص: 180
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بعضهم التمس كما عذًرا له التمسوا األكل عىل نفسه عرض إذا أنه الجمل فظنَّ
للملك يفَّ أنا لكن فقال: املهالك. من وينجو بذلك عنه األسد ويرىض فيسلم األعذار لبعض
فقد وخدمه أصحابه ويطعم امللك فليأكلني نظيف وبطني هني طيب ولحمي وري شبع

به. نفيس وطابت بذلك رضيت
إنهم ثم عرف؛ ما وقال وكرم الجمل صدق لقد والغراب: آوى وابن الذئب فقال

فمزَّقوه. عليه وثبوا
هالكي عىل اجتمعوا قد األسد أصحاب كان إن أنه لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
هم ما غري عىل يف األسد رأي كان وإن أحرتس، وال منهم أمتنع أن أقدر لست فإني
َمْن السالطني خري يقال وقد شيئًا، عني يغني وال ينفعني ال ذلك فإن الرأي من عليه
يف يكن لم األسد أن ولو النسور، وحولها الجيفة أشبه َمْن ال الجيف وحوله النرس أشبه
تذهب أن دون تكف لم كثرت إذا فإنها األقاويل. كثرة ته لغريَّ والرحمة الخري إالَّ يل نفسه
دام إذا واملاء اإلنسان؟ من أشدُّ الحجر وأن كالقول، ليس املاء أن ترى أال والرأفة. الرِّقة

اإلنسان. يف القول وكذلك فيه، ويؤثر يثقبه حتى به يزل لم الحجر عىل انحداره
واملجاهدة االجتهاد إالَّ أرى ما شرتبة: قال اآلن؟ تصنع أن تريد فماذا دمنة: قال
ورعه يف للورع وال صدقته، يف للمتحسب181 وال صالته، يف للمصيل ليس فإنه بالقتال،

الحق. عىل مجاهدته كانت إذا نفسه عن للمجاهد ما األجر من
الرأي ذا ولكن ذلك، غري يستطيع وهو بنفسه يخاطر أن ألحد ينبغي ال دمنة: قال
فكيف األعوان. ٍل182 وتمحُّ رفٍق من استطاع بما ذلك قبل وبادئ الحيل آخر القتال جاعل
البحر وكيل أصاب ما أصابه لضعفه عدوِّه ر حقَّ َمْن فإن ته! وشدَّ جراءته عىل باألسد

الطيطوى. من
ذلك؟ كان وكيف شرتبة: قال

هللا. لوجه املتصدِّق املحتسب: 181
احتيال. ل: تمحُّ 182
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والطيطوى البحر وكيل مثل

ساحل عىل وطنه كان الطيطوى له يقال البحر طيور من طائًرا أن زعموا دمنة: قال
مكانًا التمسنا لو للذكر: األنثى قالت إفراخهما أوان جاء ا فلمَّ له. زوجة ومعه البحر
فقال بفراخنا. يذهب أن املاء مدَّ إذا البحر من أخاف فإني فيه نفرخ هذا غري حريًزا183
مكانك يف فأفرخي منه، أنتقم أن يخافني البحر وكيل فإن علينا يحمل أراه ما لها:
أما وتصلُّبك! عنادك أشدَّ ما غافل يا له: قالت قريب. منا والزَّهر واملاء النار موافق فإنه
فأبي به؟ لك طاقة ال من وعيد يف وقدرك نفسك تعرف أال إياك؟ وتهدُّده وعيده تذكر
الناصح قول يسمع لم َمْن إن له: قالت قولها يسمع ولم عليه أكثرت ا فلمَّ يطيعها. أن
ذلك؟ كان وكيف الذكر: قال البطتني. قول تسمع لم حني السلحفاة أصاب ما يصيبه

والبطتني السلحفاة مثل

سلحفاة الغدير يف وكان بطتان، فيه وكان عشب، عنده كان غديًرا أن زعموا األنثى: قالت
لوداع البطتان فجاءت املاء ذلك غيض184 أن فاتفق وصداقة، مودة البطتني وبني بينها
عنه؛ املاء نقصان ألجل املكان هذا عن ذاهبتان فإننا عليك السالم وقالتا: السلحفاة
باملاء. إالَّ العيش عىل أقدر ال السفينة كأني التي مثيل عىل املاء نقصان بني إنما فقالت:
كيف قالت: نعم. قالتا: معكما، بي فاذهبا كنتما، حيث العيش عىل فتقدران أنتما ا فأمَّ
، الجوِّ يف بك ونطري وسطه عىل بفيك وتقبضني عود بطريف نأخذ قالتا: حميل؟ إىل السبيل
فقال . الجوِّ يف بها فطارتا أخذتاها ثم تنطقي، أن يتكلمون الناس سمعت إذا وإياك
أعينكم هللا فقأ قالت: ذلك سمعت ا فلمَّ حملتاها! قد بطتني بني سلحفاة عجٌب الناس:

فماتت. األرض عىل وقعت بالنطق فاها فتحت ا فلمَّ الناس. أيها
البحر. وكيل تخايف فال مقالتك سمعت قد الذكر: قال

منيًعا. حصينًا حريًزا: 183

نقص. غيض: 184
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بدء يف عرفت قد األنثى: فقالت بفراخهما. فذهب البحر وكيل ودنا املاء مدَّ ا فلمَّ
عىل وأنا قلت ما قلت قد الذكر: قال بتفريطك.185 هو إنما أصابنا وما كائن هذا أن األمر

منه. وانتقامي به صنعي ترين وسوف قويل
فأعنني. وثقاتي أخواتي إنكن لهن: فقال الطري جماعة إىل مىض ثم

إليهن فنشكو الطري سائر إىل معي وتذهبن تجتمعن قال: تفعل؟ أن تريد ماذا قلن:
الطري: جماعة له فقالت فأعننا. مثلنا طري إنكنَّ لهنَّ ونقول البحر وكيل من لقيت ما
لنا فتظهر بها نصيح حتى إليها بنا فاذهب وملكتنا. سيدتنا هي الريح بنت العنقاء إن

ملكها. بقوَّة منه لنا تنتقم أن ونسألها البحر وكيل من نالك ما إليها فنشكو
فأخربنها لهنَّ فرتاءت بها وصحن فاستغثنها186 الطيطوى مع إليها ذهبن إنهن ثم

ذلك. إىل فأجابتهنَّ البحر. وكيل محاربة إىل معهنَّ تطري أن وسألنها بقصتهنَّ
ملك محاربة من خاف الطري جماعة يف قصدته قد العنقاء أن البحر وكيل علم ا فلمَّ

عنه. العنقاء فرجعت وصالحه؛ الطيطوى فراخ فردَّ به، له طاقة ال
رأيًا. لك أراه ال األسد مع القتال أن لتعلم الحديث بهذا حدثتك وإنما

له متغري وال عالنية وال ًرسا العداوة له ناصب وال األسد بمقاتل أنا فما شرتبة: قال
فأغالبه. أتخوَّف ما منه يل يبدو حتى عليه كنت عما

له ذكرها كان التي العالمات الثور من يَر لم إن األسد أن وعلم قوله دمنة فكره
يريد ما إليك ينظر حني فستعرف األسد إىل اذهب لشرتبة: فقال الظن. به وأساء اتهمه

منك.
187 ُمقعيًا عليه تدخل حني األسد سرتى دمنة: قال ذلك؟ أعرف وكيف شرتبة: قال
للوثبة. واستوى فاه وفغر أذنيه 188 رصَّ قد نحوك برصه ماًدا إليك صدره رافًعا ذنبه عىل

قولك. يف صدقك عرفت األسد من العالمات هذه رأيت إن قال:
كليلة: إىل ه توجَّ األسد عىل والثور الثور عىل األسد تحريش من فرغ ملَّا دمنة إن ثم
عىل الفراغ من قريب دمنة: قال فيه؟ كنت الذي عملك انتهى إالم كليلة: قال التقيا ا فلمَّ

. وتحبُّ أحبُّ ما

بتقصريك. بتفريطك: 185
مساعدتها. طلبن أي استغثنها: 186

الكلب. كجلوس فخذيه ناصبًا استه عىل جالًسا أي ُمقعيًا: 187

نصب. : رصَّ 188
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وما بينهما يجري ما وينظرا والثور األسد قتال ليحرضا انطلقا ودمنة كليلة إن ثم
فقال: دمنة له وصفه كما ُمقعيًا فرآه األسد عىل فدخل شرتبة وجاء أمرهما إليه يؤول

عليه. تهيج متى يدري ال صدره يف التي الحيَّة كصاحب إال السلطان صاحب ما
جاء أنه يشكُّ فلم دمنة له ذكرها التي الدالالت فرأى الثور إىل نظر األسد إن ثم
بينهما وسالت وطال واألسد الثور قتال واشتدَّ الحرب بينهما ونشأت فواثبه لقتاله.

الدماء.
ما الفسل189 أيها لدمنة: قال بلغ ما القتال من بلغ قد األسد أن كليلة رأى ا فلمَّ
وهلك األسد ُجِرَح كليلة: قال ذاك؟ وما دمنة: قال تدبريك! يف عاقبتك وأسوأ جهلتك أنكر
يجد وهو والقتال واملبارزة الخلق سوء عىل صاحبه حمل من الخرق أخرق وإن الثور،
التعرُّض مخافة يرتكه عدوِّه من الفرصة أمكنته إذا الرجل وإنما سبيالً، ذلك غري إىل
قبل ويقيسها األشياء يدبِّر العاقل وإن ذلك. بدون عليه يقدر أن ورجاء باملجاهرة له
انحرف منها عليه يتعذَّر أن خاف وما عليه، أقدم منها له يتمَّ أن رجا فما مبارشتها،
ولم القول أحسنت قد فإنك هذا، بغيك عاقبة عليك ألخاف وإني إليه، يلتفت ولم عنه
يف خري ال قيل: وقد تدبريك؟ يف باألسد ترضُّ ال أنك إياي معاهدتك أين العمل. تحسن
املال يف وال املنية، مع إالَّ الصدقة يف وال الورع، مع إالَّ الفقه يف وال العمل، مع إالَّ القول
إالَّ األمن يف وال الصحة، مع إالَّ الحياة يف وال الوفاء، مع إالَّ الصدق يف وال الجود، مع إالَّ

الرفيق. العاقل إالَّ عليه يقدر ال أمًرا رشطت وقد الرسور، مع
يزيد النهار أن كما طيًشا، األحمق ويزيد الطيش العاقل عن يذهب األدب أن واعلم
وإن أصابها منزلة من يبطر ال العقل فذو النظر، سوء الخفاش ويزيد برصنظًرا ذي كل
والسخيف الشديدة، الرياح تحرِّكه ال الذي كالجبل ذلك عند ويكون وقدره، أمره تعاظم

ريح. أدنى يحرِّكه كالعشب
التماسيح فيه الذي الطيب املاء مثل ذلك يف ومثله سمعته، شيئًا أمرك أذكرني وقد
جنوده يكون أن زينته امللك وإنما محتاًجا، املاء إىل كان وإن يتناوله أن أحد يقدر ال
دمنة يا وأنت صالحهم يف وينظرون الناس أحوال فيسددون190 صالح ذوي ووزراؤه
للمثل وذلك أبًدا يتمُّ وال يصحُّ ال أمر وهذا سواك؛ أحد األسد من يدنو ال أن أردت

له. مروءة ال الذي الرذل الضعيف الفسل: 189
يقومون. يسدِّدون: 190
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التماس عىل الحرص الحمق ومن بأصحابه، والسلطان بأمواجه البحر إن املرضوب:
النفس ونفع بالغلظة، النساء ة ومودَّ بالرياء، اآلخرة والتماس لهم، الوفاء بغري اإلخوان
ال ما تقويم تلتمس ال للطائر: الرجل قال كما إالَّ إياك وتأديبي عظتي وما الغري، برضِّ

يتأدب. ال ما تأديب تعالج وال يستقيم
ذلك؟ كان وكيف دمنة: قال

والطائر الرجل مثل

ذات باردة ليلة يف فالتمسوا جبٍل. يف ساكنني كانوا القردة من جماعة أن زعموا كليلة: قال
وجمعوا ناًرا فظنُّوها نار رشارة كأنها تطري يراعة191 فرأوا يجدوا فلم ناًرا وأمطار رياح
أن يف طمًعا بأيديهم ويرتوحون192 بأفواههم ينفخون وجعلوا عليها فألقوه كثريًا حطبًا
إليه ينظرون شجرة عىل طائر منهم قريبًا وكان الربد، من بها يصطلون193 ناًرا يوقدوا
رأيتموه الذي فإن تتعبوا ال ويقول: يناديهم فجعل صنعوا ما رأى وقد إليهم وينظر

بنار. ليس
فعرف رجل به فمرَّ فيه. هم عما لينهاهم منهم القرب عىل عزم عليه ذلك طال ا فلمَّ
ينقطع ال الذي الصلب الحجر فإن يستقيم، ال ما تقوِّم تلتمس ال له: فقال عليه عزم ما
فأبى تتعب. فال القوس، منه تعمل ال ينحني ال الذي والعود السيوف، عليه تجرَّب ال
القرد بعض فتناوله بناٍر، ليست الرياعة أن ليعرفهم القردة إىل وتقدَّم يطيعه أن الطائر
والفجور195 194 الخبِّ عليك غلب قد ثمَّ ذلك. يف معي مثلك فهذا فمات. األرض به فرضب

املثل؟ ذلك وما دمنة: قال مثل. ولهذا عاقبة؛ هما رشُّ والخبُّ سوء، خلتا196 وهما

الليل. برساج العامة بعض عند وتُعَرُف نار كأنها بالليل تطري ذبابة يراعة: 191
باملروحة. يُفَعُل كما الريح يجلبون يرتوَّحون: 192

يتدفئون. يصطلون: 193
والغش. والخداع الخبث الخب: 194

والكذب. املعصية الفجور: 195
خصلتا. خلتا: 196
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واملغفل الخب مثل

تخلَّف الطريق يف هما فبينما وسافرا. تجارة يف اشرتكا ومغفالً خبًا أن زعموا كليلة: قال
إىل فرجعا الخب به فأحسَّ فأخذه. ديناٍر ألف فيه كيًسا فوجد حاجته لبعض املغفل
وأعطني نصفه خذ املغفل: فقال املال. القتسام قعدا املدينة من دنوا إذا حتى بلدهما
فإن نقتسم ال فقال: جميعها، باأللف يذهب أن نفسه يف قرر قد الخبُّ وكان نصفه.
وندفن مثلها وتأخذ نفقة آخذ ولكن واملخالطة. الصفاء إىل أقرب واملفاوضة الرشكة
جئنا احتجنا فإذا ألمرنا. أكتم وذلك حريز197 مكان فهو الشجرة هذه أصل يف الباقي
يف الباقي ودفنا يسريًا منها فأخذا أحد. بموضعنا يعلم وال منه حاجتنا فنأخذ وأنت أنا

البلد. ودخال الشجرة أصل
وجاء كانت. كما األرض وسوَّى فأخذها الدنانري إىل املغفل خالف الخبَّ إن ثم
الخبُّ فقام حاجتنا. نأخذ بنا فانطلق نفقة إىل احتجت قد : للخبِّ فقال ذلك بعد املغفل
ال ويقول: يلطمه وجهه عىل الخبُّ فأقبل شيئًا. يجدا فلم فحفرا املكان إىل وذهبا معه

صاحب. بصحبة تغرت
الخبُّ يزداد وال آخذها ويلعن يحلف املغفل فجعل فأخذتها. الدنانري إىل خالفتني

سواك؟ أحد بها شعر وهل غريك، أخذها ما وقال: اللطم يف شدَّة إالَّ
قصتهما. القايض فاقتصَّ القايض، إىل فرتافعا ذلك، بينهما طال ثم

بينة؟ دعواك عىل ألك : للخبِّ فقال املغفل. وجحد198 أخذها املغفل أن الخبُّ فادَّعى
الخبُّ وكان أخذها، قد املغفل أن يل تشهد عندها الدنانري كانت التي الشجرة نعم، قال:
ُسِئَل إذا بحيث الشجرة يف فيتوارى يذهب أن إليه وطلب القصة عليه فقصَّ أباه أتى قد
الخالص عىل يقدر ال عظيمة ورطة يف تحيُّله أوقعه متحيِّل ُربَّ أبوه: له فقال أجاب.

ذلك؟ كان وكيف : الخبُّ قال العلجوم. مثل مثلك يكون أن فإياك منها.

حصني. حريز: 197

أنكر. جحد: 198
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عرس وابن والحيَّة العلجوم مثل

فراخه؛ وأكلت عشه إىل جاءت أفرخ كلَّما فكان حيَّة جاور علجوًما أن زعموا أبوه: قال
وهو عرس ابن يسكنه جحًرا بقربك إن الرسطان: له فقال الرسطان إىل ذلك يف ففزع199
بدأ إذا فإنه الحيَّة جحر إىل عرس ابن جحر من وفرِّقه كثريًا سمًكا فاجمع الحيَّات، يأكل
من عرس ابن ج تدرَّ ثمَّ كذلك. وكان ففعل فأكلها. الحية جحر إىل انتهى السمك أكل يف

جميًعا. وفراخه أيًضا فأكله العلجوم حجر إىل بلغ حتى غريها طلب يف الحية جحر
فيها وينظر ويتدبرها الحيل يف يتثبت لم َمْن أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
فإن تخف ال ولكن ذكرت ما فهمت قد : الخبُّ قال له. يحتال مما أشدَّ يف حيلته أوقعته

الشجرة. جوف فدخل معه وانطلق طاوعه حتى به يزل ولم حقري. يسري األمر
وأصحابه هو وانطلق أكربه الشجرة شهادة حديث الخبِّ من سمع ملَّا القايض إن ثم
نعم، جوفها: من الشيخ فقال الخرب. عن فسألها الشجرة واىف حتى معه واملغفل والخبُّ
بان حتى بالشجرة يطوف وجعل تعجبُّه اشتدَّ ذلك القايض سمع ا فلمَّ أخذها. املغفل
فأرضمت الشجرة، تُحرق أن وأمر بحطب فدعا شيئًا، فيه ير فلم فتأمله فيها، خرق له
فسأله الهالك. عىل أرشف وقد فأُخِرج ذلك عند الخبِّ أبو فاستغاث النريان؛ حولها
مشهوًرا وأركبه صفًعا وبأبيه رضبًا بالخبِّ فأوقع بالخرب؛ فأخربه القصة عن القايض

املغفل. وأعطاها فأخذها الدنانري الخبُّ وغرَّم
هو صاحبهما كان ربما والخديعة الخبَّ أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
عملك ثمرة عليك أخىش وإني والفجور، والخديعة للخبِّ جامع دمنة يا وإنك املغبون،
ما األنهار ماء عذوبة وإنما ولسانني. لونني ذو ألنك العقوبة من بناٍج لست أنك مع
بك أشبه يشء ال وإنه املفسد، بينهم يكن لم ما البيت أهل وصالح البحار، إىل تبلغ لم
لم وإني ها. كسمِّ لسانك من يجري قد فإنه السمُّ فيها التي اللسانني ذات الحيَّة من
واألصحاب اإلخوان بني واملفسد متوقًعا، بك يحل وملا خائًفا لسانك من السمِّ لذلك أزل
اللدغ، غري منها له يكون ال ثم ويكرمها ويمسحها ويطعمها الرجل يربيها التي كالحيَّة
ومفارقتهم، وإياك إليهم واسرتسل الطيب األصل وذا الكرم وذا العقل ذا الزم يقال وقد
فالعاقل عاقل؛ غري كريًما أو كريٍم غري عاقالً أو كريًما عاقالً كان إذا الصاحب واصحب

التجأ. فزع: 199
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سوء من واحذر الخليقة، محمود غري كان وإن اصحبه الكريم غري والعاقل كامل، الكريم
تحمد ال كنت وإن مواصلته تدع وال الزمه العاقل غري والكريم بعقله، وانتفع أخالقه
بالفرار وإني األحمق، اللئيم من الفرار كل والفرار بعقلك، وانفعه بكرمه وانتفع عقله،

لجدير. منك
ما فك ورشَّ أكرمك الذي بملكك صنعت وقد ووًدا كرًما عندك إخوانك يرجو وكيف
حديًدا 200 َمنٍّ مئة جرذانها تأكل أرًضا إن قال: الذي التاجر مثل مثلك وإن صنعت؟

ذلك؟ كان وكيف دمنة: قال الفيلة؟ تختطف أن لبزاتها201 بمستنكر ليس

الحديد جرذانها تأكل واألرضالتي التاجر مثل

البتغاء الوجوه202 بعض إىل الخروج فأراد تاجر كذا بأرض كان أنه زعموا كليلة: قال
قدم ثم وجهه. يف وذهب إخوانه من رجالً فأودعها حديًدا، َمنٍّ مئة عنده وكان الرزق،
ال أن سمعت قد فقال: الجرذان. أكلته قد له: فقال الحديد والتمس فجاء، ٍة بمدَّ ذلك بعد

وادَّعى. قال ما عىل بتصديقه الرجل ففرح للحديد. أنيابها من أقطع يشء
الرجل إليه رجع ثم منزله. إىل به وذهب فأخذه للرجل ابنًا فلقي خرج التاجر إن ثم
عندك من خرجت ملَّا إني التاجر: له فقال ابني؟ من علم عندك هل له: فقال الغد من
وقال: رأسه الرجل فلطم ابنك. ولعله كذا صفته صبيًا اختطف قد بازيًا رأيت باألمس
تأكل أرًضا وإن نعم. فقال: الصبيان؟ تختطف البزاة أن رأيتم أو سمعتم هل قوم يا
أكلت أنا الرجل: له قال الفيلة. بزاتها تختطف أن بعجب ليس حديًدا َمنٍّ مئة جراذنها

ابني. عيلَّ فاردد ثمنه هذا حديدك
بعجب فليس نعماه وصاحب بملكه غدر َمْن أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
ليس أنه صاحبه علم فقد سواه بَمْن وغدر صاحبًا أحد صاحب وإذا بغريه، يغدر أن
يُصطنع وحباء203 له، وفاء ال َمْن تُمنَُح مودة من أضيع يشء فال موضع، للمودَّة عنده

رطالن. املنُّ : َمنُّ 200

الطري. جوارح من وهو باز جمع بزاتها: 201
النواحي. الوجوه: 202

عطاء. حباء: 203
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ال َمْن يُْستَودَُع ورسٌّ يسمعه، وال به يتأدب ال َمْن إىل يحمل وأدب له، شكر ال َمْن عند
األخيار صحبة وإن شيئًا، ذلك يُجِدها لم بالعسل ُطِليت لو املرَّة الشجرة وإن يحفظه.
وإذا طيبًا، حملت بالطيب مرَّت إذا كالريح . الرشَّ تورث األرشار وصحبة الخري، تورث

عليك. كالمي وثقل طال وقد نتنًا، حملت بالنتن مرَّت
قتله يف فكر ثم الثور، من األسد فرغ وقد املكان هذا إىل كالمه من كليلة فانتهى
ورأي عقل ذا وكان بنفسه شرتبة فجعني204 لقد وقال: الغضب عنه وذهب قتله أن بعد
منه. كان ما عىل وندم فحزن عليه؛ مكذوبًا أو بريئًا كان لعله أدري وال كريم، وخلق
ليهنئك له: فقال األسد إىل وتقدَّم كليلة مجاورة فرتك دمنة به وبرص وجهه يف ذلك وتبني
شرتبة عقل عىل حزين أنا قال: امللك؟ أيها يحزنك فما أعداءك، هللا أهلك إذا الظفر،
وإن يخافه، َمْن يرحم ال العاقل فإن امللك أيها ترحمه ال دمنة: له قال وأدبه. ورأيه
الغناء205 من عنده يعلم ملا وأدناه قرَّبه ثم وكرهه الرجل أبغض ربما الحازم الرجل
وعزَّ الرجل أحبَّ وربما منفعته. رجاء الشنيع الدواء عىل املتكاره الرجل فعل والكفاءة
منها؛ ويتربأ فيقطعها إصبعه يف الحية تلدغه كالذي رضره، مخافة وأهلكه فأقصاه عليه

بدنه. إىل ها سمُّ يرسي أن مخافة
قتلة. رشَّ فقتله وفجوره بكذبه ذلك بعد علم ثم دمنة، بقول األسد فريض

بفقده. أوجعني فجعني: 204

املنفعة. الغناء: 205
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الخامس الفصل

دمنة أمر بابالفحصعن

يفسد كيف املحتال املاهر الوايش عن حدثتني قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
آل وإالم دمنة حال من كان بما رأيت إن فحدثني املتحابني، بني الثابتة ة املودَّ بالنميمة
رأيه األسد راجع حني وأصحابه األسد عند معاذيره من كان وما شرتبة، قتل بعد مآله

بها. احتجَّ التي حجته كانت وما دمنة، عىل النَّميمة وأدخل الثور يف
قتله عىل ندم شرتبة قتل حني األسد أن دمنة حديث يف وجدت إني الفيلسوف: قال
لديه منزلة هم وأخصُّ عليه أصحابه أكرم كان وأنه خدمته وجسيم صحبته قديم وذكر
أصحابه أخصِّ من وكان خواصه.1 دون املشورة له يواصل وكان إليه، وأدناهم وأقربهم
عنده من فخرج األسد عند ليلة ذات النمر أمىس أنه فاتفق والنمر، الثور بعد عنده
كليلة سمع الباب إىل انتهى ا فلمَّ ودمنة. كليلة منزل عىل فاجتاز منزله يريد الليل جوف
حق يف والبهتان الكذب مع واستعمالها النَّميمة يف ويلومه منه كان ما عىل دمنة يعاتب
بينهما؛ يجري ما يستمع فوقف منه القبول وترك دمنة عصيان النمر وعرف الخاصة،
عىل وجنيت ضيًقا مدخالً ودخلت صعبًا مركبًا ارتكبت لقد لدمنة: كليلة قال فيما فكان
لألسد انكشف إذا شديًدا مرصعك يكون وسوف وخيمة، وعاقبتها موبقة2 جناية نفسك

لك. نارص ال وبقيت ومحالك3 غدرك وعرف عليه واطلع أمرك

دولته. رجال من املقربني خواصه: 1

مهلكة. موبقة: 2

واملكر. بالحيل األمر طلبك أي محالك: 3
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بعد بمتخذك فلست غلوائك. من وحذًرا ك رشِّ مخافة والقتل الهوان عليك فيجتمع
وأنا فيه، لك رغبة ال مَمْن تباعد قالوا: قد العلماء ألن ًرسا؛ لك مفٍش وال خليالً اليوم

األمر. هذا من األسد نفس يف وقع مما يل الخالص والتماس بمباعدتك جدير
العهود عليها فأخذ األسد أمِّ عىل فدخل راجًعا قفل كالمهما من هذا النمر سمع ا فلمَّ
كليلة كالم من سمع بما فأخربها ذلك؛ عىل فعاهدته إليها يرسُّ بما تبوح ال أنها واملواثيق
قتل من عليه ورد ملا مهموًما حزينًا كئيبًا فوجدته األسد عىل دخلت أصبحت ا فلمَّ ودمنة،
إذ شرتبة قتل يحزنني قال عليك؟ وغلب منك أخذ الذي الهمُّ هذا ما له: فقالت شرتبة،
مشاورته يف إليه وأسكن مؤامرته من أسمع كنت وما معي ومواظبته صحبته تذكرت
أن لك ينبغي ال فرًجا قتله يف لك أن ترى كنت إن األسد: أمُّ قالت مناصحته. من وأقبل
قد العلماء ألن عدالً؛ وال صوابًا يكن لم عملته الذي عملك أن يشهد فقلبك وإالَّ تحزن
سليًما له قلبك يكن لم فإن نفسك يف ففكِّر صديقك من عدوك تعلم أن أردت إذا قالوا:

كذلك. لك أنه فاعلم
بالثور فعلته الذي أن لك يشهد ضمريك ترى هل نفسك ذات يف وابحث اآلن فانظر

ظلًما؟ أم عدالً كان
نفيس يف بحثت قد ألني ظلًما إالَّ الثور أقتل لم فإني تقولني ما صحَّ إن األسد: فقال
عليه مكذوبًا 4 وبغيًا ظلًما وقتله شرتبة براءة عىل يدلُّ ما إالَّ فيها أجد فلم تقولني كما
ليدلُّ حديثك وإن الباطل، وتبطل الحق تحقُّ األمور عن البحث كثرة وإن األرشار، من

األمر؟ هذا عن يشء أفبلغك أمر. مكنون عىل
أقدمت كيف عظيم، خطأ وهذا نفسه. عىل امرؤ شهد ما أشدَّ إن األسد: أمُّ فقالت
من فيها وما األرسار إذاعة من العلماء قالت ما ولوال يقني؟ وال علم بال الثور قتل عىل
الناس أحمد إن قالوا: قد العلماء فإن علمت. بما وأخربتك لك لذكرت والشنار5 اإلثم

. للرسِّ أكتمهم واآلخرة نيا الدُّ يف عاقبة
أيًضا: قالوا قد فإنهم مختلفة. ومعاٍن كثرية وجوه لها العلماء أقوال إن األسد: قال
هو عوقب ذنوبهم عىل يعاقبوا فلم السلطان عن فكتمها املذنبني ذنوب عىل اطلع َمْن

تعديًا. بغيًا: 4
العار. الشنار: 5
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به، لتعلميني إالَّ عليه يطلعك لم العظيم الرس هذا عىل أطلعك الذي وإن القيامة، يوم
عني. تطويه وال به وأخربيني ذلك من إليك أرسَّ ما عىل فأطلعيني

أجهل لم إني وقالت: باسمه تخربه أن غري من النمر إليها ألقاه ما بجميع فأخربته
إذاعة يف العار من الرجل عىل يدخل وما وتشديدها العقوبة تعظيم يف العلماء قول
فساد إن العلماء: قالت فقد لك. املصلحة فيه بما أخربك أن أحببت ولكنني األرسار.
يستوجب َمْن عقوبة ترك واألخرى ، الرسِّ إفشاء إحداهما حالتني: من يكون األشياء عامة
بينك الفساد أدخل الذي دمنة الخائن هذا عىل يُبقى أن من خريٌ الرسِّ وإلفشاء العقوبة،
من أكرب منه ولخيف فعله عىل العقاب من لنجا أمره ُكِتَم فلو وفجوره. بمكره الثور وبني
ولكنهم املذنب، عن والصفح الجاني عن بالعفو العلماء أمر وقد عمله، من الفعلة هذه

الكبري. والذنب العظيم الجرم اغتفار عن نهوا قد
أصحابه فاستدعى دمنة؛ فعل ما األسد عند صحَّ الكالم هذا األسد أمُّ قضت ا فلمَّ
إىل رأسه األسد نكس دمنة حرض ا فلمَّ بدمنة. يُؤتَى أن أمر ثمَّ عليه، فأدخلوا وجنده
وما اجتمعتم وعالم حدث الذي ما فقال: الحارضين بعض إىل دمنة فالتفت مليًا. األرض
عني، طرفة ولو بقاؤك امللك أحزن له: وقالت إليه األسد أمُّ فالتفتت امللك؟ أحزن الذي

حيًا. اليوم بعد يدعك ولن
قتيل؟ به وجب حتى أمري من حدث وما دمنة: قال

كان ذنب غري من الثور قتل يف وخديعتك وفجورك كذبك للملك بان قد إنه قالت:
عني. طرفة بالحياة تُرتََك أن حقيًقا فلست منه،

يصيبه الرشِّ توقي يف الناس أشدُّ يقال: ألنه شيئًا لآلخر األول ترك ما دمنة: قال
َمْن صدق ولقد السوء، املثل وجنوده وخاصته امللك يكونن فال له. املستسلم قبل الرشُّ
صحب من قيل: وقد أرسع. إليه الرشُّ كان اجتهاًدا الخري يف اإلنسان ازداد كلَّما قال:
الخلق، عن بأنفسها اك النُسَّ انقطعت ولذلك نفسه؛ من أذاه كان حالهم يعلم وهو األرشار
بالخري يجزي وَمْن وأهلها، نيا الدُّ حبِّ عىل هلل العمل وحبَّ املخالطة، عىل الوحدة واختارت
أن حقيًقا كان الناس من الخري عىل الجزاء طلب وَمْن هللا؟ إالَّ إحسانًا وباإلحسان خريًا
الناس، من الجزاء وطلب هللا لغري العمل خلوص يف الصواب يخطئ إذ بالحرمان يحظى
بشأني؛ شبيه األمر وهذا األخيار، به يصاب ار الُفجَّ به يعاقب أن ينبغي ما عاقبة ولكن
وإن الخائن، عدوه رسِّ عىل أطلعه أن عليه وإشفاقي له ونصحي امللك حبُّ حملني ألنني
جزائي أفهذا له. ذكرتها التي العالمات منه له وظهرت عيانًا ذلك منه شاهد قد امللك

أُقتََل؟ أن منه
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أمره؛ يف ينظر حتى عنده من يخرج أن أمر دمنة كالم من ذلك األسد سمع ا فلمَّ
شكًرا لألسد دمنة سجد ذلك فعند والندامة، العجلة إىل يعود لئال عنه بالفحص ليجتهد
امللك وليبحث األرشار كالم يف تسمع وال قتيل يف تعجل ال امللك أيها وقال: له ودعا
فال الحجارة يف أخفيت النار إن الحكماء: قالت وقد صدقي، به يتبني حتى أمري عن
لم امللك وبني بيني فيما ذنبًا لنفيس أعلم كنت ولو والقدح، باملعالجة إالَّ منها تستخرج
ويكون فيه بالنظر يأمر أن أمري من شك يف كان إن امللك إىل أرغب وإنا يديك، بني أقم
يعلم الذي وهو هللا إالَّ ذلك يف يل ملجأ فال وإالَّ الئم، لومه هللا يف تأخذه ال ذلك يتوىل َمْن
األخالق محاسن هو امللك رعية فيه رغبت ما أحق وإن صدورهم. تكن وما العباد رسائر
أصاب كما يتشابها حتى بالحق يتلبَّس6 قد الباطل وإن السري، وجميل الصواب ومواقع

ذلك؟ كان وكيف األسد قال عليه بالتلبيس ه رسَّ فضح الذي الخازن

عليه بالتلبيس ه رسَّ فضح الذي الخازن مثل

الخازن وإن ماله لبيت خازن7 له وكان تاجر، املدن بعض يف كان أنه زعموا دمنة: قال
أقفل املال بيت الخازن دخل إذا كان التاجر ألن يستطع؛ فلم املال من يشء اختالس أراد
التاجر جنب عىل وكان يخرج أن قبل وفتشه له ففتح أتى الخروج أراد فإذا الباب، عليه
عىل تواطئني أن لك هل يوًما: الخازن له فقال صديًقا. للخازن هو وكان ماهر، ر مصوِّ
وال إليك الخروج إىل يل سبيل وال الحيلة وما قال: نعم. قال: املال؟ هذا من االختالس
كوَّة املال لبيت ما أو ر: املصوِّ قال التاجر. مع حاله له وذكر إيلَّ؟ الدخول إىل لك سبيل
فأنا قال: أحد. يرانا أن أخىش ولكن بىل، قال: الظالم؟ يف شيئًا منها تناولني الخارج إىل
فآخذها ٍة برصَّ يل فرتمي إليك أومئ أو لك فأصفر الظالم ابتدأ إذا الكوَّة من قريبًا أمرُّ

حينًا. عليه وأقاما وأعجبه بذلك الخازن فريض بنا؛ يُْشَعُر وال
مجيئك بها أعلم بحيلة تحتال أن استطعت إن ر: للمصوِّ يوم ذات قال الخازن إن ثم
بنا يحسَّ أن تخوَّفت قد فإني وفعيل، فعلك من به يُرتَاب ما وال إيماء وال صفر غري من

يختلط. يتلبس: 6
ماله. حفظ يتوىلَّ أمني خازن: 7
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الصور9 تهاويل من فيها مالءة8 عندي إن سألت. ما الحيلة من عندي املصور: قال أحد.
فيها. لك وأتراءى مجيئي حني ألبسها فإني الصنعة وتماثيل

ذلك عىل يزاال ولم فتناولها. ة بالرصَّ له فرمي له وتراءى املالءة لبس املصور إن ثم
صداقة. للمصوِّر خادم وبني بينه وكان ر، للمصوِّ جار الحالة تلك يف بهما برص حتى
قبل بردِّها الكرَّة وأرسع بذلك، ألرسه يل صديًقا أريها أن أريد وقال: منه املالءة فطلب
يمرُّ كان حيث من ومرَّ فلبسها أرسع الليل أتى وملَّا إياها، فأعطاه موالك. بذلك يعلم أن
فرجع وانطلق فتناولها ة بالرصَّ له فرمى مجيئه يف يشك لم الخازن رآه ا فلمَّ املصور،

موضعها. فوضعها إليه فدفعها املصور خادم إىل باملالءة
وتراءى عادته عىل املالءة لبس منزله إىل عاد ا فلمَّ غائبًا. بيته عن ر املصوِّ وكان
يشء. بال املصور وانرصف به، له يرمي ما لديه يكن ولم رجوعه من فعجب للخازن،
مرورك قبيل تمر أولم قال: ة؟ بالرصَّ يل ترِم َلْم ِلَم ر: املصوِّ له فقال ذلك بعد تالقيا ثم
بالحقيقة؛ يخربه أو بالقتل ده وتوعَّ خادمه فدعا منزله إىل املصِور فرجع بها؟ لك ورميت

فأحرقها. املالءة فأخذ بالقصة فأخربه
هذا أقول ولست بشبهة، أمري يف امللك يعجل ال أن إرادة املثل هذا لك رضبت وإنما
قالوا: قد العلماء وإن هالك، حي وكل منه منجى ال كريًها كان وإن فإنه للموت، كراهة
عفا ذلك إىل تدعوه رضورة غري من القتل إىل نفسه أسلم ثم إثًما أو خطيئة اقرتف َمْن
يف امللك هوى أن وأعلم نفس مئة يل كانت ولو النار، عذاب من اآلخرة يف وأنجاه عنه هللا

نفًسا. بذلك له طبت إتالفهنَّ
العذر والتماس نفسه لخالص ولكن امللك لحبه بهذا ينطق لم الجند: بعض فقال

لها.
إىل أقرب أحد وهل عيب؟ لنفيس العذر التماس يف عيلَّ وهل ويلك! دمنة: له فقال
تكن لم ما منك ظهر لقد يلتمسه؟ فَمْن العذر لهذا يلتمس لم وإذا نفسه، من اإلنسان
خريًا ألحد تحب ال أنك منك سمع َمْن عرف ولقد والبغضاء، الحسد من كتمانه تمتلك
أن عن فضالً البهائم مع يكون أن يصلح ال فمثلك باألوىل. سواها فَمْن نفسك عدو وأنك

ببابه. يكون وأن امللك مع يكون

به. يلتفُّ كساء مالءة: 8

زينتها. الصور: تهاويل 9
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لقد لدمنة: األسد أمُّ فقالت مستحييًا. حزينًا مكتئبًا خرج بذلك دمنة أجابه ا فلمَّ
دمنة: قال كلَّمك! مَلْن جوابك ورسعة قحتك وكثرة حيائك قلَّة يف املحتال أيها منك عجبت
زوت11 قد جدي10 شقاوة أن مع واحدة بأذن وتسمعني واحدة بعني إيلَّ تنظرين ألنك

عيلَّ. بالنَّميمة امللك إىل سعوا لقد حتى يشء كل عني
بباب َمْن وصار بالحق، ينطقون ال الناس صار حتى تنكَّر قد يشء كل أرى وإني
يف يدرون ال والنعمة العيش من فيه هم وما إياهم كرامته وطول به الستخفافهم امللك

السكوت. عليهم يجب متى وال الكالم، لهم ينبغي وقت أي
ال كَمْن بريئًا نفسه يجعل كيف ذنبه عظيم مع الخبيث هذا إىل تنظرون أال قالت:
الرماد يضع كالذي يشء، عىل ليسوا أعمالهم غري يعملون الذين إن دمنة: قال له؟ ذنب
لباس يلبس الذي والرجل جني.12 الرسِّ فيه ويستعمل الرمل فيه يضع أن ينبغي موضًعا
ينطق والذي البيت، ربُّ أنا يقول الذي والضيف الرجل، لباس تلبس التي واملرأة املرأة،
وال الناس، أحوال وال األمور يعرف ال َمْن الخبيث وإنما عنه، يسأل ال بما الجماعة بني

ذلك. يستطيع وال نفسه عن الرشِّ دفع عىل يقدر
يسجنك؟ وال امللك تخدع أنك هذا بقولك املحتال الغادر أيها أتظن األسد: أمُّ قالت
عىل قتله عدوِّه من استمكن وإذا مكره، عدوه يأمن ال الذي هو الغادر دمنة: قال
محالك وأن كذبك عاقبة من ناٍج أنك أتظن الكذوب الغادر أيها األسد: أمُّ قالت ذنب. غري

جرمك؟ عظم مع ينفعك هذا
أنا ا وأمَّ يفعل، ولم يقل لم بما ويأتي يكن لم ما يقول الذي هو الكذوب دمنة: قال
بني الكالم هذا أتكلَّم أن جرأة يل يكن لم كاذبًا كنت لو أنني يعلم وامللك حق فكالمي

حق. ذي من وأذلق بريء من أشجع ليس قيل: قد ألنه يديه؛
نهضت ثم الخطاب، بفضل أمره يوضحون الذين هم منكم العلماء األسد: أمُّ قالت
واُنُطِلَق 13 غلٌّ عنقه يف فألقي القايضبسجنه فأمر القايض إىل دمنة األسد فدفع فخرجت

السجن. إىل به

حظِّي. جدِّي: 10

منعت. زوت: 11

الزبل. الرسجني: 12
جلد. من قد أو حديد من طوق غلٌّ: 13
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وما رآه ا فلمَّ مستخفيًا، فأتاه السجن؛ يف دمنة أن كليلة أُخِربَ الليل انتصف ا فلمَّ
إالَّ إليه وصلت ما إىل وصلت ما وقال: بكى املكان وحرج14 القيود ضيق من عليه هو
مىض فيما بد يل يكن لم وألن والنصح، العظة عن وإرضابك واملكر الخديعة الستعمالك
مقال مقام لكل فإنه فيك. الرغبة خلوص يف إليك واملسارعة لـك والنصيحة إنظارك من
رشيكك اليوم لكنت عافية يف كنت حني عظتك يف ت قرصَّ كنت ولو مجال، موضع ولكل
األمثال لك أرضب وكنت عقلك. عىل وغلب رأيك قهر مدخالً دخل العجب أن غري ذنبك. يف

أجله. قبل يموت املحتال إن العلماء: قالت وقد العلماء. قول وأذكِّرك كثريًا
وقفت إذا العذاب من تجزع ال العلماء: قالت وقد مقالك، صدق عرفت قد دمنة: قال
مع بجهنم اآلخرة يف تعذَّب أن من خري بجرمك نيا الدُّ يف تعذَّب وإلن خطيئة، عىل منك

اإلثم.
أليم. شديد األسد وعقاب عظيم ذنبك ولكن كالمك. فهمت قد كليلة: قال

معاتبة فعرف يريانه؛ وال كالمهما يسمع معتقل فهد السجن يف بقربهما وكان
فحفظ ذنبه؛ وعظيم عمله بسوء مقرٌّ دمنة وأن منه كان وما فعله سوء عىل لدمنة كليلة

عنها. ُسِئَل إن بها ليشهد وكتمها بينهما املحاورة
له: فقالت األسد عىل أصبحت حني األسد أمُّ ودخلت منزله إىل انرصف كليلة إن ثم
به وأرضيت لوقته به أمرت وأنك باألمس، قلت ما تنىس أن حوشيت15 الوحوش سيد يا
ينبغي ال بل للتقوى، الجدِّ يف يتوانى أن لإلنسان ينبغي ال العلماء: قالت وقد العباد. رب

األثيم. ذنب عن يدافع أن
قال حرض ا فلمَّ القضاء. صاحب وهو النمر يُحَرضَ أن أمر ه أمِّ كالم األسد سمع ا فلمَّ
يحرضوا أن وكبريهم صغريهم الجند يف وناديا الحكم موضع يف اجلسا وللجوَّاس16 له
كتب يف وعذره قوله ويثبتوا ذنبه عن ويفحصوا شأنه عن ويبحثوا دمنة حال يف وينظروا

فيوًما. يوًما ذلك إيلَّ وارفعا القضاء

ضيق. حرج: 14

نُزِّهت. حوشيت: 15

باالستقصاء. طلبه إذا اليشء جاس من مبالغة وهو املحقق، الجوَّاس: 16
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وخرجا امللك! أمر ملا وطاعة سمًعا قاال: األسد، أمر والجوَّاس ذلك النمر سمع ا فلمَّ
ثالث فيه جلسوا الذي اليوم من مىض إذا حتى به. أمرهما ما بمقتىض فعمال عنده من

حضور. والجماعة يديه بني فوقف به، فأُِتي بدمنة، يُؤتَى أن القايض أمر ساعات
أن علمتم قد إنكم الجمع أيها صوته: بأعىل الجمع سيد نادى املكان به استقر ا فلمَّ
قتل قد أنه يرى والحزن الهمِّ كثري النفس خاثر17 شرتبة قتل منذ يزل لم السباع سيد
مجلس يجلس أن أُِمَر قد القايض وهذا ونميمته، دمنة بكذب أخذه وأنه ذنب بغري شرتبة
فيقل رش أو خري من دمنة أمر يف شيئًا منكم علم فَمْن دمنة. شأن عن ويبحث القضاء
فإذا ذلك. بحسب أمره يف القضاء ليكون واألشهاد الجمع رءوس عىل به وليتكلم ذلك
الباطل عىل األصحاب ومتابعة الهوى، من والعجلة أوىل، أمره يف فالتثبُّت القتل استوجب

. ذلٌّ
أمره، من عرفتم ما تكتموا وال سيدكم قول اسمعوا الجمع أيها القايض: قال فعندها
فعله تزدروا فأال أهمهن وهي إحداهن ا أمَّ خصال، ثالث عليه السرت تجنُّب يف واعتربوا
والنميمة، بالكذب له ذنب ال الذي الربيء قتل الخطايا أعظم من فإنه يسريًا؛ تعدُّوه وال
فهو عليه فسرت شيئًا ونميمته بكذبه الربيء اتهم الذي الكذَّاب هذا أمر من علم وَمْن
واألحرى له، أسلم كان بذنبه املذنب اعرتف إذا أنه والثانية والعقوبة، اإلثم يف رشيكه
وقطع والفجور الذمِّ أهل مراعاة ترك والثالثة ويصفحوا، عنه يعفوا أن وجنده بامللك
شيئًا املحتال هذا أمر من علم فَمْن والعامة. الخاصة عن ومودَّتهم مواصلتهم أسباب
كتم َمْن إن قيل وقد عليه، ة حجَّ ذلك ليكون حرض مَمْن األشهاد رءوس عىل به فليتكلم

علم. ما منكم واحد كل فليقل القيامة، يوم نار من بلجام أُلِجم ميت شهادة
تكلَّموا يسكتكم؟ ما دمنة: فقال القول. عن أمسكوا كالمه الجمع ذلك سمع ا فلمَّ
ما ويقل يَر لم بما يشهد َمْن العلماء: قالت وقد جوابًا. كلمة لكل أن واعلموا علمتم بما
وكيف الجماعة: قالت أعلمه. إني يعلمه ال ملا قال الذي الطبيب أصاب ما يصبه يعلم ال

ذلك؟ كان

ومرتبك. مضطرب خاثر: 17
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والجاهل الطبيب مثل

يجري فيما فطنة ذا وكان وعلم، رفق له طبيب املدن بعض يف كان أنه زعموا دمنة: قال
ابن املدينة تلك مللك وكان برصه، وضعف الطبيب ذلك فكرب املعالجات؛ من يده عىل
فأخربه، يجد، وما وجعه عن الفتى سأل ا فلمَّ الطبيب. بهذا فجيء مرض، فأصابه وحيد،
وال بأجناسها معرفتي عىل األخالط18 لجمعت أبرص كنت لو وقال: ودواءه داءه فعرف

غريي. بأحد ذلك يف أثق
أنه وأعلمهم الطب علم وادَّعى فأتاهم الخرب فبلغه جاهل رجل املدينة يف وكان
فأمره واملفردة؛ املركبة األدوية بطبائع عارف والعقاقري، األدوية أخالط بمعرفة خبري
الخزانة الجاهل دخل ا فلمَّ حاجته، الدواء أخالط من فيأخذ األدوية خزانة يدخل أن امللك
ة رصَّ منها أخذ ما جملة يف أخذ معرفة بها له وال هي ما يدري وال األدوية عليه وُعِرَضت
تمت ا فلمَّ بجنسه، عنده معرفة وال به له علم وال باألدوية ودافه19 لوقته قاتل سمٌّ فيها
فسقاه بالجاهل دعا ذلك امللك عرف ا فلمَّ لوقته، فمات منه الفتى سقى األدوية أخالط

ساعته. من فمات الدواء ذلك من
بالشبهة20 الذِّلَّة من والعامل القائل عىل يدخل ما لتعلموا املثل هذا لكم رضبت وإنما
ونفسه الجاهل ذلك أصاب ما أصابه حدِّه عن منكم خرج فَمْن ، الحدِّ عن الخروج يف
ألنفسكم. فانظروا أيديكم بني والكالم بقوله، املتكلم ُجِزي ربما العلماء: قالت وقد امللومة،
من الرشف أهل يا فقال: األسد، عند بمنزلته وتيهه إلدالله الخنازير سيد فتكلَّم
إنهم الصالحني شأن يف قالوا فالعلماء كالمي. بأحالمكم21 وعوا مقالتي اسمعوا العلماء
نعمته وتمام لكم هللا صنع بحسن االقتدار ذوي معارش وأنتم بسيماهم.22 يُعَرفون
الصغري. باليشء الكبري اليشء وتخربون وصورهم بسيماهم الصالحني تعرفون عليكم
ظاهر عىل فاطلبوها ه رشِّ عن وتخرب دمنة الخبيث هذه عىل تدلُّ كثرية أشياء وههنا

ذلك. إىل وتسكنوا لتستيقنوا جسمه

أجزاء. من املركَّبة األدوية األخالط: 18
خلطه. دافه: 19

والصواب. الخطأ بني ما الشبهة: 20
عقولكم. أحالمكم: 21

الحسنة. بعالماتهم أي سيماهم: 22
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يف بما عارف أنك الحارضون الجماعة وعلم علمت قد الخنازير: لسيد القايض قال
الخبيث. هذا صورة يف ترى ما عىل وأطلعنا تقول ما لنا ففرس السوء، عالمات من الصور
عينه كانت َمْن أنه وأخربوا كتبوا قد العلماء إن وقال: دمنة يذمُّ الخنازير سيد فأخذ
األيمن جنبه إىل مائالً أنفه وكان تختلج، تزال ال وهي اليمنى عينه من أصغر اليرسى

الصفة. هذه عىل دمنة وكان والفجور؛ للخبِّ جامع خبيث فهو
مني فاسمعوا العلم، وترتكون الكالم تقيسون ههنا من قال: ذلك دمنة سمع ا فلمَّ
جسمي يف ما أن يزعم كان فإن هذا، قال ما وعيتم فقد بعقولكم وتدبَّروا لكم أقوله ما
بسمات ُوِسمت قد أكون إذن فإني به ُرِميت23 ما صدق عىل الدليل هو العالمات هذه من
عملته. مما وعذر يل براءة ذلك ففي عملت؛ ما بها فعملت اإلثم إىل اضطرتني وعالمات
إالَّ ذلك يف مثلك وما عقلك، قلَّة حرض مَلْن بان فقد وقال: الخنازير سيد إىل التفت ثم
وكيف له: قيل غريك عري إىل انظري ذلك وبعد عريك إىل انظري المرأته: قال رجل مثل

ذلك؟ كان

وامرأتيه الرجل مثل

فاتفق بالده، إىل وانطلق وغنم وسبى فقتل العدو عليها أغار مدينة أن زعموا دمنة: قال
الجندي هذا وكان له، امرأتان ومعه حرَّاث رجل قسمته يف وقع مما جندي مع كان أنه
للجندي يحتطبون امرأتاه ومعه يوم ذات الحرَّاث فذهب واللباس. الطعام يف إليهم ييسء
أال لزوجها: قالت ثمَّ بها، فاسترتت بالية طريقها يف املرأتني إحدى فأصابت عراة؛ وهم
نفسك إىل بالنظر بدأت لو زوجها: قال وتسترت؟ تستحيي ال كيف القبيحة هذه إىل تنظر

فيك. بعينه هو بما صاحبتك ت عريَّ ملا عار كله جسمك وأن
جرأتك من العجب ثم القبيحة. الفاضحة العالمات ذو القذر أيها عجب وشأنك
أنت تعرفه ما ومع والقبح، القذر من بجسمك ما مع يديه بني وقيامك امللك طعام عىل
أنا ولست فيه؟ عيب ال الذي الجسم النقي يف أفتتكلم نفسك، عيوب من غريك ويعرفه
عن يحجزني كان وقد ذلك، عرف قد حرض َمْن جميع لكن عيبك عىل أطلع وحدي
وقمت وجهي يف وبهتني عيلَّ كذبت قد إذ ا فأمَّ الصداقة، من وبينك بيني ما إظهاره

اتُّهمت. ُرِميت: ما 23
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ما إظهار عىل اقترص فإني الحارضين رءوس وعىل علم بغري يف قلت ما فقلت بعداوتي
من امللك يمنع أن معرفتك حق عرفك َمْن عىل وحق الجماعة، وتعرفه عيوبك من أعرف
فيها. بالخذالن24 جديًرا لكنت الزراعة تعمل أن ُكلِّفت فلو طعامه. عىل إياك استعماله
فضالً لعامي اًما حجَّ وال دباًغا تكون ال وأن األعمال من عمل إىل تدنو ال أن بك فاألحرى

امللك. خدمة خاص عن
امللقى! بهذا وتلقاني املقالة هذه تقول أويل الخنازير: سيد قال

وركه يف الذي املكسور األعرج أيها أعني وإياك فيك قلت وحًقا نعم، دمنة: قال
واملخرب.28 املنظر اليسء الشفتني األفلح27 البطن املنفوخ الرجل األفدع26 الناسور25

لسانه وتلجلج واستحيا واستعرب الخنازير سيد وجه تغريَّ ذلك دمنة قال ا فلمَّ
يطول أن ينبغي إنما وبكاءه: انكساره رأى حني دمنة فقال نشاطه. وفرت واستكان
خدمته وبني بينك وحال طعامه عن فعزلك وعيوبك قذرك عىل امللك اطلع إذا بكاؤك

حرضته. عن وأبعدك
وأمره خدمته يف فرتَّبه وصدًقا أمانة فيه فوجد جرَّبه قد األسد كان شعهًرا أن ثم
بالحديث ثه فحدَّ األسد عىل فدخل الشعهر فقام عليه؛ ويطلعه بينهم يجري ما يحفظ أن
يرى وال عليه يدخل ال أن وأمر عمله عن الخنازير سيد بعزل األسد فأمر جليته. عىل كلَّه
وقالوا جرى ما وجميع أكثره النهار من مىض وقد السجن إىل يُردَّ أن دمنة وأمر وجهه.

منزله. إىل منهم واحد كل ورجع النمر بخاتم عليه وُخِتَم ُكِتَب وقال
األسد عند وكان ومودَّة إخاء كليلة وبني بينه كان روزبة له يقال شعهًرا إن ثم
أمر من بيشء يلتَّطخ أن من إشفاًقا الوجد أخذه كليلة أن واتفق كريًما، وعليه وجيًها
دمنة إىل الشعهر هذا فانطلق ومات، مرضه به فهاج مرض به وكان عليه، وحذًرا أخيه
واحر الصفي؟ األخ مفارقة بعد بالدنيا أصنع ما وقال: وحزن فبكى كليلة بموت فأخربه
كل من والحزن الهمُّ واكتنفه29 جانب كل من ! الرشُّ أتاه ببلية ابتيل إذا اإلنسان إن قلباه!

الخيبة. الخذالن: 24
فساد. عىل املندمل والغرب فاسًدا أي غربًا رجع أعاله برئ كلَّما فساد باطنه يف غرب عرق هو الناسور: 25
أنسيهما. إىل القدم أو الكف ينقلب حتى الرجل أو اليد من الرسغ اعوجاج وهو فدع به من األفدع: 26

املشقوق. األفلح: 27
والباطن. الظاهر قبيح أي املظهر؛ خالف املخرب: 28

به. أحاط اكتنفه: 29
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مثلك. أًخا قرابتي ذوي من يل أبقى حتى كليلة يمت لم إذ تعاىل هللا أحمد ولكن مكاٍن،
يل، ومراعاتك بي اهتمامك من رأيت فيما إيلَّ وإحسانه تعاىل هللا بنعمة وثقت قد فإني
كذا مكان إىل تنطلق أن إنعامك من فأريد فيه، أنا فيما وركني رجائي أنك علمت وقد

به. فتأتيني تعاىل هللا ومشيئة وسعينا بحيلتنا وأخي أنا جمعته ما إىل فتنظر
له: وقال شطره أعطاه يديه بني املال وضع ا فلمَّ دمنة. به أمره ما الشعهر ففعل
اهتمامك وارصف لشأني غ فتفرَّ غريك. من أقدر األسد عىل والخروج الدخول عىل إنك
يبدو وما الخصوم، وبني بيني يجري ما إليه رفع إذا األسد عند به أُذَكر ما واسمع إيلَّ
واحفظ أمري يف إياها ومخالفته لها األسد متابعة من ترى وما حقي يف األسد أمِّ من
منزله إىل فانطلق العهد، هذا إىل عنه وانرصف دمنة أعطاه ما الشعهر فأخذ كله؛ ذلك

فيه. املال فوضع
عليه استأذن ساعتان النهار من مىض إذا حتى فجلس. الغد من بكَّر األسد إن ثم
قولهم عرف ا فلمَّ يديه. بني الكتب ووضعوا عليه فدخلوا لهم، فأذن الدخول، يف أصحابه
صوتها: بأعىل نادت الكتاب يف ما سمعت ا فلمَّ ذلك. عليها فقرأ ه بأمِّ دعا دمنة وقول
مما هذا أليس نفعك. من ك رضَّ تعرف لست فإنك تلمني، فال القول يف أغلظت أنا إن
خرجت إنها ثم بذمتنا! الغادر إلينا امليسء املجرم هذا كالم ألنه سماعه؛ عن أنهاك كنت
أتى حتى مرسًعا إثرها يف فخرج وبسمعه. دمنة آخاه الذي الشعهر بعني وذلك مغضبة
الجمع إىل بدمنة فانطلق األسد فيج30 جاء إذا عنده هو فبينما بالحديث. ثه فحدَّ دمنة

القايض. عند
خربك عن أنبأني قد دمنة يا فقال: املجلس سيد استفتح القايض يدي بني مثل ا فلمَّ
قالوا العلماء ألن هذا؛ من أكثر شأنك عن نفحص أن لنا ينبغي وليس الصادق. األمني
الدالني واألنبياء الرسل دار ألنها لها ومصداًقا اآلخرة إىل سببًا نيا الدُّ جعل تعاىل هللا إن
وثقنا من عندنا شأنك ثبت وقد تعاىل، هللا معرفة إىل الداعني الجنة إىل الهادين الخري عىل
ظاهًرا عنده كان وإن شأنك عن والفحص أمرك إىل بالعود أمرنا سيدنا أن إالَّ بقوله.

بينًا.
دفع امللوك عدل يف وليس القضاء. يف العدل تتعوَّد لم القايض أيها أراك دمنة: قال
حقوقهم. عن والذود لهم املخاصمة بل عادل، غري قاٍض إىل له ذنب ال وَمْن املظلومني

رسول. فيج: 30
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أيام! ثالثة بعد تمِض ولم لهواك موافقة ذلك ل وتعجِّ أخاصم ولم أقتل أن ترى فكيف
به. أرضَّ وإن عمله هني الربِّ عمل تعوَّد الذي إن قال الذي صدق ولكن

عمل يعرف أن له ينبغي العدل القايض أن األولني كتب يف نجد إنا القايض: قال
ازداد هذا إىل ذهب فإذا بإساءته. وامليسء بإحسانه املحسن ليجازي وامليسء؛ املحسن
تنظر أن دمنة يا إليك والرأي للذنوب. اجتنابًا واملسيئون اإلحسان عىل حرًصا املحسنون
عقاب من خري الدنيا يف املرء يعاقب فإلن وتتوب. وتقرَّ بذنبك وتعرتف فيه وقعت الذي

اآلخرة.
الخاصة يف ال به يعملون وال بالظن يقطعون ال القضاة صالحي إن دمنة: فأجابه
مجرم أني ظننتم إن وأنتم شيئًا، الحق من يغني ال الظن أن لعلمهم العامة يف وال
غاية بي وعلمكم فيه شك ال يقني بنفيس وعلمي منكم بنفيس أعلم فإني فعلت فيما
بنفيس سعيت إذا عندكم عذري فما بغريي، سعيت أني عندكم أمري قبَّح وإنما الشك،
ُقِرفت31 مما وسالمتي برباءتي مني معرفة عىل والعطب القتل إىل فأسلمتها عليها كاذبًا
ملا وأدناكم بأقصاكم هذا فعلت فلو حًقا. وأوجبها حرمة عيلَّ األنفس أعظم ونفيس به؟
بنفيس؟ أفعله فكيف أفعله أن يل حق وال مروءتي يف بي حسن وال ديني يف وسعني32
موضعها، أخطأت فقد نصيحة كانت إن فإنها املقالة هذه عن القايض أيها فاكفف
ليسا واملكر الخداع أن مع أهله، غري من كان ما الخداع أقبح فإن خديعة كانت وإن
واألرشار ال الُجهَّ يتخذه مما قولك أن واعلم الوالة، ثقات وال القضاة صالحي أعمال من
الخطأ أهل ويخطئها الصواب أهل بصوابها يأخذ القضاء أمور ألن بها يقتدون سنة33
الرزايا أعظم هذه مقالتك من القايض أيها عليك خائف وأنا الورع، والقليلو والباطل
والعامة والخاصة والجند امللك نفس يف تزل لم أنك واملصيبة البالء من وليس والباليا،
كيف البالء وإنما وفضلك، وعفافك حكمك يف مرضيًا عقلك يف مقنًعا رأيك يف فاضالً
عىل وشهد يعلم ال ما علم َمْن قالوا: أنهم العلماء عن بلغك أوما أمري. يف ذلك أنسيت

ذلك؟ كان وكيف القايض: قال البازيار؟34 أصاب ما أصابه الغيب

واتهمت. عبت ُقِرفت: 31

يل. جاز ملا أي وسعني: 32

طريقة. سنة: 33

أيًضا. البازدار له ويقال البازي حامل البازيار: 34
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البازيار مثل

ذات امرأة له وكانت مذكور، املرازبة35 من رجل املدن بعض يف كان أنه زعموا دمنة: قال
عند البازيار هذا وكان وسياستها، البزاة بعالج خبري بازيار للرجل وكان وعفاف، جمال
وقعت أن فاتفق أهلها، من كواحد وجعله داره أدخله بحيث خليل بمكان الرجل هذا
يكيدها أن عىل وعمل فغضب ونفرت؛ مواله زوجة لها طت فتسخَّ البازيار من كلمة

بمكيدة.
إىل بهما وجاء فأخذهما ببغاء فرخي فأصاب عادته عىل الصيد إىل يوًما فخرج
رأيت يقول: أن أحدهما وعلَّم قفصني يف وجعلهما بينهما فرَّق كربا ا فلمَّ ورباهما، منزله
حتى ذلك عىل أدَّبهما ثم شيئًا. أقول فال أنا ا أمَّ يقول: أن اآلخر وعلَّم موالي، بيت يف ريبة
رآهما ا فلمَّ مواله، إىل حملهما منهما أراد الذي بلغ ا فلمَّ أشهر. ستة يف وحذقاه أتقناه
علمهما قد كان البازيار ألن يقوالن ما يعلم لم أنه إالَّ فأطرباه. يديه بني ونطقا أعجباه
حظوة بذلك عنده البازيار وحظي شديًدا إعجابًا بهما أعجب املرزبان وإن البلخيني، بلغة

ذلك. املرأة ففعلت بهما؛ واالحتفاظ عليهما باالحتياط امرأته فأمر كريمة،
الطعام يف لهم فتأنَّق بلخ عظماء من قوم الرجل عىل قدم مدة بعد أنه فاتفق
من فرغوا ا فلمَّ القوم وحرض كثريًا، شيئًا والتحف الفواكه أصناف من وجمع والرشاب
فأحرضهما، بالببغائني يأتي أن البازيار إىل املرزبان أشار الحديث يف ورشعوا الطعام
فنظر قالتا، ما العظماء أولئك فعرف علمتاه، كانت بما صاحتا يديه بني وضعتا ا فلمَّ
فقال بعًضا، بعضهم يغمز وجعل وخجالً حياءً رءوسهم ونكسوا بعض إىل بعضهم
أن فامتنعوا تقوالن عما وسألهم منهما، ذلك يعجبني ولكني تقوالن ما أعلم ما الرجل:
وليس وكذا كذا تقوالن إنما فقالوا: قالتا. عما السؤال وأكثر عليهم فألحَّ قالتا؛ ما يقولوا

الفجور. فيه يُعَمُل بيت من نأكل أن شأننا من
ففعلوا به نطقتا ما بغري البلخية بلسان يكلِّموهما أن الرجل سألهم ذلك قالوا ا فلمَّ
به ُرِمي مما البيت براءة وللجماعة لهم وبان به، تكلمتا ما غري تعرفان يجدوهما فلم ذلك
فصاحت أشهب36 باز يده عىل وكان عليه يدخل أن بالبازيار فأمر البازيار؛ كذب ووضح

الفرس. رئيس وهو مرزبان جمع املرازبة: 35
سواده. عىل غلب بياضه أي أشهب: 36
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وعلمت ذكرت ما البيت يف رأيت أنت لنفسه العدوُّ أيها البيت: داخل من املرزبان امرأة به
عينه ففقأ وجهه إىل البازي فوثب تقوالن. ما مثل فيه رأيت أنا نعم، قال: الببغاءين؟ به
تره لم بما لشهادتك تعاىل هللا من لجزاء إنه هذا، أصابك بحق املرأة: فقالت بمخالبه

عينك.
بالكذب الشهادة عاقبة بوخامة علًما لتزداد القايض أيها املثل هذا لك رضبت وإنما
وجهه37 عىل األسد إىل فرفعه دمنة لفظ من ذلك القايض سمع ا فلمَّ واآلخرة، نيا الدُّ يف
صار لقد دمنة: كالم تدبَّرت38 حني فقالت عليها؛ فعرضه ه أمَّ فدعا األسد فيه فنظر
أمرك عليك يفسد أو يقتلك حتى ودهائه بمكره لك دمنة احتيال من أتخوَّف بما اهتمامي
صديقك قتلت حتى والسعاية39 الغش يف إليك ذنبه من سلف بما اهتمامي من أعظم
بما دمنة عن أخربك الذي عن أخربيني لها: فقال نفسه، يف قولها فوقع ذنب؛ بغري
يهنئني فال استكتمنيه َمْن رسَّ إفشاء ألكره فقالت: دمنة. قتيل يف يل ة حجَّ فيكون أخربك
من العلماء عنه نهت ما بركوب41 عليه استظهرت40 أني تذكَّرت إذا دمنة بقتل رسوري
وما بعلمه هو ويقوم ذكره من يحلَّني أن استودعنيه الذي أطالب ولكني . الرسِّ كشف

منه. سمع
وحسن لألسد التزيني من عليه يحق ما له وذكرت النمر إىل وأرسلت انرصفت ثم
من عليه يحق ما مع مثله يكتمها ال التي الشهادة من نفسه وإخراج الحق عىل معاونته
كتم َمْن قالت: قد العلماء فإن واملمات. الحياة يف الحق ة حجَّ وتثبيت املظلومني نرص
عنده فشهد األسد عىل فدخل قام حتى به تزل فلم القيامة. يوم ته حجَّ أخطأ ميت ة حجَّ

دمنة. إقرار من سمع بما
إىل وحفظه دمنة إقرار سمع الذي املسجون الفهد أرسل بذلك، النمر شهد ا فلمَّ
األسد: لهما فقال إقراره. من سمع بما فشهد فأخرجوه شهادة؛ عندي إن فقال: األسد
دمنة؟ أمر عن بالفحص واهتمامنا أمرنا علمتما وقد بشهادتكما تقوما أن منعكما ما

مباالة. بدون حكمه عىل أي وجهه: عىل رفعه 37

لت. تأمَّ تدبَّرت: 38
والوشاية. النَّميمة السعاية: 39

استعنت. استظهرت: 40
ارتكاب. ركوب: 41
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لغري التعرُّض فكرهت حكًما توجب ال الواحد شهادة أن علمت قد منهما: واحد كل فقال
أن بدمنة وأمر قولهما األسد فقبل اآلخر؛ قام أحدنا شهد إذا حتى الحكم به يميض ما
وبني امللوك بني يسعى َمْن جزاء هذا املنادي: ونادى األشهاد. رءوس عىل ويصلب يُقتََل

والبهتان. بالكذب وبطانتهم42 أجنادهم
فإنه واملكر بالخالبة43 غريه برضِّ نفسه منفعة أراد َمْن أن فليعلم هذا يف نظر فَمْن

ومكره. خالبته عىل سيُجَزى

ته. بمودَّ ثقة ه رسَّ يعرِّفه الذي خاصته أي الرجل: بطانة 42
باللسان. بالخديعة أي الخالبة: 43
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السادس الفصل

قة املطوَّ باباحلاممة

الكذوب بينهما قطع كيف املتحابني مثل سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
كيف الصفاء إخوان عن رأيت إن فحدثني ذلك، بعد من أمره عاقبة صار ماذا وإىل

ببعض. بعضهم ويستمتع تواصلهم يبتدئ
الخري عىل األعوان هم فاإلخوان شيئًا؛ باإلخوان يعدل ال العاقل إن الفيلسوف: قال
والجرذ املطوَّقة الحمامة مثل ذلك أمثال ومن املكروه، من ينوب1 ما عند واملؤاسون كله

والغراب. والظبي
ذلك؟ كان وكيف امللك: قال

والغراب. والظبي والجرذ املطوَّقة الحمامة مثل

ينتابه الصيد كثري مكان داهر مدينة عند سكاوندجني بأرض كان أنه زعموا بيدبا: قال
غراب. وكر فيها الورق ة ملتفَّ األغصان كثرية شجرة املكان ذلك يف وكان الصيادون،
وقبح الخلق؛ سيئ املنظر قبيح بصياد برص إذ وكره يف ساقط يوم ذات هو فبينما
الشجرة؛ نحو مقبالً عًصا، يده ويف شبكة عاتقه عىل مخربه،2 سوء عىل يدل منظره
غريي، حني ا وإمَّ حيني ا إمَّ املكان هذا إىل الرجل هذا ساق لقد وقال: الغراب منه فذعر

يصنع. ماذا أنظر حتى مكاني فألثبتنَّ

يصيب. ينوب: 1
واختباره. تجربته مخربه: 2
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إالَّ يلبث فلم منها قريبًا وكمن الحبَّ عليها ونثر شبكته نصب الصياد إن ثم
كثري، حمام ومعها الحمام، سيدة وكانت املطوَّقة، لها يقال حمامة به مرَّت حتى قليالً
كلهن الشبكة يف فعلقن يلتقطنه الحبِّ عىل فوقعن الرشك عن وصاحباتها هي فعميت
الخالص وتلتمس حبائلها يف تتلجلج3 حمامة كل فجعلت مرسوًرا؛ فرًحا الصياد وأقبل
نفس من إليها أهمَّ إحداكن نفس تكن وال املعالجة يف تتخاذلن ال املطوَّقة: قالت لنفسها،

ببعض. بعضنا فينجو واحد كطائر ونطري جميعنا نتعاون ولكن صاحبتها،
بها وعلون بتعاونهن جميعهن الشبكة فقلعن واحدة؛ وثبة ووثبن أنفسهن فجمعن
يقعن حتى قريبًا إالَّ يجاوزن ال أنهنَّ وظنَّ منهن رجاءه الصياد يقطع ولم الجو، يف
يتبعهن الصياد فرأت املطوقة فالتفتت ، منهنَّ يكون ما وأنظر ألتبعهنَّ الغراب: فقال
عليه يخف لم الفضاء يف أخذنا نحن فإن طلبكن يف جاد الصياد هذا للحمام: فقال
وبمكان وانرصف، أمرنا عليه خفي العمران إىل هنا توجَّ نحن وإن يتبعنا، يزل ولم أمرنا
الصياد وأيس ذلك ففعلن الرشك؛ هذا عنا قطع إليه انتهينا فلو أخ يل هو جرذ كذا
عند عدَّة له تكون حيلة منهن يتعلَّم لعله إليهن لينظر الغراب وتبعهن وانرصف، منهن

فوقعن. يقعن أن الحمام أمرت الجرذ إىل املطوقة الحمامة انتهت ا فلمَّ الحاجة،
زيرك، اسمه وكان باسمه املطوَّقة فنادته للمخاوف، أعدَّها جحر مئة للجرذ وكان
يسعى الجرذ إليها فأقبل املطوَّقة؛ خليلتك أنا قالت: أنت؟ َمْن جحره: من الجرذ فأجابها
يشء والرشِّ الخري من ليس أنه تعلم ألم له: قالت الورطة؟ هذه يف أوقعك ما لها: فقال
يمتنع ال فقد الورطة، هذه يف أوقعتني التي وهي املقادير تصيبه َمْن عىل مقدَّر وهو إالَّ
ُقِيض إذا القمر وينخسف الشمس تنكسف وقد أمًرا، وأعظم مني أقوى هو َمْن القدر من

عليهما. ذلك
بقطع ابدأ املطوَّقة: له فقالت املطوَّقة، فيه الذي العقد قرض يف أخذ الجرذ إن ثم
إىل يلتفت ال وهو مراًرا ذلك عليه فأعادت عقدي، عىل أقبل ذلك وبعد الحمام سائر عقد
يف لك ليس كأنك عيلَّ القول كرِّرت لقد لها: قال وكرَّرت القول عليه أكثرت ا فلمَّ قولها،
بدأت أنت إن أخاف إني قالت: حًقا. لها ترعني4 وال شفقة عليها لك وال حاجة نفسك
أنا وكنت قبيل بهن بدأت إن أنك وعرفت بقي، ما قطع عن وتكسل تملَّ أن عقدي بقطع

وتضطرب. تهتزُّ تتلجلج: 3

تحفظني. ال أي ترعني: ال 4
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الرغبة يزيد مما هذا الجرذ: قال الرشك، يف أبقى أن الفتور أدركك وإن ترَض لم األخرية
املطوَّقة فانطلقت منها؛ فرغ حتى الشبكة قرض يف أخذ الجرذ إن ثم لك، ة واملودَّ فيك

معها. وحمامها
الجرذ فأخرج باسمه؛ وناداه مصادقته، يف رغب الجرذ صنع الغراب رأى ا فلمَّ
وبينك بيني ليس الجرذ: قال مصادقتك، أريد إني قال: حاجتك؟ ما له: فقال رأسه
له ليس ما التماس ويرتك سبيالً إليه يجد ما يلتمس أن له ينبغي العاقل وإنما تواصل
وأنا آكل إالَّ أنت فإن5 البحر، يف والعجل الربِّ يف السفن يجري أن أراد كَمْن سبيل إليه
وإن شيئًا، عني يُغِني ال مما طعاًما يل كنت وإن إياك أكيل إن الغراب: قال لك، طعام
فإنه خائبًا؛ تردَّني إن مودتك أطلب جئت إذا بحقيق ولست ذكرت، مما يل آنس6 مودَّتك
فإن ذلك، إظهار تلتمس تكن لم وإن فيك بني رغَّ ما الخلق حسن من منك يل ظهر قد
النرش7 من ذلك يمنعه ال ثم يكتمُّ الذي كاملسك أخفاه هو وإن فضله يخفى ال العاقل

الفائح. واألرج الطيب
متكافئ8 هو ما منها عداوتان: وهي الجوهر، عداوة العداوة أشدَّ إن الجرذ: قال
من قوته ما ومنها األسد، الفيل أو الفيل األسد قتل ربما فإنه واألسد الفيل كعداوة
بيننا التي العداوة فإن وبيني. وبينك السنور، وبني بيني كالتي اآلخر عىل الجانبني أحد
إطفائه من ذلك يمنعه لم إسخانه أطيل لو املاء فإن عيلَّ، رضرها وإنما ك ترضُّ ليست
كمه، يف يحملها الحيَّة كصاحب ومصالحه العدو مصاحب وإنما عليها، ُصبَّ إذا النار

األريب.9 العدو إىل يستأنس ال والعاقل
صدق وتعرف خليفتك بفضل تأخذ أن خليق وأنت تقول ما فهمت قد الغراب: قال
ال الكرام العقالء فإن سبيل؛ بيننا التواصل إىل ليس بقولك األمر عيلَّ ب تصعِّ وال مقايل
ومثل انقطاعها، بطيء اتصالها رسيع الصالحني بني واملودة جزاء، معروف عىل يبتغون
كرس. أو ثلم أصابه إن اإلصالح هنيِّ اإلعادة رسيع االنكسار بطيء الذهب الكوز ذلك

ما. بمعنى نفي حرف فإن: 5

استوحش. ضد أنس من تفضيل أفعل آنس: 6
الرائحة. النرش: 7
متماثل. متكافئ: 8

العاقل. األريب: 9
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رسيع الفخار الكوز مثل ذلك ومثل اتصالها، بطيء انقطاعها رسيع األرشار بني واملودة
أحًدا يودُّ ال واللئيم الكريم، يودُّ والكريم أبًدا له وصل وال يشء أدنى من ينكرس االنكسار
غري لبابك مالزم وأنا كريم، ألنك محتاج ومعروفك ودِّك إىل وأنا رهبة، أو رغبة عن إالَّ
فوق محلًقا كنت حني لفعلت ك رضَّ أشاء كنت لو أني واعلم تؤاخيني حتى طعاًما ذائق

الحمام. حبائل تقطع كنت عندما رأسك
بما بلوتك10 وإنما قط حاجة عن أحًدا أردد لم فإني إخاءك قبلت قد الجرذ: قال
ضعيف الجرذ وجدت إني تقل لم بي غدرت أنت فإن لنفيس التوثُّق11 إرادة به بلوتك

االنخداع. رسيع الرأي
إيلَّ الخروج من يمنعك ما الغراب: له فقال الباب، عند فوقف جحره من خرج ثم

ريبة؟ مني بعد نفسك يف أو بي؟ واالستئناس
وهما عليهما، ويتواصلون أمرين بينهم فيما يتعاطون الدنيا أهل إن الجرذ: قال
اليد ذات املتبادلون ا وأمَّ األصفياء12 هم النفس ذات فاملتبادلون اليد. وذات النفس ذات
لبعض املعروف يصنع كان وَمْن ببعض، االنتفاع بعضهم يلتمس الذين املتعاونون فهم
يريد ال للطري الحبَّ وإلقائه الصياد كمثل ويعطي يبذل فيما مثله فإنما الدنيا منافع
اليد، ذات تعاطي من أفضل النفس ذات فتعاطي نفسه؛ نفع يريد وإنما الطري نفع بذلك
الخروج من يمنعني وليس ذلك، مثل نفيس من ومنحتك نفسك بذات منك واثق وإني
يفَّ رأيهم وليس كجوهرك جوهرهم أصحابًا لك أن عرفت قد ولكن بك، ظنٍّ سوء إليك

كرأيك.
صديقه ولعدو صديًقا صديقه لصديق يكون أن الصديق عالمة من إن الغراب: قال
َمْن قطيعة عيلَّ يهون وإنه محبًا، له يكون ال َمْن صديق وال بصاحب يل وليس عدًوا،
به. ورمى قلعه يفسده عشبًا بينه رأى إذا الريحان زراع فإن جوهري: من كذلك كان

بصاحبه، منهما واحد كل وأنس وتصافيا فتصافحا الغراب إىل خرج الجرذ إن ثم
وأخاف الناس طريق من قريب حجرك إن للجرذ: الغراب قال أيام لهما مضت إذا حتى
وهو السالحف من صديق فيه ويل عزلة يف مكان ويل بحجر، الصبيان بعض يرميك أن

امتحنتك. بلوتك: 10
ظ. والتحفُّ التثبُّت التوثُّق: 11

الصادقون. األحباء األصفياء: 12
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لنعيش هناك إىل بك أنطلق أن فأريد نأكل ما هناك واجدون ونحن السمك من مخصب
آمنني.

إذا عليك سأقصها وقصص أخبار ويل هذا ملكاني كاره أيًضا وإني الجرذ: قال
حيث بلغ حتى به وطار الجرذ بذنب الغراب فأخذ تشاء، ما فافعل تريد، حيث انتهينا
فذعرت جرذ ومعه بغراب السلحفاة برصت السلحفاة فيها التي العني من دنا ا فلمَّ أراد،
بقصته فأخربها أقبلت؟ أين من وسألته: إليه فخرجت فناداها صاحبها؛ أنه تعلم ولم منه
السلحفاة سمعت ا فلمَّ إليها. انتهى حتى الجرذ وأمر أمره من كان وما الحمام تبع حتى
قال األرض؟ هذه إىل ساقك ما له: وقالت به بت ورحَّ ووفائه عقله من عجبت الجرذ شأن
جواب مع بها فأخربني بها تحدثني إنك قلت التي األخبار عيلَّ اقصص للجرذ: الغراب

وقال: الجرذ فبدأ بمنزلتي. عندك فإنها السلحفاة سألت ما

من خاليًا وكان ناسك، رجل بيت يف ماروت بمدينة أمري أول منزيل كان
حاجته منها فيأكل الطعام من بجونة13 يوم كل يف يُؤتَى وكان والعيال، األهل
فيها أدع فال الجونة إىل وأثب يخرج حتى الناسك أرصد وكنت الباقي، ويعلق
الجونة يعلِّق أن مراًرا الناسك فجهد الجرذان، إىل منه ورميت أكلته إالَّ طعاًما
جميًعا فأكال ضيف ليلة ذات به نزل حتى ذلك عىل يقدر فلم أناله ال مكان يف
تريد وأين أقبلت أرض أي من للضيف: الناسك فقال الحديث، يف أخذا ثم

اآلن؟

من وطئ عما الناسك يحدِّث فأنشأ عجائب؛ ورأى اآلفاق جاب قد الرجل وكان
الجونة؛ عن لينفرني بيديه يصفق هذا خالل الناسك وجعل العجائب. من ورأى البالد
فاعتذر سألتني؟ أن عىل حملك فما بحديثي، تهزأ وأنت أحدِّثك أنا وقال: الضيف فغضب
البيت يف أضع ولست أمره يف ت تحريَّ قد جرذًا ألنفر بيدي أصفق إنما وقال: الناسك إليه
البيت جرذان الناسك: فقال كثرية؟ جرذان أم ذلك يفعل واحد جرذ فقال: أكله. إالَّ شيئًا

حيلة. له أستطيع فما غلبني الذي هو واحًدا جرذًا فيها لكن كثرية
مقشوًرا سمسًما املرأة هذه باعت ما ألمر قال: الذي قول ذكَّرتني لقد الضيف: قال

ذلك؟ كان وكيف الناسك: قال مقشوٍر. بغري

بجلد. مغشاة صغرية سلة جونة: 13
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املقشور وغري املقشور السمسم مثل

فراشه. عىل وانقلب يل فرش ثمَّ فتعشينا بمكان رجل عىل مرَّة نزلت الضيف: قال
فاصنعي عندنا ليأكلوا رهًطا غًدا أدعو أن أريد إني المرأته: الليل آخر يف يقول فسمعته
عيالك عن فضل بيتك يف وليس طعامك إىل الناس تدعو كيف املرأة: فقالت طعاًما. لهم
وأنفقناه أطعمناه يشء عىل تندمي ال الرجل: قال ره؟ تدخَّ وال شيئًا تبقي ال رجل وأنت
ذلك؟ كان وكيف املرأة: قالت الذئب. كعاقبة عاقبته كانت ربما واالدخار الجمع فإن

والقوس والرجل الذئب مثل

غري يجاوز فلم ونشابه، قوسه ومعه قانص رجل يوم ذات خرج أنه زعموا الرجل: قال
بنشبة فرماه بري خنزير فاعرتضه منزله، طالبًا ورجع فحمله ظبيًا رمى حتى بعيد
ميتني. ووقعا القوس يده من أطارت رضبة بأنيابه ورضبه الخنزير فأدركه فيه نفذت
بهذا أبدأ ولكن ة. مدَّ أكلهم يكفيني والخنزير والظبي الرجل هذا فقال: ذئب عليهم فأتى
قطعه. حتى الوتر فعالج وراءه فما غد إىل الباقي وأدخر يومي قوت فيكون فأكله الوتر

فمات. حلقه فرضب القوس سية14 طار انقطع ا فلمَّ
املرأة: فقالت العاقبة. وخيم واالدخار الجمع أن لتعلمي املثل هذا لك رضبت وإنما
صنع عىل غادية فأنا أكثر. أو نفٍر ستة يكفي ما والسمسم األرز من وعندنا قلت ا نعمَّ

أحببت. َمْن فادع الطعام
وقالت ليجف الشمس يف وبسطته ته وقرشَّ سمسًما أصبحت حني املرأة وأخذت
السمسم عن الغالم وتغافل لصنعها، املرأة وتفرَّغت والكالب، الطري عنه اطرد لهم: لغالم
عىل به فذهبت طعاًما، منه تصنع أن وكرهت املرأة فاستقذرته فيه فعاث كلب فجاء
فقال السوق. يف واقف وأنا بمثل مثالً مقشور غري سمسًما مقايضة به فأخذت السوق

مقشور. بغري مقشوًرا سمسًما املرأة هذه باعت ما ألمر رجل:
شكوت ما عىل يقدر ما علَّة غري عىل أنه ذكرت الذي الجرذ هذا يف قويل وكذلك
كالمهما أسمع جحري غري جحر يف حينئذ وأنا الضيف بها فأتى فأًسا يل فالتمس منه.
إىل انتهى حتى الضيف فاحتفر وضعها، َمْن أدري ال دينار مئة فيه كيس جحري ويف

طرف. سية: 14
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إالَّ يثب كان حيث الوثوب عىل يقوى الجرذ هذا كان ما للناسك: وقال فأخذها الدنانري
والتمكُّن. الرأي يف وزيادة قوة ُجِعَل املال فإن الدنانري، بهذه
يثب. كان حيث الوثوب عىل يقدر ال أنه هذا بعد وسرتى

الجوع أصابنا قد فقالت: معي كانت التي الجرذان اجتمعت الغد من كان ا فلمَّ
فحاولت الجونة إىل منه أثب كنت الذي املكان إىل الجرذان ومعي فانطلقت رجاؤنا؛ وأنت
عنه انرصفن يقلن: فسمعتهنَّ حايل نقص للجرذان فاستبان عليه، أقدر فلم مراًرا ذلك
يعوله َمْن إىل معها احتاج قد إالَّ تحسبه ال حاالً له نرى فإنا عنده فيما تطمعن وال
ويحسدني، يعاديني َمْن عند غيبتي15 يف وأخذن وجفونني بأعدائي ولحقن فرتكنني

قط. رئيًسا عليهنَّ أكن لم وكأني يعرفنني لم كأنهنَّ وأصبحن
مال ال َمْن ووجدت باملال، إالَّ األصدقاء وال األعوان وال اإلخوان ما نفيس: يف فقلت
الشتاء مطر من األودية يف يبقى الذي كاملاء يريده. عما العدم16 به قعد أمًرا أراد إذا له
ال َمْن ووجدت به، ينتفع وال وينشف يفسد أن عىل مكان إىل يجري وال نهر إىل يمرُّ ال
له؛ وآخرة دنيا وال له عقل ال له مال ال وَمْن له، ذكر ال له ولد ال وَمْن له، أهل ال له إخوان
وَمْن رسوره، ذهب حياؤه ذهب وَمْن الحياء، ترك من بًدا يجد ال الفقر به نزل َمْن ألن
وارتبك عقله قلَّ حزنه كثر وَمْن حزنه، كثر نفسه مقت وَمْن نفسه، مقت رسوره ذهب
أن به فأحر كذلك كان وَمْن له، ال عليه وعمله قوله أكثر كان عقله قلَّ وَمْن أمره، يف
وإخوانه أقاربه قطعه افتقر إذا الرجل إن ثمَّ واآلخرة، نيا الدُّ يف حًظا الناس أنكد يكون
يغرِّر ما الرزق من يلتمس أن إىل ذلك واضطره وأهانوه ورفضوه ومقتوه ودِّه وأهل
السباخ، يف النابتة الشجرة وإن جميًعا. الدارين فيخرس آخرته فيه ويفسد بنفسه فيه

الناس. أيدي يف ما إىل املحتاج الفقري كحال جانب، كل من املأكولة
ووجدت النَّميمة، ومعدن مقت كل صاحبه إىل وجالبًا بالء كل رأس الفقر ووجدت
فإن حسنًا، به يظن كان َمْن الظن به وأساء مؤتمنًا له كان َمْن اتَّهمه افتقر إذا الرجل
ذمٌّ. للفقري وهي إالَّ مدح للغني هي خلة من وليس موضًعا. للتهمة هو كان غريه أذنب

غيابي. يف ي ذمِّ غيبتي: يف أخذن 15
الفقر. القدم: 16
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ضعيًفا، ي ُسمِّ حليًما كان وإن مبذًرا، ي ُسمِّ جواًدا كان وإن أهوج، قيل شجاًعا كان فإن
مهذاًرا. ي ُسمِّ لسنًا كان وإن عييًا،17 ي ُسمِّ صموتًا كان وإن بليًدا، ي ُسمِّ وقوًرا كان وإن
األشحاء مسألة سيما وال املسألة18 إىل صاحبها تحوج التي الحاجة من أهون فاملوت
كان فيبتلعه سًما منه فيخرج األفعى فمِّ يف يده يدخل أن ُكلِّف لو الكريم فإن واللئام،
األقاويل قديم يف جاء لقد حتى اللئيم. البخيل مسألة من إليه وأحبَّ عليه أهون ذلك
الحاجة من منه أشدُّ هو ما عليه يتسلَّط حتى يفارقه ال جسده يف بمرض اُبتِيل َمْن أن

والفقر.
يف نصيبه الناسك جعل الناسك فقاسمها الدنانري أخذ حني الضيف رأيت كنت وقد
جحري، عىل فأرده شيئًا منها أصيب أن فطمعت الليل، 20 جنَّ ملَّا رأسه عند خريطة19
الناسك إىل فانطلقت أصدقائي، بعض بسببه يراجعني أو قوتي يف ذلك يزيد أن ورجوت
عىل فرضبني قضيب وبيده يقظان الضيف فوجدت رأسه عند انتهيت حتى نائم وهو
الحرص هيجني األلم عني سكن ا فلمَّ جحري، إىل راجًعا فانقلبت موجعة رضبة رأيس
رضبة بالقضيب فرضبني يرصدني الضيف وإذا األول، كطمعي طمًعا فخرجت ه والرشَّ
مغشيًا فخررت جحري إىل لبطن ظهًرا وتقلَّبت نفيس عىل فتحاملت الدم مني أسالت
ذكر من تداخلني إالَّ بذكره أسمع ال حتى املال إيلَّ ض بغَّ ما الوجع من فأصابني عيلَّ.

وهيبة. رعدة املال
يزاالن ال ألنهما ه والرشَّ الحرص يسوقه إنما نيا الدُّ يف البالء فوجدت تذكَّرت ثم
الدنيا صاحب يزال وال تنتهي وال تنفد ال واألشياء يشء، إىل يشء من صاحبهما يدخالن
الدنيا طلب يف البعيدة األسفار م وتجشُّ األهوال ركوب ووددت ونصب، وتعب بلية يف
شيئًا. كالرضا أر ولم به، بالشحيح فكيف باملال السخي إىل اليد بسط من عيلَّ أهون
كحسن حسب21 وال األذى، ككف ورع وال كالتدبري، عقل ال قالوا: قد العلماء ووجدت
الرحمة. الربِّ وأفضل نفسه، اليشء عىل اإلنسان صرب ما وأحق كالرضا. غنى وال الخلق،

النطق. عىل قادر غري عاجًزا عييًا: 17

التكرم. سبيل عىل الطلب املسألة: إىل ج تحوَّ 18
غريه. أو جلد من وعاء خريطة: 19

أظلم. : جنَّ 20

كرم. حسب: 21
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الخرس وقالوا: يكون. ال مما يكون ما معرفة العقل ورأس االسرتسال، املودة ورأس
الناس. أموال من والسعة النعمة من خري والفقر والرضُّ الكذوب، اللسان من خري

يل وكان الربية، إىل الناسك بيت من وانتقلت وقنعت رضيت أن إىل أمري فصار
فقال: السلحفاة إىل والتفت الغراب، صداقة بصداقته عيلَّ فسيقت22 الحمام من صديق
آتيك أن فأحببت إتيانك يريد أنه وأخربني املودة من وبينه بينك ما الغراب يل ذكر ثمَّ
فيها غمَّ وال اإلخوان صحبة يعدل نيا الدُّ رسور من يشء ال فإنه الوحدة وكرهت معه،
الذي الكفاف غري نيا الدُّ من للملتمس ينبغي ال أنه فعلمت وجرَّبت عنهم، البعد يعدل
أن ولو وسعة. بصحة أُِعني إذا واملرشب املطعم من يسري وهو نفسه عن األذى به يدفع
نفسه عن به يدفع الذي بالقليل إالَّ ذلك من ينتفع يكن لم فيها بما نيا الدُّ له ُوِهبت رجالً

حسب. إليه النظر من لغريه ما إالَّ منه له فليس ذلك سوى وما الحاجة
كالمك سمعت قد وقالت: رقيق بكالم السلحفاة أجابته كالمه من الجرذ فرغ ا فلمَّ
مالك قلَّة حيث من نفسك يف هي أمور بقايا تذكر رأيتك أني إالَّ به، تكلَّمت ما أحسن وما
يتمُّ ال الكالم حسن أن واعلم قلبك عن ذلك فاطرح موطنك، عن واغرتابك حالك وسوء
به علمه يغن لم به يتداو لم إن مرضه دواء علم قد الذي املريض وأن العمل، بحسن إالَّ
ذا الرجل فإن املال، لقلَّة تحزن وال رأيك فاستعمل خفة. وال راحة لدائه يجد ولم شيئًا
مروءة ال الذي والغني رابًضا، كان وإن يَُهاُب الذي كاألسد مال غري عىل يُكَرُم قد املروءة
تكربن فال بالذَّهب. وُخلِخَل ق ُطوِّ وإن به يُحَفُل ال كالكلب املال كثري كان وإن يَُهاُن له

قوته. معه إالَّ ينقلب ال الذي كاألسد له غربة ال العاقل فإن غربتك عليك
مكان كل من يطلبك الخري جاءك ذلك فعلت إذا فإنك لنفسك، دك23 تعهُّ فلتحسن
فإن املرتدِّد الكسالن ا وأمَّ البصري، للحازم الفضل ُجِعَل وإنما انحداره، املاء يطلب كما
الصيف، يف الغمامة24 ظلُّ بقاء: وال ثبات لها ليس أشياء يف قيل وقد يصحبه، ال الفضل
ولكن لقلَّته، يحزن ال فالعاقل الكثري، واملال الكاذب، والنبأ النساء، وعشق األرشار، وخلَّة
لم بيشء يؤاخذ وال عمل ما يُسَلُب ال أنه واثق فهو عمله، صالح من قدَّم وما عقله ماله
وبني بينه وليس بغتة إالَّ يأتي ال املوت فإن آخرته؛ أمر عن يغفل ال أن خليق وهو يعمله،

تسببت. سيقت: 22

دك. تفقُّ دك: تعهُّ 23
السحابة. الغمامة: 24
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من أقيض أن رأيت ولكن العلم، من عندك بما غني موعظتي عن وأنت معلوم، أجل أحد
لك. مبذول ِقبَلنا وما أخونا فأنت حقك

بذلك فرح إياه وإلطافها عليه ومردودها للجرذ السلحفاة كالم الغراب سمع ا فلمَّ
وإن رسرتني. ما بمثل نفسك ي ترسِّ أن جديرة وأنت عيلَّ وأنعمت رسرتني لقد وقال:
الصالحني من وأصدقائه إخوانه من ربعه يزال ال َمْن الرسور بشدَّة نيا الدُّ أهل أوىل
وحاجاتهم أمورهم وراء من ويكون ونه ويرسُّ هم يرسُّ جماعة منهم عنده يزال وال معموًرا،
ال عثر إذا الكريم فإن ه، توجَّ حيثما عاقبته يف صاحبه يزال ال الثناء حسن فإن باملرصاد،
يف الغراب فبينما الفيلة. إالَّ تخرجه ال وحل إذا كالفيل الكرام إالَّ بيده ويأخذ عثرته يقيل
فذعرت مذعوًرا؛ يسعى ظبي نحوهم أقبل إذا ببعض بعضهم مستأنسون والثالثة كالمه
عىل فوقع الغراب وطار الحجار، بعض الجرذ ودخل املاء، يف فغاصت السلحفاة منه
ثم وشماالً، يمينًا يلتفت خائًفا وقف ثم يسريًا منه فرشب املاء إىل الظبي وانتهى شجرة،
الجرذ فنادى شيئًا، يَر فلم فنظر طالب، للظبي هل لينظر السماء يف حلَّق الغراب إن
إن ارشب يقربه: وال املاء إىل ينظر رأته حني للظبي السلحفاة فقالت فخرجا، والسلحفاة
وحيَّته السلحفاة به بت فرحَّ الظبي فدنا عليك؛ خوف ال فإنه تخف وال عطش بك كان

أقبلت؟ أين من له: وقالت
إىل مكان من تطردني األساورة26 تزل فلم راتًعا.25 الصحارى بهذه كنت قال:
هاهنا نَر لم فإنا تخف ال قالت: قانًصا. يكون أن فخفت شبًحا اليوم رأيت حتى مكان
ومكاننا، نا ودَّ لك نبذل ونحن ونتآنس، نتحدث مجتمعون املكان هذا يف ونحن قط، قانًصا

صحبتنا. يف فارغب عندنا كثري واملرعى واملاء
واألخبار، األحاديث ويتساقطون فيه عريشيجتمعون لهم وكان معهم، الظبي فأقام
ساعة فتوقعوه الظبي غاب إذ العريش يف يوم ذات والسلحفاة والجرذ الغراب فبينما
للغراب: والسلحفاة الجرذ فقال عنت27 أصابه قد يكون أن أشفقوا أبطأ ا فلمَّ يأِت، فلم
الحبائل يف الظبي فإذا فنظر السماء يف الغراب فحلَّق شيئًا؟ يلينا مما ترى هل انظر
ال أمر هذا للجرذ: والغراب السلحفاة فقالت بذلك. فأخربهما مرسًعا فانقض مقتنًصا28

وسعة. خصب يف شاء ما وشاربًا آكالً راتًعا: 25

بالسهام. الرمي الجيد وهو أسوار جمع األساورة: 26
شاق. أمر يف وقوع عنت: 27

مصطاًدا. مقتنًصا: 28
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يف وقعت كيف له: فقال الظبي فأتى مرسًعا الجرذ فسعى أخاك؛ فأغث غريك فيه يرجى
األكياس؟ من وأنت الورطة هذه

شيئًا. املقادير مع الكيس يجدي وال قدر من حذر يغني ما الظبي: قال
بمجيئك أصبت ما الظبي: لها فقال السلحفاة وافتهما إذا الحديث يف هما فبينما
أجحار وللجرذ عدًوا، سبقته الحبائل الجرذ وقطع إلينا انتهى لو القانص فإن إلينا
قالت: القانص. عليك وأخاف حركة وال لك سعي ال ثقيلة وأنت يطري والغراب كثرية،
وغيش رسوره وُحِرَم فؤاده ُسِلَب فقد أليفه األليف فارق وإذا األحبة، فراق بعد عيش ال

برصه. عىل
فنجا الرشك قطع من الجرذ فراغ ذلك ووافق القانص واىف حتى كالمهما ينته فلم
السلحفاة، غري يبَق ولم بعضاألجحار، الجرذ ودخل محلًِّقا، الغراب وطار بنفسه، الظبي
تدبُّ السلحفاة غري يجد فلم وشماالً يمينًا فنظر مقطعة، حبائله فوجد الصياد ودنا
ربط قد القانص فنظروا اجتمعوا أن والظبي والجرذ الغراب يلبث فلم وربطها، فأخذها
أشدَّ إىل رصنا إالَّ البالء من عقبة نجاوز أرانا ما الجرذ: وقال حزنهم فاشتدَّ السلحفاة،
29 لجَّ عثر فإذا يعثر، لم ما إقباله يف مستمًرا اإلنسان يزال ال قال: الذي صدق ولقد منها،
خلتها التي األصدقاء خري السلحفاة عىل وحذري األرض. جدد30 يف مىش وإن العثار به
خلَّة من أفضل هي خلَّة والرشف، الكرم خلة ولكنها مكافأة اللتماس وال للمجازاة ليست

املوت. إالَّ يزيلها ال خلَّة لولده، الولد
يشء له يدوم وال وتقلُّب ف ترصُّ يف يزال ال الذي البالء به املوكل الجسد لهذا ويٌح
ال لكن أفول، منها لآلفل وال طلوع النجوم من للطالع يدوم ال كما أمر معه يلبث وال
كذلك الجراحات وانتقاض الكلوم آالم تكون وكما طالًع،. واآلفل آفالً منها الطالع يزال
فيجتمع الرضبة تصيبه املندمل31 كالجرح أحوايل سابق البالء هذا ذكرني الذي أنا حايل
يزال ال أن بهم اجتماعه بعد إخوانه فقد بَمْن وأخلق الجرح. وألم الرضبة ألم أملان؛ عليه

النفس. حزين الظهر منقصم32

تمادى. : لجَّ 29
قولها. وعليها املستوية الغليظة األرض األرض: جدد 30

برئ. الذي املندمل: 31
منكرس. منقصم: 32
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عن يغني ال بليًغا كان وإن وكالمك وحذرك حذرنا إن للجرذ: والغراب الظبي فقال
والعطاء، األخذ عند األمانة وذو البالء، عند الناس إنما يقال كما وإنه شيئًا، السلحفاة
تذهب أن الحيلة من أرى الجرذ: قال النوائب. عند واإلخوان الفاقة، عند والولد واألهل
منك، يأكل كأنه عليك الغراب ويقع جريح كأنك القانص من بمنظر فتقع الظبي أيها
ويدع اآللة من معه ما يرمي لعله له مراقبًا القانص من قريبًا فأكون أنا وأسعى
ال بحيث رويًدا عنه ففرَّ منك دنا فإذا تحصيلك، راجيًا فيك طامًعا ويقصدك السلحفاة
النحو هذا منه وانح عنا، يبعد حتى مرَّة بعد مرَّة أخذك من وأمكنه فيك طمعه ينقطع
بها. وأنجو السلحفاة عن الحبائل قطعت وقد إالَّ ينرصف أال أرجو فإني استطعت؛ ما
الظبي له33 فاستطرد القانص. وتبعهما الجرذ به أمرهما ما والغراب الظبي ففعل
بالسلحفاة. ونجا قطعها حتى الحبائل قطع عىل مقبل والجرذ السلحفاة عن أبعده حتى

مقطَّعة. حبائله فوجد 34 الغبًا مجهوًدا القانص وعاد
الذي والغراب الظبي يف وفكَّر عقله، يف خولط35 أنه فظن الظبي مع أمره يف ففكَّر
أو جنٌّ أرض هذه وقال: األرض من فاستوحش حبائله، وتقريض منه يأكل كأنه كان
والجرذ والظبي الغراب واجتمع إليه، يلتفت وال شيئًا يلتمس ال موليًا فرجع سحرة؛

عليه. كانوا ما كأحسن آمنني ساملني عريشهم إىل والسلحفاة
الهلكة مرابط من التخلُّص عىل قدر قد وضعفه صغره مع الخلق هذا كان فإذا
فاإلنسان ببعض، بعضه واستمتاع عليها قلبه وثبات وخلوصها بمودِّته أخرى بعد مرَّة
وأحرى أوىل واملعرفة التمييز وُمِنَح والّرش، الخري وأُلِهَم والفهم، العقل أُعِطي قد الذي

والتعاضد. بالتواصل
الصحبة. يف وائتالفهم الصفاء إخوان مثُل فهذا

مكيدة. االنهزام له أظهر له: استطرد 33
جًدا. تعبًا الغيًا: 34

. واختلَّ اضطرب عقله: يف خولط 35
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السابع الفصل

والغربان البوم باب

فارضب وتعاونهم، الصفاء إخوان مثل سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
وملًقا.1 عا ترضُّ أظهر وإن به يغرَّ أن ينبغي ال الذي العدوِّ مثل يل

وما العداوة وكيف بيشء، أمره من يوثق وهل صديًقا يصري هل العدو عن وأخربني
مصالحته. عدوُّه طلب إذا يصنع أن للملك ينبغي وكيف رضرها،

من البوم أصاب ما أصابه عدًوا يزال ال الذي بالعدوِّ اغرتَّ َمْن الفيلسوف: قال
ذلك؟ كان وكيف امللك: قال الغربان.

ألف وكر فيها الدَّوح شجر من شجرة الجبال من جبل يف كان أنه زعموا بيدبا: قال
وعليهن بومة ألف فيه كهف الشجرة هذه عند وكان أنفسهن، من واٍل وعليهن غراب
الغربان، مللك العداوة نفسه ويف وروحاته غدواته لبعض البوم ملك فخرج منهن. واٍل
يف الغربان عىل أصحابه يف البوم ملك فأغار للبوم، ذلك مثل وملكها الغربان نفس ويف
اجتمعت الغربان أصبحت ا فلمَّ ليالً. الغارة وكانت كثريًا، خلًقا منها وسبى فقتل أوكارها
أو قتيالً أصبح َمْن إالَّ منا وما البوم ملك من الليلة لقينا ما علمت قد له: فقلن ملكها إىل
ًرضا أصابنا ما وأشدُّ الذنب، مهلوب2 أو الريش منتوف أو الجناح مكسور أو جريًحا
بمكاننا، لعلمهنَّ عنا منقطعات غري إلينا عائدات وهنَّ بمكاننا، وعلمهنَّ علينا جرأتهنَّ

ولنفسك. لنا فانظر امللك أيها لك نحن فإنما
وتلقى األمور يف إليهنَّ يسند الرأي بحسن لهنَّ معرتف خمسة الغربان يف وكان
الحوادث يف آراءهنَّ ويأخذ األمور يف يشاورهنَّ ما كثريًا امللك وكان األحوال، مقاليد إليهنَّ

ًدا. تودُّ ملًقا: 1

الذنب. شعر وهو الهلب؛ منتوف مهلوب: 2
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إليه سبقتنا قد رأي قال: األمر؟ هذا يف رأيك ما الخمسة: من لألوَّل امللك فقال والنوازل3
امللك قال منه، الهرب إالُّ به لك طاقة ال الذي الحنق للعدو ليس قالوا: أنهم وذلك العلماء
لكما أرى ال امللك: قال الهرب؛ من هذا رأى ما قال: األمر؟ هذا يف أنت رأيك ما للثاني:
لنا ينبغي وال منه، أصابتنا نكبة ل أوَّ من لعدونا ونخليها أوطاننا عن نرحل أن رأيًا ذلك
فيما الحرب نار ونذكي لعدوِّنا ونستعدُّ أمرنا نجمع ولكن علينا، عونًا لهم به فنكون ذلك
غري قتاالً ونقاتله مستعدين فنلقاه إلينا أقبل إذا الغرَّة من ونحرتس عدوِّنا وبني بيننا
وندافع بحصوننا ونتحرَّز5 العدوِّ أطراف أطرافنا وتلقى منه، حامني4 وال فيه مراجعني
عنا. عدوَّنا ثنينا وقد وبغيتنا فرصتنا نصيب حيث أخرى وبالجالد7 مرة باألناة6 عدوَّنا
العيون نبثُّ ولكن رأيًا، قاال ما أرى ال قال: أنت؟ رأيك ما للثالث: امللك قال ثم
يريد أم صلحنا يريد هل فنعلم عدوِّنا وبني بيننا الطالئع ونرسل الجواسيس ونبعث
خراج عىل الصلح نكره لم مال يف طامع أمر أمره رأينا فإن الفدية، يريد أم حربنا
إذا امللوك آراء من فإن أوطاننا، يف ونطمنئ أنفسنا عن به ندفع سنة كل يف إليه نؤديه
وامللك البالد جنة8 األموال يجعلوا أن وبالدهم أنفسهم عىل فخافوا عدوِّهم شوكة اشتدَّت

والرعية.
أوطاننا نفارق أن بل رأيًا أراه ال قال: الصلح؟ هذا يف رأيك فما للرابع: امللك قال
نحن الذي للعدوِّ ونخضع أحسابنا9 نضيِّع أن من خري املعيشة ة وشدَّ الغربة عىل ونصرب
يف ويقال بالشطط.10 إالَّ منا رضني ملا عليهن ذلك عرضنا لو البوم أن مع منه، أرشف
عليك فيجرتئ املقاربة كل تقاربه وال حاجتك لتنال املقاربة بعض عدوَّك قارب األمثال:
أملتها إذا الشمس يف املنصوبة الخشبة مثل ذلك ومثل نفسك، وتذلُّ جندك ويضعف

الشدائد. النوازل: 3
بذلك. عار يداخلنا وال آنفني غري أي حامني: ال 4

ظ. نتحفَّ نتحرَّز: 5
واالنتظار. الرفق األناة: 6

بالسيوف. املضاربة الجالد: 7
سرتة. جنة: 8

مفاخرنا. أحسابنا: 9
. الحدِّ مجاوزة الشطط: 10
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راضيًا عدوُّنا وليس الظل، نقص إمالتكها11 يف الحدَّ بها جاوزت وإذا ظلها، زاد قليالً
املحاربة. ولك لنا فالرأي املقاربة؛ يف بالدُّون منا

عن الجالء أم الصلح أم القتال ترى؟ وماذا أنت تقول ما للخامس: امللك قال
يعرف ال َمْن إنه يقال وقد عليه، يقوى ال َمْن إىل للمرء سبيل فال القتال ا أمَّ قال: الوطن؟
يستصغر ال العاقل أن مع حتفها. عىل نفسه حمل عليه يقوى ال َمْن وقاتل وعدوَّه نفسه
شديد للبوم وأنا منه يسلم لم بعدوِّه اغرتَّ وَمْن به اغرتَّ عدوَّه استصغر َمْن فإن عدًوا.
عىل عدوَّه يأمن ال الحازم فإن ذلك. قبل أهابها كنت وقد قتالنا، عن أرضبن وإن الهيبة
كان وإن وثبته، يأمن لم 12 مكثبًا كان وإن سطوته، يأمن لم بعيًدا كان فإن حال، كل
فإن فيه. النفقة ألجل القتال كره َمْن وأكيسهم األقوام وأحزم مكره، يأمن لم وحيًدا
األنفس من فيه النفقة والقتال والعمل. والقول األموال من فيه النفقة القتال دون ما

اللني. والكالم اليسرية بالنفقة عنه اُكتُِفي وربما واألبدان.
فقد عليه يقوى ال من قاتل َمْن فإن امللك؛ أيها رأيك من للبوم القتال يكونن فال
بعيًدا الناس أعني يف مهيبًا للوزراء متخريًا لألرسار محصنًا امللك كان فإذا بنفسه. غرَّر
كذلك امللك أيها وأنت الخري، من أتي ما صحيح يسلب ال خليًقا كان عليه يقدر أن من

األنهار. من بمجاوره البحر يزيد كما بصرية وزرائه برأي يزداد وامللك
بعضه ويف به، أجبتك وقد علني بعضه يف عنه مني جوابك أمر يف استرشتني وقد
ومنها بالقوم، فيه يستعان ما ومنها الرَّهط، فيه يدخل ما منها منازل ولألرسار ، رسيُّ
أربع إالَّ فيه يشارك أن منزلته قدر عىل الرسِّ لهذا أرى ولست الرجالن. فيه يدخل ما

ولسانان. آذان
قال: أنه امللك عند سأله ما ل أوَّ فكان فاستشاره. به وخال ساعته من امللك فنهض
امللك/وكيف قال غراب. بها تكلَّم كلمة نعم، قال: البوم؟ وبني بيننا ما العداوة ابتداءً تعلم

ذلك؟ كان

إياها. إمالتك إي إمالتكها: 11
قريبًا. مكثبًا: 12
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والكراكي الغراب مثال

أن عىل أمرها فأجمعت ملك. لها يكن لم الكراكي13 من جماعة أن زعموا الغراب: قال
هذا جاءنا لو فقالت: غراب لها وقع إذا مجمعها يف هي فبينما البوم. ملك عليها تملِّك
أن لو فقال: فاسترشنه. الغراب جاءهنَّ أن دون يلبثن فلم أمرنا. يف السترشناه الغراب
اضطررتنَّ ملا العالم من والحمام والنعام والبطُّ الطاووس وُفِقَد األقاليم من بادت الطري
وأشدُّها عقالً وأقلُّها خلًقا وأسوأها منظًرا الطري أقبح هي التي البوم عليكنَّ تملكنَّ أن إىل
رائحتها ونتن النهار يف العشا14 من بها وما عماها مع رحمة. كل من وأبعدها غضبًا
وسوء سفهها15 أمورها وأقبح ذلك من وأشدُّ منها. يتقرَّب أن طائر يطيق ال حتى
فإن . وعقولكنَّ برأيكنَّ دونها األمور تدبرنَّ أنتنَّ وتكنَّ تملِّكنها أن ترين أن إالَّ أخالقها.
جاهالً كونه ملكه يف يرضَّ لم آرائهم يف يطيعهم وكان صالحني كانوا إذا امللك وزراء
الطري: قالت برأيها؛ وعملت ملكها القمر أن زعمت التي األرنب فعلت كما أمره، واستقام

ذلك؟ كان وكيف

الفيلة وملك األرنب مثل

وقلَّ وأجدبت16 السنون عليها تتابعت الفيلة أرايض من أرًضا أن زعموا الغراب: قال
فشكون شديد. عطش الفيلة فأصاب ويبسشجرها؛ نبتها وذوى17 عيونها وغارت ماؤها
بعض إليه فرجع ناحية، كل يف املاء طلب يف ورواده رسله امللك فأرسل ملكهنَّ إىل ذلك
ه فتوجَّ املاء. كثرية القمر عني لها يقال عينًا كذا بمكان وجدت قد إني له: فقال الرُّسل
لألرانب أرض يف العني وكانت وفيلته، هو منها ليرشب العني تلك إىل بأصحابه الفيلة ملك
له: فقلن ملكها إىل األرانب فاجتمعت كثريًا؛ منهن فأهلكن أجحارهن يف األرانب فوطنئ

رأيه. رأي ذي كل منكنَّ ليحرض فقال: الفيلة. من أصابنا ما علمت قد

اإلوز. من يقرب طائر وهو كركي جمع الكراكي: 13
البرص. ضعف العشا: 14

وطيشها. تها خفَّ سفهها: 15

أمحلت. أجدبت: 16
ذبل. ذوى: 17
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واألدب. الرأي بحسن يعرفها امللك وكان فريوز، لها يقال األرانب من أرنب فتقدَّمت
أقول ما ويرى ليسمع أمينًا معي ويرسل الفيلة إىل يبعثني أن امللك رأى إن فقالت:

امللك. إىل ويرفعه
تريدين، ما عني وبلِّغي الفيلة إىل فانطلقي ونرىضبقولك أمينة أنت امللك: لها فقال
باللني فعليك املرسل، عقل عن يخرب وفضله ولينه وعقله برأيه الرسول أن واعلمي
الصدور ويخشن رفق، إذا الصدور يلني الذي هو الرسول فإن والتأني، والحلم والرفق

خرق.18 إذا
منهنَّ تدنو أن وكرهت الفيلة، إىل انتهت حتى قمراء ليلة يف انطلقت األرنب إن ثم
ونادت الجبل عىل فأرشفت متعمدات غري كنَّ وإن فيقتلنها بأرجلهنَّ يطأنها أن مخافة
يف أغلظ وإن يبلغ فيما ملوم غري والرسول إليك أرسلني القمر إن له: وقالت الفيلة ملك

القول.
الضعفاء عىل قوته فضل عرف من إنه لك يقول قالت: الرسالة؟ فما الفيلة: ملك قال
عرفت قد وأنت عليه، وباالً قوته كانت الضعفاء عىل لهم قياًسا باألقوياء ذلك يف فاغرتَّ
منها فرشبت باسمي ى تُسمَّ التي العني إىل فعمدت ذلك فغرَّك الدواب عىل قوتك فضل
عىل يغيش فعلت إن وإنه ذلك، مثل إىل تعود ال أن فأنذرك إليك فأرسلني ورنَّقتها19
فإنه ساعتك من العني إىل فهلمَّ رسالتي من شكٍّ يف كنت وإن نفسك. ويتلف برصك

بها. موافيك
نظر ا فلمَّ الرسول، فريوز مع العني إىل فانطلق األرنب قول من الفيلة ملك فعجب
به فاغسل املاء من بخرطومك خذ الرسول: فريوز له فقالت فيها القمر ضوء رأى إليها
القمر أن الفيل إىل فُخيِّل فتحرَّك املاء يف خرطومه الفيل فأدخل للقمر؛ واسجد وجهك
قالت املاء؟ يف خرطومي إدخايل من غضب أترينه ارتعد؟ القمر شأن ما فقال: ارتعد.
ال أن ورشط صنع مما إليه وتاب أخرى مرَّة للقمر الفيل فسجد نعم. األرنب: فريوز

فيلته. من أحٌد وال هو ذلك مثل إىل يعود

وحمق. جهل خرق: 18

كدَّرتها. رنَّقتها: 19
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ورشُّ والخديعة، واملكر الخبَّ فيها فإن البوم أمر من ذكرت ما ومع الغراب: قال
والصفرد20 األرنب أصاب ما أصابه وخدمه مخادع بسلطان اُبتُِيل وَمْن املخادع، امللوك

ذلك؟ كان وكيف الكراكي: قال السنور. إىل احتكما حني

والسنور. فرد والصَّ األرنب مثل

يكثر وكان وكري، من قريبة شجرة أصل يف فاردة الصَّ من جار يل كان الغراب: قال
مكان إىل أرنب فجاءت عني. غيبته وطالت غاب، أين أعلم فلم فقدته ثم مواصلتي.

زمانًا. فيه فلبثت األرنب أخاصم أن فكرهت فسكنته. فرد الصَّ
يل املكان هذا لها: فقال األرنب فيه فوجد منزله فأتى زمان بعد عاد فرد. الصَّ إن ثم
فاستعد21 حق لك كان فإن له. مدَّع وأنت يدي وتحت املسكن األرنب: قالت منه. فانتقيل
قال القايض؟ وَمْن األرنب: قالت إليه. بنا فهلمي قريب منا القايض فرد: الصَّ قال عيلَّ
دابة يؤذي وال كله الليل ويقوم النهار يصوم متعبًدا سنوًرا البحر بساحل إن فرد: الصَّ
إليه تحاكمنا أحببت فإن البحر. إليه يقذفه ومما الحشيش من عيشه دًما. يهريق22 وال

به. ورضينا
إىل ألنظر فتبعتهما إليه. فانطلقا وصفت! كما كان إذا به أرضاني ما األرنب: قالت
مقبلني فرد والصَّ باألرنب السنور برص ا فلمَّ إليه ذهبا إنهما ثمَّ القوَّام. الصوَّام حكومة
منه ودنوا حاله من رأيا ملا فعجبًا ك. والتنسُّ الخشوع وأظهر يصيل قائًما انتصب نحوه
ففعال. القصة عليه ا يقصَّ أن فأمرهما بينهما؛ يقيض أن وسأاله عليه وسلَّما له23 هائبني
منه فدنوا تقوالن. ما فأسمعاني مني فادنوا أذناي وثقلت الكرب بلغني قد لهما: فقال

الحكم. وسأاله القصة عليه وأعادوا
بتقوى آمركما فأنا الحكومة. قبل بالنصيحة مبتدئكما وأنا قلتما ما فهمت قد فقال:
وطال عليه، قيض وإن يفلح الذي هو الحق طالب فإن الحق. إالَّ تطلبا ال وأن هللا،

الجبن. يف املثل به يَُرضُب املليح أبا العامة تكنيه الطري خشاش من طائر فرد: الصَّ 20
استعن. استعد: 21

يسفك. أي يريق يهريق: 22
إياه. معظِّمني أي له: هائبني 23
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صديق وال مال ال يشء دنياه من نيا الدُّ لصاحب وليس له. ُقِيض وإن مخصوم بالباطل
ويعود يبقى ما طلب يف سعيه يكون أن حقيق العقل فذو يقدِّمه. الصالح العمل سوى
عند املال منزلة فإن نيا. الدُّ أمور من ذلك سوى ما بسعيه يمقت وأن غًدا عليه نفعه
الرشِّ من ويكره الخري من لهم يحب فيما عنده الناس ومنزلة املدر،24 بمنزلة العاقل

نفسه. بمنزلة
وأقبال إليه أنسا حتى وأشباهه هذا جنس من عليهما يقصُّ يزل لم السنور إن ثمَّ

فقتلهما. عليهما فوثب منه ودنوا عليه
فال العيوب، سائر الشؤم من لكن وصفت ما مع تجمع البوم إن ثم الغراب: قال

. رأيكنَّ من البوم تمليك يكونن
بوم هناك وكان البوم، تمليك عن أرضبن الغراب كالم من ذلك الكراكي سمعت ا فلمَّ
مني سلف أنه أعلم وال ة الرتِّ أعظم وترتني25 لقد للغراب: فقال قالوا ما سمع قد حارض
والسيف ينبت، فيعود الشجر بها يقطع الفأس أن فاعلم وبعد هذا، أوجب سوء إليك
والنَّصل مقاطعه. تؤىس26 وال جرحه يندمل ال واللسان فيندمل. يرجع ثم اللحم يقطع
إىل وصلت إذا الكالم من النصل وأشباه فيخرج، ينزع ثم اللحم يف يغيب السهم من
وللحزن الدواء، وللسمِّ املاء، فللنار مطفئ؛ حريق ولكل تستخرج. ولم تنزع لم القلب
بيننا الغربان معارش غرستم وقد أبًدا، تخبو ال الحقد ونار الفرقة. وللعشق الصرب،

والبغضاء. والعداوة الحقد شجر وبينكم
من كان ما وبكل جرى، بما البوم ملك فأخرب ُمغضبًا وىلَّ مقالته البوم قىض ا فلمَّ

الغراب. قول
به جلبت الذي قويل يف خرقت لقد وهللا وقال: منه فرط ما عىل ندم الغراب إن ثم
أعلمها ولم الحال بهذه الكراكي أخرب لم وليتني وقومي، نفيس عىل والبغضاء العداوة
من فمنعها علمت ما أضعاف وعلم رأيت مما أكثر رأى قد الطري أكثر ولعل األمر، بهذا
العواقب، حذار من فيه أنظر لم فيما والنظر اتَّق لم ما اتِّقاء تكلَّمت ما بمثل الكالم
الحقد يورث مما املكروه وقائله سامعه منه يلقى كالم أفظع الكالم كان إذا سيما وال

املتلبد. الرتاب املدر: 24
وحقد. بعداوة أصبتني وترتني: 25

تداوى. تؤىس: 26
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الرديء الكالم وإن سهاًما، ولكن كالًما الكالم هذا أشباه ى تُسمَّ أن ينبغي فال والضغينة،
ينبغي ال وفضله بقوَّته واثًقا كان إن والعاقل والعداوة، الحقد يف صاحبه يرمي الذي هو
كما والقوة. الرأي من عنده ما عىل اتكاالً نفسه عىل العداوة يجلب أن عىل ذلك يحمله أن

عنده. ما عىل اتِّكاالً السمَّ يرشب أن له ينبغي ال ياق الرتِّ عنده كان وإن
يف واضًحا بينًا فضله كان األمر مستقبل يف القول به قرص وإن العمل وصاحب
لم لألمور صفته حسن منه الناس أعجب وإن القول حسن وصاحب واالختبار، العاقبة
سفهي من ليس أو محمودة. له عاقبة ال الذي القول صاحب وأنا أمره، مغبة27 تحمد
يسترش لم وَمْن رأيًا؟ فيه أعمل ولم أحًدا فيه أسترش لم أمر يف التكلُّم عىل اجرتائي
فما رأيه. بمواقع يغتبط لم والروية النظر تكرار غري من برأيه وعمل واألولياء النصحاء
بهذا نفسه الغراب وعاتب الهمِّ! من فيه وقعت وما هذا يومي كسبت عما أغناني كان

وذهب. وأشباهه الكالم
رأيي علمت فقد القتال ا وأمَّ البوم، وبني بيننا العداوة ابتداء من عنه سألتني ما هذا
شاء إن الفرج فيه يكون ما القتال غري والحيلة الرأي من عندي ولكن له، وكراهتي فيه
حديث ذلك ومن أرادوا، بما ظفروا حتى بآرائهم احتالوا قد قوم ربَّ فإنه تعاىل. هللا

ذلك؟ كان وكيف امللك: قال عريضة28 وأخذوا بالناسك ظفروا الذين الجماعة

وعريضه والنَّاسك الجماعة مثل

يقوده، به فانطلق قربانًا، ليجعله ضخًما عريًضا اشرتى ناسًكا أن زعموا الغراب: قال
أحدهم له فعرض النَّاسك. من يأخذوه أن بينهم فائتمروا املكرة، من قوم به فبرص
ما لصاحبه: فقال اآلخر له عرض ثم معك؟ الذي الكلب هذا ما النَّاسك أيها له: فقال
يشك لم حتى ومثله هذا عىل الناسك مع يزال فلم كلبًا. يقود ال الناسك ألن ناسًكا؛ هذا
الجماعة فأخذه يده من فأطلقه عينيه؛ سحر إياه باعه الذي وأن كلب، يقوده الذي أن

به. ومضوا املحتالون

عاقبة. مغبَّة: 27

شدقه. بعرض النبت وتناول سنة، عليه أتى ما املعز: من العريض 28
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وإني والحيلة، بالرِّفق حاجتنا من نصيب أن أرجو ملا املثل هذا لك رضبت وإنما
يف يطرحني ثمَّ وذنبي رييش وينتف األشهاد رءوس عىل ينقرني29 أن امللك من أريد
وأطلع أصرب أني أرجو فإني كذا، مكان عىل وجنوده امللك ويرتحل الشجرة هذه أصل
وننال عليهم لنهجم إليكم وآتي فأخادعهم وأبوابهم تحصينهم ومواضع أحوالهم عىل

تعاىل. هللا شاء إن غرضنا منهم
أعظم وفيه لذلك نفيس تطيب ال وكيف نعم، قال: لذلك؟ نفسك أتطيب امللك: قال
الليل جنَّ ا فلمَّ عنه. ارتحل ثم ذكر ما بالغراب امللك ففعل وجنوده! للملك الرَّاحات
ينئ الغراب فجعل باالنرصاف. وهمَّ يجدهم، فلم بالغربان، ليوقع وجنده البوم ملك أقبل
عن ليسأله نحوه فقصد بذلك؛ ملكهنَّ فأخربن ينئُّ ورأينه البوم سمعته حتى ويهمس
ا أمَّ فقال: الغربان؟ وأين أنت َمْن له: فقال يسأله أن بوًما أمر منه دنا ا فلمَّ الغربان.
األرسار. يعلم ال َمْن حال حايل أن ترى أحسبك فإني عنه سألتني ما ا وأمَّ ففالن. اسمي
ما به صنع ذنب بأي فنسأله رأيه وصاحب الغربان ملك وزير هذا البوم: مللك فقيل
يومئذ وكنت ، فيكنَّ جماعتنا استشار ملكنا إن فقالك أمره عن الغراب فُسِئَل صنع.
لنا طاقة ال امللك أيها فقلت: ذلك؟ يف ترون ما الغربان أيها فقال: األمر، من بمحرض
الفدية نبذل ثم الصلح نلتمس أن أرى ولكن منا، قلبًا وأحدُّ بطًشا أشدُّ ألنهنَّ البوم بقتال

البالد. يف هربنا وإالَّ منا ذلك البوم قبلت فإن ذلك يف
من أفضل فالصلح لنا؛ وًرشا لهنَّ خريًا كان البوم وبني بيننا القتال كان وإذا
إن لهنَّ وقلت ذلك يف األمثال لهنَّ ورضبت الحرب عن بالرجوع وأمرتهنَّ الخصومة،
من يسلم كيف الحشيش إىل ترين أال له، الخضوع مثل بأسه يردُّ ال الشديد العدوَّ

ويحطم؟ بها يكرس العاتي والشجر مالت حيث معها وميله للينه الريح عاصف
قد إنك وقلن: قلت فيما واتهمنني القتال يردن أنهنَّ وزعمن ذلك يف فعصينني
وجنوده امللك وتركني العذاب بهذا وعذبنني ونصيحتي قويل ورددن علينا، البوم ماألت30

ذلك. بعد بهنَّ يل علم وال وارتحل
ترى وما الغراب يف تقول ما وزرائه: لبعض قال الغراب مقالة البوم ملك سمع ا فلمَّ
راحة لنا قتله ويف الغربان، عدد أفضل هذا فإن بالقتل له املعاجلة إالَّ أرى ما قال: فيه؟

ويرضبني. يعيبني ينقرني: 29
ساعدت. ماألت: 30
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فتًحا إالَّ أراه وما وتقوَّض32 ملكه 31 ثُلَّ قتل فإذا شديد. الغربان عىل وفقده مكره، من
بالذي يعاجله ال ثم العمل ينجح فيها التي بالساعة ظفر َمْن ويقال: إليك. هللا أرسله قد
فأمكنه الجسيم األمر طلب وَمْن بأوقاتها، مرهونة األمور فإن بحكيم. فليس له ينبغي
ضعيًفا عدوَّه وجد وَمْن ثانية، الفرصة تعود ال أن خليق وهو األمر، فاته فأغفله ذلك

عليه. يقدر ولم ستقوى إذا ندم قتله ينجز ولم
قد ألنه تقتله ال أن أرى قال: الغراب؟ هذا يف أنت ترى ما آخر: لوزير امللك قال
عىل لك ومعينًا عوراتهم عىل لك دليالً يكون أن خليق فهو تراه ما أصحابه من لقي
املستجري سيما وال يؤمن ألن أهل له نارص ال الذي الذليل العدوَّ وإن هالكهم، فيه ما
عنه يصفح ألن أهل لها د متعمِّ غري كان ولو املنفعة منه صدرت إذا والعدوُّ الخائف،
وكيف امللك: قال بسببه. امرأته مع الصطالحه سارق عىل عطف الذي كالتاجر بسببها

ذلك؟ كان

والسارق وامرأته التاجر مثل

وحشة33 امرأته وبني بينه وكان واملتاع، املال كثري تاجر كان أنه زعموا الوزير: قال
فذعرت مستيقظة امرأته ووجد نائًما فوجده فدخل التاجر34 بيت ر تسوَّ سارًقا وأن
فاستيقظ كالم؛ بينهما يجري يكن ولم وأيقظته فالتزمته التاجر إىل ووثبت السارق من
يف أنت السارق أيها فقال: بالسارق برص ثم بينهما، من الوحشة وانحلَّت وتكاملا التاجر
لوزير البوم ملك قال بيننا. أصلحت بما الفضل ولك ومتاعي مايل من أخذت مما حلٍّ
أن خليق فإنه إليه وتحسن تستبقيه أن أرى قال: الغراب؟ أمر يف تقول ما وزرائه: من
بعض اشتغال ويرى حسنًا، ظفًرا بعًضا أعدائه بعض معاداة يرى والعاقل ينصحك.
حني والشيطان اللصِّ من النَّاسك كنجاة ونجاة منهم لنفسه خالًصا ببعض أعدائه

ذلك؟ كان وكيف امللك: قال عليه. اختلفا

أذهب. : ثلَّ 31
انهدم. تقوَّض: 32
نفور. وحشة: 33

الحائط. عىل صعد أي ر: تسوَّ 34

142



والغربان البوم باب

والشيطان واللصِّ الناسك مثل

منزله، إىل يقودها بها فانطلق حلوبًا بقرة رجل من أصاب ناسًكا أن زعموا الوزير: قال
فقال إنسان. بزي تزيا وقد اختطافه يريد شيطان وتبعه رسقتها أراد لصٌّ له فعرض
نام، إذا النَّاسك من البقرة هذه أرسق أن أريد اللصُّ أنا قال: أنت؟ َمْن : للصِّ الشيطان

به. وأذهب نام إذا أختطفه أن أريد الشيطان أنا قال: أنت؟ فَمْن
فربطها البقرة وأدخل خلفه ودخال منزله النَّاسك فدخل املنزل، إىل هذا عىل فانتهيا
يبدأ َمْن عىل واختلفا فيه يأتمران والشيطان اللصُّ فأقبل ونام؛ وتعىشَّ املنزل زاوية يف
واجتمع وصاح استيقظ ربما البقرة بأخذ بدأت أنت إن الشيطان: فقال أوالً. بشغله
بدأ إن اللص فأشفق تريد. وما وشأنك آخذه ريثما فانتظرني أخذه. عىل أقدر فال الناس

فقال: البقرة. أخذ عىل يقدر فال يستيقظ أن باختطافه الشيطان

رويًدا الشيطان: قال تريد. وما وشأنك البقرة آخذ حتى أنت أنظرني بل ال
جميًعا. بهما فنظفر النوم يف النَّاس يستغرق حتى

يريد الشيطان فهذا انتبه النَّاسك أيها : اللصُّ نادى حتى هكذا املجادلة يف يزاال فلم
فانتبه بقرتك؛ يرسق أن يريد اللصُّ فهذا انتبه النَّاسك أيها الشيطان: ونادى اختطافك.

الخبيثان. وهرب بأصواتهما وجريانه النَّاسك
كالمه ووقع خدعكنَّ قد الغراب أن أظنُّ الغراب: بقتل أشار الذي ل األوَّ الوزير فقال
امللك أيها مهالً فمهالً موضعه. غري الرأي تضعن أن فرتدن موقعه منكنَّ الغبي نفس يف
بما كذَّب الذي كالرجل ترى، ملا منك تصديًقا أشدَّ تسمع ملا تكونن وال الرأي هذا عن

ذلك؟ كان وكيف امللك: قال باملحال. وانخدع سمع بما وصدَّق رأى

باملحال انخدع الذي الرجل مثل

قد لصوص وإذا بيته، يف الليايل إحدى وحده نائًما رجل كان أنه زعموا الوزير: قال
نائم؛ هو حيث إىل أفضوا35 حتى املتاع من فيه ما جمع يف وأخذوا البيت عليه دخلوا

وصلوا. أفضوا: 35
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فيها هو التي للحجرة وكان به. يبطشوا أن حذًرا إليهم يقوم أن وخاف عليهم فانتبه
حتى أذعرهم وال بانتباهي أشعرهم ال أن الرأي نفسه: يف فقال الطريق. إىل آخر باب
اآلخر الباب من فأخرج احتماله، يريدون حيث إىل ويخرجوه أخذه يريدون مما يفرغوا

بهم. ونوقع فنفجأهم الجريان وأدعو
يريدون وخرجوا جمعه أرادوا مما اللصوص فرغ حتى متناوًما فراشه عىل فلبث
ترتاعوا وال قفوا أن رئيسهم إليهم فهمس منه بحركة فشعروا بالقيام الرجل فهمَّ حمله،
صوتي رافع اآلن وأنا ضياًعا. تعبنا يذهب وال بها نخدعه بحيلة له نحتل وتعالوا
بحيث صوته اللصُّ فرفع نعم. قالوا: إليه. وأجيبوني رأيي فيه بوا فصوِّ بيشء ومخاطبكم
تفي قيمتها أرى وما شاقة ثقيلة األحمال هذه أرى إني ألصحابه: وقال الرجل يسَمُع
عليه أخذتني وقد الحال، يسء الرجل هذا أن يل ظهر وقد فيها. واملخاطرة بحملها
رسقة علينا بحسب فإنه متاعه له ندع أن فرأيت فيه رأيي وراجعت والرأفة، الشفقة
مشاهري بعض من أسمع كنت وقد فائدة، كبري فيه لنا وال العناء يستحق بيشء هو وما
رسقة ذلك له غفر عليه قادر وهو يرسقه فلم فقري متاع عن عفَّ َمْن يقول: اللصوص
منهم والحرص البخل ذوي سيما وال األغنياء رسقة وأحلَّها الرسقة أوىل وإن غني، مئة
للناس، تركوها وال بها انتفعوا فال حبسوها ألموال مدافن إالَّ وخزائنهم بيوتهم ما الذين
الرجل هذا أجر واغتنموا فيه خري ال الذي الحطام هذا ودعوا هؤالء أحد إىل بنا فهلمَّ
وكمنوا وخرجوا األحمال يفكون أنهم وتظاهروا وأحسنت! صدقت كلهم: فقالوا املسكني.

الرجل. نوم ينتظرون
ونام، فسكن خرجوا أنهم واعتقد إليه واطمأن به وثق كالمهم سمع ملَّا الرجل وإن

بها. وفازوا فاحتملوها األحمال إىل فثاروا نام قد أنه أيقنوا حتى اللصوص ولبث
وصدق رأى بما كذب الذي الرجل كذلك تكون ال أن إرادة املثل هذا لك رضبت وإنما
ويكرم البوم منازل إىل يحمل أن بالغراب وأمر قوله إىل امللك يلتفت فلم سمع، بما

خريًا. به ويستويص
أشار الذي الوزير وفيهنَّ البوم من جماعة وعنده يوًما للملك قال الغراب إن ثمَّ
األخذ دون قلبي يسرتيح ال وإنه الغربان من عيلَّ جرى ما علمت قد امللك أيها بقتله:
ُرِوي وقد غراب، ألني رمت ما عىل أقدر ال بي فإذا ذلك يف نظرت قد وإني منهن، بثأري
يدعو ال القربان أعظم هلل قرَّب فقد يحرقها بأن نفسه طابت َمْن قالوا: أنهم العلماء عن
أن ربي وأدعو نفيس فأحرق يأمرني أن امللك رأى فإن له. استجيب إالَّ بدعوة ذلك عند

منهن. أنتقم لعيل عليهن بأًسا وأقوى للغربان عداوة أشدَّ فأكون بوًما يحوِّلني
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بالخمرة تضمر ما ورش تظهر ما خري يف أشبهك ما بقتله: أشار الذي الوزير فقال
جوهرك أن بالنار جسمك أحرقنا لو أرأيت السمُّ. فيها املنقع والريح الطعم الطيبة
أصلك عىل ذلك بعد وتصري درت حيث معك تدور أخالقك ليست أو متغري؟ وطبعك

ذلك. كان وكيف له: قيل الجرذ. وتزوَّجت أصلها إىل رجعت حتى تتخريهم

األزواج بني ت ُخريِّ التي الفأرة مثل

ساحل عىل جالس يوم ذات هو فبينما الدعوة. مستجاب ناسك كان أنه زعموا قال:
لها وأدركته الناسك عند منها فوقعت فأرة. درص37 رجلها يف حدأة36 به مرَّت إذا البحر
تربيتها أهله عىل تشقَّ أن خاف ثمَّ منزله. إىل بها وذهب ورقة يف ها ولفَّ فأخذها رحمة
لها: فقال امرأته إىل بها فانطلق حسناء، جارية فتحوَّلت جارية يحوِّلها أن ربه فدعا

بولدي. صنيعك معها فاصنعي ابنتي هذه
ا أمَّ فقالت: إياه. أزوِّجك حتى أحببت َمْن اختاري بنية يا الناسك: لها قال كربت ا فلمَّ
الشمس. تريدين لعلك الناسك: فقال األشياء. أقوى يكون زوًجا أختار فإني خريتني إذا
أقوى يكون زوًجا طلبت وقد جارية يل العظيم الخلق أيها فقال: الشمس إىل انطلق ثمَّ
السحاب مني، أقوى هو َمْن عىل أدلك أنا الشمس: فقالت متزوِّجها؟ أنت فهل األشياء

أنواري. أشعة ويكسف شعاعي جرم ويردُّ يغطيني الذي
عىل أدلُّك وأنا السحاب: فقال للشمس. قال ما له فقال السحاب إىل النَّاسك فذهب

وغربًا. رشًقا بي وتهبُّ وتدبر بي تقبل التي الريح إىل فاذهب مني، أقوى هو َمْن
هو َمْن عىل أدلُّك وأنا فقالت: للسحاب. كقوله لها فقال الريح إىل النَّاسك فجاء

تحريكه. عىل أقدر ال الذي الجبل وهو مني أقوى
أقوى هو َمْن عىل أدلُّك أنا له: وقال الجبل فأجابه القول له فقال الجبل إىل فمىض

مسكنًا. واتَّخذني خرقني إذا منه االمتناع أستطيع ال الذي الجرذ مني:

بالشوحة. العامة عند ويعرف الجرذان يصطاد طائر حدأة: 36

الفأرة. ولد درص: 37

145



ودمنة كليلة

وكيف فقال: الجارية؟ هذه ج متزوِّ أنت هل له: فقال الجرذ إىل النَّاسك فانطلق
فأرة يحوِّلها أن ربَّه النَّاسك فدعا الفأرة. الجرذ ج يتزوَّ وإنما ضيق؟ ومسكني أتزوَّجها

الجرذ. مع فانطلقت األول عنرصها إىل هللا فأعادها الجارية، برضا وذلك كانت كما
ولم بالغراب ورفق القول ذلك إىل البوم ملك يلتفت فلم املخادع، أيها مثلك فهذا
عليه يطلع أن أراد ما عىل واطلع ريشه ونبتت عيشه طاب إذا حتى إكراًما. إالُّ له يزدد
أريد كنت مما فرغت قد إني للملك: فقال وسمع، رأى بما أصحابه فأتى روغة راغ38

شئت. كيف فاحتكم أمرك تحت والجند أنا له: قال وتطيع. تسمع أن إالَّ يبَق ولم
من قطيع املوضع ذلك ويف الخطب، كثري جبل يف كذا بمكان البوم إن الغراب: قال
عليها ونقذف البوم أثقاب يف ونلقيها ناًرا هناك مصيبون39 ونحن راٍع رجل مع الغنم
فَمْن الحطب يف النار تضطرم حتى بأجنحتنا رضبًا عليها ح ونرتوَّ الحطب يابس من

موضعه. بالدُّخان مات يخرج لم وَمْن احرتق منهنَّ خرج
آمنات. ساملات منازلهن إىل ورجعن قاطبة البوم فأهلكن ذلك الغربان ففعل

صرب وال البوم صحبة عىل صربت كيف الغراب: لذلك قال الغربان ملك إن ثم
لذع يقال فإنه لكذلك، امللك أيها قلته ما إن الغراب: قال األرشار؟ صحبة عىل لألخيار
الفظيع األمر أتاه إذا العاقل ولكن معهم، واإلقامة األرشار صحبة من املرء عىل أيرس النار
عليه الصرب ة شدَّ من يجزع لم وقومه نفسه عىل الجائحة40 له تحمُّ عدم من يخاف الذي
تكره ولم أمًلا لذلك يجد فلم الخري، وكثري العاقبة حسن صربه يعقبه أن من يرجو ملا

صربه. وعاقبة أمره بخاتمة فيغتبط حاجته يبلغ حتى دونه هو مَلْن الخضوع نفسه
كان الذي إالَّ عاقالً فيهنَّ أجد لم الغراب: قال البوم. عقول عن أخربني امللك: فقال
يف ينظرن فلم رأيًا يشء أضعف فكنَّ مراًرا ذلك عىل حرَّضهنَّ وكان قتيل عىل يحثُّهنَّ
يتخوَّفن ولم الرأي ذوي من أُعدُّ وأني الغربان يف منزلة ذا كنت قد أني ويذكرن أمري
العلماء: قالت وقد أرسارهن دوني أخفني وال الشفيق الناصح من قبلن وال وحيلتي مكري
ه. رسِّ مواضع عىل منهم أحًدا يطلع وال النَّميمة أهل من أموره ن يحصِّ أن للملك ينبغي

بحيلة. مال راغ: 38

واجدون. مصيبون: 39

الناس. تهلك التي العظيمة املصيبة الجائحة: 40
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ويغتسل يرشبه الذي املاء يف حتى يشء كل يف عدوه من ظ يتحفَّ أن للمرء ينبغي قيل: وقد
عىل يأمن وال يركبها، التي والدابة يلبسها. التي والحلة عليه، ينام الذي والفراش به،
ألن منه؛ حذر عىل كله ذلك بعد ويكون والظاهر الباطن السالم األمني الثقة إالَّ نفسه
العدو فيصل صديًقا لعدوِّه أحدهم كان فربما ثقاته، جهة من إالَّ إليه ل يتوصَّ ال عدوَّه

منه. مراده إىل
وزراء وموافقته امللك رأي وضعف البغي إالَّ نفيس يف البوم أهلك ما امللك: فقال
الرجل حرص وقلَّما يطَغ، ولم أحد ظفر قلَّما إنه امللك، أيها صدقت الغراب: فقال السوء
بوزراء وثق َمْن وقلَّ يمرض، ولم الطعام من أكثر َمْن وقلَّ يفتضح، ولم النساء عىل
وال الثناء، حسن يف الكرب ذو يطمعن ال يقال: وكان املهالك، يف يقع أن من وسلم السوء
الحريص وال الربِّ، يف الشحيح وال الرشف، يف اآلداب السيئ وال الصديق، حسن يف الخبُّ
وصالح ملكه ثبات يف الوزراء الضعيف باألمور املتهاون املختال امللك وال الذنوب، قلَّة يف

رعيته.
الغراب: قال إليهن. عك وترضُّ للبوم تصنُّعك يف شديدة ة مشقَّ احتملت لقد امللك: قال
الصرب عىل ووطَّنها والحمية42 األنفة41 نفسه ونحى نفعها يرجو ة مشقَّ احتمل َمْن إنه
وراحته هالكه يرجو وهو عنقه عىل عدوَّه حمل رجالً أن لو يقال: وإنه رأيه. 43 غبَّ حمد
وشبع ظهره عىل الضفادع ملك حمل عىل األسود صرب كما خفيًفا عنده ذلك لكان منه

ذلك؟ كان وكيف امللك: قال وعاش. بذلك

الضفادع وملك األسود مثل

يستطع فلم قوته وذهبت برصه وضعف كرب الحيَّات من أسود أن زعموا الغراب: قال
عني إىل انتهى حتى به يعيش شيئًا يلتمس انساب وإنه طعام. عىل يقدر ولم صيًدا
قريبًا نفسه فرمى رزقه. ضفادعها من فيصيب ذلك قبل يأتيها كان قد الضفادع كثرية
قال: حزينًا؟ كئيبًا األسود أيها أراك يل ما أحدها: له فقال والحزن. للكآبة مظهًرا منهنَّ

النفس. عزَّة األنفة: 41
والحماسة. واملروءة النخوة الحميَّة: 42

عاقبة. : غبُّ 43
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الضفادع من أصيب كنت مما معيشتي أكثر كان وإنما مني؟ الحزن بطول أحرى وَمْن
عىل أقدر ال ببعضها التقيت إذا إني حتى أجله من الضفادع عيلَّ حرمت ببالء فابتليت

إمساكه.
الضفادع ملك فأتى األسود؛ من سمع بما ه فبرشَّ الضفادع ملك إىل الضفدع فانطلق
عند وذلك ضفدع طلب يف أيام منذ سعيت قال: أمرك؟ كان كيف له: فقال األسود إىل
للنَّاسك. ابن البيت ويف الظلمة، يف أثره يف ودخلت ناسك بيت إىل فاضطررته املساء
يف النَّاسك فتبعني هاربًا فخرجت فمات؛ فلدغته الضفدع أنها فظننت إصبعه فأصبت
تذلَّ أن عليك أدعو وتعديًا ظلًما الربيء ابني قتلت كما وقال: ولعنني عيلَّ ودعا أثري
به يتصدَّق ما إالَّ منها يشء أكل وال أخذها تستطيع فال الضفادع مللك مركبًا وتصري

به. راضيًا بذلك ُمقًرا لرتكبني إليك فأتيت ملكها؛ عليك
فركبه ورفعة ورشف له فخر ذلك أن وظنَّ األسود ركوب يف الضفادع ملك فرغب
أعيش رزًقا يل فاجعل محروم أني امللك أيها علمت قد األسود: له فقال ذلك. واستطاب
بضفدعني له فأمر مركبي كنت إذا بك يقوم رزق من بد ال لعمري الضفادع: ملك قال به.
بل الذليل للعدوِّ خضوعه ه يرضَّ ولم بذلك فعاش إليه؛ ويدفعان يوم كل يف يؤخذان

ومعيشة. رزًقا له وصار بذلك انتفع
لنا اجتمع الذي العظيم النفع لهذا التماًسا عليه صربت ما عىل صربي كان وكذلك
وأشدُّ أرسع والرِّفق اللني رصعة44 ووجدت منه. والراحة العدوِّ وهالك والظفر األمن فيه
أصابت إذا وحرِّها بحدَّتها تزيد ال النار فإن والعناد، املكابرة رصعة من للعدوِّ استئصاالً
األرض تحت ما يستأصل وبرده بلينه واملاء منها، األرض فوق ما تحرق أن عىل الشجرة

والدِّين. والعدو واملرض النار قليلها: يستقلُّ ال أشياء أربعة ويقال: منها،
إذا يقال: كان وإنه ه. جدِّ وسعادة وأدبه امللك رأي من كان ذلك وكل الغراب: قال
عزًما، فأشدُّهما املروءة يف اعتدال فإن مروءة، أفضلهما منهما به ظفر أمًرا اثنان طلب
األريب45 الحازم امللك حارب َمْن يقال: وكان جًدا. فأسعدهما العزم يف استويا فإن
نفسه. إىل الحتف داعي هو كان اء الرضَّ تدهشه وال اء الرسَّ تبطره ال الذي ع املترضِّ

إهالك. أي رصعة: 44

عمل. بكل الحاذق األريب: 45
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والغضب واللني الشدَّة ومواضع األعمال بفروض العالم امللك أيها مثلك كان إذا والسيما
أعماله. وعواقب وغده يومه أمر يف الناظر واألناة واملعاجلة والرضا

رأي فإن ذلك. كان طالعك ويمن ونصيحتك وعقلك برأيك بل للغراب: امللك قال
البأس ذوي من الكثرية الجنود من العدوِّ هالك يف أبلغ الحازم العاقل الواحد الرجل
البوم ظهراني47 بني لبثك46 طول عندي أمرك عجيب من وإن ة، والعدَّ والعدد والنجدة

بكلمة. بينهن تسقط لم ثمَّ الغليظ الكالم تسمع
واللني بالرِّفق والقريب البعيد أصحب امللك أيها بأدبك متمسكا أزل لم الغراب: قال

واملؤاتاة48 واملبالغة
أصحاب الوزراء من غريك ووجدت العمل صاحب وجدتك وقد أصبحت امللك: قال
لذَّة نجد قبلها نكن لم عظيمة منَّة بك علينا هللا منَّ فقد حميدة، عاقبة لها ليس أقاويل
والنوم الطعام لذَّة املريض يجد ال يقال: وكان القرار، وال النوم وال والرشاب الطعام
له، ينجزه حتى يده يف وعمل مال يف سلطانه أطمعه قد الذي ه الرشَّ الرجل وال يربأ، حتى
قلبه، منه يسرتيح حتى ومساءً صباًحا يخافه وهو عدوُّه عليه ألحَّ قد الذي الرجل وال

صدره. ثلج عدوَّه أمن وَمْن نفسه، أراح يده عن الثقيل الحمل وضع وَمْن
ذلك يف يجعل وأن بسلطانك، يمتِّعك أن عدوك أهلك الذي هللا أسأل الغراب: قال
عيون قرَّة ملكه يف يكن لم إذا امللك فإن بملكك، العني قرَّة يف ويرشكهم رعيتك صالح
فال الرضع50 حلمة يحسبها وهو الجدي ها يمصُّ التي العنز زنمة49 مثل فمثله رعيته

خريًا. فيها يصادف
وفيما حروبها يف وملكها البوم سرية كانت كيف الصالح الوزير أيها امللك: قال

أمورها؟ من فيه كانت
من فيه ما مع وفخر وعجز وخيالء وأرش51 بطر سرية سريته كانت الغراب: قال
بقتيل عليه يشري كان الذي الوزير إالَّ به شبيه ووزرائه أصحابه وكل الذميمة، الصفات

إقامتك. لبثك: 46
وسطهم. يف أي ظهراني: 47

واملوافقة. املالينة املؤاتاة: 48
العنز. عنق من تتدىل لحمة زنمة: 49

للناقة. والخلف للمرأة، كالثدي الظلف، لذات الرضع: 50
واختيال. نزق أرش: 51
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وجودة العقل وكمال الهمة علو يف مثله يَُرى قلَّما حازًما فيلسوًفا أريبًا حكيًما كان فإنه
الرأي.

قتيل، يف رأيه إحداهما خلَّتان قال: عقله. عىل أدلُّ كانت خصلة وأي امللك: قال
عنف كالم كالمه يكن ولم استقلَّها، وإن نصيحته صاحبه يكتم يكن لم أنه واألخرى
بحقيقة ح يرصِّ وال عيوبه ببعض أخربه ربما إنه حتى ولني رفق كالم ولكنه وقسوة
الغضب إىل ملكه يجد فال عيبه فيعرف غريه بعيب ويحدثه األمثال له يرضب بل الحال
أمره عن يغفل أن للملك ينبغي ال قال: أنه مللكه يقول سمعته مما وكان سبيالً، عليه
عزيز امُلْلَك فإن بالحزم، إالَّ يدرك وال قليل إالَّ الناس من به يظفر ال جسيم أمر فإنه
بقاء قلَّة بمنزلة بقائه قلَّة يف إنه قيل قد فإنه وتحصينه، حفظه فليحسن به ظفر فَمْن
ثباته قلة ويف كالرِّيح، وإدباره إقباله ورسعة زواله خفة يف وهو النيلوفر. ورق عن الظلِّ

املطر. وقع من املاء كحباب اضمحالله رسعة ويف اللئام، مع كاللبيب52
ًعا. وترضُّ ًدا تودُّ أظهروا هم وإن بهم يغرتَّ أن ينبغي ال الذين العداوة أهل مثل فهذا

العاقل. اللبيب: 52
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الثامن الفصل

والغيلم1 القرد باب

الذي الرجل مثل يل فارضب املثل هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
أضاعها. بها ظفر فإذا الحاجة يطلب

لم ثم بالحاجة ظفر وَمْن بها، االحتفاظ من أهون الحاجة طلب إن الفيلسوف: قال
ذلك؟ كان وكيف امللك: قال الغيلم: أصاب ما أصابه بها القيام يحسن

وهرم، كرب قد وكان ماهر، له يقال القردة ملك كان قرًدا أن زعموا بيدبا: قال
وجهه عىل هاربًا فخرج مكانه؛ وأخذ عليه فتغلَّب اململكة بيت من شاب قرد عليه فوثب
مقامه، وجعلها إليها فارتقى التني، شجرة من شجرة فوجد الساحل، إىل انتهى حتى
صوتًا لها فسمع املاء يف تينة يده من سقطت إذا التني ذلك من يأكل يوم ذات هو فبينما
2 وثمَّ املاء يف التني تطريح من فأكثر ذلك، فأطربه املاء، يف ويرمي يأكل فجعل وإيقاًعا؛
يف فرغب ألجله؛ ذلك يفعل إنما القرد أن ظنَّ ذلك كثر ا فلمَّ أكلها، تينة وقعت كلَّما غيلم

صاحبه. منهما واحد كل وألف وكلَّمه، إليه وأنس مصادقته
قد وقالت: لها جارة إىل ذلك وشكت عليه فجزعت زوجته؛ عن الغيلم غيبة وطالت
الساحل يف زوجك إن لها: فقالت فاغتاله، سوء عارض له عرض قد يكون أن خفت
أن يقدر وال عنك، قطعه الذي وهو ومشاربه، مؤاكله فهو القرد وألفه قرًدا ألف قد
إليك وصل إذا جارتها: قالت أصنع؟ وكيف قالت: القرد. لهالك تحتايل حتى عندك يقيم

قرٍد. قلب يل وصفوا األطباء إن فقويل حالك عن سألك فإذا فتماريض

السلحفاة. ذكر الغيلم: 1

هناك. ثمَّ: 2
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فقال مهمومة. الحال سيئة زوجته فوجد منزله إىل ة مدَّ بعد انطلق الغيلم إن ثم
وصف وقد مسكينة، مريضة زوجتك إن وقالت: جارتها فأجابته هكذا؟ أراك يل ما لها:
قلب لنا أين من عسري، أمر هذا الغيلم: قال سواه. دواء لها وليس قرد، قلب األطباء لها
أغدر أن إالَّ ذلك عىل قدرة يل ما نفسه: يف قال ثم متحريًا. وبقي املاء؟ يف ونحن قرد،
الصالحة الزوجة ألن زوجتي؛ هالك ذلك من وأشدُّ شديد، عندي وإثمه وصاحبي. بخلييل

واآلخرة. نيا الدُّ أمر عىل عون ألنها يشء يعدلها ال
أخي يا القرد: له فقال يصنع. كيف نفسه يف مفكًرا كئيبًا حزينًا الساحل إىل عاد ثم
عىل أكافئك كيف أعرف فلم حيائي إالَّ عنك حبسني ما الغيلم: له قال عني؟ حبسك ما
طيبة جزيرة يف ساكن فإني منزيل، يف يل بزيارتك إيلَّ إحسانك تتم أن وأريد إيلَّ، إحسانك
يغشوا3 أن أخالئه من املرء يلتمسه ما أفضل فإن بك، ألسبح ظهري فاركب الفاكهة،
ولم منزيل تطأ لم وأنت وجريانه، وولده أهله ويعرفهم ورشابه طعامه من وينالوا منزله
خليله من املرء يريد وما القرد: له قال عيلَّ. وعار منقصة وذلك رشابًا؛ وال طعاًما يل تذق

ففضول. ذلك سوى وما قلبه له ويُصِفي ودَّه له يبذل أن إالَّ
ألنا واألنس؛ للمودة آكد والرشاب الطعام عىل االجتماع أن غري نعم. الغيلم: قال
يلحَّ أن للعاقل ينبغي ال يقال: وكان بعًضا، بعضها ألف مًعا اعتلفت إذا الدواب نرى

نطحته. أمه رضع مصَّ أكثر إذا العجل فإن املسألة، يف إخوانه عىل
فسبح الغيلم ظهر فركب ونزل وكرامة، حبًا فقال: معه الذهاب يف القرد فرغب
رأسه فنكس الغدر، من نفسه يف أضمر ما قبح له عرض قليالً تجاوز إذا حتى به،
أدري وما الجاهالت؟ من امرأة قالتها لكلمة بخلييل أغدر كيف نفسه: يف وقال ووقف
والرجال بالنار، يجرَّب الذَّهب فإن األطباء. عن روت بما وكذبت خدعتني قد جارتي لعل
يقدر وال النساء مكر يجرِّب أن أحد يقدر وال والجري. بالحمل والدواب والعطاء، باألخذ

. حيلهنَّ وكثرة كيدهنَّ عىل
زوجتي أن ذكرت ألني همي إنما الغيلم: قال مهتًما؟ أراك يل ما القرد: له فقال
قال ومالطفتك. كرامتك من أبلغه أن أريد مما كثرٍي من يمنعني وذلك املرض شديدة

التكلُّف. مئونة يكفيك كرامتي عىل حرصك من أعرف الذي إن القرد:

يأتوا. يغشوا: 3
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يف وقال القرد ظنُّ فساء ثانية؛ به ف توقَّ ثمَّ ساعة بالقرد ومىض أجل. الغيلم: قال
وحال يل تغريَّ قد قلبه يكون أن آمنًا ولست ألمر. إالَّ وإبطاؤه الغيلم احتباس ما نفسه:
ينبغي يقال وقد القلب. من تقلُّبا وأرسع أخف يشء ال فإنه سوءًا. بي فأراد مودَّتي عن
أمر، كل عند وصديقه وإخوانه وولده أهله نفس يف ما التماس عن يغفل ال أن للعاقل
ما عىل يشهد كله ذلك فإن حاٍل. كل وعىل والقعود، القيام وعند وكلمة، لحظة كل ويف
يف بالحزم فليأخذ ريبة صديقه من الصديق قلب دخل إذا العلماء: قالت وقد القلوب، يف
بالسالمة، ظفر حًقا يظنُّ ما كان فإن وحاالته، لحظاته يف ذلك وليتفقد منه، ظ التحفُّ

ذلك. ه يَُرضَّ ولم بالحزم ظفر باطالً كان وإن
قال: أخرى؟ مرة نفسك تحدِّث كأنك مهتًما أراك يل وما يحبسك ما للغيلم: قال ثم
تغتم ال القرد: قال مريضة. زوجتي ألن أحبُّ كما أمري تجد فال منزيل تأتي أنك يهمني
فإنه واألغذية، األدوية من زوجتك يصلح ما التمس ولكن شيئًا، عنك يغني ال الغمُّ فإن
البنني، وعىل الحاجة، وقت ويف الصدقة، يف مواضع: أربعة يف مالهم املال ذوو ليبذل يقال:
ال إنه األطباء: قالت وقد صدقت. الغيلم: قال صالحات. كنَّ إذا سيما وال األزواج وعىل

قرد. قلب إالَّ لها دواء
حتى سني كرب عىل ه والرشَّ الحرص أدركني لقد واسوءتاه! نفسه: يف القرد فقال
وذو مطمئنًا، مسرتيًحا الرايض القانع يعيش قال الذي صدق ولقد ورطه، رشِّ يف وقعت
يف عقيل إىل اآلن احتجت قد وإني ونصب.4 تعب يف عاش ما يعيش ه والرشَّ الحرص

فيه. وقعت مما املخرج التماس
قلبي أحمل كنت حتى منزيل عند تعلمني أن هللا، أصلحك منعك، وما للغيلم: قال ثم
قلبه خلَّف له صديق لزيارة أحدنا خرج إذا القردة معارش6 فينا ُسنَّة5 هذه فإن معي؟
الغيلم: قال معنا. قلوبنا وليس املزور حرم7 إىل نظرنا إذا لننظر موضعه يف أو أهله عند
به. آتيك حتى الشجرة إىل بي فارجع شئت فإن الشجرة، يف خلَّفته قال: اآلن؟ قلبك وأين

إعياء. نصب: 4
طريقة. سنة: 5

جماعات. معارش: 6

نساء. حرم: 7
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إىل بالقرد رجع ثم به، أغدر أن بدون صاحبي وافقني لقد وقال: بذلك الغيلم ففرح
ناداه: الغيلم عىل أبطأ ا فلمَّ الشجرة، فارتقى ظهره عن وثب الساحل قارب ا فلمَّ مكانه،
الذي كالحمار أني أتظن هيهات! القرد: فقال حبستني. فقد وانزل قلبك احمل خلييل يا

ذلك؟ كان وكيف الغيلم: قال أذنان؟ وال قلب له يكن لم أنه آوى ابن زعم

والحمار آوى وابن األسد مثل

طعامه. فضالت من يأكل آوى ابن معه وكان أجمة، يف أسد كان أنه زعموا القرد: قال
بالك ما آوى: ابن له فقال الصيد.. يستطع فلم وجهد شديًد وضعف جرب األسد فأصاب
إالَّ دواء له وليس جهدني قد الذي الجرب هذا قال: أحوالك؟ ت تغريَّ قد السباع سيد يا

وأذناه. حمار قلب
عليه يحمل ار8 قصَّ مع حماًرا كذا بمكان عرفت وقد هذا! أيرس ما آوى: ابن قال
مهزوالً؟ أراك يل ما له: وقال عليه وسلَّم فأتاه الحمار إىل دلف ثم به. آتيك وأنا ثيابه
هاتان تجتمع وما ظهري، ويثقل بطني يجيع يزال ال فإنه صاحبي، تدبري لسوء قال:
قال: هذا؟ عىل معه املقام ترىض كيف له: فقال وأسقمتاه. أنحلتاه إالَّ جسم عىل الحالتان

وأجاعني. فكدني إنسان بي أرضَّ إالَّ جهة إىل ه أتوجَّ فلست منه للهرب حيلة يل ما
خصيب إنسان، به يمرُّ ال الناس عن معزول مكان عىل أدلك فأنا آوى: ابن قال
فانطلق عنها؟ يحبسنا وما الحمار: قال مطمئنة. آمنة ترعى الحمر من عانة9 فيه املرعى

إليها. بنا
بمكان فأخربه األسد عىل الغابة ودخل آوى ابن وتقدَّم األسد، نحو به فانطلق

الحمار.
فأفلت منه الحمار وتخلَّص لضعفه يستطع فلم عليه يثب أن وأراد إليه فخرج
السباع سيد يا له: قال الحمار عىل يقدر لم األسد أن آوى ابن رأى ا فلمَّ وجهه. عىل هلًعا

أبًدا. مني ينجو فلن أخرى مرَّة به جئتني إن له: فقال الغاية؟ هذه إىل أعجزت
غريبًا رآك الحمر أحد إن عليك؟ جرى الذي ما له: فقال الحمار إىل آوى ابن فمىض

أصحابه. إىل بك ومىض آلنسك ثبت ولو بك، مرحبًا يتلقاك فخرج

مبيضها. أي الثياب ر محوِّ ار: قصَّ 8

الحمري. من قطيع عانة: 9
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والغيلم القرد باب

طريقه وأخذ آوى ابن قاله ما صدَّق قط أسًدا رأى يكن ولم ذلك الحمار سمع ا فلمَّ
ال لك خدعته فقد له استعد له: وقال بمكانه وأعلمه األسد إىل آوى ابن فسبقه األسد. إىل
تصاب10 ال والفرص أبًدا معي يعود لن أفلت إن فإنه النوبة. هذه يف الضعف يدركنَّك

وقت. كل يف
برص ا فلمَّ الحمار، موضع إىل وخرج له آوى ابن لتحريض األسد11 جأش فجاش
االغتسال بعد إالَّ يؤكل ال أنه األطباء ذكرت قد قال: ثم بها. افرتسه بوثبة عاجله به

لك. قوتًا ذلك سوى ما وأترك وأذنيه قلبه فآكل أعود حتى به فاحتفظ والطهور.
أن رجاء وأذنيه قلبه فأكل الحمار إىل آوى ابن عمد ليغتسل األسد ذهب ا فلمَّ

شيئًا. منه يأكل فال منه األسد يتطري12
آوى: ابن قال وأذناه؟ الحمار قلب أين آوى: البن فقال مكانه إىل رجع األسد إن ثم
ونجا أفلت بعدما إليك يرجع لم بهما يسمع وأذنان به يعقل قلب له كان لو أنه تعلم ألم

الهلكة! من
لم أنه آوى ابن زعم الذي الحمار كذلك لست أني لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
واستدركت خديعتك بمثل فخدعتك وخدعتني عيلَّ احتلت ولكنك أذنان. وال قلب له يكن

العلم. إالَّ يصلحه ال الحلم يفسده الذي إن قيل: وقد أمري. فرط
يستحي لم ذنبًا أذنب وإذا بزلته، يعرتف الصالح الرجل أن إالَّ صدقت! الغيلم: قال
وعقله، بحيلته منها التخلُّص أمكنه ورطة يف وقع وإن وفعله، قوله يف لصدقه يؤدَّب أن

نهوضه. يف يعتمد وعليها األرض عىل يعثر الذي كالرجل
أضاعها. بها ظفر فإذا الحاجة يطلب الذي الرجل مثل فهذا

تدرك. ال تصاب: ال 10

نفسه. حميت األسد: جأش 11

يتشاءم. يتطري: 12
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التاسع الفصل

وابنعرس اسك النَّ باب

العجالن1 الرجل مثل يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
العواقب. يف نظر وال روية غري من أمره يف

ما إىل أمره ويصري نادًما يزل لم متثبتًا أمره يف يكن لم َمْن إنه الفيلسوف: قال
ذلك؟ كان وكيف امللك قال ودوًدا. له كان وقد عرس ابن قتل من النَّاسك إليه صار

امرأة له وكانت جرجان، بأرض كان اك النُسَّ من ناسًكا أن زعموا الفيلسوف: قال
املرأة ت فُرسَّ اإلياس، بعد حملت ثم ولًدا، يرزقا لم زمانًا فمكثا صحبة، معه لها صالحة
أبرشي لزوجته: وقال ذكًرا، الحمل يكون أن وسأله تعاىل هللا وحمد بذلك النَّاسك وُرسَّ
له وأحرض األسماء، أحسن له أختار عنٍي، وقرَّة منافع لنا فيه غالًما يكون أن أرجو فإني

املؤدِّبني. جميع
ال؟ أم أيكون تدري ال بما تتكلم أن عىل الرجل أيها يحملك ما املرأة: فقالت

قال والعسل. السمن رأسه عىل أهرق الذي النَّاسك أصاب ما أصابه ذلك فعل وَمْن
ذلك؟ كان وكيف لها

املخدوع النَّاسك مثل

السمن من رزق يوم كل يف تاجر رجل بيت من عليه يجري كان ناسًكا أن زعموا قالت:
يف وتد يف فيعلِّقها جرَّة يف ويجعله الباقي ويرفع وحاجته قوته منه يأكل وكان والعسل،

امتألت. حتى البيت ناحية

املرسع. العجالن: 1



ودمنة كليلة

فوق معلَّقة والجرَّة يده يف والعكَّازة ظهره عىل مستلٍق يوم ذات النَّاسك فبينما
به وأشرتي بدينار الجرَّة هذه يف ما سأبيع فقال: والعسل السمن غالء يف تفكَّر رأسه
معًزا تصري حتى قليالً إالَّ تلبث وال مرَّة. أشهر خمسة كل يف ويلدن فيحبلن أعنز عرش

أوالدها. ولدت إذا كثريًا
أشرتي أنا فقال: عنز. أربعمئة من أكثر ذلك فوجد بسنني النحو هذا عىل حرَّر ثم
أكرة2 وأستأجر وبذًرا، أرًضا وأشرتي بقرة، أو ثوًرا أعنز أربع بكل البقر من مئة بها
وقد إالَّ سنني خمس عيلَّ تأتي فال ونتائجها. اإلناث بألبان وأنتفع الثريان عىل وأزرع
صالحة امرأة ج وأتزوَّ وعبيًدا 3 إماءً وأشرتي فاخًرا بيتًا فأبني كثريًا؛ ماالً الزرع من أصبت
بته أدَّ ترعرع فإذا األسماء، أحسن له فاختار نجيب رسي4 بغالم تأتي ثم فتحمل جميلة
وأشار العكَّازة. بهذه رضبته وإالَّ مني قبل فإن ذلك، يف عليه وأشدد تأديبه، وأحسنت

وجهه. عىل فيها ما فسال فكرسها الجرَّة إىل بيده
تدري ال وما ذكره ينبغي ال ما بذكر تعجل ال لكي املثل؛ هذا لك رضبت وإنما
الحائط يف التصاوير فإن عليه. وتوكَّل إليه ل وتوسَّ ربَّك ادُع ولكن . يصحُّ ال أم أيصحُّ
حكت بما النَّاسك فاتَّعظ عليها، يُقَدر لم وتهدَّم وقع فإذا قائًما بناؤه دام ما هي إنما

زوجته.
تغتسل، أن لها حان أيام وبعد أبوه، به ففرح جميالً؛ غالًما ولدت املرأة إن ثم

وأعود. فأغتسل الحمام إىل أذهب حتى ابنك عند اقعد للنَّاسك: املرأة فقالت
امللك رسول جاء أن يلبث فلم والغالم. زوجها وخلَّفت الحمام إىل انطلقت إنها ثم
فهو صغريًا ربَّاه قد كان عنده داجن عرس ابن غري ابنه عند يخلفه َمْن يجد ولم يستدعيه
الرسول؛ مع وذهب البيت عليهما وأغلق الصبي عند النَّاسك فرتكه ولده، عديل5 عنده
فوثب عرس ابن فرضبها الغالم؛ من فدنت سوداء حيَّة البيت أحجار بعض من فخرج

دمها. من فمه وامتأل قطعها ثم فقتلها عليها

حرَّاثني. أكرة: 2
جواري. إماء: 3

رشف. يف مروءة صاحب رسي: 4

مثل. عديل: 5
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عرس وابن النَّاسك باب

الحيَّة، قتل من صنع بما له كاملشري عرس ابن فالتقاه الباب وفتح النَّاسك جاء ثم
أمره يف يتثبَّت6 ولم ولده، خنق قد أنه وظنَّ عقله طار مذعور وهو بالدم ملوثًا رآه ا فلمَّ
ابن عىل ل عجَّ ولكن ذلك من ظنَّ ما بغري ويعمل الحال حقيقة يعلم حتى فيه يرتَو ولم
سليًما الغالم فرأى النَّاسك ودخل فمات، رأسه أمِّ عىل يده يف كانت بعكَّازة ورضبه عرس
رأسه عىل لطم العجلة يف فعله سوء له وتبنيَّ القصة عرف فلما مقطع. أسود وعنده حيًا

الغدر!. هذا أغدر ولم الولد هذا أرزق لم ليتني وقال:
من بالخرب فأخربها شأنك؟ ما له: فقالت الحال تلك عىل فوجدته امرأته ودخلت
فرط إذا األمر ألن العجلة؛ ثمرة هذه فقالت: له. مكافأته وسوء عرس ابن فعل حسن
يفعل بل أمره يف يتثبَّت ال َمْن مثل فهذا له. مردَّ ال مرق إذا والسهم خرج، إذا الكالم مثل

بالرسعة. أغراضه

يتأنى. يتثبَّت: 6
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العارش الفصل

والسنور باباجلرذ

كثر رجٍل مثل يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
واملخرج النجاة فالتمس الهالك، عىل معهم فأرشف جانب، كل من به وأحدقوا أعداؤه
منهم، صالحه مَلْن وىف ثم وأمن. الخوف من فسلم ومصالحته؛ أعدائه بعض بمواالة1

يكون. أن ينبغي وكيف الصلح موضع عن وأخربني
إىل املودَّة حالت وربما أبًدا، حالة عىل تثبتان ال والعداوة املودَّة إن الفيلسوف: قال
يحدث الرأي وذو وتجارب، وعلل حوادث ولهذا وصداقة؛ والية2 العداوة وصارت العداوة
الصديق قبل من ا وأمَّ فبالبأس العدوِّ قبل من ا أمَّ جديًدا. رأيًا ذلك من يحدث ما لكل
به واالستنجاد مقاربته من لعدوِّه نفسه يف كانت عداوة العقل ذا تمنع وال فباالستئناس،
مثل ذلك ومثل بحاجته، ظفر بالحزم ذلك يف عمل وَمْن مرغوب، جرِّ أو مرهوب دفع عىل
قال ة. والشدَّ الورطة من جميًعا باصطالحها فنجوا الورطة يف وقعا حني والسنور الجرذ

ذلك؟ كان وكيف امللك:
وكان رومي، له يقال سنور جحر أصلها يف كان عظيمة شجرة أن زعموا بيدبا: قال
املكان ذلك يتداولون ما كثريًا الصيادون وكان فريدون، له يقال جرذ جحر منه قريبًا
موضع من قريبًا حبالته فنصب صياد يوم ذات فأتى والطري، الوحش فيه يصيدون
رومي من حذر وهو يأكل ما ويطلب يدبُّ الجرذ فخرج فيها؛ وقع أن يلبث فلم رومي
عرس ابن خلفه فرأى التفت ثم واستبرش، فُرسَّ ك الرشَّ يف به برص إذ يسعى هو فبينما

مصادقة. مواالة: 1

ومحبة. نرصة والية: 2



ودمنة كليلة

أخذه وراءه رجع إن وخاف، أمره يف فتحريَّ اختطافه؛ يريد بوًما الشجرة ويف أخذه، يريد
السنُّور. افرتسه أمامه تقدَّم وإن البوم، اختطفه شماالً أو يمينًا ذهب وإن عرس، ابن

بي، أحاطت قد ومحن عيلَّ، تظاهرت3 ورشور اكتنفني قد بالء هذا نفسه: يف فقال
يذهب وال الدَّهش يلحقني وال شأني يهولني وال أمري يفزعني فال عقيل فمعي ذلك وبعد
وإنما حال، عىل ذهنه عنه يعزب5 وال رأيه سداد عند يفرق ال فالعاقل شعاًعا؛4 قلبي
فيهلكه، مجهوده الرأي ذي من البالء يبلغ وال غوره، يدرك ال الذي بالبحر شبيه العقل
ولست أمره، عليه فيُعِمي6 ويسكره يبطره مبلًغا منه يبلغ أن ينبغي ال الرجاء ق وتحقُّ
قد ما مثل البالء من به نزل قد فإنه السنور، مصالحة إالَّ مخلًِّصا البالء هذا من يل أرى
خطابي صحيح عني ووعى7 به أكلمه الذي كالمي سمع إن ولعلنا بعضه، أو بي نزل
نخلص إياه معونتي يف وطمع ففهمه معه خداع وال فيه خالف ال الذي صدقي ومحض

جميًعا.
يف تحبُّ كما السنور: له قال حالك؟ كيف له: فقال السنور من دنا الجرذ إنَّ ثمَّ
بالذي إالَّ خالًصا لنفيس أرجو ولست البالء، يف رشيكك اليوم وأنا قال: وضيق، ضنك8
كامن هو ها عرس وابن خديعة، وال كذب فيه ليس هذا وكالمي الخالص، فيه لك أرجو
لكننا الطباع مختلفي كنا وإن وإياك وإني ، عدوُّ ولك يل وكالهما يرصدني، واليوم يل،

الحالة. متفقا
فإن الطباع، فرَّقتهم وإن الحالة تجمعهم مختلفة وطباعهم واحدة حالتهم والذين
تخلَّص ذلك كان فإن الورطة، هذه من وخلَّصتك حبائلك قطعت األمان يل جعلت أنت
تنجو وبهم ينجون فبالسفينة البحر يف والرُّكاب كالسفينة صاحبه، بسبب منا واحد كل

السفينة.

تعاونت. تظاهرت: 3
الخوف. من ًدا متبدِّ شعاًعا: 4

يغيب. ال أي يعزب: 5

يلتبس. عليه: يعمى 6
حفظ. وعى: 7

ضعف. ضنك: 8
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والسنور الجرذ باب

بالحق، لشبيه هذا قولك إن له: قال صادق أنه وعرف الجرذ كالم السنور سمع ا فلمَّ
ما سأشكرك ذلك فعلت إن إني ثم الخالص، به ولنفيس لك أرجو فيما راغب أيًضا وأنا

بقيت.
ألستوثق أبقيه واحًدا حبالً إالَّ كلها الحبائل فأقطع منك سأدنو فإني الجرذ: قال
من الجرذ دنوَّ رأيا ملَّا عرس وابن البوم إن ثم حبائله، تقريض يف وأخذ منك، لنفيس

وانرصفا. منه أيسا السنور
قطع يف جاًدا أراك ال يل ما له: فقال الحبائل قطع يف رومي عىل أبطأ الجرذ إن ثم
فما حاجتي يف وتوانيت عليه كنت عما ت فتغريَّ بحاجتك ظفرت قد كنت فإن حبائيل؟
سابق يف لك كان وقد صاحبه، حق يف يتوانى ال الكريم فإن الصالحني؛ فعل من ذلك
العداوة تذكر وال بذلك تكافئني أن حقيق وأنت رأيت، قد ما والنفع الفائدة من مودَّتي
الوفاء يف ما مع ذلك ينسيك أن حقيق الصلح من وبينك بيني فالذي وبينك، بيني التي
غري شكوًرا إالَّ يكون ال الكريم فإن العاقبة، سوء من الغدر يف وما واألجر الفضل من
أعجل إن يقال: وقد اإلساءة، من الكثرية الخالل اإلحسان من الواحدة الخلَّة تنسيه حقود
غدر. فقد يعف ولم يرحم فلم العفو وُسِئَل إليه ع تُُرضِّ إذا وَمْن الغدر، عقوبة العقوبة
املنفعة يلتمسان وكالهما ومضطر، طائع صديقان، الصديق إن الجرذ: قال
ا وأمَّ األحوال، جميع يف ويؤمن إليه فيسرتسل الطائع ا فأمَّ ة، املرضَّ من ويحرتسان
يرتهن العاقل يزال وال منه. يُتحذَّر بعضها ويف إليه يسرتسل األحوال بعض ففي املضطر
املتواصلني من كل من التواصل غاية وليس ويخاف، يتقي ما لبعض حاجاته بعض منه
من ذلك مع منك ومحرتس وعدتك بما لك واٍف وأنا مأموله، وبلوغ النفع عاجل طلب إالَّ
قبول إىل وألجأك مصالحتك إىل خوفه ألجأني ما منك يصيبني أن تخوُّف أخافك حيث
قاطع وأنا لعاقبته، حسن فال حينه يف منه يكن لم فما حينًا، عمل لكل فإن مني؛ ذلك
أنك أعلم التي الساعة يف إالَّ أقطعها وال بها أرتهنك عقدة تارك أني غري كلها، حبائلك

الصياد. معاينتي عند وذلك مشغول عني فيها
فقال الصياد. واىف إذ كذلك هو فبينما السنور، حبائل قطع يف أخذ الجرذ إن ثم
إذا حتى القرض، يف نفسه الجرذ فجهد حبائيل؛ قطع يف الجدِّ وقت جاء اآلن السنور:
وجاء األجحار، بعض الجرذ ودخل الصياد، من دهش عىل الشجرة إىل السنور وثب فرغ

خائبًا. انرصف ثمَّ مقطَّعة حبائله فأخذ الصياد
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الصديق أيها السنور: فناداه السنور، من يدنو أن وكره ذلك بعد خرج الجرذ إنَّ ثمَّ
أسديت ما بأحسن ألجازيك إيلَّ الدنو من منعك ما عندي، الحسن البالء9 ذو الناصح
ُحِرَم صداقته وأضاع إخاءه وقطع صديًقا اتخذ َمْن فإنه إخائي، تقطع وال إيلَّ هلمَّ إيلَّ؟

تنىس. ال عندي يدك وإن واألصدقاء، اإلخوان نفعه من وأيس إخائه ثمرة
مني تخاف وال وأصدقائي إخواني ومن مني ذلك مكافأة تلتمس أن حقيق وأنت

قال. فيما صديقه عىل واجتهد حلف ثم مبذول، لك قبيل ما أن واعلم شيئًا،
العداوة من أشدُّ وهي كامنة عداوة باطنها ظاهرة صداقة ُربَّ الجرذ: فناداه
يغلبه ثم الهائج الفيل ناب يركب الذي الرجل موقع وقع منها يحرتس لم وَمْن الظاهرة،
صديًقا الصديق ي ُسمِّ وإنما ويقتله، فيدوسه الفيل فراسن10 تحت فيستيقظ النعاس
والعاقل ورضره، اعتدائه من يُخاُف ملا عدًوا العدوُّ ي وُسمِّ ونفعه، صدقه من يُرجى ملا
ترى أال العداوة. له أظهر الصديق رضَّ خاف وإذا الصداقة، له أظهر العدوِّ نفع رجا إذا
الصديق قطع وربما عنها؟ انرصفت ذلك انقطع فإذا ألبانها رجاء أماتها البهائم تتبع
ا فأمَّ عداوة، يكن لم أمره أصل ألن ه رشُّ يخف فلم منه يصله كان ما بعض صديقه عن
إذا فإنه ذلك عىل حملته لحاجة صداقة أحدث ثم جوهرية عداوة أمره أصل كان َمْن
كاملاء أمره، أصل إىل وصارت فتحوَّلت صداقته زالت ذلك عىل حملته التي الحاجة زالت
وقد منك، يل أرضُّ عدوُّ أعدائي من وليس بارًدا، عاد عنها رفع فإذا بالنار يسخن الذي
إيلَّ احتجت الذي األمر ذهب وقد املصالحة، من أحدثنا ما إىل حاجة وإياك اضطرني

العداوة. عود ذهابه مع يكون أن وأخاف فيه، إليك واحتجت
أعلم وال العزيز، العدوِّ قرب يف للذليل وال القوي، العدوِّ قرب يف للضعيف خري وال
فإني ثقة؛ بك عندي وليس حاجة قبلك يل أعلم وال أكيل، تريد تكون أن إالَّ حاجة قبيل لك
اغرتَّ إذا القوي من السالمة إىل أقرب القوي العدو من املحرتس الضعيف أن علمت قد
له ويظهر ويصانعه11 إليه اضطر إذا عدوَّه يصالح والعاقل إليه. واسرتسل بالضعيف
عنه االنرصاف يعجل ثم بًدا، ذلك من يجد لم إذا إليه االسرتسال نفسه من ويريه ودَّه

سبيالً. ذلك إىل يجد حني

الصنيع. البالء: 9
لإلنسان. كالقدم للفيل وهو فرسن؛ جمع فراسن: 10

ويداهنه. يداريه يصانعه: 11
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بما أعدائه من صالحه مَلْن يفي والعاقل عثرته، تقال ال االسرتسال رسيع أن واعلم
أن وينبغي منه، القرب مع نفسه عىل يأمنه وال الثقة كل به يثق وال نفسه من له جعل
أحبُّه أكن لم ما والسالمة البقاء من لك وأحبُّ بعيد من أودُّك وأنا استطاع، ما عنه يبعد
اجتماعنا، إىل سبيل ال إذ ذلك بمثل إالَّ صنيعي عىل تجازيني أن عليك وليس قبل، من لك

والسالم.
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فنزة والطائر امللك باب

الرتات1 أهل مثل يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف، لبيدبا امللك دبشليم قال
بعض. اتقاء من لبعضهم بد ال الذين

يقال طائر له وكان بريدون، له يقال كان الهند ملوك من ملًكا أن زعموا بيدبا: قال
امللك وكان منطق، بأحسن ينطقان وفرخه الطائر هذا وكان فرخ، له وكان فنزة، له
امرأة أن واتفق عليهما، باملحافظة وأمرها امرأته عند يجعال أن بهما فأمر معجبًا؛ بهما

جميًعا. يلعبان طفالن وكالهما الغالم الفرخ فألف غالًما؛ فولدت حامالً كانت امللك
امللك ابن فيطعم تُعَرُف ال بفاكهة فيأتي الجبل إىل يوم كل يذهب فنزة وكان
عند أثره عليهما وبان وشبابهما نشأتهما يف ذلك فأرسع شطرها؛ فرخه ويطعم شطرها

ومحبة. وعظيًما إكراًما لفنزة فازداد امللك؛
الغالم حجر2 يف وفرخه الثمرة اجتناء يف غائب وفنزة األيام من يوم كان إذا حتى
أقبل فنزة إنَّ ثمَّ فمات، األرض به فرضب فأخذه الغالم أغضب ما الفرخ من حدث
ويل وفاء! وال لهم عهد ال الذين للملوك قبًحا وقال: وحزن فصاح مقتوالً فرخه فوجد
عليهم يكرم وال أحًدا يحبون وال حرمة وال لهم ة ذمَّ ال الذين امللوك بصحبة اُبتُِيل مَلْن
فإذا لذلك، فيكرمونه علم من عنده ما إىل واحتاجوا غناء من عنده فيما طمعوا إذا إالَّ
هم حق، معرفة وال ذنب غفران وال إحسان وال إخاء وال ودَّ فال منه بحاجتهم ظفروا
الذنوب عظيم من يرتكبونه ما يستصغرون وهم والفجور، الرياء عىل مبنيٌّ أمرهم الذين

الثأر. وهي ترة جمع الرتات: 1
حضن. حجر: 2
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له، رحمة ال الذي الكفور هذا ومنهم أهواؤهم، فيه خولفت إذا اليسري ويستعظمون
وأخيه. بإلفه الغادر

عالية. شجرة عىل فوقف طار ثمَّ عينيه. ففقأ الغالم وجه عىل حنقه شدَّة يف وثب ثم
ساعته من فركب فيهلكه. له يحتال أن طمع ثم الجزع، أشدَّ فجزع ذلك امللك وبلغ
فنزة. يا فانزل آمن إنك له: وقال وناداه منه قريبًا وقف حتى الطائر ناحية إىل ه وتوجَّ
يخطئه لم العقوبة عاجل أخطأه إن وإنه بغدره، مأخوذ الغادر إن امللك أيها له: فقال
العقوبة. له لت فعجَّ بابني غدر ابنك وإن األعقاب وأعقاب األعقاب يدرك إنه حتى اآلجل
وليس قبلنا لك فليس جميًعا تناصفنا وقد بابنك ابني غدر قد لعمري امللك: قال

تخف. وال آمنًا إلينا فارجع مطلوب؛ وتر قبلك لنا
فإنه املوتور3 قرب عن نهوا قد الرأي ذوي فإن أبًدا. إليك براجع لست فنزة: قال
تجد ال فإنك به، ظن وسوء منه وحشة إالَّ إياك وتكرمته ولينه الحقود لطف يزيدك ال
أوىل، له واالتقاء عنه، البعد من أجود وال منه الذعر من لك أوثق هو أمانًا املوتور للحقود
ذكًرا والبنني ألفاء، واألزواج رفقاء، واإلخوة أصدقاء، أبويه يعدُّ العاقل إن يقال: كان وقد
الغريب الوحيد الفريد وأنا وحيًدا، فريًدا نفسه ويعدُّ غرباء، واألقارب خصماء، والبنات
مني فعليك ذاهب وأنا أحد، معي يحمله ال ثقيالً عبئًا عندكم من تزوَّدت قد الطريد4

السالم.
من بنا صنيعك كان أو بك، صنعناه فيما منا اجتزيت قد تكن لم إنك امللك: له قال
وما ذنبك فما بدأناك قد نحن كنا إذا ا وأمَّ ذكرت، كما األمر كان بالغدر، منا ابتداء غري

آمن. فإنك فارجع هلمَّ بنا؟ الثقة من يمنعك الذي
تصدق ال فاأللسن موجعة، ممكَّنة مواضع القلوب يف لها األحقاد أن أعلم فنزة: قال
علمت وقد القلب، عىل اللسان من اللسان عىل شهادة أعدل والقلب القلوب، عن خربها يف

للساني. قلبك وال بصدقه للسانك يشهد ال قلبي أن
ذا كان فَمْن الناس، من كثري بني تكون واألحقاد الضغائن أن تعلم أال امللك: قال

تربيته؟ عىل منه أحرص الحقد إماتة عىل كان عقل

دمه. يدرك فلم قتيل له ُقِتَل َمْن املوتور: 3
والهارب. املنفي الطريد: 4
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أن يظنَّ أن ذلك مع الرأي لذي ينبغي ال ولكن ذكرت، لكما ذلك إن فنزة: قال
والخديعة املكر يتخوَّف الرأي وذو عنه، مرصوف أو به 5 ُوتَِر ما ناٍس الحقود املوتور
بالرفق يصاد حتى واملكابرة بالشدَّة يستطاع ال العدوِّ من كثريًا أن ويعلم والحيل،

الداجن. بالفيل الوحيش الفيل يصطاد كما واملالينة
الحفاظ6 يضيع وال إخوانه يقطع وال إلفه يرتك ال الكريم العاقل إن امللك: قال
علمت فقد منزلة، الدواب أوضح يف يكون الخلق هذا إن حتى نفسه. عىل خاف هو وإن
ذلك ألفهم قد الذي الكلب ويرى ويأكلونها، يذبحونها ثم بالكالب يلعبون اللَّعابني أن

إياهم. ألفته مفارقتهم من فيمنعه
امللوك؛ أنفس يف كان ما وأشدُّها وأخوفها كانت، حيث مخوفة األحقاد إن فنزة: قال
العاقل وإن وفخًرا، مكرمة بالوتر والطلب الدرك7 ويرون باالنتقام يدينون امللوك فإن
مثل محرًِّكا يجد لم إذا القلب يف الحقد مثل فإنما سكن، إذا الحقد بسكون 8 يغرتُّ ال
النار تبتغي كما العلل إىل مطَّلًعا الحقد ينفك فليس حطبًا، يجد لم ما املكنون الجمر
وال رفق وال لني وال كالم حسن يطفئه فال النار استعار استعر9 علَّة وجد فإذا الحطب.
ُربَّ أنه مع األرواح، وذهاب األنفس تلف دون يشء وال مصانعة وال ع ترضُّ وال خضوع
ولكني عنه، والدفع له النفع من عليه يقدر أن يرجو ملا املوتور مراجعة يف يطمع واتر
ما عىل يل نفسك كانت فلو وبعد نفسك، يف ما به يذهب يشء عىل أقدر أن من أضعف أنا
اصطحبنا10 ما ظنٍّ وسوء ووحشة خوف يف أزال وال أيًضا مغنيًا عني ذلك كان ما تقول

السالم. عليك أقرأ وأنا الفراق، إالَّ وبينك بيني الرأي فليس
األشياء من يشء ال وأنه نفًعا، وال ًرضا ألحد أحد يستطيع ال أنه علمت لقد امللك: قال
ما ووالدة يخلق، ما خلق أن وكما معلوم، وقدر بقضاء إالَّ أحًدا يصيب كبريًا وال صغريًا
وليس يهلك ما وهالك يفنى، ما فناء كذلك يشء، منه للخالئق ليس يبقى ما وبقاء يولد،

أصيب. ُوتَِر: 5

املراعاة. الحفاظ: 6
اللحاق. الدرك: 7

ينخدع. ال يغرتُّ: ال 8

واشتعل. اتَّقد استعر: 9
اصطحابنا. مدَّة أي اصطحبنا: ما 10
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قدًرا كله ذلك كان إنما ذنب، بابنك صنع فيما البني وال ذنب بابني فعلت الذي يف لك
القدر. به أتانا بما نؤاخذ فال وسبب علة له وكالنا مقدوًرا،

واالحرتاس املخاوف ي توقِّ من الحازم يمنع ال لكن ذكرت، لكما القدر إن فنزة: قال
يرتكون املصائب أهل وكان الطبيب، طلبه يف مصيب غري املريض كان وإالَّ املكاره، من
يجمع العاقل لكن القضاء مع واالحرتاس الحذر ينفع وال لهم، الفرج فيه فيما النظر
عليه، مقدوًرا يكون ال إليه يستسلم ما لعل والقوَّة بالحزم األخذ بالقدر التصديق مع
قتل ابنك ألن صغري؛ غري وبينك بيني واألمر نفسك، يف ما بغري تكلمني أنك أعلم وأنا
والنفس نفيس عن وتختلني11 بقتيل تشتفي أن تريد وأنت ابنك، عيني فقأت وأنا ابني
األحبة وفراق بالء، العدوِّ وقرب بالء، والحزن بالء، الفاقة يقال: كان وقد املوت، تأبى
نفس يف بما بأعلم أحد وليس املوت، كلُّها الباليا ورأس بالء، والهرم بالء، والسقم بالء،
الذي للمثل نفسك يف بما عالم نفيس يف مما فأنا به. ما مثل ذاق ممن الحزين املوجع
صنيع أتذكر ولن بابنك صنيعي تتذكر لن فإنك صحبتك؛ يف يل خري وال ذلك، من عندي

تغيريًا. لقلوبنا ذلك أحدث إال بابني ابنك
بحيث ويهمله ينساه وال نفسه يف عما اإلعراض يستطيع ال َمْن يف خري ال امللك: قال

موقع. نفسه يف له يكون وال شيئًا منه يذكر ال
بد ال امليش عىل حرص هو إن قرحة12 قدمه باطن يف الذي الرجل إن فنزة: قال
رمًدا، تزداد ألن تعرَّض الريح بها استقبل إذا العني األرمد والرجل قرحته، تُنَْكأ13 أن

للهالك. نفسه عرَّض فقد املوتور من دنا إذا الواتر وكذلك
عىل االتِّكال وقلة األمور وتقدير واملتالف املهالك ي توقِّ إالَّ الدنيا لصاحب ينبغي وال
أن عىل ذلك فحمله قوته عىل اتَّكل َمْن فإنه يأمن؛ ال بَمْن االغرتار وقلة والقوَّة، الحمول
ورشابه طعامه لطاقته يقدر ال وَمْن نفسه، حتف يف سعى فقد املخوف الطريق يسلك
فوق وعظمها لقمته يقدر لم وَمْن نفسه، قتل فقد تحمل وال تطيق ال ما نفسه ل وحمَّ
فهو الحزم وضيَّع له وانخدع عدوِّه بكالم اغرتَّ وَمْن فمات، بها غصَّ فربما فوه يسع ما

تخدعني تختلني: 11
متقادمة. جراحة قرحة: 12

تقرش. تُنَْكأ: 13
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ما وال منه يأتيه ما يدري ال الذي القدر يف النظر ألحد وليس عدوِّه، من لنفسه أعدى
ذلك. يف نفسه ومحاسبة بالقوَّة واألخذ بالحزم العمل عليه ولكن عنه، يرصف

كثري وأنا مذهبًا، عنه يجد خوف عىل يقيم وال استطاع ما بأحد يثق ال والعاقل
تزوَّدهنَّ َمْن خمًسا خالالً فإن يغنيني؛ ما فيه أصبت إالَّ وجًها أذهب ال أن وأرجو املذاهب
أوالهن واإلخوان؛ املعاش وأكسبنه البعيد له وقرَّبن غربة كل يف وآنسنه وجه كل يف كفينه
والخامسة الخلق، كرم والرابعة الريب، مجانبة والثالثة األدب، حسن والثانية األذى، كفُّ

العمل. يف النبل
والوطن، والولد واألهل املال عن نفسه طابت شيئًا نفسه عىل اإلنسان خاف وإذا
منه. إنفاق ال ما املال ورشُّ خلًفا. النفس عن يرجو وال كله ذلك من الَخَلَف يرجو فإنه
الخاذل اإلخوان ورشُّ لوالديه، العاق العايص الولد ورشُّ بعلها، تؤاتي ال التي األزواج ورشُّ
الذي امللوك ورشُّ الحسنات، ويرتك السيئات يحيص والذي والشدائد النكبات عند ألخيه
أمن، وال فيها خصب ال بالد البالد ورشُّ مملكته، أهل حفظ عىل يواظب وال الربيء يخافه

وطار. امللك ودَّع ثم جوارك؛ يف يل طمأنينة وال امللك أيها عندك يل أمن ال وإنه
ببعض. يثق أن لبعضهم ينبغي ال الذين األوتار14 ذوي مثل فهذا

الثأرات. األوتار: 14

171





عرش الثاني الفصل

اسك النَّ آوى وابن باباألسد

الذي امللك مثل يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
ذنب. غري من جفوة أو جرم غري من عقوبة منه أصابته َمْن يراجع

غري عن أو ذنب عن جفوة منه أصابته َمْن يراجع لم لو امللك إن الفيلسوف: قال
اُبتُِيل َمْن حال يف ينظر أن حقيق امللك ولكن باألمور، ذلك ألرض يظلم، لم أو ُظِلَم ذنب،
حقيق امللك فإن وأمانته رأيه يف به يوثق مَمْن كان فإن املنافع. من عنده ما ويخرب بذلك
الوزراء وهم الرأي ذوي مع إالَّ ضبطه يُستَطاُع ال امُلْلَك فإن مراجعته. عىل بالحرص
إالَّ نصيحة وال مودَّة وال والنصيحة، باملودَّة إالَّ واألعوان بالوزراء ينتفع وال واألعوان،

والعفاف. الرأي لذوي
وَمْن كثريون، واألعوان العمال من إليهم يحتاج والذين كثرية، السلطان وأعمال
وذوي وزراءه يخرب أن عليه فيجب قليل، والعفاف النصيحة من ذكرت ما منهم يجمع
ذلك استقرَّ فإذا عليه. ينطوي وما والتدبري الرأي من منهم واحد كل عند ما ويرى رأيه
إالَّ األعمال إىل ه يوجِّ ال وأن ويدبره، فيه يفكر أن يصلح ما منهم واحد لكل جعل عنده
أعمالهم عن للكشف به يثق َمْن إنفاذ ذلك بعد عليه ثم ته، وعفَّ وأمانته بدينه يثق َمْن
فإن ميسء إساءة وال محسن إحسان عليه يخفى ال حتى الخفي بالرسِّ أمورهم د وتفقُّ
امللك، ويفسد الرعية تهلك ذلك ُعرِض1 ويف امليسء واجرتأ املحسن تهاون ذلك يفعل لم

ذلك؟ كان وكيف امللك. وقال النَّاسك. آوى وابن األسد مثل ذلك يف واملثل

جانب. عرض: 1



ودمنة كليلة

متزهًدا وكان الدِّحال2 بعض يف يسكن كان آوى ابن أن زعموا الفيلسوف: قال
يغرن كما يغري وال يصنعن ما يصنع يكن ولم وثعالب، وذئاب آوى بنات مع متعفًفا
نحن وقلن: السباع تلك فخاصمته عني؛ طرفة يظلم وال لحًما يأكل وال دًما يهريق وال
شيئًا، عنك يغني ال دك تزهُّ أن مع دك تزهُّ من عليه أنت الذي رأيك وال سريتك نرى ال
ك كفَّ يشبه يشء وأي فعلنا، وتفعل معنا تسعى كأحدنا إالَّ تكون أن تستطيع ال وأنت

اللحم؟ أكل وعن الدماء عن
ليست اآلثام ألن نفيس؛ أؤثم لم إذا تؤثمني ال إياكنَّ صحبتي إن آوى: ابن قال
املكان صاحب كان ولو واألعمال، القلوب ِقبَل من ولكنها واألصحاب األماكن ِقبَل من
حينئذ كان سيئًا فيه عمله يكون السيئ املكان وصاحب صالًحا فيه عمله يكون الصالح
إنما وإني أثم، القتال معركة يف استحياه4 وَمْن يأثم لم محرابه3 يف النَّاسك قتل َمْن
حايل، فلزمت األعمال ثمرة أعرف ألني وأعمايل؛ بقلبي أصحبكنَّ ولم بنفيس صحبتكنَّ
كثرية. واملواضع فاألماكن ترضكنَّ صحبتي كانت فإن ، لكنَّ مني مودَّة صحبتكنَّ وإنما
كان أسًدا ذلك بلغ حتى د والتزهُّ بالنسك واشتهر تلك حاله عىل آوى ابن وثبت
فأرسل واألمانة، والزُّهد والنزاهة العفاف من عنه بلغه ملا فيه فرغب الناحية؛ تلك ملك
بعد دعاه ثم غرضه، عىل أموره جميع يف فوجده وآنسه كلمه حرض ا فلمَّ يستدعيه، إليه
األعوان إىل ذلك مع وأنا غفري جمٌّ وأعواني كثري عمايل أن تعلم له: وقال صحبته إىل أيام
فازددت كذلك فوجدتك اختربتك وقد ودين، وعقل وأدب عفاف عنك بلغني وقد محتاج،
خاصتي. من وجاعلك رشيفة منزلة إىل ورافعك جسيًما عميل من موليك وأنا رغبة، فيك
وأمورهم أعمالهم من به يهتمون فيما األعوان باختيار أحقاء امللوك إن آوي: ابن قال
يستطيع ال املكره فإن أحًدا؛ ذلك عىل يكرهوا ال أن أحرى وهم بذلك، الخربة لهم مَمْن
وأنت رفق، بالسلطان وال تجربة به يل وليس كاره السلطان لعمل وإني العمل، يف املبالغة
العمل عىل ولهم وقوَّة نبل أهل فيهم كثري عدد الوحوش أجناس من وعندك السباع ملك
بما ألنفسهم واغتبطوا عنك5 أغنوا استعملتهم فإن رفق، وبالسلطان به وعندهم حرص

ذلك. من أصابهم

متسع. وأسفله ضيق فمه ثقب وهو دحل جمع الدِّحال: 2
غرفته. محرابه: 3

حيًا. استبقاه استحياه: 4
نفعوك. عنك: أغنوا 5
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العمل. من معفيك غري فإني هذا عنك دع األسد: قال
منهما: بواحد لست رجالن هائب غري السلطان خدمة عىل يقدم إنما آوي: ابن قال
َمْن ا وأمَّ أحد، يحسده ال هني ا وإمَّ بمصانعته، ويسلم بفجوره حاجته ينال مصانع ا إمَّ
عىل يسلم أن فقلَّ بمصانعته ذلك خالط غري والعفاف بالصدق السلطان يخدم أن أراد
يف فينافسه الصديق ا أمَّ والحسد، بالعداوة وصديقه السلطان عدوُّ عليه يجتمع ألنه ذلك؛
من واعية إذنًا الوشاية لقيت فإذا كذبًا، عليه وييش ألجلها ويعاديه عليه ويبغي منزلته
وإغنائه لسلطانه لنصيحته عليه غن6 فيضَّ السلطان عدوُّ ا وأمَّ هالكه، ذلك يف كان امللك
فقد الصنفان هذان عليه اجتمع فإذا املنون؛ ريب به ويرتبص هالكه عىل فيعمل عنه

للهالك. تعرَّض
مما لك أعدائي وعداوة إياك وحسدهم عليك أصحابي بغي يكوننَّ ال األسد: قال
واإلحسان الكرامة درجات من بك وأبلغ ذلك أكفيك وأنا معي فأنت نفسك، يف يعرض

تك. همَّ قدر عىل
آمنًا أعيش الربية هذه يف فليدعني إيلَّ اإلحسان يريد امللك كان إن آوى: ابن قال
إليه يصل السلطان صاحب أن علمت قد فإني والعشب املاء من بعييش راضيًا الهمِّ قليل
إليه يتَّصل وأنه عمرهنَّ طول يف غريه إىل يصل ال ما واحدة ساعة يف والخوف األذى من
خري وطمأنينة أمن يف العيش من قليالً وإن رسمًدا، الخوف يف هو ثمَّ واحدة ساعة النفع

ونصب. خوف يف العيش من كثري من
بًدا أجد ولست منه، تخاف أراك مما شيئًا تخف فال مقالتك سمعت قد األسد: قال

أمري. يف بك االستعانة من
من أحد عيلَّ بغى إن عهًدا يل امللك فليجعل ذلك إالَّ امللك أبى إذا ا أمَّ آوى: ابن قال
فذكر منزلتي عىل لينازعني دوني مَمْن أو منزلته عىل مخافة فوقي هو مَمْن أصحابه
يعجل ال أن عيلَّ امللك تحريش به يريد ما غريه لسان عىل أو بلسانه ذاكر منه امللك عند
ما ليصنع ثم عنه ويفحص ذلك من عنده ويذكر إليه يرفع فيما يتثبت وأن أمري، يف
أوالني فيما له وعملت له إطاعة يحب فيما بنفيس أعنته بذلك منه وثقت فإذا له، بدا

سبيالً. نفيس عىل له أجعل ال أن عىل وحرصت واجتهاد بنصيحة

يحقد. غن: يضَّ 6
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يف وزاد أصحابه دون به واختصَّ خزائنه والَّه ثمَّ وزيادة. ذلك عيلَّ لك األسد: قال
كرامته.

عىل كلهم واتفقوا كيدهم، فأجمعوا وساءهم، غاظهم ذلك األسد أصحاب رأى ا فلمَّ
األسد. عليه يحرِّشوا أن

وأن به باالحتفاظ آوى ابن وأمر مقداًرا منه فعزل لحًما استطاب قد األسد وكان
إىل وحملوه موضعه من فأخذوه عليه؛ ليعاد وأحرزه7 طعامه موضع أحصن يف يرفعه

حال. ذلك يف جرت إذا يكذبونه حرضوا ثمَّ به، له علم وال فيه فخبئوه آوى ابن بيت
آوى وابن يجده، فلم والتمسه اللحم ذلك ففقد بغدائه األسد دعا الغد من كان ا فلمَّ
الذين فحرض وأشغاله، األسد خدمة يف غائب وهو املكيدة من ه حقِّ يف ُصِنَع بما يشعر لم
عنه السؤال ويف فيه وشدَّد اللحم عن سأل امللك إنَّ ثمَّ املجلس، يف وقعدوا املكيدة عملوا
امللك نخرب أن لنا بد ال إنه الناصح: املخرب قول أحدهم فقال بعض. إىل بعضهم فنظر
الذي هو آوى ابن إن بلغني وإنه عليه. يشقُّ َمْن عىل ذلك شقَّ وإن وينفعه ه يرضُّ بما

امللك. دون ليأكله منزله إىل باللحم ذهب
شديدة. الخالئق معرفة فإن وافحصوا انظروا ولكن هذا، يفعل أراه ما اآلخر: قال
هذا عن فحصتم أن وأظنُّكم تعرف، أن الرسائر8 تلبث ما لعمري اآلخر: فقال
نصدقه. أن أحقُّ نحن وخيانته عيوبه من يذكر يشء وكل آوى. ابن بيت يف اللحم وجدتم
النعمة كفر الخيانة مع ولكن فقط بالخيانة تكن لم حًقا هذا وجدنا لنئ اآلخر: قال

امللك. عىل والجراءة
لو هذا سيبني ولكن أكذبكم أن أستطيع وال والفضل، العدل أهل أنتم اآلخر: قال

يفتشه. َمْن بيته إىل امللك أرسل
بكل مبثوثة وجواسيسه عيونه فإن فليعجل منزله مفتًشا امللك كان إن اآلخر: قال

مكاٍن.
آوى بابن فأمر ذلك األسد نفس يف وقع حتى وأشباهه الكالم هذا يف يزالوا ولم
الطعام صاحب إىل دفعته قال: به؟ باالحتفاظ أمرتك الذي اللحم أين له: فقال فحرض،

امللك. إىل ليقرِّبه

أمنعه أحرزه: 7
الخفايا. الرسائر: 8
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فقال: آوى، ابن عىل القوم مع وبايع شايع مَمْن وكان الطعام، بصاحب األسد فدعا
فأتى اللحم ذلك فيه فوجد ليفتشه آوى ابن بيت إىل أمينًا األسد فأرسل شيئًا؛ إيلَّ دفع ما
العدول من أنه يظهر وكان ذلك، من يشء يف يتكلم يكن لم ذئب األسد من فدنا األسد به
عىل امللك اطلع أن بعد فقال: الحق. لهم يتبني حتى يعلمون ال فيما يتكلمون ال الذين
خائن خيانة عىل بعدها امللك يطلع لم عنه عفا إن فإنه عنه، يعفون ال آوى ابن خيانة

مذنب. ذنب وال
امللك: جلساء بعض فقال به. يحتفظ لم وإن يخرج أن آوى بابن األسد فأمر
خبَّه يعرف ولم هذا أمر عليه يخفى كيف باألمور ومعرفته امللك رأي من لعجب إني

منه. ظهر الذي بعد عنه سيصفح أراه أني هذا من وأعجب ومخادعته،
إليه فرجع أمره، عن العذر منه يلتمس آوى ابن إىل رسوالً بعضهم األسد فأرسل
أمُّ فعلمت يُقتََل أن آوي بابن وأمر ذلك من األسد فغضب اختلقها، كاذبة برسالة الرسول
ابنها عىل ودخلت يرجئوه، أن بقتله أمروا الذين إىل فأرسلت أمره يف عجل قد أنه األسد
عجلت بني يا فقالت: باألمر. فأخربها آوي؟ ابن بقتل أمرت ذنب بأي بني يا فقالت:
يجتني صاحبها يزال ال والعجلة وبالتثبُّت العجلة برتك الندامة من العاقل يسلم وإنما

الرأي. ضعف بسبب الندامة ثمرة
َسبٌَل9 بعينيه يكون الذي كنظر نظره كان مفكِّر نظر أموره يف ينظر لم وَمْن
البعوضة صوت يسمع الذي الجاهل كالرجل وكان شعرة. كهيئة أمامهما أن له فيُخيَّل
أحد وليس بيشء، ليست أنها علم إليه وصلت فإذا شيئًا صوتها لشدَّة فيظنَّها الليل يف
باملعلم، واملتعلُّم بوالديه، والولد بزوجها، املرأة فإن امللوك؛ من والتثبُّت التوءدة إىل أحوج
بالعقل، والتقوى بالتقوى، وامللوك بامللوك، والعامة بالدِّين، والنَّاسك بالقائد، والجند
طبقاتهم11 عىل وإنزالهم أصحابه معرفة للملك الحزم ورأس واألناة.10 بالتثبُّت والعقل

لفعل. سبيالً بعض هالك إىل بعضهم وجد لو فإنه بعض، عىل بعضهم واتهامه
وقد عنه، راضيًا مادًحا تزل لم ثمَّ ومروءته وأمانته رأيه وبلوت آوي ابن جرَّبت وقد
والحسد الكذب أهل عمل ذلك ولعل كذبه، من صدقه ُعِلَم وال له صحة ال بيشء اتَّهمته

العني. يف تعرض غشاوة شبه سبل: 9

والرفق. الحلم األناة: 10
مراتبهم. طبقاتهم: 11
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ذلك يف عليه دخل عنهم وتغافل وزرائه أمر يف تهاون إذا امللك ألنَّ وزرائك؛ من والخيانة
ويرقبونهم األخيار يحسدون األرشار أن العقل طريق من أخرب وامللك عاقبته. تُكَرُه ما
مجيئه ومنذ له، وائتمانه إياه ارتضائه بعد يخونه أن للملك ينبغي وليس بهم، ليوقعوا
يعجل أن امللك رأي من كان وما والنصيحة ة العفَّ عىل إالَّ خيانة عىل له يطلع لم اآلن إىل

لحم. طابق ألجل عليه
للحم يتعرَّض يكن لم أنه ولتعلم آوى، ابن حال يف تنظر أن حقيق امللك أيها وأنت
آوى ابن أن له ظهر ذلك عن فحص إن امللك ولعل إياه! استودعته للحم فكيف يأكله وال
فيه، فوضعوه بيته إىل باللحم ذهبوا الذين وهم األمر بهذا ائتمروا الذين هم خصماء له
معه كان إذا والكلب الطري، سائر عليها اجتمع لحم قطعة رجلها يف كان إذا الحدأة فإن
رضر لكل محتمالً وكان نافع اليوم إىل كان منذ آوى وابن الكالب، عليه اجتمعت عظم
ًرسا. دونك يطوي يكن ولم راحة، فيه لك يكون عناء وكل إليك، تصل منفعة جنب يف

ابن برباءة فأخربه ثقاته بعض عليه دخل إذ املقالة هذه عليه تقصُّ األسد أمُّ فبينما
مع يتساهل ال أن حقيق آوى ابن براءة عىل اطلع أن بعد امللك إن األسد: أمُّ فقالت آوى.
يعودوا ال لكي عليه يعاقبهم ولكن ذلك، من أعظم هو ما عىل يتجرءوا لئال به سعى َمْن
الحبل منه يُْصنَُع له قوة ال كان وإن العشب فإن معك، فعلوا ما تحتقر وال مثله. إىل
الجريء للحسنى الكفور أمر يف يراجع أن للعاقل ينبغي ال فإنه الفيل. به يوثق الذي

بعمله. يُجَزى أن وينبغي باآلخرة يوقن ال والذي الخري يف والزاهد الغدر عىل
بالكثري. رضاه يبلغ لم باليسري سخط وَمْن الهفوة، وفرط الغضب رسعة عرفت وقد
منك فرط ما مناصحته من يوئسنَّك12 وال عليه وتعطف آوى ابن تراجع أن لك واألوىل
ُعِرَف َمْن وهو األحوال من حال عىل تركه ينبغي ال َمْن الناس من فإن اإلساءة؛ إليه
الحسد من والسالمة للناس واملحبَّة والوفاء والشكر العهد وحسن والكرم بالصالح
َمْن ا وأمَّ املئونة. منهم عليه ثقلت وإن واألصحاب لإلخوان واالحتمال األذى من والبعد
الرحمة عن والبعد والوفاء الشكر وقلة العهد ولؤم بالرشاسة ُعِرَف َمْن فهو تركه ينبغي
وأنت وجرَّبته آوى ابن عرفت وقد وعقابها، اآلخرة لثواب بالجحود واتَّصف والورع

بمواصلته. حقيق

أملك. يقطع يوئسنَّك: 12

178



النَّاسك آوى وابن األسد باب

إليك معتذر إني وقال: خريًا ووعده منه كان مما إليه واعتذر آوى بابن األسد فدعا
والذي بك اتصايل ل أوَّ يف منه خفت الذي هذا أوليس آوى: ابن فقال منزلتك إىل ورادك
التمس َمْن األخالء رشَّ وإن خدمتك؟ وتويلِّ صحبتك من عيلَّ عرضته مما امتنعت ألجله
بغري يرضيه أن يريد كان أو لنفسه، كنظره له ناظر غري كان وَمْن أخيه، برضِّ منفعة

األخالء. بني ذلك يقع ما وكثريًا هواه، اتباع ألجل الحق
العقوبة أشدَّ عاقبه َمْن إىل يطمنئ أن للملك ينبغي وال علم، ما إىل امللك من كان وقد
ذلك له يعرف فلم أهالً للكرامة كان َمْن أو ذنب، بغري ماله أخذ أو عمله من نزعه من
فلم الطمع أهل من كان أو أمره، يف ينظر ولم مظلوًما كان أو أهله، هو ما يعطه ولم
من بها هو فأخذ بريء منها هو جريمة احرتموا قد قوم بني كان أو يرجوه، ما يصب
هؤالء، أحد امللك أيها وأنا يصحبهم أن للملك ينبغي ال هؤالء فأمثال سبيلهم. وُخيلِّ بينهم
أن هللا يعلم وأنا مني. فيقتصُّ الهوان من لقيه الذي ينىس ال آوى ابن إن يقول امللك فلعل
يغلظن13 فال أخرى مرة ذلك بي يفعلوا أن خويف وإنما هذا قبل من يشء قلبي يف ليس
ال امللك وإن أصحبه. أن يل ينبغي ال وأنه واثق غري به أني أخربه ما امللك نفس عىل
إذا السلطان ذا فإن أصالً. يرفضه أن له ينبغي وال مثيل كان من يصحب أن له ينبغي

له. واإلقصاء إبعاده حالة يف للكرامة مستحًقا كان عزل
أمانتك وجرَّبت وأخالقك طباعك بلوت قد إني له: قال ثمَّ كالمه إىل األسد يلتفت فلم
الكرماء، األخيار منزلة نفيس من منزلك وإني بك،14 َمَحل َمْن كذب وعرفت ووفاءك
إىل عدنا وقد اإلساءة. من الكثرية الخالل اإلحسان من الواحدة الخلَّة تنسيه والكريم

ورسور. غبطة بذلك ولك لنا كائن فإنه بنا الثقة إىل فعد بك الثقة
إالَّ األيام تزده ولم الكرامة األسد له وضاعف ييل، كان ما والية إىل آوى ابن فعاد

منه. تقرُّبًا

. يصعبنَّ ال : يغلظنَّ ال 13

بسعاية. كادك أي بك: محل 14
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عرش الثالث الفصل

والشعهر واإلسوار اللبؤة باب

َمْن شأن يف مثالً يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
وزاجر واعظ به ينزل مما له ويكون الرضر، من يصيبه ملا عليه قدر إذا غريه رضَّ يدع

لغريه. والعداوة الظلم ارتكاب عن
الجهالة أهل إالَّ يسوؤهم وما بالناس يرضُّ ما طلب عىل يقدم ال إنه الفيلسوف: قال
يف عليهم يدخل بما العلم وقلَّة واآلخرة نيا الدُّ أمور من العواقب يف النظر وسوء والسفه
وإن العقول، به تحيط ال مما اكتسبوا ما تبعة من يلزمهم وبما النقمة حلول من ذلك
يسلم لم صنع ما وبال به ينزل أن قبل له عرض باتفاق بعض رضر من بعضهم سلم
من يسلم أن حقيًقا وكان املصائب يأمن لم العواقب يف يفكر لم َمْن فإن مرَّة؛ كل يف
أن عن فارتدع الغري من ة املرضَّ من يصيبه بما واعترب الجاهل اتَّعظ وربما املعاطب،
لغريه رضره من عنه َكفَّ ما نفع له وحصل والعدوان الظلم من ذلك بمثل أحًدا يغىش1

ذلك؟ كان وكيف امللك. قال والشعهر. واإلسوار اللبؤة حديث ذلك ومثل العاقبة. يف
طلب يف خرجت وإنها شبالن ولها غيضة يف كان لبؤة أن زعموا الفيلسوف: قال
وسلخ فقتلهما ورماهما عليهما فحمل إسوار بهما فمر كهفهما، يف وخلَّفتهما الصيد
من بهما حلَّ ما رأت ا فلمَّ رجعت إنها ثمَّ منزله. إىل بهما وانرصف فاحتقبهما2 جلديهما

ت. وضجَّ وصاحت لبطن ظهًرا اضطربت الفظيع األمر
تصنعني الذي هذا ما لها: قال صياحها من ذلك سمع ا فلمَّ شعهر، جنبها إىل وكان
جلديهما وسلخ فقتلهما إسوار بهما مرَّ شبالي اللبؤة: قالت به! أخربيني بك نزل وما

يأتي. يغىش: 1
ركوبته. رحل مؤخر يف شدَّهما أي احتقبهما: 2



ودمنة كليلة

واعلمي نفسك، من وأنصفي ي تضجِّ ال الشعهر: لها قال العراء. يف ونبذهما3 فاحتقبهما
لم اإلسوار هذا وإن ثمره، يجني الرشِّ وفاعل يحمده الخري ففاعل مكافأة، دار نيا الدُّ أن
كان مَمْن واحد غري إىل ذلك مثل وتأتني مثله بغريك تفعلني كنت وقد إالَّ شيئًا إليك يأِت
صرب ما عىل غريك من فاصربي بشبليك تجدين ما مثل عليه يعزُّ وَمْن بحميمه يجد4
العقاب، أو الثواب من ثمرة عمل وبكل تُدان، تدين كما قيل: قد فإنه منك. عليه غريك

بذره. حسب عىل أعطى الحصاد حرض إذا كالزَّرع والقلَّة، الكثرة يف قدره عىل وهما
من لك كم الشعهر: قال إشارته. عن يل وأفصح تقول ما يل بنيِّ اللبؤة: قالت
لحم اللبؤة: قالت فيه؟ قوتك كان ما الشعهر: قال سنة. وكذا كذا اللبؤة: قالت العمر؟
وآكله. الوحش أصيد كنت اللبؤة: قالت إياه؟ يطعمك كان وَمْن الشعهر: قال الوحش.
قال بىل. قالت: ات؟ وأُمَّ آباء لها كان أما تأكلني، كنت التي الوحوش أرأيت الشعهر: قال
لك؟ وأسمع أرى ما الجزع5 من ات واألُمَّ اآلباء ألولئك أسمع وال أرى ال بايل فما الشعهر:
بما وجهالتك فيها تفكُّرك وقلَّة العواقب يف نظرك لسوء إالَّ نزل ما بك ينزل لم أنه أما

ها. رضِّ من عليك يرجع
وأن نفسها عىل جنت مما ذلك أن عرفت الشعهر كالم من ذلك اللبؤة سمعت ا فلمَّ
والنسك الثمار أكل إىل اللحم أكل عن وانرصفت الصيد فرتكت وظلًما؛ جوًرا كان عملها
قال الثمار من عيشه وكان الغيضة، تلك صاحب وكان ورشان6 ذلك رأى ا فلمَّ والعبادة.
وأنت تأكلينها أبرصتك ا فلمَّ املاء. لقلَّة تحمل لم هذا عامنا الشجر أن أظنُّ كنت قد لها:
فانتقصته غريك رزق إىل وتحوَّلت لك هللا قسم وما وطعامك رزقك فرتكت اللحم آكلة
قلَّه أتت وإنما اليوم قبل تثمر كانت كما أثمرت العام الشجر أن علمت فيه، عليه ودخلت
إذا هالكهم أرسع ما منها عيشهم مَلْن وويل للثمار وويل للشجر فويل جهتك، من الثمر

ألكلها! معتاًدا يكن ولم حظ فيها له ليس َمْن عليهم وغلبهم أرزاقهم يف عليهم دخل
العشب أكل عىل وأقبلت الثمار أكل تركْت الورشان كالم من ذلك اللبؤة سمعت ا فلمَّ

والعبادة.

طرحهما. نبذهما: 3
يحزن. يجد: 4

الصرب. عدم الجزع: 5
الحمام الساق أو حر ساق صوته حكاية ألن القماري؛ ذكر وهو حر ساق له يقال طائر ورشان: 6

الحمام. فرخ أنه يعني فرخه والحر
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والشعهر واإلسوار اللبؤة باب

رضِّ عن يصيبه برضِّ انرصف ربما الجاهل أن لتعلم املثل هذا لك رضبت وإنما
بقول الثمار أكل عن ثمَّ اللحم أكل عن شبليها يف لقيت ملا انرصفت التي كاللبؤة الناس

والعبادة. النسك عىل وأقبلت الورشان
تصنعه ال لنفسك ترضاه ال ما قيل: قد فإنه ذلك يف النظر بحسن أحقُّ والناس

الناس. ورضا تعاىل هللا رضا العدل ويف العدل، ذلك يف فإن لغريك،
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عرش الرابع الفصل

وإيراخت وبالذ إيالذ باب

التي األشياء يف مثالً يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
رأس ذلك ويكون سلطانه، بها ويثبِّت ملكه، ويحفظ نفسه، بها يلزم أن امللك عىل يجب

الجود؟ أم الشجاعة أم املروءة أم الحلم ومالكه1: أمره
رأس والحلم السلطنة. تثبت وبه الحلم ملكه امللك به يحفظ ما أحق إن بيدبا: قال
له وكان بالذ يُْدَعى ملك كان أنه زعموا كالذي امللوك. يف كان ما وأجود ومالكها األمور
ثمانية منامة يف فرأى ليلة ذات نام امللك وإن ناسًكا، متعبًدا وكان إيالذ يُْدَعى وزير
حرضوا ا فلمَّ رؤياه، وا ليعربِّ اك النُسَّ وهم بالرباهمة فدعا مرعوبًا فاستيقظ أفزعته أحالم
سبعة أمهلنا فإن عجبًا. امللك رأى لقد بأجمعهم: فقالوا رأى ما عليهم قصَّ يديه بني

بتأويله. جئناه أيام
وائتمروا أحدهم منزل يف اجتمعوا ثم عنده من فخرجوا أمهلتكم. قد امللك: قال
علمتم وقد عدوكم، من وتنتقمون ثأركم به تدركون واسًعا علًما وجدتم قد وقالوا: بينهم
رؤياه، تفسري وسألنا ه رسِّ عىل أطلعنا قد هو وها ألًفا، عرش اثنى باألمس منا قتل أنه
نريد، الذي يفعل أن عىل والجزع الفرق يحمله حتى ونخفه القول له نغلظ فهلموا
كتبنا يف نظرنا قد فإنا نقتلهم؛ حتى عليك يكرم وَمْن أحباءك إلينا ادفع فنقول: ونأمره
ي نُسمِّ َمْن بقتل إالَّ الرشِّ هذا من فيه وقعت وما لنفسك رأيت ما عنك يدفع أن نَر فلم

لك.
أم إيراخت امللكة نريد قلنا يل.. وهم سمُّ تقتلوا؟ أن تريدون وَمْن امللك: قال فإن

عندك. وأفضلَّهم إليك بنيك أحبَّ جوير ونريد عليك، نسائك أكرم املحمودة جوير

قوامه. مالكه: 1



ودمنة كليلة

الذي األبيض والفيل مثله، يوجد ال الذي وسيفك ك، رسِّ صاحب الكاتب كاال ونريد
اللذين العظيمني الفيلني ونريد القتال، يف مركبك هو الذي والفرس الخيل، تلحقه ال
الفاضل الحكيم كباريون ونريد القوي، الرسيع البختي2 ونريد الذكر، الفيل مع يكونان

بنا. فعل بما منه لننتقم باألمور العالم
تجعل ثم لك سميناهم الذين هؤالء تقتل أن امللك أيها لك ينبغي إنما له: نقول ثم
معارش نحن اجتمعنا الحوض من خرجت فإذا فيه. تقعد ثم تملؤه حوض يف دماءهم
ونغسلك الدم عنك ونمسح عليك ونتفل فنرقيك حولك نجول األربعة اآلفاق من الرباهمة
نتخوَّفه الذي البالء بذلك هللا فيدفع البهي منزلك إىل تقوم ثم الطيب، والدُّهن باملاء
فداك وجعلتهم لك ذكرنا الذين أحبائك عن نفسك وطابت امللك أيها صربت فإن عليك،
وإن أحببت، َمْن بعدهم من واستخلفت وسلطانك ملكك لك واستقام البالء من تخلَّصت
قتلناه نأمره فيما أطاعنا هو فإن تهلك، أو ملكك يغضب أن عليك تخوَّفنا تفعل لم أنت

قتلة. رشَّ
أيها له: وقالوا الثامن اليوم يف إليه رجعوا فيه ائتمروا ما عىل أمرهم أجمعوا ا فلمَّ
أيها لك فليكن بيننا. فيما الرأي عن وفحصنا رأيت ما تفسري كتبنا يف نظرنا إنا امللك
وتؤمننا. بنا تخلو أن إالَّ رأينا بما نعلمك أن نقدر ولسنا والكرامة. الصالح الطاهر امللك
املوت لهم: فقال فيه: ائتمروا بالذي فحدَّثوه بهم وخال عنده كان َمْن امللك فأخرج

نفيس. عديل هم الذين هؤالء قتلت أنا إن الحياة من يل خري
وفراق عندي املوت وإن ملًكا، الدَّهر كل ولست قصرية والحياة محالة ال ميت وأنا

قتلهم. يف اإلثم من أرتكبه عما فضالً سواءٌ األحباب
لم إنك امللك أيها فقالوا: لهم فأذن أخربناك. تغضب لم أنت إن الربهميون: له قال
هذا وملكك بنفسك فاحتفظ نفسك، من عندك أعزَّ غريك نفس تجعل حني صوابًا تقل
الذين مملكتك أهل وجوه يف بملكك عينًا وقرَّ ويقني ثقة عىل العظيم الرجاء لك فيه الذي
مَلْن إيثاًرا3 نفسك فتهلك بالضعيف وتأخذ العظيم األمر تدع وال بهم، وكرمت رشفت

. تحبُّ

الخراسانية. اإلبل وهي البخت واحد البختي: 2
تفضيالً. إيثاًرا: 3
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وإيراخت وبالذ إيالذ باب

أحبَّ َمْن يحب ال وأنه لنفسه محبًة الحياة يحب إنما اإلنسان أن امللك أيها واعلم
ملكك تنل لم وإنك بملكك، هللا بعد نفسك قوام وإنما حياته، يف به ليتمتع إالَّ األحباب من
عليك، ويهون ترفضه أن ينبغي وليس والسنني الشهور يف الكثري والعناء باملشقة إالَّ

له.4 خطر ال فإنه سواها ما ودع مناها لنفسك وانظر كالمنا فاستمع
اشتدَّ الكالم يف عليه واجرتءوا القول يف له أغلظوا قد الربهميني أن امللك رأى ا فلمَّ
كما ويتقلَّب يبكي وجهه عىل فخرَّ حجرته إىل ودخل ظهرانيهم بني من وقام وحزنه ه غمُّ
يف أعظم األمرين أي أدري ما نفسه: يف يقول وجعل املاء، من خرجت إذا السمكة تتقلَّب
األبد إىل عيلَّ بباٍق ملكي وليس عشت ما الفرح أنال ولن أحبائي؟ قتل أم الهلكة نفيس،
وكيف وجوير، إيراخت أر لم إذا الحياة يف لزاهد وإني ملكي، يف سؤيل باملصيب ولست
األبيض فييل هلك إذا أمري أضبط وكيف إيالذ، وزيري هلك إذا بملكي القيام عىل أقدر
نيا بالدُّ أصنع وما بقتله الرباهمة أشار َمْن قتلت وقد ملًكا أُدَعى وكيف الجواد، وفريس

بعدهم؟
من امللك نال ما إيالذ رأى ا فلمَّ وهمه. امللك بحزن األرض يف فشا الحديث إن ثم
هذا عن فأسأله امللك أستقبل أن يل ينبغي ما وقال: ونظر حكمته يف فكَّر والحزن الهمِّ

يدعوني. أن غري من ناله قد الذي األمر
بمشورتي إالَّ عمالً يعمل لم اآلن إىل امللك خدمت منذ إني فقال: إيراخت إىل انطلق ثم
من خاليًا رأيته وإني شيئًا، منه يظهر أراه وال هو ما أعلم ال أمًرا عني يكتم وأراه ورأيي،
أطلعهم قد يكون أن من خائف وأنا فيها، عنا احتجب وقد لياٍل منذ الربهميني جماعة
السوء.. منه عليه ويدخل ه يرضُّ بما عليه يشريوا أن آمنهم فلست أرساره من يشء عىل
فإني وأعلميني عليه هو بما وأخربيني وشأنه أمره عن فاسأليه عليه وادخيل فقومي
قبيحة، خطة عىل وحملوه أمًرا له زيَّنوا قد الربهميني فلعل عليه، الدخول عىل أقدر لست
األمور صغري عنده وسواءُ أحًدا يسأل ال غضب إذا أنه امللك خلق من أن علمت وقد

وكبريها.
هذه يف عليه بداخلة فلست العتاب بعض امللك وبني بيني كان إنه إيراخت: فقالت
بالك، عىل ذلك يخطرنَّ وال هذا مثل يف الحقد عليه تحميل5 ال إيالذ: لها فقال الحال.

منزلة. علوَّ وال له رشف ال له: خطر ال 4

تحفظي. ال تحميل: ال 5
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ودخلت غمي اشتدَّ ما يقول: كثريًا سمعته وقد سواك، أحٌد عليه الدخول عىل يقدر فليس
تطيب أنه تعلمني بما وكلميه عنه واصفحي إليه فقومي عني. ذلك ي ُرسِّ إالَّ إيراخت عيلَّ
أعظم اململكة وألهل لنا بذلك فإن جوابه يكون بما وأعلميني يجده الذي ويذهب نفسه به

الراحة.
امللك أيها بك الذي ما فقالت: رأسه عند فجلست امللك عىل فدخلت إيراخت فانطلفت
ينبغي فقد بك بما فأعلمني محزونًا. أراك فإني الرباهمة؟ من سمعت الذي وما املحمود

بأنفسنا. ونؤاسيك معك نحزن أن لنا
ال أمر فإنه وحزنًا؛ غًما فتزيديني أمري عن تسأليني ال املرأة أيتها امللك: فقال

عنه. تسأليني أن ينبغي
نزلت إذا َمْن عقالً الناس أحمد إنما هذا؟ يستحق َمْن منزلة عندك نزلت قد أو قالت:
من ينجو حتى النصح أهل من استماًعا وأكثرهم ضبًطا، أشدَّ لنفسه كان النازالت به
وال الرحمة، من يقنط ال الذَّنب فعظيم واملشاورة، والبحث والعقل بالحيلة النازلة تلك
الجسم ينخالن أنهما إالَّ مقضيًا شيئًا يردان ال فإنهما والحزن الهمِّ من شيئًا عليك تدخلنَّ

أخربتني. إن أمرك تحمد وسوف عبادة، املصيبة نزول عند والصرب ، العدوَّ ويشفيان
فيه؛ خري ال عنه تسألينني والذي شققت6 فقد يشء عن تسأليني ال امللك: لها قال
أن وذاك نفيس، عديل هو وَمْن مملكتي أهل من كثري وهالك وهالكك هالكي عاقبته ألن
العيش يف خري وال مودتي أهل من وكثري جوبر وقتل قتلك من بد ال أنه زعموا الرباهمة

الحزن؟ اعرتاه إالَّ بهذا يسمع أحد وهل بعدكم.
أيها فقالت: جزًعا، للملك تظهر أن عقلها ومنعها جزعت إيراخت ذلك سمعت ا فلمَّ
منك أطلب ولكني عينك، به تقرُّ ما ومثيل سواي يف ولك الفداء لك فنحن تجزع ال امللك

لك. نصيحتي وهي وإيثاري لك حبي طلبتها عىل يحملني حاجة امللك أيها
هي؟ وما امللك: قال

حتى أمر يف تشاورهم وال الرباهمة من بأحد بعدها تثق ال أن منك أطلب قالت:
أن عىل تقدر ولست عظيم أمر القتل فإن مراًرا؛ ثقاتك فيه تشاور ثم أمرك يف تتثبت
حتى يدك من تلقه فال فيه خري ال جوهًرا لقيت إذا الحديث: يف قيل وقد قتلت َمْن تحيي

يعرفه. َمْن تريه

املشقة. يف أوقعتني عيلَّ: شققت 6
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منهم قتلت وقد يحبُّونك ال الرباهمة أن واعلم أعداءك، تعرف ال امللك أيها وأنت
أن جديًرا كنت ما ولعمري أولئك، من ليسوا هؤالء أن تظن وال ألًفا، عرش اثني باألمس
بينك الذي الحقد ألجل قالوا ما لك قالوا وإنما عليها، تطلعهم أن وال برؤياك تخربهم
قبلت لو وأظنك منك، قصدهم فيبلغوا ووزيرك أحباءك ويهلكون يهلكونك لعلهم وبينهم
كان؛ كما إليهم امللك فيعود ملكك عىل وغلبوك بك ظفروا بقتله أشاروا َمْن فقتلت منهم
ثم فُقِطَعت األرض يف به تتثبت وما أصولها إىل أوال ُعِمَد قلعها أريد إذا الشجرة فإن
يف رأيت عما فأخربه عالم فطن فهو الحكيم كباريون إىل فانطلق قلعها فهان ُقِلَعت

وتأويلها. وجهها عن واسأله رؤياك
فركبه َج فأُْرسِ بفرسه فأمر الغمِّ؛ من يجده كان ما عنه ي ُرسِّ ذلك امللك سمع ا فلمَّ
مطأطئًا وقام له وسجد فرسه عن نزل إليه انتهى ا فلمَّ الحكيم. كباريون إىل انطلق ثم

اللون؟ متغري أراك يل وما امللك أيها بالك ما الحكيم: له فقال يديه. بني الرأس
خائف وأنا الرباهمة عىل قصصتها أحالم ثمانية املنام يف رأيت إني امللك: له فقال
مني يُْغصَب أن وأخىش لرؤياي، تعبريهم من سمعت مما أمر عظيم ذلك من يصيبني أن

عليه. أُغَلَب أن أو ُمْلِكي
وأخربتك عليك قصصتها شئت وإن أحالمك، عيلَّ قصصت شئت إن الحكيم: له فقال

جميعه. رأيت بما
أحسن. فيك من بل امللك: قال

الحمراوان السمكتان أما منه. تخف وال األمر هذا امللك أيها حزنك ال الحكيم: قال
مكللني بعقدين هيمون ملك من رسول يأتيك فإنه ذنبيهما عىل قائمتني رأيتهما اللتان

يديك. بني فيقوم ذهب من رطل آالف أربعة قيمتهما األحمر والياقوت بالدُّر
من يأتيك فإنه يديك بني فوقعتا ظهرك وراء من طارتا رأيتهما اللتان الوزتان ا وأمَّ

يديك. بني فيقومان مثلهما األرض عىل ليس فرسان بلخ ملك
َمْن صنجني ملك من يأتيك فإنه اليرسى رجلك عىل تدبُّ رأيتها التي الحية ا وأمَّ

مثله. يوجد ال الحديد خالص بسيف يديك بني يقوم
يقوم َمْن كازرون ملك من يأتيك فإنه جسدك به خضب كأنه رأيت الذي الدم ا وأمَّ

الظلمة. يف ييضء أرجوان حلَّة ى يُسمَّ معجب بلباس يديك بني
يديك بني يقوم َمْن كيدور ملك من يأتيك فأنه باملاء جسمك غسلك من رأيت ما ا وأمَّ

الخيل. تلحقه ال أبيض بفيل
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يديك بني يقوم َمْن األرزن ملك من يأتيك فإنه بالنار شبيًها رأسك عىل رأيت ما ا وأمَّ
والياقوت. بالدُّر مكلَّل ذهب من بإكليل

بضارك وليس اليوم ذلك مفًرسا فلست بمنقاره رأسك رضب رأيته الذي الطائر ا وأمَّ
تحبه. عما واإلعراض السخط بعض فيه ولكن منه 7 توجلنَّ فال

أيام سبعة بعد تأتيك فإنها والرُّسل 8 الُربُُد هذه ا وأمَّ امللك. أيها رؤياك تفسري فهذا
يديك. بني فتقوم جميًعا

منزله. إىل ورجع لكباريون سجد ذلك امللك سمع ا فلمَّ
عىل فجلس امللك فخرج الرُّسل، بقدوم البشائر جاءت أيام سبعة بعد كان ا فلمَّ
ذلك امللك رأى ا فلمَّ الحكيم، كباريون أخربه كما الهدايا وجاءته لألرشاف وإذن الرسير
الرباهمة عىل رؤياي قصصت حني قت ُوفِّ ما وقال: كباريون علم من وفرحه عجبه اشتدَّ
ينبغي ال وكذلك وأهلكت، لهلكت تداركني تعاىل هللا أنَّ ولوال به، أمروني بما فأمروني
ورأيت فقبلته بالخري أشارت إيراخت وإن العقول، ذوي األخالء من إالَّ يسمع أن ألحد
اإلكليل خذ إليالذ: قال ثم اختارت. ما منها لتأخذ يديها بني الهديَّة فضعوا النجاح، به

بها. واتبعني واحملها والثياب
يدي بني واإلكليل الكسوة دْع إليالذ: فقال يديه بني وحورقناه إيراخت امللك ودعا
وأخذت اإلكليل منها فأخذت إيراخت يدي بني الهدايا فُوِضَعت شاءت؛ أيها لتأخذ إيراخت

وأحسنها. الثياب أفخر من كسوة حورقناه
واإلكليل بالصحفة عليه فدخلت بحالوة أرًزا ذلك بعد للملك صنعت إيراخت وإن
إىل امللك فالتفت امللك، يدي بني ومرَّت الكسوة تلك لبست حورقناه أن واتفق رأسها، عىل
مثلها. خزائننا يف ليس التي الكسوة وتركت اإلكليل أخذت حني جاهلة إنك فقال: إيراخت
رأيها وذم هي وتجهيلها عليها وثناءه لحورقناه امللك مدح إيراخت سمعت ا فلمَّ
وكان وجهه، عىل األرز فسال امللك رأس بالصحفة فرضبت والغيظ الغرية ذلك من أخذها

كباريون. ها عربَّ التي الرؤيا تعبري تمام ذلك
هذه رتني حقَّ كيف العالم ملك وأنا ترى أال وقال: بإيالذ ودعا مكانه من امللك فقام

ترحمها. وال واقتلها بها فانطلق ترى؟ ما بي وفعلت الجاهلة

. تخافنَّ فال أي : توجلنَّ 7
الرسل. عليها تأتي التي الخيل وهي بريد جمع الُربُُد: 8
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عاقلة فاملرأة الغضب؛ عنه يسكن حتى أقتلها ال وقال: امللك عند من إيالذ فخرج
وقد عنها بصاير امللك وليس النساء يف عديل لها ليس التي امللكات من الرأي سديدة
تؤخر َلْم ِلَم يقول أن آمنه ولست عظيم. فيها ورجاؤنا صالحة وعملت املوت من خلصته
نادًما رأيته فإن ثانية. فيها امللك رأي أنظر حتى قاتلها فلست تراجعني؟ حتى قتلها
القتل من إيراخت وأنجيت عظيًما عمالً عملت قد وكنت حيَّة بها جئت فعل ما عىل حزينًا
مصوبًا مسرتيًحا فرًحا رأيته وإن يًدا، بذلك الناس عامة عند واتخذت امللك قلب وحفظت

يفوت. ال فقتلها فعله الذي يف رأيه
حني وحراستها بخدمتها وأمره أمنائه من خادًما بها ووكَّل منزله إىل بها انطلق ثم
الحزين كالكئيب امللك عىل ودخل بالدم سيفه خضب ثمَّ امللك، أمر من يكون ما ينظر
الغضب عنه سكن أن امللك يلبث فلم إيراخت، يف أمرك أمضيت قد إني امللك أيها فقال:
وهو ويتجلَّد، عنها نفسه يعزي وجعل عليها أسفه واشتدَّ وفضلها إيراخت جمال وذكر
عقل من عرف ملا ورجا ال. أم فيها أمره أمىض أحًقا إيالذ يسال أن يستحيي ذلك مع

ذلك. فعل قد يكون ال أن إيالذ
امللك أيها تحزن وال تهتم ال له: فقال به. الذي فعلم عقله بفضل إيالذ إليه ونظر
امللك أيها فاصرب ويفسدانه، الجسم ينحالن ولكنهما منفعة والحزن الهمِّ يف ليس فإنه
حدثني. قال: يسليه. بحديث أحدِّثه أن امللك أحبَّ وإن أبًدا، عليه بقادر لست ما عىل

الحمامتني مثل

الذكر فقال والشعري، الحنطة من عشهما مآل وأنثى ذكًرا حمامتني أن زعموا إيالذ: قال
جاء فإذا شيئًا، ههنا مما نأكل فلسنا به نعيش ما الصحاري يف وجدنا إذا إنا لألنثى:
بذلك األنثى فرضيت فأكلناه؛ عشنا يف ما إىل رجعنا يشء الصحاري يف يكن ولم الشتاء
فغاب. الذكر فانطلق عشهما يف وضعاه حني نديًا الحب ذلك وكان رأيت. نعما له: وقالت
لها: فقال ناقًصا الحب رأى الذكر رجع ا فلمَّ ر، وتضمَّ الحب يبس الصيف جاء ا فلمَّ
أكلت ما إنها تحلف فجعلت أكلته؟ فِلَم شيئًا، منه نأكل ال أن عىل رأينا جمعنا كنا أليس

ماتت. حتى ينقرها وجعل يصدقها فلم إليه تتنصل9 وجعلت شيئًا منه

تتربأ. تتنصل: 9
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رأى ا فلمَّ كان، كما العش وامتأل الحب تندى الشتاء ودخل األمطار جاءت ا فلمَّ
بعدك والعيش الحبُّ ينفعني ما وقال: حمامته جانب إىل اضطجع ثم ندم، ذلك الذكر
وال ظلمتك قد أني وعلمت أمرك يف فكرت وإذا عليك، أقدر ولم أجدك فلم طلبتك إذا
إىل مات حتى رشابًا وال طعاًما يطعم فلم حزنه عىل استمرَّ ثمَّ فات! ما تدارك عىل أقدر

جانبها.

العدس وطبق الرجل مثل

الذكر، الحمام ندم كما الندامة يخاف َمْن سيما وال والعقوبة العذب يف يعجل ال والعاقل
عىل الطبق فوضع العدس، من طبق رأسه وعىل الجبل دخل رجالً أن أيًضا سمعت وقد
الشجرة، عىل وصعد العدس من كفه ملء فأخذ شجرة من قرد فنزل ليسرتيح األرض
العدس من يده يف كان ما وانترش يجدها فلم طلبها يف فنزل حبة يده من فسقطت

أجمع.
تجد. ال ما وتطلب تدعهم تحب مَمْن كثري عندك امللك أيها أيًضا وأنت

كلمة من إيالذ! إيها فقال: هلكت. قد إيراخت تكون أن خيش ذلك امللك سمع ا فلمَّ
يف تتثبَّت ولم مني كان واحد بحرف وتعلَّقت ساعتك، من به أمرتك ما فعلت واحدة

األمر.
اختالف وال لكلماته تبديل ال الذي هللا هو يختلف، ال واحد قوله الذي إن إيالذ: فقال

لقوله.
إيراخت. بقتل حزني وشدَّدت أمري أفسدت لقد امللك: قال

يعمل ال والذي يوم، كل يف اإلثم يعمل الذي يحزنا: أن لهما ينبغي اثنان إيالذ: قال
ال طويلة الجزاء يعاينان إذا وندامتهما قليل ونعيمها نيا الدُّ يف فرحهما ألن قط؛ الخري

إحصاؤها. يستطاع
أبًدا. يشء عىل أحزن ال حية إيراخت رأيت لنئ امللك: قال

يأثم لم والذي يوم، كل الربِّ يف املجتهد يجزنا: أن لهما ينبغي ال اثنان إيالذ: قال
قط.

نظرت. مما أكثر إيراخت إىل بناظر أنا ما امللك: قال
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ينظر ال األعمى أن وكما له، عقل ال والذي األعمى، ينظران: ال اثنان إيالذ: قال
من الحسن يعرف ال له عقل ال الذي كذلك والقرب، البعد ينظر وال ونجومها السماء

امليسء. من املحسن وال القبيح،
فرحي. الشتد إيراخت رأيت لو امللك: قال

العالم أمور يبرص البصري أن فكما والعالم. البصري، الفرحان: هما اثنان إيالذ: قال
ويعرف واإلثم الربَّ يبرص العالم فكذلك والقريب، والبعيد والنقصان الزيادة من فيه وما

مستقيم. رصاط10 إىل ويُهَدى نجاته له ويتبني اآلخرة أعمال
بعد. إيراخت إىل النظر من أشتف11 لم إني امللك: قال

ما يأمل وَمْن وادخاره، املال جمع ه همُّ يكون َمْن أبًدا: يشتفيان ال اثنان إيالذ: قال
يجد. ال ما ويسأل عليه يقدر ال

االتقاء.12 ونلزم الحذر ونأخذ إيالذ يا منك نتباعد أن لنا ينبغي امللك: قال
وال عقاب وال إثم وال برَّ ال يقول الذي منهما: يتباعد أن ينبغي اثنان إيالذ: قال
وال بمحلل له ليس عما برصه يرصف يكاد ال والذي فيه، أنا مما عيلَّ يشء وال ثواب
اإلثم من نفسه به تهمُّ عما قلبه وال غريه، خاصة عن نفسه وال السوء، استماع عن أذنه

والحرص.
صفًرا. إيراخت من يدي صارت امللك: قال

فيها ليس التي واألرض ماء، فيه ليس الذي النهر أصفار: أشياء أربعة إيالذ: قال
. الرشِّ من الخري يعرف ال الذي والجاهل بعل، لها ليس التي واملرأة ملك،

الجواب.13 ى لتُلقَّ إيالذ يا إنك امللك: قال
املهداة واملرأة خزائنه، من ويقسم يعطي الذي امللك الجواب: ون يُلقُّ ثالثة إيالذ: قال

للخري. املوفق العالم والرجل الحسب، ذوي من تودُّ َمْن إىل
حق. بغري إيالذ يا إيراخت أهلكت امللك: قال

طريق. رصاط: 10

أكتف. أشتِف: 11
ظ. التحفُّ االتِّقاء: 12

إليه. ق وتوفَّ تلهمه ى: تُلقَّ 13
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ودمنة كليلة

ينفخ ثم البيض الثياب يلبس الذي الحق: عن الزائغون14 هم ثالثة إيالذ: فقال
يف أبًدا ورجاله الجديدين الجوربني يلبس الذي ار والقصَّ بالدخان، فيسوِّدها بالكري15

فيبطر. يركبه فال عنه يلتهي ثم للركوب الكريم الفرس يقتني والذي املاء،
نيا. الدُّ فراق قبل إيراخت إىل أنظر ليتني امللك: قال

ثواب يرتجي وهو له ورع ال َمْن ثالثة: عليه اليقدرون ما يطلبون الذين إيالذ: قال
الدِّماء يسفك الذي والفاجر ، السخيِّ منزلة ينال أن ببخله يلتمس الذي والبخيل األبرار،

الشهداء. أروح من روحه أن ويأمل
إليها. البالء وجررت نفيس عىل جنيت الذي أنا امللك: قال

يجمع والبخيل أعزل، وهو للقتال يتعرَّض الذي خمسة: الناس يف أولئك إيالذ: قال
يخطب والكبري ماله، ويأخذون فيقتلونه اللصوص فيقصده معه أحد وال منزله يف ماله
فهي عارم16 شاطر وهو ولدها تحبُّ التي واملرأة الجميلة، يخطب والقبيح الصغرية،

عليها. ووباالً لها تعبًا يكون هو ثمَّ وتخفيها أموره تسرت
إيراخت. قتيل يف موضعه غري األمر وضعت قد امللك: قال

من خوًفا السماء نحو رجليه يرفع الذي الطائر ثالثة: ذلك يفعل َمْن إيالذ: قال
خوف األرض عىل الثانية يضع وال واحدة رجل عىل يقوم الذي والكركيُّ عليه، سقوطها
كالخراطني17 النفاد. من ماله عىل يخاف يشبع ال أكل إذا البخيل والغني َّ يخسفها أن
يلغ الذي وكالكلب ويفنى، ينفد لئال منه األكل من اإلقالل تقصد الرتاب طعامها التي
ذلك يفعل ال بالليل يطري الذي والخفاش يجف، أن حذًرا منه يعبُّ وال بلسانه النهر من

الطري. أقبح وهو لحسنه الناس يصطاده أن مخافة بالنهار؛
إيراخت. عىل حزني قط أحزن لم امللك: قال

عفيفة، كانت إذا عليها: يُحَزَن أن أهالً كانت املرأة يف كنَّ إذا أشياء خمسة إيالذ: قال
له. محبة لزوجها موافقة جميلة، عاقلة، والنسب، الحسب كريمة

إيراخت. عىل حزني من نوم وال سنة18 تأخذني ليس امللك: قال

املائلون. الزائغون: 14
الحداد. فيه ينفخ الذي الزُّق الكري: 15

مؤذ. رشس عارم: 16

لها. مفرد ال الندية، األرض يف تولد طوال حمر ديدان هي الخراطني: 17
نعاس. سنة: 18
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وإيراخت وبالذ إيالذ باب

أمني، وال خازن له وليس املال الكثري يسرتيحان: وال يهجعان ال اثنان إيالذ: قال
له. طبيب وال املرض والشديد

إيالذ يا بالك ما امللك: له فقال سكت. األمر به اشتدَّ قد مللك رأى ملَّا إيالذ إنَّ ثمَّ
سكت؟

إليه آل ما أعلم أن إرادة به امتحنتك فيما عليك تجارست قد إني امللك، أيها قال:
ما وعقلك حلمك من يل وبان ذلك يف طوري19 تجاوزت قد وأراني إيراخت، يف أمرك
حالك، عن ت تغريَّ وال الغضب من يشء عليك به اجرتأت ما مع منك يبد لم إذا أذهلني
للملك نصًحا إالَّ مني ذلك يكن لم وإن عني وتجاوزك وصفحك لعفوك شاكر أنا وها

بالحياة. إيراخت فإن تراه، بما فعاقبني أو شئت إن عني فاعف ألمره، واستطالًعا
أعرف ما الغضب من منعني إنما إيالذ يا وقال: فرحه اشتدَّ ذلك امللك سمع ا فلمَّ
إيراخت؛ قتلت قد تكون ال أن بعلمك ملعرفتي أرجو وكنت حديثك، وصدق نصيحتك من
ولكنها ة مرضَّ طلب وال عداوة تأته لم القول يف وأغلظت20 عظيًما أتت تكن وإن فإنها
أن أردت إيالذ يا ولكنك وأحتمله، ذلك عن أعرض أن يل ينبغي كان وقد لغرية ذلك فعلت
شاكر، لك وأنا األيادي21 أفضل عندي اتخذت وقد أمرها. من شكٍّ يف وترتكني تختربني

بها. فأتني فانطلق
ا فلمَّ بها وانطلق ذلك ففعلت تتزيَّن، أن وأمرها إيراخت فأتى امللك عند من فخرج
أحسن الذي امللك أحمد ثم تعاىل هللا أحمد وقالت: يديه بني قامت ثم للملك سجدت دخلت
طبعه وكرم حلمه فوسعه22 بعده، أهالً للبقاء أكن لم الذي العظيم الذنب أذنبت قد إيلَّ،
حلمه وسعة مللك برأفة لعلمه الهلكة من وأنجاني أمري ر أخَّ الذي إيالذ أحمد ثم ورأفته.

عهده. ووفاء جوهره، وكرم وجوده،
أحييتها قد إذ العامة وعند إيراخت وعند عندي يدك23 أعظم ما إليالذ امللك وقال
وتدبريك، بنصيحتك واثًقا أزل لم فإني اليوم يل وهبها الذي فأنت بقتلها، أمرت بعدما

قدري. طوري: 19

وعنفت. خشنت أغلظت: 20
النعم. األيادي: 21

به. أحاط وسعه: 22

وإحسانك. نعمتك يدك: 23
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ودمنة كليلة

وتحكم ترى بما فيه تعمل ملكي يف محكم وأنت وتعظيًما، كرامة عندي اليوم ازددت وقد
بك. ووثقت إليك ذلك جعلت فقد تريد، بما عليه

أنا فإنما ذلك، عن بمحمود فلست والرسور، امُلْلَك امللك أيها لك هللا أدام إيالذ: قال
عاقبته وتكون فعله عىل يندم الذي الجسيم األمر يف امللك يعجل ال أن حاجتي لكن عبدك.
األرض يف يوجد ال التي املشفقة24 الناصحة املرأة هذه مثل يف سيما وال والحزن الغمُّ

مثلها.
وال كبريًا عمالً بعدها عامالً ولست قولك قبلت وقد إيالذ، يا قلت بحق امللك: فقال
والنظر املؤامرة بعد إالَّ منه سلمت ما الذي العظيم األمر هذا مثل عن فضالً صغريًا

والرأي. املودَّة أهل ومشاورة والرتدُّد
أحبابه بقتل أشاروا الذين الرباهمة أولئك من ومكَّنه إيالذ جائزة امللك أحسن ثم
عىل وأثنوا هللا وحمدوا مملكته أهل عظماء وعيون امللك عني وقرَّت السيف، فيهم فأطلق
وامرأته الصالح ووزيره امللك خلَّص بعلمه ألنه حكمته؛ وفضل علمه لسعة كباريون

الصالحة.

الحريصة. املشفقة: 24
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عرش الخامس الفصل

والضيف اسك النَّ باب

يدع الذي مثل يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
فال عليه كان الذي إىل ويرجع يدركه فال غريه ويطلب ويشاكله1 به يليق الذي صنعه

مرتدًدا. حريان فيبقى عليه يقدر
ضيف به فنزل مجتهد، عابد ناسك الكرخ بأرض كان أنه زعموا الفيلسوف: قال
ما الضيف: قال ثم جميًعا. منه فأكال به، ليطرفه2 بتمر لضيفه النَّاسك فدعا يوم، ذات
أرى قال: ثم فيها. كان وليته أسكنها، التي بالدي يف هو فليس وأطيب! التمر هذا أحىل
هذه أرضكم بثمار عارًفا لست فإني أرضنا، يف أغرسه ما منه آخذ أن عىل تساعدني أن

بمواضعها. وال
أرضكم، يوافق ال ذلك ولعل عليك. يثقل فإنه راحة ذلك يف لك ليس النَّاسك: له قال
وقلة وخامته مع التمر إىل ثمارها كثرة مع حاجة فما األثمار كثرية بالدكم أن مع

للجسد. مناسبته
إذا الجدِّ سعيد وإنك يجد، ال ما طلب َمْن سعيًدا يعد ال إنه النَّاسك: له قال ثم

تجد. ال فيما وزهدت تجد بالذي قنعت
كالمه فاستحسن مرَّة بها يتكلَّم الضيف فسمعه العربانية، يحسن الناسك هذا وكان
أن أخلقك ما له: النَّاسك فقال أياًما. نفسه ذلك يف وعالج يتعلَّمه أن فتكلَّف وأعجبه
قال الغراب: فيه وقع ما مثل يف العربانية كالم من وتكلَّفت كالمك من تركت مما تقع

ذلك؟ كان وكيف الضيف:

ويماثله. يوافقه يشاكله: 1
له. ليقدِّمه ليطرفه: 2



ودمنة كليلة

كالحجلة يدرج أن أراد الذي الغراب مثل

أن وطمع مشيتها فأعجبته وتميش، تدرج حجلة رأى غرابًا أن زعموا النَّاسك: قال
إىل يعود أن وأراد منها وأيس إحكامها عىل يقدر فلم نفسه ذلك عىل فراض3 يتعلَّمها.

مشيًا. الطري أقبح وصار وتخلَّع4 مشيه اختلط قد هو فإذا عليها، كان التي مشيته
وأقبلت عليه ُطِبَعت الذي لسانك تركت أنك من رأيت ملا املثل هذا لك رضبت وإنما
أهلك إىل وترجع لسانك وتنىس تدركه أن وأخاف يشاكلك، ال وهو العربانية لسان عىل
عمله من وليس يشاكله ال َمْن تكلَّف َمْن جاهالً يُعدُّ إنه قيل قد فإنه لسانًا. رشهم وأنت
فإن قرابته. وذوي أهله من أحد به يُعَرف ولم قبل من وأجداده آباؤه عليه يؤدبه ولم

طوره. يتعدَّى ال العاقل
الناس؛ بني حدوثه ومنع الشأن هذا إىل باالنتباه أوىل األمر وأرباب امللك أيها والوالة
بمقاومتهم ويغريها منازلهم يف منازعتهم عىل األنفس يجرِّئ بما لهم ة مرضَّ فيه ألن
اللئيم ومزاحمة العالية، الطبقة أهل مراتب يف السفلة إطماع من فيه ملا أحكامهم يف
إىل يفيض مما ذلك غري إىل للرشيف، والدنيء للنسيب، والخامل للعالم، والجاهل للكريم،
ذلك يف واألمور واألقدار، املراتب وضياع الطبقات واختالط األمور وفساد العالم تشوش
ملكه عىل امللك مزاحمة من الجسيم الخطري األمر إىل ينتهي واحد مثال عىل تجري كله

فيه. ومضادته

وعوَّد. درَّب فراض: 3

تفكك. تخلع: 4
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عرش السادس الفصل

والصائغ السائح باب

يضع الذي مثل يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
عليه. الشكر ويرجو موضعه غري يف املعروف

أخرس وال شاكر غري مع يُصنَُع جميل من أضيع ليس امللك أيها الفيلسوف: قال
أربح تجارة وال الشاكرين قلوب يف الجميل بذر من أنمى بذر ال أنه كما صانعه. من
ضاع إن فإنه أحد، كل عىل املعروف يصنع أن جدير املرء فإن ذلك ومع تجارته، من
كانت كيف والوفاء الشكر ذوي إىل سيما وال هللا، عند يضيع ال الناس عند املعروف

عليه. فيكافئوه الدَّهر من يوًما إليهم احتاج فلعله منزلتهم،
به يختَّصونه أحًدا بمعروفهم دوا تعمَّ إذا العقول ذوي من وغريهم امللوك أن غري
فينبغي بشكره، يقوم وال يحتمله1 ال َمْن عند يضيعوه وال موضعه يضعوه أن لهم ينبغي
وشكره، ومودته بوفائه واملعرفة بطرائقه الخربة بعد إالَّ أحًدا يصطفوا ال أن للملوك
تجربة وال اختبار غري من إليه واسرتسل والعفة باالستقامة املشهور عىل أقدم َمْن فإن
ال العاقل الرفيق الطبيب أن ترى أال وفساد، هالك عىل منه مرشًفا ذلك يف مخاطًرا كان
أحواله تعرُّف بعد إالَّ عالجه عىل يقدم ال لكنه فقط، باملعاينة املريض مداواة يف يكتفي
وال معالجته، عىل أقدم كله ذلك عرف فإذ علته، وسبب طبيعته ومعرفة لعروقه والجسِّ
محتمل غري كان إذا لرشفه خاصتهم من أحًدا وال لقرابته قريبًا بذلك يختصوا أن ينبغي
بعيد عن وجميلهم معروفهم يمنعوا أن وال إياه، بترشيفهم رشف إنما فإنه للصنيعة
عليه. أُنِعَم ما لشكر مؤديًا إليه يصطنع ما بحق عارًفا كان إذا لخموله خامل أو لبعده

ويشكره. يتقلَّده يحتمله: 1



ودمنة كليلة

خليق ولكنه البهائم، حتى الناس من أحًدا يحتقر أن العقل لذي ينبغي ال قيل: وقد
الخري يكون فقد منهم، يرى ما قدر عىل إليهم يصنع ما ويكون ويختربهم يبلوهم أن

الخري. به يظنُّ َمْن عند والرشُّ ، الرشَّ به يظنُّ َمْن عند
عىل أو أربع عىل يميش مما هللا خلقه مما وليس مختلفة امللك أيها الخلق طبائع وإن
فربما ذلك ومع اإلنسان، من أفضل هو يشء املاء يف يسبح أو بجناحني يطري أو رجلني
وأخرجه كمه يف فأدخله عرس ابن وأخذ منهم أحًدا يأمن فلم الناس من العاقل تحذَّر
نصيبًا. منه له أبقى شيئًا صاد فإذا يده عىل فوضعه الجارح الطري وأخذ اآلخر، من
البهائم بعض يف يكون لقد حتى كنود2 كفور كل هؤالء ومن والفاجر الربُّ الناس ومن
وأقوم للمعروف وأشكر حرمة عن محاماة وأشدَّ ة ذمَّ منه أوىف هو ما والطري والسباع

ذلك؟ كان وكيف امللك: قال الحكماء. بعض رضبه مثل ذلك يف مىض وقد به،

والبرب والقرد الحيَّة مثل

وقرد وحيَّة صائغ رجل فيها فوقع ركية3 احتفروا جماعة أن زعموا الفيلسوف: قال
والبرب؛ والقرد والحيَّة بالرجل فبرص الركية عىل فأرشف سائح رجل بهم ومرَّ وبرب4
بني من الرجل هذا أخلِّص أن من أفضل عمالً آلخرتي أعمل لست وقال: نفسه يف ففكر
وال هالكة، نفًسا استحيا َمْن أجر من بأعظم مأجور يؤجر لم قيل فقد األعداء. هؤالء
خال مما بمشقة ولو عليه قادر وهو ذلك عن كفَّ َمْن عقاب من بأشدَّ معاقب عوقب

نفسه. ذهاب
به فالتفت ثانية أداله ثم فخرج، لخفته القرد به فتعلَّق البرئ إىل وأداله حبال فأخذ
ال له: وقلن صنيعه له فشكرن فأخرجه البرب به فتعلق ثالثة أداله ثم فخرجت، الحيَّة
القرد: له قال ثم اإلنسان. شكر من أقلَّ يشء ليس فإنه الركية من الرجل هذا تخرج
إىل أجمة يف أيًضا أنا البرب: فقال نوادرخت. لها يقال مدينة من قريب جبل يف منزيل إن
من يوًما بنا مررت أنت فإن املدينة. تلك سور يف وأنا الحيَّة: قالت املدينة. تلك جانب
املعروف. من إلينا أسديت بما فنجزيك نأتيك حتى علينا فصوِّت إلينا واحتجت الدَّهر

املواهب. وينىس املصائب يعدُّ الذي هو الكنود كنود: 2

ماء. ذات برئًا ركية: 3

هندي. أسد برب: 4
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والصائغ السائح باب

الصائغ فأخرج الحبل وأدىل اإلنسان شكر قلَّة من له ذكروا ما إىل السائح يلتفت فلم
فاسأل نوادرخت بمدينة الدَّهر من يوًما مررت فإن معروًفا أوليتني5 لقد وقال: له فسجد

املعروف. من إيلَّ صنعت بما أكافئك لعيل فالن، واسمي صائغ رجل وأنا منزيل، عن
وجهته. إىل السائح وانطلق مدينته إىل الصائغ فانطلق

فاستقبله فانطلق، املدينة تلك إىل حاجة له اتفقت السائح أن ذلك بعد فعرض
أقعد ولكن شيئًا، يملكون ال القرود إن وقال: إليه واعتذر رجليه وقبَّل له فسجد القرد

حاجته. منها فأكل يديه بني فوضعها طيبة بفاكهة وأتاه القرد وانطلق آتيك. حتى
وقال ساجًدا له فخرَّ البرب فاستقبله املدينة، باب من دنا حتى انطلق السائح إنَّ ثمَّ
بعض يف فدخل البرب فانطلق آتيك. حتى ساعة فاطمنئ معروًفا أوليتني قد إنك له:
أين من السائح يعلم أن غري من به فأتاه حليها وأخذ فقتلها امللك بنت عىل الحيطان
فإنه الصائغ إىل أتيت لو فكيف الجزاء هذا أولتني قد البهائم هذه نفسه: يف فقال هو،
ويأخذ بعضه فيعطيني ثمنه فيستويف الحيلَّ هذا فسيبيع شيئًا يملك ال معًرسا6 كان وإن

بثمنه. أعرف وهو بعضه
برص ا فلمَّ بيته. إىل وأدخله به ب رحَّ رآه ا فلمَّ الصائغ، إىل فأتى السائح فأانطلق
آتيك حتى اطمنئ الصائغ: فقال امللك. البنة صاغه الذي هو وكان عرفه معه بالحيل

البيت. يف ما لك أرىض فلست بطعام
ذلك عىل وأدله امللك إىل انطلق أن أريد فرصتي. أصبت قد يقول: وهو خرج ثم

عنده. منزلتي فتحسن
فأرسل عندي، حليها وأخذ ابنتك قتل الذي أن إليه فأرسل امللك باب إىل فانطلق
املدينة يف به ويُطاُف يُعذَّب أن به وأمر يمهله لم معه الحيل نظر ا فلمَّ بالسائح وأتى امللك
القرد أطعت أني لو صوته: بأعىل ويقول يبكي السائح جعل ذلك به فعلوا ا فلمَّ ويُصَلُب.
هذا إىل أمري يرص لم اإلنسان شكر قلَّة من وأخربتني به أمرتني فيما والبرب والحيَّة
فعرفته جحرها من فخرجت الحية تلك مقالته فسمعت القول، هذا يكرر وجعل البالء،
امللك فدعا امللك. ابن لدغت حتى فانطلقت خالصه، يف تحتال فجعلت أمره عليه فاشتدَّ

إيلَّ. صنعت أوليتني: 5
فقريًا. الحال ضيق معًرسا: 6
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الجن من لها أخت إىل الحية مضت ثم شيئًا، عنه يغنوا فلم ليشفوه فرقوه7 العلم أهل
ابن إىل وانطلقت له فرَّقت فيه، وقع وما املعروف من إليها السائح صنع بما فأخربتها

ظلًما. عاقبتموه قد الذي الرجل هذا يرقيك حتى تربأ ال إنك وقالت: له وتراءت امللك
عنه نهيتك كنت الذي هذا له: وقالت السجن إليه فدخلت السائح إىل الحية وانطلقت
وقالت ها سمِّ من ينقع بورق وأتته تطعني، ولم اإلنسان هذا إىل املعروف اصطناع من
امللك سألك وإذا يربأ، فإنه الورق هذا ماء من فاسقه امللك ابن لرتقي بك جاءوا إذا له:
قائالً سمع أنه أباه أخرب امللك ابن وإن تعاىل. هللا شاء إن تنجو فإنك فاصدقه حالك عن

ظلًما. ُحِبَس الذي السائح يرقيك حتى تربأ لن إنك يقول:
من أسقيه ولكن الرقي أحسن ال فقال: ولده يرقي أن وأمره بالسائح امللك فدعا

الغالم. فربئ فسقاه تعاىل هللا بإذن فيربأ الشجرة هذه ماء
حسنة عطية وأعطاه امللك فشكره فأخربه؛ قصته عن وسأله بذلك امللك ففرح
الجميل الفعل ومجازاته الشكر عن وانحرافه لكذبه فصلبوه يُصَلَب، أن بالصائغ وأمر

بالقبيح.
إياه استنقاذه بعد له وكفره بالسائح الصائغ صنيع ففي للملك: الفيلسوف قال ثم
وضع يف وأدب افتكر مَلْن وفكرة اعترب مَلْن عربة إياه بعضها وتخليص له البهائم وشكر
الرأي صواب من ذلك يف ملا بعدوا أو قربوا والكرم الوفاء أهل عند واإلحسان املعروف

املكروه. ورصف الخري وجلب

امللسوع. بعالج عالجوه فرقوه: 7
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وأصحابه امللك ابن باب

إالَّ الخري يصيب ال الرجل كان فإن املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا دبشليم قال
والخري الرفعة يصيب الجاهل الرجل بال فما يزعمون كما األمور يف وتثبُّته ورأيه بعقله

؟ والرضَّ البالء يصيب قد العاقل الحكيم والرجل
والتَّأني، املهلة مع بحسه إالَّ يميش وال بقلبه إالَّ يبرص ال األعمى أن كما بيدبا: قال
واألناة، وبالتثبُّت والعلم والبصرية العقل بعني األمور يف يسلك أن لإلنسان ينبغي كذلك
البصري يعثر قد كما ذلك عىل يغلبان قد والقدر القضاء أن غري هذا عىل يعثر أن فقل

ذلك؟ كان وكيف امللك قال وأصحابه. امللك ابن مثل ذلك ومثل الرضير، ويسلم
ملك، ابن أحدهم واحدة. طريق يف اصطحبوا نفر أربعة أن زعموا الفيلسوف: قال
جميًعا وكانوا أكَّار1 ابن والرابع جمال، ذو رشيف ابن والثالث تاجر، ابن والثاني
من عليهم ما إالَّ يملكون ال غربة موضع يف شديد وجهد رضر أصابهم وقد محتاجني

الثياب.
وما طباعه إىل راجًعا منهم إنسان كل وكان أمرهم، يف فكَّروا إذ يمشون هم فبينما
عىل ُقدِّر والذي والقدر، بالقضاء كله نيا الدُّ أمر إن امللك: ابن فقال الخري. منه يأتيه كان

األمور. أفضل وانتظارهما والقدر للقضاء والصرب حال، كل عىل يأتيه اإلنسان
يشء. كل من أفضل العقل التاجر: ابن وقال
ذُِكَر. مما أفضل الجمال الرشيف: ابن وقال

العمل. يف االجتهاد من أفضل نيا الدُّ يف ليس األكَّار: ابن قال ثم

زرَّاع. أي حرَّاث أكَّار: 1
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فقالوا يتشاورون. منها ناحية يف جلسوا مطرون، لها يقال مدينة من قربوا ا فلمَّ
هذا. ليومنا طعاًما باجتهادك لنا فاكتسب انطلق األكَّار: البن

نفر؛ أربعة طعام فيه يكتسب اإلنسان عمله إذا عمل عن وسأل األكَّار ابن فانطلق
فرسخ؛ عىل منها الحطب وكان الحطب، من أعزُّ يشء املدينة تلك يف ليس أن فعرَّفوه
به واشرتى بدرهم فباعه املدينة به وأتى الحطب من طنًا فاحتطب األكَّار ابن فانطلق
ثمَّ درهم، قيمته بدنه الرجل به جهد وإذا واحد يوم عمل املدينة: باب عىل وكتب طعاًما،

فأكلوا. بالطعام أصحابه إىل انطلق
تكون أن الجمال من أعزُّ يشء ليس إنه قال للذي ينبغي قالوا: الغد من كان ا فلمَّ

نوبته.
فما عمالً أُحسن لست أنا وقال: نفسه يف ففكَّر املدينة، ليأتي الرشيف ابن فانطلق
فانطلق بمفارقتهم، وهمَّ طعام، بغري أصحابه إىل يرجع أن استحيا ثم املدينة؟ يدخلني
به وبرص مصوِّر رجل به فمرَّ فنام. النوم فغلبه عظيمة شجرة إىل ظهره أسند حتى
فأيقظه وباعها؛ صوًرا منها عمل إذا صورته من ويكتسب ره يصوِّ أن حسنه فأعجبه
باب عىل وكتب فخرج درهم. بمئة أجازه املساء كان ا فلمَّ ره. ليصوِّ منزله إىل به وذهب

أصحابه. بالدراهم وأتى درهم، مئة يساوي واحد يوم جمال املدينة:
بعقلك لنا فاطلب أنت انطلق التاجر: البن قالوا الثالث اليوم يف أصبحوا ا فلمَّ

شيئًا. هذا ليومنا وتجارتك
قد املتاع كثرية البحر سفن من بسفينة برص حتى يزل ا فلمَّ التاجر، ابن فانطلق
من فيها مما يبتاعوا أن يريدون ار التُجَّ من جماعة إليها فخرج الساحل. إىل قدمت
هذا يومنا ارجعوا لبعض: بعضهم وقال املركب، من ناحية يف يتشاورون فجلسوا املتاع.
إليه محتاجون أنا مع علينا فريخصوه عليهم املتاع يكسد حتى شيئًا منهم نشرتي ال

وسريخص.
ألف بمئة فيه ما منهم فابتاع املركب أصحاب إىل وجاء الطريق التاجر ابن فخالف
ذلك التجار سمع ا فلمَّ أخرى، مدينة إىل متاعه ينقل أن يريد أنه وأظهر نسيئة2 درهم

درهم. ألف أشرتاه ما عىل فأربحوه أيديهم من املتاع ذلك يذهب أن خافوا

آخر. وقت إىل أي تأخريًا نسيئة: 2
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باب عىل وكتب أصحابه، إىل ربحه وحمل بالباقي املركب أصحاب عليهم وأحال
درهم. ألف ثمنه واحد يوم عقل املدينة:

وقدرك. بقضائك لنا واكتسب أنت انطلق امللك: البن قالوا الرابع اليوم كان ا فلمَّ
املدينة. باب يف دكة3 عىل فجلس املدينة باب إىل أتى حتى امللك ابن فانطلق

فمرُّوا قرابة، ذا أحًدا وال ولًدا يخلف ولم الناحية تلك ملك مات أن بالقدر واتفق
فيه. هم ملا يكرتث ولم إليهم يلتفت ولم يحزنون، وكلهم يحزنه ولم امللك بجنازة عليه
وال املدينة باب عىل يجلسك وما لئيم يا أنت َمْن له: وقال البوَّاب وشتمه حاله فأنكروا

الباب. عن البواب وطرده تهتم؟ وال امللك ملوت تحزن نراك
البواب به برص ورجعوا امللك دفنوا ا فلمَّ مكانه. فجلس الغالم عاد ذهبوا ا فلمَّ

فحبسه. وأخذه املوضع؟ هذا يف الجلوس عن أنهك ألم له: وقال فغضب
عليهم يملِّكونه َمْن يف يتشاورون املدينة أهل اجتمع وقد الغد من كان ا فلمَّ
ولم الباب عىل جالًسا غالًما أمس رأيت إني لهم: فقال البواب دخل إذ بينهم ويختلفون
فكلَّمته والرشف، العزَّة لوائح عليه وتلوح بعظيم عنده ليس األمر كأن لحزننا يحزن أره
يكون أن مخافة السجن فأدخلته جالًسا؛ رأيته عدت ا فلمَّ الباب، عن فطردته يجبني؛ فلم

عينًا.
مدينتهم. إىل أقدمه وما حاله عن وسألوه به فجاءوا الغالم إىل املدينة أرشاف فبعثت
عهد أبي كان وقد امللك عىل أخي غلبني والدي مات ملَّا وإنه فويران. ملك ابن أنا فقال:

الغاية. هذه إىل انتهيت حتى نفيس عىل حذًرا يده من فهربت إياه فغصبني به إيلَّ
وأثنوا منهم أبيه بالد يغىش كان َمْن بعض عرفه أمره من ذكر ما الغالم ذكر ا فلمَّ

خريًا. أبيه عىل
به. ورضوا عليهم يملِّكوه أن الغالم اختاروا األرشاف إن ثم

وطافوا أبيض، فيل عىل حملوه ملًكا عليهم ملَّكوا إذا سنَّة املدينة تلك ألهل وكان
يكتب: أن فأمر الباب. عىل الكتابة فرأى املدينة بباب مرَّ به فعلوا ا فلمَّ املدينة، حوايل به
هو إنما رشٍّ أو خري من الدنيا هذه يف اإلنسان أصاب وما والعقل والجمال االجتهاد إن

والخري. الكرامة من إيلَّ هللا ساق بما ذلك اعترب وقد وجل. عزَّ هللا من وقدر بقضاء

عليه. للجلوس أعاله يسطح بناء دكة: 3

205



ودمنة كليلة

معهم كان الذين أصحابه إىل وأرسل ملكه رسير عىل فجلس مجلسه إىل انطلق ثم
الزرع، أصحاب إىل االجتهاد صاحب وضم الوزراء، مع العقل صاحب فأرشك فأحرضهم

مصالحه. إحدى الجمال صاحب ووىلَّ
أن نوا تيقَّ فقد أصحابي ا أمَّ لهم: وقال منهم الرأي وذوي أرضه علماء جمع ثم
أن أحب وإنما وقدره. هللا بقضاء هو إنما الخري من وتعاىل سبحانه هللا رزقهم الذين
بجمال يكن ولم بقدر كان إنما يل وهيأه هللا منحني الذي فإن وتستيقنوه، ذلك تعلموا
القوت من يعيشني ما يصيبني أن أخي طردني إذ أرجو كنت وما اجتهاد، وال عقل وال
هذه يف رأيت قد ألني بها أكون أن أؤمل كنت وما املنزلة، هذه أصيب أن عن فضالً
إىل القضاء فساقني رأيًا وأحزم اجتهاًدا وأشدَّ وجماالً حسنًا مني أفضل هو َمْن األرض

هللا. من بقدر اعتززت أن
بكالم تكلَّمت قد إنك وقال: قائًما استوى حتى فنهض شيخ، الجمع ذلك يف وكان
فيك ظننا حققت وقد ظنِّك، وحسن عقلك وفور ذلك بك بلغ الذي ولكن وحكمة، عقل
امللك من إليك هللا ساق والذي وصفت، فيما وصدقناك ذكرت ما عرفنا وقد لك، ورجاءنا
نيا الدُّ يف الناس أسعد وإن والرأي، العقل من لك تعاىل هللا قسم ملا له أهالً كنت والكرامة
موت عند لنا وفقك إذ بقضائه إلينا هللا أحسن وإنما وعقالً، ً رأيا هللا رزقه من واآلخرة

بك. وكرمنا ملكنا
والقدر القضاء شأن إن وقال: عليه وأثنى وجل عزَّ هللا فحمد آخر شيخ قام ثم

ذكرت. لكما

السائح مثل

أكون أن قبل غالم وأنا أخدم كنت إني فقال: نفسه عن حدَّث السياح أحد أن زعموا وقد
كان وقد الرجل، ذلك فارقت الدنيا رفض يل بدا ا فلمَّ الناس. أرشاف من رجالً سائًحا

اآلخر. وأستبقي بأحدهما أتصدَّق أن فأردت دينارين، أجرتي من أعطاني
فيهما فساومته هدهد4 زوجي الصيادين من رجل مع فوجدت السوق فأتيت
فأبى. بدينار يبيعنيهما أن فاجتهدت بدينارين، إالَّ يبيعهما أن الصياد فأبى ألطلقهما

كثرية. وألوان خطوط ذو طائر هدهد: 4
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وأنثى ذكًرا زوجني يكونان لعلهما قلت ثم اآلخر. وأترك أحدهما أشرتي نفيس: يف فقلت
بينهما. فأفرِّق

أرسلتهما إن وأشفقت بدينارين وابتعتهما هللا عىل فتوكَّلت رحمة، لهما فأدركني
آمن ولم والهزال الجوع من لقيا مما يطريا أن يستطيعا وال يصادا أن عامرة أرض يف

اآلفات. عليهما
فأرسلتهما والعمران الناس عن بعيد واألشجار املرعى كثري مكان إىل بهما فانطلقت
يقول أحدهما وسمعت يل شكرا أعالها يف صارا ا فلمَّ مثمرة، شجرة عىل ووقعا فطارا
وإنا الهلكة من ونجانا واستنفذنا فيه كنا الذي البالء من السائح هذا خلَّصنا لقد لآلخر:
عليها ندله أفال دنانري مملوءة جرَّة الشجرة هذه أصل يف وإن بفعله. نكافئه أن لخليقان
الشبكة؟ تبرصا لم وأنتما العيون تره لم كنز عىل تدالنني كيف لهما: فقلت فيأخذها؟
يف الحوت وعىل فيكسفهما والشمس القمر عىل يتسلط الذي والقدر القضاء إن فقاال:
وإنما البرص، عىل وغيش اليشء موضع عن العيون رصف نزل إذ فيصطاد البحر قعر

به. أنت لتنتفع الكنز هذا عن يرصفها ولم الرشك عن أعيننا القضاء رصف
وقلت بالعافية لهما فدعوت دنانري، مملوءة وهي الربنية5 واستخرجت فاحتفرت
تحت بما وأخربتماني السماء يف تطريان وأنتما رأى مما علَّمكما الذي هلل الحمد لهما:
أن أحد يستطيع ال يشء كل عىل غالب القدر أن تعلم أما العاقل أيها يل: فقاال األرض.

يتجاوزه؟
ال اإلنسان وأن وقضائه، هللا بقدر األشياء جميع أن األمور يف النظر أهل فليعرف
أهل نفوس فلتثق تعاىل، هللا بإذن إالَّ مكروًها عنها يدفع وال محبوبًا نفسه إىل يجلب
شكر إىل املقادير تؤاتيه مَلْن وداعيًا للمبتيل راحة ذلك يف فإن إليه وتطمنئ بذلك الفكر

العاملني. رب

الجرَّة. الربنية: 5
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عرش الثامن الفصل

وهو احلزين والثعلبومالك باباحلاممة
الكتاب آخر

الرجل شأن يف مثالً يل فارضب املثل، هذا سمعت قد الفيلسوف: لبيدبا امللك دبشليم قال
لنفسه. يراه وال لغريه الرأي يرى الذي

الحزين. ومالك والثعلب الحمامة مثل ذلك مثل إن الفيلسوف: قال
مثلهن؟ وما امللك: قال

فكانت السماء يف ذاهبة نخلة رأس يف تفرخ حمامة أن زعموا الفيلسوف: قال
وتعب شدَّة بعد إالَّ ذلك يمكنها ال النخلة تلك رأس عىل العشِّ نقل يف رشعت إذا الحمامة
بيضها، حضنت ثم باضت النقل من فرغت إذا وكانت وسحقها، النخلة لطول ومشقة
ينهض ريثما علمه قد لوقت منها ذلك د تعهَّ قد ثعلب جاءها فراخها وأدرك انقاض1 فإذا
فراخها إليه تلقي أو إليها يرقى أن دها وتوعَّ بها فصاح النخلة بأصل فوقف فراخها،

إليه. فتلقيها
النخلة. عىل فوقع الحزين مالك أقبل إذ فرخان لها أدرك وقد يوم ذات هي فبينما
البال كاسفة أراك يل ما حمامة يا لها: قال الهمِّ شديدة حزينة كئيبة الحمامة رأى ا فلمَّ

الحال؟ سيئة
يتهددني جاءني فرخان يل كان كلَّما به ُدِهيت ثعلبًا إن الحزين مالك يا له: فقالت

. فرخيَّ إليه فأطرح منه فأفرق النخلة أصل يف ويصيح

الفرخ. منه وخرج انكرس، انقاض: 1



ودمنة كليلة

فرخي إليك ألقي ال له: فقويل تقولني ما ليفعل أتاك إذا الحزين: مالك لها قال
بنفيس. ونجوت عنك طرت فرخي وأكلت ذلك فعلت فإذا بنفسك، وغرِّر إيلَّ فارق2

يف الثعلب وأقبل نهر. شاطئ عىل فوقع طار الحيلة هذه الحزين مالك علَّمها ا فلمَّ
بما الحمامة فأجابته يفعل، كان كما صاح ثم النخلة تحت فوقف عرف، الذي الوقت

الحزين. مالك علَّمني قالت: هذا؟ علَّمك َمْن أخربيني لها: فقال الحزين، مالك علَّمها
له فقال واقًفا. فوجده النهر شاطئ عىل الحزين مالًكا أتى حتى الثعلب ه فتوجَّ
شمايل. عن قال: رأسك؟ تجعل فأين يمينك عن الريح أتتك إذا الحزين مالك يا الثعلب:
قال: خلفي. أو يميني عن أجعله قال: رأسك؟ تجعل أين شمالك عن أتتك فإذا قال:
كيف فأرني قال: بىل قال: لك. يتهيأ أراه ما جناحيك؟ تحت تجعله أن تستطيع وكيف
مثل واحدة ساعة يف تدرين إنكن علينا، هللا لكم فضَّ لفد الطري معرش يا فلعمري تصنع
والريح. الربد من أجنحتكن تحت رءوسكن وتدخلن نبلغ ال ما وتبلغن سنة، يف ندري ما

تصنع. كيف فأرني . لكنَّ فهنيئًا
دقَّ همزة فهمزه3 مكانه الثعلب عليه فوثب جناحيه. تحت رأسه الطائر فأدخل
عن وتعجز لنفسها الحيلة وتعلِّمها للحمامة الرأي ترى نفسه عدوَّ يا قال: ثم عنقه. بها
ملا املؤتمرين من نكون أن هللا ألهمنا وأكله. قتله ثم عدوك! منك يتمكَّن حتى لنفسك ذلك

ينصحون. بما واملنتصحني يأمرون
أيها الفيلسوف: له فقال امللك. سكت املوضع هذا إىل بالفيلسوف املنطق انتهى ا فلمَّ
أملته ما وبلغت حًظا يشء كل من وأُْعِطيت السبعة األقاليم وملكت سنة ألف عشت امللك،
والقدر القضاء ومساعدة بك رعيتك من عني وقرَّة منك رسور يف واآلخرة نيا الدُّ خري من
والجود، البأس فيك وتمَّ والنية، العقل منك وحسن والعلم، الحلم فيك كمل قد فإنه لك.
وقد عيب، وال سقط قولك يف وال نقص رأيك يف يوجد فال والعمل. القول منك واتفق
من ينوبك ما عند الصدر ضيق وال اللقاء عند جبانًا توجد فال واللني النجدة4 جمعت

األشياء.

فاصعد. فارق: 2

ه. وعضَّ ضغطه همزة: 3

ة. والشدَّ الشجاعة النجدة: 4
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الكتاب آخر وهو الحزين ومالك والثعلب الحمامة باب

عنه سألتني ما جواب لك ورشحت األمور بيان شمل الكتاب هذا يف لك جمعت وقد
فيه واجتهدت نصحي غاية ذلك يف فأبلغتك لطاعتك، وابتغاءً رضاك إىل تزلًُّفا5 منها،
فكرك إعمال يف منك النية بحسن حقي يقيض تعاىل وهللا فطنتي، ومبلغ ونظري برأيي
بالنصيحة بأوىل املنصوح ليس أنه مع واملوعظة. النصيحة من لك وضعت فيما وعقلك
حول وال امللك، أيها ذلك فافهم فيه، له املطيع من بأسعد بالخري اآلمر وال الناصح، من

العظيم. العيل باهلل إالَّ قوة وال

تقرُّبًا. تزلًُّفا: 5
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