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٨٧٤ الليلة كانت فلام

أوالد من جارية إنها العطار: للشيخ قال الدين نور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثمنه املدينة هذه يف عندنا اإلفرنج أوالد خيار أن ولدي يا اعلم الشيخ: له فقال اإلفرنج.
أحببتَها كنَت فإن الجارية، هذه يف حيلٌة عليك ُعِملت قد ولدي يا وهللا ولكن دينار، مائة
كنَت ولو وِبْعها السوق بها انزْل وأصبح منها، غرضك واقِض الليلة، هذه يف عندها فِبْت
الطريق. يف اللصوص عليك طلع أو البحر يف غرقَت أنك ْر وقدِّ دينار، مائتَْي فيها تخرس
دينار األلف غري معي كان ما أنه تعرف أنت عم يا ولكن صحيح، كالمك الدين: نور فقال
فضلك من أريد وإني واحد، درهم وال أنفقه يشء معي يَبَْق ولم الجارية، بها اشرتيُت التي
ثمنها. من لك وأردُّها الجارية فأبيع غٍد، إىل أنفقها درهًما خمسني تقرضني أن وإحسانك
ولدي، يا له: وقال درهًما خمسني له وزن ثم الرأس. عىل ولدي يا أعطيك الشيخ: فقال
أن عليك يهون فما قلبك، بها تعلََّق وربما مليحة الجارية وهذه السن، صغري شاب أنت
فأقرضك فتأتيني درهًما الخمسون هذه منك فتفرغ تنفقه، شيئًا تملك ما وأنت تبيعها
السالم عليك أردُّ فال ذلك بعد أتيتني فإذا مرات، عرش إىل مرة وثالث مرة، وثاني مرة، أول
الدين نور فأخذها درهًما، خمسني الشيخ ناَوَله ثم والدك. مع محبتنا وتضيع الرشعي،
بعرشين لنا وهاِت الساعة هذه يف السوق ُرِح سيدي، يا له: فقالت الجارية، إىل بها وأتى
ورشابًا وفاكهًة وخبًزا لحًما األخرى بالثالثني لنا وهاِت ألوان، خمسَة ملونًا حريًرا درهًما
الجارية، تلك طلبته ما كلَّ منه واشرتى السوق إىل الدين نور ذهب ذلك فعند ومشموًما.
غاية وأتقنَتْه طعاًما وطبخت يدها عن َرْت وشمَّ وساعتها وقتها من فقامت إليها، به وأتى
هي ورشبت امُلَداَم َمِت قدَّ ثم اكتفيا، حتى معه وأكَلْت فأكل الطعاَم له َمْت قدَّ ثم اإلتقان،
وساعتها وقتها من الجارية فقامت ونام، سكر أن إىل وتؤانسه تسقيه تََزْل ولم وإياه،
وقعدت مسمارين، منه وأخرجت وفتحته طائفي أديم من جرابًا بقجتها من وأخرجت
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وجعلته وتنظيفه صقله بعد خرقٍة يف تْه فلفَّ مليًحا زناًرا فصار فرغ، أن إىل شغلها عملت
فوجد نومه من فانتبه وكبسته، الدين نور بجانب ونامت تعرَّْت قامت ثم املخدة، تحت
َعَلم من أشهر وهي اللية، من وأطرى الحرير من أنعم نقية، فضة كأنها صبيًة بجانبه
وعيوٍن السهام، ِقِيسُّ كأنها بحواجب النَّهد، قاعدة الَقدِّ خماسيُة النََّعم، ُحْمر من وأحسن
تََسُع ٍة وُرسَّ األعكان، خميصِة وبطٍن النعمان، شقائُق كأنها وخدوٍد غزالن، عيوُن كأنها
يشء وبينهما النعام، ريش من محشوَّتان تان مخدَّ كأنهما وفخذَيْن البان، دهن من أوقيًة
األبيات: بهذه قَصَدها الشاعر فكأن الَعَربات، ِذْكره عند وتنسكب اللسان، وصفه عن يكلُّ

َخ��ْم��ُر ِري��ِق��َه��ا َوِم��ْن َوْرٌد َخ��دَِّه��ا َوِم��ْن َف��ْج��ُر َف��ْرِق��َه��ا َوِم��ْن َل��يْ��ٌل َش��ْع��ِرَه��ا َف��ِم��ْن
بَ��ْدُر َوْج��ِه��َه��ا َوِم��ْن ُدرٌّ ثَ��ْغ��ِرَه��ا َوِم��ْن َل��ًظ��ى َه��ْج��ِرَه��ا َوِم��ْن َم��أًْوى َوْص��ِل��َه��ا َوِم��ْن

الشعراء: بعض قول أحسن وما

َغ��َزاَال َوَرنَ��ْت َع��نْ��بَ��ًرا َوَف��اَح��ْت بَ��اٍن ُغ��ْص��َن َوَم��اَس��ْت َق��َم��ًرا بَ��َدْت
اْل��ِوَص��اَال يَ��ِج��ُد َه��ْج��ِرَه��ا َف��َس��اَع��َة ِب��َق��ْل��ِب��ي َم��ْش��ُغ��وٌف اْل��ُح��ْزَن َك��أَنَّ
اْل��ِه��َالَال َف��اَق َج��ِب��ي��ِن��َه��ا َونُ��وُر ال��ثُّ��َريَّ��ا َع��َل��ى يَ��ُف��وُق َوْج��ٌه َل��َه��ا

أيًضا: بعضهم وقال

َج��آِذَرا َواْل��تَ��َف��تْ��َن ُغ��ُص��ونً��ا َوِم��ْس��َن أَِه��لَّ��ًة َوانْ��َج��َل��يْ��َن بُ��ُدوًرا َس��َف��ْرَن
ثَ��َرى َل��َه��ا تَ��ُك��وَن أَنَّ ال��ثُّ��َريَّ��ا تَ��َودُّ ِل��ُح��ْس��ِن��َه��ا اْل��ُع��يُ��وِن َك��ْح��َالءُ َوِف��ي��ِه��نَّ

صدره، إىل ها وضمَّ الجارية تلك إىل وساعته وقته من الدين نور التَفَت ذلك فعند
إليها، وقام الشفتني بني اللسان زرق ثم التحتية، مصَّ أن بعد الفوقية شفتها ومصَّ
وانعقدت الوصال، منها ونال بكارتَها فأزال ُرِكبت، ما وَمِطيَّة ثُِقبت، ما ُدرَّة فوجدها
املاء، يف الحىص كَوْقع تقبيًال خدها يف وتابََع انفصال، وال انفكاك بال املحبة بينهما
الُحور، اعتناِق إىل مشتاًقا كان الدين نور ألن الشعواء؛ مغارة يف الرماح كطْعِن وَرْهًزا
حركاِت مع النُّهود، وركوِب الخدود، وعضِّ الخصور، وضمِّ الشعور، وحلِّ الثغور، ومصِّ
وأننِي ريفية، ِر وتضجُّ نوبية، وغلمِة هندية، وفتوِر حبشية، وشهيِق يمانية، وغنِْج ِمْرصية،
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الِخصال لهذه جامعًة الجارية هذه وكانت إسكندرية، وفرتِة صعيدية، وحرارِة دمياطية،
الشاعر: فيها قال كما والدالل، الجمال فرط مع

يُ��ْدِن��ي��َه��ا َل��يْ��َس َم��ْن إَِل��ى َج��نَ��ْح��ُت َف��َال نَ��اِس��ي��َه��ا ال��دَّْه��ِر ُط��وَل أَنَ��ا الَّ��ِت��ي َه��ِذي
بَ��اِري��َه��ا ُس��بْ��َح��اَن َخ��اِل��ِق��َه��ا ُس��بْ��َح��اَن ُص��وَرتِ��َه��ا تَ��ْك��ِوي��ِن ِف��ي اْل��بَ��ْدُر َك��أَنَّ��َه��ا
��ي��َه��ا أَُرجِّ يَ��ْوًم��ا تَ��ْوبَ��ٌة ِل��ي َف��َل��يْ��َس َم��َح��بَّ��ِت��َه��ا ِف��ي َع��ِظ��ي��ًم��ا ذَنْ��ِب��ي َك��اَن إِْن
َم��َع��اِن��ي��َه��ا ِف��ي ِف��ْك��ًرا َح��اَر َق��ْد َواْل��َق��ْل��ُب َدِن��ًف��ا َس��اِه��ًرا َح��ِزي��نً��ا َص��يَّ��َرتْ��ِن��ي َق��ْد
يَ��ْرِوي��َه��ا ��ْع��ِر ال��شِّ ِل��َق��َواِف��ي َف��تً��ى إِالَّ يَ��ْع��ِرُف��ُه َل��يْ��َس ِش��ْع��ٍر بَ��يْ��َت َوأَنْ��َش��َدْت
يُ��َع��اِن��ي��َه��ا َم��ْن إِالَّ ��بَ��ابَ��َة ال��صَّ َوَال يُ��َك��اِب��ُدُه َم��ْن إِالَّ ��ْوَق ال��شَّ يَ��ْع��ِرُف َال

شهرزاد وأدرك وانرشاح. لذٍَّة يف الصباح إىل الجارية وتلك هو الدين نور نام ثم
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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لذة يف الصباح إىل الجارية وتلك هو نام ملا الدين نور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل باتَا وقد والنهار، الليل طوارق آِمنني األزرار، امُلْحَكمة الِعناق ُحَلل البسني وانرشاح،
املفضال: الشاعر فيهما قال كما والقال، القيل كثرَة الوصال يف يخشيَا ولم حاٍل، أحسن

ِب��ُم��َس��اِع��ِد اْل��َه��َوى َع��َل��ى اْل��َح��ُس��وُد َل��يْ��َس َح��اِس��ِد َم��َق��اَل��َة َودَْع تُ��ِح��بُّ َم��ْن ُزْر
َواِح��ِد ِف��َراٍش َع��َل��ى َع��اِش��َق��يْ��ِن ِم��ْن َم��نْ��َظ��ًرا أَْح��َس��َن ال��رَّْح��َم��ُن يَ��ْخ��لُ��ِق َل��ْم
َوِب��َس��اِع��ِد ِب��ِم��ْع��َص��ٍم ��َديْ��ِن َم��تَ��َوسِّ ال��رَِّض��ا ُح��َل��ُل َع��َل��يْ��ِه��َم��ا ُم��تَ��َع��اِن��َق��يْ��ِن
بَ��اِرِد َح��ِدي��ٍد ِف��ي تَ��ْض��ِرُب َف��ال��نَّ��اُس اْل��َه��َوى َع��َل��ى اْل��ُق��لُ��وُب تَ��آَل��َف��ِت َوإِذَا
َف��اِس��ِد َق��ْل��ٍب َص��َالَح تَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َه��ْل اْل��َه��َوى أَْه��َل اْل��َه��َوى َع��َل��ى يَ��لُ��وُم َم��ْن يَ��ا
اْل��َواِح��ِد ِب��ذَاَك وَِع��ْش ��ِدي��ُق ال��صَّ ِن��ْع��َم َواِح��ٌد َزَم��اِن��َك ِم��ْن َل��َك َص��َف��ا َوإِذَا

املاءَ أحَرضِت فرآها نومه، من الدين نور انتبه والح، بنور وأضاء الصباح أصبح فلما
واملرشوب املأكول من َ تيرسَّ بما أتَتْه ثم لربه، الصالة من عليه ما وأدَّى وإياها هو فاغتسل
بالليل صنَعتْه الذي الزنار وأخرجت املخدة تحت يَدها الجاريُة أدخَلِت ثم ورشب، فأكل
فقالت الزنار؟ هذا أين من لها: فقال الزنار. هذا ُخذْ سيدي، يا له: وقالت إياه، وناوَلتْه
إىل به واذهب فُقْم درهًما، بالعرشين البارحَة اشرتيتَه الذي الحرير هو سيدي، يا له:
فقال ليدك. ساملًة ديناًرا بعرشين إال تَِبْعه وال عليه، لينادي ل للدالَّ وأْعِطه العجم سوق
ليلة يف يُعَمل ديناًرا بعرشين يُباع درهًما بعرشين يشء هل املالح، سيدة يا الدين: نور لها
السوق إىل به اذهب ولكن هذا، قيمة تعرف ما أنت سيدي، يا الجارية: له قالت واحدة؟
الزناَر الدين نور أخذ ذلك فعند قيمته. لك ظهَرْت ل الدالَّ عليه نادى فإذا ل، للدالَّ وأْعِطه
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وقعد عليه، ينادي أن وأمره ل للدالَّ الزنار وأعطى األعاجم، سوق إىل به وأتى الجارية من
سيدي، يا له: وقال إليه أتى ثم ساعة، عنه الدالل فغاب دكاٍن، مصطبِة عىل الدين نور
كالَم الدين نور سمع فلما ليدك. ساملًة ديناًرا عرشين بلغ فقد زنارك، ثمَن اقبض قم
بني ما وهو ديناًرا العرشين ليقبض وقام الطرب، من واهتزَّ العجب غايَة َب تعجَّ ل، الدالَّ
األلوان سائر من حريًرا كلها بها واشرتى ساعته من ذهب قبضها فلما ومكذٍِّب، مصدٍِّق
كله اعمليه لها: وقال الحرير، وأعطاها البيت إىل رجع ثم زنانري، كله الجارية لتعمله
هذه من أحسن صنعًة رأيُت ما عمري طول فإني معك، أعمل حتى أيًضا وعلِّميني زنانري،
فضحكت مرٍة. بألف التجارة من أحسن وهللا وإنها ، قطُّ منها مكسبًا أكثر وال الصنعة،
منه واقِرتْض العطار صاحبك إىل امِض الدين، نور سيدي يا له: وقالت كالمه من الجارية
منه اقرتْضتَها التي درهًما والخمسني هي الزنار ثمن من له ادفعها غٍد ويف درهًما، ثالثني
درهًما، ثالثني أقرضني عم، يا له: وقال العطار صاحبه إىل وأتى الدين نور فقام قبلها.
الشيخ له وزن ذلك فعند واحدة. جملًة درهًما بالثمانني لك أجيء تعاىل هللا شاء إن غٍد ويف
وخبًزا لحًما بها واشرتى السوق، إىل بها وأتى الدين نور فأخذها درهًما، ثالثني العطار
الجارية تلك اسم وكان الجارية، إىل بها وأتى باألمس، فعل كمل ومشموًما وفاكهة ونُْقًال
ووضعته فاخًرا طعاًما وهيَّأَْت وساعتها وقتها من قامت اللحم أخذت فلما الزنارية، مريم
وصارت وإياه هي ترشب َمْت وتقدَّ امُلَدام سفرَة هيَّأَْت ذلك بعد ثم الدين، نور سيدها قدام
ورقة لطافته ُحْسن أعجبها بعقلهما امُلَدام لعب فلما ويسقيها، يمأل وهو وتسقيه تمأل

البيتني: هذين فأنشدت معانيه،

ِخ��تَ��اُم نَ��ْك��َه��ِت��ِه ِم��ْس��ِك ِم��ْن َل��َه��ا ِب��َك��أٍْس َح��يَّ��ا ِألَْه��يَ��ٍف أَُق��وُل
اْل��ُم��َداُم؟ اْل��َوْرِد ِم��َن ُع��ِص��َرْت َم��تَّ��ى َك��الَّ َق��اَل: تُ��ْع��َص��ُر؟ يْ��َك َخ��دَّ أَِم��ْن

وتطلب والطاس، الكأس وتعطيه وينادمها، الدين نور تناِدم الجارية تلك تزل ولم
وقد دالًال، منه تتمنَّع عليها يَده وضع وإذا األنفاس، به تطيب ما ويسقيها لها يمأل أن

البيتني: هذين فأنشد وجماًال، ُحْسنًا ْكُر السُّ زادها

َم��َالَل��َه��ا يَ��ْخ��َش��ى َوْه��َو أُنْ��ٍس ِب��َم��ْج��ِل��ِس ِل��َص��بِّ��َه��ا َق��اَل��ْت ال��رَّاَح تَ��ْه��َوى َوَه��يْ��َف��اءَ
ُم��َالَل��َه��ا َف��َخ��اَف َم��ْه��ُج��وًرا أَِب��ي��تُ��َك َوتَ��ْس��ِق��ِن��ي اْل��ُم��َداَم َك��أَْس تُ��ِدْر َل��ْم إِذَا
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وعملت وساعتها وقتها من هي فقامت ونام، ْكُر السُّ عليه غلب أن إىل كذلك يزاَال ولم
ثيابها نزعت ثم ورقة، يف تْه ولفَّ أصلَحتْه فرغت وملا عادتها، جري عىل الزنار يف شغلها

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الصباح. إىل بجانبه ونامت
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تْه ولفَّ أصلَحتْه الزنار شغل من فرَغْت ملا الزنارية مريم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم الوصال، من كان ما بينهما وكان الصباح، إىل بجانبه ونامت ثيابها ونزعت ورقٍة، يف
بعرشين وِبْعه السوق إىل به امِض له: وقالت الزناَر، وناوَلتْه شغله وقىض الدين نور قام
بعرشين وباعه السوق إىل به ومىض أخذه ذلك فعند باألمس. نظريه ِبْعَت كما ديناًرا
ولدي، يا فقال: له، ودعا فضله وشكر درهًما، الثمانني له ودفع العطار إىل وأتى ديناًرا
له حكى إنه ثم جسدي؟ من روحي أبيع كيف الدين: نور فقال الجارية؟ بعَت أنت هل
بذلك العطار الشيخ ففرح له، جرى ما بجميع وأخربه املنتهى، إىل املبتدأ من الحكايَة
أنت هللا شاء وإن فرَّحتني، قد إنك ولدي، يا وهللا له: وقال مزيد، من عليه ما شديًدا فرًحا

معه. صحبتي وبقاء لوالدك ملحبتي الخريَ لَك أودُّ فإني دائًما، بخرٍي
واشرتى السوق إىل وساعته وقته من وراح العطار الشيخ فاَرَق الدين نور إن ثم
تلك إىل به وأتى العادة، جري عىل إليه يحتاج ما وجميع والرشاب، والفاكهَة اللحَم
ومنادمة وودٍّ وانرشاح ولعب ورشب أكل يف والجارية هو الدين نور يزل ولم الجارية،
ما منها ينفق ديناًرا بعرشين يبيعه ويصبح زناًرا، ليلة كل يف تعمل وهي سنة، مدَة
له قالت السنة وبعد إليه، الحاجة وقت إىل عندها تحفظه لها يعطيه والباقي إليه، يحتاج
ستة ملوَّنًا حريًرا حقه من يل فُخذْ غٍد، يف الزنار ِبْعَت إذا الدين، نور سيدي يا الجارية:
أوالد بمثله فرحت ما كتفك، عىل تجعله منديًال لك أصنع أن ببايل خطر قد فإنه ألوان،
الحرير واشرتى الزنار، وباع السوق إىل الدين نور خرج ذلك فعند امللوك. أوالد وال التجار
جمعة املنديل يف تصنع الزنارية مريم فقعدت إليها، به وجاء الجارية له ذكَرْت كما ن امللوَّ
ناوَلتْه ثم خلَّصتْه، أن إىل شيئًا املنديل يف تعمل ليلة يف زنار من فرغت كلما ألنها كاملة؛
وأكابر والناس التجار فصار السوق، يف به يميش وصار كتفه، عىل فجعله الدين لنور
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فاتفق صنعته، وُحْسن املنديل ذلك وعىل ُحْسنه، عىل ليتفرَّجوا صفوًفا عنده يقفون البلد
بكاءً تبكي جاريته فوجد منامه من فانتبه الليايل، من ليلة ذات نائًما كان الدين نور أن

األبيات: هذه وتنشد شديًدا،

َح��َربَ��ا َوا ِل��ْل��ِف��َراِق َح��َربَ��ا َوا َواْق��تَ��َربَ��ا اْل��َح��ِب��ي��ِب ِف��َراُق َدنَ��ا
َط��َربَ��ا َل��نَ��ا َم��َض��ْت َل��يَ��اٍل َع��َل��ى أََس��ِف��ي َف��َوا ُم��ْه��َج��ِت��ي تُ��َف��تَّ��ْت
اْألََربَ��ا َويَ��بْ��لُ��َغ ُس��وءٍ ِب��َع��يْ��ِن َل��نَ��ا اْل��َح��ُس��وُد يَ��نْ��ُظ��َر أَْن بُ��دَّ َال
َوال��رَُّق��بَ��ا اْل��ُوَش��اِة ُع��يُ��وِن َوِم��ْن َح��َس��ٍد ِم��ْن أََض��رُّ َع��َل��يْ��نَ��ا َف��َم��ا

الفراق، ألم من أبكي له: فقالت تبكني؟ لِك ما مريم، سيدتي يا الدين: نور لها فقال
الخلِق أَحبُّ اآلن وأنا بيننا، يفرِّق الذي وَمن املالح، سيدة يا لها: فقال به. قلبي أَحسَّ فقد
بالليايل الظن ُحْسَن ولكنَّ عندك، ما أضعاَف عندي إن له: فقالت لك؟ وأعشقهم إليك

قال: حيث الشاعر أحسن ولقد األسف، يف الناس يُوِقع

اْل��َق��َدُر ِب��ِه يَ��أِْت��ي َم��ا ُس��وءَ تَ��َخ��ْف َوَل��ْم َح��ُس��نَ��ْت إِذْ ِب��اْألَيَّ��اِم َظ��نَّ��َك أَْح��َس��نْ��َت
اْل��َك��َدُر يَ��ْح��ُدُث ال��لَّ��يَ��اِل��ي َص��ْف��ِو َوِع��نْ��َد ِب��َه��ا َف��اْغ��تَ��َرْرَت ال��لَّ��يَ��اِل��ي َوَس��اَل��َم��تْ��َك
َواْل��َق��َم��ُر ��ْم��ُس ال��شَّ إِالَّ يَ��ْك��َل��ُف َوَل��يْ��َس َل��َه��ا ِع��َداَد َال نُ��ُج��وٌم ��َم��اءِ ال��سَّ َوِف��ي
ثَ��َم��ُر َل��ُه َم��ا إِالَّ يُ��ْرَج��ُم َوَل��يْ��َس يَ��اِب��َس��ٍة َخ��ْض��َراءَ ِم��ْن اْألَْرِض َع��َل��ى َوَك��ْم
َرُر ال��دُّ َق��اِع��ِه ِب��أَْق��َص��ى َوتَ��ْس��تَ��ِق��رُّ ِج��يَ��ٌف َف��ْوَق��ُه تَ��ْع��لُ��و اْل��بَ��ْح��َر تَ��َرى أََم��ا

من حذَرَك فُخذْ الفراق، عدم عىل تحرص كنَت إذا الدين، نور سيدي يا قالت: ثم
مكلثم الوجه أغربُ شيٌخ وهو الشمال، الرِّجِل وأعرِج اليمنى، العني أعوِر إفرنجي رجٍل
ما أنه وأظنُّ املدينة، تلك يف أتى رأيتُه وقد لفراقنا، سببًا يكون الذي هو ألنه اللحية؛
ومثَّْلُت قتلتُه عليه برصي وقع إن املالح، سيدة يا الدين: نور لها فقال طلبي. يف إال جاء
وال تعامله وال تُشاِريه، وال تبايعه وال تكلِّمه، وال تَْقتله ال سيدي، يا مريم: له فقالت به.
فلما ومْكَره. ه رشَّ يكفينا أن هللا وادُع ، قطُّ بكالٍم معه تتحدَّث وال تُماِشيه، وال تجاِلسه
دكان مصطبة عىل وجلس السوق إىل به وذهب الزنار الدين نور أخذ الصباح أصبح
هو فبينما الدكان، مصطبة عىل فنام النوم، من ِسنٌة فأخذته التجار، وأوالد هو يتحدَّث
اإلفرنج، من سبعة ومعه الساعة، تلك يف السوق ذلك عىل مرَّ اإلفرنجي بذلك وإذا نائم
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يده، يف وطرفه املنديل، بذلك ملفوف ووجهه الدكان مصطبة عىل نائًما الدين نور فرأى
فأَحسَّ ساعة، فيه يقلِّب واستمرَّ يده، يف وقلَّبَه املنديل طرف وأخذ عنده اإلفرنجي فقعد
عند جالًسا بعينه الجارية وصَفتْه الذي اإلفرنجي فرأى النوم، من فأفاق الدين نور به
ترصخ يشء ألي اإلفرنجي: له فقال أرعبته، عظيمًة رصخًة الدين نور عليه فرصخ رأسه،
مني أخذَْت كنَت لو ملعون يا وهللا الدين: نور له فقال شيئًا؟ منك أخذنا نحن هل علينا؟
أن تعتقده وما دينك بحقِّ مسلم، يا اإلفرنجي: له فقال الوايل. إىل بك ذهبُت َلكنُت شيئًا
شهرزاد وأدرك والدتي. شغُل هو الدين: نور له فقال املنديل؟ هذا لك أين من تخربني

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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قال املنديل عمل الذي عن الدين نور سأل ملا اإلفرنجي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثمنه وتأخذ يل أتبيعه اإلفرنجي: له فقال بيدها. يل عملته والدتي شغل املنديل هذا إن له:
عىل إال عمَلتْه ما فإنها لغريك، وال لك أبيعه ال ملعون يا وهللا الدين: نور له فقال مني؟
دينار، خمسمائة الساعة هذه يف ثمنه أعطيك وأنا يل ِبْعه له: فقال غريه. تعمل ولم اسمي،
ألنه أبًدا؛ أبيعه ما أنا الدين: نور له فقال منه. أحسن غريه لك تعمل عملته التي ودَِع
من دينار بستمائة تبيعه وهل سيدي، يا اإلفرنجي: له فقال املدينة. هذه يف له نظريَ ال
له فقال دينار. تسعمائة إىل أوصله أن إىل مائة بعد مائة يزيده يزل ولم الخالص؟ الذهب
يزل ولم أبًدا. بأكثر وال دينار بألَفْي وال أبيعه ما أنا بيعه، بغري عيلَّ هللا، يفتح الدين: نور
له فقال دينار، ألف إىل أوصله أن إىل املنديل ذلك يف باملال الدين نور ب يرغِّ اإلفرنجي ذلك
أنا الدين: نور فقال ثمنه. فادفع املنديل، هذا بعناك نحن الحارضين: التجار من جماعة
دينار مائة قيمته املنديل هذا أن ولدي يا اعلم التجار: من تاجر له فقال وهللا. أبيعه ما
تسعمائة فربحك جملًة، دينار ألف فيه دفع اإلفرنجي هذا وأن راغب، له وُوِجد كثرت إْن
األلف وتأخذ املنديل هذا تبيع أنك عندي فالرأي الربح؟ هذا من أكثر تريد ربح فأي دينار،
من دينار األلف أنت واربح منه، أحسن أو غريه لك تعمل لك عمَلتْه للتي وتقول دينار،
املنديَل اإلفرنجي وباع التجار من الدين نور فاستحى الدين. عدو امللعون اإلفرنجي هذا
جاريته إىل ويميض ينرصف أن الدين نور وأراد الحرضة، يف الثمن له ودفع دينار، بألف
نور احجزوا التجار، جماعة يا اإلفرنجي: فقال اإلفرنجي، أمر من كان بما ها َ ليبرشِّ مريم
الخمر، معتق من رومي خمٍر بتيُة عندي فإن الليلة، هذه يف ضيويف وإياه فإنكم الدين
منكم ر يتأخَّ وال الليلة، هذه يف تؤانسوننا فأنتم ومشموًما، ونُْقًال وفاكهًة سمينًا، وخروًفا
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َث لنتحدَّ الليلة هذه مثل يف معنا تكون أن نشتهي الدين، نور سيدي يا التاجر: فقال أحٌد.
اإلفرنجي؛ هذا عند ضيوف وإياك فنحن معنا، تكون أن وإحسانك فضلك فمن وإياك،
ثم بيته، إىل الرواح عن بالغصب ومنعوه بالطالق، عليه حلفوا إنهم ثم كريم. رجل ألنه
اإلفرنجي مع وراحوا معهم الدين نور وأخذوا الدكاكني، وقفلوا وساعتهم وقتهم من قاموا
الصنع غريبة سفرة أيديهم بني ووضع فيها فأجلسهم بليواننَْي، رحيبة ُمطيَّبة قاعة إىل
وضع ثم ومسئول، وسائل ومعشوق، وعاشق ومكسور، كارس صورة فيها العمل، بديعة
بنفائس مملوءة وكلها والبلور، الصيني من النفيسة األواني السفرة تلك عىل اإلفرنجي
وأمر املعتَّق، الرومي بالخمر مآلنة بتيًة اإلفرنجي لهم َم قدَّ ثم واملشموم، والفاكهة النُّْقل

سمني. خروف بذبح
من ويسقيهم التجار ويُطِعم اللحم ذلك من يشوي وصار الناَر أوَقَد اإلفرنجي إن ثم
حتى يسقونه يزالوا فلم بالرشاب، عليه ينزلوا أن الدين نور عىل ويغمزهم الخمر، ذلك
نور سيدي يا آنستنا قال: ْكر السُّ يف مستغرًقا اإلفرنجي رآه فلما وجوده، عن وغاب سكر
تقرََّب ثم بالكالم، يؤانسه اإلفرنجي وصار بك. مرحبًا ثم بك، فمرحبًا الليلة، هذه يف الدين
الدين، نور سيدي يا له: قال ثم زمانية، ساعًة الحديث يف وساَرَقه بجانبه وجلس منه
وأنا سنة، مدة من دينار بألف التجار هؤالء بحرضة اشرتيتها التي جاريتك تبيعني هل
يُطِعمه اإلفرنجي ذلك يزل ولم الدين نور فأبَى دينار؟ آالف خمسة اآلن ثمنها يف أعطيك
وهو الدين نور فقال دينار؛ آالف عرشة إىل الجارية أوَصَل حتى املال، يف به ويرغِّ ويسقيه
القول بذلك اإلفرنجي ففرح دينار. آالف العرشة هات إياها، ِبْعتَُك التجار: قداَم ُسْكره يف

الصباح. إىل وانرشاح ورشب أكل يف وباتوا التجار عليه وأشَهَد شديًدا، فرًحا
لنور فَعدَّ املال، له فأحرضوا باملال. ائتوني لهم: وقال غلمانه عىل اإلفرنجي صاح ثم
جاريتك ثمن املال هذا تسلَّْم الدين، نور سيدي يا له: وقال نقًدا دينار آالف العرشة الدين
ما أنا ملعون، يا الدين: نور فقال املسلمني. التجار هؤالء بحرضة الليلَة يل ِبْعتَها التي
جاريتك، بعتَني قد اإلفرنجي: له فقال جواٍر. عندي وليس عيلَّ تكذب وأنت شيئًا، ِبْعتَُك
ِبْعتَه أنت الدين، نور يا نعم كلهم: التجار فقال بالبيع. عليك يشهدون التجار وهؤالء
الثمن اقبض ُقِم دينار، آالف بعرشة إياها بعته أنك عليك نشهد ونحن قدامنا، جاريتك
جاريًة اشرتيت أنك الدين نور يا أتكره منها، خريًا يعوِّضك وهللا الجارية، إليه وسلِّم
بُمناَدمتها وليلة يوم كل يف وتتلذَّذ وجمالها، بُحْسنها تتمتَّع ونصف سنة ولك دينار بألف
ويف األصيل، ثمنها فوق دينار آالف تسعَة الجارية هذه من ربحَت ذلك وبعد ووصالها،
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الربح؟ وتستقلُّ البيع تُنِكر كله ذلك وبعد ديناًرا، بعرشين تبيعه منديًال لك تعمل يوم كل
فها تحبها، كنَت فإن املكسب؟ هذا من أكثر مكسٍب وأي الربح؟ هذا من أكثر ربٍح أي
بنتًا نزوِّجك أو منها، أحسن غريها واشِرت الثمن فاقبض املدة، هذه يف منها شبعَت قد أنت
باقي معك ويصري منها، أجمل البنت وتكون الثمن، هذا نصف من أقل بمهٍر بناتنا من
إىل واملخادعة باملالطفة الدين نور مع يتكلمون التجار يزل ولم يدك. يف ماٍل رأَس املال
القضاة وساعته وقته من اإلفرنجي وأحرض الجارية، ثمن دينار آالف العرشة قبض أن

الدين. نور من الزنارية مريم اسمها التي الجارية باشرتاء ًة حجَّ له فكتبوا والشهود،
قعدت فإنها الزنارية، مريم أمر من كان ما وأما الدين، نور أمر من كان ما هذا
إليها يَُعْد فلم الليل، نصف إىل املغرب ومن املغرب، إىل اليوم ذلك جميع سيدها تنتظر
فأرسل تبكي، وهي العطار الشيخ فسمعها شديًدا، بكاءً تبكي وصارت فجزعت سيدها،
لها: فقالت تبكني؟ لِك ما سيدتي، يا لها: فقالت تبكي، فرأتها عليها فدخَلْت زوجته، إليها
أن خائفة وأنا الوقت، هذا إىل جاء فما الدين، نور سيدي مجيءَ أنتظر قعدُت إني أمي، يا
وأدرك وباعني. الحيلة عليه فدخلت يبيعني، أن ألجل أجيل من حيلة عليه عمل أحٌد يكون
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يكون أن خائفة أنا العطار: لزوجة قالت الزنارية مريم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فقالت وباعني. الحيلة عليه فدخلت يبيعني، أن ألجل شأني من حيلًة سيدي عىل عمَل أحٌد
يبعك لم ذهبًا القاعة هذه مْلءَ فيك سيدك أعَطْوا لو مريم، سيدتي يا العطار: زوجة لها
مرص مدينة من أتَْوا جماعة يكون ربما مريم سيدتي يا ولكن لك، محبَّتِه من أعرفه ملا
بهم يأتي أن واستحى فيه، نازلون هم الذي املحل يف عزومًة لهم فعمل والدته، عند من
أن أَحبَّ أو البيت، إىل بهم يجيء أن من أقلُّ َمْرتبتَهم ألن أو يسعهم، ال ألنه املحل هذا إىل
فال بخري، غٍد يف إليك تعاىل هللا شاء إن ويأتي الصباح إىل عندهم فبات عنهم، أمرك يخفي
أبيت أنا وها الليلة، هذه يف عنِك غيابه سبب فهذا سيدتي، يا ا غمٍّ وال ا همٍّ نفسك يل تحمِّ
تالهي صارت العطار زوجة إن ثم سيدك. إليك يأتي أن إىل وأسليك الليلة هذه يف عندك
نور سيدها مريم نظرت الصباح أصبح فلما كله، الليل ذهب أن إىل بالكالم وتسلِّيها مريم
رأتهم فلما حواليه، التجار وجماعة وراءه اإلفرنجي وذلك الزقاق، من داخل وهو الدين
شدة مع بحر وسط يف سفينة كأنها ترتعد وصارت لونها، واصفرَّ فرائُصها ارتعَدْت مريم
حالك، َ تغريَّ قد أراِك يل ما مريم، سيدتي يا لها: قالت العطار امرأة رأتها فلما الريح،
أحسَّ قد قلبي إن وهللا سيدتي، يا الجارية: لها فقالت الذبول؟ بك وزاد وجهك، واصفرَّ
األبيات: هذه وأنشدت الزفرات، بتصاعد تأوََّهْت الجارية إن ثم التالقي. وبُْعد بالفراِق

اْل��َم��ذَاِق ُم��رُّ َف��ِإنَّ��ُه ِق اْل��ِف��َرا إَِل��ى تَ��ْرَك��نَ��نَّ َال
اْل��ِف��َراِق أََل��ِم ِم��ْن تَ��ْص��َف��رُّ ُغ��ُروِب��َه��ا ِع��نْ��َد ��ْم��ُس ال��شَّ
ال��تَّ��َالِق��ي َف��َرِح ِم��ْن تَ��بْ��يَ��ضُّ ُش��ُروِق��َه��ا ِع��نْ��َد َوَك��ذَاَك
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لزوجة وقالت الفراَق نَِت وتيقَّ مزيد، عليه ما شديًدا بكاءً بَكْت الزنارية مريم إن ثم
بيعي؟ أجل من حيلة عليه ُعِملت قد الدين نور سيدي إن لك قلُت أََما سيدتي، يا العطار:
حذر ينفع ال ولكن منه، حذَّْرتُه كنُت وقد اإلفرنجي، لهذا الليلة هذه يف باعني أنه أشكُّ فما
نور بسيدها وإذا الكالم، يف العطار وزوجة هي فبينما قويل. صْدُق لِك باَن فقد قدر؛ من
وارتعَدْت لونه، َ تغريَّ قد فرأَتْه الجارية إليه فنظرت الساعة، تلك يف عليها دخل قد الدين
كأنك الدين، نور سيدي يا له: فقالت والندامة، الحزن أثُر وجِهِه عىل ويَلُوح فرائُصه،

األبيات: هذه وأنشد الصعداء، َس وتنفَّ وتأوََّه شديًدا بكاءً فبكى بعتَني؟

اْل��َق��َدْر أَْخ��َط��ا َف��َم��ا أَْخ��َط��أَْت ُك��نْ��َت إْن اْل��َح��ذَْر يُ��ْغ��ِن��ي َف��َم��ا اْل��َم��َق��اِدي��ُر ِه��َي
َوبَ��َص��ْر َوَس��ْم��ٍع َع��ْق��ٍل ذَا َوَك��اَن ِب��اْم��ِرٍئ أَْم��ًرا ال��ل��ُه أََراَد َف��ِإذَا
��َع��ْر ال��شَّ َس��لَّ َع��ْق��َل��ُه ِم��نْ��ُه َوَس��لَّ َع��يْ��نَ��ُه َوأَْع��َم��ى أُذْنَ��يْ��ِه أََص��مَّ
ِل��يَ��ْع��تَ��ِب��ْر َع��ْق��َل��ُه إَِل��يْ��ِه َردَّ ُح��ْك��َم��ُه ِف��ي��ِه أَنْ��َف��ذَ إِذَا َح��تَّ��ى
َوَق��َدْر ِب��َق��َض��اءٍ َش��ْيءٍ َف��ُك��لُّ َج��َرى َك��يْ��َف َج��َرى ِف��ي��َم��ا تَ��ُق��ْل َف��َال

جرى قد إنه مريم، سيدتي يا وهللا لها: وقال الجارية إىل اعتذر الدين نور إن ثم
فِبْعتُِك الحيلة عيلَّ فدخَلْت بيعك، أجل من حيلًة عيلَّ عملوا قد والناس حكم، هللا بما القلم
له: فقالت بالتالقي. يمنَّ أن بالفراِق حَكَم َمن عىس ولكْن تفريط، أعظَم فيك فرَّطُت وقد
وأنشَدْت عينَيْه، بني ما وقبََّلتْه صدرها إىل تْه ضمَّ ثم وهمي. يف وكان هذا من حذَّْرتَُك قد

األبيات: هذه

َوتَ��َش��وَُّق��ا َه��ًوى ُروِح��ي تَ��ِل��َف��ْت َوَل��ْو ِوَداَدُك��ْم َس��َل��ْوُت َم��ا َه��َواُك��ْم َوَح��قِّ
ال��نَّ��َق��ا َش��َج��ِر َع��َل��ى ُق��ْم��ِريٌّ نَ��اَح َك��َم��ا َوَل��يْ��َل��ٍة يَ��ْوٍم ُك��لَّ َوأَبْ��ِك��ي أَنُ��وُح
ُم��ْل��تَ��َق��ى ِل��َي َف��َم��ا َع��نِّ��ي ِغ��بْ��تُ��ُم َم��تَ��ى أَِح��بَّ��ِت��ي يَ��ا بَ��ْع��َدُك��ْم َع��يْ��ِش��ي ��َص تَ��نَ��غَّ

أيادي ليقبِّل َم وتقدَّ عليهما طلع قد باإلفرنجي وإذا الحالة، هذه عىل هما فبينما
حتى ورائي زلت فما ملعون، يا ابعد له: وقالت خده عىل ها بكفِّ فلطَمتْه مريم، السيدة
من اإلفرنجي فضحك خريًا. إال يكون ال تعاىل هللا شاء إن ملعون يا ولكن سيدي، خدْعَت
أنا؟ ذنبي يشءٍ أيُّ مريم، سيدتي يا لها: وقال إليها واعتذر فعلها، من َب وتعجَّ قولها،
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املسيح وحقِّ وإنه خاطره، وِطيِب نفسه برضا باعك الذي هو هذا الدين نور سيدك وإنما
الشعراء: بعض قال وقد باعك، ما منك غرضه فرغ أنه ولوال فيك، فرََّط ما يحبك كان لو

ِب��َراِش��ِد َف��َل��ْس��ُت أَذُْك��ُرُه ُع��ْدُت إِْن َع��اِم��ًدا َع��نِّ��ي َف��ْل��يَ��ْم��ِض َم��لَّ��ِن��ي َم��ْن
َزاِه��ِد ِف��ي َراِغ��بً��ا تَ��َراِن��ي َح��تَّ��ى ِب��أَْس��ِرَه��ا َع��َل��يَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َض��اَق��ِت َم��ا

الصنائع كثرية الجهات واسعة مدينة وهي إفرنجة، ملك بنت الجارية هذه كانت وقد
مدينة من الجارية تلك لخروج كان وقد القسطنطينية، مدينة تشبه والبنات، والغرائب
وأدرك ويطيب. السامع يطرب حتى الرتتيب عىل نسوقه عجيب، وأمٌر غريب حديٌث أبيها
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سببًا وأمها أبيها عند من الزنارية مريم لخروج أنَّ السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الفصاحَة وتعلََّمِت والدالل، العزِّ يف وأمها أبيها عند تربَّْت أنها وذلك غريبًا؛ وأمًرا عجيبًا
والخياطة الزركشة مثل الصنائع جميَع وتعلََّمْت والشجاعة، والفروسية والحساب والكتابَة
وتعلََّمْت الذهب، عىل والفضة الفضة، عىل الذهب ورمي والعقادة، الزنار وصنعة والحياكة
وقد وأوانها، عرصها ووحيدَة زماِنها فريدَة صارت حتى والنساء الرجال صنائع جميَع
أهل جميع عىل به فاَقْت ما والكمال، والظرف والجمال الُحْسن من وجلَّ عزَّ هللا أعطاها
ألنه له؛ يزوَِّجها أن يأبى منه خطبها َمن وكلُّ أبيها، من الجزائر ملوك فخطبها عرصها،
غريها، بنت عنده يكن ولم واحدة، ساعًة فراقها عىل يقدر وال عظيًما، حبٍّا يحبُّها كان
أنها فاتفق منهم؛ أكثر بحبها مشغوًفا كان ولكنه كثري، الذكور األوالد من معه وكان
أنها نفسها عىل فنذَرْت الهالك، عىل أرشفت حتى شديًدا مرًضا السنني بعض يف مرَضْت
الدير ذلك وكان الفالنية، الجزيرة يف الذي الفالني الديَر تزور املرض هذا من ُعوِفيت إذا
أن أراَدْت مرضها من مريم ُعوِفيت فلما به، ويتربَّكون النذوَر له ويُنِذرون عندهم، معظًَّما
الدير ذلك إىل إفرنجة ملك والدها فأرَسَلها الدير، لذلك نفسها عىل نذَرتْه الذي بنذرها تويفِّ
خدمتها، ألجل البطارقة ومن املدينة أكابر بنات من بعًضا معها وأرسل صغري، مركب يف
فأخذوا هللا، سبيل يف املجاهدين املسلمني مراكب من مركب خرَج الدير من َقُربْت فلما
من أخذوه ما فباعوا والتَُّحف، واألموال والبنات البطارقة من املركب تلك يف ما جميَع
األعجمي ذلك كان قد التجار، من تاجٍر أعجمي رجٍل يِد يف مريم فوقَعْت القريوان، مدينة
األعجمي ذلك إن ثم للِخْدمة، فجعلها امرأٍة عىل عورٌة له تنكشف ولم النساء، يأتي ال عنينًا
فخدمته شهور، مدة املرض عليه وطال الهالك، عىل أَرشَف حتى شديًدا مرًضا مرَض
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الشفقة منها األعجمي ذلك فتذكََّر مرضه، من هللا عافاه أْن إىل خدمته يف وبالَغْت مريم
لها: فقال الجميل، من معه فعَلتْه ما عىل يُكاِفئَها أن فأراد بخدمته، والقيام عليه والحنية
فقال وأحبه. أريده مَلن إال تبيعني أالَّ عليك تمنَّيُْت سيدي، يا فقالت: مريم. يا عيلَّ تمنِّي
بيدك. بيعك جعلُت وقد تريدينه، مَلن إال أبيعك ما مريم يا وهللا ذلك، عيلَّ لك نعم، لها:
العبادات وعلََّمها فأسَلَمْت، اإلسالم عليها عرض قد األعجمي وكان شديًدا، فرًحا ففرحت
وما القرآن َظها وحفَّ عليها، وجب وما دينها، أمَر املدة تلك يف األعجمي ذلك من فتعلََّمْت
مَلن باَعها إسكندرية مدينة بها دخل فلما النبوية، واألحاديث الفقهية العلوم من َ تيرسَّ

أخربنا. كما الدين نور عيل فأخذها ذكرنا، كما بيدها بيعها وجعل أراَدتْه،
إفرنجة، ملك أبيها أمر من كان ما وأما بالدها، من خروجها سبب من كان ما هذا
وصحبتهم املراكب، خلَفها وأرَسَل القيامة عليه قامت معها، وَمن ابنته أمُر بلغه ملا فإنه
جزائر يف التفتيش بعَد خٍرب عىل لها يقعوا فلم األبطال، والرجال والفرسان البطارقة
حزنًا أبوها عليها فحزن األمور؛ وعظائم والثُّبُور بالويل أبيها إىل ورجعوا املسلمني،
وكان وزرائه، أعظم كان ألنه الشمال؛ واألعرج اليمني األعوار ذلك وراءها فأرسل شديًدا،
ولو ويشرتيها املسلمني بالد جميع يف عليها يفتَِّش أن وأمره وخداع، ِحيٍَل ذا عنيًدا جبَّاًرا
لها يقع فلم املدن، وسائر البحار جزائر يف امللعون ذلك عليها ففتََّش ذهبًا، مركٍب بملءِ
الدين نور عند خربها عىل فوقع عنها، وسأل إسكندرية مدينة إىل وصل أن إىل خرب، عىل
ذكرنا كما منه اشرتاها حتى الحيلة عليه وعمل جرى، ما معه له فجرى املرصي، عيل
واتََّفق التجار وىصَّ قد وكان غريها، صنعتَه يُحِسن ال الذي باملنديل عليها االستدالل بعد
سيدتي يا لها: فقال وعويل، بكاءٍ يف مكثَْت عنده صارت فلما بالحيلة، خالصها عىل معهم
ومنزل مملكتك، ومحل أبيك مدينة إىل معي وقومي والبكاء، الحزن هذا عنك خيلِّ مريم،
قد ما ويكفي الغربة، وهذه الذلَّ هذا واتركي وغلمانك، َخَدِمِك بني لتكوني ووطنك، عزِِّك
ورصف والتعب السفر يف يل فإن األموال، ورصف أجلك من والسفر التعب من يل حصل

ذهبًا. مركٍب بملءِ ولو أشرتيك أن والدك أمرني وقد ونصف، سنٍة نحَو األموال
تقبيَل يكرِّر يََزْل ولم لها، ع ويتخضَّ قدَميْها يقبِّل صار إفرنجة ملك وزير إن ثم
هللا ملعون، يا له: وقالت معها، أدبًا ذلك فعل كلما عليه غضبها ويزداد وقدَميْها يَديْها
مزركش، بْرسٍج بغلًة الساعِة تلك يف الغلمان إليها َم قدَّ ثم مرادك. يف ما يبلِّغك ال تعاىل
وصار وفضة، ذهب من بعواميد حرير من سحابًة رأسها فوق ورفعوا عليها، وأركبوها
وصاروا صغري، قارب يف وأنزلوها البحر باب من بها طلعوا حتى حولها يمشون اإلفرنج
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الوزير نهض ذلك فعند فيه؛ وأنزلوها الكبري املركب إىل أوصلوها أن إىل بها يجدِّفون
القلوع ونرشوا وساعتهم، وقتهم من فرفعوه الصاري. ارفعوا املركب: لبحرية وقال األعور
كله هذا املركب. ذلك بهم وسافر املجاديف، وأعملوا والكتان، القطن ونرشوا واألعالم،
شديًدا. بكاءً ها رسِّ يف تبكي فصارت عينها، عن غابت حتى إسكندرية ناحيَة تنظر ومريم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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٨٨٠ الليلة كانت فلام

مريم وفيه املركب بهم ساَفَر ملا إفرنجة ملك وزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وسكبَِت وانتحبَْت فبَكْت عينها، عن غابَْت حتى إسكندرية ناحية إىل تنظر صارت الزنارية،

األبيات: هذه وأنشدت الَعَربات،

َص��اِن��ُع ال��ل��ُه ِب��َم��ا ِع��ْل��ِم��ي َوَم��ا إَِل��يْ��نَ��ا َع��ْوَدٌة َل��َك َه��ْل اْألَْح��بَ��اِب َم��نْ��ِزَل أَيَ��ا
اْل��َم��َداِم��ُع َم��َح��تْ��ُه َق��ْد َق��ِري��ٌح َوَط��ْرِف��ي َوأَْس��َرَع��ْت اْل��ِف��َراِق ُس��ُف��ُن ِب��نَ��ا َف��َس��اَرْت
اْل��َم��َواِج��ُع َوتُ��ْم��َح��ى َس��ْق��ِم��ي يُ��ْش��تَ��َف��ى ِب��ِه َم��ْق��ِص��ِدي َغ��ايَ��َة َك��اَن ِخ��لٍّ ِل��ُف��ْرَق��ِة
اْل��َوَداِئ��ُع تَ��ِض��ي��ُع َال يَ��ْوًم��ا َف��ِع��نْ��َدَك َخ��ِل��ي��َف��ِت��ي َع��َل��يْ��ِه ُك��ْن إَِل��ِه��ي يَ��ا أََال

تقبل فلم يالطفونها، البطارقة عليها فأقبََل وتنوح، تبكي تذكَّرتْه كلما مريم تزل ولم
هذه وأنشدت واشتَكْت، وأنَّْت بَكْت إنها ثم والغرام، الَوْجِد داعي شغلها بل كالًما، منهم

األبيات:

َع��اِش��ُق َل��َك أَنَّ��ِن��ي َع��نِّ��ي يُ��َخ��بِّ��ُر نَ��اِط��ُق َل��َك ُم��ْه��َج��ِت��ي ِف��ي اْل��َه��َوى ِل��َس��اُن
َخ��اِف��ُق ِف��َراِق��َك ِم��ْن َج��ِري��ٌح َوَق��ْل��ِب��ي أَذَابَ��َه��ا َق��ْد اْل��َه��َوى َج��ْم��ُر َك��ِب��ٌد َولِ��ي
َس��َواِب��ُق َوال��دُُّم��وُع َق��ِري��ٌح َف��َج��ْف��ِن��ي أَذَابَ��ِن��ي َق��ْد الَّ��ِذي اْل��ُح��بَّ أَْك��تُ��ُم َوَك��ْم

سَفِرها. مدَة اصطبار يطاوعها وال قرار، لها يقر ال الحالة هذه عىل مريم تََزْل ولم
املرصي عيل الدين نور أمر من كان ما وأما األعور، والوزير هي أمرها من كان ما هذا
ال وصار الدنيا عليه ضاقت وسفرها، املركب مريم نزول بعد فإنه الدين، تاج التاجر ابن
فرآها ومريم، هو بها ُمِقيًما كان التي القاعة إىل َه فتوجَّ اصطبار، يطاوعه وال قرار، له يقرُّ



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

كانت التي وثيابَها الزنانري، عليها تشتغل كانت التي َة العدَّ ورأى ُمظِلمة، سوداء وجهه يف
األبيات: هذه وأنشد الَعَربات، جْفِنه من وفاضت وبكى، صدره إىل ها فَضمَّ جسدها، عىل

��ِت��ي َوتَ��َل��فُّ َح��ْس��َرتِ��ي تَ��َواِل��ي َوبَ��ْع��َد تَ��َش��تُّ��ِت��ي بَ��ْع��َد ��ْم��ُل ال��شَّ يَ��ُع��وُد َه��ْل تُ��َرى
َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي ِب��َوْص��ِل أَْح��َظ��ى تُ��َرى َه��ْل َف��يَ��ا ِب��َراِج��ٍع َل��يْ��َس َك��اَن َق��ْد َم��ا َف��َه��يْ��َه��اِت
ِت��ي َم��َودَّ ُع��ُه��وَد أَْح��بَ��اِب��ي َويَ��ذُْك��ُر َش��ْم��َل��نَ��ا ال��ل��ُه يَ��ْج��َم��ُع َق��ْد تُ��َرى َه��ْل َويَ��ا
ُص��ْح��بَ��ِت��ي َس��اِل��َف ثُ��مَّ ُع��ُه��وِدي َويَ��ْرَع��ى أََض��ْع��تُ��ُه ِب��َج��ْه��ِل��ي َم��ْن ُودِّي َويَ��ْح��َف��ُظ
َم��ِن��يَّ��ِت��ي يَ��ْوًم��ا اْألَْح��بَ��اُب تَ��ْرتَ��ِض��ي َوَه��ْل بُ��ْع��ِدِه��ْم بَ��ْع��َد َم��يِّ��ٌت إِالَّ أَنَ��ا َف��َم��ا
َح��ْس��َرتِ��ي تَ��َزايُ��ِد ِم��ْن َوْج��ًدا ذُبْ��ُت َل��َق��ْد ��ِف��ي تَ��أَسُّ يُ��ْج��ِدي َك��اَن إِْن أََس��ِف��ي َف��يَ��ا
ِب��ُم��نْ��يَ��ِت��ي يَ��ُج��وُد َدْه��ِري تُ��َرى َه��ْل َف��يَ��ا تَ��َواُص��ِل��ي ِف��ي��ِه َك��اَن َزَم��اٌن َوَض��اَع
ِب��ُم��ْق��َل��ِت��ي ال��دُُّم��وَع تُ��بْ��ِق��ي َوَال ُدُم��وًع��ا أَْه��ِم��ِل��ي َع��يْ��ُن َويَ��ا َوْج��ًدا ِزْد َق��ْل��ُب َف��يَ��ا
بَ��ِل��يَّ��ِت��ي َوَزاَدْت أَنْ��َص��اِري َق��لَّ َوَق��ْد تَ��َص��بُّ��ِري َوَف��ْق��َد أَْح��بَ��اِب��ي بُ��ْع��َد َويَ��ا
َك��َع��اَدِت��ي َواْل��ِوَص��اِل َح��ِب��ي��ِب��ي ِب��َع��ْوِد َف��ْرَح��ِت��ي ��َم يُ��تَ��مِّ أَْن إَِل��ِه��ي َس��أَْل��ُت

وأنشد القاعة زوايا إىل ونظر مزيد، من عليه ما شديًدا بكاءً بكى الدين نور إن ثم
البيتني: هذين

ُدُم��وِع��ي َم��َواِط��ِن��ِه��ْم ِف��ي َوأُْج��ِري َش��ْوًق��ا َف��أَذُوُب آثَ��اَرُه��ْم أََرى
ِب��ال��رُُّج��وِع يَ��ْوًم��ا َع��َل��يَّ يَ��ُم��نُّ َع��نْ��ُه��ْم ِب��اْل��بُ��ْع��ِد َق��َض��ى َم��ْن َوأَْس��أَُل

البحر، إىل يجري وخرج الدار باب وقفل وساعته، وقته من نهض الدين نور إن ثم
هذه وأنشد الزََّفرات، د وصعَّ بكى ثم بمريم، سافر الذي املركب موضع يف ل يتأمَّ وصار

األبيات:

َواْل��بُ��ْع��ِد اْل��ُق��ْرِب ِف��ي اْل��َح��اَل��يْ��ِن َع��َل��ى َوإِنِّ��ي ِغ��نً��ى َع��نْ��ُك��ُم ِل��ي َل��يْ��َس َع��َل��يْ��ُك��ْم َس��َالٌم
اْل��َوْرِد إَِل��ى اْل��ِع��َط��اِش َش��ْوَق َوأَْش��تَ��اُق��ُك��ْم َوَس��اَع��ٍة َوْق��ٍت ُك��لَّ إَِل��يْ��ُك��ْم أَِح��نُّ
��ْه��ِد ال��شَّ ِم��َن أََل��ذُّ ِع��نْ��ِدي َوتَ��ذَْك��اُرُك��ْم َونَ��اِظ��ِري َولُ��بِّ��ي َس��ْم��ِع��ي َوِع��نْ��َدُك��ُم
َق��ْص��ِدي َع��ْن ��ِف��ي��نَ��ُة ال��سَّ ِت��ْل��َك ِب��ُك��ْم َوَح��اَدْت ِرَك��ابُ��ُك��ْم اْس��تَ��َق��لَّ��ْت ��ا َل��مَّ أََس��ِف��ي َف��يَ��ا
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كانت هل مريم، يا مريم، يا ونادى: واشتكى، وَحنَّ وأَنَّ وبكى، ناح الدين نور إن ثم
األبيات: هذه أنشد الحرسات به زادت وملَّا أحالم؟ أضغاث أم املنام يف لك رؤيتي

ِن��َداُك��ُم يَ��اِر ال��دِّ ُق��ْرِب ِم��ْن َوأَْس��َم��ُع تَ��َراُك��ُم َع��يْ��ِن��ي اْل��بُ��ْع��ِد َه��ذَا بَ��ْع��َد َف��َه��ْل
ُم��نَ��اُك��ُم َوأَنْ��تُ��ْم َق��ْل��ِب��ي ُم��نَ��ى َوأُْع��َط��ى ِب��نَ��ا أَِن��َس��ْت الَّ��ِت��ي اُر ال��دَّ َوتَ��ْج��َم��ُع��نَ��ا
ِح��ذَاُك��ُم َف��اْدُف��نُ��ونِ��ي َح��َل��ْل��تُ��ْم َوأَيْ��َن ��ًة َم��َح��فَّ ِس��ْرتُ��ْم أَيْ��َن ِل��ِع��َظ��اِم��ي ُخ��ذُوا
َه��َواُك��ُم ِف��ي ُم��ْغ��َرًم��ا َق��ْل��بً��ا َوأَتْ��ُرُك ِب��َواِح��ٍد ِع��ْش��ُت َق��ْل��بَ��اِن ِل��ي َك��اَن َف��َل��ْو
ِرَض��اُك��ُم ثُ��مَّ ال��رَّْح��َم��ِن ِرَض��ا َل��ُق��ْل��ُت تَ��ْش��تَ��ِه��ي ال��ل��ِه َع��َل��ى َم��اذَا ِل��ي ِق��ي��َل َوَل��ْو

قد بشيٍخ وإذا مريم. يا مريم، يا ويقول: يبكي الحالة هذه عىل الدين نور فبينما
البيتني: هذين وينشد يبكي فرآه عليه، وأقبََل مركب من طلع

َس��َواِك��ِب��َه��ا ِم��ْن تَ��ْج��ِري اْل��ُم��ْزِن َس��َح��اِئ��ُب ُم��َق��ًال ِل��ي إِنَّ ُع��ْوِدي اْل��ُح��ْس��ِن َم��ْريَ��َم يَ��ا
َك��َواِك��ِب��َه��ا ِف��ي َغ��ْرَق��ى َع��يْ��نَ��يَّ أَْج��َف��اَن تَ��ِري اْألَنَ��اِم ُدوَن ُع��ذَِّل��ي َواْس��تَ��ْخ��ِب��ِري

اإلفرنجي. مع البارحَة سافَرِت التي الجارية عىل تبكي كأنك ولدي، يا الشيخ: له فقال
بكاءً وبكى أفاق ثم زمانية، ساعًة عليه مغشيٍّا خرَّ الشيخ كالَم الدين نور سمع فلما

األبيات: هذه وأنشد مزيد، من عليه ما شديًدا

َك��َم��الُ��َه��ا يَ��ُع��وُد َق��ْد أُنْ��ِس��ي َوَل��ذَُّة ِوَص��الُ��َه��ا يُ��ْرَج��ى اْل��بُ��ْع��ِد َه��ذَا بَ��ْع��َد َف��َه��ْل
َوَق��الُ��َه��ا اْل��ُوَش��اِة ِق��ي��ُل َويُ��ْزِع��ُج��ِن��ي َوَص��بَ��ابَ��ًة َل��ْوَع��ًة ِب��َق��ْل��ِب��ي َف��ِإنَّ
َخ��يَ��الُ��َه��ا يَ��ُزوَر أَْن أَْرُج��و ال��لَّ��يْ��ِل َوِف��ي ُم��تَ��َح��يِّ��ًرا بَ��اِه��تً��ا نَ��َه��اِري أُِق��ي��ُم
ُم��َاللُ��َه��ا اْل��ُوَش��اِة ِف��ي َونَ��ْف��ِس��ي َوَك��يْ��َف َس��اَع��ًة اْل��ِع��ْش��ِق َع��ِن أَْس��لُ��و َال َف��َوال��ل��ِه
ِن��بَ��الُ��َه��ا ِم��نِّ��ي اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي ُم��ْق��َل��ٌة َل��َه��ا اْل��َح��َش��ا َم��ْه��ُض��وَم��ُة اْألَْط��َراِف ��َم��ُة ُم��نَ��عَّ
َج��َم��الُ��َه��ا ُح��ْس��نً��ا ��ْم��ِس ال��شَّ َض��ْوءَ َويُ��ْخ��ِج��ُل َق��دَُّه��ا ال��رَّْوِض ِف��ي اْل��بَ��اِن َق��ِض��ي��َب يُ��َح��اِك��ي
َج��َاللُ��َه��ا َج��لَّ اْل��ُح��ْس��ِن: ِل��ذَاِت َل��ُق��ْل��ُت َج��َاللُ��ُه َج��لَّ ال��ل��َه أََخ��اُف َوَل��ْوَال

لسانه وفصاحَة واعتداله، وَقدَّه جماله ورأى الدين نور إىل الشيخ ذلك نظر فلما
إىل مسافرة مركٍب رئيَس الشيخ ذلك وكان لحاله، وَرقَّ عليه قلبه حزن افتتانه، ولطَف
يكون وال اصرب له: فقال املؤمنني؛ املسلمني ار تجَّ من تاجر مائة وفيها الجارية، تلك مدينة
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك إليها. أوصلك وتعاىل سبحانه هللا شاء فإن خري، إال

املباح. الكالم
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إليها أوصلك أنا الدين: لنور قال ملا الريس الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أيام ثالثة لنا بقي قد الريس: قال السفر؟ متى الدين: نور له قال تعاىل. هللا شاء إن
فضله وشكر شديًدا فرًحا فرح الريس كالم الدين نور سمع فلما وسالمة. خري يف ونسافر
فبكى املثال، العديمة بجاريته ْمل الشَّ واجتماع الوصال أياَم تذكََّر ذلك وبعد وإحسانه،

األبيات: هذه وأنشد شديًدا، بكاءً

َال أَْم َس��اَدِت��ي يَ��ا اْل��َم��ْق��ُص��وَد أَبْ��لُ��ُغ َوَه��ْل َش��ْم��ًال َوَل��ُك��ْم ِل��ي ال��رَّْح��َم��ُن يَ��ْج��َم��ُع َف��َه��ْل
بُ��ْخ��ًال ذَاِت��ُك��ْم َع��َل��ى أَْج��َف��اِن��ي َوأُْط��ِب��ُق ِب��َزْوَرٍة ِم��نْ��ُك��ْم ال��دَّْه��ِر َص��ْرُف َويَ��ْس��َم��ُح
أَْغ��َل��ى َوْص��َل��ُك��ْم أََرى َوَل��ِك��نِّ��ي ِب��ُروِح��ي اْش��تَ��َريْ��تُ��ُه يُ��بَ��اُع َوْص��لُ��ُك��ْم َك��اَن َوَل��ْو

ما جميع منه وأخذ السوق، إىل َه وتوجَّ وساعته وقته من طلع الدين نور إن ثم
ما ولدي، يا له: قال رآه فلما الريس، ذلك عىل وأقبََل السفر، وأدوات الزاد من إليه يحتاج
وقال كالمه من الريس فضحك السفر. يف إليه أحتاج وما زوادتي قال: معك؟ الذي هذا
مسرية مقصدك وبني بينك إن السواري؟ عمود عىل تتفرَّج رائح أنت هل ولدي، يا له:
من شيئًا الدين نور من أخذ الشيخ ذلك إن ثم األوقات. وصَفِت الريح طاب إذا شهرين
كفايته، قدر عىل السفر يف إليه يحتاج ما جميع له واشرتى السوق إىل وطلع الدراهم،
التجار َز تجهَّ أن إىل أيام ثالثة املركب يف الدين نور أقام ثم حلًوا، ماءً بتيًة له ومأل
وخمسني واحٍد مدَة وساروا قلوعها الريس حلَّ ثم املركب، يف ونزلوا مصالحهم وقَضْوا
َمن جميع وأرسوا املركب فنهبوا الطريق، قطَّاع القراِصن عليهم خرج ذلك وبعد يوًما،
جملتهم، من الدين نور وكان امللك، عىل وعرضوهم إفرنجة مدينة إىل بهم وأتوا فيها،
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فيه الذي الُغراب وصل الحبس، إىل امللك عند من نزولهم وقت ويف بحبسهم، امللك فأمر
امللك إىل الوزير طلع املدينة إىل الُغراب وصل فلما األعور، الوزير مع الزنارية مريم امللكة
زينة، بأحسن املدينَة وزيَّنوا البشائر وا فدقُّ ساملًة، الزنارية مريم ابنته بوصول ه َ وبرشَّ
وصلت فلما ليقابلوها، البحر إىل هوا وتوجَّ دولته، وأرباب عسكره جميع يف امللك وركب
فركبته، جواًدا لها َم وقدَّ عليه، وسلَّمت عليها وسلَّم فعانََقها مريم ابنته طلعت املركب
هي وهل حالها، عن وسألتها عليها وسلََّمْت وعانَقتْها أمها قابلتها القرص إىل وصلت فلما
أن بعد أمي، يا مريم: لها فقالت ثيِّبًا؟ امرأة صارت أو سابًقا عندهم كانت ما مثل ِبْكر
بنتًا يبقى كيف عليه، محكوًما ويصري تاجر إىل تاجر من املسلمني بالد يف اإلنسان يباع
آلَخر، وباعني بكارتي وأزال وغصبني بالرضب هدَّدني اشرتاني الذي التاجر إن بكًرا؟
ثم ظالًما، وجهها يف الضياء صار الكالم، هذا منها أمها سمعت فلما آلَخر. باعني وآَخر
أرباب عىل حالها وعرض لديه، أمره وَكُرب عليه ذلك فصعب الكالم، هذا أبيها عىل أعادت
رضب إال رها يطهِّ وما املسلمني، من َسْت تنجَّ إنها امللك، أيها له: فقالوا وبطارقته، دولته
فأحرضوهم الحبس، يف الذين األسارى بإحضار أمر ذلك فعند املسلمني. من رقبة مائة
رضبوا َمن فأول رقابهم، برضب امللك فأمر الدين، نور جملتهم ومن يَديْه بني جميًعا
الدين، نور إال يَبَْق لم حتى واحٍد، بعد واحًدا التجار رقاب رضبوا ثم املركب، ريس رقبته
بامرأٍة وإذا رقبته، يرضبوا أن وأرادوا الدم، نطع إىل وقدَّموه عينَيْه وعصبوا ذيله فرشطوا
كنيسٍة لكلِّ نذرَت كنَت أنت موالي، يا له: وقالت الساعة تلك يف امللك عىل أقبَلْت عجوز
قد واآلن خدمتها، يف يساعدوا أن ألجل مريم، بنتك هللا ردَّ إْن املسلمني، من أسارى خمسَة
وحقِّ أمي، يا امللك: لها فقال نذرته. الذي بنذرك فأَْوِف مريم، السيدة بنتك إليك وصَلْت
قتله، يريدون الذي األسري هذا غري األسارى من عندي يَبَْق لم الصحيح، والدين املسيح
فأُرِسل املسلمني، من أسارى إلينا يأتي أن إىل الكنيسة خدمة يف يساعدك معك فخذيه
كلَّ َألعطيناك األسارى هؤالء رقاب يرضبوا أن قبل سبقت كنِت ولو آَخرين، أربعًة إليك
َمِت تقدَّ ثم والنَِّعم، والبقاء العز بدوام له ودَعْت امللك صنيَع العجوُز فشكَرِت تريدينه. ما
فرأته إليه ونظَرْت الدم، نطع من وأخرجته الدين نور إىل وساعتها وقتها من العجوز
فأخذته عرش، أربعة ليلة يف بدر إذا البدر كأنه ووجهه البرشة، رقيق ظريًفا لطيًفا شابٍّا
إال تصلح ال فإنها عليك التي ثيابَك اقلع ولدي، يا له: وقالت الكنيسة إىل به ومضت
من وِمئْزٍر أسود، صوف من بجبٍة الدين لنور جاءت العجوز إن ثم السلطان. لخدمة
بالسري، وسطه وشدَّْت بامِلئْزر، َمتْه وعمَّ الجبة تلك فألبسته عريض، وسري أسود، صوف
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بتلك وإذا كذلك هو فبينما أيام، سبعة مدة الكنيسة فخدم الكنيسة، يخدم أن وأَمَرتْه
العرشة هذه وخذ والبسها، الحرير ثيابك خذ مسلم، يا له: وقالت عليه أقبَلْت قد العجوز
تروح لئال واحدة ساعة هنا تقف وال اليوم، هذا يف لتتفرج الساعة هذه يف واخرج دراهم
أن ولدي، يا اعلم العجوز: له فقالت الخرب؟ يشءٍ أيُّ أمي، يا الدين: نور لها فقال روحك.
تزورها أن ألجل الوقت هذا يف الكنيسة تدخل أن تريد الزنارية مريم السيدة امللك بنت
لها وتُويفِّ املسلمني، بالد من خالصها بسبب السالمة حالوَة قربانًا لها وتقرِّب بها وتتربَّك
يف كاملة إال منهن واحدة ما بنت، أربعمائة ومعها املسيح، اها نجَّ إْن نذَرتْها التي النُّذُر
الساعة هذه ويف الدولة، وأرباب األمراء وبنات الوزير بنت جملتهن ومن والجمال، الُحْسن
أخذ ذلك فعند بالسيوف. فيقطِّعنك الكنيسة هذه يف عليك نظرهن يقع وربما يحرضون،
يتفرج وصار السوق، إىل وخرج ثيابه لبس أن بعد دراهم العرشة العجوز من الدين نور
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وأبوابها. جهاتها عرف حتى املدينة شوارع يف

املباح.
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من دراهم العرشة أخذ ثيابه لبس ملَّا الدين نور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الكنيسة إىل رجع ثم املدينة، جهات عرف حتى ساعة وغاب السوق إىل خرج ثم العجوز،
نواهد بنت أربعمائة ومعها الكنيسة عىل أقبَلْت قد إفرنجة ملك بنت الزنارية مريم فرأى
وهي الدولة، وأرباب األمراء وبنات األعور الوزير بنت جملتهن ومن األقمار، كأنهن أبكار
نفسه، يتمالك لم عليها الدين نور نظر وقع فلما النجوم، بني القمر كأنها بينهن تميش
الدين نور صياَح البنات سمعت فلما مريم. يا مريم، يا وقال: قلبه صميم من رصخ بل
يف قتله وأَرْدَن الصواعق، مثل الصفاح بيَض وجرَّْدَن عليه هَجْمَن مريم، يا ينادي وهو
الشاب هذا اترْكَن للبنات: فقالت املعرفة، غاية فعرفته َلتْه وتأمَّ مريم فالتفتَْت الساعة، تلك
من الدين نور سمع فلما وجهه. عىل الئحٌة الجنون عالمة ألن شك؛ بال مجنون فإنه
وأخرج رجَليْه، وعوج بيَديْه وأشاح عينَيْه، وحملق رأسه كشف الكالم هذا مريم السيدة
عندي نَه أحِرضْ مجنون. هذا إن لُكنَّ قلُت أََما مريم: السيدة فقالت وشدَقيْه، ِفيه من الزبد
جنونه داء وهل حاله، وأنظر العرب كالم أعرف فإني يقول، ما أسمع حتى عنه وابعْدَن
له: فقالت عنه، بعْدَن ثم يَديْها، بني به وجْنئَ البنات حمله ذلك فعند ال. أم املداواة يقبل
الدين: نور لها فقال مجنونًا؟ نفسك وعملت بنفسك وخاطرت أجيل، من هنا إىل جئَت هل

الشاعر: قول سمعِت أََما سيدتي، يا

ِل��ْل��َم��َج��اِن��ي��ِن إِالَّ اْل��َع��يْ��ِش َل��ذَُّة َم��ا َل��ُه��ْم َف��ُق��ْل��ُت تَ��ْه��َوى ِب��َم��ْن ُج��ِن��نْ��َت َق��الُ��وا
تَ��لُ��وُم��ونِ��ي َال ِب��ُج��نُ��ونِ��ي َوَف��ى َف��ِإْن ِب��ِه ُج��ِن��نْ��ُت َم��ْن َوَه��اتُ��وا ُج��نُ��ونِ��ي َه��اتُ��وا
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هذا من حذَّْرتَُك فإني نفسك، عىل الجاني إنك الدين، نور يا وهللا مريم: له فقالت
وال الكشف باب من ال أخربتك ما وأنا نفسك، هوى وتبعت قويل تقبل فلم وقوعه، قبل
ألني والِعيَان؛ املشاهدة باب من هو وإنما املنام، يف الرؤية باب من وال الفراسة باب من
الدين: نور لها فقال طلبي. يف إال البلدة هذه يف دخل ما أنه فعرفُت األعور، الوزيَر رأيُت
املقال: هذا فأنشد الحال الدين بنور تزايََد ثم العاقل. زلة من باهلل نعوذ مريم، سيدتي يا

َك��َرُم َس��اَداِت��ِه ِم��ْن اْل��َع��بْ��َد يَ��ْش��َم��ُل َق��ْد اْل��َق��َدُم ِب��ِه َزلَّ��ْت َم��ْن ِج��نَ��ايَ��َة ِل��ي َه��ْب
ال��نَّ��َدُم يَ��نْ��َف��ُع َال إِذْ ال��نَّ��َداَم��ِة َف��ْرُط ِج��نَ��ايَ��ِت��ِه ِم��ْن ِب��ذَنْ��ٍب اْل��ُم��ِس��يءِ َح��ْس��ُب
َواْل��َك��َرُم اْل��َع��ْف��ُو يَ��ْق��تَ��ِض��ي��ِه َم��ا َف��أَيْ��َن ُم��ْع��تَ��ِرًف��ا ال��تَّ��أِْدي��ُب يَ��ْق��تَ��ِض��ي َم��ا َف��َع��ْل��ُت

منهما وكلٌّ رشحه، يطول عتاب يف الزنارية مريم والسيدة هو الدين نور يََزْل ولم
شبه خدودهما عىل تجري ودموعهما األشعار وينشدان له، جرى ما لصاحبه يحكي
ألحدهما يَبَْق لم أْن إىل والجوى، الوحدة وأليم الهوى شدة لبعضهما ويشكوان البحار،
خرضاء حلة مريم السيدة عىل كان وقد الظالم، وأقبََل وىلَّ قد النهار وكان الكالم، عىل قوٌة
معانيها، وظرف وجمالها ُحْسنها فزاد والجوهر، بالدر عة مرصَّ األحمر، بالذهب مزركشة

فيها: قال من أجاد وقد

��ْع��ِر ال��شَّ َم��ْح��لُ��وَل��َة اْألَْزَراِر ُم��َف��كَّ��َك��َة اْل��ُخ��ْض��ِر اْل��ُح��َل��ِل ِف��ي ال��تِّ��مِّ َك��بَ��ْدِر ْت تَ��بَ��دَّ
اْل��َج��ْم��ِر َع��َل��ى اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ُق��لُ��وَب َك��َويْ��ُت الَّ��ِت��ي أَنَ��ا َق��اَل��ْت: اْإلِْس��ُم؟ َم��ا َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت
اْألَْس��ِر ِة ِش��دَّ ِم��ْن اْل��َم��أُْس��وُر ِب��ِه يُ��َف��كُّ الَّ��ِذي َوال��ذََّه��ُب اْل��بَ��يْ��َض��اءُ ��ُة اْل��ِف��ضَّ أَنَ��ا
َص��ْخ��ِر ِم��ْن َوَق��ْل��ِب��َي ِل��ي أَتَ��ْش��ُك��و َف��َق��اَل��ْت: أَذَابَ��ِن��ي ��ُدوَد ال��صُّ إِنَّ َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت
��ْخ��ِر ال��صَّ ِم��َن ال��زَُّالَل ال��ل��ُه أَنْ��بَ��َع َف��َق��ْد َص��ْخ��َرًة َق��ْل��بُ��ِك َك��اَن إِْن َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت

فقْلَن الباب؟ أغلقتُنَّ هل لهن: وقالت البنات عىل مريم السيدُة أقبَلِت الليل جنَّ فلما
«مكان له يُقال مكاٍن إىل بِهنَّ وأتَْت البنات مريم السيدة أخذت ذلك فعند أغلْقناه. قد لها:
ذلك يف ورسها روحانيتها أن يزعمون النصارى ألن النور»؛ أم العذراء مريم السيدة
التفتَِت زيارتها من فرْغَن وملا كلها، الكنيسة يف ويَُطْفَن به يتربَّْكَن البنات فصار املكان،
بها، وأتربَّك الكنيسة هذه يف وحدي أدخل أن أريد إني : لهنَّ وقالت إليهنَّ مريم السيدة
فرغتُنَّ فحيث أنتنَّ وأما املسلمني، بالد يف غيبتي طول بسبب إليها اشتياق يل حصل فإنه
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إنهن ثم تريدينه. ما أنِت وافعيل وكرامة، حبٍّا لها: فقْلَن . شئتنَّ حيث فنْمَن الزيارة، من
الدين، نور عىل تفتِّش وقامت مريم استغفلتهن ذلك فعند ونِْمَن، الكنيسة يف عنها تفرَّْقَن
عىل لها قام عليه أقبَلْت فلما انتظارها، يف وهو الجمر مقايل عىل جالًسا ناحيٍة يف فرأته
والحلل الحيل من عليها كان ما نزعت ثم جانبها، يف وأجلسته فجلست يَديْها، وقبََّل قدَميْه
وإياه هي تزل ولم حضنها، يف وجعلته صدرها إىل الدين نور ْت وضمَّ القماش، ونفيس
يوم أطول وما التالقي، ليل أقرص ما يقوالن: وهما باق، خاق ونغمات وعناق، بوس يف

الشاعر: قول وينشدان الفراِق،

اْل��ُغ��رِّ ال��لَّ��يَ��اِل��ي ُغ��رَُّة أَنْ��ِت بَ��ْل ال��دَّْه��ِر َوِب��ْك��ُر اْل��َوْص��ِل َل��يْ��َل��َة يَ��ا
اْل��َف��ْج��ِر ُع��يُ��وِن ِف��ي ُك��ْح��ًال ُك��نْ��ِت َه��ْل اْل��َع��ْص��ِر َوْق��َت ��بْ��ِح ِب��ال��صُّ ِج��ئْ��ِت��ِن��ي َق��ْد

ُرْم��ِد ُع��يُ��وٍن ِف��ي نَ��ْوًم��ا ُك��نْ��ِت أَْو
أَوََّل��َه��ا ُم��َواِص��ٌل آِخ��ُرَه��ا أََط��ْوَل��َه��ا َوَم��ا اْل��َه��ْج��ِر َل��يْ��َل��َة يَ��ا
َق��بْ��َل��َه��ا أَيْ��ًض��ا َواْل��َح��ْش��ُر َط��ْرٍف ِم��ْن َل��َه��ا إِْن َم��ا ُم��ْف��َرَغ��ٍة َك��َح��ْل��َق��ٍة

��دِّ ال��صَّ َم��يْ��ُت اْل��بَ��ْع��ِث بَ��ْع��َد ��بُّ َف��ال��صَّ

النفيسة الغلمان من بغالٍم وإذا العميمة، والفرحة العظيمة اللذة هذه يف هما فبينما
الشاعر: قال كما وهو الشعائر، عبادتهم من ليقيم الكنيسة، سطح فوق الناقوس يرضب

ِب��ال��نَّ��َواِق��ي��ِس َض��ْربً��ا ال��ظَّ��بْ��َي َع��لَّ��َم َم��ْن َل��ُه: ُق��ْل��ُت ال��نَّ��اُق��وَس يَ��ْض��ِرُب َرأَيْ��تُ��ُه
ِق��ي��ِس��ي ال��نَّ��َوى َض��ْرُب أَْم ال��نَّ��َواِق��ي��ِس َض��ْرُب يُ��ْؤلِ��ُم��ِك ��ْرِب ال��ضَّ أَيُّ ِل��ل��نَّ��ْف��ِس: َوُق��ْل��ُت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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وطرب لذة يف الدين ونور هي زالت ما الزنارية مريم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وقتها من فقامت الناقوس، ورضب الكنيسة سطح فوق النواقييس الغالم طلع أن إىل
وسكب فبكى وقته، وتكدَّر الدين نور عىل ذلك فشقَّ وحِليَّها، ثيابها ولبست وساعتها

األبيات: هذه وأنشد الَعَربات،

اْل��َع��ضِّ ِف��ي ُم��بَ��اِل��ًغ��ا ذَاَك َوأَُع��ضُّ َغ��ضٍّ َخ��دٍّ َوْرَد أَْل��ثُ��ُم ِزْل��ُت َال
اْل��ُغ��ْم��ِض ِل��نَ��ْح��ِو َم��اَل��ْت َوُع��يُ��ونُ��ُه َرِق��ي��بُ��نَ��ا َونَ��اَم ِط��بْ��نَ��ا إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��َف��ْرِض َص��َالَة يَ��ْدُع��و ِب��ُم��َؤذٍِّن ِم��ثْ��لُ��َه��ا َف��ُش��بِّ��َه نَ��َواِق��ي��َس َض��َربَ��ْت
اْل��ُم��نْ��َق��ضِّ َرِق��ي��ِب��نَ��ا نَ��ْج��ِم َخ��ْوِف ِم��ْن ِث��يَ��اِب��َه��ا ِل��لُ��بْ��ِس َع��َج��ٍل َع��َل��ى َق��اَم��ْت
اْل��ُم��بْ��يَ��ضِّ ِب��َوْج��ِه��ِه ��بَ��اُح ال��صَّ َج��اءَ اْل��ُم��نَ��ى ُك��لَّ َويَ��ا ُس��ْؤلِ��ي يَ��ا َوتَ��ُق��وُل:
اْل��َق��بْ��ِض َش��ِدي��َد ُس��ْل��َط��انً��ا َوبَ��ِق��ي��ُت ِوَاليَ��ٍة يَ��ْوَم أُْع��ِط��ي��ُت َل��ْو أَْق��َس��ْم��ُت
اْألَْرِض ِف��ي ��ٍس ُم��َق��سِّ ُك��لَّ َوَق��تَ��ْل��ُت ُك��لِّ��َه��ا اْل��َك��نَ��اِئ��ِس أَْرَك��اَن َل��َه��َدْم��ُت

نور يا له: وقالت خده وقبَّلت صدرها، إىل الدين نور ْت ضمَّ مريم السيدة إن ثم
املدينة هذه يف رسَت هل له: فقالت أيام. سبعة فقال: املدينة؟ هذه يف لك يوًما كم الدين،
وهل قالت: نعم. قال: والبحر؟ الرب ناحية من التي وأبوابها ومخارجها طرقها وعرفت
ذلك تعرف كنَت حيث له: قالت نعم. قال: الكنيسة؟ يف الذي النذر صندوق طريق تعرف
صندوق إىل الساعة تلك يف فاذهب األول، الليل ثلث ومىض القابلة الليلة كانت إذا كله،
إىل توصل التي الخوخة فيه الذي الكنيسة باب وافتح وتشتهي، تريد ما منه وخذ النذر
يَديْه يمدُّ الريس رآك فمتى بحرية، رجال عرشة فيها صغرية سفينة تجد فإنك البحر،
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الحذر ثم والحذر إليك، أجيء حتى عنده فاقعد السفينة، يف يطلعك فإنه يدك فناِوْله إليك،
َعْت ودَّ مريم السيدة إن ثم الندم. ينفعك ال حيث فتندم الليلة، تلك يف النوم يلحقك أن من
نومهن، من البنات وسائر جواريها ونبََّهْت الساعة تلك يف عنده من وخرجت الدين نور
رأت منه طلعت فلما الباب، العجوز ففتحت تْه، ودقَّ الكنيسة باب إىل وأتت وأخذتهن
الحرير، من ناموسية عليها وأرَخْوا فركبتها بغلًة لها فقدَّموا وقوًفا، والبطارقة ام الُخدَّ
السيوف وبأيديهم الجاووشية بها واحتاط البنات، ووراءها البغلة بزمام البطارقة وأخذ

أبيها. قرص إىل وصلوا أن إىل بها وساروا مسلولة،
فإنه املرصي، الدين نور أمر من كان ما وأما الزنارية، مريم أمر من كان ما هذا
وانفتح النهار، طلع أن إىل ومريم هو خلفها مسترتًا كان التي الستارة وراء مختفيًا يََزْل لم
الكنيسة، قيِّمة العجوز تلك إىل وجاء بالناس فاختلط فيها، الناس وكثرت الكنيسة باب
فقالت أمرتِني. كما املدينة داخَل محلٍّ يف قال: الليلة؟ هذه يف راقًدا كنَت أين له: فقالت
أقبح قتلتك كانت الكنيسة يف الليلَة ِبتَّ كنَت ولو ولدي، يا الصواَب فعلَت إنك العجوز: له
الدين نور يزل ولم الليلة. هذه رش من اني نجَّ الذي هلل الحمد الدين: نور لها فقال قتلة.
الدين نور فقام االعتكار، بدياجي الليل وأقبل النهار مىض أن إىل الكنيسة يف يقيضشغله
مىض أن إىل صرب ثم الجواهر، من ثمنه وغال حمله خفَّ ما منه وأخذ النذر صندوق وفتح
السرت يطلب وهو البحر، إىل توصل التي الخوخة باب إىل ومىش وقام األول الليل ثلث
إىل وراح الخوخة تلك من وخرج وفتحه الباب إىل وصل أن إىل يميش يزل ولم هللا، من
كبريًا شيًخا الريس ووجد الباب، بجوار البحر شاطئ عىل راسيًة السفينة فوجد البحر،
قدامه، واقفون رجال والعرشة رجَليْه، عىل وسطها يف واقف وهو طويلة لحيته ظريًفا،
وسط يف فصار البحر، من وجذبه يده من فأخذه مريم، أمرته كما يده الدين نور فناوله
من السفينة مرساة اقلعوا لهم: وقال البحرية عىل الريس الشيخ صاح ذلك فعند السفينة،
الريس، سيدي يا البحرية: العرشة من واحد فقال النهار. يطلع أن قبل بنا وعوموا الرب،
ألنه فيه؛ ما عىل ليطَِّلع البحر هذا يف السفينة يركب غٍد يف أنه أخربنا وامللك نعوم كيف
مالعني، يا ويلكم وقال: الريس عليهم فصاح املسلمني؟ اق رسَّ من مريم ابنته عىل خائف
سيفه سلَّ الريس الشيخ ذلك إن ثم كالمي؟ وتردُّون تخالفونني أنكم أمركم من بلغ هل
واحد: له فقال رقبته، من يلمع السيف فخرج عنقه، عىل املتكلم ذلك به ورضب غمده من
به ورضب السيف إىل يده فمدَّ رقبته؟ ترضب حتى الذنوب من صاحبنا عمل يشء وأي
قتل حتى واحد بعد واحًدا البحرية أعناق يرضب الريس ذلك يزل ولم املتكلم، هذا عنق
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عظيمة صيحًة عليه وصاح الدين نور إىل التفت ثم البحر، شاطئ عىل ورماهم العرشة
ووثب قائًما ونهض السيف رضب من الدين نور فخاف الوتد. اْقلِع انزل له: وقال أرَعبَتْه،
له: يقول الريس وصار الخاطف، الربق من أرسع السفينة يف طلع ثم الوتد، وقلع الرب إىل
به يأمره ما جميع يفعل الدين ونور النجوم، يف وانظر وكذا، كذا ودور وكذا، كذا افعل
املتالطم العجاج البحر يف بهما وسارت املركب رشاع رفع ثم مرعوب، خائف وقلبه الريس

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك األمواج.
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هو باملركب َه توجَّ املركب رشاع رفع ملا الريس الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بيده ماسك الدين ونور ذلك كل الريح، لهما طاب وقد العجاج، البحر يف الدين ونور
مخبوء هو بما يعلم ولم الفكر يف مستغرًقا يََزْل ولم األفكار، بحر يف غريق وهو الراجع
الريس، إليها ه يتوجَّ التي بالجهة يعلم ولم قلبه ارتعب الريس إىل نظر وكلما الغيب، يف له
إىل الدين نور نظر ذلك فعند النهار، ى تَضحَّ أن إىل ووسواٍس فكٍر يف مشغوًال صار بل
َلها وتأمَّ يده، يف موضعها من فطلعت وجذبها، بيده الطويلة لحيته أخذ قد فرآه الريس،
َق ودقَّ الريس ذات يف الدين نور َل تأمَّ ثم زوًرا، ُملَصقة كانت لحية فوجدها الدين نور
الحيلة بتلك تحيََّلْت قد وكانت قلبه، ومحبوبة معشوقته مريم السيدة فرآه فيها، نظره
نور َب فتعجَّ وجهها؛ عىل وركَّبَتْه جلده وأخذت بلحيته وجهه وسلَخْت الريس، قتلت حتى
صدره واتسع الفرح، من عقله طار وقد قلبها، قوة ومن وشجاعتها، فعلها من الدين
الشوق هزَّه الدين نور إن ثم مطلبي. وغاية وُسْؤيل ُمنْيَتي يا مرحبًا لها: وقال وانرشح
األبيات: هذه وأنشد النغمات، بأطيب صوته فردََّد واألرب، األمل ببلوغ وأيقن والطرب،

َوَص��لُ��وا إَِل��يْ��ِه َم��ا َح��ِب��ي��ٍب ِف��ي َج��ِه��لُ��وا ِل��ِع��ْش��ِق��ي ُه��ْم ِل��َق��ْوٍم ُق��ْل
اْل��َغ��َزُل َوَرقَّ نَ��ْظ��ِم��ي َح��َال َق��ْد َف��اْس��أَلُ��وا َق��ْوِم��ي بَ��يْ��َن َغ��َراِم��ي َع��ْن

نَ��َزلُ��وا ِب��َق��ْل��ِب��ي َق��ْوٍم َه��َوى ِف��ي
اْألََل��َم��ا َويُ��ِزي��ُح ُف��َؤاِدي َع��ْن ��َق��َم��ا ال��سَّ يُ��ِزي��ُل ِع��نْ��ِدي ِذْك��ُرُه��ْم
ُم��ْغ��َرًم��ا َك��ِئ��ي��بً��ا اْل��َق��ْل��ُب أَْص��بَ��َح ِع��نْ��َدَم��ا َوُه��يَ��اِم��ي َش��ْوِق��ي َزاَد

اْل��َم��ثَ��ُل َس��اَر ال��نَّ��اِس ِف��ي َوِب��ِه
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َس��ْل��َوْه َع��نْ��ُه��ْم أَْق��ُص��ُد َوَال َال َل��ْوَم��ْه ِف��ي��ِه��ْم أَْق��بَ��ُل َال أَنَ��ا
َج��ْم��َرْه ِب��َق��ْل��ِب��ي ِم��نْ��ُه أَْش��َع��َل��ْت َح��ْس��َرْه َرَم��اِن��ي اْل��ُح��بُّ َل��ِك��ِن

يَ��ْش��تَ��ِع��ُل َك��ِب��ِدي ِف��ي َح��رَُّه��ا
ُم��ْظ��ِل��ِم َل��يْ��ٍل ُط��وَل ُس��َه��اِدي َم��ْع َس��َق��ِم��ي أَبَ��اُح��وا َق��ْد َع��ِج��ي��ٍب ِم��ْن
َدِم��ي َس��ْف��َك اْل��َه��َوى ِف��ي َواْس��تَ��ْح��َل��ْوا َع��َدِم��ي ِب��ال��تَّ��َج��اِف��ي َراُم��وا َك��يْ��َف

َع��َدلُ��وا َم��ا َج��ْوِرِه��ْم ِف��ي إِنَّ��ُه��ْم
يَ��ْه��َواُك��ُم َف��تً��ى َع��ْن ِب��ال��تَّ��َج��اِف��ي أَْوَص��اُك��ُم الَّ��ِذي ذَا َم��ْن تُ��َرى يَ��ا
َع��نْ��ُك��ُم َق��ْوًال ُع��ذَُّل يَ��ُق��ْل إِْن أَنْ��َش��اُك��ُم َوالَّ��ِذي َوَل��َع��ْم��ِري

نَ��َق��لُ��وا ِف��ي��َم��ا َوال��ل��ِه َك��ذَبُ��وا
َغ��َل��َال ِل��َق��ْل��ِب��ي َش��اٍف َوَال َال ِع��َل��َال َع��نِّ��ي ال��ل��ُه أََزاَح َال
بَ��َدَال ِس��َواُك��ْم أَْرَض��ى َال أَنَ��ا َم��َل��َال َه��َواُك��ْم ِم��ْن أَْش��ُك��و يَ��ْوَم

ِص��لُ��وا ِش��ئْ��تُ��ْم َوإِْن َق��ْل��ِب��ي َع��ذِّبُ��وا
ُك��ْم َص��دِّ ِم��ْن َح��ْس��َرًة يُ��َع��اِن��ي َل��ْو ُح��بِّ��ُك��ْم َع��ْن يَ��ُح��ْل َل��ْم ُف��َؤاٌد ِل��ي
َع��بْ��ِدُك��ْم ِف��ي َف��اْف��َع��لُ��وا تَ��َش��اءُوا َم��ا ِع��نْ��ِدُك��ْم ِم��ْن َوال��رَِّض��ا َه��ذَا ُس��ْخ��ُط

يَ��بْ��َخ��ُل َال َل��ُك��ْم ِب��ال��رُّوِح ُه��َو

وشكرته العجب، غايَة مريم السيدة منه بَْت تعجَّ ِشْعره من الدين نور فرغ فلما
فعل يفعل وال الرجال، َمساِلَك يسلك أن ينبغي حالته هذه َمن له: وقالت قوله، عىل
البحر يف املراكب سري بأحوال تعرف القلب، قويَة مريم السيدة كانت وقد واألرذال، األندال
وهللا الدين: نور لها فقال البحر، طرق جميع وتعرف واختالفها، األهواء وتعرف املالح،
الَوْجد نار مع خصوًصا والفزع، الخوف شدة من ملتُّ األمر هذا عيلَّ أطلِت لو سيدتي، يا
وأخرجت وساعتها وقتها من وقامت كالمه من فضحَكْت الفراق. عذاب وأليم واالشتياق
اليواقيت من أخرَجْت ذلك بعد وطربوا، وتلذَّذوا ورشبوا فأكلوا واملرشوب، املأكول من شيئًا
وغال حمله خفَّ ما والفضة الذهب وأنواع الغالية والذخائر املعادن وأصناف والجواهر
الدين، نور عىل ذلك وعرضت وخزائنه، أبيها قرص من وأخرجته به جاءت الذي من ثمنه،
حتى سائرين يزالوا ولم سائرة، واملركب معتدل والريح ذلك كل الفرح، غاية به ففرح
السواري. عمود وشاهدوا والجديدة، القديمة أعالمها وشاهدوا إسكندرية مدينة عىل أرشفوا
حجر يف وربطها السفينة تلك عىل وساعته وقته من الدين نور طلع املينا، إىل وصلوا فلما
وقال معها، الجارية بها جاءت التي الذخائر من شيئًا معه وأخذ القصارين، أحجار من
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إسكندرية. مدينة إىل مريم والسيدة الدين بنور سائرٌة واملركب معتدل الريُح

أحب ما مثل إسكندرية إىل بك أطلع حتى السفينة يف سيدتي يا اقعدي مريم: للسيدة
يورث األمور يف الرتاخي ألن برسعة؛ ذلك يكون أن ينبغي ولكن له: فقالت وأشتهي.
بيت إىل الدين نور َه وتوجَّ السفينة يف مريم فقعدت تراٍخ. عندي ما لها: فقال الندامة.
نساء كعادة وإزاًرا ا وخفٍّ وحربة نقابًا زوجته من لها ليستعري أبيه صاحب العطار
العجاب. العجب أبي الدهر فات ترصُّ من حساب يف له يكن لم بما يعلم ولم إسكندرية،
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إفرنجة، ملك أبيها أمر من كان ما وأما الزنارية، ومريم الدين نور أمر من كان ما هذا
وَخَدِمها جواريها من عنها فسأل يجدها، فلم مريم ابنته َد تفقَّ الصباح أصبح ملا فإنه
خربًا. لها نعرف لم ذلك وبعد الكنيسة، إىل وراحت بالليل خرجت إنها موالنا، يا له: فقالوا
تحت عظيمتني برصختني وإذا الساعة، تلك يف والَخَدم الجواري مع يتحدَُّث امللك فبينما
رجال عرشة ُوِجد إنه امللك، أيها له: فقالوا الخرب؟ ما امللك: فقال املكان؛ لهما دوَّى القرص
الكنيسة يف الذي الخوخة باب ورأينا ُفِقدت، قد امللك وسفينة البحر، ساحل عىل مقتولون
إن امللك: فقال ُفِقد. قد يخدمها الكنيسة يف كان الذي واألسري مفتوًحا، البحر جهة من
شهرزاد وأدرك ريب. وال شك بال فيها مريم فبنتي ُفِقدت البحر يف التي سفينتي كانت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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بالخرب له جاءوا مريم ابنته ُفِقدت ملا إفرنجة ملك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شك بال فيها مريم فابنتي ُفِقدت قد سفينتي كانت إن فقال: ُفِقدت. سفينتك إن له: وقالوا
والديِن املسيِح وحقِّ له: وقال املينا بريس وساعته وقته من دَعا امللك إن ثم ريب. وال
َألقتَلنَّك فيها وبَمن بها وتأتيني بعسكٍر الساعة هذه يف سفينتي تلحق لم إن الصحيح
العجوَز وطلب يرتعد، وهو يَديْه بني من فخرج امللك، عليه رصخ ثم بك. وأمثِّل ِقتْلة، أشنَع
أي ومن بالده؟ شأن يف عندك كان الذي األسري من تسمعني كنِت ما لها: وقال الكنيسة من
العجوز، كالم الريس سمع فلما إسكندرية. مدينة من أنا يقول كان له: فقالت هو؟ البالد
القلوع. وحلُّوا زوا تجهَّ لهم: وقال البحرية عىل وصاح املينا إىل وساعته وقته من رجع
مدينة عىل أرشفوا حتى ونهاًرا ليًال مسافرين يزالوا ولم وسافروا، به أمرهم ما ففعلوا
وكان مريم، السيدة فيها وترك السفينة من الدين نور فيها طلع التي الساعة يف إسكندرية
مربوطة السفينة فرأوا الدين، نور من اشرتاها كان الذي األعور الوزير اإلفرنج جملة من
عىل يعوم مراكبهم من صغري مركب يف إليها وأتوا عنها بعيًدا مراكبهم فربطوا فعرفوها،
ألنه األعرج؛ األعور الوزير جملتهم ومن مقاتل، مائة املركب ذلك ويف املاء، من ذراعني
محمد أبا يشبه احتياله، عىل أحٌد يقدر ال محتاًال ا ولصٍّ مريًدا، وشيطانًا عنيًدا، جبَّاًرا كان
حملة وحملوا عليها فهجموا السفينة، تلك إىل وصلوا أن إىل سائرين يزالوا ولم البطال؛
بعد فيها هي التي والسفينة هي فأخذوها مريم، السيدة إال أحًدا فيها يجدوا فلم واحدة،
مراكبهم إىل وساعتهم وقتهم من عادوا ثم طويًال، زمنًا وأقاموا الشاطئ عىل طلعوا أن
وسافروا الروم، بالد قاصدين ورجعوا سالح، َشْهر وال قتال غري من ببغيتهم فازوا وقد
إفرنجة، مدينة إىل وصلوا أن إىل حمايٍة عىل مسافرين يزالوا ولم الريح، لهم طاب وقد
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ويلِك لها: قال أبوها إليها نظر فلما مملكته؛ تخت يف وهو أبيها إىل مريم بالسيدة وطلعوا
ديَن واتَّبَْعِت االعتماد، عليه الذي املسيح وحصن واألجداد اآلباء ديَن تركِت كيف خائنة، يا
ذنب؛ يل ما أنا مريم: له فقالت واألصنام؟ الصليب رغم عىل بالسيف قام الذي اإلسالم
وإذا غفلٍة يف أنا فبينما بها، وأتربَّك مريم السيدة ألزور الكنيسة إىل الليل يف خرجت ألني
وسافروا السفينة يف وحطُّوني وثاقي، وشدُّوا فمي وسدُّوا عيلَّ هجموا قد املسلمني اِق برسَّ
أن صدَّقُت وما وثاقي، فكُّوا أن إىل دينهم يف معهم وتكلَّْمُت فخادعتهم بالدهم، إىل بي
ُصِلب وَمن الصليب وحقِّ الصحيح، والديِن املسيح وحقِّ وأنا وخلَّصوني، أدركوني رجالك
خلصت حيث وانرشح، صدري واتََّسَع الفرح، غايَة أيديهم من بفكاكي فرحُت قد عليه،
اإلنجيل ُمْحكم يف ما وحقِّ عاهرة، يا فاجرة يا كذبِت أبوها: لها فقال املسلمني. أَْرس من
أََما ُمثْلة، أشنَع بك وأمثِّل ِقتْلة، أقبح أقتلك أن من يل بد ال والتحليل، التحريم منزل من
امللك إن ثم ببُْهتانك؟ إلينا رجعِت حتى محالك، علينا ودخل األول يف فعلِته الذي كفاِك
ُمغَرًما وكان الساعة تلك يف األعور الوزير عليه فدخل القرص، باب عىل وَصْلبها بقتلها أمر
الحرص، غاية عليها أحرص وأنا بها، وزوِّجني تقتلها ال امللك، أيها له: وقال قديًما بحبها
يستطيع ال حتى بنيانه وأعيلِّ الجلمود، الحجر من قًرصا لها أبني حتى عليها أدخل وما
من ثالثني بابه عىل ذبحُت بنيانه من فرغُت وإذا سطحه، عىل الصعوَد السارقني من أحٌد
للقسيسني وأِذَن بزواجها، امللُك عليه فأنَعَم وعنها. عني للمسيح قربانًا وأجعلهم املسلمني،
يف لها يرشعوا أن وأِذَن األعور، للوزير فزوَّجوها له، يزوِّجوها أن والبطارقة والرهبان

العمل. يف ال العمَّ فرشعت بها، يليق مشيٍد قٍرص بنيان
الدين نور أمر من كان ما وأما األعور، والوزير وأبيها مريم امللكة أمر من كان ما هذا
زوجته من واستعار أبيه صاحب العطار إىل َه توجَّ ملا الدين نور فإن العطار، والشيخ
التي السفينَة وقصد البحر إىل بها ورجع إسكندرية، نساء كثياب وثيابًا ا وخفٍّ ونقابًا إزاًرا
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بعيًدا. واملزاَر َقْفًرا الجوَّ فوجد مريم، السيدة فيها

املباح. الكالم
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قبله صار بعيًدا، واملزار َقْفًرا الجوَّ وجد ملَّا الدين نور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الشاعر: قول وأنشد متواتر، بدمع فبكى حزينًا،

ُرُق��وُد ال��َف��َالِة ِف��ي َوَص��ْح��ِب��ي ُس��ِح��ي��ًرا َف��اْس��تَ��َف��زَّنِ��ي َط��اِرًق��ا َس��ْع��َدى َط��يْ��ُف َس��َرى
بَ��ِع��ي��ُد َواْل��َم��َزاُر َق��ْف��ًرا اْل��َج��وَّ أََرى َس��َرى الَّ��ِذي ِل��ْل��َخ��يَ��اِل انْ��تَ��بَ��ْه��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ

عىل مجتمعني ناًسا فرأى وشماًال، يمينًا ْت يتلفَّ البحر شاطئ عىل الدين نور فمىش
اإلفرنج صار حتى حرمٌة إسكندرية ملدينة بقي ما مسلمني، يا يقولون: وهم الشاطئ
من أحٌد وراءهم يخرج وال ِهينَة، عىل بالدهم إىل ويعودون فيها َمن ويخطفون يدخلونها
ولدي، يا له: فقالوا الخرب؟ ما الدين: نور لهم فقال املغازين؟! العساكر من وال املسلمني
وأخذوا املينا، تلك عىل الساعة تلك يف هجموا عساكر فيه اإلفرنج مراكب من مركبًا إن
الدين نور سمع فلما بالدهم. إىل حمايٍة عىل وراحوا فيها، بَمن هنا راسيًة كانت سفينًة
إىل األول من بخربه فأخربهم قضيته، عن سألوه أفاَق فلما عليه، مغشيٍّا وقع كالمهم
إال تخرجها ما يشء أليِّ له: ويقول ويسبُّه يشتمه منهم كلٌّ صار خربه فهموا فلما اآلِخر،
يف خلُّوه يقول: َمن ومنهم ُمؤلًِما، كالًما له يقول الناس من واحٍد كلُّ وساَر ونقاب؟ بإزار
وقع حتى امَلَالم بسهام ويرميه بالكالم يُوِجعه واحد كل وصار له. جرى ما يكفيه حاله
فرأى ُمقِبًال العطار بالشيخ وإذا الحالة، تلك عىل الدين نور مع الناس فبينما عليه، مغشيٍّا
مغيش وهو بينهم راقًدا الدين نور فرأى الخربَ، ليعرف إليهم َه فتوجَّ مجتمعني، الناس
فيه؟ أنت الذي الحال هذا ما ولدي، يا له: قال أفاق فلما ونبََّهه، رأسه عند فقعد عليه،
مركب، يف أبيها مدينة من بها جئُْت قد مني راَحْت كانت التي الجارية إن عم، يا له: فقال
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الرب يف السفينة ربطُت املدينة هذه إىل بها وصلُت فلما بها، املجيء يف قاسيت ما وقاسيت
بها ألطلعها للجارية مصالَح زوجتك من وأخذت منزلك إىل وذهبت فيها، الجاريَة وتركُت
وصلوا حتى حماية عىل وراحوا فيها، والجارية السفينة وأخذوا اإلفرنج فجاء املدينة، إىل

مراكبهم. إىل
ظالًما، وجهه يف الضياءُ صار الكالَم، هذا الدين نور من العطار الشيخ سمع فلما
السفينة من أخرجتها ما يشء أليِّ ولدي، يا له: وقال عظيًما، ًفا تأسُّ الدين نور عىل َف وتأسَّ
معي واطلع ولدي يا ُقْم الكالم، ينفع ما الوقت هذا يف ولكن إزار؟ غري من املدينة إىل
ما الذي هلل والحمد عنها، بها فتتسىلَّ منها، أحسن بجارية يرزقك هللا لعل املدينة، إىل
بيد واالنفصال االتصال أن ولدي يا واعلم فيها، الربح لك حصل بل شيئًا، فيها ك خرسَّ
طلبها أترك وال أبًدا، أسالها أن أقدر ما إني عم يا وهللا الدين: نور له فقال املتعال. امللك
تريد ضمريك يف يشء وأي ولدي، يا العطار: له فقال الردى. كأَس أجلها من ُسِقيُت ولو
وأخاطر إفرنجة، مدينة إىل وأدخل الروم، بالد إىل أرجع أن نويُت له: فقال تفعله؟ أن
تسلم مرة كل «ما السائرة: األمثال يف إنَّ ولدي، يا له: فقال لها. وإما عليها فإما بنفيس،
سيما ال املرة، هذه يف يقتلونك ربما شيئًا، األوىل املرة يف بك فعلوا ما كانوا وإْن الجرة.»
وال رسيًعا هواها يف وأُقتَل أسافر َدْعني عم، يا الدين: نور فقال املعرفة. حق عرفوك وقد

ا. ً وتحرسُّ صربًا برتكها أُقتَل
جميَع قىض قد وركَّابه، للسفر ز مجهَّ املينا يف راٍس مركب القدر بمصاَدفة وكان
أيام، مدة املركب ذلك وسافر الدين نور فيه فنزل أوتاده، قلعوا الساعة تلك ويف أشغاله،
دائر اإلفرنج مراكب من بمركب وإذا سائرون هم فبينما والريح، الوقت لركَّابه طاب وقد
وإذا املسلمني، اق رسَّ من امللك بنت عىل خوًفا يأرسونه إال مرَكبًا يرون ال العجاج، البحر يف
كان الذي نَذْره بهم ويويف فيذبحهم إفرنجة، ملك إىل فيه َمن جميع يوصلون مركبًا أخذوا
كان َمن كلَّ وأخذوا فأرسوه الدين نور فيه الذي املركب فرأوا مريم، ابنته أجل من نذََره
املسلمني، من رجل مائة وجدهم يَديْه بني أوقفوهم فلما مريم، أبي امللك إىل بهم وأتوا فيها
منهم يَبَْق ولم كلهم فذبحوهم الدين، نور جملتهم ومن والساعة، الوقت يف بذبحهم فأمر
امللك رآه فلما ه، قدِّ ورشاقة سنه لِصَغر عليه شفقًة ره أخَّ قد د الجالَّ وكأنَّ الدين، نور غري
املرة؟ هذه قبل األوىل املرة يف عندنا كنَت الذي الدين نور أنت أََما فقال: املعرفة، حق عرفه
امللك: له فقال إبراهيم. اسمي وإنما الدين، نور اسمي وليس عندكم، كنُت ما له: فقال
خدمة يف لتساِعَدها الكنيسة عىل القيِّمة للعجوز وهبتَُك الذي الدين نور أنت بل تكذب،
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قيِّمة العجوز إن امللك: له فقال إبراهيم. اسمي أنا موالي، يا الدين: نور فقال الكنيسة.
الكالم يف هم فبينما غريه. أم الدين نور أنت هل تعرف ونظَرتَْك حَرضْت إذا الكنيسة
أيادي بني األرض وقبََّل الساعة تلك يف دخل قد امللك بنت َج تزوَّ الذي األعور بالوزير وإذا
للمسيح نذرُت أني تعرف وأنت بنيانه، فرغ قد القرص أن اعلم امللك، أيها له: وقال امللك،
عندك من آلخذ أتيتَُك وقد املسلمني، من ثالثني بابه عىل أذبح أن بنائه من فرغُت إذا
ومتى القرض، سبيل عىل ذمتي يف ويكونوا املسيح، نَذْر بهم وأويف فأذبحهم مسلًما ثالثني
عندي بقي ما الصحيح، والدين املسيح وحقِّ امللك: فقال بدلهم. أعطيتَُك أسارى جاءني
أُرِسَل حتى الساعة هذه يف واذبحه خذه له: وقال الدين، نور إىل وأشار األسري. هذا غري
الدين نور وأخذ األعور الوزير قام ذلك فعند املسلمني. من أسارى جاءني إذا البقيَة إليك
من علينا بقي موالنا، يا انون: الدهَّ له فقال بابه، عتبة عىل ليذبحه القرص إىل به ومىض
أن عىس الدهان، من نفرغ حتى األسري هذا ذَبَْح ْر وأخِّ علينا فاصرب يومني، شغل الدهان
ذلك فعند واحد. يوم يف بنَذْرك وتويف واحدًة، دفعًة الجميع فتذبح الثالثني بقية إليك يأتي

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الدين. نور بحبس الوزير أمر
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جائًعا مقيًَّدا أخذوه الدين نور بحبس أمر ملا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
للملك املربَم والقضاء املقدَّر باألمر وكان بعينه، املوت نظر وقد نفسه عىل يتحرسَّ عطشانًا
تحصيِل بحرسِة وكانت الحق، اسمه واآلَخر سابق اسمه أحدهما شقيقان، أَخَوان ِحصانان
وكان الحالك، كالليل أدهَم واآلَخر نقيٍّا، أشهَب أحدهما وكان األكارسة، امللوُك منهما واحٍد
جميَع نعطيه الِحصاننَْي هذين من ِحصانًا لنا رسق َمن كلُّ يقولون: جميًعا الجزائر ملوك
هذين من واحد رسقة عىل أحٌد يقدر فلم والجوهر، والدر األحمر الذهب من يطلبه ما
فعجزوا لدوائه البياطرة جميَع امللك فأحرض عينَيْه، يف مرض ألحدهما فحصل الِحصانني،
ذلك قبل من مهموًما فرآه ابنته، َج تزوَّ الذي األعور الوزيُر امللِك عىل فدخل كلهم، عنه
فأعطاه أُداِويه. وأنا الحصان هذا أعطني امللك، أيها فقال: همه يزيل أن فأراد الِحصان،
صاَح أخاه، الِحصاُن هذا فاَرَق ا فلمَّ الدين، نور فيه محبوس الذي اإلصطبل إىل فنقله له،
منه حصل ما أنه الوزير فعرف الصياح، من الناس أزعج حتى وصهل عظيمة صيحًة
إذا قال: كالَمه امللُك َق تحقَّ فلما بذلك، امللك وأعَلَم فراح أخيه، من لفراقه إال الصياح هذا
أن الغلمان أمر ثم العقول؟ بذوي فكيف أخيه، فراق عىل يصرب ولم حيوانًا ذلك كان
يقول امللك إن للوزير قولوا لهم: وقال مريم، زوج الوزير بدار أخيه عند الحصان ينقلوا

مريم. ابنته خاطر ألجل عليك منه إنعاٌم الحصانني إن لك
عىل فوَجَد الحصاننَْي نَظَر إذ ُمكبَّل، مقيَّد وهو اإلصطبل يف نائم الدين نور فبينما
فقال دوائها، وممارسة الخيل بأحوال معرفة بعض عنده وكان غشاوة، أحدهما عينَْي
هذا أداوي أنا له وأقول الوزير عىل وأكذب فأقوم فرصتي، وقت وهللا هذا نفسه: يف
ثم الذميمة. الحياة هذه من وأسرتيح فيقتلني عينَيْه يُتِلف شيئًا له وأعمل الِحصان،
له قال دخل فلما الِحصانني، ينظر اإلصطبل دَخَل أن إىل الوزير انتَظَر الدين نور إن
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له وأعمل الحصان، هذا لك داويُْت أنا إذا عليك يل يكون يشء أيُّ موالي، يا الدين: نور
وأخليك الذبح، من أعتقك داويتَه إن رأيس وحياة الوزير: له فقال عينَيْه؟ يطيِّب شيئًا
الدين نور فنهض بإطالقه، الوزير فأمر قيدي. بفكِّ ُمْر موالي، يا له: فقال عيلَّ. تتمنَّى
الجميع وضع ثم البصل، بماء وخَلَطه طفي بال جريًا وأخذ وسحقه، بكًرا زجاًجا وأخذ
هذه من وأسرتيح فيقتلوني عيناه تغور اآلن نفسه: يف وقال وربطهما، الحصان عينَِي يف

الذميمة. العيشة
تعاىل هللا إىل َع وترضَّ الهمِّ، وسواس من خاٍل بقلٍب الليلة تلك نام الدين نور إن ثم
عىل الشمس وأرشقت الصباح أصبح فلما السؤال. عن يُغِني ما علمك يف رب، يا وقال:
إليهما، ونظر الحصان عينَي عن الرباط وفكَّ اإلصطبل إىل الوزير جاء والبطاح، الروابي
يف رأيُت ما مسلم، يا الوزير: له فقال الفتَّاح. امللك بقدرة مالح عيون أحسن فرآهما
اإلعجاب، غايَة أعجبتَني إنك الصحيح والدين املسيح وحق معرفتك، ُحْسن يف مثلك الدنيا
قيَْده وحلَّ الدين نور إىل َم تقدَّ ثم بالدنا. يف بيطار كلُّ الحصان هذا دواء عن عجز فإنه
وأسكنه وجرايات، مرتبات له ورتََّب خيله، عىل ناظًرا وجعله سنية حلًة ألبََسه ثم بيده،
عىل ُمِطلٌّ شبَّاك مريم للسيدة بناه الذي الجديد القرص يف وكان اإلصطبل، عىل طبقة يف
ويرشب، يأكل أيام مدَة الدين نور فقعد الدين، نور فيها التي الطبقة وعىل الوزير بيت
الخيل عىل يعلق ولم منهم غاب َمن وكلُّ الخيل، خدمة عىل وينهى ويأمر ويطرب، ويتلذَّذ
رجَليْه يف ويضع شديًدا، رضبًا ويرضبه يرميه خدمته، فيها التي الطَُّوالة عىل املربوطة
ما يَْدِر ولم وانرشح، صدره واتسع الفرح، غايَة الدين بنور الوزير وفرح الحديد. القيَد
يعلم ِلَما بيده ويمسحهما الحصانني إىل ينزل يوم كلَّ الدين نور وكان إليه. أمره يئول
الجمال، غاية يف ِبْكر بنت األعور للوزير وكان لهما، ومحبته الوزير عند معزَّتِهما من
الشباك يف األيام من يوم ذات جالسًة كانت أنها فاتفق مائد، وغصن شارد غزال كأنها
ويسيلِّ يغني الدين نور سمعت إذ الدين، نور فيه الذي املكان وعىل الوزير، بيت عىل امُلِطلِّ

األبيات: هذه بإنشاد املشقات، عىل نفسه

ِب��َل��ذَّاِت��ْه يَ��ْزُه��و ��ًم��ا ُم��نَ��عَّ ذَاِت��ْه ِف��ي أَْص��بَ��َح َع��اِذًال يَ��ا
َم��َراَراِت��ْه ذَْوِق ِم��ْن َل��ُق��ْل��َت ِب��آَف��اِت��ْه ال��دَّْه��ُر ��َك َع��ضَّ َل��ْو
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
ُج��وِرْه َوِم��ْن تَ��نَ��اِه��ي��ِه َوِم��ْن َغ��ْدِرْه ِم��ْن اْل��يَ��ْوَم َس��ِل��ْم��َت َل��ِك��ْن
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َص��بَ��ابَ��اِت��ْه َف��ْرِط ِم��ْن َوَق��اَل أَْم��ِرْه ِف��ي َح��اَر َم��ْن تَ��لُ��ْم َف��َال
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
َع��ذِْل��ِه��ْم َع��َل��ى َع��ْونً��ا تَ��ُك��ْن َوَال َح��اِل��ِه��ْم ِف��ي ��اِق اْل��ُع��شَّ َع��اِذَر ُك��ْن
َل��وَْع��اِت��ْه ُم��رِّ ِم��ْن ُم��َج��رًَّع��ا َح��بْ��ِل��ِه��ْم ِف��ي تَ��ْش��تَ��دَّ أَْن إِيَّ��اَك
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
اْل��ُف��َؤاْد َخ��ِل��يَّ بَ��اَت َم��ْن َك��ِم��ثْ��ِل اْل��ِع��بَ��اْد بَ��يْ��َن َق��بْ��ِل��َك ِم��ْن ُك��نْ��ُت َق��ْد
ِل��َم��َق��اَم��اِت��ْه َدَع��اِن��ي َح��تَّ��ى ��َه��اْد ال��سُّ َوَط��ْع��َم اْل��ِع��ْش��َق أَْع��ِرِف َل��ْم
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
ُط��ولُ��ْه أَْس��َق��َم��ُه الَّ��ِذي إِالَّ ِذلُّ��ْه َوَم��ا اْل��ِع��ْش��ُق َم��ا يَ��ْدِر َل��ْم
ُج��ْرَع��اِت��ْه ُم��رِّ ِم��ْن َوُش��ْربُ��ُه َع��ْق��لُ��ْه اْل��َه��َوى ِف��ي ِم��نْ��ُه َوَض��اَع
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
اْل��َك��َرى َل��ِذي��ذَ اْل��َج��ْف��َن َوأَْح��َرَم أَْس��َه��َر ال��دَُّج��ى ِف��ي َص��بٍّ َع��يْ��ِن َك��ْم
ِب��َل��ْوَع��اِت��ْه اْل��َخ��دِّ َع��َل��ى تَ��ْج��ِري أَنْ��ُه��َرا َدْم��َع��ُه أََس��اَل َوَك��ْم
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
اْل��َم��نَ��اْم بَ��ِع��ي��ِد َوْج��ٍد ِم��ْن َس��ْه��َراَن ُم��ْس��تَ��َه��اْم ُم��ْغ��َرٍم ِم��ْن اْل��َوَرى ِف��ي َك��ْم
َم��نَ��اَم��اِت��ْه َع��نْ��ُه نَ��َف��ى َق��ْد َم��ْن ��َق��اْم َوال��سَّ ��نَ��ى ال��ضَّ ثَ��ْوَب أََل��بْ��َس��ُه
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
َك��اْل��َع��نْ��َدِم ِم��نْ��ُه َدْم��ِع��ي َوَس��اَل أَْع��ُظ��ِم��ي َوبَ��َرى َص��بْ��ِري َق��لَّ َك��ْم
َم��ذَاَق��اِت��ْه ِف��ي ُح��ْل��ًوا َك��اَن َم��ا َم��ْط��َع��ِم��ي ِم��ْن أََم��رُّ ُم��َه��ْف��َه��ٌف
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
أَِرْق ال��لَّ��يَ��اِل��ي ُج��نْ��ِح ِف��ي َوبَ��اَت َع��ِش��ْق ِم��ثْ��ِل��ي ال��نَّ��اِس ِف��ي َم��ْن ِم��ْس��ِك��ي��ُن
َوَزْف��َراِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن يَ��ْش��ُك��و َغ��ِرْق ال��تَّ��َج��اِف��ي بَ��ْح��ِر ِف��ي َع��اَم إِْن
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
اْألَْس��َه��ِل َك��يْ��ِدِه ِم��ْن نَ��َج��ا َوَم��ْن يَ��بْ��تَ��ِل َل��ْم ِب��اْل��ِع��ْش��ِق الَّ��ِذي ذَا َم��ْن
ِب��َراَح��اِت��ْه َف��اَز َم��ْن َوأَيْ��َن اْل��َخ��ِل��ي ِب��َع��يْ��ِش ِم��نْ��ُه يَ��ِع��ْش َوَم��ْن
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه
َك��اِف��ِل ِم��ْن أَنْ��َت ِن��ْع��َم َواْك��َف��ْل��ُه بُ��ِل��ي َق��ْد ِب��ِه َم��ْن َدبِّ��ْر َربِّ يَ��ا
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آَف��اِت��ْه ُك��لِّ ِف��ي ِب��ِه َواْل��ُط��ْف اْل��َج��ِل��ي ِب��ال��ثَّ��بَ��اِت ِم��نْ��َك َواْرُزْق��ُه
ِب��َح��َراَراِت��ْه َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق َوَح��اَالِت��ْه اْل��ِع��ْش��ِق ِم��َن آِه

بنت نفسها يف قالت ونظامه، شعره من وفرغ كالمه، أقىص الدين نور استتم فلما
عاشق شكَّ ال ولكنه مليح، شاب املسلم هذا إن الصحيح، والدين املسيح وحقِّ الوزير:
فإن ال؟ أم عنده ما مثل عنده وهل مثله؟ مليٌح الشاب هذا معشوق هل تَُرى فيا مفاِرق،
مليح غري كان وإْن الصبابات، وشكوى الَعَربات إسالة له يحقُّ مثله مليًحا معشوقه كان
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك اللذات. طْعَم وُحِرَم الحرسات، يف عمره ضيََّع فقد

املباح. الكالم
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مليًحا معشوقه كان فإن نفسها: يف قالت الوزير بنت أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مريم وكانت الحرسات. يف عمره ضيََّع فقد مليح غري كان وإن الَعَربات، إسالة له يحقُّ
ِضيَق الوزير بنُت منها وعلَمْت اليوم، ذلك أمس القرص إىل نُِقلت قد الوزير زوجَة الزنارية
النظام، من منه سمعت وما الغالم، هذا بخرب ثها وتحدِّ إليها تذهب أن فعزمت الصدر،
أن ألجِل أبيها زوجُة مريم السيدُة خلفها أرسلت حتى الكالم، هذا يف الفكَر ِت استتمَّ فما
وهي خدِّها، عىل جارية ودموعها ضيًِّقا صدرها فرأَْت إليها فذهبت بالحديث، تؤانسها

األبيات: هذه وتنشد الَعَربات تُكفِكف مزيد، من عليه ما شديًدا بكاءً تبكي

اْش��ِت��يَ��اِق��ي َف��ْرِط ِم��ْن َض��اَق َوَص��ْدِري بَ��اِق اْل��َوْج��ِد وَُع��ْم��ُر ُع��ْم��ِري َم��َض��ى
ال��تَّ��َالِق��ي أَيَّ��اِم َع��ْوَد ��ُل يُ��َؤمِّ اْل��ِف��َراِق أََل��ِم ِم��ْن ذَاَب َوَق��ْل��ِب��ي

اتِّ��َس��اِق َع��َل��ى اْل��ِوَص��اُل ِل��يَ��نْ��تَ��ِظ��َم
َوَك��ْرِب َش��ْوٍق ِم��ْن اْل��ِج��ْس��ِم نَ��ِح��ي��ُل َق��ْل��ِب َم��ْس��لُ��وِب َع��ْن ال��لَّ��ْوَم أَِق��لُّ��وا
ُم��ِح��بِّ ِم��ْن أَْش��َق��ى اْل��َك��ْوِن ِف��ي َف��َم��ا َع��تْ��ِب ِب��َس��ْه��ِم َه��َواُه تَ��ْرُم��وا َوَال

اْل��َم��ذَاِق ِف��ي ُح��ْل��ٌو اْل��ِع��ْش��ِق َف��ُم��رُّ

الفكر؟ مشتَّتة الصدر ضيِّقة امَلِلكة أيتها لك ما مريم: للسيدة الوزير بنت فقالت
وأنشدت اللذات، عظيم من فات ما تذكََّرْت الوزير بنت كالَم مريم السيدُة سمَعِت فلما

البيتني: هذين

نَ��ثْ��ِر َع��َل��ى نَ��ثْ��ًرا ال��دَّْم��ِع ُدرَّ َوأُْرِس��ُل َص��اِح��ِب��ي َه��ْج��ِر َع��َل��ى تَ��ْوِط��ي��نً��ا َس��أَْص��ِب��ُر
اْل��ُع��ْس��ِر َج��اِن��َح��ِة تَ��ْح��َت يُ��ْس��ٍر ُك��لَّ َط��َوى إِنَّ��ُه ال��ل��ُه ِب��ِه يَ��أِْت��ي َف��َرٌج َع��َس��ى
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الساعة هذه يف معي وقومي صدًرا تضيقي ال امللكة، أيتها الوزير: بنت لها فقالت
كأنه الكالم حلَو القوام رشيَق مليًحا شابٍّا اإلصطبل يف عندنا فإن القرص، شباك إىل
لها فقالت مفاِرق؟ عاشق أنه عرفِت عالمة بأي مريم: السيدة لها فقالت مفارق. عاشق
النهار. وأطراف الليل آناءَ واألشعار القصائد بإنشاده ذلك عرفُت امللكة، أيتها الوزير: بنت
الكئيب صفات فهذه بيقني، الوزير بنت قول كان إْن نفسها: يف مريم السيدة فقالت
إن ثم الوزير؟ بنت ذكَرتْه الذي الشاب ذلك هو تَُرى هل فيا الدين، نور عيل املسكني
ومَشْت وساعتها وقتها من فقامت والغرام، والَوْجد والهيام، العشق بها زاد مريم السيدة
النظر َقِت ودقَّ الدين، نور وسيدها محبوبها فرأْت منه، ونظرت الشباك إىل الوزير بنت مع
الَوْجد نار ومن إياها، ومحبته لها عشقه كثرة من سقيٌم ولكنه املعرفة، حق فعرفته فيه

ويقول: ينشد فصار النحول به زاد قد واالشتياق، والَوَله الفراق وألم

ُم��َج��اِريَ��ْه َس��َح��ابَ��ٌة َل��َه��ا َل��يْ��َس َج��اِريَ��ْه َوَع��يْ��ِن��ي َم��ْم��لُ��وٌك اْل��َق��ْل��ُب
أَْح��بَ��اِب��يَ��ْه َع��َل��ى َواْل��ُح��ْزُن َوال��نَّ��ْوُح َواْل��َج��َوى َوُس��َه��اِدي بُ��َك��اِئ��ي بَ��يْ��َن
ثَ��َم��اِن��يَ��ْه أَْع��َداُدَه��ا تَ��َك��اَم��َل��ْت َل��وَْع��ِت��ي َوا َح��ْس��َرتِ��ي َوا ُح��ْرَق��ِت��ي َوا
َم��َق��اِل��يَ��ْه َواْس��تَ��ِم��ُع��وا ِق��ُف��وا أََال َخ��ْم��َس��ٍة ِف��ي َخ��ْم��َس��ٌة َوتَ��ابَ��َع��تْ��َه��ا
بَ��اِل��يَ��ْه َواْش��ِت��َغ��اُل َش��ْوٍق َوَف��ْرُط َوَض��نً��ى َوَزِف��ي��ٌر َوِف��ْك��ٌر ِذْك��ٌر
تَ��َراِن��يَ��ْه َوَف��ْرَح��ٍة َوَل��ْه��َف��ٍة َوَص��بْ��َوٍة وَُغ��ْربَ��ٍة ِم��ْح��نَ��ٍة ِف��ي
ُم��َح��اِل��يَ��ْه َدنَ��ا َص��بْ��ِري نَ��أَى ��ا َل��مَّ ِل��ْل��َج��َوى َواْح��ِت��َم��اِل��ي اْص��ِط��بَ��اِري َق��لَّ
ِه��يَ��ْه َم��ا َق��ْل��ِب��ي نَ��اِر َع��ْن َس��اِئ��ًال يَ��ا اْل��َج��َوى تَ��بَ��اِري��َح َق��ْل��ِب��ي ِف��ي َزاَد َق��ْد
َح��اِم��يَ��ْه تَ��َزاُل َال َق��ْل��ِب��ي َف��نَ��اُر ُم��ْه��َج��ِت��ي ِف��ي ُم��وَق��ًدا َدْم��ِع��ي بَ��اُل َم��ا
َه��اِويَ��ْه ِف��ي اْل��َه��َوى َه��ذَا َل��َظ��ى َوِم��ْن َغ��اِرًق��ا َدْم��ِع��ي ُط��وَف��اِن ِف��ي أَْص��بَ��ْح��ُت

َقْت وتحقَّ نَثْره، وبديع ِشْعره بليَغ وسمعت الدين نور سيدها مريم السيدة رأت فلما
الصحيح، والدين املسيح وحق لها: وقالت الوزير بنت عن أمرها كتمت ولكنها هو، أنه
من وقامت وساعتها وقتها من نهضت ثم صدري. بِضيق خربًا عندك أن أحسب كنُت ما
ساعًة مريم السيدة صربت ثم شغلها، إىل الوزير بنت ومضت مكانها، إىل ورجعت الشباك
يف ل وتتأمَّ الدين نور سيدها إىل تنظر وصارت فيه، وجلَسْت الشباك إىل ورجعت زمانية
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جاري الحرسات دائُم لكنه عرش، أربعة ليلة يف بَدَر إذا كالبدر فرأته معانيه، ورقة لطفه
األبيات: هذه فأنشد فات، ما تذكََّر ألنه الَعَربات؛

َواَص��ْل��تُ��ُه َق��ْد اْل��َع��يْ��ِش َوُم��رُّ أَبَ��ًدا ِن��ْل��تُ��ُه َم��ا أَِح��بَّ��ِت��ي َوْص��َل ��ْل��ُت أَمِّ
َك��ْف��َك��ْف��تُ��ُه َع��َواِذِل��ي َرأَيْ��ُت َوإِذَا َج��َريَ��اِن��ِه ِف��ي اْل��بَ��ْح��َر يُ��َح��اِك��ي َدْم��ِع��ي
َل��َق��َط��ْع��تُ��ُه ِل��َس��انَ��ُه ِم��نْ��ُه نُ��ْل��ُت َل��ْو ِب��ِف��َراِق��نَ��ا َدَع��ا َداٍع َع��َل��ى آٍه
ُج��رِّْع��تُ��ُه َم��ا اْل��ُم��رِّ ِب��َص��ْرِف َم��َزَج��ْت أَْف��َع��اِل��َه��ا ِف��ي ِل��ْألَيَّ��اِم َع��تْ��َب َال
َخ��لَّ��ْف��تُ��ُه َع��َرَص��اِت��ُك��ْم ِف��ي َواْل��َق��ْل��ُب َق��اِص��ًدا ِس��َواُك��ْم إَِل��ى أَِس��ي��ُر َف��ِل��َم��ْن
َح��كَّ��ْم��تُ��ُه ُك��لَّ��َم��ا ُظ��ْل��ًم��ا يَ��ْزَداُد ُم��تَ��َح��كِّ��ٍم َظ��اِل��ٍم ِم��ْن ُم��نْ��ِص��ِف��ي َم��ْن
َم��لَّ��ْك��تُ��ُه َم��ا َوأََض��اَع َف��أََض��اَع��ِن��ي ُم��ْل��َك��ُه ِل��يَ��ْح��َف��َظ ُروِح��ي َم��لَّ��ْك��تُ��ُه
أَنْ��َف��ْق��تُ��ُه ِب��الَّ��ِذي ِوَص��اًال أُْع��َط��ى َوَل��يْ��تَ��ِن��ي َه��َواُه ِف��ي ُع��ْم��ِري أَنْ��َف��ْق��ُت
ذُْق��تُ��ُه َق��ْد َم��ا اْل��ِه��ْج��َراِن ِم��َن يَ��ْك��ِف��ي ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي اْل��ُم��ِل��مُّ ُ ال��رََّش��أ أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َف��رَّْق��تُ��ُه تَ��َص��بُّ��ِري َع��َل��يْ��ِه َل��ِك��ْن َوْج��ُه��ُه اْل��َم��َح��اِس��َن َج��َم��َع الَّ��ِذي أَنْ��َت
أَْح��َل��ْل��تُ��ُه ِب��الَّ��ِذي َل��َراٍض إِنِّ��ي اْل��بَ��َال ِب��ِه َف��َح��لَّ َق��ْل��ِب��ي أَْح��َل��ْل��تُ��ُه
َل��َس��َل��ْك��تُ��ُه َم��ْس��َل��ًك��ا أَْع��ِرُف ُك��نْ��ُت َل��ْو َزاِخ��ٍر بَ��ْح��ٍر ِم��ثْ��َل ُدُم��وِع��ي َوَج��َرْت
��ْل��تُ��ُه أَمَّ َم��ا ُك��لُّ ِم��نِّ��ي َويَ��ُف��وَت ِب��َح��ْس��َرٍة أَُم��وَت أَْن َخ��ْوًف��ا َوَخ��ِش��ي��ُت

حصل األشعار، هذه إنشاَد املسكني املفاِرق العاِشق الدين نور من مريم سمعت فلما
البيتني: هذين وأنشدت العني دموَع فأفاضت إشعار، كالمه من عندها

َط��ْرًف��ا َوَال ِل��َس��انً��ا أَْم��لُ��ْك َف��َل��ْم ذُِه��ْل��ُت َل��ِق��ي��تُ��ُه ��ا َف��َل��مَّ أَْه��َوى َم��ْن تَ��َم��نَّ��يْ��ُت
َح��ْرَف��ا َوَال َوَج��ْدُت َم��ا اْج��تَ��َم��ْع��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ َدَف��اِت��ًرا ِل��ْل��ِع��تَ��اِب ا ُم��ِع��دٍّ َوُك��نْ��ُت

هذه إن وهللا وقال: شديًدا بكاءً فبكى عرفها، مريم السيدة كالم الدين نور سمع فلما
الصباح، شهرزاد وأدرك الغيب. رجم وال ريب وال شك بال الزنارية مريم السيدة نغمة

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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إن نفسه: يف قال األشعار تنشد سمعها ملا الدين نور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وأنها صحيح ظنِّي هل تَُرى فيا غيب، رجم وال ريب وال شك بال مريم السيدة نغمة هذه
األبيات: هذه وأنشد فتأوََّه الحرسات، به زادت الدين نور إن ثم غريها؟ أم بعينها هي

َرِح��ي��ْب َم��َك��اٍن ِف��ي ِح��بِّ��ي َص��اَدْف��ُت اْل��َه��َوى ِف��ي َالِئ��ِم��ي َرآن��ِي ��ا َل��مَّ
اْل��َك��ِئ��ي��ْب بُ��ْرءُ ِف��ي��ِه َع��تْ��ٍب َوُربَّ ال��لِّ��َق��ا ِع��نْ��َد ِب��اْل��َع��تْ��ِب أَُف��ْه َوَل��ْم
اْل��ُم��ِص��ي��ْب؟ اْل��َج��َواِب َردِّ َع��ْن َك َص��دَّ الَّ��ِذي ��ُك��وُت ال��سُّ َه��ذَا َم��ا َف��َق��اَل:
َك��اْل��ُم��ْس��تَ��ِري��ْب اْل��ِع��ْش��ِق أَْه��ِل ِب��َح��اِل َج��اِه��ًال َغ��َدا َق��ْد َم��ْن يَ��ا َف��ُق��ْل��ُت:
اْل��َح��ِب��ي��ْب ِل��َق��اءِ ِع��نْ��َد ُس��ُك��وتُ��ُه ِع��ْش��ِق��ِه ِف��ي اْل��َع��اِش��ِق َع��َالَم��ُة

البسملة بعد فيه وكتبت وقرطاًسا، دواًة مريم السيدة أحَرضِت شعره من فرغ فلما
تسلِّم مريم الجارية أن وأخربك وبركاته، ورحمته عليك هللا فسالم بعد، «أما الرشيفة:
يديك، بني الورقة هذه وقوع فساعة إليك، مراسلتها وهذه إليك، الشوق كثرية وهي عليك،
من الحذِر كلَّ والحذرَّ االهتمام، غاية منك تريده بما واهتم وساعتك وقتك من انهض
فال األوقات، أسعد من الساعة تلك فإن األول، الليل ثلث مىض فإذا تنام، أن ومن املخاَلفة
لك: قال َمن وكل املدينة، خارج بهما وتخرج الفرسني تشد أن إال شغل فيها لك يكون
هذه أهل فإن أحٌد، يمنعك ال ذلك قلَت فإذا هما. أسريِّ رائح أنا له: فُقْل رائح؟ أنت أين

األبواب.» بقفل واثقون املدينة



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

الشباك، من الدين نور إىل ورَمتْها حرير منديل يف الورقة ِت لفَّ مريم السيدة إن ثم
عينَيْه، بني ووضعها فقبَّلها مريم، السيدة خط أنه وعرف فيها ما وفهم وقرأها فأخذها

البيتني: هذين وأنشد العني دمَع فأسال الوصال، طيب من معها له حصل ما وتذكَّر

َوأَبْ��َراِن��ي إَِل��يْ��ُك��ْم َش��ْوًق��ا َف��َه��يَّ��َج��ِن��ي َل��يْ��َل��ٍة ُج��نْ��َح ِم��نْ��ُك��ُم ِك��تَ��اٌب أَتَ��اِن��ي
أَبْ��َالِن��ي ِق ِب��ال��تَّ��َف��رُّ َربِّ��ي َف��ُس��بْ��َح��اَن ِب��ِوَص��اِل��ُك��ْم َم��َض��ى َع��يْ��ًش��ا َوذَكَّ��َرنِ��ي

مىض حتى وصرب الِحصانني، بإصالح اشتغل الليل، عليه جنَّ ملا الدين نور إن ثم
من رسَجنْي عليهما ووضع الِحصانني، إىل وساعته وقته من قام ثم األول، ثلثه الليل من
املدينة، باب إىل بهما وسار الباب وقفل اإلصطبل باب من بها وخرج الرسوج، أحسن

مريم. السيدة ينتظر وجلس
من ذهبت فإنها مريم، امللكة أمر من كان ما وأما الدين، نور أمر من كان ما هذا
جالًسا األعور الوزير فوجَدِت القرص، ذلك يف لها ُمَعدٌّ هو الذي املجلس إىل وساعتها وقتها
إليها يده يمدَّ أن مستٍح وهو النعام، ريش من محشوَّة مخدة عىل متَِّكئًا املجلس ذلك يف
تحكم وال أَربًا، مني تبلغه ال اللهم وقالت: قلبها يف ربها ناَجْت رأته فلما يخاطبها، أو
والطَفتْه جانبه يف وجلست املودَّة، له وأظهَرْت عليه أقبَلْت ثم الطهارة. بعد بالنجاسة عيلَّ
صاحب ولكن علينا؟ ودالٌل ِتيٌه منك هو هل عنَّا؟ اإلعراض هذا ما سيدي، يا له: وقالت
ما سيدي يا كنَت فإْن القيام.» عىل القعود سلمت السالم بار «إذا يقول: السائر املثل
لك والجميل الفضل الوزير: لها فقال وأخاطبك. عندك أنا أجيء وتخاطبني، عندي تجيء
وإنما غلمانك؟ وأقل امك خدَّ بعض من إال أنا وهل والعرض، الطول يف األرض ملكة يا
األرض. يف منك ووجهي اليتيمة، الدرة أيتها الفخيمة مخاطبتك عىل َم أتهجَّ أن مستٍح أنا
جواريه عىل الوزير صاح ذلك فعند واملرشب. باملأكل وآتنا الكالم هذا من َدْعنا له: فقالت
وسبح وطار دَرَج ما فيها سفرة له فقدَّموا واملرشب، املأكل بإحضار وأمرهم وَخَدمه،
دجاج وفيها سمني، وإوز الضأن ورضيع الحمام، وأفراخ ان وُسمَّ قطا من البحار، يف
وصارت وأكلت السفرة إىل يدها مريم السيدة ِت فمدَّ واأللوان. األشكال سائر وفيها ر محمَّ
أيديهما، غَسَال ثم األكل، من اكتَفيَا حتى يأكالن زاَال وما فمه، يف وتبوِّسه الوزير ُم تلقِّ
وترشب تمأل مريم فصارت امُلَدام، سفرَة وأحرضوا الطعام سفرَة الخدم رفع ذلك وبعد
صدره واتسع الفرح، من قلبه يطري أن كاد حتى القيام حق بخدمته وقامت وتسقيه،
وأخرَجْت جيبها إىل يدها مدَّْت الرشاب، منه وتمكََّن الصواب، عن عقله غاب فلما وانرشح،
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العام من نام رائحٍة أدنى الفيُل منه شمَّ إذا الذي املغربي، البكر البنج من قرًصا منه
وأعطته ومألته القدح يف وفركته الوزيَر غافَلِت ثم الساعة، لهذه تْه أَعدَّ كانت العام، إىل
يف استقرَّ فما ورشبه، القدح فأخذ إياه، تناوله أنها َق صدَّ وما الفرح من عقله فطاَر إياه،
وعمدت قدَميْها عىل مريم السيدة فقامت الحال، يف األرض عىل رصيًعا خرَّ حتى جوفه
وأصناف واليواقيت الجواهر من ثمنه، وغال حمله خفَّ مما ومألتهما كبريين ُخْرَجنْي إىل
من والكفاح الحرب آلة ولبسْت واملرشب، املأكل من شيئًا معها حملت ثم املثمنة، املعادن
وأُْهبة الفاخرة امللوكية املالبس من ه يرسُّ ما الدين لنور معها وأخذت والسالح، العدة
ذات وكانت القرص، من وخرجت أكتافها عىل الُخْرَجنْي رفعت إنها ثم القاهرة، السالح
أمر من كان ما وأما مريم، أمر من كان ما هذا الدين. نور إىل َهْت وتوجَّ وشجاعة، قوة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك … الدين نور
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الدين، نور إىل َهْت توجَّ القرص من خرجت ملا مريم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الدين نور أمر من كان ما وأما مريم، أمر من كان ما هذا وشجاعة. قوة ذات وكانت
فأرَسَل يده، يف الِحصاننَْي ومقاود ينتظرها املدينة باب عىل قعد فإنه املسكني، العاشق
الزمان ذلك يف الجزائر ملوك وكانت ينام، ال َمن وسبحان فنام النوم، عليه وجل عز هللا
تلك يف موجوًدا وكان منهما، واحد أو الِحصاننَْي هذين رسقة عىل رشوًة املال يبذلون
يرشونه اإلفرنج ملوك فصار الخيل، برسقة يُعَرف الجزائر يف تربَّى أسود عبٌد األيام
جزيرًة يعطوه الِحصاننَْي رسق إْن أنه ووعدوه الِحصاننَْي، أحد يرسق أن ألجل كثري بمال
إفرنجة مدينة يف يدور طويل زمان العبد لذلك كان وقد سنيَّة، ِخَلًعا عليه ويخلعوا كاملًة،
األعور للوزير وهبهما فلما امللك، عند وهما الِحصاننَْي أخذ عىل يقدر فلم ، متخفٍّ وهو
والدين املسيح وحق وقال: أخذهما يف وطمع شديًدا فرًحا العبُد فرح إصطبله، إىل ونقلهما

َألرسقنهما. الصحيح
هو فبينما الِحصاننَْي، ليرسق اإلصطبل ذلك قاصًدا الليلة تلك يف خرج العبد إن ثم
يده، يف الِحصاننَْي ومقاود نائًما الدين نور فرأى التفاتة منه الَحْت إذ الطريق؛ يف ماٍش
مريم بالسيدة وإذا قدامه، اآلَخر ويسوق واحًدا يركب أن وأراد رأَسيْهما من املقاِود فنزع
أحد فناوَلتْه الدين، نور هو العبد أن فظنَّْت كتفها، عىل الُخْرَجنْي حاملة وهي أقبَلْت قد
ساكت وهو اآلَخر الحصان عىل فوضعه الثاني ناوَلتْه ثم الحصان، عىل فوضعه الُخْرَجنْي
له: فقالت ساكت، والعبد املدينة باب من خرجت إنها ثم الدين، نور أنه تظن وهي
يشء أي لها: وقال مغضب وهو إليها العبد فالتَفَت ساكت؟ لك ما الدين، نور سيدي يا
رأسها فرفعت الدين، نور لغة غري أنها فعرفت العبد، بربرة فسمعت جارية؟ يا تقولني
ظالًما. وجهها يف الضياء صار نظرته فلما كاإلبريق، مناخري له فوجدت ونظرته إليه
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اللئام، بنت يا لها: فقال األنام؟ بني اسمك وما حام؟ بني شيخ يا تكون َمن له: فقالت
جرََّدْت بل الكالم، من بيشء عليه ردَّْت فما نيام. والناس الخيل اق رسَّ مسعود اسمي أنا
األرض عىل رصيًعا فوقع عالئقه، من يلمع فطلع عاتقه، عىل ورضبته الحسام وقتها من

القرار. وبئس النار إىل بروحه هللا َل وعجَّ دمه، يف يختبط
بيدها اآلخَر وقبَضِت منهما، واحًدا وركبت الِحصاننَْي مريم السيدُة أخذَِت ذلك فعند
باالجتماع واعَدتْه الذي املكان يف راقًدا فلقيَتْه الدين، نور عىل تفتِّش عقبها عىل ورجعت
عن فنزلت رجليه، من يَديْه يعرف ولم نومه، يف يغطُّ نائم وهو يده يف واملقاود فيه،
هلل الحمد سيدتي، يا لها: وقال مرعوبًا، نومه من فانتبه بيدها، ولكزته الحصان ظهر
الحصان وركب فقام ساكت. وأنت الحصان هذا ارَكْب ُقِم له: فقالت ساملة. مجيئك عىل
ذلك وبعد زمانية، ساعة وساَرا املدينة من وخرَجا الثاني، الحصان ركبت مريم والسيدة
فقال: ينام. َمن أفَلَح ال فإنه تَنَْم؟ ال لَك قلُت أََما له: وقالت الدين نور إىل مريم التفتَْت
فأخربَتْه سيدتي؟ يا جرى يشء وأي بميعادك، فؤادي برد من إال نمُت ما أنا سيدتي، يا
يف ا جدَّ ثم السالمة، عىل هلل الحمد الدين: نور لها فقال املنتهى، إىل املبتدأ من العبد بحكاية
العبد إىل وصَال حتى يتحدثان وصاَرا الخبري، اللطيف إىل أمرهما أسلَما وقد املسري، إرساع
الدين: لنور مريم فقالت عفريت، كأنه الرتاب يف مرميٍّا فرآه مريم، السيدة قتَلتْه الذي
ظهر عن أنزل أن أقدر ال أنا وهللا سيدتي، يا لها: فقال سالَحه. وُخذْ ثيابه من جرِّْده انزل
مريم السيدة وشكر خلقته، من الدين نور َب وتعجَّ منه. أتقرَّب وال عنده أقف وال الحصان
بقية عنيًفا سريًا سائرين يزاَال ولم ساَرا ثم قلبها، وقوة شجاعتها من َب وتعجَّ فعلها، عىل
والبطاح، الروابي عىل الشمُس وانتَرشِت والح، بنوره وأضاء الصباح أصبح أن إىل الليل
األثمار فيه وتشكََّلْت الجوانب منه ْت اخرضَّ وقد تمرح، الغزالن فيه أفيح مرج إىل فوصَال
مختلفة تجري وجداوله عاكفات، فيه والطيوُر الحيَّات كبطوِن وأزهاره جانب، كل من

باملراد: ووىفَّ وأجاد، الشاعر فيه قال كما الصفات،

اْل��َع��ِم��ي��ِم ال��نَّ��بْ��ِت ُم��َض��اِع��ُف َوَف��اُه َواٍد ال��رَّْم��َض��اءِ َل��ْف��َح��َة َوَق��اِن��ي
اْل��َف��ِط��ي��ِم َع��َل��ى اْل��ُم��ْرِض��َع��اِت ُح��نُ��وَّ َع��َل��يْ��نَ��ا َف��َح��نَ��ا َدْوَح��ًة نَ��َزْل��نَ��ا
ِل��ل��نَّ��ِدي��ِم اْل��ُم��َداَم��ِة ِم��َن أََل��ذَّ ُزَالًال َظ��َم��أٍ َع��َل��ى َوأَْرَش��َف��نَ��ا
ِل��ل��نَّ��ِس��ي��ِم َويَ��أْذَُن َف��يَ��ْح��ُج��بُ��َه��ا َواَج��َه��تْ��نَ��ا أَنَّ��ى ��ْم��َس ال��شَّ يَ��ُص��دُّ
ال��نَّ��ِظ��ي��ِم رِّ ال��دُّ َج��اِن��َب َف��تَ��ْل��ُم��ُس اْل��َع��ذَاَرى َح��اِل��يَ��ُة َح��َص��اُه تَ��ُروُع
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اآلَخر: قال وكما

اْألَْس��َح��اِر ِف��ي اْل��َوْل��َه��اُن يَ��ْش��تَ��اُق��ُه وََغ��ِدي��ُرُه َط��يْ��ُرُه تَ��َرنَّ��َم َوإِذَا
َج��اِر َوَم��اءٌ َوَف��اِك��َه��ٌة ِظ��لٌّ أَْك��نَ��اِف��ِه ِف��ي اْل��ِف��ْرَدْوُس َف��َك��أَنَّ��ُه

وأدرك الوادي. ذلك يف ليسرتيَحا الدين ونور هي مريم السيدة نزلت ذلك فعند
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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أكَال الوادي ذلك يف نزَال ملَّا الدين ونور مريم السيدة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ذلك من ورشبَا فأكَال املرعى، يف يأكالن الِحصاننَْي وأطلَقا أنهاره، من ورشبَا أثماره، من
وكلٌّ لهما، جرى وما حكايتهما ويتذكران ثان يتحدَّ ومريم هو الدين نور وجلس الوادي،
هما فبينما واالشتياق، البُْعد من قاساه وما الفراق، ألم من القاه ما لصاحبه يشكو منهما
وكان السالح، وقعقعة الخيل صهيَل وسمَعا األقطار، سدَّ حتى ثار قد بغبار وإذا كذلك
الصباح، وأصبح الليلة تلك يف عليها ودخل للوزير ابنته َج زوَّ ملا امللك أن ذلك يف السبب
معه وأخذ فقام بناتهم، يف امللوك عند العادة به جرت كما عليها يصبِّح أن امللك أراد
يتمىش امللك يزل ولم واملواشط، الَخَدمة ليتخاطفها والفضة الذهب ونثر الحرير أقمشة
ال الفرش عىل مرميٍّا الوزير فوجد الجديد، القرص إىل وصل أن إىل الغلمان وبعض هو
فتكدََّر فيه، ابنته يََر فلم وشماًال يمينًا القرص يف امللك فالتفت رجَليْه، من رأسه يعرف
ذلك له أحرضوا فلما والكندر، البكر والخل السخن املاء بإحضار وأمر باله واشتغل حاله
إن ثم الجبن. كقطع جوفه من البنج فخرج هزََّه ثم بهم، الوزير وسَعَط ببعضها خلطها
فقال مريم، ابنته حال وعن حاله عن فسأله فانتبه، مرة ثاني بذلك الوزير سَعَط امللك
ذلك فمن بيدها، الخمر من قدًحا أسقتني أنها غري بها، يل ِعْلَم ال األعظم، امللك أيها له:
كالم امللك سمع فلما أمرها. من كان ما أعلم وال الساعة، هذه يف إال روحي عرفت ما الوقت
فخرج رأسه، عىل الوزير به ورضب السيف وسحب ظالًما، وجهه يف الضياء صار الوزير،
حرضوا فلما والسيَّاس، الغلمان إىل وساعته وقته من أرَسَل امللك إن ثم أرضاسه، من يلمع
وكبرينا الليلة، هذه يف ُفِقَدا الِحصاننَْي إن امللك، أيها له: فقالوا الِحصاننَْي، منهم طلب
وما ديني وحقِّ امللك: فقال مفتوحًة. كلها األبواَب وَجْدنا أصبحنا فإننا أيًضا، معهما ُفِقد
وكان الكنيسة، يخدم كان الذي واألسري هي ابنتي إال الِحصاننَْي أخذ ما يقيني، يعتقده
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األعور، الوزير هذا إال يدي من يخلِّصه ولم املعرفة حقَّ وعرفته األوىل، املرة يف أخذها قد
بفعله. ُجوِزي وقد

منهم واحد كل شجعانًا، أبطاًال وكانوا الثالثة، بأوالده الوقت يف دَعا امللك إن ثم
وأمرهم عليهم امللك صاح ثم والطَِّعان، الرضب ومقام امليدان، حومة يف فارس بألف يقوم
وأكابرهم، دولته وأرباب بطارقته خواصِّ مع بجملتهم امللك وركب فركبوا بالركوب،
وركبت نهَضْت مريم رأَتْهم فلما الوادي، ذلك يف فلحقوهما أثرهما، يتَِّبعون وصاروا
قلبك وكيف حالك؟ ما الدين: لنور وقالت سالحها، آلَة وحملت بسيفها وتقلََّدْت جوادها،
ثم النخال. يف الوتد ثبات مثل النِّزال يف ثَباتي إن لها: فقال والنزال؟ والحرب القتال يف

وقال: أنشد

َع��ذَاِب��ي َوُط��وَل َق��تْ��ِل��ي تَ��ْق��ُص��ِدي َال ِع��تَ��اِب��ي أَِل��ي��َم اطَّ��ِرِح��ي َم��ْريَ��ُم يَ��ا
ُغ��َراِب نَ��ِع��ي��ِق ِم��ْن َألَْف��َزُع إِنِّ��ي ُم��َح��اِربً��ا أَُك��وُن أَنِّ��ي ِل��ي أَيْ��َن ِم��ْن
أَثْ��َواِب��ي َع��َل��ى َخ��ْوِف��ي ِم��ْن َوأَبُ��وُل ِخ��ي��َف��ًة أَْف��َزُع اْل��َف��اَر نَ��َظ��ْرُت َوإِذَا
اْألَْزبَ��اِب َس��ْط��َوَة يَ��ْع��ِرُف َوال��ُك��سُّ َخ��ْل��َوًة إِالَّ ال��طَّ��ْع��َن أُِح��بُّ َال أَنَ��ا
َص��َواِب َغ��يْ��ُر ال��رَّأِْي َه��ذَا ُدوِن ِم��ْن يُ��َرى َوَم��ا ��ِدي��ُد ال��سَّ اْل��َرأُْي ُه��َو َه��ذَا

الضحك له أظهرت والنظام، والشعر الكالم هذا الدين نور من مريم سمعت فلما
كانوا ولو هم، رشَّ أكفيك وأنا مكانك استِقْم الدين، نور سيدي يا له: وقالت واالبتسام،
يدها من وأطلَقْت جوادها، ظهر وركبت وساعتها، وقتها من تهيَّأَْت إنها ثم الرمل. عدَد
الريح كأنه تحتها من الحصان ذلك فخرج نان، السِّ جهَة الرمح من وأدارت الِعنَان، طرَف
وفريدة زمانها أهل أشجع مريم كانت وقد األنبوب، ضيق من اندفق إذا املاء أو الهبوب،
بحار وخْوَض الخيل، ظهر عىل الركوَب صغريٌة وهي علََّمها أباها ألن وأوانها؛ عرصها
انهزمنا وإذا ظهري، خلف وُكْن جواَدك اركب الدين: لنور وقالت الليل، ظالم يف الحرب
ابنته إىل امللك نظر فلما الحق. يلحقه ما جوادك فإن الوقوع، من نفسك عىل فاحرص
برأس ب ملقَّ يا برطوط، يا له: وقال األكرب ولده إىل والتَفَت املعرفة غايَة عرفها مريم،
وقتالنا، حْربَنا وطلبت علينا حملت قد ريب، وال فيها شكَّ ال مريم أختك هذه إن القلوط،
حتى تقتلها ال بها ظفرت إْن إنك الصحيح والدين املسيح وحقِّ عليها، واحمْل إليها فابرْز
لم وإن أسرية، بها فارجْع القديم دينها إىل رجَعْت فإن النصارى، ديَن عليها تعرض
مثِّْل معها الذي امللعون هذا وكذلك ُمثْلة، أشنع بها ومثِّْل ِقتْلة، أقبَح فاقتلها إليه ترجع
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وساعته، وقته من مريم ألخته برز ثم والطاعة. السمع برطوط: له فقال ُمثْلة. أقبح به
أََما مريم، يا برطوط: لها فقال إليه، وتقرَّبَْت منه وَدنَْت عليه وحملت فالَقتْه عليها وحمل
البالد؟ يف السيَّاحني ديَن واتَّبعِت واألجداد، اآلباء ديَن تركِت حيث منك جرى ما يكفي
آبائك دين إىل ترجعي لم إْن الصحيح، والدين املسيح وحق قال: ثم اإلسالم)، دين (يعني
ُمثْلة. أقبح بك وأمثِّل ِقتْلة رشَّ َألقتَلنَّك السلوك، أحسن فيه وتسلكي امللوك، من وأجدادك
َمن يعيش أو فات، ما يعود أن هيهاَت هيهاَت وقالت: أخيها كالم من مريم فضحَكْت
الذي هللا عبد بن محمد دين عن براجعٍة لسُت وهللا أنا الحرسات، أشدَّ أُجرِّعك بل مات،
شهرزاد وأدرك الرََّدى. كئوَس ُسِقيُت ولو الهدى أترك فال الحق، الدين هو فإنه ُهَداه، َعمَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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دين عن أرجع أن هيهاَت هيهاَت ألخيها: قالت مريم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
سمع فلما الرََّدى. كئوَس ُسِقيُت ولو الهدى، دين فإنه ُهَداه، عمَّ الذي هللا، عبد بن محمد
وكُربَ عليه ذلك وعُظَم ظالًما، وجهه يف الضياء صار الكالم، هذا أخته من برطوط امللعون
الِعَراض األودية يف االثنان وغاص والنزال، الحرب واشتدَّ القتال، بينهما والتهب لديه،
مليٍّا جاَال ثم االنبهار، فأخذهما األبصار، لهما وَشَخصت الشدائد عىل وصربَا الطوال،
ه وتسدُّ عليه تُبِطله الحرب، من بابًا مريم ألخته يفتح كلما برطوط وصار طويًال، واعرتَكا
حتى الحالة تلك عىل يزاَال ولم وفروسيتها، ومعرفتها براعتها وقوة صناعتها بُحْسن
وتسدُّ تحاوله مريم تزل ولم األبصار، عن الفارسان وغاب الغبار، رأسيهما عىل انعَقَد
بالسيف فرضبته قوَّته، وضُعَفْت عزمه واضمحلَّ همته، وبطلت كلَّ حتى طريقه عليه

القرار. وبئس النار إىل بروحه هللا َل وعجَّ عالئقه، من فخرج عاتقه عىل
وسألت الِرباز وطلبت والطِّعان، الحرب وموقف امليدان حومة يف جاَلْت مريم إن ثم
ال عاجز، وال كسالن اليوَم يل يربز ال مناِجز؟ من هل مقاتل؟ من هل وقالت: اإلنجاز.
الكفر وذوي األوثان عبَدَة يا املهني، العذاب كأَس ألسقيهم الدين أعداء أبطال إال يل يربز
فلما بالرحمن. الكفر أهل وجوه وتسودُّ اإليمان، أهل وجوه فيه تبيضُّ يوم هذا والطغيان،
الوسطاني ولده عىل وصاح أثوابه، وشقَّ وجهه عىل لطم ُقِتل، قد الكبري ولده امللك رأى
مريم، أختك قتال إىل برسعة ولدي يا ابرز السوس، بخرء ب ملقَّ يا برطوس، يا له: وقال
السمع أبِت، يا له: فقال حقرية. ذليلة أسرية بها وائتني برطوط، أخيك ثأر منها وخذ
وإياه هي فتقاتَلْت عليه، وحمَلْت فالَقتْه عليها، وحمل مريم ألخته برز إنه ثم والطاعة.
فأراد قتالها، عن عاجًزا نفَسه الثاني أخوها فرأى األول، القتال من أشدَّ شديًدا قتاًال
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منه تقرَّبَْت الفرار إىل ركن كلما ألنها بأسها؛ شدة من ذلك يمكنه فلم والهروب، الفرار
بأخيه. وألحَقتْه لبِّه، من يلمع فخرج رقبته، عىل بالسيف رضبته ثم وضايَقتْه، والصَقتْه
الفرسان أين وقالت: والطِّعان، الحرب وموقف امليدان حومة يف جاَلْت ذلك وبعد
بقلب أبوها صاح ذلك فعند األعوج؟ الدين صاحب األعرج األعور الوزير أين والشجعان؟
والدين املسيح وحقِّ األوسط، ولدي قتَلْت إنها وقال: قريح، الدمع من وطْرٍف جريح،
الصبيان، بسلح ب ملقَّ يا فسيان، يا له: وقال الصغري ولده عىل صاح إنه ثم الصحيح.
وإْن عليك، أو لك إما وصاِدْمها، أخَويْك ثأَر منها وُخذْ أختك قتال إىل ولدي يا اخرج
فنهضت عليها، وحمل الصغري أخوها لها برز ذلك فعند ِقتْلة. أقبح فاقتْلها بها ظفرَت
وفروسيتها، بالحرب ومعرفتها وشجاعتها صناعتها بُحْسن عليه وحملت برباعتها، إليه
إنها ثم الكافرين. َمثْوى وبئس بأخَويْك َأللحقنَّك املسلمني، وعدو هللا عدو يا له: وقالت
هللا َل وعجَّ بأخَويْه، وألحَقتْه وذراَعيْه عنقه فقطعت ورضبته، ِغْمده من سيفها جذبَْت
أبيها مع راكبني كانوا الذين والفرسان البطارقة رأى فلما القرار. وبئس النار إىل بروحه
مريم السيدة من الرعب قلوبهم يف وقع زمانهم، أهِل أشجَع وكانوا ُقِتلوا قد الثالثة أوالده
والبوار، والذل والدمار، بالهالك وأيقنوا األرض إىل رءوَسهم ونكَُّسوا الهيبة، وأدهشتهم

الفرار. إىل وركنوا األدبار فولَّوا النار، بلهيب الغيظ من قلوبهم واحرتقت
الحرية أخذته انهزموا، وقد عساكره وإىل ُقِتلوا، وقد أوالده إىل امللك نظر فلما
بنا، استقلَّْت قد مريم السيدة إن نفسه: يف وقال النار، بلهيب قلبه واحرتق واالنبهار،
ِقتْلة، أشنع فتقتلني وقهرتني عيلَّ غلبَْت ربما وحدي، إليها وبرزُت بنفيس جازفُت وإن
رجوعها يف لنا وال رجاء، فينا لها يَبَْق لم ألنها إخوتها؛ قتَلْت كما ُمثْلة أقبح بي وتمثِّل
َفَرسه، ِعنان أرخى امللك إن ثم مدينتي. إىل وأرجع حرمتي أحفظ أن عندي والرأي طمع،
الثالثة، أوالده قتل أجل من النار قلبه يف انطلَقْت قرصه يف استقرَّ فلما مدينته، إىل ورجع
وكرباء دولته أرباَب طلب حتى ساعة نصف استقرَّ فما حرمته، وهتك عسكره وانهزام
والحزن، القهر من القاه وما إلخوتها، قتلها من معه، مريم ابنته ِفْعَل إليهم وشكا مملكته،
املؤمنني أمري أرضه يف هللا خليفة إىل كتابًا يكتب أن كلهم عليه فأشاروا واستشارهم،
عىل السالم «بعد مضمونه: مكتوبًا الرشيد إىل فكتب القضية. بهذه ويُعِلمه الرشيد، هارون
املسلمني أرسى من أسريٌ علينا أفَسَدها قد الزنارية، مريم اسمها بنتًا لنا إنَّ املؤمنني، أمري
ناحية إىل بها وخرج ليًال وأخذها املرصي، الدين تاج التاجر ابن عيل الدين نور اسمه
بتحصيلها املسلمني بالد سائر إىل يكتب أن املؤمنني أمري موالنا فضل من أسأل وأنا بالده،
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هارون املؤمنني أمري الخليفة إىل كتب ملا إفرنجة ملك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بالد سائر إىل يكتب أن فضله من ويسأله مريم، ابنته بطلب فيه إليه ع يترضَّ كتابًا الرشيد
جملة ومن املؤمنني، أمري حرضة خدَّام من أمني، رسول مع وإرسالها بتحصيلها املسلمني
مدينة نصَف األمر، هذا عىل لنا مساعدتكم نظري يف لكم نجعل «إننا الكتاب: ذلك مضمون
الكتاب كتب أن وبعد َخراُجها.» إليكم ويُحَمل للمسلمني، مساجد فيها لتبنوا الكربى رومة
األعور، الوزير مكان وزيًرا جعله الذي بوزيره ودعا طواه دولته، وكرباء مملكته أهل برأي
خطوط وضعوا أن بعد دولته أرباُب ختمه وكذلك امللك، بختم الكتاب يختم أن وأمره
ِخْلعة عليك وأخلع أمريَيْن، إقطاُع عندي فلك بها أتيَت إن لوزيره: قال ثم فيه، أيديهم
الكتاب ويوصل السالم، دار بغداد مدينة إىل يسافر أن وأمره الكتاَب ناَوَله ثم بطرزين.
والقفار األودية يقطع وسار باملكتوب، الوزير سافر ثم يده. إىل يده من املؤمنني أمري إىل
واسرتاح، استقرَّ حتى أيام ثالثة فيها مكث دخلها فلما بغداد، مدينة إىل وصل حتى
إذنًا طَلَب إليه وصل فلما عليه، فدلُّوه الرشيد هارون املؤمنني أمري قرص عن سأل ثم
يَديْه، بني األرض وقبََّل عليه فدخل ذلك، يف له فأُِذَن عليه، الدخول يف املؤمنني أمري من
بأمري يليق ما العجيبة والتَُّحف الهدايا من وصحبته إفرنجة، َمِلك من الذي الكتاَب وناَوَله
يكتبوا أن وقته من وزراءه أمر مضمونه، وفهم وقرأه املكتوب الخليفة فتح فلما املؤمنني،
نور وصفة مريم صفة املكاتيب يف وبيَّنوا ذلك ففعلوا املسلمني، بالد سائر إىل املكاتيب
إىل ويرسلهما عليهما َفْليقبض وجدهما َمن فكلُّ هاربان، وأنهما واسمها، واسمه الدين،
الكتُب ُخِتمت ثم غفلة، أو إهماًال أو إمهاًال ذلك يف يعطوا أن من وحذَّروهم املؤمنني، أمري
البالد سائر يف يفتِّشون وساروا األمر، امتثال يف فبادروا ال، العمَّ إىل السعاة مع وأُرِسلت

الصفة. بهذه يكون َمن عىل
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املرصي الدين نور أمر من كان ما وأما وأتباعهم، امللوك هؤالء أمر من كان ما هذا
وقتهما من وعساكره امللك انهزام بعد رِكبَا فإنهما إفرنجة، ملك بنت الزنارية ومريم
دمشق، مدينة إىل فوَصَال الستَّار، عليهما سرت وقد الشام، بالد إىل وساَرا وساعتهما،
أنه دمشق أمري فعلم بيوم، دمشق إىل سبقتهما قد الخليفة أرسلها التي الطوالع وكانت
دخولهما يوم كان فلما الخليفة، يَدِي بني ليُحِرضهما وجدهما متى عليهما بالقبض مأموٌر
ا وقصَّ بالصحيح، فأخرباهم اسمهما، عن فسألوهما الجواسيس عليهما أقبََل دمشق، إىل
وساروا وأخذوهما عليهما، وقبضوا فعرفوهما عليهما، جرى ما وجميع قصتهما عليهم
إليها وصلوا فلما السالم، دار بغداد بمدينة الخليفة إىل فأرسلهما دمشق، أمري إىل بهما
قبَّلوا عليه دخلوا فلما لهم، فأِذَن الرشيد، هارون املؤمنني أمري عىل الدخول يف استأذنوا
وهذا إفرنجة، ملك بنت الزنارية مريم هذه إن املؤمنني، أمري يا له: وقالوا يَديْه، بني األرض
بالده من ورسقها أبيها عىل أفسدها الذي األسري، املرصي الدين تاج التاجر ابن الدين نور
اسَميْهما عن وسألناهما دمشق دخولهما وقت فوجدناهما دمشق، إىل بها وهرب ومملكته،
املؤمنني أمري فنظر يَديَْك. بني وأحرضناهما بهما أتينا ذلك فعند بالصحيح، فأجابانا
عرصها فريدة زمانها، أهل مليحة الكالم، فصيحة والقوام، القدِّ رشيقَة فرآها مريم إىل
يَديْه بني األرَض قبََّلِت إليه وصَلْت فلما القلب، قوية الجنان، ثابتة اللسان، حلوة وأوانها،
وعذوبُة قوامها ُحْسُن الخليفَة فأعَجَب والنَِّقم، البؤس وزوال والنَِّعم، العز بدوام له ودَعْت
نعم قالت: إفرنجة؟ ملك بنت الزنارية مريم أنت هل لها: فقال جوابها، ورسعُة ألفاظها
ذلك فعند املرسلني. سيد عمِّ وابن الدين حومة وحامي دين، املوحِّ وإمام املؤمنني أمري يا
ليلة يف املنري البدر كأنه الشكل حسن مليًحا شابٍّا الدين، نور عليٍّا فرأى الخليفة التَفَت
املرصي؟ الدين تاج التاجر ابن األسري الدين نور عيل أنت هل الخليفة: له فقال تمامه،
من الصبية هذه أخذَت كيف الخليفة: فقال القاصدين. وعمدة املؤمنني أمري يا نعم قال:
أول من له جرى ما بجميع الخليفة يحدِّث الدين نور فصار بها؟ وهربت أبيها مملكة
من وأخذه العجب، غاية ذلك من الخليفة َب تعجَّ حديثه من فرغ فلما آِخره، إىل األمر
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الرجال! يقاسيه ما أكثر ما وقال: الطرب، فرط ب التعجُّ

املباح. الكالم عن
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أخربه قصته، عن الدين نور سأل ملا هارون الخليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ما وقال: العجب غايَة ذلك من الخليفة َب فتعجَّ املنتهى، إىل املبتدأ من له جرى ما بجميع
والدك أن اعلمي مريم، يا لها: وقال مريم السيدة إىل التَفَت إنه ثم الرجال! يقاسيه ما أكثر
بُسنَّة وقائًما أرضه، يف هللا خليفة يا قالت: تقولني؟ فما شأنك، يف كاتَبَنا قد إفرنجة ملك
أرضه، يف هللا خليفة أنت والنَِّقم، البؤس من وأجارك النَِّعم، عليك هللا خلََّد وفْرِضه، نبيِّه
يتكذَّبون الذين الَكَفرة ملة وتركت الصحيح، القويم الدين هو ألنه دينكم دخلُت قد إني
هللا أعبد الرحيم، رسوله به جاء بما قًة ومصدِّ الكريم، باهلل مؤمنًة رصُت وقد املسيح، عىل
أشهد الخليفة: يَدِي بني قائلة وأنا ده، وأمجِّ إليه خاضعًة وأسجد ده، وأوحِّ وتعاىل سبحانه
عىل ليُظِهره الحق ودين بالهدى أرَسَله هللا، رسول محمًدا أن وأشهد هللا، إال إله ال أن
امللحدين، ملك كتاَب تقبل أن املؤمنني أمري يا وسعك يف فهل املرشكون؛ كره ولو كله الدين
ويعبدون الصليب ويعظِّمون م، العالَّ بامللك يرشكون الذين الكافرين، بالد إىل وتُرِسلني
أتعلَُّق هللا، خليفة يا ذلك بي فعلَت فإن مخلوق؟ وهو عيىس إلهية ويعتقدون األصنام،
وال مال ينفع ال يوم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عمك ابن إىل وأشكوك هللا، عىل العرض يوم بأذيالك
أبًدا، ذلك أفعل أن هللا معاذ مريم، يا املؤمنني: أمري فقال سليم. بقلب هللاَ أتى َمن إال بنون،
فقالت ورسوله؟ عنه هللا نهى ما إىل برسوله، قًة ومصدِّ باهلل دًة موحِّ مسلمًة امرأًة أردُّ كيف
مريم، يا املؤمنني: أمري لها فقال هللا. رسول محمًدا أن وأشهد هللا إال إله ال أن أشهد مريم:
لك صار فقد باهلل، دًة موحِّ مسلمًة كنِت وحيث اإلسالم، إىل هدايًة وزاَدِك فيك، هللا باَرَك
جواهر األرض ملء أجلك من يل بُِذل ولو أبًدا، فيك أفرِّط ال أنني وهو واجب، حقٌّ علينا
رضيِت فهل طيِّبًا، إال خاطرك يكن وال صدًرا، وانرشحي عينًا وقرِّي نفًسا فِطيبي وذهبًا؛
املؤمنني، أمري يا مريم: فقالت أهًال؟ له وتكوني بَْعًال لِك املرصي عيل الشاب هذا يكون أن
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تمام ومن اإلحسان، غايَة إيلَّ وأحَسَن بماله اشرتاني وقد بعًال، يل يكون أن أرىض ال كيف
وعمل املؤمنني، أمري موالنا به فزوََّجها عديدة. مرات أجيل من بروحه خاَطَر أنه إحسانه
يوًما وكان الكتاب، كتب عند زواجها يوم دولته وأكابر والشهود القايض وأحَرضَ مهًرا لها

مشهوًدا.
حاًرضا وكان الروم، ملك وزير إىل وساعته وقته من املؤمنني أمري التَفَت ذلك بعد ثم
مسلمة وهي الكافر أبيها إىل أُرِسلها كيف كالمها؟ سمعَت هل له: وقال الساعة تلك يف
يوم ذنبها أنا ُل فأتحمَّ أوالده، قتَلْت وقد خصوًصا عليها، وأغلظ ساءَها وربما دة؟ موحِّ
إىل فارجع َسِبيًال﴾، امُلْؤِمِننَي َعَىل ِلْلَكاِفِريَن هللاَُّ يَْجَعَل ﴿َوَلن تعاىل: هللا قال وقد القيامة،
للخليفة: فقال أحمق، الوزير ذلك وكان فيه. تطمع وال األمر هذا عن ارجع له: وُقْل َمِلكك
ولو مريم دون الرجوع يمكنني ال إني الصحيح، والدين املسيح وحق املؤمنني، أمري يا
امللعون هذا خذوا الخليفة: فقال يقتلني. دونها أبيها إىل رجعُت لو ألني مسلمًة؛ كانَْت

البيت: هذا وأنشد واقتلوه.

وََع��َص��اِن��يَ��ْه َف��ْوَق��ُه َم��ْن َع��َص��ى َم��ْن َج��َزاءُ َه��ذَا

ال املؤمنني، أمري يا مريم: السيدة فقالت وحرقه، امللعون الوزير عنق برضب أمر ثم
جثته، عن رأسه فأطاحت به، ورضبَتْه سيفها جرََّدْت ثم امللعون. هذا بدم سيفك س تنجِّ
ساعدها صالبة من الخليفة َب فتعجَّ القرار، وبئس جهنم ومأواه البوار دار إىل فذهب
ونور هي قرصه يف مكانًا لهما وأفَرَد سنيَّة، ِخْلعًة الدين نور عىل خلع ثم جنانها، وقوة
يحتاجان ما جميُع إليهما يُنَقل بأن وأمر والعلوفات، والجوامك املرتبات لهما ورتََّب الدين
يف وهما الزمان، من مدًة بغداد يف وأقاَما النفيسة، واألواني واملفارش املالبس من إليه

وأهناه. عيش أرغد
منه وطلب الخليفة عىل األمَر فعرض وأبيه، أمه إىل الدين نور اشتاق ذلك وبعد
ه بالتوجُّ فأجازه يَديْه، بني وأحرضها بمريم ودَعا أقاربه، وزيارة بالده إىل ِه التوجُّ يف إذنًا
باملكاتيب أمر ثم ببعضهما، الدين ونور مريم وأوىص املثمنة، والتحف بالهدايا وأتَحَفه
وجاريته، ووالَديْه هو الدين نور عىل بالوصية وكربائها وعلمائها املحروسة مرص أمراء إىل
ولده بَعْود الدين تاج التاجر فرح مرص، إىل األخباُر وصَلِت فلما اإلكرام. غاية وإكرامهم
وأرباب واألمراء األكابر للقائه وخرج الفرح، غاية بذلك فرحت أمه وكذلك الدين، نور
عجيب، مليح مشهود يوم لهم وكان الدين، نور فالقوا الخليفة، وصية أجل من الدولة،
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عىل يوم كلَّ الوالئم وصارت باملطلوب، الطالب واتصل واملحبوب، املحب فيه اجتمع
اجتمع فلما املتصاعد. اإلكرام وأكرموهم الزائد، الفرح بهم وفرحوا األمراء، من واحد
وكذلك َح، والرتَّ الهمُّ عنهم وزال الفرح، غاية ببعضهم فرحوا ووالده، بوالدته الدين نور
سائر من والتحف الهدايا إليهم ووصلت اإلكرام، غاية وأكرموها مريم بالسيدة فرحوا
العيد. رسور من أعظم ورسور جديد انرشاح يف يوم كلَّ وصاروا العظام، والتجار األمراء
من مدًة ورسور وفرح ورشب وأكل مطربات، جزيلة ونَِعم ولذات، فرح يف يزالوا ولم
ر ومعمِّ والقصور الدور ومخرِّب الجماعات، ومفرِّق اللذات هادم أتاهم أن إىل الزمان،
الذي الحي فسبحان األموات، عداد يف وصاروا باملمات، الدنيا من فانتقلوا القبور، بطون

وامللكوت. امللك مقاليد وبيده يموت، ال

اإلفرنجية واملرأة الدين شجاع األمري حكاية

من رجل عند بتنا قال: القاهرة متويل محمد الدين شجاع األمري أن أيًضا يُحَكى ومما
كبري، شيخ وهو ْمرة السُّ شديَد أسمَر الرجل ذلك وكان وأكرمنا، فضيََّفنا الصعيد بالد
هؤالء أوالدك بال ما فالن، يا فقلنا: بُحْمرة، ب مرشَّ بياضهم بيض، صغار والد له وكان
عجيب. حديث معها ويل أخذتها إفرنجية، أمهم هؤالء فقال: ْمرة؟ السُّ شديد وأنت بيًضا
وقلعته البلدة هذه يف كتَّانًا زرعُت كنُت قد أني اعلموا نعم، فقال: به. أَتِْحْفنا له: فقلنا
من أكثر يشء منه يل يجئ فلم بيعه أردُت ثم دينار، خمسمائة عليه ورصفت ونفضته
الوقت ذلك عكاء وكانت عظيًما. ربًحا فيه تربح لعلك عكاء إىل به اذهْب يل: فقالوا ذلك.
إذ أبيع أنا فبينما أشهر، ستة إىل صربًا بعضه وبعُت عكاء إىل به فذهبُت اإلفرنج، يد يف
لتشرتي فأتَْت نقاٍب، بال السوق يف تميش أن اإلفرنج نساءِ وعادُة إفرنجية، امرأة بي مرَّْت
فأخذته الثمن، يف وتساهلت شيئًا لها فبعُت عقيل، بهر ما جمالها من فرأيُت كتَّانًا، مني
األوىل، املرة من أكثَر معها وتساهلُت شيئًا لها فبعُت أياٍم بعد إيلَّ عادت ثم وانرصفت،
للعجوز فقلت عجوز، مع تميش أن عادتها وكان أحبها، أني وعرفت يل مجيئها فكرََّرْت
يف لَك أتحيَّل فقالت: بها؟ االتصال يف يل تتحيَّلني فهل بحبها، ُشِغْفُت قد إني معها: التي
تبذل أن من بد ال ذلك ومع وهي، وأنت أنا ثالثتنا، بني من يخرج ال الرس هذا ولكن ذلك،
الصباح، شهرزاد وأدرك كثري. هو فما عليها باجتماعي ُروحي ذهبْت إذا لها: فقلُت ماًال.

املباح. الكالم عن فسكتَْت

87





٨٩٥ الليلة كانت فلام

هذا ولكن له: قالت الرجَل، ذلك أجابَْت ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إذا لها: فقال ماًال. تبذل أن من بد وال وهي، وأنت أنا ثالثتنا، بني من يخرج ال الرس
ديناًرا خمسني لها يدفع أن عىل الحال واتفق كثري. هو فما عليها باجتماعي ُروحي ذهبْت
قالت ديناًرا الخمسني أخذت فلما للعجوز. وسلََّمها ديناًرا الخمسني َز فجهَّ إليه، وتجيء
ْزُت وجهَّ فمضيُت قال: ثم الليلة. هذه يف إليك تجيء وهي بيتك يف موضًعا لها هيِّئ له:
وكان البحر، عىل ُمِطلَّة داري وكانت وحلوى، وشمع ومرشب مأكل من عليه قدرُت ما
وَجنَّ ورشبنا، فأكلنا اإلفرنجية وجاءت الدار، سطح عىل ففرشُت الصيف، زمن يف ذلك
فقلُت البحر؛ يف النجوم خياَل ننظر ورسنا علينا، ييضء والقمر السماء تحت فنمنا الليل
وتعيص البحر وعىل السماء وتحت غريب وأنت وجل عز هللا من تستحي أََما نفيس: يف
هذه عن عففُت قد أني أُشِهُدَك إني اللهم النار؟ عذاَب وتستوجب نرصانية، مع تعاىل هللا

عقابك. من وخوًفا منك حياءً الليلة هذه يف النرصانية
ومشيُت مكانها، إىل ومَضْت َغْضبى وهي َحر السَّ يف وقامت الصبح إىل نمُت إني ثم
وكأنها ُمغَضبة وهي والعجوز هي عيلَّ عربَْت قد هي وإذا فيه، فجلسُت حانوتي إىل أنا
يُّ ِ الرسَّ أنت هل الجارية؟ هذه ترتك حتى أنت هو َمن نفيس: يف وقلُت فهلكُت القمر،
العجوَز لحقُت ثم عياض؟ بن الُفَضيْل أو البغدادي، الُجنَيْد أو الحايف، ِبْرش أو َقطي، السَّ
دينار. بمائة إال إليك ترجع ما املسيح وحقِّ العجوز: فقالت بها. إيلَّ ارجعي لها: وقلُت
عندي صارت فلما مرة، ثاني إيلَّ وجاءت دينار املائَة أعطيتُها ثم دينار. مائة أعطيِك فقلُت:
موضعي. إىل ومشيُت مضيُت ثم تعاىل، هلل وتركتها عنها فعففُت الفكرة، تلك إىل رجعُت
ما املسيح، وحقِّ فقالت: إيلَّ. بها ارجعي لها: فقلت َغْضبى، وهي العجوُز عيلَّ عربَْت ثم
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أغرم أن وعزمُت لذلك، فارتعدُت كمًدا. وتموت دينار بخمسمائة إال عندك بها تفرح بقيَت
معارش يا ويقول: ينادي واملنادي إال شعرُت فما بذلك، نفيس وأفدي جميعه الكتَّان ثمَن
جمعًة املسلمني من هنا َمن أمهلنا وقد انقَضْت، قد وبينكم بيننا التي الهدنَة إن املسلمني،
الكتَّان ثمن تحصيل يف وأخذُْت عني فانقطَعْت بالدهم. إىل وينرصفوا أشغالهم ليقضوا
حسنًة، بضاعًة معي وأخذت منه، بقي ما عىل واملقايَضة مؤجًال الناُس مني اشرتاه الذي
أخذَْت ألنها والعشق؛ املحبة شدة من فيه ما اإلفرنجية من قلبي يف وأنا عكاء من وخرجُت

ومايل. قلبي
بأقىص عكاء من أخذتها التي البضاعَة وبعُت دمشَق وصلُت حتى ورسُت خرجُت ثم
بكسٍب عيلَّ وتعاىل سبحانه هللا وَمنَّ الهدنة، مدة انقضاء بسبب وصولها النقطاع ثمٍن
التجارَة والزمُت اإلفرنجية، من بقلبي ما ليذهب بْي السَّ جواري يف أتَِّجر ورصُت جيد،
ما اإلفرنج مع النارص للملك وجرى الحالة، بتلك وأنا سنوات ثالُث عيلَّ فمَضْت فيهن،
هللا بإذن الساحل بالد وفتح ملوكهم جميَع وأَرسَ عليهم هللا ه ونَرصَ الوقائع من جرى
حسناء جارية عندي وكان النارص، للملك جارية مني وطلب رجل جاء أنه فاتفق تعاىل،
عرشة يل وبقي ديناًرا تسعني فأوصلني دينار، بمائة مني له فاشرتاها عليه، فعرضتُها
اإلفرنج، حرب يف جميعها األموال أنفق ألنه اليوم؛ ذلك خزنته يف يجدوها فلم دنانري،
ليأخذ اإلفرنج بنات بني وه وخريِّ بْي السَّ خزنة إىل به امضوا امللك: فقال بذلك، فأخربوه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك دنانري. العرشة يف منهن واحدًة
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يف ليأخذها منهن واحدٍة يف وه خريِّ قال: ملا النارص امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف ْلُت وتأمَّ فيها ما فنظرُت بْي، السَّ خزنة إىل بي هوا وتوجَّ أخذوني له، التي دنانري العرشة
وكانت املعرفة، حق وعرفتها بها تعلَّْقُت كنُت التي اإلفرنجية الجاريَة فرأيُت بْي السَّ جميع
وقلُت خيمتي إىل ومضيُت فأخذتُها هذه. أعطوني فقلُت: اإلفرنج، فرسان من فارٍس امرأَة
معك يل جرى وقد الكتَّان، يف أتاجر كنُت الذي صاحبك أنا قلُت: ال. قالت: أتعرفينني؟ لها:
أخذتُِك وقد دينار، بخمسمائة إال تنظرني بقيَت ما وقلِت: الذهب مني وأخذِت جرى، ما
أن وأشهد هللا، إال إله ال أن أشهد أنا الصحيح، دينك رسُّ هذا فقالت: دنانري. بعرشة ملًكا
بعد إال إليها أفيض ال وهللا نفيس: يف فقلُت إسالمها، وحُسَن فأسلَمْت هللا. رسول محمًدا
بعد ثم عليها، يل وعقد جرى ما له وحكيُت شداد ابن إىل فُرْحُت القايض. وإطالع عتقها
رسول وأتى قالئل أيام إال كان فما دمشق، وأتينا العسكر رحل ثم فحمَلْت، معها بتُّ ذلك
النساء من أسريًا كان َمن كلُّ فُردَّ امللوك، بني وَقَع باتفاٍق بْي والسَّ األسارى يطلب امللك
وسألوا تحرض. لم فالن الفارس امرأَة إن فقالوا: عندي، التي املرأة إال يَبَْق ولم والرجال،
يف وأنا فحرضُت مني، فطلبوها عندي، بأنها فأُخِربوا والكشف، السؤال يف وا وأَلحُّ عنها
امللك رسول جاء فقلُت: أصابك؟ الذي وما لك، ما يل: فقالت لوني. َ تغريَّ وقد الَوَله ة ِشدَّ
أعرف وأنا امللك إىل أوصلني عليك، بأس ال فقالت: مني. وطلبوِك جميعهم األسارى يأخذ
ملك ورسول النارص، امللك السلطان قدام وأحرضتُها أخذتُها قال: يديه. بني أقوله الذي
والرسول: النارص امللك لها فقال عندي. التي املرأة هذه وقلُت: يمينه. عىل جاِلٌس اإلفرنج
قد أنا للسلطان: فقالت وغريِك. أنت ِك أْرسَ هللا فكَّ فقد زوجك؟ إىل أم بالدك إىل أتروحني
أيما الرسول: فقال بي. تنتفع اإلفرنج بقيت وما ترون، كما بطني وها وحملُت أسلمُت
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فقال للسلطان. قالت كما له فقالت فالن؟ الفارس زوجك أم املسلم أهذا إليك، أَحبُّ
خذ الرسول: يل قال ثم نعم. قالوا: كالمها؟ سمعتم هل اإلفرنج: من معه مَلن الرسول
إليها أرسَلْت أمها إن وقال: عاجًال خلفي أرَسَل إنه ثم بها، فمضيُت بها. وامِض امرأتك
الصندوق، هذا إليها توصل أن ومرادي عريانة، وهي أسرية بنتي إن وقالت: وديعًة معي
فرأَْت ففتَحتْه لها، وأعطيته الدار إىل به ومضيُت الصندوَق فتسلَّْمُت إليها. وسلِّْمه فخذه
الجميَع فرأيُت دينار، واملائة ديناًرا والخمسني الذهب تنَْي الرصَّ ووجدت بعينه قماشها فيه
اآلن، إىل تعيش وهي منها، األوالد وهؤالء تعاىل، هللا وحمدت يشء، منها يتغريَّ لم برباطي
أعلم. وهللا الحظ، من له حصل وما حكايته من بْنا فتعجَّ الطعام. هذا لكم عمَلْت التي وهي

والجارية البغدادي الفتى حكاية

ماًال أبيه عن ورث النَِّعم، أهل أوالد من بغدادي رجٌل الزمان قديم يف كان أنه يُحَكى ومما
إىل عليها ينفق يََزْل ولم يحبها، كما تحبه وكانت فاشرتاها جاريًة يعشق وكان جزيًال،
فلم فيه يتعيَُّش املعاش أسباب من شيئًا فطلب يشء، منه يَبَْق ولم ماله جميُع ذهب أن
فيها فبلغ الغناء، بصناعة العارفني مجالس يحرض غناه أيام يف الفتى ذلك وكان يقدر،
أن من أحسن صنعًة لك أعرف ال أنا له: فقال إخوانه أحَد فاستشار القصوى، الغاية
والجارية، هو ذلك فَكِره وترشب. وتأكل الكثريَ املال ذلك عىل فتأخذ وجاريتك، أنت تغنِّي
الشدة هذه من ونخلص تبيعني قالت: هو؟ وما قال: رأيًا. لك رأيُت قد جاريته: له فقالت
رجوعي يف سببًا أكون وبذلك نعمٍة، ذو إال يشرتيه ال مثيل فإن نعمٍة، يف وأكون وأنت، أنا
ذلك وكان البرصة، أهل من هاشمي رجٌل رآها َمن أول فكان السوق، إىل فأطَلَعها إليك.
صاحب الفتى ذلك قال دينار، وخمسمائة بألٍف فاشرتاها النفس، كريَم ظريًفا أديبًا الرجل
فوضعُت يرَض، فلم اإلقالَة وطلبت والجارية، أنا وبكيُت ندمت الثمَن قبضُت فلما الجارية:
البكاء من يل وحصل منها، موحش بيتي ألن أذهب؛ أين أدري ال وأنا الكيس يف الدنانري
واندهشُت فيه، أبكي وقعدُت املساجد بعَض فدخلُت ، قطُّ يل يحصل لم ما والنحيب واللطم
وإنسان إال أشعر فلم رأيسكاملخدة، تحت الكيس وتركت فنمُت بنفيس، أعلم ال حتىرصت
فقمُت الكيس، أجد فلم مرعوبًا فزًعا فانتبهت يهرول، ومىض رأيس تحت من جذَبَه قد
وقلُت وألطم، أبكي ورصُت وجهي عىل فوقعُت حبل، يف مربوطٌة برجيل وإذا خلفه أجري
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك مالَُك. وضاع ُروُحَك فارَقتَْك نفيس: يف
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نفيس: يف قلُت قال: الكيس منه ضاع ملا الفتى ذلك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وجهي عىل ثوبي وحملت الدجلة إىل فجئُت الحال بي وزاد مالَُك. وضاَع ُروُحَك فارَقتَْك
فرموا له. حصل همٍّ لعظيم ذلك إنَّ وقالوا: الحارضون بي ففِطَن البحر، يف نفيس وألقيُت
ثم لذلك، فوا فتأسَّ يل حصل بما فأخربتهم أمري، عن وسألوني وأطلعوني خلفي أرواحهم
أهل من فتكون ُروحك ذهاب يف تتسبَُّب وكيف مالك ذهب قد وقال: منهم شيخ جاءني
حتى ساعًة عندي قعد منزيل إىل وصلنا فلما ذلك، ففعلُت منزلك. أرى حتى معي ُقْم النار؟
ُروحي أقتل أن كدُت عندي من خرج فلما انرصف، ثم ذلك، عىل فشكرته بي، ما سكن
جرى بما فأخربته األصدقاء، أحد إىل هاربًا بيتي من فخرجُت والنار، اآلخرَة فتذكَّْرُت
من الساعة هذه يف واخرج رأيي اقبَْل وقال: ديناًرا خمسني وأعطاني يل رحمًة فبكى يل،
أهل أوالد من وأنت عنها، وتسلو حبِّها عن قلبك يشتغل أن إىل لَك، نفقًة هذه واجعل بغداد،
نفسك واطرح العمال من شئَت َمن فاقصد بارع، وأدبك جيد، وخطك والكتابة، اإلنشاء
ي، همِّ بعض عني وزال عزمي قوي وقد منه فسمعُت بجاريتك. يجمعك هللا لعل عليه،
فرأيُت البحر ساحل إىل فخرجُت أقارب؛ بها يل ألن واسط؛ أرض أقصد أني عىل وعزمت
معهم، يأخذوني أن فسألتهم فاخًرا، وقماًشا أمتعة إليها ينقلون والبحرية راسيًة سفينًة
يف بتُهم فرغَّ الصورة. هذه عىل أخذك يمكننا وال هاشمي لرجل السفينة هذه إن فقالوا:
حني املالَّ ثياَب والبس عليك، التي الفاخرة الثياب هذه فاقلع بد وال كان إن فقالوا: األجرة،
إىل وجئُت ولبسته املالحني ثياب من شيئًا واشرتيُت فرجعُت منَّا. واحٌد كأنك معنا واجلس
جاريتي رأيُت حتى ساعًة إال كان فما معهم، فنزلت البرصة، إىل هًة متوجِّ وكانت السفينة،
أنا ها نفيس: يف وقلُت الغيظ من عندي كان ما فسكن يخدمانها، جاريتان ومعها بعينها
فنزلوا جماعة، ومعه راكبًا الهاشمي جاء أن أرسع فما البرصة. إىل غناءها وأسمع أراها
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وسط يف الباقون وأكل والجارية، هو فأكل الطعام وأخرج بهم، وانحدرت السفينة تلك يف
ما والبكاء؟ الحزن ولزوم الغناء عن التمنُّع هذا كم للجارية: الهاشمي قال ثم السفينة،
عىل ساتًرا رضب ثم حبي، أمر من عندها كان ما فعلمُت يحب! َمن فاَرَق َمن أول أنِت
الستارة، خارج معهم وجلس ناحيتي يف كانوا الذين واستدعى السفينة، جانب يف الجارية
ولم والنُّْقل، الخمر من إليه يحتاجون ما لهم أخرج ثم إخوته، هم فإذا عنهم فسألُت
فأنشَدْت تغنِّي وأخذت وأصلحته، العود استدعت أن إىل الغناء عىل الجاريَة يحثُّون يزالوا

البيتني: هذين

يَ��تَ��َح��رَُّج��وا َل��ْم ِب��ُم��نَ��اَي ��َرى ال��سُّ َوَع��ِن َف��أَْدَل��ُج��وا أُِح��بُّ ِب��َم��ْن اْل��َخ��ِل��ي��ُط بَ��اَن
��ُج يَ��تَ��أَجَّ َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي اْل��َغ��َض��ا َج��ْم��ُر ِرَك��ابُ��ُه��ْم اْس��تَ��َق��لَّ أَِن بَ��ْع��َد ��بُّ َوال��صَّ

عيلَّ، مغشيٍّا أنا ووقعُت القوم َص فتنغَّ الغناء، وقطعت العوَد ورَمِت البكاء غلبها ثم
ويطلبون يالطفونها يزالوا ولم أذني، يف يقرأ بعضهم فصار عت، ُرصِ قد أني القوم فظنَّ

البيتني: هذين فأنشدت تغني، وأخذَْت العوَد أصلَحِت أن إىل الغناء منها

��لُ��وا َوتَ��َرحَّ نَ��أَْوا َوإِْن اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي ُه��ْم ��لُ��وا تَ��َح��مَّ َظ��اِع��ِن��ي��َن أَنْ��ُدُب َف��َوَق��ْف��ُت
بَ��ْل��َق��ُع َواْل��َم��نَ��اِزُل َق��ْف��ٌر اُر َوال��دَّ َع��نْ��ُه��ُم أَْس��أَُل ِب��اْألَْط��َالِل َوَوَق��ْف��ُت

عيلَّ، مغشيٍّا ووقعُت أنا ورصخُت الناس، من البكاء وارتفع عليها مغشيٍّا وقَعْت ثم
قال ثم املجنون؟ هذا حملتم كيف الهاشمي: غلمان بعض فقال مني، حون املالَّ وضجَّ
ذلك من يل فحصل منه. وأريحونا فأخرجوه القرى بعض إىل وصلتم إذا لبعض: بعضهم
من الخالص يف يل حيلَة ال نفيس: يف وقلُت التجلُّد غاية فتجلَّْدُت أليٌم، وعذاٌب عظيٌم همٌّ
وصلنا حتى رسنا ثم إخراجي. من لتمتنع السفينة من بمكاني أعلمتُها إذا إال أيديهم،
ذلك وكان القوم فطلع الشاطئ. إىل بنا اصعدوا السفينة: صاحب فقال ضيعٍة، قرب إىل
بعد طريقًة الطرَق ُْت وغريَّ العوَد وأخذُت الستارة، خلَف رصت حتى فقمُت املساء، وقت
السفينة. من موضعي إىل رجعُت ثم مني، تعلََّمتْها قد التي الطريقة عىل ورضبُت طريقة،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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وبعد السفينة، من موضعي إىل رجعُت ثم قال: الفتى أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل القمر انبسط وقد السفينة، يف مواضعهم إىل ورجعوا الشاطئ من القوم نزل ذلك
العوَد فأخذت عيشنا. علينا ِيص تنغِّ ال عليك باهلل للجارية: الهاشمي فقال والبحر، الرب
يف معنا أستاذي إن وهللا قالت: ثم خرَجْت، قد ُروحها أن فظنُّوا وشهَقْت، بيدها وجسته
كان ربما ألنه معارشتنا؛ من ضيَّْعتُه ما معنا كان لو وهللا الهاشمي: فقال السفينة. هذه
رضب عىل أقدر ال فقالت: بعيد. أمر السفينة يف كونه ولكن بغنائك، فننتفع بِك ما ف يخفِّ
فسألهم افعل. فقالت: حني؟ املالَّ نسأل الهاشمي: قال معنا. وموالي األهوية وتقليب العود
نعم، وقلُت: فضحكُت السؤال ينقطع أن فخفُت ال. فقالوا: أحًدا؟ معكم حملتم هل وقال:
الغلمان فجاءني موالي. كالم هذا إن وهللا فقالت: سيَِّدها. كنُت حني وعلَّْمتُها أستاذها أنا
أصابك وما فيه؟ أنت الذي هذا ما ويحك، فقال: عرفني رآني فلما الهاشمي، إىل وأخذوني
من الجارية نحيب وعال وبكيُت، أمري من جرى ما له فحكيُت الحالة؟ هذه يف رصَت حتى
دنوُت ما وهللا قال: ثم بي، رأفًة شديًدا بكاءً وإخوته هو الهاشمي وبكى الستارة، خلف
عيلَّ، هللا ع وسَّ قد رجٌل وأنا اليوم، إال غناءً لها سمعت وال وطئتها، وال الجارية هذه من
وملا األمَريْن، بلغُت وقد املؤمنني، أمري من أرزاقي وطلب الغناء لسماع بغداد وردت وإنما
الجارية هذه فاشرتيُت بغداد. غناء من شيئًا أسمع نفيس: يف قلُت وطني إىل الرجوع أردُت
البرصة إىل وصَلْت إذا الجارية هذه أن عىل هللاَ أُشِهد فأنا الحالة، هذه عىل أنكما أعلم ولم
أردُت إذا أني رشط عىل ولكن وزيادة، يكفيكما ما لكما وأُجِري إياها، وأزوُِّجَك أعِتُقها
وندمائي. إخواني جملة من وأنت الستارة، خلف من وتغني ستارة لها يَُرضب السماَع
فأخذت ذلك؟ أيرِضيِك لها: وقال الستارة يف رأسه أدَخَل الهاشمي إن ثم بذلك، ففرحت
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وأَْلِبسه ثيابه وانزع الشاب هذا بيد خذ له: وقال له غالًما استدعى ثم وتشكره، له تدعو
إليه، وقدَّمني سيده، أمره ما بي وفعل الغالم فأخذني إلينا. وقدِّمه ره وبخِّ فاخرًة، ثيابًا
بأحسن تغنِّي الجارية اندفَعِت ثم أيديهما، بني وضعه ما مثل الرشاب يَدي بني فوضع

األبيات: هذه وتنشد النغمات

ِل��ل��تَّ��ْوِدي��ِع اْل��َح��ِب��ي��ُب َج��اءَ ِح��ي��َن ُدُم��وِع��ي َس��َك��بْ��ُت ِب��أَْن َع��يَّ��ُرونِ��ي
ُض��لُ��وِع��ي ِم��ْن اْألََس��ى َل��وَْع��ُة أَْح��َرَق��ْت َم��ا َوَال اْل��ِف��َراِق َط��ْع��َم يَ��ذُوُق��وا َل��ْم
ال��رُّبُ��وِع ِت��ْل��َك بَ��يْ��َن اْل��َق��ْل��ِب َس��اِق��ُط َك��ِئ��ي��ٌب اْل��َغ��َراَم يَ��ْع��ِرُف إِنَّ��َم��ا

من العود أخذ ثم بذلك، الفتى فرح وزاد شديًدا، طربًا ذلك من القوم فطرب قال:
األبيات: هذه وأنشد النغمات، أحسن عىل به ورضب الجارية

َواْل��يَ��َس��اَرا اْل��ِغ��نَ��ى يَ��ْع��ِرُف يَ��َزْل َل��ْم َك��ِري��ًم��ا َس��أَْل��َت إِْن اْل��ُع��ْرَف اْس��أَِل
َع��اَرا يُ��وِرُث ال��لَّ��ِئ��ي��ِم َوُس��َؤاُل ِع��زٍّا يُ��وِرُث اْل��َك��ِري��ِم َف��ُس��َؤاُل
اْل��ِك��بَ��اَرا َس��أَْل��َت إِْن ِب��ال��ذُّلِّ َف��اْل��ِق بُ��دٌّ ال��ذُّلِّ ِم��َن يَ��ُك��ْن َل��ْم َوإِذَا
��َغ��اَرا ال��صِّ تُ��ِج��لَّ أَْن ال��ذُّلُّ إِنَّ��َم��ا ِب��ذُلٍّ اْل��َك��ِري��َم إِْج��َاللُ��َك َل��يْ��َس

والجارية ساعًة أغني وأنا رسوٍر، فرٍح يف يزالوا ولم فرحهم، وزاد بي القوم ففرح
وصعدت فيها َمن كلُّ وصعد هناك السفينة فرست السواحل، بعض إىل جئنا أن إىل ساعة
السفينة إىل الركاب ورجعت فنمت، النوم فغلبني أبول فقعدت سكران، وكنت أيًضا، أنا
ولم الجارية، إىل النفقة دفعُت وكنُت سكارى كانوا ألنهم بي؛ يعلموا ولم بهم، وانحدرت
والتَفتُّ ذلك يف فقمُت الشمس، حر من إال أنتبه ولم البرصة إىل ووصلوا يشءٌ، معي يَبَْق
يشءٍ وبأي بالبرصة، داره وأين اسمه، عن الهاشمي أسأل أن ونسيت أحًدا، رأيت فما
ًا متحريِّ أَزْل ولم منام، الجارية بلقاء الفرح من فيه كنُت ما وكأنَّ حرياَن وبقيُت يُعَرف،
وال أحًدا بها أعرف كنُت وما البرصة، ودخلُت فيه ونزلت عظيم، مركٌب بي اجتاَز حتى
الصباح، شهرزاد وأدرك وورقة. دواًة منه وأخذت ال بقَّ إىل فجئُت الهاشمي، بيت أعرف

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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وصار البرصة دخل ملا الجارية صاحب البغدادي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
دواًة منه وأخذُت ال بقَّ إىل فجئُت قال: الهاشمي، دار يعرف وال أحًدا يعرف ال وهو حرياَن
فأخربته أمري، عن فسألني دِنًسا، ثوبي ورأى خطي فاستحَسَن أكتب، وقعدت وورقًة،
وتضبط وكسوتك، وأكلك درهم، نصُف يوٍم كل يف ولك عندي أتُِقيم فقال: فقري. غريٌب أني
وَخْرجه، َدْخله له ودبَّرُت أمره، وضبطُت عنده وأقمُت نعم. له: فقلت دكاني؟ حساب يل
جعل إنه ثم ذلك، عىل فشكرني ناقًصا، وَخْرجه زائًدا َدْخله الرجل رأى شهر بعد كان فلما
الدكان، يف ويشاركني بابنته ج أتزوَّ أن فدعاني الَحْول، حاَل أن إىل درهًما يوم كلِّ يف يل
ظاهر والقلب الخاطر منكرس أني إال الدكان، ولزمُت بزوجتي ودخلُت ذلك إىل فأجبته
الحالة تلك عىل فاستمررُت حزنًا، فأمتنع ذلك، إىل ويدعوني يرشب البقال وكان الحزن،
عن البقال فسألت ورشاٌب، طعاٌم معهم بجماعٍة وإذا الدكان يف أنا فبينما سنتني، مدة
النعمة ذوي من والفتيان واللعب الطرب أهل فيه يخرج مني، املتنعِّ يوم هذا فقال: القضية
الفرجة إىل نفيس فدَعتْني األيلة. نهر عىل األشجار بني ويرشبون يأكلون البحر، شاطئ إىل
فقلت أحب. بَمن أجتِمُع الناس هؤالء شاهدُت إذا لعيل نفيس: يف وقلت األمر، هذا عىل
ورسُت ورشابًا طعاًما يل َز جهَّ ثم معهم. والخروج شأنك فقال: ذلك. أريد إني للبقال:
بريس وإذا معهم، االنرصاف فأردُت منرصفون، الناس فإذا األيلة، نهر إىل وصلُت حتى
عليهم فصحُت األيلة، نهر يف سائر وهو بعينه والجارية الهاشمي فيها كان التي السفينة
عن وسألوني وعانقوني ؟ حيٌّ أنت هل يل: وقالوا عندهم وأخذوني معه، وَمن هو فعرفني
فسألتهم املاء. يف وغرقَت ْكر، السُّ عليك قوي أنه ظننا إنَّا يل: فقالوا بها، فأخربتهم قصتي
عىل وأقبلت العود وأحرقت ثيابها مزََّقْت بفقدك، علمْت ملَّا إنها فقالوا: الجارية حال عن
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والحزن. البكاء هذا اتركي لها: قلنا البرصة إىل الهاشمي مع رجعنا فلما والنحيب، اللطم
وأتوب القرب ذلك عند فأقيم الدار، هذه جانب يف قربًا يل وأجعل السواد ألبس أنا فقالت:

اآلن. إىل الحالة تلك يف وهي ذلك من فمكَّنَاها الغناء. عن
شهقْت رأتني فلما الحالة، تلك عىل رأيتُها الدار إىل وصلُت فلما معهم، أخذوني ثم
خذها. الهاشمي: يل قال ثم طويًال، عناًقا فاعتنقتُها ماتت، أنها ظننُت حتى عظيمًة شهقًة
نفيسًة أمتعًة إلينا ودفع ذلك ففعل بها. وزوِّجني وعدتَني كما أعتقها ولكن نعم، فقلت:
شهٍر، كل يف لكما إجراءه أردُت ما مقدار هذا وقال: ديناٍر، وخمسمائة وفرًشا كثريًة وثيابًا
ما جميع إليها يُنَقل بأن وأمر داًرا لنا أخىل ثم الجارية. وسماع املناَدمة برشط ولكن
إليها وُحِملت والقماش، بالفرش ُغِمرت قد وجدتُها الدار تلك إىل ْهُت توجَّ فلما إليه، نحتاج
حلٍّ يف يجعلني أن وسألته يل حصل ما بجميع وأخربتُه البقال إىل جئُت إنني ثم الجارية.
عىل الهاشمي مع وأقمُت يلزمني، وما مهرها إليها ودفعُت ذنٍب، غري من ابنته طالق من
والجارية أنا فيها كنُت التي حالتي يل وعادت عظيمة، نعمٍة صاحَب ورصُت سنتني، ذلك
الظفر إىل صربنا مآَل وجعل علينا، النَِّعم جزيَل وأسبََغ عنَّا، الكريم هللا َج فرَّ وقد بغداد، يف

أعلم. وهللا واملعاد، املبدأ يف الحمد فله باملراد؛

والشماس جليعاد امللك حكاية

الهند، بالد من ملٌك واألوان، العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه أيًضا يُحَكى ومما
ُمحِسنًا الطبائع، كريم الُخلُق، حَسَن الصورة، حَسَن القامة، طويل عظيًما ملًكا وكان
مملكته يف يده تحت وكان جليعاد، اسمه وكان دولته، أهل ولجميع للرعية ُمِحبٍّا للفقراء،
وقد وزيًرا، سبعون له وكان قاضيًا، وخمسون ثالثمائة ولبالده مِلًكا، وسبعون اثنان
وكان شماس، له يقال شخٌص وزرائه أكربَ وكان رئيًسا، عسكره من عرشة كلِّ عىل جعل
جوابه، يف لبيبًا كالمه، يف لطيًفا والطباع، الُخلُق حَسَن وكان سنة، وعرشين اثنتني عمره
وكان وأدب، حكمة بكل عارًفا سنه، ِصَغر مع رئيًسا مدبًِّرا حكيًما أموره، جميع يف حاذًقا
وملا السياسة، وأحوال والبالغة بالفصاحة ملعرفته إليه ويميل عظيمًة، محبًة يحبه امللك

للرعية. الجناح وخفض الرحمة من هللا أعطاه
باإلحسان وصغريهم كبريهم مواصًال لرعيته، حافًظا مملكته، يف عادًال امللك ذلك وكان
الرعية، كامل عن للخراج ًفا ومخفِّ والطمأنينة، واألمان والعطايا الرعاية من بهم يليق وما
يف وأتى عليهم، والشفقة إليهم باإلحسان لهم ومعاِمًال وصغريًا، كبريًا لهم ُمِحبٍّا وكان
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فشقَّ بولٍد، تعاىل هللا يرزقه لم كله هذا ومع قبله، أحٌد به يأِت لم بما بينهم سريته ُحْسن
مشغول وهو الليايل من ليلٍة يف مضطجًعا كان امللك أن فاتفق مملكته، أهل وعىل عليه ذلك
أصل يف ماءً يصبُّ كأنه منامه يف فرأى النوم، عليه غلب ثم مملكته، أمر عاقبة يف الفكر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك شجرة.
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شجرة، أصل يف ماءً يصب كأنه منامه يف رأى امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
جميَع وأحرَقْت الشجرة، تلك من خرَجْت قد بناٍر وإذا كثرية، أشجار الشجرة تلك وحول
أحد واستدعى مرعوبًا، فزًعا منامه من امللك انتبََه ذلك فعند األشجار، من حولها كان ما
شماس إىل الغالم فذهب عاجًال. الوزير بشماس وائتني برسعٍة اذهب له: وقال غلمانه
إليك فأرَسَلني مرعوبًا، نومه من انتبََه ألنه الساعة؛ هذه يف يدعوك امللك إن له: وقال
امللك إىل َه وتوجَّ وساعته، وقته من قام الغالم كالَم شماس سمع فلما عاجًال. عنده لتحرض
وقال والنَِّعم، العز بدوام له داعيًا يَديْه بني فسجد فراشه، عىل قاعًدا فرآه عليه، ودخل
برسعٍة؟ إياي طلبك سبب وما الليلة؟ هذه يف أقلقك الذي ما امللك، أيها هللاُ أحَزنَك ال له:
ليلتي يف رأيُت إني قائًال: رأى ما عليه يقصُّ امللك وصار فجلس، بالجلوس امللك له فأِذَن
كثرية، أشجار الشجرة تلك وحول شجرة، أصل يف ماءً أصبُّ كأني وهو هالني، مناًما هذه
ما جميع وأحرقت الشجرة، تلك أصل من خرَجْت بناٍر وإذا الحالة هذه يف أنا فبينما
دعوتك وأرسلُت ذلك عند فانتبهُت الرعب، وأخذني ذلك من ففزعُت األشجار، من حولها

فهمك. وغزارة علمك اتساع من أعلمه ولَِما معرفتك، لكثرة
أصِدْقني شماس؟ يا رأيَت ماذا امللك: له فقال َم، تبسَّ ثم ساعًة، رأسه شماس فأطَرَق
وأَقرَّ خوَّلك تعاىل هللا إن امللك، أيها له: وقال شماس فأجابه شيئًا. عني تُْخِف وال الخربَ
وارثًا يكون ذََكًرا ولًدا يرزقك تعاىل هللا أن وهو خري، كل إىل يَئُول الرؤيا هذه وأمُر عينك،
الوقت؛ هذا يف تفسريه أحبُّ ال يشء فيه يكون أنه غري عمرك، طويل بعد من عنك للُمْلك
فزعه عنه وذهب رسوره وزاد عظيًما، فرًحا بذلك امللك ففرح لتفسريه. موافق غري ألنه
جاء إذا تأويله يل ْل فكمِّ املنام، تأويل ُحْسن من كذلك األمر كان إْن وقال: نفسه وطابت
أوانه آَن إذا يل تؤوِّله أن ينبغي اآلن تأويله ينبغي ال فالذي تأويله، لكمال املوافق الوقت
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شماس رأى فلما وتعاىل. سبحانه هللا رضا غري بذلك أبتغي ال ألني فرحي؛ يكمل أن ألجل
ذلك فعند نفسه، عن بها داَفَع بحجٍة له احتَجَّ تفسريه، تمام عىل م مصمِّ أنه امللك من
يَديْه بني جميًعا فحرضوا مملكته، يف الذين لألحالم ين املعربِّ وجميع مني باملنجِّ امللك دعا
واحد ْم فتقدَّ تفسريه. بصحة تخربوني أن منكم أريد لهم: وقال املنام ذلك عليهم وقصَّ
ليس شماًسا وزيرك أن امللك أيها اعلم قال: له أذن فلما بالكالم، امللك من إذنًا وأخذ منهم
التأويل جميَع لك يُظِهر ولم روعك، وسكَّن منك احتَشَم هو وإنما ذلك، تفسري عن بعاجٍز
احتشام، بال املفرسِّ أيها تكلَّْم امللك: له فقال تكلَّْمُت. بالكالم يل أذنَْت إذا ولكن بالكلية،
للملك وارثًا يكون غالم منك يظهر أنه امللك أيها اعلم : املفرسِّ فقال كالمك. يف واصدق
عىل ويجور رسومك يخالف بل بسريك، الرعية يف يسري ال ولكنه حياتك، طول بعد عنك
حكاية وما امللك: فقال تعاىل. باهلل فاستعاذ نَّْور، السِّ مع الفأر أصاب ما ويصيبه رعيتك،

والفأر؟ نَّْور السِّ

والفأر نَّْور السِّ حكاية

إىل الليايل من ليلًة رسح — القط وهو — نَّْور السِّ إن املِلك، ُعْمَر هللا أطاَل : املفرسِّ فقال
صارا اللذين واملطر الربد شدة من وَضُعف شيئًا وجد فما الغيطان، بعض يف يفرتسه يشءٍ
يف وْكًرا رأى إذ الحالة، تلك عىل دائر هو فبينما بيشءٍ، لنفسه يحتال فأخذ الليلة، تلك يف
فحاَوَله فأًرا، الوْكِر داخل أن أَحسَّ حتى ويدندن يشمشم وصار منه فدنا شجرة، أسفل
يَديْه عىل يزحف وصار قفاه، أعطاه الفأر به أَحسَّ فلما يأخذه، لكي عليه بالدخول وَهمَّ
ويقول ضعيًفا صوتًا يصوت نَّْور السِّ صار ذلك فعند عليه، الوْكِر باب يسدَّ لكي ورجَليْه
هذه وْكِرك يف تقرني بأن رحمة، معي لتفعل إليك ملتجئ وأنا أخي، يا ذلك تفعل ِلَم له:
وقد الحركة، عىل أقدر ولست قوتي، وذهاب سني ِكَرب من الحال ضعيف ألني الليلة؟
عىل أنا وها أسرتيح، لكي نفيس عىل باملوت دعوت وكم الليلة، هذه الغيط هذا يف ْلُت توغَّ
عندك وتدخلني بيدي تأخذ أن صدقتك من باهلل وأسألك واملطر، الربد من طريح بابك
مسكينًا، غريبًا بمنزله آوى َمن قيل: وقد ومسكنٌي، غريٌب ألني وكرك؛ دهليز يف وتأويني
أبيت أن يف يل وتأذن أجري تكسب بأن حقيق أخي يا فأنت الدين. يوم الجنة مأواه كان
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك سبييل. حال إىل أروح ثم الصباح، إىل الليلة هذه عندك

املباح. الكالم عن
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الليلة، هذه عندك أبيت أن يل ائذن للفأر: قال نَّْور السِّ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وأنت وكري تدخل كيف له: قال نَّْور السِّ كالم الفأر سمع فلما سبييل. حال إىل أروح ثم
ال ألنه شيمتك؛ من ذلك ألن بي تغدر أن وأخاف لحمي؟ من ومعاشك بالطبع، عدوٌّ يل
العائل للفقري وال الحسناء، املرأة عىل الزاني للرجل األمان ينبغي ال قيل: وقد لك، عهد
قيل: وقد نفيس، عىل استأمنك أن عيلَّ بواجب وليس الحطب، عىل للنار وال املال، عىل
وأسوأ صوت بأخمد قائًال نَّْور السِّ فأجاب أقوى. كانت صاحبها َضُعف كلما الطبع عداوة
مىض ا عمَّ الصفَح أسألك ولكن عليك، أُنِكر ولسُت حقٌّ املواعظ من قلتَه الذي إن حال:
صفح مثله، مخلوٍق عن صفح َمن قيل: قد ألنه وبينك؛ بيني التي الطبيعية العداوة من
أردَت إذا قيل: وقد صداقتك، طاِلٌب اليوَم أنا وها لك، عدوٍّا ذلك قبل كنُت وقد عنه. خالقه
ال أني وميثاقه هللا عهد أعطيك أخي يا وأنا خريًا. معه فافعل صديًقا، لَك عدوَُّك يكون أن
وميثاقي. عهدي واقبل خريًا وافعل باهلل فِثْق ذلك، عىل قدرٌة يل ليس هذا ومع أبًدا، َك أرضُّ
ولو بي؟ يغدر أن وعادتُه وبينه، بيني العداوة َسِت تأسَّ َمن عهَد أقبل كيف الفأر: فقال
طبيعية عداوة ولكنها ذلك، عيلَّ َلهان الدم، غري األشياء من يشءٍ عىل بيننا العداوة كانت
األفعى. فم يف يده أدَخَل كَمن كان نفسه، عىل عدوَّه استأمن َمن قيل: وقد األرواح، بني
وعن النزع، يف أنا وها نفيس، وضعَفْت صدري ضاق قد غيًظا: ممتلئ وهو نَّْور السِّ فقال
آِخر وهذا فيه، أنا ا ممَّ نجاتي عىل قادٌر ألنك عليك؛ إثمي ويبقى بابك، عىل أموت قليٍل
نفسه: يف وقال الرحمة، قلبه يف ونزلت تعاىل، هللا من خوٌف للفأر فحصل معك. كالمي
يف هللا عىل متوكِّل وأنا وخريًا، رحمًة معه َفْليصنع عدوِّه، عىل تعاىل هللا من املعونَة أراَد َمن

أجره. ألكسب الهالك من نَّْوَر السِّ هذا وأُنِقذُ األمر، هذا
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اشتَدَّ أن إىل عنده فأقام َسْحبًا، وْكِره يف وأدَخَله نَّْور السِّ إىل الفأر خرج ذلك فعند
الفأر فصار أصدقائه، وقلة قوته وذهاب َضْعفه عىل ُف يتأسَّ فصار قليًال، وتعاىف واسرتاح
الوكر إىل زحف فإنه نَّْور السِّ وأما حوله، ويسعى منه ويتقرَّب بخاطره، ويأخذ به ُق يرتفَّ
عىل نَّْور السِّ من قرب الخروج أراد فلما الفأر، منه يخرج أن خوًفا املخرج ملك حتى
ويأخذه وينثره ه يعضُّ وصار أظافره، بني وأخذه عليه قبض منه قريبًا صار فلما عادته،
استغاَث ذلك فعند ويعذِّبه، وينهشه وراءه، ويجري ويرميه األرض عن ويرفعه فمه، يف
عاهدتَني الذي العهد أين ويقول: نَّْور السِّ يعاتب وجعل هللا، من الخالص وطلب الفأر
عىل واستأمنتَُك وكري أدخلتَُك وقد منك جزائي أهذا بها؟ أقسمَت التي أقسامك وأين به؟
قال: وَمن نجاًة. لنفسه يبتِغ فال عدوه، من عهًدا أخذ َمن قال: َمن صَدَق ولكْن نفيس؟
الذي فهو خالقي، عىل توكَّْلُت ولكن الهالك. لنفسه مستوجبًا كان لعدوِّه، نفَسه أسَلَم َمن

منك. يخلِّصني
برجٍل وإذا ويفرتسه، عليه يهجم أن يريد وهو نَّْور السِّ مع الحالة تلك عىل هو فبينما
فيه فسمع الوكر، باب عىل كلب منهم فمرَّ بالصيد، معودة جارحة كالب معه صياٍد
فصادف ليصطاده، منحِدًرا الكلب فاندفع شيئًا، يفرتس ثعلبًا فيه أن فظنَّ كبريًة، معركًة
حيٍّا الفأر وأطلق بنفسه التهى الكلب، يَدِي بني نَّْور السِّ وقع فلما إليه، فجذبه نَّْور السِّ
ميتًا، ورماه عصبه قطع أن بعد الجارح الكلب به خرج فإنه هو ا وأمَّ جرح، فيه ليس

عاجًال. ُظِلم َظَلم وَمن آِجًال، ُرِحم َرِحَم َمن قال: َمن قول حقهما يف وصدق
وَمن استأمنه، َمن عهَد ينقض أن ألحٍد ينبغي ال فلذلك امللك، أيها لهما جرى ما هذا
إىل يرجع وَمن يُدان، الفتى يدين كما ألنه نَّْور؛ للسِّ حصل ما مثل له يحصل وخان غدر
ظلمه بعد ولدك ألن ذلك؛ عليك يشق وال امللك أيها تحزن ال ولكن الثواَب، يَنَِل الخري
أالَّ أَحبَّ شماس وزيرك هو الذي العاِلَم هذا وإن سريتك، ُحْسن إىل يعود ربما وعسفه،
أوسعهم خوًفا الناس أكثر قيل: قد ألنه منه؛ رْشٌد وذلك إليك، رمزه فيما شيئًا عليك يكتم

خريًا. وأغبطهم علًما
وصار مكانه ودخل وقام رصفهم ثم جزيٍل، بإكراٍم لهم وأمر ذلك، عند امللك فأذَعَن
وأَحبَّهن عنده أكرمهن وكانت نسائه، بعض أفىضإىل الليل كاَن فلما أمره، عاقبة يف يتفكَّر
بذلك ففرحت بطنها، يف الحمل تحرَّك أْشُهر أربعة نحو لها مىض فلما فراَقَدها، إليه،
أحسَن أنَزَلها إنه ثم املستعان. وهللا رؤياي صدَقْت فقال: بذلك امللك وأعلَمِت شديًدا، فرًحا
دَعا ذلك وبعد كثري، بيشءٍ وخوَّلها جزيًال إنعاًما وأعطاها اإلكرام، غايَة وأكَرَمها املنازل،
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زوجته حمل من صار بما امللك ثَه حدَّ حرض فلما شماًسا، ليحرض وأرَسَله الغلمان بأحد
ذكًرا، وَلًدا يكون الحمل ذلك فلعل رجائي، واتصل رؤياي صدَقْت قد قائًال: فرحان وهو
بجواٍب، ينطق ولم شماس فسَكَت ذلك؟ يف شماس يا تقول فما مُلْلكي، وارثًا ويكون
األمر لهذا كاِرٌه هل تَُرى يا جوابًا؟ يل تردُّ وال لفرحي، تفرح ال أراَك يل ما امللك: له فقال
ما عمرك، هللا أطاَل امللك أيها وقال: امللك يَدِي بني شماس ذلك عند فسَجَد شماس؟ يا
الصايف الخمر شاِرب لذة وما منها؟ تخرج الناُر كانَِت إذا بشجرٍة املستظل ينفع الذي
أنا وإنما فيه؟ غرق إذا البارد الَعذْب املاء من الناِهل فائدة وما ق؟ َ الرشَّ بها له حصل إذا
إذا إال شأنها يف يتكلََّم أن للعاقل ينبغي ال أشياء ثالثة قيل قد ولكن امللك، أيها ولك هللِ عبٌد
الحامل واملرأة عدوَّه، يقهر حتى الحرب يف والذي سفره، من يرجع حتى املساِفر ْت: تمَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك حملها. تضع حتى
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السمن رأسه عىل املدفوق الناسك حكاية

ينبغي ال أشياءٍ ثالثة للملك: قال ملا شماًسا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شأن يف املتكلم أن امللك أيها فاعلم ذلك: بعد له قال ْت. تمَّ إذا إال شأنها يف يتكلَّم أن للعاقل
الناسك؟ حكاية وكيف امللك: له فقال السمن. رأسه عىل املدفوق الناسك مثل يتمَّ لم يشءٍ
بعض أرشاف من رشيف عند ناسك إنسان كان إنه امللك أيها له: فقال له؟ جرى وما
قليٍل مع أرغفة ثالثة وهي الرشيف، ذلك رزق من يوم كلِّ يف ِجرايٌة للناسك وكان املدن،
إليه يجيء الذي يجمع الناسك وكان غاليًا، البلد ذلك يف السمن وكان والعسل، السمن من
الليايل من ليلٍة ذات هو فبينما واحرتاًسا، خوًفا رأسه فوق وعلَّقها مألها حتى عنده جرٍَّة يف
نفسه: يف فقال وغالئه، السمن أمر يف ِفْكر له عرض إذ يده؛ يف وعصاه فراشه عىل جالس
أحًدا عليها وأشارك نعجًة بثمنه وأشرتي جميعه، عندي الذي السمن هذا أبيع أن ينبغي
هذه تزال وال وذكًرا، أنثى تلد عام وثاني وأنثى، ذكًرا تلد عام أول يف فإنها الفالحني، من
ما فيها وأبيع ذلك بعد حصتي وأقسم كثريًا، شيئًا تصري حتى وإناثًا ذكوًرا تتوالد الغنم
ثيابًا وأقتني عظيًما، قًرصا فيها وأبني غيًطا، فيها وأُنِشئ الفالنية األرض وأشرتي شئُت،
صار ما عرًسا وأعمل الفالني، التاجر بنَت ج وأتزوَّ وجواري، عبيًدا وأشرتي وملبوًسا،
وأجمع وغريها، وامللبسات والحلويات الفاخرة األطعمة وأعمل الذبائح وأذبح ، قطُّ مثله
الرياحني، وأصناف واملشمومات األزهار وأجهز السماع، وآالت والفنون املالعب أهل فيها
أحرضتُه شيئًا طلب َمن وكلُّ الدولة، وأرباب والرؤساء والعلماء والفقراء األغنياء وأدعو
ذلك وبعد يناله. شيئًا يطلب َمن ينادي: ُمناِديًا وأطلق واملشارب، املآكل أنواَع ُز وأجهِّ إليه،
وأقول وأطرب، وأرشب وآكل وجمالها، بُحْسنها وأتمتَّع جالئها، بعد عروستي عىل أدخل
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غالًما وتلد زوجتي تحمل ذلك وبعد والعبادة، النسك من وأسرتيح ُمنَاِك. بلغِت قد لنفيس:
وأَْشَهُر والحساَب، واألدَب الحكمَة وأعلِّمه الدالل، يف وأربِّيه الوالئم له وأعمل به أفرح ذكًرا،
وأنهاه يخالفني، فال باملعروف وآمره املجالس، أرباب عند به وأفتخر الناس بني اسَمه
فإن السنية، الحسنة العطايا وأعطيه الخري، وفعل بالتقوى وأوصيه واملنكر، الفاحشة عن
العصا. بهذه عليه أنزل املعصية إىل ماَل رأيته وإن صالحة، عطايا زدتُه الطاعة لزم رأيته
ذلك فعند فكَرستْها، رأسه فوق التي السمِن جرََّة فأصابَْت ولده، بها ليرضب ورَفَعها

عربًة. وصار لحيته، وعىل ثيابه وعىل رأسه عىل السمن وساح عليه، بَشَقفاتها نزلت
له فقال يصري. أن قبل يشءٍ عىل يتكلَّم أن لإلنسان ينبغي ال امللك أيها ذلك فألجل
َت، أََرشْ وبالخري نطقَت بالصدق لَكْونَِك أنَت، الوزير ونِْعَم قلَت، فيما صدقَت لقد امللك:
وَدَعا وللملك، هلل شماس فسجد مقبوًال. تزل ولم تحب ما عىل عندي رتبتك صارت ولقد
ال شيئًا عنك أكتم لسُت أنني واعلم شأنك، وأعىل أيامك هللا أدام له: وقال النَِّعم بدوام له
وال بفرحك، إال فرح يل وليس غضبي، وغضبك رضاي ورضاك العالنية، يف وال الرس يف
فأسأل إياي، بإكرامك خرٍي بكلِّ رزقني تعاىل هللا ألن عيلَّ؛ ساخٌط وأنت أبيَت أن يمكنني
ثم ذلك، عند امللك فابتهج لقائه. عند ثوابك ويحسن بمالئكته، يحرسك أن تعاىل هللا
فنهض ذكًرا، غالًما امللك زوجة وضَعْت مدة بعد ثم امللك، عند من وانرصف شماس قام
وقال: جزيًال شكًرا هللا وشكر شديًدا، فرًحا بذلك ففرح بغالمه، وه وبرشَّ امللك إىل ون املبرشِّ
كتب امللك إن ثم عباده. عىل الرءوف الشفوق وهو اليأس، بعد ولًدا رزقني الذي هلل الحمد
والرؤساء األمراء له فحرض منزله، إىل ويدعوهم بالخرب ليُعِلمهم مملكته أهل سائر إىل

أمره. تحت الذين الدولة وأرباب والعلماء
واألفراح البشائر ِت دقَّ قد فإنه ولده؛ أمر من كان ما وأما امللك، أمر من كان ما هذا
والفلسفة العلوم أهل وأقبََل األقطار، سائر من الحضور إىل أهلُها وأقبََل اململكة، سائر يف
إىل أشار ثم مقامه، حدِّ إىل منهم كلٌّ ووصل امللك، إىل جميعهم ودخلوا والحكماء واألدباء
عنده ما قدر عىل منهم واحد كلُّ يتكلََّم أن شماس رئيسهم الذين الكبار السبعة الوزراء
الكالم يف واستأذن شماس الوزير رئيسهم فابتدأ بصدده، هو ما شأِن يف الحكمة من
أهل امللوك، عباده عىل امُلنِعم الوجود، إىل العدم من أنشأنا الذي هلل الحمد فقال: له، فأذن
لرعيتهم أيديهم عىل أجراه وبما الصالح، والعمل امللك من أوالهم بما واإلنصاف، العدل
النَِّعم، من علينا هللا أسداه بما بالدنا، َمَواَت به أحيا الذي َمِلكنا وخصوًصا الرزق، من
ما مملكته بأهل يصنع ملك فأي والعدل، والطمأنينة العيش برخاء سالمته من ورزقنا
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وقلة بعض، من بعضنا وإنصاف حقوقنا، وأداء بمصالحنا، القيام من بنا، امللك هذا صنع
ألمورهم، ًدا متعهِّ ملكهم يكون أن الناس عىل هللا فضل ومن مظاملنا؟ وردِّ عنَّا، الغفلة
من وكثري يده، يف يملكه وأن عدوَّه، يقهر أن قصده غايُة العدوَّ ألن عدوِّهم؛ من وحافًظا
يمنعوا أن ألجل العبيد بمنزلة عندهم فيصريون َخَدًما، امللوك إىل أوالدهم يقدِّمون الناس
والسعادة الكربى النعمة لهذه َمِلكنا، زمن يف أعداءٌ بالدنا يطأ فلم نحن وأما األعداء، عنهم
حقيٌق امللك أيها وأنت ذلك؛ فوق هي وإنما وصفها، عىل الواِصفون يقدر لم التي العظمى
ثوابَك هللاُ أحَسَن جناحك، ظلِّ ويف كنفك تحت ونحن العظيمة، النعمة لهذه أهٌل بأنك
ويُبِقيك باإلجابة، علينا يُمنَّ أن تعاىل هللا من الطلب يف نجدُّ ذلك قبل كنَّا ألننا بقاءَك؛ وأدام
واستجاب منَّا تقبََّل قد وتعاىل سبحانه وهللا عيناك، به تقرُّ صالًحا ولًدا ويعطيك لنا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك دعاءنا.
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املاء غدير يف السمك حكاية

منَّا تقبََّل قد تعاىل هللا إن للملك: قال شماًسا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فقال املاء. غدير يف السمك بعض آتى ما مثل القريب الفرج وآتانا دعاءنا، واستجاَب
بعض يف كان أنه امللك أيها اعلم شماس: فقال ذلك؟ وكيف السمك؟ حكاية وما امللك:
وصار ماؤه قلَّ أنه الغدير لذلك فعرض سمكات، بعض فيه وكان ماءٍ، غدير األماكن
عىس ما وقالت: تهلك أن فكادت يسعفها، ما املاء من يَبَْق ولم بعٍض، إىل بعضه ينضمُّ
وكانت منهن سمكة فقامت نجاتنا؟ يف نستشريه وَمن نحتال؟ وكيف أمرنا؟ من يكون أن
نلتمس ولكن هللا، من الطلب إال خالصنا يف حيلة لنا ما وقالت: وسنٍّا، عقًال أكربهن
منَّا أكثر ألنه رأيه؛ من يكون ما لننظر إليه بنا وا فهلمُّ أكربنا، فإنه الرسطان، من الرأي
رابًضا فوجدوه الرسطان، إىل بأجمعهم وجاءوا رأيها فاستحسنوا الكالم. بحقائق معرفًة
أََما سيدنا، يا له: وقالوا عليه فسلَّموا فيه، هم ا ممَّ خربٌ وال علٌم عنده وليس موضعه يف
الذي ما السالم، وعليكم قائًال: الرسطان فأجابهم ورئيسنا؟ حاكمنا وأنت أمرنا يعنيك
نشف متى وأنه املاء، نقص أمر من دهاهم وما قصتهم عليه وا فقصُّ تريدون؟ وما بكم؟
ألنك النجاة؛ فيه يكون وما رأيَك منتظرين جئناَك وقد له: قالوا ثم الهالك، لهم حصل
عقٍل نقص عندكم أن شكَّ ال قال: ثم مليٍّا، رأسه أطرق ذلك فعند منَّا. وأعرف كبرينا
سبحانه هللا أن تعلموا أََلْم جميًعا، خالئقه بأرزاق وكفالته تعاىل هللا رحمة من ليأسكم
وجعل األشياء، من شيئًا يخلق أن قبل أرزاقهم َر وقدَّ حساب، بغري عباده يرزق وتعاىل
يف هو يشءٍ َهمَّ نحمل فكيف اإللهية، بقدرته مقسوًما ورزًقا محدوًدا عمًرا شخص لكلِّ
أنَّ فينبغي تعاىل، هللا من الطلب من أحسن يكن لم أنه عندي والرأي مسطور؟ الغيب
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وينقذنا يخلِّصنا أن هللا ويدعو وعالنيته، ه رسِّ يف ربِّه مع رسيرته يصلح منَّا واحد كلَّ
إليه، َل توسَّ َمن طلَب يردُّ وال عليه، توكََّل َمن رجاء يخيب ال تعاىل هللا ألن الشدائد؛ من
وغمر الشتاء جاء وإذا ونعمة، خري كلَّ لنا وحصل أمورنا، استقامت أحوالنا أصلحنا فإذا
هللا يفعله ما وننتظر نصرب أن فالرأي بناه، الذي الخري يهدم فال صالحنا، بدعاء أرضنا
الهروَب يوجب ما لنا يحصل كان وإْن اسرتحنا، العادة عىل موت لنا يحصل كان فإْن بنا،
صدقَت واحد: فم من جميعه السمك فأجاب هللا. يريد حيث إىل أرضنا من ورحلنا هربنا
قالئل أياٌم إال مىض فما موضعه، إىل منهم واحٍد كلُّ َه وتوجَّ خريًا. عنَّا هللا جزاك سيدنا، يا
امللك أيها نحن وهكذا أوًال. كان ا عمَّ زيادًة الغدير محلَّ مأل حتى شديٍد بمطٍر هللا وأتاهم
فنسأل املبارك، الولد بهذا وعليك علينا هللا َمنَّ وحيث ولد، لك يكون أن من يائسني كنَّا
منه ويرزقنا صالًحا، خليفًة ويجعله عينك به تقرَّ وأن مبارًكا، ولًدا يجعله أن تعاىل هللا
رجاءَه يقطع أن ألحٍد ينبغي وال قصده، َمن يخيِّب ال تعاىل هللا فإن منك، رزقنا ما مثَل

هللا. رحمة من
ذلك فقال السالم. وعليكم قائًال: امللك فأجابه امللك، عىل وسلََّم الثاني الوزير قام ثم
رعيته مع سريته وأحَسَن وأكَرَم وحكم وعدل أعطى إذا إال ملًكا ى يُسمَّ ال امللك إن الوزير:
دماءَهم وحَقَن بعض، من بعضهم وأنصف الناس، بني املألوفة والسنن الرشائع بإقامة
وأدناهم، أعالهم وإسعاف فقرائهم، عن الغفلة بعدم موصوًفا ويكون عنهم، األذى وكفَّ
أن شكَّ ال ألنه ألمره؛ ممتثلني له داعني جميًعا يصريوا حتى لهم الواجب الحقَّ وإعطائهم
رشفها اآلخرة ومن ُعالها، الدنيا من ُمكتِسٌب الرعية، عند محبوٌب الصفة بهذه الذي امللك
عندك وصفناه ما جميع بأن امللك أيها لك معِرتفون العبيد معارش ونحن خالقها، ورضا
عامًال خبريًا وعاملها ماهًرا، وحكيمها عادًال، الرعية ملك يكون أن األمور خري قيل: كما
حصول من اليأس يف وقعنا قد ذلك قبل وكنَّا السعادة، بهذه مون متنعِّ اآلن ونحن بعلمه،
به، ظنك لُحْسن دعاءك وقِبَل رجاءَك يخيِّب لم اسمه جلَّ هللا ولكن ملكك، يرث لك ولد
فقال والحية. للغراب صار ما فيك صار وقد رجاؤك، الرجاء فِنْعم إليه، أمرك وتسليم

والحية؟ الغراب حكاية وما ذلك؟ وكيف امللك:

والحية الغراب حكاية

إىل عيٍش أرغِد يف وزوجته هو شجرٍة يف ساكنًا غراب كان أنه امللك أيها اعلم الوزير: فقال
الشجرة تلك وقصَدْت وْكِرها من حيٌَّة فخرَجْت القيظ، زمَن وكان تفريخهما زماَن بلَغا أن
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الصيف، أيام مدة ومكثت فيه وربضت الغراب عش إىل صعدت أن إىل بفروعها فتعلَّقت
الحر أيام انقضت فلما فيه. يرقد موضًعا وال فرصًة له يجد ال مطروًدا الغراب وصار
وخلَّصنا انا نجَّ الذي تعاىل هللا نشكر لزوجته: الغراب فقال َمْوضعها، إىل الحيَُّة ذهبَِت
رجاءَنا، يقطع ال تعاىل هللا ألن السنة؛ هذه يف الزاد من ُحِرمنا كنا ولو اآلفة، هذه من
أراد وإذا عليه، إال اتِّكاٌل لنا وليس أبداننا، وصحة السالمة من علينا َمنَّ ما عىل فنشكره
خرَجِت تفريِخهما وقُت كان فلما نتاَجنا. علينا هللاُ عوََّض القابل العام إىل وِعْشنا هللا
قاصدة وهي أغصانها ببعض متعلِّقة هي فبينما الشجرة، وقصدت موضعها من الحيُة
فعند فخدَشتْها، رأسها يف ورضبَتْها عليها ْت انقضَّ قد بَحَدأة وإذا العادة، عىل الغراب ُعشَّ
مع الغراب وصار فأكلها، النمل عليها وطلع عليها مغشيٍّا األرض عىل الحية سقطت ذلك
حصول وعىل سالمتهما عىل هللا وشكَرا كثرية أوالًدا وفرََّخا وطمأنينة، سالمة يف زوجته
املولود بهذا وعلينا عليك به أنَعَم ما عىل هللا شكر علينا يجب امللك أيها ونحن األوالد.
شهرزاد وأدرك أمرك. وعاقبَة ثوابَك هللا أحَسَن الرجاء، وقطع اليأس بعد السعيد املبارك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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أحَسَن بقوله: ختمه كالمه من فرغ ملا الثاني الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
العاجل بالخري العادل امللك أيها أبِرشْ وقال: الثالث الوزير قام ثم أمرك. وعاقبة ثوابك هللا
املحبَّة لك قسم تعاىل وهللا السماء، أهل يحبه األرض أهل يحبه َمن كلَّ ألن اآلجل؛ والثواب
وعلينا عليك نعمته يزيد لكي ومنك، منَّا والحمد الشكر فله مملكتك، أهل قلوب يف وجعلها
وكل املعطي، هو وإنه تعاىل، هللا بأمر إال شيئًا يستطيع ال اإلنسان إن امللك أيها واعلم بك،
مواهب أعطاه َمن فمنهم يحب؛ كما عبيده عىل النَِّعم م قسَّ ينتهي، إليه شخص عند خري
زاهًدا جعله َمن ومنهم رئيًسا، جعله َمن ومنهم القوت، بتحصيل شغله َمن ومنهم كثرية،
وأُفِقر، وأُغِني وأُمِرض، أشفي النافع، الضار أنا قال: الذي هو ألنه إليه؛ راغبًا الدنيا يف
أيها وأنت شكره، الناس جميع عىل فواجب املصري، وإيلَّ يشءٍ كلُّ وبيدي وأُِحيي، وأُِميت
الدنيا خريَِي بني له هللا جمع َمن األبرار أسعد إن قيل: كما األبرار السعداء من امللك
هللا قدََّر ما غري وطلب تعدَّى وَمن أقامه، ما عىل ويشكره له هللا قسم بما ويقنع واآلخرة،

حديثهما؟ وما امللك: قال والثعلب. الوحش حمار يشبه وعليه، له

والثعلب الوحش حمار حكاية

رزقه، عىل ويسعى وطنه من يوم كل يخرج كان ثعلبًا أن امللك أيها اعلم الوزير: قال
عىل فاجتمع الرجوع، وقصد انقىض قد بالنهار وإذا الجبال بعض يف يوم ذات هو فبينما
أحدهما: فقال افرتسه، ما مع حكايته لصاحبه يحكي منهما كل وصار ماشيًا رآه ثعلب
ففرحت أكلت، ما أيام ثالثة يل وكان جائًعا وكنُت وحش، حمار يف وقعُت باألمس إنني
رجعت ثم وشبعت، فأكلته قلبه إىل عمدُت إني ثم يل، ره سخَّ الذي تعاىل هللا وشكرت بذلك
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سمع فلما اآلن. إىل شبعان أنا ذلك ومع آكله، شيئًا أجد لم أيام ثالثة ومىضعيلَّ وطني إىل
الوحش. حمار قلب أكل من يل بد ال نفسه: يف وقال شبعه عىل حسده الحكاية الثعلب
وطنه، يف وربض واجتهاده سعيه وقرص املوت عىل وأرشف انهزل حتى أياًما األكل فرتك
فوقع الصيد، قاصَديْن ماشينَْي بصياَديْن وإذا األيام، من يوم ذات وطنه يف هو فبينما
مشعب بسهٍم رماه أحدهما إن ثم طرًدا، إثره يف كله النهاَر فأقاَما وحش، حمار لهما
الصيادان فأدركه املذكور، الثعلب وكر مقابل فقتله بقلبه واتصل جوفه ودخل فأصابه
مشعبًا السهم وبقي العود إال يخرج فلم قلبه يف أصابه الذي السهم فأخرجا ميتًا، فوجداه

الوحش. حمار بطن يف
فرأى والجوع، ْعف الضَّ من يتضجر وهو وطنه من الثعلب خرج املساء كان فلما
والجوع الضعف من يتضجر كاد حتى شديًدا فرًحا ففرح طريًحا، بابه عىل الوحش حمار
الفرح، من يطري أن كاد حتى شديًدا فرًحا ففرح طريًحا، بابه عىل الوحش حمار فرأى
حمار أصيب أني أُوِمل ال كنُت ألني تعب؛ غري من شهوتي يل َ يرسَّ الذي هلل الحمد فقال:
بطنه وشق عليه وثب ثم موضعي. يف إيلَّ وساَقَه هذا أوقع هللا ولعل غريه، وال وحش
فلما وابتلعه، بفمه فاْلتََقمه القلب وجد أن إىل أمعائه يف بفمه يجول وصار رأسه وأدخل
عىل وال بطنه يف إدخاله عىل يقدر ولم رقبته عظم يف السهم شعب اشتبك حْلِقه داخل صار
هللا قسمه بما يرىض أن لإلنسان ينبغي امللك أيها فلهذا بالهالك. وأيَقَن حلقه من إخراجه
وإسداء نيتك بحسن امللك أيها أنت وها مواله، من رجاءَه يقطع وال عليه ِنَعَمه ويشكر له
دائمة وسعادة طويًال عمًرا يرزقه أن تعاىل هللا فنسأل اليأس، بعد ولًدا هللا رَزَقك معروفك
الرابع الوزير قام ثم عمرك. طول بعد بعدك من بعهدك موفيًا مبارًكا خلًفا ويجعله
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك … الحكمة بأبواب عامًلا فهيًما كان إذا امللك إن وقال:

املباح. الكالم عن
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فهيًما كان إذا امللك إن وقال: قام ملا الرابع الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
َمن وإكرام الرعية، يف والعدل النية صالح مع والسياسة، واألحكام الحكمة بأبواب عامًلا
الرؤساء ورعاية منه، بد ال فيما القدرة عند والعفو توقريه، يجب َمن وتوقري إكرامه يجب
حقيًقا كان بعهدهم؛ والوفاء عوراتهم وسرت عليهم، واإلنعام عنهم والتخفيف واملرءوسني،
ونُْرصته ُمْلكه ثبات عىل ويُِعينه منهم يُِعيذه مما ذلك فإن واألخروية، الدنيوية بالسعادة
وإن بعنايته؛ والفوز لشكره وتوفيقه عليه هللا نعمة زيادة مع مأموله، وبلوغ أعدائه عىل
جوره لَكْوِن مملكته، وأهل هو وباليا مصائب يف يََزْل لم فإنه ذلك، بخالف كان إذا امللك
ذلك؟ كان وكيف امللك: فقال السائح. امللك البن صار ما فيه ويصري والقريب، الغريب عىل

السائح امللك ابن حكاية

غاشٌم ظالٌم حكمه، يف جاِئر مِلٌك الغرب بالد يف كان أنه امللك أيها اعلم الوزير: فقال
إال أحٌد مملكته يف يدخل ال فكان مملكته، يف يدخل وَمن رعيته لرعاية مضيٌِّع عاسٌف
له كان أنه هللا فقدََّر غري، ال الخمس له ويبقون ماله أخماس أربعة منه ِعمالًة ويأخذ
هلل عابًدا سائًحا وخرج تركها مستقيمة، غري الدنيا أحواَل رأى فلما ق، موفَّ سعيد ولد
الرباري يف يرسح تعاىل هللا طاعة يف وخرج فيها، وما الدنيا ورفض صغره، من تعاىل
أخذوه املحافظني عىل وقف فلما املدينة، تلك دخل األيام بعض ففي املدن، ويدخل والقفار
الجديد منه فنزعوا عتيق، واآلَخر جديد أحدهما ثوبنَْي؛ سوى شيئًا معه يروا فلم وفتَّشوه،
الظاملون، أيها َويْحكم ويقول: يشكو هو فصار والتحقري، اإلهانة بعد العتيق له وتركوا
ذهبُت يل تعطوه لم وإذا الثوب؟ هذا من ينفعكم أن عىس وما وسائح، فقري رجل أنا
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تفعله أن لك بََدا فما امللك، بأمر ذلك فعلنا إننا قائلني: فأجابوه إليه. وشكوتُكم للملك
فرجع اب، الحجَّ فمنعه الدخول، وأراد امللك بالَد وَصَل أن إىل يميش السائح فصار فافعله.
فبينما أصابني. وما حايل إليه وأشكو يخرج حتى أرصده أني إال يل ما نفسه: يف وقال
قليًال ُم يتقدَّ فأخذ عنه، يخرب األجناد أحد سمع إذ امللك، خروَج ينتظر الحالة تلك عىل هو
بالنرص، له ودعا السائح فعاَرَضه خارج، وامللك إال شعر فما الباب، قبال وقف حتى قليًال
رفض هللا، أهل من رجل أنه وأخربه حاله، إليه وشكا املحافظني من له وقع بما وأخَربَه
الناس من عليه وفد َمن وكلُّ األرض، يف سائًحا فصار تعاىل، هللا ِرضاء طالبًا وخرج الدنيا
قال: ثم الحالة. هذه عىل وهو قرية وكل مدينة كل يدخل وصار أمَكنَه، بما إليه أحَسَن
السائحني، من بغريي يُفَعل ما مثل أهلها بي يفعل أن يُْت ترجَّ املدينة هذه دخلُت فلما
وخلِّص بيدي وخذ شأني يف فانظر رضبًا، وألهبوني أثوابي أحد ونزعوا أتباعك فعاَرضني
عليك أشاَر َمن قائًال: الظالم امللك فأجابه واحدًة. ساعًة املدينة بهذه أقيم ال وأنا ثوبي، يل
بي افعل ثوبي آخذ أن بعد فقال: مِلكها؟ يفعل بما عاِلٍم غري وأنت املدينة هذه بدخولك
فقال: مزاٍج، تغريُّ عنده حصل الكالم، هذا السائح من الظالم امللك ذلك سمع فلما مرادك.
فأنا عندي، الصياح هذا مثل منك وقع وحيث تذلَّ، لكي ثوبك عنك نزعنا الجاهل، أيها

بسجنه. أمر ثم منك. نفسك أنزع
لم حيث نفسه وعنََّف الجواب، من منه وقع ما عىل يندم جعل السجن دخل فلما
إنك هللا، يا وقال: مطولًة صالًة وصىل قاَم الليل نصف كان فلما بروحه. ويفوز ذلك يرتك
عبدك وأنا الجائر، املِلك هذا مع أمري عليه انطوى وما بحايل تعلم العادل، الَحَكم أنت
ألنك نقمتك؛ به وتحل الظالم امللك هذا يد من تنقذني أن رحمتك فيض من أسألك املظلوم
الليلة، هذه يف عليه نقمتََك فاحلْل ظلمني أنه تعلم كنَت فإن ظالٍم، كل ُظْلِم عن تغفل ال
إىل والعظمة القدرة له َمن يا ملهوٍف، كل غيَّاث وأنت عدل ُحْكمك ألن عذابك؛ به وأنِزْل
مرعوبًا، األعضاء من فيه ما جميع صار املسكني، هذا دعاء ان السجَّ سمع فلما الدهر. آِخر
حتى فيه ما جميَع فأحرَقْت امللك، فيه الذي القرص يف اتََّقَدْت بناٍر وإذا كذلك هو فبينما
ان والسجَّ هو وسار السائح فانطلق والسائح، ان السجَّ سوى يخلص ولم السجن، باب
احرتَقْت فإنها الظالم امللك مدينة وأما املدينة، تلك غري إىل وَصَال حتى سائرين يزاَال ولم
ونحن إال ونصبح نميس فما السعيد امللك أيها نحن وأما مِلكها. جور بسبب آِخرها عن
سريتك، وُحْسن بعدلك مطمئنني بوجودك، فضله عىل تعاىل هللا وشاكرون لك، داعون
من غريك ملك علينا يصري أن خوًفا ملكك؛ يرث لك ولد وجود لعدم كثري غمٌّ عندنا وكان
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هذا بوجود بالرسور وأتانا الغمَّ عنَّا وأزاَل علينا بكرمه تعاىل هللا أنَعَم قد واآلن بعدك،
الباقية والسعادة العزَّ ويرزقه صالًحا، خليفًة يجعله أن تعاىل هللا فنسأل املبارك، الغالم
الصباح، شهرزاد وأدرك … العظيم هللا تباَرَك وقال: الخامس الوزير قام ثم الدائم. والخري

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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العطايا ماِنَح العظيم، هللا تباَرَك قال: الخامس الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ويحافظ يشكره َمن عىل يُنِعم هللا أن قنا تحقَّ فإنَّا وبعُد، السنية؛ واملواهب الصالحة
بني واإلنصاف والعدل الجليلة املناقب بهذه املوصوف السعيد امللك أيها وأنت دينه، عىل
العطية هذه ووهبك أيامك، وأسَعَد شأنك هللا أعىل ذلك فألجل تعاىل، هللا يُرِيض بما رعيتك
والرسور الدائم الفرح بذلك لنا وصار اليأس، بعد السعيد الولد هذا هي التي الصالحة
ويف لك، ولد وجود عدم بسبب زائد وغمٍّ شديٍد همٍّ يف كنَّا ذلك قبل ألننا ينقطع؛ ال الذي
ولم باملوت عليك هللا يقيض أن وخوًفا بنا، ورأفتك عدلك من عليه منطٍو أنت فيما أفكار
بيننا ويصري الشقاق، بيننا ويقع رأينا فيختلف بعدك، من امُلْلك ويرث يخلفك َمن لك يكن

الغراب؟ حكاية وما امللك: فقال للغراب. صار ما

الغراب حكاية

وكان متسع، واٍد الرباري بعض يف كان أنه السعيد، امللك أيها اعلم قائًال: الوزير فأجابه
وكان والنهار، الليل خالق ار، القهَّ الواحد هللا تسبِّح أطيار وبه وأثمار، وأشجار أنهار به
غراٌب بينهم والحاكم عليهم املقدَّم وكان عيش، أطيب يف وكانوا غربان، الطيور جملة من
فيما ترصيفهم ُحْسن ومن وطمأنينة، أماٍن يف معه وكانوا عليهم، شفوٌق بهم رءوف
املحتوم األمر وجاءه تُويفِّ ُمقدَّمهم أن فاتفق عليهم، يقدر الطيور من أحٌد يكن لم بينهم
أحٌد فيهم يكن لم أنه حزنهم زيادة ومن شديًدا، حزنًا عليه فحزنوا الخلق، سائر عىل
يكون بحيث عليهم يقوم َمن عىل بينهم فيما َوأْتَمُروا جميًعا فاجتمعوا مقامه، يقوم مثله
وآَخرون علينا، ملًكا يكون أن يصلح هذا إن وقالوا: غرابًا اختارت منهم فطائفًة صالًحا؛
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ذلك وبعد بينهم، الفتنة وعظمت والجدال، الشقاق بينهم فوقع يريدوه، ولم فيه اختلفوا
طلب يف الرسوح إىل أحٌد يبكر وال الليلة تلك يناموا أن عىل وتعاهدوا تواُفٌق بينهم حصل
موضع يف مجتمعني يكونون الفجر وعند الصباح، إىل جميًعا يصربون بل غًدا، املعيشة
مختاًرا يكون الذي هو إنه وقالوا: الطريان، يف يسبق طرٍي كلِّ إىل ينظرون ثم واحد،
بعًضا، بعضهم وعاَهَد بذلك كلهم فَرُضوا أمرنا. ونولِّيه علينا مِلًكا فنجعله للُمْلك، عندنا
الخري، أبا يا له: فقالوا باز، طلع إذ الحال ذلك عىل هم فبينما العهد. هذا عىل واتفقوا
هللا شاء إن لهم: وقال قالوه، بما الباز فرِيضَ أمرنا، يف لتنظر علينا واليًا اخرتناك نحن
رسح إذا يوم كل صار عليهم ولَّْوه بعدما إنهم ثم عظيم. خري مني لكم سيكون تعاىل
يََزْل ولم الباقي، ويرتك وعينَيْه دماغه ويأكل ويرضبه، بأحدهم يستفرد الغربان ورسح
بعضهم وقال بالهالك فأيقنوا هلك، قد غالبهم فرأوا به، فطنوا حتى هكذا معهم يفعل
ظ نتحفَّ أن لنا فينبغي أكابرنا؟ هلك حتى انتبهنا وما أكثرنا، هلك وقد نصنع كيف لبعض:
هذا، مثل لنا يقع أن نخىش اآلن ونحن حوله. من وتفرَّقوا منه نفروا أصبحوا فلما ألنفسنا.
واثقون ونحن إلينا، ووجهك النعمة بهذه علينا هللا َمنَّ قد ولكن غريك، َمِلك علينا ويصري
وله العظيم، هللا فتبارك الوطن، يف والسالمة واألمانة واألمن الشمل وجمع بالصالح، اآلن
السعادة وإياه ورزقنا الرعية، معرش ولنا للملك هللا وباَرَك الجميل، والثناء والشكر الحمد

الجد. قائَم الوقت سعيَد وجعله العظمى،
واآلخرة، الدنيا يف الهناء بأحسن امللك أيها هللا هنَّأََك وقال: السادس الوزير قام ثم
حكمه، يف وعدل الوالدين بحقوق وقام وصام صىلَّ َمن أن املتقدمني قول من َم تقدَّ فقد
هللا فنسأل الحركات، سعيد بذلك فكنَت فعدلَت، علينا ُولِّيَت وقد عنه، راٍض وهو ربَّه لقي
نتخوَّف فيما العالم هذا قال ما سمعت وقد إحسانك، عىل ويأجرك ثوابك يجزل أن تعاىل
بعده اختالفنا فيعظم نظريه، يكون ال آَخر ملك وبوجود امللك، بعدم حظنا حرمان من
هللا إىل نبتهل أن علينا فالواجب ذكرنا، ما عىل األمر كان وإذا االختالف، يف البالء ويقع
ربما ذلك بعد ثم بعده. للملك وارثًا ويجعله سعيًدا ولًدا للملك يهب لعله بالدعاء تعاىل
لإلنسان ينبغي ال وحينئٍذ له، العاقبة مجهول ويشتهيه الدنيا من اإلنسان يحبه الذي كان
فيكون نفعه، من إليه أقرَب ذلك رضُر كان ربما ألنه عاقبته؛ يدري ال أمًرا ربه يسأل أن
وأدرك بيته. وأهل وأوالده وزوجته الحاوي أصاب ما مثل ويصيبه مطلوبه، يف هالكه
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له ينبغي ال اإلنسان إن للملك: قال ملا السادس الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فيكون نفعه، من إليه أقرَب ذلك رضُر كان ربما ألنه عاقبته؛ يدري ال شيئًا ربه يسأل أن
وما امللك: فقال بيته. وأهل وزوجته وأوالده الحاوي أصاب ما ويصيبه مطلوبه، يف هالكه

بيته؟ وأهل وزوجته وأوالده الحاوي حكاية

بيته وأهل وزوجته وأوالده الحاوي حكاية

كانت وهذه الحيَّات، يربِّي وكان حاويًا، إنسان كان أنه امللك أيها اعلم الوزير: فقال
يوم كل وكان بيته، أهل بها يعلم لم حيَّات ثالث فيها كبرية سلة عنده وكان صنعته،
املساء عند ويرجع عياله، ورزق رزقه لتحصيل بها ويتسبَّب املدينة، يف بها يدور يخرج
فكان املدينة، يف بها ويدور يأخذها الصباح وعند ا، رسٍّ السلة يف األحناش ويضع بيته إىل
إىل الحاوي عاد ملا أنه فاتفق السلة، يف بما بيته أهل يعرف ولم الدوام، عىل دأبه هذا
وما الحاوي: لها فقال السلة؟ هذه يف ما له: وقالت زوجته سألته عادته، جري عىل بيته
غريه. عن تسأيل وال لك هللا قسم بما فاقنعي زائًدا؟ كثريًا عندكم الزاد أََليس منها؟ مرادك
ما وأعرف السلة هذه أفتَِّش أن يل بد ال نفسها: يف تقول وصارت املرأة تلك عنه فسكتَْت
السلة تلك عن والدهم يسألوا أن عليهم وأكََّدْت أوالدها، وأعلَمْت ذلك عىل َمْت وصمَّ فيها.
شيئًا فيها بأن األوالد خاطر تعلََّق ذلك فعند يخربهم، أن ألجل السؤال يف عليه وا ويُلِحُّ
يُداِفعهم أبوهم وكان السلة، يف ما يُِريَهم أن أبيهم من يطلبون يوٍم كلَّ األوالد فصار يُؤَكل،
تحثُّهم وأمهم الحال، ذلك عىل وهم مدة لهم فمضت السؤال، هذا عن وينهاهم ويُراِضيهم
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حتى لوالدهم رشابًا يرشبون وال طعاًما يذوقون ال أنهم عىل معها اتفقوا ثم ذلك، عىل
السلة. لهم ويفتح ِطْلبتهم يبلغهم

فقعد والرشب، األكل من كثري يشء ومعه الحاوي حرض إذ ليلٍة، ذات كذلك هم فبينما
الحسن بالكالم يالطفهم فجعل الغيظ، له وبيَّنُوا إليه الحضوَر فأَبَوا معه، ليأكلوا ودعاهم
له: فقالوا ملبوًسا. أو رشبًا أو أكًال إليكم به أجيء حتى تريدون ماذا انظروا لهم: ويقول
لهم: فقال أنفسنا. قتلنا وإال فيها، ما لننظر السلة هذه فتح إال منك نريد ما والدنا، يا
فلما غيًظا، ازدادوا ذلك فعند لكم. رضر فتحها وإنما خري، فيها لكم ليس أوالدي، يا
الحالة، تلك عن يرجعوا لم إن بالرضب لهم ويشري يهدِّدهم أخذ الحالة هذه عىل رآهم
ليرضبهم عًصا وأخذ عليهم غضب ذلك فعند السؤال، يف ورغبًة غيًظا إال يزدادوا فلم
فخلَِّت مكاٍن، يف الحاوي يُخِفها لم حارضة السلة وكانت الدار، يف قدامه فهربوا بها،
قد بالحيَّات وإذا فيها، ما تنظر لكي برسعٍة السلة وفتَحِت باألوالد مشغوًال الرجَل املرأُة
والصغار، الكبار وأهلَكِت الدار يف دارت ثم فقتلتها، أوًال املرأَة ولدَغِت السلة من خرَجْت
علمت السعيد، امللك أيها ذلك قت تحقَّ فلما وخرج. الداَر الحاوي فرتك الحاوي، عدا ما
له هللا قدَّره بما نفًسا يَِطيب بل تعاىل، هللا يُِرده لم شيئًا يتمنَّى أن له ليس اإلنسان أن
لك ولٍد بحضور عينََك هللاُ أقرَّ فهمك، وجودة علمك غزارة مع امللك أيها أنت وها وأراده،
هلل امُلرِضني العادلني الخلفاء من يجعله أن تعاىل هللا نسأل ونحن قلبك، وطيََّب اليأس بعد

والرعية. تعاىل
إخوتي لك ذكره ما ْقُت وتحقَّ علمُت قد إني امللك، أيها وقال: السابع الوزير قام ثم
من وصفوه وما امللك، أيها حرضتك يف به تكلَّموا وما الحكماء، العلماء الوزراء هؤالء
وذلك عنهم، لوك فضَّ حيث امللوك، من سواك ْن عمَّ به تميَّْزَت وما سريتك، وحسن عدلك
وأعطاك لنعمته، توالك الذي هلل الحمد فأقول: أنا وأما امللك، أيها علينا الواجب بعض من
دمَت وما بوجودك، إال ذاك وما شكًرا نزيده أن عىل وإيانا وأعانك برحمته، امللك صالح
َضْعفنا، مع علينا يستطيل أن أحٌد يستطيع وال ظلًما، نبغي وال جوًرا نتخوَّْف لم فينا
وقيل جائًرا. ملكهم كان َمن ورشهم عادًال، ملكهم كان َمن الرعايا أحسن إن قيل: وقد
عىل تعاىل هلل فالحمد الجائر. السلطان مع السكنى وال الكوارس األسود مع السكنى أيًضا:
والطعن اليأس بعد املباَرك الولد هذا ورَزَقك بوجودك، علينا أنَعَم حيث دائًما؛ حمًدا ذلك
له عاقبَة ال له، ولد ال َمن قيل: وقد الصالح، الولد الدنيا يف العطايا أجمل ألن السن؛ يف
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هذا فجاءك السعيد، الولد هذا أُعِطيت تعاىل باهلل ظنك وحسن عدلك بقويم وأنت ِذْكر. وال
فيك وصار صربك، وجميل سريتك بحسن وعليك، علينا تعاىل هللا من ِمنًَّة املبارك الولد
وأدرك والريح؟ العنكبوت حكاية وما امللك: فقال والريح. العنكبوت يف صار ما مثل ذلك
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والريح العنكبوت حكاية

فقال والريح؟ العنكبوت حكاية وما للوزير: قال امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فيه وسكنت بيتًا لها وعملت عاٍل متنحٍّ باٍب يف تعلََّقْت عنكبوتة أن امللك أيها اعلم الوزير:
فمكثَْت الهوام، من خوفها وآمن املكان هذا لها َ يرسَّ الذي تعاىل هللاَ تشكر وكانت بأماٍن،
فامتحنها رزقها، واتصال راحتها عىل هلل شاكرة وهي الزمان، من مدة الحال هذا عىل
فحملتها رشقية عاصًفا ريًحا إليها فأرسل وصربها، شكرها لينظر أخَرَجها بأن خاِلقها
سالمتها عىل تعاىل هللا شكَرِت ذلك فعند الرب، إىل األمواج فجرَّتْها البحر، يف ورمتها ببيتها
من لك حصل الذي وما ذلك؟ بي فعلِت ِلَم الريح، أيتها لها: قائلًة الريح تعاتب وجعلت
فقالت الباب؟ ذلك بأعىل بيتي يف مطمئنًة آِمنًة كنُت وقد هنا؟ إىل مكاني من نقيل يف الخري
فلبثَِت أوًال. كنِت كما مكانك إىل وأوصلِك بِك سأرجع فإني العتاب، عن انتهي الريح: لها
ترجع ولم الشمال ريح ذهبت حتى مكانها إىل ترجع أن راجيًة ذلك عىل صابرًة العنكبوتة
فلما البيت، ذلك جهة إىل بها وطارت واختطفتها بها فمرَّْت الجنوب ريح وهبَّْت بها،
ورَزَقه وصربه وحدته عىل امللك أثاب الذي هللاَ نسأل ونحن به. فتعلََّقْت عرفته به مرَّْت
ووهب عني، قرََّة رَزَقه حتى الدنيا هذه من يُخِرجه ولم سنِّه، وكرب يأسه بعد الغالَم هذا
فوق هلل الحمد امللك: فقال نعمته. وأوالهم رعيته فرحم والسلطان، امُلْلك من وهب ما له
آثاره بنور عرَّفنا الذي يشءٍ، كل خالق هو إال إله ال شكٍر، كلِّ فوق له والشكر حمٍد، كلِّ
َمن منهم ينتخب ألنه بالده؛ يف عباده من يشاء َمن والسلطان امُلْلَك يُؤتِي عظمته، وجالل
الرشائع وإقامة واإلنصاف بالعدل فيهم ويأمره خلقه، عىل ووكيًال خليفًة ليجعله يشاء
بما منهم عِمَل فَمن وأَحبُّوا، أَحبَّ ما عىل أمورهم يف واالستقامة بالحق والعمل والسنن،
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أُخَراه، يف جزاءه ويُحِسن دنياه هوَل فيكفيه ُمِطيًعا، ربِّه وألمِر مصيبًا لَحظِّه كان هللا أمر
وعىص بليًغا، ً خطأ أخطأ هللا أمر ما بغري منهم عمل وَمن املحسنني؛ أجر يضيع ال إنه
يمهل ال هللا ألن نصيب؛ اآلخرة يف وال مآِثر الدنيا يف له فليس أُخَراه، عىل دنياه وآثََر ربه
بينهم عدلنا ِمن أنَّ هؤالء وزراؤنا ذكر وقد العباد، من أحًدا يهمل وال والفساد الجور أهل
وكل إنعامه، ملزيد املستوجب لشكره بالتوفيق وعليهم علينا أنعم معهم، فنا ترصُّ وُحْسن
نعمته بسبب عليه والثناء تعاىل هلل الشكر يف وبالغوا ذلك، يف هللا ألَهَمه ما قال منهم واحد
بما راٍض له، تابع ولساني بيده وقلبي مأموٌر، عبٌد أنا إنما ألني هللا أشكر وأنا وفضله،
أمر من بباله خطر ما منهم واحٍد كلُّ قال وقد صار؛ يشءٍ بأي وعليهم عيلَّ هللا حكم
معه يغلب ا حدٍّ السن من بلغُت حني علينا النعمة د متجدِّ من كان ما وذكروا الغالم، هذا
كاختالف الحكَّام واختالف الحرمان من انا نجَّ الذي هلل والحمد اليقني، وَضْعف اليأس
رزقنا الذي تعاىل هللا فنحمد وعلينا، عليهم عظيًما إنعاًما ذلك كان وقد والنهار، الليل
وحلمه كرمه من نسأله رفيًعا، محالٍّ الخالفة من وارثًا وجعله مطيًعا، سميًعا الغالم هذا
بالعدل رعيته عىل وسلطانًا مِلًكا يصري حتى للخريات، ًقا موفَّ الحركات سعيَد يجعله أن

وجوده. وكرمه بَمنِّه االعتساف، هلكات من لهم حافًظا واإلنصاف،
وقبَّلوا امللك وشكروا هلل وسجدوا والعلماء الحكماء قام كالمه، من امللك فرغ فلما
وَدَعا الغالم، وأبَرصَ بيته امللك دخل ذلك فعند بيته، إىل منهم واحٍد كلُّ وانرصف يَديْه،
العلوَم، يعلِّمه أن امللك أراد سنة، عرشة اثنتا العمر من له مىض فلما وردخان، اه وسمَّ له
فيه، الغالم وجعل مقصورًة، وستني ثالثمائة فيه وبنى املدينة وسط يف قًرصا له فبنى
وأن نهاًرا، وال ليًال تعليمه عن يغفلوا أالَّ وأمرهم والعلماء الحكماء من ثالثًة له ورتََّب
حتى إياه، ويعلِّمونه إال علٌم يكوَن أالَّ عىل ويحرصوا يوًما، مقصورة كل يف معه يجلسوا
من فيها له يعلِّمونه ما مقصورة كل باب عىل ويكتبون عارًفا، العلوم بجميع يصري

العلوم. من عرفه ما أيام سبعة كلِّ يف إليه يرفعون العلوم، أصناف
وال نهاًرا، وال ليًال تعليمه عن يفرتون ال وصاروا الغالم عىل أقبلوا العلماء إن ثم
الفهم وجودة العقل ذكاء من للغالم فظهر العلوم، من عندهم ا ممَّ شيئًا عنه رون يؤخِّ
تعلََّمه ما مقداَر أسبوع كل يف للملك يرفعون وجعلوا قبله، ألحٍد يظهر لم ما العلم وقبول
إننا العلماء: وقال جميًال، وأدبًا حسنًا علًما ذلك من يستظهر امللك فكان وأتقنه، ولده
أتَمَّ فلما بحياته. ومتََّعَك فيه لَك هللا فباَرَك الغالم، هذا مثل فهًما أُعِطي َمن قطُّ رأينا ما
والحكماء العلماء جميَع وفاَق أحسنَه، علٍم كلِّ من حفَظ سنة عرشة اثنتي مدة الغالم
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بهذا امللك أيها عينيك هللاُ أقرَّ له: وقالوا والده امللك إىل العلماء به فأتى زمانه، يف الذين
الوقت علماء من أحٌد يكن لم حتى علٍم، كلَّ تعلََّم أن بعد به أتيناَك وقد السعيد، الولد
ساجًدا وَخرَّ تعاىل هللا شكر يف وزاد شديًدا، فرًحا بذلك امللك ففرح بلغه. ما بلغ وحكمائه
له: وقال الوزير بشماس دعا ثم تُحَىص. ال التي ِنَعِمه عىل هلل الحمد وقال: وجل، عز له
من يَبَْق ولم علٍم، كلَّ تعلََّم قد هذا ابني أن وأخربوني أتوني قد العلماء أن شماس يا اعلم
فسَجَد شماس؟ يا تقول فما ذلك، يف تقدَّمه َمن فاق حتى له علَّموه وقد إال علٌم العلوم
إال األصم، الجبل يف كانَْت ولو الياقوتُة أَبَِت وقال: امللك يَدِي وقبََّل وجل عز هلل ذلك عند
حكيًما يكون أن من حداثته تمنعه فما جوهرة، هذا وابنك كالرساج، مضيئًة تكون أن
مجمٍع يف عنده بما وأستنطقه أسأله غٍد يف تعاىل هللا شاء إن وأنا أواله، ما عىل هلل والحمد
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك واألمراء. العلماء خواص من له أجَمَعه
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العلماء جهابذة أَمَر شماس كالم سمع ملا جليعاد امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فلما جميًعا، فحرضوا غٍد، يف امللك قرص إىل يحرضوا أن الحكماء وَمَهرة الفضالء وأذكياء
امللك، ابن يَدِي وقبََّل الوزير شماس حرض ثم بالدخول، لهم أِذَن امللك باب عىل اجتمعوا
يسجد أن األسد شبل عىل يجب ليس الشماس: له فقال للشماس، وسجد امللك ابن فقام
رأى ملا األسد شبل إن الغالم: قال بالظالم. النوُر يقرتَن أن ينبغي وال الوحوش، من ألحٍد
وما كوناه؟ وما املطلق الدائم ما أخربني شماس: قال ذلك فعند له. سَجَد امللك وزير
ابتداء، بال أول ألنه ؛ وجلَّ عزَّ هللا فهو املطلق الدائم أما الغالم: قال كونَيْه؟ من الدائم
اآلخرة. نعيم فهو كونَيْه من الدائم وأما واآلخرة، فالدنيا كوناه وأما انتهاء، بال وآِخر
أن علمَت أين من تخربني أن أحب أني غري منك، وقبلته قلَت فيما صدقَت شماس: قال
من يكن ولم ُخِلقت الدنيا ألن الغالم: قال اآلخرة؟ هو وثانيهما الدنيا هو الكونني أحد
عىل الجزاء ب متوجِّ الزوال رسيع َعَرض أنها غري األول، الكون إىل أمرها فآَل كائٍن، يشءٍ
صدقَت شماس: قال الثاني. الكون هي فاآلخرة الفاني، إعادَة يستدعي وذلك األعمال،
الدائم هو اآلخرة نعيم أن علمَت أين من تخربني أن أحبُّ أني غري منَك، وقبلتُه قلَت فيما
الباقي أَعدَّها التي األعمال عىل الجزاء دار أنها من ذلك علمُت الغالم: قال الكوننَْي؟ من
آِخرتَه يُؤثِر َمن الغالم: قال عمًال؟ أحمد الدنيا أهل أي أخربني شماس: قال زوال. بال
أنه يعلم كان َمن الغالم: فقال دنياه؟ عىل آخرتَه يُؤثِر الذي وَمن شماس: قال دنياه. عىل
هذه يف كان لو وأنه يُحاَسب، الفناء بعد وأنه للفناء، إال ُخِلق ما وأنه منقطعٍة، داٍر يف
آِخرة تستقيم هل أخربني شماس: قال اآلخرة. عىل الدنيا يُؤثِر ال أبًدا، مخلٌَّد أحٌد الدنيا
واملعاَد وأهَلها الدنيا رأيُت ولكن له، آِخرة فال دنيا له يكن لم َمن الغالم: قال دنيا؟ بغري
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وأدَخَلهم ضيًِّقا بيتًا أمريٌ لهم ابتنَى الذين الضياع هؤالء أهل كمثل إليه صائرون هم الذي
عمل فَمن شخًصا، به ووكََّل أجًال منهم واحٍد لكلِّ ورضب يعملونه، بعمٍل وأمرهم فيه،
وقد به أُِمر ما يعمل لم وَمن يق، الضِّ ذلك من به املوكل الشخص أخَرَجه به أُِمر ما منهم
عسل، البيت شقوق من لهم رشح إذ كذلك هم فبينما ُعوِقب؛ له املرضوب األجل انقىض
وراء ونبذوه به أُِمروا الذي العمل يف توانَْوا وحالوته، طعمه وذاقوا العسل من أكلوا فلما
التي العقوبة تلك من علموا ما مع والَغمِّ، يق الضِّ من فيه هم ما عىل وصربوا ظهورهم،
إذا منهم أحًدا يدع ال بهم املوكل وصار اليسرية، الحالوة بتلك وقنعوا إليها، صائرون هم
وترسب األبصاُر، فيها ُ تتحريَّ داٌر الدنيا أن فعرفنا البيت، ذلك من ويُخِرجه إال أجله جاء
كان بها، نفسه وأشَغَل الدنيا يف تكون التي القليلة الحالوة وجد فَمن اآلجال، فيها ألهلها
إىل يلتفت ولم دنياه عىل آِخرتَه يُؤثِر وَمن آِخرته، عىل دنياه أمَر آثََر حيت الهالكني؛ من

الفائزين. من كان القليلة، الحالوة تلك
قد ولكني منك، ذلك وقبلُت واآلخرة الدنيا أمر من ذكرَت ما سمعُت قد شماس: قال
أقبََل فإْن مختلفتان، وهما مًعا إرضائهما من له بد فال اإلنسان، عىل مسلََّطتنَْي رأيتُهما
ذلك كان اآلخرة، عىل أقبََل وإْن املعاد، يف بروحه إرضار فذلك املعيشة، طلب عىل العبد

مًعا. املتخاِلَفنْي إرضاء إىل سبيل له وليس بجسده، إرضاًرا

املِلَكنْي حكاية

الدنيا أمَر رأيُت فإني اآلخرة، عىل يه تقوِّ الدنيا يف املعيشة حصل َمن إنه الغالم: قال
ونبات، وأثمار أشجار ذات الجائر امللك أرض وكانت وجائٍر، عادٍل مِلَكنْي: مثل واآلخرة
ملا ذلك عىل صابرون وهم وتجارته، ماله أخذ إال التجار من أحًدا يَدَُع ال املِلك ذلك وكان
أهل من رجًال بعث فإنه العادل امللك وأما املعيشة؛ يف األرض تلك خصِب من يصيبون
منها، جواهر به ليبتاع الجائر امللك أرض إىل ينطلق أن وأمره وافًرا، ماًال وأعطاه أرضه
رجٌل أرضك إىل جاء إنه للملك: فقيل األرض، تلك دخل حتى باملال الرجل ذلك فانطَلَق
َمن له: وقال ه وأحَرضَ إليه فأرَسَل منها. جواهر به يبتاع أن يريد كثريٌ ماٌل ومعه تاجٌر
كذا أرض من إني له: فقال حاجتك؟ وما أريض؟ إىل بك جاء وَمن أتيَت؟ أين ومن أنت؟
األرض، هذه من جواهر به له أبتاع أن وأمرني ماًال أعطاني األرض تلك مِلَك وإن وكذا،
آخذ أني من أريض بأهل صنعي علمَت أََما ويحَك! امللك: له فقال وجئُت. أمره فامتثلُت
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له فقال وكذا؟ كذا منذ أريض يف مقيٌم أنت وها بماِلَك تأتيني فكيف يوم؟ كل يف مالهم
صاحبه. إىل أوصله حتى يدي تحت أمانة هو وإنما يشء، منه يل ليس املال إن التاجر:
جميعه. املال بهذا نفسك تفدي أريضحتى من معيشتك تأخذ بتارِكَك لسُت إني له: فقال

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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الجواهر يشرتي أن يريد الذي للتاجر قال الجائر امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تهلك. أو املال بهذا نفسك تفدي حتى أريض من معاًشا تأخذ أن يمكن ال أرضه: من
َمن كلِّ عىل عامٌّ امللك هذا جوَر أن علمُت وقد ملَكنْي، بني وقعُت قد نفسه: يف الرجل فقال
وإْن حاجتي، أُِصْب ولم منهما بد ال املال وذهاب هالكي كان أُْرِضه لم فإن بأرضه، أقام
سوى حيلٌة يل وليس منه، بد ال املال صاحب امللك عند هالكي كان املال جميَع أعطيتُه
الهالك، املال هذا وعن نفيس عن وأدفع به وأُرِضيه يسريًا، جزءًا املال هذا من أعطيه أني
قد وأكون الجواهر، من أريد ما أبتاع حتى نفيس قوَت األرض هذه خصب من وأُِصيب
فإني بحاجته، املال صاحب إىل ُه وأتوجَّ هذه أرضه من نصيبي وآخذ أعطيتُه، بما أرضيتُه
خصوًصا املال، من املِلك هذا أَخذَه فيما عقوبة معه أخاف ال ما وتجاوزه عدله من أرجو
بجزء املال وهذا نفيس أفتدي أنا املِلك، أيها له: وقال املِلك دَعا التاجر إن ثم يسريًا. كان إذا
سنًة، سبيله وخىلَّ ذلك منه امللك فقبل منها. أخرج حتى أرضك دخلُت منذ من صغري
لآلخرة، مثال العادل فامللك صاحبه. إىل وانطلق جواهَر جميعه بماله الرجل فاشرتى
املال صاحب والرجل الصالح، والعمل للحسنات مثال الجائر امللك بأرض التي والجواهر
أنه علمُت ذلك رأيُت فلما اإلنسان، لحياة مثال معه الذي واملال الدنيا، طلب مَلن مثال
الدنيا أرَىض قد فيكون اآلخرة، طلب عن يوًما يخيل أالَّ الدنيا يف املعيشة يطلب مَلن ينبغي

طلبها. يف حياته من يرصف بما اآلخرة وأرَىض األرض، خصب من ناله بما
يختصُّ إنما أم والعقاب، الثواب يف سواء والروح الجسد هل فأخربني شماس: قال
الشهوات إىل امليل يكون قد الغالم: قال الخطيئات؟ وفاعل الشهوات صاحب بالعقاب
ما يفعل َمن بيِد واألمر منها، والتوبة عنها النفس بحبس للثواب موِجبًا والخطيئات
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بالروح، إال جسد وال للجسد، منه بد ال املعاش أن عىل األشياء، تتميَُّز وبضدها يشاء،
فَرَسا فهما اآلخرة، يف ينفع ما إىل وااللتفات الدنيا يف النية بإخالص الروح وطهارة
الجسد وكذلك اإلجمال، تفصيل النية وباعتبار األعمال، يف ومشرتكان لبان، ورضيَعا رهان

والعقاب. الثواب ويف األعمال، يف مشرتكان والروح

وامُلقَعد األعمى حكاية

وأمرهما بستانه وأدخلهما بستان، صاحب رجٌل أخذهما اللذين وامُلقَعد األعمى مثل وذلك
لألعمى: امُلقَعد قال البستان أثمار طابَْت فلما به، يرضُّ أمًرا فيه يصنَعا وال فيه يفسَدا أالَّ
منها، آلكل إليها القيام عىل أقدر ولسُت اشتهيتها، وقد طيبة أثماًرا أرى إني َويْحك!
يل، ذكرتَها قد َويْحك! األعمى: فقال نأكل. بما منها َوأْتنا الرِّْجلني صحيح ألنك أنت فُقْم
تحصيل يف الحيلة فما أبرصها، لسُت ألني ذلك عىل أقدر ولسُت غافًال، عنها كنُت وقد
امُلقَعد: له فقال عامًلا، رجًال وكان البستان، عىل الناظر أتاهما إذ كذلك هما فبينما ذلك؟
وصاحبي ُمقَعد أنا ترى؛ كما ونحن الثمار هذه من شيئًا اشتهينا قد إنَّا ناظر! يا َويْحك
ما تعلمان أََلْستُما َويْحكما! الناظر: لهما فقال حيلتنا؟ فما شيئًا، يبرص ال أعمى هذا
الفساد؟ فيه يؤثِّر مما ليشءٍ تتعرَّضان ال أنكما من البستان صاحُب عليه عاَهَدكما قد
بما فأخِربْنا نأكله، ما الثمار هذه من نصيب أن من لنا بد ال له: فقاَال تفعَال. وال فانتِهيَا
األعمى يقوم أن ذلك يف الحيلة لهما: قال رأيهما، عن ينتهيَا لم فلما الحيلة. من عندك
أدناك إذا حتى أثمارها، تعجبك التي الشجرة من ويُدِنيك ظهره عىل امُلقَعد أيها ويحملك
إىل يهديه امُلقَعد وجعل امُلقَعد، وحمل األعمى فقام الثمار. من أصبَت ما أنت تجني منها
دأبهما ذلك يزل ولم ، أَحبَّ ما منها يأخذ امُلقَعد فصار شجرة، إىل أدناه حتى السبيل
َويْحكما! لهما: وقال جاء قد البستان بصاحب وإذا الشجر، من البستان يف ما أفسَدا حتى
ال أننا علمَت قد له: فقاَال البستان؟ هذا يف تفِسَدا أالَّ عىل أعاِهْدكما أََلْم الِفعال؟ هذه ما
ما يبرص ال أعمى واآلخر يقوم، ال ُمقَعد أحدنا ألن األشياء من يشءٍ إىل نصل أن نقدر
كيف أدري لسُت أني تظنان لعلكما البستان: صاحب لهما فقال ذنبنا؟ فما يديه، بني
عىل امُلقَعد وحملَت قمَت قد األعمى أيها بك كأني بستاني؟ يف أفسدتما وكيف صنعتما
عقوبًة وعاقبهما أخذهما إنه ثم الشجرة. إىل أوصلتَه حتى السبيل يهديك وصار ظهِرَك،
وامُلقَعد بالنفس، إال يُبِرص ال ألنه للجسد مثال فاألعمى البستان؛ من وأخرجهما شديدًة
به يُجاَزى الذي للعمل مثال فإنه البستان وأما بالجسد، إال لها حركَة ال التي للنفس مثال

136



٩١٠ الليلة كانت فلما

مشرتكان والروح فالجسد الرش، عن وينهى بالخري يأمر الذي للعقل مثال والناظر العبد،
العلماء أي فأخربني هذا، قولك قبلُت وقد صدقَت شماس: له قال والعقاب. الثواب يف
قال ذلك؟ وَمن شماس: قال علمه. وينفعه عامًلا باهلل كان َمن الغالم: قال أحمد؟ عندك
كان َمن الغالم: قال أفضل؟ فأيهم قال: سخطه. ويتجنَُّب ربه رضا يلتمس َمن الغالم:
قال صبَّاًرا. بالعلم العمل عىل كان َمن قال: اختباًرا؟ أشدهم فَمن شماس: قال أعلم. باهلل
ألن أمًال؛ وأقلهم وذكًرا، للموت استعداًدا أكثرهم قال: قلبًا؟ هم أرقُّ َمن أخربني شماس:
يعرف فإنه الصافية، املرآة يف ينظر الذي مثل كان املوت طوارَق نفسه عىل أدخل َمن
كنوز قال: أحسن؟ الكنوز أي شماس: قال وبريًقا. صفاءً إال املرآة تزداد وال الحقيقة،
األرض كنوز فأي قال: وتحميده. هللا تعظيم قال: أحسن؟ السماء كنوز فأي قال: السماء.

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املعروف. اصطناع قال: أفضل؟
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األرضأفضل؟ كنوز أي امللك: البن قال ملا شماس الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املختلفة: الثالثة عن فأخربني هذا، قولك قبلُت وقد صدقَت قال: املعروف. اصطناع له: قال
الرأي وأما التعلُّم، من العلم إنما الغالم: قال بينها؟ يجمع الذي وعن والذهن، والرأي العلم
اجتمَعْت فَمن العقل، يف واجتماعها وثباتها التفكُّر، من فإنه الذهن وأما التجارب، من فإنه
شماس: قال مصيبًا. كان هللا تقوى إليهن جمع وَمن كامًال، كان خصال الثالث هذه فيه
ادة الوقَّ والفطنة السديد الرأي ذي العليم العالم عن فأخربني ذلك، منك قبلُت وقد صدقَت
قال ذكرت؟ التي الحاالت هذه عن والشهوُة الهوى ه يغريِّ هل الرائق، الفائق والذهن
وكان وذهنه، ورأيه وفهمه علمه َتَا غريَّ الرجل عىل دخلتَا إذا الخصلتني هاتني إن الغالم:
هو فبينما حذقه، لفرط السماء يف املقيم محاذر، القنص عن الذي الكارس الُعقاب مثل
فيه وَضَع ك َ الرشَّ نصب من الرجل فرغ فلما كه، َرشَ نصب قد صياًدا رجًال نظر إذ كذلك
نيس حتى والشهوة الهوى عليه فغلب اللحم، قطعَة الُعقاب أبَرصَ ذلك فعند لحٍم، قطعة
حتى السماء جو من فانَقضَّ الطري، من وقع َمن لكلِّ الحال سوء ومن ك َ الرشَّ من شاَهَد ما
َب فتعجَّ كه َرشَ يف الُعقاب رأى الصياد جاء فلما ك، َ الرشَّ يف فاشتبك اللحم، قطعة عىل وقع
فكيف الضعيفة، الطيور من نحوه أو حماٌم فيه ليقع كي َرشَ نصبُت أنا وقال: شديًدا عجبًا
أمٍر، عىل والشهوة الهوى حمله إذا العاقل الرجل إن قيل: وقد العقاب؟ هذا فيه وقع
حمله فإذا وهواه، شهوته بعقله ويقهر نَاه، حسَّ ا ممَّ فيمتنع بعقله األمر ذلك عاقبَة يتدبَّر
ركب إذا فروسيته، يف املاهر الفارس مثل عقَله يجعل أن ينبغي أمٍر، عىل والشهوة الهوى
وأما يريد، ما عىل معه ويميض يستقيم حتى الشديد باللجام يجذبه فإنه األرعن الفرس
مسلَّطان والشهوة والهوى عليه مشتبهة واألمور عنده، رأي وال له علَم ال سفيًها كان َمن
منه. حاًال أسوأ الناس يف يكون وال الهالكني، من فيكون وهواه بشهوته يعمل فإنه عليه،
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نافًعا، العلم يكون متى فأخربني منك، ذلك قبلُت وقد قلَت فيما صدقَت شماس: قال
اآلخرة؛ طلب يف صاحبهما َرصَفهما إذا الغالم: قال دافًعا؟ والشهوة الهوى لوبال والعقل
طلب يف يرصفهما أن لصاحبهما ينبغي ليس ولكن نافعان، كَليْهما والعلم العقل ألن
عمل يف ويرصفهما ها رشَّ نفسه عن ويدفع منها، قوته به يصيب ما بمقدار إال الدنيا
الصالح. العمل قال: قلبه؟ به ويشغل اإلنسان يلزم أن أحقُّ ما فأخربني قال: اآلخرة.
منها؟ له بد ال التي املعيشة يف يفعل فكيف معاشه، عن شغله ذلك الرجل فعل فإذا قال:
يف واحًدا جزءًا منها يجعل أن له فينبغي ساعة، وعرشون أربٌع نهاره إن الغالم: قال
اإلنسان ألن العلم؛ طلب يف الباقي ويرصف والراحة، َعة للدَّ واحًدا وجزءًا املعيشة، طلب
للعمل موضع فيها ليس التي املجدبة كاألرض هو فإنما علم، عنده وليس عاقًال كان إذا
للعمل ُهيِّئَْت وإذا ثمر، فيها ينفع ال وتُغَرس، للعمل تُهيَّأ لم فإذا والنبات؛ والغرس
فإذا العلم، فيه يُغَرس حتى به نْفَع ال علٍم بغري اإلنسان كذلك حسنًا؛ ثمًرا أنبتَْت وُغِرست
كعلم قال: شأنه؟ ما عقٍل بغري العلم عن فأخربني شماس: قال أثَمَر. العلم فيه ُغِرس
شماس: قال لها. عقل وال يقظتها وأواَن ومرشبها مطعمها أواَن تعلََّمْت التي البهيمة
أن ينبغي كيف فأخربني الكالم، هذا منك قبلُت قد ولكْن ذلك، عن اإلجابة يف أوجزَت قد
له أجعل أالَّ أستطيع وكيف قال: سبيًال. عليك له تجعل ال الغالم: قال السلطان؟ ى أتوقَّ
بحقوقه عليك سلطانه إنما الغالم: قال بيده؟ أمري وزمام عيلَّ مسلَّط وهو سبيًال عيلَّ
الوزير؟ عىل امللك حق ما شماس: قال عليك. له سلطان فال ه حقَّ أعطيتَه فإذا قبلك، التي
عنه يُخِفي وأالَّ رسه، وكتم السديد، والرأي والعالنية، الرسِّ يف واالجتهاد النصيحة قال:
وطلب حوائجه، قضاء من إياه قلََّده ا عمَّ الغفلة وقلة عليه، باالطَِّالع حقيق هو ا ممَّ شيئًا
مع الوزير يفعله الذي ما فأخربني شماس: قال عليه. سخطه واجتناب وجٍه، بكلِّ رضاه
له وكالمك سمعك َفْليكن منه، تَْسلم أن وأحببَت للملك وزيًرا كنَت إذا الغالم: قال امللك؟
تُنِزَل أن واحذَْر عنده، منزلتك قدر عىل الحاجة منه طلبك َوْليكن منك، يؤمله ما فوق

عليه. الَجراءة مثل منك ذلك فيكون أهًال، لها يََرَك لم منزلًة نفَسك

والصياد األسد حكاية

يصطاد الذي الصياد مثل تكون أهًال، لها يََرَك لم منزلًة نفسك ونزَّلَت بحلمه اغرترَت فإذا
املكان ذلك إىل يأتي األسد فجعل لحومها، ويطرح إليها لحاجته جلودها فيسلخ الوحوش
وأقبََل وأِلَفه، بالصياد استأنس املحل، ذلك إىل ُده تردُّ كثر فلما الجيفة، تلك من فيأكل
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سكوَن الصياُد رأى فعندما بذيله، يلعب وهو ظهره عىل يده ويمسح إليه يرمي الصياُد
وملكتُه، إيلَّ خضع قد األسد هذا إنَّ نفسه: يف قال إليه، ُّ وتذهلل به واستئناَسه له األسِد
عىل ووثََب الصياد فتجاَرسَ الوحوش، من غريه مثل جلده وأسلخ أركبه أني إال أرى وما
يده رفع ثم شديًدا، غضبًا غضب الصياد، صنع ما األسد رأى فلما فيه، وطمع األسد ظهر
فمن تمزيًقا؛ ومزََّقه قوائمه تحت طرحه ثم أمعائه، يف مخالبه فدخلت الصياد ورضب
يتجارس وال حاله، من يرى ما حسب عىل امللك عند يكون أن للوزير ينبغي أنه علمُت ذلك
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عليه. امللك فيتغريَّ رأيه لفضل عليه
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ينبغي الوزير: لشماس قال جليعاد امللك ابن الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
رأيه، لفضل عليه يتجارس وال حاله، من يرى ما حسب عىل امللك عند يكون أن للوزير
الغالم: قال امللك؟ عند الوزير به يتزيَُّن الذي ما فأخربني شماس: قال عليه. امللك فيتغريَّ
له قال ألوامره. وتنفيذه الرأي وسداد النصيحة من أمُرها إليه ُفوَِّض التي األمانة أداء
يقتيض ما ويفعل سخطه يجتنَب أن الوزير عىل امللك حقَّ أن من ذكرَت ما ا أمَّ شماس:
إنما امللك كان إذا الحيلة ما أخربني ولكن واجٌب، أمٌر فإنه إياه، قلََّده بما ويهتم رضاه
املِلك ذلك بِعْرشة ابتُِيلَ هو إذا الوزير حيلة فما والعسف؟ الظلم وارتكاب بالجور رضاه
هو وإْن ذلك، عىل يقدر فال ورأيه، وشهوته هواه عن يرصفه أن أراَد إْن فإنه الجائر؟
هذا؟ يف تقول فما عدوٍّا، للرعية وصار ذلك وْزَر حمَل رأيه، له َن وحسَّ هواه عىل تابََعه
عىل تابََعه إذا هو إنما واإلثم، الوْزِر من الوزير أيها ذكرَت ما إنَّ قائًال: الغالم فأجابه
له َ يبنيِّ أن هذا مثل يف املِلك شاَوَره إذا الوزير عىل يجب ولكن الخطأ، من ارتكبه ما
الرعية، يف السرية ُحْسن ويعرِّفه واالعتساف، الجور من ويحذِّره واإلنصاف، العدل طريَق
كالمه إىل وعطف مال فإْن العقاب، من يلزمه ا ممَّ ويحذِّره الثواب، من ذلك يف فيما به ويرغِّ
واحٍد لكلِّ املفاَرقة يف ألن لطيفة؛ بطريقٍة إياه بمفاَرقته إال له حيلَة فال وإال املراد، حصل
املِلك؟ عىل الرعية حق وما الرعية؟ عىل املِلك حق ما فأخربني الوزير: قال الراحة. منهما
ورسوله، ويريضهللا يرضيه فيما ويطيعونه خالصة، بنيٍة يعملونه به يأمرهم الذي قال:
السمَع الرعيِة عىل للملك أن كما حريمهم، وصْوُن أموالهم حْفُظ املِلك عىل الرعية وحقُّ
من أوالهم بما عليه الثناء وُحْسَن حقه، واجَب وإعطاءَه دونه، األنفس وبذَْل والطاعة،
فأخربني والرعية، امللك حقِّ من عنه سألتَُك ما يل بيَّنَْت قد شماس: قال وإحسانه. عدله
أوجُب املِلك عىل الرعية حق نعم، الغالم: قال قلَت؟ ما غري املِلك عىل يشءٌ للرعية بقي هل
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ال ألنه عليهم؛ حقه ضياع من أرضُّ عليه حقهم ضياع أن وهو الرعية، عىل املِلك حق من
عليه يجب ُمْلًكا توىلَّ فَمن الرعية، حقِّ ضياع من إال ونعمته ُمْلكه وزوال املِلك هالك يكون
فبمالزمة السياسة، وإصالح الرعية، وإصالح الدِّين، إصالح وهي: أشياء، ثالثة يالزم أن
قال: الرعية؟ إصالح يف يستقيم أن ينبغي كيف فأخربني قال: ملكه. يدوم الثالثة هذه
من بعضهم وإنصاف لتعليمهم والحكماء العلماء واستعمال سنتهم، وإقامة هم حقِّ بأداء
قال: جيوشهم. وتقوية عنهم، الثقل وتخفيف أموالهم، عن والكف دمائهم، وَحْقن بعٍض،
أوجب الناس من ألحٍد حقٌّ امللك عىل ليس الغالم: قال امللك؟ عىل الوزير حق ما فأخربني
الرأي خطأ عند معه يصيبه ِللَّذي األوىل: خصال؛ لثالث للوزير عليه الواجب الحق من
الوزير منزلة ُحْسَن الناس ليعلم والثانية: الرأي. سداد عند والرعية للملك العام واالنتفاع
الوزير أن والثالثة: الجناح. وخفض والتوقري اإلجالل بعني الرعية إليه فتنظر امللك، عند
شماس: قال يحبونه. بما لهم ووىف يكرهونه ما عنهم دفع والرعية، امللك من ذلك شاَهَد إذا
ما فأخربني منك، وقبلته والرعية والوزير املِلك صفات من يل قلتَه ما جميَع سمعُت قد
الغالم: قال الكالم؟ يف واإلفراط الِعْرض وسبِّ والسفاهة الكذب عن اللسان لحْفِظ ينبغي
ويرتك يعنيه، ال ما شأن يف ينطق وال والحسنات، بالخري إال يتكلم أالَّ لإلنسان ينبغي
رضورة لعدوه وال لصديقه يطلب وال لعدوِّه، منه سمعه حديثًا أحٍد عن ينقل وال النميمة
النافع الضار هو ألنه تعاىل؛ هللا إال رشه ويتقي خريه يرتجي بَمن يَْعبأ وال سلطانه، عند
والبغض هللا من واإلثم الوزر يلزمه لئال بجهٍل يتكلَّم وال عيبًا ألحٍد يذكر وال الحقيقة، عىل
يودع أن َوْليحذر ه، ردِّ عىل أحٌد يقدر ال نَفذَ إذا السهم مثل الكالم أن واعلم الناس، بني
الكتمان، من ثقٍة عىل يكون أن بعد إفشائه رضر يف يقع فربما يفشيه، َمن عند ه رسَّ
عن الرس كتمان فإن عدوه، عن إخفائه من أكثر صديقه عن ه لرسِّ ُمخِفيًا يكون وأن
واألقارب؟ األهل مع الُخلُق ُحْسن عن فأخربني شماس: قال األمانة. أداء من الناس جميع
ما األهل إىل يرصف أن ينبغي ولكن الُخلُق، بُحْسن إال آدم لبني راحَة ال إنه الغالم: قال
األهل؟ إىل يرصفه أن يجب الذي ما فأخربني قال: لهم. يجب ما إخوانه وإىل يستحقونه،
واإلكرام الجانب، ولِني اللسان، وحالوة الجناح، فخفض للوالدين، يرصفه الذي ا أمَّ قال:
أسبابهم، عىل ومساعدتهم املال، وبَذْل فالنصيحة، لإلخوان يرصفه الذي وأما والوقار،
بأعزِّ قابَلُوه ذلك منه عرفوا فإذا الهفوات، من منهم يقع ا عمَّ واإلغضاء لفرحهم، والفرح
َك ودَّ له فابذْل ثقة، عىل أخيَك من كنَت فإذا دونه، األنفَس وبذلوا النصيحة، من عندهم ما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك أموره. جميع عىل له مساِعًدا وُكْن

144



٩١٣ الليلة كانت فلام

عن شماس الوزير سأله ملا جليعاد امللك ابن الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إخوان صنَفنْي: اإلخوان أرى إني شماس: الوزير له قال أجوبتها، له وَردَّ املتقدِّمة املسائل
غريهم عن فأسألَك وصفَت، ما لهم يجب فإنه الثقة إخوان أما معاَرشة، وإخوان ثقة،
خلٍق وُحْسَن لذًة منهم تصيب فإنك املعاَرشة إخوان ا أمَّ الغالم: قال املعاَرشة. إخوان من
وعاِمْلهم لَك، يبذلونه ما مثَل ابذُْل بل لذَّاِتَك، منهم تقطع فال معاَرشة، وُحْسَن لفظ وحالوَة
كالمك ويكون عيشك فيطيب اللسان، وعذوبة الوجه طالقة من به يعاملونك ما بمثل

عندهم. مقبوًال
من للخلق املقدَّرة األرزاق عن فأخربني كلها، األمور هذه عرفنا قد شماس: قال
كان وإذا أجله؟ تمام إىل رزٌق واحد لكلِّ والحيوان، الناس بني مقسومة هي هل الخالق،
إْن أنه عرف ما طلب يف ة املشقَّ ارتكاب عىل املعيشة طاِلَب يحمل الذي فما كذلك، األمر
له ًرا مقدَّ يكن لم وإْن السعي، َة مشقَّ يرتكب لم وإْن حصوله، من بد فال له ًرا مقدَّ كان
متوكًِّال ربه عىل ويكون السعي يرتك فهل السعي؟ غاية إليه سعى ولو له ل يتحصَّ فال
محتوًما، وأجًال مقسوًما رزًقا واحٍد لكلِّ رأينا قد إنَّا الغالم: قال ُمِريًحا؟ ونفسه ولجسده
ومع الطلب، برتك الراحَة طلبه يف يصيب الطلب فصاِحُب وأسباب، طريق رزٍق لكلِّ ولكْن
يُحَرم. أن وإما يصيب، أن إما رضبنَْي: عىل الطالب أن غري الرزق، طلب من بد ال ذلك
يف املحروم وراحة حميدة. طلبه عاقبة وكوُن رزقه، إصابُة الحالتني يف امُلِصيب فراحة
عن والخروج الناس، عىل َكالٍّ يكون أن عن والتنزُّه رزقه، لطلب االستعداد خصال: ثالث
ما اإلنسان يستحلُّ الغالم: قال املعيشة؟ طلب باب عن أخربني شماس: قال املالمة. عهدة

. وجلَّ عزَّ هللا حرَّمه ما ويحرِّم هللاُ، أَحلَّه
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من حرض وَمن هو شماس قام ثم الحد، هذا إىل وصَال ملَّا الكالم بينهما وانقَطَع
عىل أجَلَسه ذلك بعد ثم صدره، إىل أبوه ه وضمَّ لوه، وبجَّ وعظَّموه للغالم وسجدوا العلماء
الغالم قال ثم حياتي. يف عيناي به تقرُّ ولًدا رزقني الذي هلل الحمد وقال: امللك رسير
فتََح يكن لم إن الروحانية، املسائل صاحب العالم أيها العلماء: من حرض وَمن لشماس
جوابًا به أتيُت ما مني قبولك يف قصدك فهمُت قد فإني قليل، بيشء إال العلم من عيلَّ هللا
أن أريد وأنا خطئي، عن صفحَت ولعلك مخطئًا، أو مصيبًا فيه كنُت سواء سألتَني، ا عمَّ
أشَكَل ألنه لساني؛ وصفه عن وَكلَّ ذَْرعي، منه وضاق رأيي، عنه عَجَز يشء عن أسألك
يشء يكون ال حتى يل ترشحه أن منك فأِحبُّ األسود، اإلناء يف الصايف املاء إشكاَل عيلَّ
الحياة جعل كما هللا ألن مىض؛ فيما عيلَّ إبهامه مثل يستقبل، فيما مثيل عىل مبهًما منه
العاِلم، بعلم الجاهل شفاءَ جعل الطبيب؛ بمداواة املريض وشفاء بالطعام، والقوة باملاء،
شهد وَمن الصالحة، املسائل صاحب العقل، امليضء أيها شماس: قال كالمي. إىل فأنِصْت
يف إصابتك وُحْسن إياها، وتقسيمك لألشياء تفضيلك لُحْسن بالفضل كلهم العلماء له
أصوب تأويله يف وأنت إال يشءٍ عن تسألني لسَت أنَك علمت قد عنه، سألتَُك ا عمَّ إجابتك
عن فأخربني الناس، من أحًدا يُْؤِت لم ما العلم من آتاَك قد هللا ألن مقاًال؛ وأصدق رأيًا
من قدرته، جلَّْت الخالق عن أخربني الغالم: قال عنها؟ تسألني أن تريد التي األشياء هذه
مخلوق إال يشءٌ الدنيا هذه يف يَُرى وليس يشء، ذلك قبل يكن ولم الَخْلق؟ خَلَق األشياء أي
اقتَضْت ولكن يشء، ال من األشياءَ يخلق أن عىل قاِدٌر وتعاىل تباَرَك والبارئ يشءٍ، من
ا أمَّ شماس: الوزير قال يشءٍ. من إال شيئًا يخلق لم أنه والعظمة، القدرة كمال مع إرادته
إذ يشء؛ من إال يشءٍ ابتداِع عىل يقدرون فال الصنائع، من وغريه الفخار من اآلالت صنَّاع
تعرف أن شئَت فإن العجيبة، الصنعة بهذه العاَلَم صنََع الذي الخالق وأما مخلوقون، هم
آياٍت ستجد فإنك الخلق، أصناف يف الِفْكَر فأِطِل األشياء، إيجاد عىل وتعاىل تبارك قدرته
أوَجَدها بل يشء، ال من األشياء يخلق أن عىل قادر وأنه قدرته، كمال عىل دالًة وعالماٍت
أوضحُت وقد محًضا، عدًما كانت األشياء مادة هي التي العنارص ألن املحض؛ العدم بعد
إذا حتى يتعاقبان فإنهما والنهار، الليل آية ذلك ويبني منه، شكٍّ يف تكون ال حتى ذلك لك
بظلمته الليل ذهب وإذا مقرٍّا، له نعرف ولم النهار علينا خفي الليل، وجاء النهار ذهب
يُطَوى أين نعرف ال الشمس علينا أرشَقْت وإذا مقرٍّا، لليل نعرف ولم النهار جاء ووحشته
اسمه عزَّ — الخالق أفعال من ذلك وأمثال غروبها، مستقرَّ نعرف لم غربت وإذا نورها،

املخلوقات. من األذكياء أفكاَر يحريِّ مما كثريٌة — قدرته وجلَّْت
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ولكن إنكاره، يستطاع ال ما الخالق قدرة من عرَّفتني إنك العالم، أيها الغالم: قال
موجودة هي التي بكلمته مخلوٌق الخلق إنما شماس: قال لخلقه؟ إيجاده كيف أخربني
قدرته، وارتفَعْت اسمه تعاَظَم هللا إن الغالم: قال األشياء. جميع خلق وبها الدهر، قبل
له أنَّ فلوال بكلمته، خَلَقهم وبإرادته شماس: قال وجودهم. قبل الخلق إيجاَد أراَد إنما
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك موجودة. الخليقة تكن لم كلمة، وأظهر نطًقا

املباح.
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عنها، أجابَه املتقدِّمة، املسائل عن شماًسا سأل ملا الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الوارد الكالم بتحريف إال قلته ما بغري الناس من أحٌد يخربك ال إنه بني، يا له: قال ثم
لها الكلمة إن قولك: ذلك ومن وجوهها، عن الحقائق وْرصِف موضعه، عن الرشائع يف
بكلمته، الخْلَق خَلَق إنه وجل: عز هللا يف قولنا بل العقيدة، هذه من باهلل أعوذ استطاعة،
القدرة بل قدرٌة، لها هللا كلمة أن معناه وليس وصفاته، ذاته يف واحٌد تعاىل أنه معناه
فال سلطانه، وعزَّ شأنه تعاىل هلل صفات الكمال صفات من وغريه الكالم أن كما هلل، صفة
خلقه، جميَع بكلمته خلق ثناؤه جلَّ فاهلل دونه، كلمته تُوَصف وال كلمته، دون هو يُوَصف
مخلوقون. نحن فبالحق الحق، بكلمته األشياء خلق وإنما شيئًا، يخلق لم كلمته وبغري
ولكني بفهٍم، منك ذلك وقبلُت ذكرت، ما كلمته وِعزَّة الخالق أمر من فهمُت قد الغالم: قال
الباطل؟ عرض أين فمن الباطل، ضد والحق الحق، بكلمته الخْلَق خَلَق إنما تقول: سمعتَُك
الفصل إىل فيحتاجون املخلوقني، عىل ويلتبس به يشتبه حتى للحق عروضه يمكن وكيف
للحق مِحبٌّ إنه قلَت فإن له؟ باغض أم الباطل لهذا مِحبٌّ وَجلَّ عزَّ الخالق وهل بينهما؟
يحبه ما عىل الخالق يبغضه الذي هذا دَخَل أين فِمن للباطل، وباغض خلقه، خلق وبه
إىل محتاًجا اإلنسان يكن ولم بالحق، اإلنساَن خلق ملا هللا إن شماس: قال الحق؟ وهو
هللا جعلها التي االستطاعة بسبب به، مخلوق هو الذي الحق عىل الباطل دخل حتى توبٍة،
االعتبار بهذا الحق عىل الباطل دخل فلما بالكسب، ى املسمَّ وامليل اإلرادة وهي اإلنسان يف
االختياري الجزء هو الذي والكسب واستطاعته اإلنسان إرادة بسبب بالحقِّ الباطُل التبََس
الحق، عىل وتثبِّتُه الباطل ذلك عنه لتِرصَف التوبة له هللاُ فخَلَق اإلنسان، طبيعة نصف مع

الباطل. ُمالبَسة عىل أقام هو إن العقوبة له وخلق
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وكيف به؟ التَبََس حتى للحق الباطل هذا عروض سبب ما فأخربني الغالم: قال
اإلنساَن خلق ملا هللا إن شماس: قال التوبة؟ إىل احتاَج حتى اإلنسان عىل العقوبُة وجبَِت
فيه هللا ركََّب حتى كذلك واستَمرَّ توبة، وال عقوبة له يكن ولم له، ُمِحبٍّا جعله بالحق
فنشأ الشهوات، إىل امليل من عليه مطبوعة هي ما مع اإلنسانية كمال من هي التي النفس
صار فلما حبِّه، عىل وُطِبع به اإلنسان ُخِلق الذي بالحق والتباسه الباطل عروض ذلك من
الباطل. يف يقع إنما الحق عن زاَغ وَمن باملعصية، الحق عن زاَغ الغاية هذه إىل اإلنسان
كذلك؛ وهو شماس: قال واملخالفة. باملعصية الباطل عليه دخل إنما الحق إن الغالم: قال
الحق هو وذلك إليه، محتاًجا اإلنساَن خَلَق له محبته زيادة ومن اإلنساَن، يحب هللا ألن
إىل ومال الشهوات، إىل النفس ميل بسبب ذلك عن اإلنسان اسرتخى ربما ولكن بعينه،
وبإزاحة العقوبة، فاستوجب ربه عىص بها التي باملعصية الباطل ذلك إىل فصار الخالف،

الثواب. استوَجَب الحق، محبة إىل ورجوعه بتوبته عنه الباطل
وجد أن إىل جميًعا مرجعهم الخلق أن مع املخالفة مبدأ عن أخربني الغالم: قال
بالتوبة معصيته ُقِرنت ثم لنفسه؟ املعصيَة جلب فكيف بالحق، هللا خَلَقه وقد آدم، بني
مقيًما الخلق بعض نرى ونحن العقاب، أو الثواب عاقبته لتكون فيه النفس تركيب بعد
مستوجبًا الحق، حبِّ من خلقته أصل ملقتىض مخالًفا يحبه، ال ما إىل مائًال املخالفة، عىل
والثواب؛ للرحمة مستوجبًا وطاعته خالقه رضا عىل ُمِقيًما بعضهم ونرى عليه، ربه لسخط
إنما بالخلق املعصية هذه نزول أول إنَّ شماس: قال بينهم؟ الحاصل االختالف سبب فما
وكان والجن، واإلنس املالئكة من اسمه جلَّ هللا خلق ما أَرشَف كان الذي إبليس بسبب كان
والتجربُّ والعظمة الُعْجب داَخَله األمر بهذا انفَرَد فلما غريها، يعرف ال املحبة عىل مطبوًعا
من وأخَرَجه جميعهم، الخالئق دون هللا فردَّه خالقه، ألمر والطاعة اإليمان عن والتكربُّ
املعصية، يحبُّ ال اسمه جلَّ هللاَ أن علم فحني املعصية، يف نفسه إىل َمثْواه َ وصريَّ املحبة
فاستعمل الحسُد داَخَله لخالقه، والطاعة واملحبة الحق ذلك من فيه هو وما آدَم ورأى
إىل مليله العقوبة آدم فلزم الباطل، يف معه مشرتًكا ليكون الحق، عن آلدم رصفه يف الحيلَة
عروض بسبب ربه وصيَة خاَلَف حيث هواه؛ إىل وانقياده عدوُّه له زيَّنَها التي املعصية
ميله ورسعَة اإلنسان َضْعَف — أسماؤه وتقدَّست ثناؤه جلَّ — الخالق علم وملا الباطل،
إىل امليل ورطة من بها لينهض التوبَة برحمته الخالق له جعل الحق، وتركه عدوِّه إىل
هو الذي الحقِّ إىل ويرجع وجنوده، إبليس عدوه به فيقهر التوبة سالَح ويحمل املعصية،
ا، ممتدٍّ أمًدا له جعل قد أسماؤه َسْت وتقدَّ ثناؤه جلَّ هللاَ أن إبليس نظر فلما عليه، مطبوع
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له رشيًكا ويجعله ربه نعمة من ليُخِرجه الِحيََل عليه وأدَخَل باملحاَربة، اإلنسان إىل باَدَر
للتوبة، استطاعًة لإلنسان ثناؤه جلَّ هللا فجعل وجنوده، هو استوجبه الذي السخط يف
األرض عىل له أنَّ وألَهَمه والخالف، املعصية عن ونهاه عليه، ويداِوَم الحقَّ يلزَم أن وأمره
الذي الحقَّ الَزَم إْن ثوابًا اإلنساُن استَحقَّ فبذلك نهاره؛ وال ليله عنه يفرت ال محاِربًا عدوٍّا
شهرزاد وأدَرَك الشهوات. إىل به وماَلْت نفُسه غلبَتْه إن وعقابًا حبِّه، عىل طبيعتُه ُجِبلت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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وأجابه املتقدمة املسائل عن شماس سأل ملا الغالم أنَّ السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
غاية يف وهو خاِلَقهم يخالفوا أن الخْلُق استطاع قوة بأي أخربني ذلك: بعد له قال عنها،
عىل قادٌر أنه ترى أََال إرادته، عن يخرج وال يشء يقهره ال أنه مع وصفَت، كما العظمة
اسمه جلَّ تعاىل هللا إن شماس: قال دائًما؟ املحبة وإلزامهم املعصية هذه عن خلقه رصف
والقدرة االستطاعة ومنحهم الخري طريق لهم َ بنيَّ قد محبته، بأهل رءوٌف ُمنِصٌف عادٌل
قال واملعصية. الهالك إىل صاروا ذلك بخالف عملوا فإن الخري، من أرادوا ما فعل عىل
ما فعل عىل قادرون بسببها وهم االستطاعَة منحهم الذي هو الخالُق كان إذا الغالم:
قال الحق؟ إىل يردَّهم حتى الباطل من يريدون ما وبني بينهم يَُحْل لم يشء فألي أرادوا،
يرحمه ولم السخُط إلبليس منه سبق كما ألنه حكمته؛ وباهر رحمته ِلعظيم ذلك شماس:
هو هذا الغالم: قال عليه. سخطه بعد عنه فرِيضَ بالتوبة الرحمُة آلدم منه سبقت كذلك،
كل عىل القدرة له هللا غري خالٌق وليس عمله، عىل أحد لكلِّ املجازي هو ألنه بعينه؛ الحق
غريه؟ ال يحب ما خلق إنما أم ، يحبُّ ال وما يحبُّ ما هللا خلق هل الغالم: قال ثم يشء.
الشيئني، هذين بال ما الغالم: قال . يحبُّ ما إال يَْرَض ولم يشء كلَّ خلق قد شماس: قال
بصاحبه؟ العذاب فيحلُّ هللاَ يُغِضب واآلَخر لصاحبه، الثواب ويُوِجب هللا يُرِيض أحدهما
هما الغالم: قال شأنهما. يف أتكلََّم حتى إياهما ْمني وفهِّ األمرين هذين يل ْ بنيِّ شماس: قال
الخري أن علمَت قد أراك العاقل، أيها شماس: قال والروح. الجسم يف املركبان والرش الخري
رضا فيه لكونه خريًا منهما الخري َي فُسمِّ والروح، الجسد يعملها التي األعمال من والرش
بفعل وترضيه هللا تعرف أن عليك وجب وقد هللا، سخط فيه لكونه ا رشٍّ الرشُّ َي وُسمِّ هللا،

الرش. فعل عن ونهانا بذلك أَمَرنا ألنه الخري؛
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الخمس الحواسُّ يعملهما إنما والرش، الخري أعني الشيئني، هذين أرى إني الغالم: قال
والشم والبرص والسمع الكالم عنه الناشئ الذوق محل وهي اإلنسان، جسد يف املعروفة
قال للرش؟ أم جميًعا للخري ُخِلقت الخمس الحواسُّ هذه هل تعرِّفني أن فأِحبُّ واللمس،
ذهنك يف وَضْعها الواضحة، الحجة وهو عنه، سألَت ما بياَن اإلنسان أيها افَهْم شماس:
ولم حبه عىل وطبعه بالحق، اإلنسان خلق وتعاىل تبارك الخالق أن وهو قلبََك، بها وأَْرشِ
إىل إال وتعاىل تبارك ينسب وال حادٍث، كل يف املؤثرة العلية بالقدرة إال مخلوق منه يصدر
املطبوعة النَّْفس فيه وركََّب ملحبته اإلنسان خلق وقد واإلحسان، واإلنصاف بالعدل الحكم
أو للنعيم سببًا الخمس الحواسَّ هذه وجعل االستطاعة، له وجعل الشهوات، إىل امليل عىل
للعمل، واليدين للنطق، اللسان خلق ألنه شماس: قال ذلك؟ وكيف الغالم: قال الجحيم.
الحواسِّ هذه من واحدٍة كلَّ أعطى وقد للسماع، واألذنني للنظر، والبرص للميش، والرِّْجلني
والذي برضائه، إال تعمل أالَّ منها واحدة كلَّ وأمر والحركة، العمل عىل وهيََّجها استطاعًة
البرص من يرضيه ا وممَّ الكذب؛ هو الذي ضده هو ما وترُك الصدُق النطق من يرضيه
إىل كالنظر هللا، يكرهه ما إىل النظر رصف وهو ضده وترك هللا، يحبه ما إىل النظر رصُف
وترك هللا، ُكتُب يف وما كاملوعظة الحق إىل إال يستمع أالَّ السمع من يرضيه ومما الشهوات؛
خولَّهما ما يقبَضا أالَّ اليدين من يرضيه ومما هللا؛ سخط يُوِجب ما يسمع أن وهو ضده
يف هللا خوَّلهما ما رصف أو اإلمساك وهو ضده وترك يرضيه، وجٍه عىل يرصفاه بل هللا،
ضده وترك التعليم، كقصد الخري يف سعيهما يكون أن الرِّْجلني من يرضيه ومما معصية؛
فإنه اإلنسان، يعملها التي الشهوات من ذلك سوى وما هللا، سبيل غري يف يمشيَا أن وهو
التناُسل شهوة نوعان: الجسد من تصدر التي الشهوة ثم الروح؛ بأمر الجسد من يصدر
أن وسخطه حالًال، إال تكون ال أنها التناُسل شهوة من هللا يريض فالذي البطن، وشهوة
يتعاطى أالَّ ذلك من هللا يريض والذي والرشب، فاألكل البطن شهوة وأما حراًما، تكون
هللا يغضب والذي ويشكره، هللا ويحمد كثريًا، أو كان قليًال له، أَحلَّه ما إال أحد كلُّ منه
هللا أن عملت وقد باطل. األحكام هذه من ذلك سوى وما ، بحقٍّ له ليس ما يتناول أن منه
أوَجبَه ما يفعل أن الجسد أعضاء من عضو كلَّ وأمر بالخري، إال يرىض وال يشء كلَّ خلق

الحكيم. العليم هو ألنه عليه؛
الشجرة من لألكل سبب آدم أن قدرته جلَّْت هللا علم يف سبق هل فأخربني الغالم: قال
قال املعصية؟ إىل الطاعة من خرج وبذلك كان، ما أمره من كان حتى عنها هللا نهاه التي
ذلك وبيان آدم، يخلق أن قبل تعاىل هللا علم يف ذلك سبق قد العالم، أيها نعم شماس:
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وذلك عاصيًا، يكون منها أَكَل إذا بأنه وإعالمه األكل عن التحذير من له َم تقدَّ ما ودليله
يف سقط أن فلما ربه، عىل بها يحتَجُّ حجٌة آلدم يكون لئال واإلنصاف العدل طريق من
هللا فبعث بعده، من نسله يف ذلك جرى واملعتبة، املعرية عليه وعظمت والهفوة الورطة
املواعظ من فيها ما لنا وبيَّنوا بالرشائع فأعلمونا ُكتبًا، وأعطاهم والرسل األنبياء تعاىل
وما نفعله أن يجب ما لنا وبيَّنوا املوصل، السبيَل لنا وأوضحوا لنا لوه وفصَّ واألحكام،
وربح، أصاب فقد الحدود بهذه عمل فَمن باالستطاعة؛ مسلَّطون فنحن نرتكه، أن يجب
وهذه الدارين، يف وخرس خاَلَف فقد الوصايا هذه بغري وعمل الحدود هذه تعدَّى وَمن
إال لنا الشهوات خلق وما األشياء، جميع عىل قادر هللا أن علمت فقد والرش، الخري سبيل
استعملناها وإذا خريًا، لنا لتكون الحالل وجه عىل نأخذها أن وأمرنا وإرادته، برضائه
أصابنا وما تعاىل، هللا فمن حسنٍة من أصابنا فما ا، رشٍّ لنا تكون فإنها الحرام وجه عىل
وأدرك كبريًا. علوٍّا ذلك عن هللا تعاىل الخالق من ال املخلوقني معارش أنفسنا فمن سيئٍة من
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٩١٦ الليلة كانت فلام

عن شماًسا الوزير سأل ملا جليعاد امللك ابن الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يُنَسب ا وممَّ تعاىل هللا إىل يُنَسب ا ممَّ يل وصفته ما له: قال أجوبتها، له وَردَّ املسائل هذه
فأني منه، التعجب فرط عقيل َ حريَّ الذي األمر هذا عن فأخربني فهمته، فقد خلقه إىل
وقد للدنيا، ومحبتهم لها الذكرى وتركهم اآلخرة عن وغفلتهم آدم بني ولد من عجبُت
من تراه الذي فإن نعم، شماس: قال صاغرون. وهم منها ويخرجون يرتكونها أنهم علموا
بالؤه، البالء لصاحب وال نعيمه، النعيم لصاحب يدوم ال أنه دليٌل بأهلها وغْدِرها ها تغريُّ
حاله َ يتغريَّ أن بد فال بها، ومغتبًطا عليها قادًرا كان وإن ها تغريُّ صاحبها يأمن فليس
زخرفها؛ من فيه هو بما ينتفع وال ثقٍة، عىل منها اإلنسان وليس االنتقال، إليه ويرسع
ذلك وأن اآلخرة، عن وَسَها بها اغَرتَّ َمن حاًال الناس أسوأ أن عرفنا ذلك عرفنا وحيث
االنتقال بعد له تحصل التي واألهوال واملشقة الخوف ذلك يعادل ال أصابه قد الذي النعيم
من فيه هو ما وفراقه املوت حضور عند يصيبه ما يعلم العبد كان لو أنه وعلمنا منها،
الغالم: قال وأنفع. لنا خري اآلخرة أن نَّا وتيقَّ فيها وما الدنيا رَفَض َلكان والنعيم، اللذات
إىل وأرشدتني امليضء، بمصباحك قلبي عىل كانت التي الظلمُة هذه زاَلْت قد العالم، أيها

به. أنظر رساًجا وأعطيتني الحق، اتِّباع من سلكتها التي السبيل
الربيع، زمان كان إذا إنه وقال: بالحرضة كانوا الذين الحكماء أحد قام ذلك فعند
والتفاسري املسائل من أشياء منكما سمعُت وقد مرًعى، الفيل مع األرنب يطلب أن بد فال
مواهب خري ما فأخرباني يشءٍ، عن أسألكما أن إىل ذلك فدعاني أبًدا، أسمعه أني أََر لم ما
وما الكبري ما فأخرباني قال: صالح. وولد حالل، ورزق الجسم، صحة الغالم: قال الدنيا؟
صرب ما فهو الصغري وأما منه، أصغر له صرب ما فهو الكبري ا أمَّ الغالم: قال الصغري؟
تجتمع الغالم: قال فيها؟ الخالئق تجتمع التي أشياء األربعة ما فأخرباني قال: منه. ألكرب
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فما قال: املوت. سكرات ويف النساء، وشهوة النوم، ولذة والرشاب، الطعام يف الخالئق
الطبع، ة وِخسَّ الحماقة، الغالم: قال عنها؟ القباحة تنحية عىل أحٌد يقدر ال أشياء الثالثة
عن يضع الذي الكذب الغالم: قال قبيح؟ كله أنه مع أحسن الكذب فأي قال: والكذب.
كرب الغالم: قال حَسنًا؟ كله كان وإْن قبيح، الصدق وأي قال: نْفًعا. ويجرُّ الرضَر صاحبه
بما اإلنسان أُعِجب إذا الغالم: قال القبيح؟ أقبح وما قال: به. وإعجابه عنده بما اإلنسان
يضعه يشء يف إال همة له ليس كان َمن الغالم: قال أحمق؟ الرجال فأي قال: عنده. ليس

بطنه. يف
بعدك، من بامُلْلك لولدك تعهد أن نحبُّ ولكْن ملكنا، أنت امللك، أيها شماس: قال
ما أن عىل والناس العلماء من حَرضَ َمن امللك حثَّ ذلك فعند والرعية. الخول ونحن
عهده ويل جعله فإنه ابنه، أمَر يمتثلوا أن وأمرهم به، ويعملون يحفظونه منه سمعوه
العلماء من مملكته أهل جميِع عىل العهد وأخذ والده، ملك عىل خليفًة ليكون بعده من

أمره. عليه ينكثوا وال عليه يتخلَّفوا أالَّ الناس وبقية والصبيان والشيوخ والشجعان
عىل أَرشَف حتى شديًدا مرًضا امللك مرض سنة، عرشة سبع امللك ابن عىل أتى فلما
يل فادعوا بي، نزل قد املوت داءُ هذا ألهله: قال به، نزل قد املوت أن امللك أيَقَن فلما املوت،
فخرجوا ويحرض. إال أحٌد منهم يبقى ال حتى مملكتي، أهَل يل واجمعوا وولدي، أقاربي
ودخلوا بأجمعهم حرضوا حتى البعيدين للناس بالنداء وأجهروا القريبني، الناس ونادوا
قال هذا؟ مرضك من لنفسك ترى وكيف امللك؟ أيها أنت كيف له: قالوا ثم امللك، عىل
عيلَّ، تعاىل هللا قدََّره بما السهم نفذ وقد القاضية، فيه الذي هو هذا مريض إنَّ امللك: لهم
مني. اْدُن البنه: قال ثم اآلخرة. أيام من يوم وأول الدنيا، أيام من يوٍم آِخر يف اآلن وأنا
عيناه، دمعت قد وامللك فراشه، يبلَّ أن كاد حتى شديًدا بكاءً يبكي وهو الغالم منه فدنا
له جرى َمن بأول لسُت فإني ابني، يا تَبِْك ال لولده: امللك قال ثم حرض، َمن كلُّ وبكى
املوضع إىل يسبقك خريًا واعمل هللا فاتَِّق هللا، خلقه ما جميع عىل سائر ألنه املحتوم؛ هذا
وقعودك قيامك يف هللا بِذْكر نفسك واشغْل الهوى تُِطِع وال الخالئق، جميع تقصده الذي
شهر وأدرك والسالم. معك كالمي آخر وهذا عينك، نْصَب الحقَّ واجعل ونومك، ويقظتك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، زاد
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امللك له وعهد الوصية، بهذه أوىصولده ملا جليعاد امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حافًظا، ولوصيتك مطيًعا، لَك أَزْل لم أني أبتي يا علمت قد ألبيه: الغالم قال بعده، من
به، ترىض ا عمَّ موتك بعد أخرج فكيف األب؛ ِنْعَم يل وأنت طالبًا، ولرضاك ذًا، منفِّ وألمرك
رصُت وصيتك حفظُت فإذا عيلَّ؟ ودِّك عىل أقدر وال يل، مفاِرق تربيتي ُحْسِن بعد وأنت
سكرات من االستغراق غاية يف وهو امللك له فقال األكرب. النصيب يل وصار سعيًدا، بها
فاكظم اغتْظَت إذا وهن: واآلخرة، الدنيا يف بها هللا ينفعك خصال عْرشَ الزم بني، يا املوت:
فاعدْل، حكمَت وإذا فأوِف، وعْدَت وإذا فاصدْق، نطقت وإذا فاصرب، بُلِيت وإذا غيظك،
أذاَك وُكفَّ لعدوَِّك، معروفك وابذل أعدائك، عن واصفح ُقوَّادك، وأكرم فاعُف، قدرَت وإذا
قسمَت إذا وهي: مملكتك، أهل يف بها هللا ينفعك أخرى خصال عْرشَ أيًضا والزم عنه.
واترِك النُّْصح، واقبَِل بعهدك، فأوِف عاَهْدَت وإذا تَُجْر، فال بحقٍّ عاَقبَْت وإذا فاعدل،
بني عادًال حاكًما وُكْن الحميدة، والسنن الرشائع عىل باالستقامة الرعية والزِم اللَّجاجة،
من للحارضين قال ثم وُمفِسدهم. عاتيهم ويخافك وصغريهم كبريهم يِحبََّك حتى الناس
أمر ومخاَلفة إياكم بعده: من بامُلْلك لولده عْهَده حارضين كانوا الذين واألمراء العلماء
ورضًرا لَجْمعكم، وتفريًقا ألرضكم، هالًكا ذلك يف فإن لكبريكم؛ االستماع وترك ملككم،
عليه، عاهدتموني ما علمتهم أنتم وها أعداؤكم، بكم فتشمت ألموالكم، وتلًفا ألبدانكم،
وبينه، بينكم أيًضا يكون وبينكم بيني الذي وامليثاق الغالم، هذا مع عهدكم يكون فهكذا
معي كنتم ما عىل معه واثبتوا أحوالكم، صالح ذلك يف ألن ألمره؛ والطاعة بالسمع وعليكم

والسالم. نعمتكم وويل مِلُككم ذا هو وها حالكم، ويحسن أموركم فتستقيم
وشكر وقبََّله إليه ابنه فَضمَّ لسانه، واْلتََجم املوت سكرات به اشتدَّْت هذا بعد ثم
نوه كفَّ إنهم ثم مملكته، وأهل رعيته جميُع عليه فناح روحه، وطلَعْت نحبه قىض ثم هللا،
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وتوَُّجوه امللك حلَة فألبسوه معهم والغالم رجعوا ثم وإعظاٍم، وتبجيٍل بإكراٍم ودفنوه
بِسرية فيهم الغالم فسار امللك، رسير عىل وأجلسوه أصبعه يف الخاتَم وألبسوه والده، بتاِج
بشهواتها، وجذبَتْه الدنيا له تعرََّضْت ثم يسرية، مدًة واإلحسان والعدل الحلم من أبيه
ونبذ املواثيق، من أبوه به قلََّده كان ما وترك أمورها، زخارف عىل وأقبََل لذَّاتها، فاستغنم
ال فصار النساء، حبُّ به واشتدَّ هالكه، فيه فيما ومىش مملكته، وأهمل لوالده الطاعة
جمع ا ممَّ أكثر عدًدا النساء من فجمع بها، ج ويتزوَّ إليها ويرسل إال حسناء بامرأة يسمع
مع ويستمر منهن، بطائفٍة يوم كلَّ يختيل وصار إرسائيل، بني ملك داود بن سليمان
وال حكمه، عن وال ُمْلكه عن يسأل وال عندهن من يخرج ال كامًال، شهًرا بِهنَّ يختيل َمن
منه رأوا فلما جوابًا، لهم يردُّ فال كاتبوه وإذا رعيته، من إليه يشكو َمن َمْظلمة يف ينظر
وأمور دولته ألمور وإهماله أمورهم، يف النظر تْرِك من عليه منطٍو هو ما وَعايَنوا ذلك
بعض عىل بعضهم وأقبََل عليهم ذلك فشقَّ البالءُ، بهم يحلُّ قليٍل عن أنهم قوا تحقَّ رعيته،
أمرنا عليه نقصُّ وزرائه، كبري شماس إىل بنا امشوا لبعض: بعضهم فقال يتالومون،
امللك هذا فإن البالء، بنا يحلُّ قليٍل فعن وإال لينصحه، امللك هذا أمر من يكون ما ونعرِّفه
العالم أيها له: وقالوا شماًسا وأتوا فقاموا بأشطانها. وختنته بلذَّاتها، الدنيا أدهَشتْه قد
الباطل عىل فأقبََل بأشطانها، وختنته بلذَّاتها، الدنيا أدَهَشتْه قد امللك هذا إن الحكيم،
وسببه الهالك، إىل أمرنا ويصري العامة تفسد اململكة وبفساد مملكته، فساد يف وسعى
يمكن وال لغريه، وال للوزير ال أمٌر عنده من إلينا يربز وال نراه، ما وأياًما شهًرا نمكث أننا
عنهم، لغفلته رعيته من أحٍد حاَل د يتعهَّ وال حكومٍة، يف ينظر وال حاجٌة، إليه تُرَفع أن
يكون أن ينبغي وليس منَّا، وأكمل أكربنا ألنك األمور بحقيقة لنخربك إليك أتينا قد وإننا
لعله وكلِّْمه فانطِلْق امللك؛ هذا إصالح عىل أحد أقدر ألنك بها؛ مقيٌم أنت أرٍض يف بالءٌ

هللا. إىل ويرجع كالمك يقبل
الولد أيها له: وقال إليه الوصول يمكنه بَمن اجتَمَع حيث إىل ومىض شماس فقام
وأُخِربه وجهه أنظر أريد أمًرا عندي ألن امللك؛ عىل الدخول يف يل تستأذن أن أسألك الجيد،
يأذن لم شهر منذ من سيدي، يا وهللا قائًال: الغالم فأجاب عنه. به يجيبني ما وأسمع به،
َمن عىل أدلَُّك ولكْن وجًها، له رأيُت ما املدة هذه فطول أنا، وال عليه الدخول يف ألحٍد
الطعام له ويأخذ رأسه عىل يقوم الذي الفالني بالوصيف تتعلَّق أنك وهو لَك، يستأذنه
تريد. ما لَك يفعل فإنه لَك، بََدا ا عمَّ أسأله الطعام ليأخذ املطبخ إىل خرج فإذا املطبخ، من
يف الدخول وأراد أقبََل قد بالوصيف وإذا قليًال، وجلس املطبخ باب إىل شماس فانطلق
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فمن ه، يخصُّ بكالٍم ألخربه بامللك أجتِمَع أن أِحبُّ بني يا له: قائًال شماس فكلََّمه املطبخ،
عليه، بالدخول إذنًا منه يل وتأخذ يل تكلَِّمه أن نفسه وطابَْت غدائه من فرغ إذا فضلك
َه وتوجَّ الطعاَم الوصيف أخذ فلما وطاعة. سمًعا الوصيف: فقال به. يليق بما أكلِّمه لكي
يريد بالباب واقف شماًسا إن الوصيف: له قال نفسه طابَْت ا فلمَّ منه، وأكل امللك إىل به
وأمر ذلك، من وارتاَب امللك ففزع بك. تختصُّ بأموٍر ليُعِلمك عليك الدخول يف اإلذَن منك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عليه. بإدخاله الوصيف
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خرج عليه، شماس بإدخال الوصيَف أَمَر ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
امللك يدي وقبََّل ساجًدا هلل خرَّ امللك عىل دخل فلما الدخول، إىل ودعاه شماس إىل الوصيف
مدًة يل إنَّ له: فقال عيلَّ؟ الدخول طلبَْت حتى شماس يا أصابََك ما امللك: فقال له، ودعا
بكالٍم إليك وجئُت طلعتك شاهدُت أنا فها كثريًا، إليك اشتقُت وقد امللك، سيدي وجَه أََر لم
أيها اعلم شماس: فقال لك. بََدا ما ُقْل له: فقال نعمة. بكل املؤيَّد امللك أيها لك أذكره
امللوك من أحًدا يرزقه لم ما سنَِّك حداثة عىل والحكمة العلم من رزقك تعاىل هللا أن امللك
غريه إىل إياه َلَك خوَّ ا عمَّ تخرج ال أنك يحب هللا وأن بامللك، ذلك لك َم تمَّ هللا وأن قبلك،
وألموره حافًظا لوصاياه تكون أن ينبغي بل بذخائرك، تحاربه فال له، عصيانك بسبب
نُْصَحه وأضْعَت عهده ورفضت ووصيتَه، أباك نسيَت قالئل أيام منذ رأيتَُك قد ألني طائًعا؛
امللك: قال بشكره. تقيدها ولم عليك هللا نعمَة تذكر ولم وأحكامه، عدله وزهدَت وكالمه،
هللا قلََّدَك وما مملكتك، أموِر َد تعهُّ تركَت أنك سببه شماس: قال سببه؟ وما ذلك؟ وكيف
وقد الدنيا، شهوات قليل من لك نته حسَّ فيما النَّْفس عىل وأقبلَت رعيتك، أمور من إياه
أيها عندي والرأي عليه. يحافظ أن للملك ينبغي ا ممَّ والرعية والدين امللك إصالح إن قيل:
تُقِبْل وال النجاة، فيه الذي الواضح السبيل تجد فإنك عاقبتك، يف النظَر تُحِسَن أن امللك
فقال السمك. صيَّاد أصاب ما فيصيبك الهالك، ورطة إىل املوصلة الفانية القليلة اللذة عىل

ذلك؟ كان وكيف امللك: له
فلما عادته، عىل منه ليصطاد نهٍر إىل أتى قد صيَّاًدا أن بلغني قد شماس: قال
حاجة يل ليس نفسه: يف فقال عظيمًة، سمكًة أبَرصَ الجرس عىل ومىش النهر إىل وصل
تُغِنيني وهي آخذها، حتى تذهب حيث إىل السمكة هذه وأتبع أميش فأنا هنا، ها باملقام
أن إىل املاء جرياُن فأخذه السمكة خلف ونزل ثيابه من فتعرَّى أيام، مدَة الصيد عن
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قد ما رأى فلما الشاطئ، عن بعيًدا نفسه فوَجَد التَفَت ثم عليها، وقبض بالسمكة ظفر
وترك بيده، عليها وقبض بنفسه خاَطَر بل ويرجع، السمكة يرتك لم املاء جرياُن به صنع
يدخلها ال دوَّامة وسط يف رماه أن إىل املاء يسحبه زال فما املاء، جريان مع سابًحا جسده
عىل املحافظني من ناس فأتاه الغريق! أنقذوا ويقول: يصيح فصار منها، ويخلص أحٌد
فقال العظيم؟ الخطر هذا يف نفسك ألقيَت حتى دهاك وما شأنك؟ ما له: وقالوا البحر
فقالوا: والَهَلكة. الهوى عىل وأقبلُت النجاة فيه الذي الواضح السبيَل تركُت الذي أنا لهم:
قديٍم من تعرف وأنت الَهَلكة؟ هذه يف نفسك وأدخْلَت النجاة سبيَل تركَت كيف هذا، يا
فكنت نفسك، ونجاة يدك يف ما رمي عن منعك الذي فما وسلم، أحٌد هنا ها دخل ما أنه
من ينقذك منَّا أحٌد ليس واآلن منه. نجاة ال الذي الهالك هذا يف تقع وال روحك تنقذ
عليه، نفسه حملته ا ممَّ بيده كان ما وفَقَد حياته من الرجاء الرجل فقطع الَهَلكة. هذه
الحقري األمَر هذا تَدََع أن ألجِل إال املثَل هذا امللك أيها لَك رضبُت وما عظيًما. هالًكا وهلك
بنظام والقيام رعيتك سياسة من متقلِّده أنت فيما وتنظر مصالحك، عن اللهو فيه الذي
كان إذا شماس: قال به؟ تأمرني الذي فما امللك: قال عيبًا. فيك أحٌد يرى ال حتى ملكك،
إليهم، واعتذر أحوالهم يف وانظر عليك بالدخول للناس َفائْذن وعافية، بخرٍي وأنت غٍد يف
بالصواب، تكلَّْمَت إنك شماس، يا امللك: فقال السرية. وُحْسن بالخري نفسك من ِعْدهم ثم

تعاىل. هللا شاء إن غٍد يف به نصحتني ما فاعل وإني
امللك خرج الصباح أصبح فلما ذكره، ما بكلِّ الناس وأعلم عنده من شماس فخرج
ما لهم يصنع أن ووعدهم إليهم يعتذر وصار عليه، الدخول يف للناس وأِذَن حجابه من
وكانت امللك نساء إحدى إن ثم منزله. إىل واحد كلُّ وصار وانرصفوا بذلك فرضوا يحبون،
ما بسبب أموره يف متفكًِّرا اللون َ متغريِّ فرأَتْه عليه، دخَلْت قد عنده وأكرمهن إليه أحبهن
شيئًا؟ تشتكي هل النفس؟ َقِلق امللك أيها أراك يل ما له: فقالت وزرائه، كبري من سمعه
وعن أحوايل عن الغفلة ولهذه يل فما شئوني، عن اللذَّات استغرقتني وإنما ال، لها: فقال
قائلًة: فأجابته يدي. من ملكي يخرج قليٍل فعن ذلك عىل استمررت وإِن رعيتي؟ أحوال
وكيدك، نكايتك يريدون إنما فإنهم مغشوًشا، ووزرائك الك عمَّ مع امللك أيها أراَك إني
تقيض أن يريدون بل راحة، وال نعيًما تغنم وال اللذة، هذه ملكك من لك تحصل ال حتى
الذي مثل وتكون والتعب، بالنََّصب يفنى عمرك إنَّ حتى عنهم، املشقة تدفع أن يف عمَرك
ذلك؟ كان وكيف امللك: فقال واللصوص. الفتى مثل تكون أو غريه، إلصالح نفسه قتل
عىل فمروا عادتهم، عىل يرسقون يوم ذات خرجوا اللصوص من سبعًة أن ذكروا فقالت:
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فقالوا بينهم، واِقٍف صغرٍي بولٍد هم وإذا البستان، ذلك فدخلوا رطب، جوز فيه بستاٍن
جوزها من وتأكل الشجرة هذه وتطلع البستان هذا معنا تدخل أن لَك هل فتى، يا له:
زاد شهر وأدرك معهم. ودخل ذلك إىل الفتى فأجابهم جوًزا؟ منها لنا وترمي كفايتك،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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بعضهم قال معهم، ودخل اللصوَص أجاَب ملا الفتى أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الفتى. هذا من ألطف فينا نرى ما فقالوا: فأصعدوه. وأصغرنا نا أخفِّ إىل انظروا لبعض:
فقال فيؤذيك. أحٌد يراك لئال شيئًا الشجرة من تلمس ال فتى، يا قالوا: أصعدوه فلما
حتى قويٍّا تحريًكا منها غصٍن كلَّ وحرِّْك وسطها يف اقعد له: فقالوا أفعل؟ وكيف الفتى:
فلما التقطناه. مما نصيبََك فُخذْ إلينا ونزلَت فيها ما فرغ وإذا فنلتقطه، فيه ما يتناثر
واللصوص منه يتناثر والجوز وحده غصن كلَّ يحرِّك صار الشجرة عىل الفتى صعد
فقال الحال، ذلك عىل وهم عندهم واِقف الشجرة بصاحب وإذا كذلك هم فبينما يجمعونه،
هذا فرأينا بها مررنا أننا غري شيئًا، منها نأخذ لم له: فقالوا الشجرة؟ ولهذه لكم ما لهم:
حتى األغصان بعَض فهزَّ منها، يُطِعمنا أن منه فطلبنا صاحبها أنه فاعتقدنا فوقها، الولد
فقال: أنت؟ تقول فما للغالم: الشجرة صاحب فقال ذنب. لنا ما ونحن الجوز، منها انتثر
بالصعود فأمروني هنا، إىل جميًعا أتينا أننا وهو ، الحقَّ لك أقول أنا ولكن هؤالء، كِذَب
صاحب فقال أمرهم. فامتثلُت الجوز، عليهم ينتثر كي األغصاَن ألهزَّ الشجرة هذه عىل
الغالم: فقال منها؟ يشء بأكل انتفعَت وهل عظيم، بالء يف نفسك ألقيَت لقد الشجرة:
أنك وهو وجهلك، حماقتك اآلن علمت لقد الشجرة: صاحب له فقال شيئًا. منها أكلُت ما
إىل امضوا سبيل، عليكم يل ما للصوص: قال ثم غريك. إلصالح نفسك تلِف يف سعيَت
يُهِلكوك أن يريدون دولتك، وأهل وزراؤك وهكذا وعاقبه. الولد عىل وقبض سبيلكم. حال
ولقد قلِته، ما ا حقٍّ امللك: فقال بالفتى. اللصوص فعل ما مثل بك ويفعلوا أمرهم، إلصالح
إىل عيش أرغد يف زوجته مع بات ثم لذَّاتي. أترك وال إليهم أخرج ال فأنا خربك، يف صدقِت

الصباح. أصبح أن
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الرعية، من معهم حرض َمن مع الدولة أرباب وجمع الوزير قام الصباح أصبح فلما
يأذن ولم إليهم يخرج ولم الباب لهم يفتح فلم َفِرحني، مستبِرشين امللك باب إىل جاءوا ثم
أََما والحكيم، الفاضل الوزير أيها لشماس: قالوا ذلك من يئسوا ا فلمَّ عليه، بالدخول لهم
فانظْر الكذب؟ ذنوبه إىل جمع قد الذي العقل القليل السن الصغري الصبي هذا حاَل ترى
نرجو ولكن ذنوبه، إىل تضيفه أن يجب ذنب وهذا وعد، بما يوِف ولم أخَلَفه كيف لَك وعَده
عىل ُمنِكرين غري فإنَّا الخروج، عن ومنعه تأخريه يف السبب ما وتنظر ثانيًا إليه تدخل أن
ودخل إليه َه توجَّ شماًسا إن ثم القساوة. غايَة بلغ فإنه األمَر، هذا مثل الذميمة طباعه
وتركَت اللذة، من يسرٍي يشءٍ عىل أقبْلَت قد أراَك يل ما امللك، أيها عليك السالم وقال: عليه
فألهاه لبنها، عىل منطٍو وهو ناقة له الذي مثل وكنَت به؟ االعتناء ينبغي الذي الكبريَ األمَر
ِت أَحسَّ فلما بزمامها، يعتِن ولم حلبها عىل يوًما فأقبََل زمامها، ضبط عن لبنها ُحْسن
أن مع والناقة، اللبن فاِقَد الرجل فصار الفضاء، وطلبَِت نفسها جذبَْت الزمام، برتك الناقُة
ليس فإنه ورعيتك، نفسك صالح فيه فيما امللك أيها فانظر نفعه؛ من أكثر لقيه ما رضَر
ينبغي وال الطعام، إىل حاجته أجل من املطبخ باب عىل الجلوَس يديم أن للرجل ينبغي
الطعام من يبتغي الرجل أن وكما إليهن، ميله أجل من النساء مع الجلوس يُكِثر أن له
أن العاقل للرجل ينبغي كذلك العطش، ألم يدفع ما الرشاب ومن الجوع، ألَم يدفع ما
الباقي ويرصف نهار، كل يف النساء مع بساعتني ساعة والعرشين األربع هذه من يكتفي
من أكثر بهن الخلوة وال النساء مع املكَث يطيل وال رعيته، مصالح ويف نفسه مصالح يف
وال إليه، يرشْدَن وال بخرٍي يأمْرَن ال ألنهن وبدنه؛ لعقله ٌة مرضَّ فيه ذلك فإن ساعتني،
نسائهم، بسبب هلكوا كثرية ناًسا أن بلغني وقد فعًال، وال قوًال منهن يقبل أن ينبغي
كان وكيف امللك: فقال أمرته. فيما أطاعها لكونه بزوجته اجتماعه من هلك رجل فمنهم

ذلك؟
فكان عنده، مكرَّمة وكانت يحبها وكان زوجة له كان رجًال أن زعموا شماس: قال
كلِّ يف إليه يأتي فكان جديًدا، بيده غَرَسه بستان له وكان برأيها، ويعمل قولها يسمع
فقال بستانك؟ يف غرسَت يشءٍ أيَّ األيام: من يوًما زوجته له فقالت ويسقيه، ليُصِلحه يوم
أن لَك هل له: فقالت وسقيه. إصالحه يف مجتهد أنا وها وتريدينه، تحبينه ما كل لها:
فقال: مستجاب. دعائي فإن صالحة، دعوة لك وأدعو أراه حتى فيه وتفرِّجني تأخذني
َه وتوجَّ معه زوجته أخذ الرجل أصبح فلما وآخذك. غٍد يف إليك آتي حتى أمهليني نعم،
بُْعٍد، عىل الشباب من اثنان إليهما نظر دخولهما حال ويف فيه، ودخَال البستان إىل بها
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إال البستان هذا دخَال وما زانية، املرأة هذه وإن زاٍن الرجل هذا إن لآلَخر: أحدهما فقال
جانب عىل وقَفا فإنهما الشابان فأما أمرهما، من يكون ما لينظَرا فتبعاهما فيه. ليزنيَا
لزوجته: الرجل قال فيه، واستقرَّا البستان دخَال ملا فإنهما وزوجته الرجل وأما البستان،
تبتغيها التي بحاجتي تقوم حتى لَك أدعو ال فقالت: بها. وعدِتني التي الدعوَة يل ادعي
هنا وها كفاية؟ البيت يف مني كان أََما املرأة! أيتها ويحك لها: فقال الرجال. من النساء
أحٌد؟ يرانا أن تخافني أََما مصالحي، عن أشغلِتني وربما الفضيحة، من نفيس عىل أخاف
ففيه البستان هذا َسْقي ا وأمَّ حراًما، وال فاحشة نرتكب لم ألننا ذلك؛ من نبايل فال قالت:
وألََّحْت حجًة، وال عذًرا منه تقبل ولم أردَت. وقت أي يف َسْقيه عىل قادر وأنت مهلة،
وثَبَا املذكوران الشابان أبرصهما فعندما معها، ونام قام ذلك فعند النكاح، طلب يف عليه
نرفع املرأَة نواِقِع لم وإن الزُّنَاة، من ألنكما نطلقكما؛ ال لهما: وقاال وأمسكاهما عليهما
فما البستان. صاحب وأنا زوجتي هذه إن ويحكما! الرجل: لهما فقال الحاكم. إىل أمركما
ال له: قائلًة بزوجها واستغاثَْت صاَحْت ذلك فعند املرأة، عىل نهَضا بل كالًما له سمَعا
ورضبه منهما واحد إليه فرجع يستغيث، وهو نحوهما فأقبََل يفضحونني. الرجال تَدَِع
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وفضَحاها. املرأَة وأتَيَا فقتله، بخنجره
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املرأة إىل الشابان رجع املرأة زوج قتل ملا الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
امرأٍة من يسمع أن للرجل ينبغي ليس أنه لتعلم امللك أيها هذا لك قلنا وإنما وفضحاها،
بعد الجهل ثوَب تلبس أن فإياك مشورٍة، يف رأيًا لها يقبل وال أمٍر يف يطيعها وال كالًما،
تتبْع فال النافع، الرشيد للرأي معرفتك بعد الفاسد الرأي تتبع أو والعلم، الحكمة ثوب
ذلك امللك سمع فلما الشديد. الزائد الخرسان إىل ومآلها الفساد إىل مصريها يسرية لذًة
الحارضين إىل شماس فخرج تعاىل. هللا شاء إن إليهم أخرج غٍد يف أنا له: قال شماس من
امللك عىل فدخَلْت شماس قاله ما املرأة فبلغ امللك، قال بما وأعَلَمهم اململكة كرباء من
تهابهم بحيث لرعيتك، عبٌد امللك أيها أنك رأيت واآلن للملك، عبيد الرعية إنما له: وقالت
بك، تهاَونوا ضعيًفا وجدوك فإن باطنك، يختربوا أن يريدون إنما وهم هم، رشَّ وتخاف
وقد كثرية، ِحيََلهم ألن بَمِلكهم؛ السوء وزراء يفعل وكذلك هابوك، شجاًعا وجدوَك وإْن
مرادهم، إىل أمرك من أخرجوك يريدون ما عىل وافْقتَهم فإن كيدهم، حقيقَة لَك أوضْحُت
التاجر مثل مثلك ويكون الَهَلكة، يف يوقعوك حتى أمٍر إىل أمٍر من ينقلونك يزالوا ولم

ذلك؟ كان وكيف امللك: فقال واللصوص.
املدن، بعض يف ليبيعها بتجارة فانطلق كثري، مال له تاجر كان أنه بلغني قالت:
اَر التجَّ يراقبون كانوا لصوٌص فنظره فيه، ونزل منزًال بها له اكرتى املدينة إىل انتهى فلما
لهم يجدوا فلم عليه، الدخول يف واحتالوا التاجر ذلك منزل إىل فانطلقوا متاعهم، لرسقة
األطباء، ثياب فلبس انطلق إنه ثم أمره. أكفيكم أنا رئيسهم: لهم فقال ذلك، إىل سبيًال
حتى طبيب؟ إىل يحتاج َمن ينادي: وأقبََل الدواء، من يشء فيه جرابًا عاتقه عىل وجعل
لسُت فقال: طبيبًا؟ لك أتريد له: فقال غدائه، عىل جالًسا فرآه التاجر، ذلك منزل إىل وصل
وكان معه، يأكل وجعل مقابَله اللص فقعد معي. وُكْل اقعد ولكن طبيب، إىل محتاًجا
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التاجر إىل التَفَت ثم فرصتي. وجدُت لقد نفسه: يف اللص فقال األكل، جيد التاجر ذلك
عليك أخفي أن يمكن وليس إحسانك، من يل حصل ملا نصيحتك عيلَّ وجب لقد له: وقال
تباِدْر لم فإن معدتك، يف مرض سببه وهذا األكل، كثريَ رجًال أراَك أني وهو نصيحة،
ومعدتي صحيح، جسمي إن التاجر: فقال الهالك. إىل أمُرَك آَل وإال دوائك عىل بالسعي
له فقال والشكر. الحمد وهلل مرٌض ببدني فليس األكل جيَد كنُت وإْن الهضم، رسيعة
فإْن خفيٍّا، مرًضا باطنك يف أن عرفُت فقد وإال لَك، يظهر ما بحسب ذلك إنما اللص:
إنما اللص: له فقال دوائي؟ يعرف َمن أجد وأين التاجر: فقال نفسك. فداِو أطْعتَني أنت
أَِرني التاجر: له فقال إمكانه. قدر عىل املريض يعالج مثيل الطبيب ولكن هللا، هو املداوي
يف هذا استعِمْل له: وقال كثري صرب فيه سفوًفا فأعطاه شيئًا. منه وأعطني دوائي اآلن
فلم الطعم، كريه صربًا فرآه شيئًا، منه تعاَطى الليل كان وملا منه، فأخذه الليلة. هذه
جاء الثانية الليلة كانت فلما الليلة. تلك يف خفًة منه وجد تعاطاه فلما شيئًا، منه ينكر
تلك أسهله تعاطاه فلما شيئًا، منه فأعطاه األول، من أكثر صربٌ فيه دواء ومعه اللص
واستأَمنَه بقوله اعتنى التاجر أن اللص رأى فلما ينكره. ولم ذلك عىل صرب ولكنه الليلة،
التاجر منه فأخذه له، وأعطاه قاتٍل بدواءٍ وجاءه انطلق يخالفه، ال أنه َق وتحقَّ نفسه عىل
ميتًا، وأصبح أمعاؤه وتقطََّعْت بطنه، يف كان ما نزل الدواءَ ذلك رشب فعندما ورشبه،
أنك ألجل إال هذا لَك قلُت ما امللك أيها وإني للتاجر. كان ما جميَع وأخذوا اللصوص فقام
ال فأنا صدقِت امللك: فقال نفسك. بها تهلك أموًرا فيُلِحقك كالًما، املخادع هذا من تقبل ال

إليهم. أخرج
حتى النهار أكثر وقعدوا امللك باب إىل وجاءوا الناس اجتَمَع الصباح أصبح فلما
العليم، واملاهر الحكيم الفيلسوف أيها له: وقالوا شماس إىل رجعوا ثم خروجه، من يئسوا
غريه واستبدال يده من امُلْلِك إخراج وأن علينا؟ كِذبًا إال يزداد ال الجاهل الولد هذا ترى أََما
أنه وأعِلْمه ثالثًا إليه ادخل ولكن أمورنا؟ وتستقيم أحوالنا بذلك فتنتظم الصواب، فيه به
العهود من علينا أخذه وما إلينا، والده إحساُن إال منه امُلْلك ونزع عليه القيام من يمنعنا ال
خرج فإن الحصن، هذا باب ونهدم بسالحنا آِخرنا عن غٍد يف مجتمعون ونحن واملواثيق،
غريه. يد يف امُلْلَك وجعلنا وقتلناه، عليه دخلنا وإال بأس فال ، نحبُّ ما لنا وصنع إلينا
ما ولهوه، شهواته يف املنهِمك امللك أيها له: وقال امللك عىل ودخل شماس الوزير فانطلق
عىل الجاني أنت كنَت فإن هذا؟ عىل يُغِريك َمن ترى هل فيا بنفسك؟ تصنعه الذي هذا
الذي َمن شعري فليت والفصاحة، والحكمة الصالحية من لَك نعهده ما زال فقد نفسك،
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ومن القسوة، إىل اللني ومن الجفاء، إىل الوفاء ومن الجهل، إىل العلم من ونقَلَك َلَك حوَّ
وأشري نصيحتي؟! تقبل وال مرات ثالَث أنصحك فكيف عني، إعراضك إىل مني قبولك
أغراك وَمن اللهو؟ هذا وما الغفلة؟ هذه ما فأخربني مشورتي؟! وتخاِلف بالصواب عليك
ُمْلَكك ويعطون ويقتلونك عليك يدخلون أنهم عىل تواَعُدوا قد مملكتك أهل أن اعلْم عليه؟
بعد نفسك حياة عىل تقدر أو أيديهم؟ من والنجاة جميعهم عىل قوٌة لك فهل لغريك،
حاجتك كانت وإن بكالمي، لك حاجة فال قبله من أمنت كله، هذا أعطيَت كنَت فإْن قتلها؟
بأعذارك، وأعلمهم بأسك قوَة للناس وأظِهْر ملكك، واضبط لنفسك فأَِفْق وامللك الدنيا إىل
واملخاَلفة، العصيان عىل عزموا وقد غريك، إىل وتسليمه يدك يف ما انتزاَع يريدون فإنهم
فإن والشهوات، اللهو عىل انكبابك ومن سنك، ِصَغر من يعلمونه ما ذلك دليل وصار
منها انقدحت بعًضا بعضها ورضب منه أُخِرجت متى املاء يف مكثها طال إذا الحجارة
غريك، إىل منك امُلْلك نقل ويريدون عليك يتوازرون وهم كثري، خلق رعيتَُك واآلن النار،
شهرزاد وأدرك والذئب. الثعلب مثل مثلك ويكون هالكك، من يريدون ما فيك ويبلغون

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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والذئب الثعلب حكاية

يريدون ما فيك ويبلغون للملك: قال شماًسا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
زعموا قال: ذلك؟ كان وكيف امللك: فقال والذئب. الثعلب مثل مثلك ويكون هالكك، من
طلب يف يجولون هم فبينما يأكلون، ما يطلبون يوم ذات خرجوا الثعالب من جماعًة أن
ولكن طويًال، زمانًا به نعيش ما وجدنا قد أنفسهم: يف فقالوا ميت، بجمٍل هم وإذا ذلك،
الضعيف فيهلك الضعيف عىل بقوته القوي ويميل بعض، عىل بعضنا يَبْغي أن نخاف
ُسْلطة للقوي يكون فال نصيبًا، له ونجعل بيننا يحكم َحَكًما نطلب أن لنا فينبغي منَّا،
بعضهم فقال عليهم، أقبََل بذئٍب وإذا ذلك، شأن يف يتشاورون هم فبينما الضعيف، عىل
سابًقا وأبوه الناس أقوى ألنه بيننا؛ حَكًما الذئَب هذا فاجعلوا رأيكم أصاب إْن لبعض:
بما وأخربوه إليه هوا توجَّ إنهم ثم بيننا. يَْعدل أن هللا من نرجو ونحن علينا، سلطانًا كان
كل يف يقوته ما منَّا واحٍد كلَّ تعطي أن ألجِل بيننا حكَّمناك لقد وقالوا: رأيهم إليه صار
الذئب فأجابهم بعًضا. بعضنا فيُهِلك ضعيفنا عىل قويُّنا يبغي لئال حاجته، قدر عىل يوم

كفاهم. ما اليوم ذلك يف عليهم م وقسَّ أمورهم، وتعاطى قولهم إىل
العاجزين هؤالء بني الجمل هذا قسمة إن نفسه: يف الذئب قال الغد من كان فلما
يستطيعون ال فهم وحدي أكلتُه وإْن يل، جعلوه الذي الجزء إال يشء منها عيلَّ يعود ال
ولعل لنفيس؟ هذا أخذ عن يمنعني الذي فَمن بيتي، وألهل يل غنم أنهم مع ا، رضٍّ يل
ال الوقت هذا ومن دونهم، به أختصَّ أن يل فاألحسن منهم! جميلة بغري يل مسبِّبه هللا
له: فقالوا قوتهم، منه يطلبون العادة عىل إليه جاءوا الثعالُب أصبََح فلما شيئًا. أعطيهم
فذهبوا لكم. أعطيه يشء عندي بقي ما قائًال: فأجابهم يومنا. مئونة أْعِطنا رسحان، أبا يا
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الذي الخبيث الخائن هذا مع عظيٍم همٍّ يف أوقعنا هللا إنَّ قالوا: ثم حال، أسوأ عىل عنده من
عىل حمله إنما لبعض: بعضهم قال ثم قوة. وال حول لنا وليس يخافه، وال هللاَ يتَِّقي ال
أصبحوا فلما إليه. نذهب غٍد ويف يشبع حتى يأكل اليوَم فدعوه الجوع، رضورة األمر هذا
قوتَه منَّا واحد لكلِّ تدفع أن ألجل علينا ولَّيناك إنما رسحان، أبا يا له: وقالوا إليه هوا توجَّ
تحت دائًما ونصري غريه، تحصيل يف لنا تجتهد فرغ وإذا القوي، من الضعيف وتنصف
من حلٍّ يف وأنت مئونتَنا فأْعِطنا أكلنا، ما يومان ولنا الجوُع نا مسَّ وقد ورعايتك، كنفك
فراَجُعوه قسوًة، ازداد بل جوابًا، عليهم يردَّ فلم ذلك. دون من فيه ف تترصَّ ما جميع
أنفسنا ونرمي األسد إىل ننطلق أننا إال حيلة لنا ليس لبعض: بعضهم فقال يرجع، فلم
من به أحقُّ فهو وإال فضله، من كان منه بيشء لنا أحَسَن فإْن الجمل، له ونجعل عليه،
نحن له: قالوا ثم الذئب، مع لهم حصل بما وأخربوه األسد إىل انطلقوا ثم الخبيث. هذا
سمع فلما عبيًدا. لك ونصري الذئب هذا من لتخلِّصنا بك مستجريين جئناك وقد عبيدك،
الذئُب رأى فلما الذئب، إىل معهم ومىض تعاىل، هلل وغار الَحِميَّة أخذَتْه الثعالب كالَم األسد
ومكََّن قطًعا، ومزَّقه عليه وقبض خلفه األسد فجرى قدامه، من الفرار طلب ُمقِبًال األسَد
أمر يف يتهاَوَن أن امللوك من ألحٍد ينبغي ال أنه عرفنا هذا فمن فريستهم؛ من الثعالَب
أوصاَك قد وفاته قبل أباك أن واعلم لَك، قلتُه الذي القوَل ِق وصدِّ نصيحتي فاقبْل رعيته،
غٍد ويف منك، سامع إني امللك: فقال والسالم. معك كالمي آِخر وهذا النصيحة، بقبول
نصيحته قِبَل امللك بأن وأخربهم عنده من شماس فخرج إليهم. أطلع تعاىل هللا شاء إن

إليهم. يخرج غٍد يف أنه ووعده
خروج من بد ال أنه َقْت وتحقَّ شماس عن منقوًال الكالَم ذلك امللك زوجة سمعت فلما
وطاعتك إذعانك من ِبي تعجُّ أكثر ما له: وقالت ُمِرسعًة امللك عىل أقبَلْت الرعية، إىل امللك
حتى العظيمة الرفعة هذه رفعتَهم يشء فألي عبيدك؟ هؤالء وزراءََك أن تعلم أََما لعبيدك؟
مع العطايا أعطوك وأنهم الرفعة، هذه ورفعوك امُلْلك هذا أعطوك الذين هم أنهم أوَهْمتَهم
من بل لهم، الخضوع عدم حقك من فكان مكروه، أدنى معك يفعلوا أن يقدروا لم أنهم
وقد العظيم؟ الرعب هذا منهم مرعوبًا تكون فكيف أمورك، وتنفيذ لك الخضوع حقهم
حتى ِحْلمك َغرَّهم وهؤالء مِلًكا، تكون أن تصلح ال الحديد، مثل قلبك يكن لم إذا قيل
مجبورين طاعتك، عىل مقهورين يكونوا أن ينبغي أنه مع طاعتك، ونبذوا عليك وا تجاَرسُ
وقضيَت فيه، هم ما عىل وأهملتهم كالمهم لقبول سارْعَت أنت فإْن إليك؛ االنقياد عىل
فإن عادة، هذه لهم وتصري فيك، وطمعوا عليك ثقلوا مرادك، غري عىل حاجة أدنى لهم
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التجاُرسِ يف تطمعهم وال كالًما، منهم ألحٍد تقبل وال شأنًا، منهم ألحٍد ترفع ال أطْعتَني
ذلك؟ كان وكيف امللك: لها فقال واللص. الراعي مثل فتصري عليك،

واللص الراعي حكاية

ليلة ذات لص فأتاه رعايتها، عىل محاِفًظا وكان غنم، راعي رجل كان أنه زعموا قالت:
فصار نهاًرا، يغفل وال ليًال ينام ال عليها محافًظا فرآه شيئًا، غنمه من يرسق أن يريد
أسًدا واصطاد الربية إىل انطَلَق الحيلة أْعيَتْه فلما بيشء، منه يظفر فلم ليله طول يحاوله
الراعي يراه بحيث الربية، يف عاٍل محلٍّ عىل ونصبه به أتى ثم ِتبْنًا، وحشاه جلده وسلخ
عشاءً يطلب إليك أرسلني قد األسد هذا إن له: وقال الراعي عىل اللص أقبََل ثم قه، ويتحقَّ
واقف. هو ها برصك ارفْع اللص: له فقال األسد؟ وأين الراعي: له فقال الغنم. هذا من
فزًعا منها ففزع حقيقة، أسد أنها ظنَّ رآها فلما األسد، صورة فرأى رأسه الراعي فرفع

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك شديًدا.
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حقيقة، أسد أنها ظنَّ األسد صورة رأى ملا الراعي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عندي ليس شئَت ما ُخذْ أخي، يا للص: وقال الرعب وأخذه شديًدا، فزًعا منها ففزع
فصار خوفه، شدة بسبب الراعي يف طمعه وازداد حاجته الغنم من اللص فأخذ مخاَلفة،
ثم كذا. يفعل أن وقصده كذا إىل يحتاج األسد إن له: ويقول ويرعبه إليه يأتي قليٍل كلَّ
الغنم. غالب أفنى حتى الحالة هذه عىل الراعي مع اللص يزل ولم كفايته، الغنم من يأخذ
جاِنبك، ولِني بِحْلمك هؤالء دولتك كرباءُ يغرتَّ لئال امللك أيها الكالم هذا لك قلُت وإنما
قولها امللك فقبل بك. يفعلونه ا ممَّ أقرب موتهم يكون أن السديد والرأي فيك، فيطمعوا

إليهم. خارًجا وال ملشورتهم مطيًعا ولسُت النصيحة، هذه منك قبلُت إني وقال:
واحٍد كلُّ وحمل الناس، ووجهاء الدولة وأكابر الوزراء اجتَمَع الصباح أصبح فلما
وصلوا فلما غريه، ويولُّوا ويقتلوه عليه ليهجموا امللك بيت إىل هوا وتوجَّ معه سالَحه منهم
ناًرا ليحرضوا فأرسلوا لهم، يفتح فلم الباب، لهم يفتح أن البوَّاب سألوا امللك بيت إىل
وأعلم برسعة فانطلق الكالم، هذا منهم البوَّاب فسمع يدخلوا، ثم األبواب بها فيحرقوا
فأرسلوا فأبَيُْت، لهم أفتح أن سألوني إنهم له: وقال الباب، عىل مجتمعون الخلق أن امللك
امللك فقال تأمرني؟ فماذا ويقتلوك، عليك يدخلوا ثم األبواب، بها فيُحِرقوا ناًرا ليُحِرضوا
شماًسا إن فقال: فحَرضْت، املرأة خلف أرَسَل ثم العظيمة. الَهَلكة يف وقعُت إني نفسه: يف
يريدون الناس من والعام الخاص حرض وقد صحيًحا، وجدتُه وقد إال بيشء يخربني لم
فيحرتق األبواب يحرقون النار ليُحِرضوا أرسلوا البوَّاُب لهم يفتح لم وملَّا وقتلكم، قتيل
أمرهم، يهولنك وال عليك بأس ال املرأة: له فقالت علينا؟ تُِشريين فماذا داخله، ونحن البيت
عيلَّ به تُِشريين فما امللك: لها فقال ملوكهم. عىل السفهاء فيه يقوم الزمان هذا فإن
وتظهر بعصابة رأَسك تعصب أنك عندي الرأي فقالت: األمر؟ هذا يف الحيلة وما ألفعله؟
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فإذا فيه، أنت الذي حالك ويرى إليك فيحرض شماس الوزير إىل ترسل ثم مريض، أنك
إىل فاخرْج املرض، هذا فمنعني اليوم، هذا يف الناس إىل الخروَج أردُت قد له: فُقْل حرض
يف وأنظر حوائجهم وأقيض إليهم أخرج غٍد يف أني وأخربهم فيه، أنا بما وأخربهم الناس
يكونون أبيك، عبيد من بعرشة فاستدِْع أصبحَت وإذا غيظهم، ويسكن ليطمئنوا أحوالهم
طائعني لقولك سامعني ويكونون منهم، نفسك عىل آِمنًا وتكون والقوة، البأس أهل من
من أحًدا يمكِّنوا أالَّ َوأْمرهم رأسك عىل أَوِقْفهم ثم َك، لودِّ حافظني لرسك كاتمني ألمرك
اتفقوا وإذا واقتلوه. خذوه لهم: فُقْل واحد دخل فإذا واحٍد، بعد واحًدا إال عليك الدخول
الباب فتحَت رأوك إذا فإنهم بابك، وافتح ديوانك يف كرسيك ناصبًا فأصبْح ذلك، عىل معك
الدخول يف لهم َفأْذن عليك، الدخول يف واستأذنوا سليٍم بقلٍب لك وأتوا نفوسهم، طابَْت
الكبري شماس بقتل تبدأ أن ينبغي ولكن مرادك، بهم وافعل لَك، قلُت كما واحد بعد واحًدا
الجميع اقتل ذلك بعد ثم أوًال، فاقتله األمر، صاحب وهو األعظم، الوزير هو فإنه أولهم،
تخاف َمن كل وكذلك عهًدا، لَك ينكث أنه تعرف َمن منهم تُبِْق وال واحد، بعد واحًدا
الراحة منهم وتسرتيح عليك، قوة لهم يبقى ال فإنهم ذلك، بهم فعلَت إذا فإنك صولته؛
فقال الحيلة. هذه من أنفع لَك حيلَة ال أنه واعلم تحب، ما وتعمل امُلْلك لك ويصفو الكلية،

ذكرِت. ما أعمل أن بد فال رشيد، فيه وأمرك سديد، هذا رأيك إن امللك: لها
يَديْه بني حرض فلما شماس، إىل وأرسل وتضاَعَف رأسه بها فشدَّ بِعصابة أمر ثم
كلِّ دون والوالد كاألخ يل وأنت مطيع، ولرأيك ُمِحبٌّ لك أني علمَت قد شماس، يا له: قال
الرعية إىل بالخروج أمرتني كنَت وقد به، أمرتني ما جميع منك أقبل أني وتعرف أحد،
باألمس إليهم الخروَج أردُت وقد لنا، منك نصيحة أنها قت وتحقَّ ألحكامهم، والجلوس
صون متنغِّ اململكة أهل أن بلغني وقد الجلوس، أستطيع ولسُت املرض، هذا يل فعرض
بما عاملني غري فإنهم هم، رشِّ من يليق ال ما بي يفعلوا أن وهموا إليهم، خروجي عدم من
فإني عني، إليهم واعتذر فيه، أنا وما بحايل وأعلمهم إليهم فاخرج املرض، من فيه أنا
نصيح فإنك ذلك، عني لهم واضمن األمر هذا فأصِلْح يحبون، ما وفاعل يقولون ملا تابع
إليهم، أخرج غٍد يف تعاىل هللا شاء وإن الناس، بني اإلصالح وعادتك قبيل، من ولوالدي يل
يف الخري من لهم أضمرتُه وما نيتي، صالح بربكة الليلة هذه يف عني يزول أن مريض ولعلَّ
وأخربهم الناس إىل وخرج بذلك، وفرح يَديْه وقبََّل للملك ودعا هلل شماس فسجد رسيرتي.
الخروج، عن امللك امتناع وسبب بالُعذْر وأعَلَمهم أرادوه، ا عمَّ ونهاهم امللك من سمعه بما
ذلك عند فانرصفوا يحبون، ما لهم يصنع وأنه إليهم، بالخروج غٍد يف وعده أنه وأخربهم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك منازلهم. إىل

180



٩٢٣ الليلة كانت فلام

يخرج غٍد يف امللك إن لهم: وقال الدولة إىل خرج شماًسا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا منازلهم. إىل فانرصفوا تحبون. ما لكم ويصنع إليكم
وكانوا أبيه، جبابرة من اختارهم الذين الجبابرة عبيد العرشة إىل بعث فإنه امللك، أمر من
الحظوة من والدي عند لكم كان ما علمتم قد لهم: وقال شديد، وبأٍس جليد عزٍم ذوي
يف عندي بعده أنزلكم فأنا إياكم، وإكرامه بكم لطفه مع إليكم، واإلحسان الشأن ورفعة
أسألكم ولكن مني، هللا أمان يف وأنتم ذلك سبَب وسأعرِّفكم الدرجة، تلك من أرفع درجٍة
جميع عن لرسي كاتمني لكم، أقوله فيما ألمري طائعني فيها معي تكونون هل مسألٍة، عن
فٍم من العرشة فأجابه أمري؟ امتثلتم حيث تريدون ما فوق اإلحساُن مني ولكم الناس،
ا عمَّ نخرج وال عاملون، به نحن سيدنا يا به تأمرنا ما جميع قائلني: متوارد وكالم واحٍد
سبَب أعرِّفكم اآلن فأنا لكم، هللا أحَسَن لهم: فقال أمرنا. ويلُّ وأنت مطلًقا، علينا به تشري
من مملكته بأهل أبي يفعله كان ما علمتم قد أنكم هو عندي؛ اإلكرام بمزيد اختصاصكم
يخالفون وال عهًدا يل ينكثون ال بأنهم له وإقرارهم أمري من عليه عاَهَدهم وما اإلكرام،
وأنا قتيل، يريدون حويل جميًعا اجتمعوا حيث باألمس منهم كان ما نظرتم وقد أمري،
يزجرهم ال أنه فرأيُت باألمس، منهم كان ما نظرت أني وذلك أمًرا؛ بهم أصنع أن أريد
الرش أدفع حتى ا رسٍّ بقتله لكم أشري َمن بقتل أوكلكم أن بد فال نكالهم، إال مثله عن
هذه يف املقعد هذا يف أقعد أني ذلك وطريقة ورؤسائهم، أكابرهم بقتل بالدي عن والبالء
ويخرجوا باٍب من يدخلوا وأن واحد، بعد واحًدا عيلَّ بالدخول لهم وآذن غٍد، يف املقصورة
وادخلوا فخذوه واحد يدخل وكلما إلشارتي، فاهمني يَدْي بني العرشة أنتم فقفوا آَخر، من
أحَسَن ذلك فعند ألمرك. وطاعة لقولك سمًعا فقالوا: جثته. وأَْخفوا واقتلوه البيت هذا به

وبات. ورصفهم إليهم
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كتاَب يده يف وأخذ امللك ثياب لبس ثم الرسير، بنصب وأمر طَلبَهم، أصبح فلما
كان َمن املنادي: ونادى يَديْه، بني عبيد العرشة وأوقف فُفِتح، الباب بفتح وأمر القضاء
واحٍد كلُّ ووقف اب والحجَّ والقوَّاد الوزراء فأتى امللك. بساط إىل َفْليحرض حكومة له
عادة هي كما أوًال الوزير شماس فدخل واحٍد، بعد واحًدا بالدخول أمر ثم مرتبته، يف
به محتاطون عبيد والعرشة إال يشعر لم امللك قدام واستَقرَّ دخل فلما األكرب، الوزير
فصاروا الصلحاء، ثم العلماء، ثم الوزراء، باقي عىل وأقبلوا وقتلوه، البيت وأدخلوه وأخذوه
السيف بحطِّ وأمرهم بالجالدين دعا ثم الجميع، من فرغوا حتى واحد بعد واحًدا يقتلونهم
له أن يعرفون ن ممَّ أحًدا يرتكوا فلم البأس، وقوة الشجاعة أهل من منهم بقي فيَمن
منهم واحد كلُّ ولحق طردوهم ثم ورعاعهم، الناس َسَفلَة إال يرتكوا ولم قتلوه، إال شهامًة
والظلم والَجْور البَْغي واتَّبَع شهواتها، نفسه وأعطى بلذاته امللك اختىل ذلك بعد ثم بأهله،
والياقوت والفضة الذهب معدن امللك هذا بالد وكانت الرش، أهل من تقدَّمه َمن سبق حتى
البالء، له عون ويتوقَّ اململكة هذه عىل يحسدونه امللوك من حوله َمن وجميع والجواهر،
اململكة هذه أخذ من أريد كنُت بما ظفرُت إني له: املجاورين امللوك بعُض نفسه يف فقال
والنجدة الشجاعة وأهل دولته ألكابر َقتْله من حصل ما بسبب الجاهل، الولد هذا يد من
درايَة وال صغريًا، لكونه يده يف ما وانتزاع الفرصة وقت هو فهذا أرضه، يف كانوا الذين
باب معه أفتح اليوم فأنا ده، يُعضِّ وال يرشده َمن عنده يَبَْق ولم له، رأي وال بالحرب له
يكون ما وأنظر منه، حصل ما عىل وأبكِّتُه فيه، به وأعبث كتابًا له أكتب أني وهو ، الرشِّ

جوابه. من
فعلَت ما بلغني فقد بعد، أما الرحيم، الرحمن هللا «بسم مضمونه: مكتوبًا له فكتب
وال طاقة لَك يَبَْق لم حتى البالء من فيه نفسك أوقعَت وما وجبابرتك، وعلمائك بوزرائك
عليك النَرص أعطاني قد هللا وإن وأفسدت، طغيَت حني عليك يصول َمن َدْفع عىل قوة
لم وإن البحر، وسط يف منيًعا قًرصا يل وابِْن أمري وامتِثْل كالمي فاسمع بك، وظفرني
عرش اثني الهند أقىص من إليك باعث فإني بنفسك، وُفْز بالدك من فاخرْج ذلك عىل تقدر
ويقتلون أموالك، وينهبون بالدك، فيدخلون مقاتل، ألف عرش اثنا كردوس كل كردوًسا،
ا محاِرصً عليها يرسخ أن وآُمره وزيري بديًعا قائدهم وأجعل حريمك، ويَْسبون رجالك،
فإِن أيام، ثالثة غري عندك يقيم ال أنه إليك املرَسل الغالم هذا أمرُت وقد يملكها، أن إىل
للرسول، وأعطاه الكتاب ختم ثم لك.» ذكرتُه ما إليك أرسلُت وإال نجوَت، أمري امتثلَت
امللك قرأه فلما الكتاب، وأعطاه امللك عىل ودخل املدينة تلك إىل وصل حتى به فسار
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يستشريه َمن يجد ولم الهالك، ق وتحقَّ أمره عليه والتبس صدره، وضاق قوته ضُعَفْت
له: فقالت اللون، متغريِّ وهو زوجته عىل ودخل فقام ينجده، َمن وال به يستعني َمن وال
وقرأه الكتاب فتََح ثم للمِلك. عبٌد ولكني بمِلٍك اليوَم لسُت لها: فقال املِلك؟ أيها شأنك ما
عندك هل امللك: لها فقال ثيابها، ْت وشقَّ والنحيب البكاء يف أخذْت سمعته فلما عليها،
يف الحيلة من النساء عند وما له: فقالت العسري؟ األمر هذا يف والحيلة الرأي من يشء
األمر. هذا مثل يف للرجال والحيلة القوة وإنما لهن، رأَي وال لهن قوَة ال والنساء الحروب؟
منه فرط ما عىل والكآبة ف والتأسُّ الندم غاية له حصل الكالم ذلك منها امللك سمع فلما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك دولته. ورؤساء جماعته حقِّ يف
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غاية له حصل الكالم ذلك زوجته من سمع ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قبل لنفسه املوت وتمنَّى رعيته، وأرشاف وزرائه قتل من منه فرط ما عىل ف والتأسُّ الندم
مع رَّاج للدُّ وقع ما منكن يل وقع لقد لنسائه: قال ثم الفظيع، الخرب هذا مثُل عليه يَِرَد أن
من جزيرة يف كانت سالحف أن زعموا امللك: فقال ذلك؟ كان وكيف له: فقلن السالحف.
يوًما، بها اجتاَز ُدرَّاًجا أن فاتفق وأنهار، وأثمار أشجار ذات الجزيرة تلك وكانت الجزائر،
تلك بها التي الجزيرة تلك يف طريانه من حطَّ ذلك به أرضَّ فلما والتعب، الحر أصابه وقد
جهات يف ترعى السالحف وكانت عندها، ونزل إليها َ التَجأ السالحف رأى فلما السالحف،
فيه، رَّاج الدُّ رأت مكانها إىل مسارحها من رجعْت فلما مكانها، إىل ترجع ثم الجزيرة،
وفرحت شديًدا حبٍّا رَّاج الدُّ هذا وأَحبَّْت خالقها فسبََّحْت لها، هللا وزيَّنه أعَجبَها رأته فلما
وتجنح تالطفه كلها فصارت الطيور. أحسن هذا أن شكَّ ال لبعض: بعضها قال ثم به،
أراد جهة أي إىل يطري وصار بها، واستأنََس إليها ماَل املحبة عني منها رأى فلما إليه،
هذه وصارت أراد، حيث إىل يطري الصباح أصبََح فإذا عندها، املبيت إىل يرجع املساء وعند
يوحشها عنها غيابه أن السالحف رأت فلما الزمان، من مدًة الحال هذا عىل واستمرَّ عادته
له، حبِّها زيادة مع به تشعر وال مبادًرا طار أصبح وإذا الليل، يف إال تراه ال أنها َقْت وتحقَّ
عىل قدرة لنا بقي وما صديًقا، لنا وصار أحببناه قد رَّاج الدُّ هذا إن لبعض: بعضها قال
النهار عنَّا يغيب طار إذا ألنه دائًما؛ عندنا إقامته إىل املوصلة الحيلة من يكون فما فراقه،
ال أجعله وأنا أخواتي يا اسرتيحوا قائلة: واحدة عليها فأشاَرْت الليل؟ يف إال نراه وال كله

عبيًدا. كلنا لِك رصنا ذلك فعلِت إن الجميع: لها فقال عني. طرفَة يفارقنا
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له ودَعْت املحتالة السلحفاة منه تقرَّبَْت بينهم، وجلس مرسحه من رَّاج الدُّ حرض فلما
قلبك أودع وكذلك املحبَة، منَّا رزقك قد هللا أن اعلم سيدي، يا له: وقالت بالسالمة، وهنَّأته
والبالء مجتمعني، كانوا إذا املحبني أوقات وأحسن أنيًسا، القفر هذا يف لنا ورصَت محبتنا،
الغروب، عند إال إلينا تعود وال الفجر طلوع عند ترتكنا ولكنك والفراق، البُْعد يف العظيم
السبب. لهذا عظيم َوْجٍد يف ونحن كثريًا ذلك علينا شقَّ وقد زائدة، وحشة عندنا فيصري
عندكن، ما عىل زيادة إليكن، عظيم واشتياق ، لكنَّ محبة عندي أنا نعم، رَّاج: الدُّ لها فقال
يمكنني فال بأجنحة، طريًا لكوني ذلك يف حيلة بيدي ما ولكْن عندي، سهًال ليس وفراُقكن
إال مستقرٌّ له ليس األجنحة ذا الطري فإن طبعي، من ليس هذا ألن دائًما؛ معكن املقام
السلحفاة: له فقالت أعجبه. موضع أي يف ورسح طار أصبح وإذا النوم، ألجل الليل يف
ما ربع الخري من يناله ال لكونه له، راحَة ال األوقات غالب يف األجنحة ذو ولكْن صدقَت،
بيننا هللا جعل قد ونحن والراحة، الرفاهية للشخص املقصود وغاية املشقة، من له يحصل
رؤية من ونُحَرم فتهلك أعدائك من يصطادك ن ممَّ عليك ونخىش واأللفة، املحبَة وبينك
فقالت أمري؟ يف والحيلة الرأي من عندك ما ولكن صدقِت، قائًال: رَّاج الدُّ فأجابها وجهك.
وتأكل مسرتيًحا، عندنا وتقعد بطريانك، ترسع التي سواعدك تنتف أن عندي الرأي له:
نحن ونقيم األثمار، اليانعة األشجار الكثرية الرسحة هذه يف رشبنا من وترشب أكلنا من
وقصد قولها إىل رَّاج الدُّ فمال بصاحبه. منَّا كلٌّ ويتمتَّع امُلخِصب، املوضع هذا يف وأنت
واستقر السلحفاة، رأي من استحسنه ما حكم واحدة بعد واحدة ريشه نتف ثم الراحة،

الزائل. والطرب اليسرية باللذة وريض معهن، عائًشا عندهن
فرآه له، وتأمَّ بعينه فرمقه عليه، مرَّ قد عرس بابن وإذا الحالة، تلك عىل هم فبينما
وقال شديًدا فرًحا به َفِرَح الحالة تلك عىل رآه فلما النهوض، يستطيع ال الجناح مقصوص
فصاح وافرتسه، عرس ابن منه دنا ثم الريش. قليل اللحم سمني رَّاج الدُّ هذا إن نفسه: يف
بعضهن يف وانكمْشَن عنه تباعْدَن بل يَنجْدنَه فلم السالحف، من النجدة وطلب رَّاج الدُّ
فقال عليه، البكاء خنقهنَّ يعذِّبه عرس ابن رأيَْن وحيث عليه، قابًضا عرس ابن رأيَْن ملَّا
وال طاقة وال قوة لنا ليس أخانا، يا له: فقلن البكاء؟ غري يشء عندكن هل رَّاج: الدُّ لهن
لهن: وقال نفسه، حياة من الرجاء وقطع ذلك عند رَّاج الدُّ فحزن عرس. ابن أمر يف حيلة
أستحق فأنا بها، أطريُ التي أجنحتي ونتفُت أطعتكنَّ حيث يل الذنب إنما ذنب، لكنَّ ليس
نفيس ألوم بل النساء أيتها ألومكنَّ ال اآلن وأنا يشءٍ. يف ألومكنَّ وال ، لكنَّ ملطاوعتي الهالَك
من خرج وألجلها آدم، أبينا من حصَلْت التي الهفوة سبب أنكن أتذكَّر لم حيث بها؛ وأؤدِّ
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وقتلُت تدبريي، وسوء رأيي وخطأ بجهيل فأطعتكنَّ ، رشٍّ كل أصُل أنكنَّ ونسيت الجنة،
عىل وقوَّتي عزَّتي وكانوا األمور، كلِّ يف نصحاء إيلَّ كانوا الذين مملكتي وحكَّام وزرائي
يف وقعُت وقد مقامهم، يقوم أحًدا أرى وال عنهم، عوًضا أجد لم اآلن فأنا أهمني، أمٍر كلِّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك العظيم. الهالك
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وقتلُت بجهيل، أطعتكنَّ الذي أنا وقال: نفسه الَم امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
سديد رأي له بَمن عيلَّ هللا يفتح لم وإْن مقامهم، يقوم عنهم عوًضا أجد ولم وزرائي
نعى أن بعد مرقده ودخل قام إنه ثم العظيمة. الَهَلكة يف خاليصوقعُت فيه ما إىل يرشدني
حتى واحدة، ساعة ولو الوقت هذا يف عندي األُُسود هؤالء ليت يا قائًال: والحكماء الوزراء
بحر يف غريًقا يزل ولم بعدهم. بي حصل وما أمري إليهم وأشكو وأنظرهم إليهم أعتذر
رديئة، ثيابًا ولبس لباسه َ وغريَّ قام الليل جنَّ فلما يرشب، وال يأكل وال نهاره طوَل الهمِّ
يطوف هو فبينما بها، يرتاح كلمًة أحٍد من يسمع لعله املدينة يف يسوح وخرج وتنكََّر
مستويان وهما حائٍط بجانب جالسني بأنفسهما، مختلينَْي بغالمني هو وإذا الشوارع، يف
فدنا بعضهما، مع يتحدثان فسمعهما سنة، عرشة اثنتا منهما واحد كل عمر السن، يف
أخي يا اسمع لآلَخر: يقول منهما واحد فسمع ويفهمه، كالمهما يسمع بحيث امللك منهما
عدم بسبب أوانه قبل ويبسه زرعه يف له وقع ما أجل من أمِس ليلَة والدي يل حكاه ما
البالء؟ هذا سبب ما أتعرف اآلخر: له فقال املدينة. هذه يف الحاصل البالء وكثرة املطر
أنَّ اعلم به؛ وأخربك أعرفه نعم، قائًال: فأجابه يل. فاذكره أنت تعرفه كنَت فإن ال، له: قال
جنَْوه، ذنب غري من دولته وعظماء وزراءه قتََل قد ملكنا إن يل: قال والدي أصحاب أحد
بقتلهم وأمر ينتِه فلم ذلك عن نَهْوه الوزراء وإن إليهن، وميله للنساء حبِّه أجل من بل
صاحب وكان قبله، من والده ووزير وزيره والدي شماًسا قتل إنه حتى لنسائه، طاعًة
الغالم: فقال منه. لهم فسينتقم ذنوبه بسبب به هللا يفعل ما تنظر سوف ولكن مشورته،
استَخفَّ قد األقىص الهند ملك أن اعلم له: قال هالكهم؟ بعد به هللا يفعل أن عىس وما
تفعل لم وإن البحر، وسط يف قًرصا يل ابِن له: ويقول فيه يوبِّخه كتابًا إليه وبعث بَمِلكنا
قائد وأجعل مقاتل، ألف مائة فيه كردوس كل كردوًسا، عرش اثني إليك أُرِسُل فأنا ذلك
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جاء فلما حريمك. مع ويسبيك رجالك ويقتل ُمْلكك فيأخذ وزيري بديًعا العساكر هذه
جبَّار املِلك ذلك أن أخي يا واعلم أيام، ثالثة أمَهَله الكتاب بهذا األقىص الهند ملك رسول
منه يمنعه فيما مِلُكنا يحتَْل لم وإن كثري، خلق مملكته ويف شديد، وبأٍس قوٍة ذو عنيد
حريمنا. ويسبي رجالنا ويقتل أرزاقنا امَلِلك هذا يأخذ َمِلكنا هالك وبعد الَهَلكة، يف وقع

هذا إن نفسه: يف وقال إليهما ومال اضطرابًا زاد الكالم هذا منهما امللك سمع فلما
أقىص ملك من جاء الذي الكتاب فإن مني، يبلغه لم يشء عن أخرب لكونه َلحكيم الغالم
به؟ الغالم هذا عِلَم فكيف غريي، الخرب هذا عىل أحٌد يطَِّلع ولم معي والرس عندي، الهند
الغالم من َدنَا امللك إن ثم لديه. خالصنا يكون أن هللا وأسأل وأكلِّمه إليه ألتجئ أنا ولكن
كلَّ أساء قد فإنه َمِلكنا؟ أجل من ذكرتَه الذي هذا ما الحبيب، الولد أيها له: وقال بلطٍف
وأنت ورعيته، نفسه إىل أساء قد الحقيقة يف لكنه دولته، وكرباء وزرائه قتل يف اإلساءة
إىل كتب األقىص الهند ملك أن عرفَت أين من الولد أيها عرِّفني ولكن قلتَه، فيما صدقَت
علمت قد الغالم: له قال قلتَه؟ الذي الصعب الكالم هذا له وقال فيه، ووبَّخه كتابًا ملكنا
روحانية فيهم آدم بني من والخلق خافية، هللا عىل يخفى ليس إنه القدماء: قول من هذا
يدفع تدبري أو حيلٌة مَلِلكنا هل لكن ولدي، يا صدقَت له: فقال الخفية. األرساَر لهم تُظِهر
املِلك أرَسَل إذا نعم، قائًال: الغالم فأجاب العظيم؟ البالء هذا مملكته وعن نفسه عن به
هللا بقوة نجاته فيه بما أخربته كيده، من وينجو عدوَّه به ليدفع يصنعه ماذا وسألني إيلَّ
إني قائًال: فأجابه ويدعوك؟ إليك يُرِسَل حتى بذلك املِلَك يُعِلم وَمن املِلك: له قال تعاىل.
إليه معهم رسُت إيلَّ أرَسَل وإذا الرشيد، والرأي الخربة أهل عىل يفتِّش أنه عنه سمعُت
مع بلهوه واشتغل العسريَ األمَر هذا أهَمَل وإْن عنه، البالء ودفع صالحه فيه بما وعرَّْفتُه
بقتيل يأمر فإنه نفيس، تلقاء من إليه هت وتوجَّ نجاته فيه بما أُعِلمه أني وأردُت نسائه،
ويستنقصون بي الناس وتستقل لهالكي، سببًا به معرفتي وتكون الوزراء، أولئك مثل
العالم ذلك هَلَك عقله من أكثر علمه كان َمن قال: َمن قول مضمون من وأكون عقيل،

بجهله.
تحصل النجاة أن َن وتيقَّ فضيلته وتبنيَّ حكمته َق تحقَّ الغالم كالم امللك سمع فلما
وأين أنت؟ أين من له: وقال الغالم عىل الكالم املِلك أعاد ذلك فعند يَديْه، عىل ولرعيته له
ودََّع إنه ثم املكان، ذلك امللك َد فتعهَّ بيتنا. إىل توصل الحائط هذه إن الغالم: له فقال بيتك؟
والرشاب، بالطعام ودعا ثيابه لبس بيته يف استَقرَّ فلما مرسوًرا، مملكته إىل ورجع الغالم
والعفو واملغفرة واملعونة النجاة منه وطلب تعاىل هللا وشكر ورشب وأكل النساء عنه ومنع
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الصوَم نفسه وافرتضعىل خالصًة، توبًة هللا إىل تاب ثم ورؤسائهم، دولته بعلماء فعل ا عمَّ
أن وأمره الغالم، مكان له ووصف الخواص غلمانه بأحد ودعا بالنذر، الكثرية والصالَة
يدعوك املِلك له: وقال الغالم إىل العبد ذلك فمىض برفٍق، يَديْه بني ويُحِرضه إليه ينطلق
قائًال: الغالم فأجاب منزلك. إىل خرٍي يف تعود ثم سؤاًال ويسألك ِقبَله، من إليك يصل لخرٍي
من دعاك التي موالي حاجة إن الخادم: له قال أجلها؟ من دعاني التي امللك حاجة وما
معه سار ثم امللك. ألمر طاعة وألف سمع ألف الغالم: له فقال وجواب. سؤال هي أجلها
امللك فردَّ عليه، سلََّم أن بعد للملك ودعا هلل سجد يَديْه بني صار فلما امللك، إىل وصل حتى
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك فجلس. بالجلوس وأمره السالم عليه
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بالجلوس أمره عليه وسلََّم امللك إىل جاء ملا الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هو؟ فأين له: قال نعم. الغالم: قال باألمس؟ معك تكلََّم َمن تعرف هل له: فقال فجلس،
ثم الحبيب. أيها صدقَت لقد امللك: له فقال الوقت. هذا يف يكلِّمني الذي هو بقوله: فأجابه
امتزَجا ثم ورشب، أكل بإحضار وأمر عليه وأجلسه كرسيه بجانب كريس بوضع امللك أمر
أن فيه وذكرَت حديثًا باألمس ثْتَني حدَّ الوزير أيها إنك للغالم: امللك قال أن إىل الحديث يف
عنَّا؟ ه َرشِّ دفع يف التدبري وكيف الحيلة؟ هي فما الهند، ملك كيَد عنَّا بها تدفع حيلًة معك
لرأيك تابًعا وأكون يل، وزيًرا وأصطفيك امُلْلك يف معي يتكلَّم َمن أولَّ أجعلك لكي فأخربني
امللك، أيها لك جائزتك الغالم: له فقال سنية. جائزة وأجيزك عيلَّ، به أرشَت ما كلِّ يف
الوزراء. بقية مع شماس والدي بقتل عليك أْرشَن الالتي نسائك عند والتدبري واملشورة
كما والدك شماس وهل الحبيب، الولد أيها وقال: َد وتنهَّ خجل ذلك منه امللك سمع فلما
خشع ذلك فعند صدًقا. ولده وأنا ا، حقٍّ والدي شماًسا إن قائًال: الغالم فأجابه ذكرَت؟
تدبري وسوء بجهيل ذلك فعلُت إني الغالم، أيها وقال: هللا واستغفر عيناه ودمعت امللك
أبيك موضع يف جاعلك وإني يل، مساِمًحا تكون أن أسألك ولكن عظيم، وكيدهن النساء
وأركبتَُك الذهب، بطوق طوَّقتك بنا النازلة النقمة هذه زالت وإذا مقامه، من مقاًما وأعىل
الكريس صاحب العزيز الولد هذا قائًال: قدامك ينادي أن املنادي وأمرُت مركوٍب، أعزَّ
يف وجعلته منهن االنتقاَم أضمرُت فإني النساء، أمر من ذكرَت ما وأما امللك. بعد الثاني
الغالم فأجابه قلبي. ليطمنئ التدبري من عندك بما فأخِربْني تعاىل، هللا يريده الذي الوقت
أمان. يف أخشاه ا ممَّ أكون وأن لك، أذكره فيما رأيي تخاِلف ال أنك عهًدا أعِطني قائًال:
صاحب عندي وإنك كالمك عن أخرج ال إني وبينك، بيني هللا عهد هذا امللك: له فقال

تعاىل. هللا هو أقول ما عىل وبينك بيني والشاهد فعلتُه، به أمرتَني ومهما املشورة،
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التدبريَ إن امللك، أيها فقال: الكالم مجال عنده واتسع الغالم صدر انَرشَح ذلك فعند
املهلة بعد الجواب طالب الساعي فيه لك يحرض الذي الوقت تنظر أنك عندي والحيلَة
آَخر، يوم إىل وأمهله عنك فادفعه الجواب، وطلب يَديَْك بني حرض فإذا إياها، أمهلته التي
فاطرحه كالمك، يف ويراجعك معلومة أياًما عليه َد حدَّ ملكه أن إليك يعتذر ذلك فعند
وسط إىل ه ويتوجَّ غضبانًا عندك من فيخرج اليوم؛ ذلك له تعنيِّ وال آَخر يوٍم إىل وأْمِهْله
وهو األقىص، الهند ملك ساعي إني املدينة، أهل يا ويقول: الناس بني جهًرا ويتكلَّم املدينة
يل َد وحدَّ املدينة هذه ملك إىل بكتاٍب أرسلني قد الحديد، يلني وعزٍم شديٍد بأٍس صاحب
إىل جئُت أنا وها نقمتي، بك حلَّْت لَك ْدتُها حدَّ التي األيام عقَب تحرض لم إْن وقال: أياًما
ذلك جواَب يعطيني ثم أيام، ثالثة أمهلني قرأه فلما الكتاَب، وأعطيتُه املدينة هذه مِلك
أطلب وأتيُت أيام الثالثة مَضِت وقد لخاطره، ورعاية به لطًفا ذلك إىل فأجبتُه الكتاب،
ملك سيدي إىل منطلق أنا فها صرب، عندي ليس وأنا آَخر، يوم إىل فأمهلني الجواب، منه
يبلغك ذلك فعند وبينه. بيني شاِهدون القوم أيها وأنتم يل، وقع بما وأخربه األقىص الهند
نفسه، إلتالف الساعي أيها له: وُقْل بلطٍف وكلِّمه يَديَْك بني ه وأحِرضْ إليه فأرِسْل كالمه
قالت ولكن عاجًال، التلَف منَّا استحَقْقَت لقد رعيتنا؟ بني مالمتنا عىل حملك الذي ما
هو وإنما منَّا، عجًزا ليس عنك الجواب تأخريَ أن واعلم الكرام. ِشيَم من العفو القدماء:
أن وبعد ثانيًا، واقرأه الكتاَب اطلب ثم مِلِككم. جواب لكتابة تفرُّغنا وقلة أشغالنا لزيادة
جوابًا فنكتب الكتاب هذا غري كتاب معك هل له: وُقْل الضحك من أكِثْر قراءته من تفرغ
لك: فيقول ثانيًا، القوَل عليه فأَِعْد الكتاب. هذا غري كتاب معي ليس لك: فيقول أيًضا؟ له
الكتاب هذا يف ذكر حيث العقل معدوم هذا مِلَككم إن له: فُقْل أصًال. غريه معي ليس
مملكته، ونأخذ بالده فنغزو إليه بعسكرنا َه نتوجَّ أن ألجل نفوسنا تقويم به يريد ما كالًما
ضعيف العقل قاِرص ألنه املكتوب؛ بهذا أدبه إساءة عىل املرة هذه يف نؤاخذه ال ولكن
فإن الهذيانات، هذه ملثل يعود أن من ونحذِّره أوًال ننذره أننا ملقدرتنا فاملناسب الحزم،
جاهٌل أرَسَلَك الذي املِلك أن وأظنُّ عاجًال، البالءَ استَحقَّ مثلها إىل وعاد بنفسه خاَطَر
عاقًال كان ولو يستشريه، الرأي سديد عاقل وزير له وليس العواقب، يف مفكِّر غري أحمق
مثل جواب عندي له ولكن السخرية، الكالم هذا مثل إلينا يرسل أن قبل وزيًرا الستشاَر
فإذا واطلبني، إيلَّ أرِسْل ثم ليُِجيبه. املكتب صبيان لبعض كتابه أدفع وأنا وأزيد، كتابه

جوابه. وردِّ الكتاب بقراءة يل َفأْذَْن يَديَْك بني حرضُت
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عليه فأنَعَم حيلته، وأعجبته الغالم، رأي واستحسن امللك صدر انَرشَح ذلك فعند
للساعي، مهلًة جعلها التي أيام الثالثة انقَضِت فلما مرسوًرا، ورصفه والده رتبة وخوََّله
إىل الساعي فخرج آَخر، يوم إىل امللك فأمهله الجواب، وطلب امللك عىل ودخل الساعي جاء
هذه أهل يا وقال: السوق إىل خرج ثم الغالم، قال مثلما الئق غري بكالٍم وتكلََّم البساط آِخر
جوابها، يف يماطلني وهو برسالٍة جئْتُه مِلِككم، إىل األقىص الهند ملك رسول إني املدينة،
عىل شهداء تكونون فأنتم عذٌر، ملِلِككم يَبَْق ولم مِلُكنا، يل َدها حدَّ التي املدة انقَضِت وقد
أيها له: وقال يَديْه بني ه وأحَرضَ الساعي ذلك إىل أرَسَل الكالم هذا امللك بلغ فلما ذلك.
تخرج فكيف أرسار، وبينهما ملك إىل ملك من كتابًا ناقًال ألسَت نفسه، إتالف يف الساعي
نحن ولكن القصاص، منَّا استحَقْقَت لقد العامة؟! عىل امللوك أرساَر وتُظِهر الناس بني
أقل إال عنَّا جوابًا له يردَّ أالَّ واألنسب األحمق، امللك لهذا جوابك عود ألجل ذلك ل نتحمَّ
حاِرض، والساعي امللك عىل دخل وملا فحرض، الغالم ذلك بحضور ودعا املكتب. صبيان
اقرأ له: وقال للغالم الكتاَب امللك رمى ذلك فعند والبقاء، العز بدوام للملك ودعا هلل سَجَد
للملك: وقال بالضحك َم وتبسَّ وقرأه الكتاَب الغالم فأخذ برسعٍة. جوابه واكتب الكتاب هذا
والطاعة. السمع بمزيد فأجاب: نعم. له: فقال الكتاب؟ هذا جواب ألجل خلفي إرسالك هل
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك … وكتب والقرطاَس الدواَة وأخرج
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دواًة الوقت يف أخَرَج وقرأه، الكتاَب أَخذَ ملا الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الرحمن. ورحمة باألمان فاز َمن عىل السالم الرحيم، الرحمن هللا «بسم وكتب: وقرطاًسا،
وقرأناه كتابَُك إلينا وصل قد أنه رسًما، ال اسًما كبريًا مِلًكا املدعوُّ أيها أُعِلُمَك فإني بعُد، أما
مددَت وقد علينا، وبغيك جهلك ْقنا فتحقَّ الهذيانات، وغريب الخرافات من فيه ما وفهمنا
عنَك، ْرنا تأخَّ ملا والرعية هللا خلق عىل أخذتنا الرأفة أن ولوال عليه، تقدر ال ما إىل يَديَْك
منَّا فاستحقَّ والعام الخاص عىل كتابك أخبار ونرش السوق إىل خرج فإنه رسولك ا وأمَّ
لك، وقاًرا قصاصه نرتك ولم معك، معذوًرا لكونه له منَّا رحمًة أبقيناه ولكن القصاص،
ولكن ، حقٌّ ذلك فإن مملكتي وكرباء وعلمائي لوزرائي قتيل من كتاِبَك يف ذكرتَه ما فأما
وأفهم منه أعلم ألٌف جنسه من وعندي إال واحًدا العلماء من قتلُت وما عندي، قام لسبٍب
من واحد كلِّ عن عوًضا وعندي العلوم، من ممتلئ وهو إال طفل عندي وليس وأعقل،
كردوًسا يقاِوم عسكري من واحد وكل أحصيه، أن أقدر ال ما نوعه فضالء من املقتولني
فإنها املعادن وأما والفضة، الذهب معمل عندي فإن املال، جهة من وأما عسكرك؛ من
وجمالهم حسنهم لك أصف أن أقدر ال فإني مملكتي أهل وأما الحجارة، كِقَطع عندي
أمر هذا فإن البحر؟ وسط يف قًرصا يل ابِْن لنا: وقلَت علينا َت تجاَرسْ فكيف وغناهم،
دفعات عن فحْصَت َلكنَت عقل لك كان لو ألنه عقلك؛ سخافة عن ناشئ ولعله عجيب،
من هلل فحاشا بي، تظفر أنك زعمك ا وأمَّ القرص؛ لك أبني وأنا الرياح وحركات األمواج
يًا متعدِّ لكونك بك أظفرني تعاىل هللا إن بل بملكنا؟ ويظفر مثلك علينا يبغي كيف ذلك،
هللا أخاف أنا ولكن ومني، هللا من العذاب استوجبَْت قد أنك فاعلم ، حقٍّ بغري عيلَّ وباغيًا
بإرسال يل ْل فعجِّ هللا تخىش كنَت فإن النذارة، بعد إال عليك أركب وال رعيتك، ويف فيك
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كلهم مقاتل ألف ومائة ألف ألف ومعي عليك الركوب عن َألرجع وإال السنة، هذه خراج
نظري سنوات ثالَث محارصتك عىل يقيم أن وآمره وزيرنا حول فأرسدهم بأفياٍل جبابرة
نفسك، غري أحًدا منها أقتل ال بحيث مملكتك وأتملك لقاصدك، أمهلتها التي أيام الثالثة
«إن بجانبها: وكتب صورتَه املكتوب يف الغالُم َر صوَّ ثم حريمك.» غري منها أسبي وال
للساعي، امللك فأعطاه امللك، إىل وسلََّمه ختمه ثم الكتَّاب.» أوالد أصغر كتَبَه الجواب هذا
عليه، ِحْلمه عىل وللملك تعاىل هلل شاكًرا عنده من ومىض امللك يَدِي وقبََّل الساعي فأخذه

الغالم. حذق من رأى مما ُب يتعجَّ وهو وانطلق
املحدودة أيام الثالثة بعد الثالث اليوم يف عليه دخوله وكان مِلكه إىل وصل فلما
املحدودة املدة عن الساعي تأخري بسبب الديوان ناِصب الوقت ذلك يف امللك وكان له،
سبِب عن الساعي وسأل فأخذه الكتاَب، أعطاه ثم يَديْه، بني سَجَد عليه دخل فلما له،
بعينه نظره ما جميَع له وحكى القصَة عليه فَقصَّ وردخان، امللك أحوال وعن إبطائه،
تخربني التي األخبار هذه ما ويحك! للساعي: وقال امللك عقل فاندَهَش بأذنه، وسمعه
فافتح يَديَْك بني أنا ها العزيز، امللك أيها قائًال: الساعي فأجابه امللك؟ هذا مثل عن بها
فيه ونَظَر وقرأه الكتاَب امللك فتح ذلك فعند الكذب. من الصدق لك يظهر واقرأه الكتاب
إىل التَفَت ثم أمره، من يكون فيما َ وتحريَّ ُمْلِكه بزوال فأيَقَن كتبه، الذي الغالم صورَة
رعبًا وارتعبوا لذلك فارتاعوا الكتاَب، عليهم وقرأ جرى بما وأخربهم دولته وعظماء وزرائه
الخفقان، من تتمزَُّق وقلوبهم اللسان ظاهر من بكالٍم امللك روَع يسكِّنون وصاروا عظيًما،
فائدَة ال الوزراء من إخوتي يقوله الذي أن امللك أيها اعلم قال: الكبري الوزير بديًعا إن ثم
لك ُمِحبٌّ «أنا له: وتقول فيه، إليه وتعتذر كتابًا امللك لهذا تكتب أنك عندي والرأي فيه،
لننظر لَك االمتحان طريِق عىل إال الكتاب بهذا الساعي إليك أرسلنا وما قبلك، من ولوالدك
عليه منطٍو أنت وما الخفية، والرموز العلمية واألمور الشجاعة من عندك وما عزائمك
مدينتك، حصوَن ويشيد مملكتك، يف لَك يباِرَك أن تعاىل هللا ونسأل الكلية، الكماالت من
ساٍع مع له وأْرِسْله رعيتك.» أمور فتتمُّ لنفسك، حافًظا كنَت حيثما سلطانك يف ويزيد
ا معتدٍّ عظيًما مِلًكا هذا يكون كيف عظيًما، َلعجبًا هذا يف إنَّ العظيم وهللا امللك: فقال آَخر.
بعد عامرة مملكته وتكون جنده، ورؤساء رأيه وأصحاب مملكته لعلماء قتله بعد للحرب
عن يردُّون مكاتبها صغار أن هذا من وأعجب العظيمة؟! القوة هذه منها ويخرج ذلك،
مملكتي، أهل وعىل عيلَّ النار هذه أشعلُت طمعي بسوء أنا لكن الجواب! هذا مثل ملكها

هذا. وزيري رأي إال يُطِفئها ما أدري وال
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هللا «بسم مضمونه: كتابًا وكتب كثرية، وحشًما وَخَدًما ثمينًة هديًة َز جهَّ إنه ثم
هللا رحمه جليعاد العزيز األخ ولد وردخان العزيز امللك أيها بعد، أما الرحيم، الرحمن
وهذا يرسنا ما فيه فرأينا فيه، ما وفهمنا فقرأناه كتابنا، جواُب لنا حرض لقد وأبقاك،
أعدائك عىل وينرصك مملكتك، أركان ويشيد شأنك يُعِيل أن ونسأله هللا، من لك طلبنا غاية
ومواثيق عهود وبينه وبيني أًخا، يل كان أباك أن امللك أيها واعلم السوء، بك يريدون الذين
تُويفِّ وملَّا خريًا، إال منه نرى ال كذلك نحن وكنَّا خريًا، إال منَّا يرى كان وما حياته، مدة
فعلَت ما بلغنا وملَّا والرسور، الفرح غاية عندنا حصل مملكته، كريس عىل أنت وجلسَت
نظن وكنَّا فيك، فيطمع غرينا مِلٍك إىل ذلك خرب يصل أن خشينا دولتك، وأكابر بوزرائك
ننبِّهك بما فكاتَبْناك مملكتك، ألمور ُمهِمًال حصونك، وحفظ مصالحك عن غفلٍة يف أنك
بمملكتك، هللا متََّعَك عليك، قلبنا اطمأن الجواب، هذا مثل لنا رددَت قد رأيناك فلما به،
وأدرك فارس. مائة مع إليه وأرسلها الهدية له َز جهَّ ثم والسالم.» شأنك عىل معانًا وجعلك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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وردخان امللك إىل الهديَة َز جهَّ ملا األقىص الهند ملك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أعطوه ثم عليه، وسلَّموا وردخان امللك عىل أقبلوا أن إىل فساروا فارٍس، مائة مع له أرَسَلها
وقِبَل وأكَرَمه، له يصلح محلٍّ يف فارس املائة رئيَس أنزل ثم معناه، وفهم فقرأه الكتاَب
الغالم إىل أرَسَل ثم شديًدا، فرًحا بذلك امللك وفرح الناس، عند خربها وشاع منه الهديَة
الكتاب طلب ثم فارس، املائة رئيس إىل وأرسل وأكرمه، يَديْه بني وأحرضه شماس ابن
وصار كبريًا، رسوًرا بذلك امللك فُرسَّ وقرأه ففتحه للغالم، وأعطاه ملكه من ه أحَرضَ الذي
النَِّعم وخلود البقاء بدوام له ويدعو إليه ويعتذر يَديْه يقبِّل وهو فارٍس املائة رئيَس يعاِتُب
يليق ما معه َمن جميَع وأعطى وأعطاه زائًدا، إكراًما وأكرمه ذلك عىل امللك فشكره عليه،
الجواَب الغالم كتب ذلك فعند الجواب، ردَّ يكتب أن الغالم وأمر هدايا، معهم َز وجهَّ بهم،
فلما الفرسان، من معه وَمن الرسوِل أدَب وذكر الصلح، باب يف وأوَجَز الخطاَب وأْحَسَن
ُكِتب ما نعرف لكي العزيز الولد أيها اقرأه امللك: له فقال امللك، عىل عرضه الكتاَب َم تمَّ
نظاُمه حَرضَ َمن وكل هو املِلَك فأعجب فارس، املائة بحرضة الغالم قرأ ذلك فعند فيه.
عسكره من معه وأرَسَل ورصفه، فارس املائة رئيس إىل وسلََّمه امللك ختمه ثم ومعناه،

بالدهم. أطراف إىل توصلهم طائفًة
فإنه فارس، املائة رئيس أمر من كان ما وأما والغالم، امللك أمر من كان ما هذا
مصلحته قضاء عىل تعاىل هللا وشكر ومعرفته، الغالم أمر من رآه ا ممَّ عقله اندَهَش
الهدايا إليه َم وقدَّ الهند أقىص ملك إىل وصل أن إىل سار إنه ثم الصلح، قبول وعىل برسعٍة
فرًحا بذلك امللك ففرح نظر، بما وأخربه الكتاَب وناَوَله العطايا إليه وأوصل والتحف،
درجته، ورفع فعله، عىل تَه همَّ وشَكَر فارس، املائة رئيَس وأكَرَم تعاىل هللا وشكر شديًدا،

انرشاح. وزيادة وطمأنينٍة وأماٍن أمٍن يف الوقت ذلك من وصار
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فإنه وردخان، امللك أمر من كان ما وأما الهند، أقىص ملك أمر من كان ما هذا
فيه، كان ا عمَّ خالصًة توبًة هللا إىل وتاب الرديئة، طريقته عن ورجع هللا مع استقام
وجعل رعيته، إىل هللا بخوف والنظر مملكته صالِح إىل بكليته وماَل جملًة النساء وترك
ه، لرسِّ وكاتًما اململكة، يف عنده املقدَّم الرأي وصاِحَب والده، عن عوًضا وزيًرا شماس ولد
الخوف وزال بذلك الرعية ففرحت املدائن، بقية وكذلك أيام سبعة مدينته بزينة وأمر
أزاَل الذي والوزير للملك بالدعاء وابتهلوا واإلنصاف، بالعدل واستبرشوا عنهم، والرعب
وإصالح اململكة إتقان يف عندك الرأي ما للوزير: امللك قال ذلك وبعد الغمَّ، هذا وعنهم عنه
أجابه ذلك فعند واملدبرين؟ الرؤساء وجود من أوًال عليه كانت ما إىل ورجوعها الرعية
أمر بَقْطع تبتدئ يشء كل قبل أنك عندي الرأي الشأن، العزيز امللك أيها قائًال: الوزير
إْن ألنك بالنساء؛ واالشتغال والعسف اللهو من فيه كنَت ما وترتك قلبك، من املعايص
أصل هي وما امللك: فقال األوىل. من أشدَّ الثانية الضاللُة تكون املعايص أصل إىل رجعَت
قائًال: العقل الكبري السن الصغري الوزير ذلك فأجابه عنها؟ أقلع أن ينبغي التي املعايص
رأيهن وقبول إليهن وامليل النساء، هوى اتِّبَاع املعصية أصل أن اعلم الكبري، امللك أيها
قويل عىل والشاهد السليمة، الطباع وتفسد الصافية العقوَل تغريِّ محبتهن ألن وتدبريهن؛
من ناصًحا لك َلوجدَت النظر، بإمعاِن وقائعها وتتَّبَْعَت فيها تفكَّْرَت لو واضحة دالئل من
رسمهن؛ ذهنك من واقطع بِذْكرهن قلبَك تشغل فال جملًة، قويل عن واستغنيَت نفسك
الحكماء امللوك أحد قال حتى موىس، نبيه يد عىل منهن اإلكثار بعدم أَمَر تعاىل هللا ألن
قلبك يضلَّ لئال النساء من تستكثر فال بعدي، من امللك يف استقمَت إذا ولدي، يا لولده:
الرأي، فساد إىل يُفِيض وحبُّهن حبِّهن، إىل يُفِيض منهن فاالستكثار بالجملة، رأيك ويفسد
بالعلم هللا ه خصَّ الذي السالم، عليهما داود بن سليمان لسيدنا جرى ما ذلك عىل والربهان
فكانت أعطاه، ما مثل تقدَّمت التي امللوك من أحًدا يُْعِط ولم العظيم، وامُلْلك والحكمة
أنه لتعرف سليمان لك ذكرُت وإنما امللك، أيها كثري هذا ومثل والده، لهفوة سببًا النساء
محبة أن امللك أيها واعلم األرض. ملوك جميع أطاعه حتى ملك ما مثل يملك أن ألحد ليس
قدر عىل منهن يقترص أن لإلنسان فينبغي رأي، إلحداهن وليس رش، كلِّ أصل النساء
قويل أطعَت فإن والَهَلكة، الفساد يف يُوِقعه ذلك فإن امليل، كلَّ إليهن يميل وال الرضورة،
امللك فأجابه الندم. ينفعك ال حيث ندمَت تركته وإن أمورك، جميع لك استقاَمْت امللك أيها
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك إليهن. امليل فرط من فيه كنُت ما تركُت لقد قائًال:

املباح. الكالم
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كنُت ما تركُت قد إني لوزيره: قال ملا وردخان امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
جزاءً فيهن أصنع ماذا ولكن جميًعا، بالنساء االشتغال عن وأعرضُت إليهن، امليل من فيه
عرفت وال مرادي، ذلك يكن ولم كيدهن، من كان والدك شماس قتَْل ألن فعلن؟ ما عىل
فْقِد عىل أسفاه وا قائًال: وصاح تأوََّه ثم قتله. عىل وافقتهن حتى عقيل يف يل جرى كيف
وُحْسن اململكة ورؤساء الوزراء من نظرائه فقد وعىل تدبريه، وحسن رأيه وسداد وزيري
ألنهن وحدهن؛ للنساء ليس الذنَب أن امللك أيها اعلم قائًال: الوزير فأجابه الرشيدة. آرائهم
وَمن باعوه، واشرتى اشتهى فَمن الناظرين، شهوات إليها تميل مستحسنة بضاعة مثل
عرًفا كان إذا وخصوًصا اشرتى، مَلن الذنَب ولكنَّ الرشاء، عىل أحٌد يجربه لم يشِرت لم
نصيحًة. منه تقبل ولم يحذِّرك كان قبيل من ووالدي حذَّرتك وقد البضاعة، تلك ة بمرضَّ
التقادير إال يل عذر وال الوزير، أيها قلت كما الذنَب نفيس عىل أوجبُت إنني امللك: فأجابه
لنا وجعل استطاعًة، لنا وخلق خلقنا تعاىل هللا أن امللك أيها اعلم الوزير: فقال اإللهية.
يلزمنا لئال رضٍر بفعل هللا يأمرنا ولم نفعل، لم شئنا وإْن فعلنا شئنا فإْن واختياًرا، إرادًة
سائر عىل بالخري إال يأمرنا ال تعاىل ألنه صوابًا؛ فعله يكون فيما حساب علينا فيجب ذنٌب،
خطأً. أو كان صوابًا نفعله، ما نفعل بإرادتنا نحن ولكن الرش، عن ينهانا وإنما األحوال،
من نفيس حذَّرُت وقد الشهوات، إىل ملييل مني خطئي كان وإنما صدقَت، امللك: له فقال
يمنعني يشء عندك فهل عقيل، عىل نفيس فغلبَْت مراًرا، شماس والدك وحذَّرني مراًرا، ذلك
نعم، الوزير: فأجاب نفيس؟ شهوات عىل غالبًا عقيل يكون حتى الخطأ هذا ارتكاِب عن
وتلبس الجهل ثوَب عنك تنزع أنك وهو الخطأ، هذا ارتكاب من يمنعك شيئًا أرى إني
ما وتعمل أبيَك، العادل امللك سرية إىل وترجع موالك، وتطيع هواك وتعيص العدل، ثوب
وعىل رعيتك وعىل دينك عىل وتحافظ رعيتك، وحقوق تعاىل هللا حقوق من عليك يجب
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والجور الظلم عن وتنزل األمور، عواقب يف وتنظر رعيتك، قتل عدم وعىل نفسك سياسة
وتالِزُم تعاىل هللا أوامَر وتمتثل والخضوع، واإلنصاَف العدَل وتستعمل والفساد، والبغي
إذا ألنك لك؛ دعاءَهم يُوِجب ما عىل وتواِظب عليهم، استخلفك الذين خليقته عىل الشفقَة
وتتالىش يراك، َمن كلِّ عند ُمهابًا وجعلك عنك، برحمته هللا وعَفا وقتك صَفا ذلك لك داَم

محبوبًا. ُمهابًا خلقه وعند مقبوًال، هللا عند وتصري جيوشهم، تعاىل هللا ويهزم أعداؤك
بصريتي عني وجليَت الحلو، بكالمك قلبي ْرَت ونوَّ فؤادي أحييَت لقد امللك: له فقال
كنُت ما وأترك تعاىل، هللا بمعونة يل ذكرتَه ما جميَع أفعل أن عىل عازم وأنا العمى، بعد
األمن، إىل الخوف ومن السعة، إىل يق الضِّ من نفيس وأُخِرج والشهوات، البغي من عليه
يل أنت ورصَت سني، كرب مع ابنًا لك رصُت ألني مرسوًرا؛ َفِرًحا بذلك تكون أن وينبغي
وأنا به، تأمرني فيما املجهود بذُْل عيلَّ الواجب من وصار سنَِّك، ِصَغر عىل حبيبًا والًدا
وسداد الهداية وُحْسن النَِّعم من بك أوالني تعاىل هللا فإن وفضلك، تعاىل هللا فْضَل أشكر
وحسن معرفتك برشف يَديْك عىل رعيتي سالمة حصَلْت وقد وغمي، همي يدفع ما الرأي
ما وكل الكريس، عىل الجلوس بسوى عليك أترشف ال مللكي، مدبِّر اآلن فأنت تدبريك،
املعرفة، كثري العقل كبري ألنك السن؛ صغريَ كنَت وإْن لكلمتك رادَّ وال عيلَّ جائٌز تفعله

املهلك. االعوجاج بعد االستقامة سبيل إىل هديتني حتى يل َك َ يرسَّ الذي هللا فأشكر
ألن لك؛ النصيحة بذل يف عليك يل فضَل ال أنه اعلم السعيد، امللك أيها الوزير: قال
والدي بل وحدي، أنا هكذا وليس نعمتك، غريَس كنُت حيث يلزمني ما بعض من قويل
نقر ال فكيف وفضلك، بجميلك ُمِقرُّون الجميع فنحن نعمتك، بجزيل مغموٌر قبيل من
وباِذل وحاِرسنا حْفَظنا ومتوٍل أعداءَنا، عنَّا ومحاِرٌب وحاكمنا راعينا امللك أيها وأنت بذلك
ع نترضَّ ولكن شكرك، بواجب نقم لم طاعتك يف أرواَحنا بذلنا لو وإننا سالمتنا؟ يف جهدك
ويمنحك الطويل، العمَر لك يِهَب أن ونسأله فينا، وحكَّمك علينا ك والَّ الذي تعاىل هللا إىل
إىل ُمهابًا ويجعلك مرادك ويبلغك زمانك، يف بمحنٍة يمتحنك وال أعمالك، جميع يف النجاَح
بك ويوجد معاند، كل وتقهر عالم كل تقود حتى سواعدك بالكرم ويبسط مماتك، حني
الغالء رعيتك عن ويرفع وجبان، جاهل كلَّ منها وينزع وشجاع، عالم كل مملكتك يف
بصالحها، اآلخرة ومن بَفَالحها، الدنيا من ويمتِّعك واملحبة، األلفة بينهم ويزرع والبالء،
وإليه عسري، أمر عليه وليس قدير، يشء كل عىل إنه آمني؛ لُْطِفه، وخِفيِّ وكرمه بَمنِّه
كلَّ إليه ومال الفرح غاية عنده حصل الدعاء، هذا منه امللك سمع فلما واملصري. املرجع
عنك يفصلني وليس والولد، األخ مقام يف عندي رصَت أنك الوزير أيها اعلم له: وقال امليل،
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تختي عىل تجلس َخَلٌف يل يكن لم وإن فيه، ف الترصُّ لك يدي تملكه ما وجميع املوت، إال
مملكتي، أكابر بحرضة ُمْلكي فأولِّيك مملكتي، أهل جميع من أوىل فأنت عني، عوًضا
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك تعاىل. هللا شاء إن بعدي من عهدي ويلَ وأجعلك

املباح. الكالم
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أستخلفك سوف الوزير: شماس البن قال وردخان امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم تعاىل. هللا بعون مملكتي أكابَر ذلك عىل وأُشِهد بعدي، من عهدي ويل وأجعلك عني
بالحضور دولته كرباء سائر إىل يكتب أن فأمره يَديْه، بني فحرض بكاتبه دَعا ذلك بعد
والقوَّاد األمراء يجتمع أن وأمر والعام، الخاص للحارضين مدينته يف بالنداء وأجهر إليه،
امللك وعمل والحكماء، العلماء وكذلك امللك، حرضة إىل الخدم أرباب وسائر اب والحجَّ
فاجتمع والعام، الخاص من الناس جميع وعزم ، قطُّ مثله يُعَمل لم وسماًطا عظيًما ديوانًا
مملكته، وفقراء حاشيته جميَع كَسا ذلك وبعد شهر، مدة ورشٍب وأكٍل حظٍّ عىل الجميع
شماس ابن بمعرفة والحكماء العلماء من جملًة فاختار وافرة، عطايا العلماء وأعطى
ويكون كلمته، تحت من وزراء ليجعلهم سبعًة منهم ينتخب أن وأمره عليه، وأدَخَلهم
عقًال وأكملهم سنٍّا أكربهم منهم شماس ابن الغالم اختار ذلك فعند عليهم؛ الرئيس هو
إىل َمهم فقدَّ أشخاص، ستة الصفات بهذه َمن ورأى حفًظا، وأرسعهم درايًة وأكثرهم
شماس، ابن طاعة تحت وزرائي تكونون أنتم قائًال: وكلََّمهم الوزراء ثياب وألبسهم امللك
ولو أبًدا، عنه تخرجوا ال شماس ابن هذا وزيري به يأمركم أو لكم يقوله ما وجميع
عىل مزركشة كرايس عىل أجَلَسهم امللك إن ثم عقًال. أكربكم ألنه سنٍّا أصغركم هو كان
الدولة أكابر من ينتخبوا أن أمرهم ثم والنفقاَت، األرزاَق إليهم وأجرى الوزراء، عادة
رؤساء منهم ليجعل األجناد، من اململكة لخدمة يصلح َمن الوليمة يف عنده اجتمعوا الذين
عادة عىل األرزاق إليهم وأجرى املرتبات لهم ورتََّب عرشات، ورؤساء مئني ورؤساء ألوف
باإلنعامات حرض َمن بقية عىل يُنِعموا أن أيًضا وأمرهم وقت، أرسع يف ذلك ففعلوا الكرباء،
الرعية يف بالعدل اله عمَّ وأمر وإكرام، بعزٍّ أرضه إىل واحد كلَّ يرصفوا وأن الجزيلة،
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درجاتهم، قدر عىل الخزنة من بإسعافهم وأمر واألغنياء، الفقراء عىل بالشفقة وأوصاهم
عىل تعاىل هلل شكًرا أيام ثالثَة املدينة بزينة أمر إنه ثم والبقاء، العزِّ بدوام الوزراء له فدَعا

التوفيق. من له حصل ما
الها، وعمَّ وأمرائها اململكة ترتيب يف شماس ابن ووزيره امللك أمر من كان ما هذا
الوزراء لقتل سببًا كنَّ الالتي وغريهن، الرساري من املحظيات النساء أمر من كان ما وأما
املدينة من الديوان يف كان َمن جميع انرصف ملا فإنه وخداعهن، بِحيَلهن اململكة وفساد
الذي العقل الكبري السن الصغري الوزير امللك أمر أمورهم، واستقامت محله إىل والقرى
بهم اختىل امللك يَدِي بني جميًعا حرضوا فلما الوزراء، بقية يحرض أن شماس ابن هو
الجهل، يف مستغِرًقا املستقيم، الطريق عن حائًدا كنُت أني الوزراء أيها اعلموا لهم: وقال
كله ذلك وسبب النصح، ألهل مخالًفا واملواثيق، للعهود ناقًضا النصيحة، عن ُمعِرًضا
كنُت ألني لذلك؛ وقبويل يل وباطلهن كالمهن وزخرفة إياي، وخداعهن النساء هؤالء مالَعبة
أنهن عندي تقرََّر قد واآلن قاتل، سمٌّ هو فإذا ولينه، عذوبته بسبب نصح كالمهن أن أظن
حتى العدل، جهة عىل مني والجزاءَ العقوبَة استحَقْقَن فقد والتلف، الهالك إال يل يُِرْدَن لم
شماس ابن الوزير فأجابه إهالكهن؟ يف السديد الرأي فما لكن اعتَربَ، مَلن عربًة أجعلهن
وحدهن، بالنساء ا مختصٍّ ليس الذنب أن أوًال لك قلُت إنني الشأن، العظيم امللك أيها قائًال:
عىل الجزاءَ يستوجبن النساء لكن يطيعونهن، الذين الرجال وبني بينهن مشرتك هو بل
وخداعهن عليك لتجارسهنَّ والثاني األعظم، امللك لكونك قولك تنفيذ األول ألمرين: حاٍل كلِّ
كفاهن ولكن بالهالك، أحقُّ فهن فيه، للتكلُّم يصلحن ال وما يعنيهن ال فيما ودخولهن لك،

وغريه. ذلك يف إليك واألمر الَخَدم، بمنزلة اجعلهن اآلن ومن بهن، نازل هو ما
امللك إىل َم تقدَّ الوزراء وأحد شماس، ابن قاله بما امللك عىل أشار الوزراء أحد إن ثم
فافعل لهالكهن، فعلًة بهن تفعل أن بد ال كان إْن امللك، أيام هللا أدام وقال: له وسجد
تأخذ بأن محاظيك إحدى تأمر أن له: فقال يل؟ تقوله الذي ما امللك: فقال لك. أقوله ما
وتسجنهن والحكماء، الوزراء قتل فيه حصل الذي البيَت وتُدِخلهن خدعنك الالتي النساء
يُؤذَن وال أبدانهن، يمسك ما قدر والرشاب الطعام من قليٌل لهنَّ يُعَطى أن وتأمر هناك،
حالها عىل بينهن تبقى بنفسها ماتت َمن وكلُّ أصًال، املوضع ذلك من الخروج يف إليهن
بل العظيمة، الفتنة لهذه سببًا ُكنَّ ألنهن جزائهن؛ أقل وهذا آِخرهن، عن يَُمتَْن أن إىل
حفر َمن إنَّ القائل: قوُل عليهن وصدق الزمان، يف وقعت التي والفتن الباليا جميع وأصل
خلف وأرسل له، قال كما وفعل رأيه امللك فقِبَل سالمته. طاَلْت ولو فيها، وقع ألخيه برئًا
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ويسجنهن القتىل محلَّ يُدِخلنهن أن وأمرهن النساء، إليهن وسلََّم جبَّارات محظيات أربع
حزنًا حزنَّ أنهن أمرهن من فكان رديئًا، ورشابًا قليًال دنيئًا طعاًما لهن وأجرى فيه،
الدنيا يف جزاءَهن هللا وأعطاهن كثريًا، ًفا تأسُّ ْفَن وتأسَّ منهن، فرط ما عىل وندمن عظيًما،
الرائحة، املنتن املظلم املوضع ذلك يف يزْلَن ولم اآلخرة، يف العذاَب لهن وأَعدَّ الخزي، من
جميع يف الواقعة هذه خرب وشاع آِخرهن، عن هلكن حتى منهن ناس تموت يوم كل ويف
األمم ُمفِني هلل والحمد ورعيته، ووزرائه امللك أمر إليه انتهى ما وهذا واألقطار، البالد

الدوام. عىل والتقديس واإلعظام للتجليل املستحق الرمم، ومحيي

ِصري وأبي ِقري أبي حكاية

واسمه صبَّاًغا أحدهما وكان اإلسكندرية، مدينة يف كانَا رجلني أن أيًضا يُحَكى ومما
وكان السوق، يف لبعضهما جارين وكانَا صري، أبو واسمه مزيِّنًا الثاني وكان قري، أبو
كأنما ، قويٍّ رشٍّ صاِحَب كذَّابًا ابًا نصَّ الصبَّاغ وكان الصبَّاغ، دكان جانب يف املزيِّن دكَّان
يفعلها عيبة من يستحي ال اليهود، كنيسة عتبة من مشتق أو الجلمود من منحوت صدغه
أوًال، الِكراء منه يطلب ليصبغه قماًشا أحٌد أعطاه إذا أنه عادته من وكان الناس، بني
يرصفه منه أخذه فإذا ًما، مقدَّ الِكراء فيعطيه بها، ليصبغ أجزاء به يشرتي أنه ويوهمه
األكل يف ثمنه ويرصف صاحبه ذهاب بعد أخذه الذي القماش يبيع ثم ورشب، أكل عىل
يُذِهب ما أجود من إال يرشب وال املأكول، أفخر من طيبًا إال يأكل وال ذلك، وغري والرشب
فتلقى الشمس قبل من يل تجيء غٍد يف له: يقول القماش صاحب أتاه فإذا العقول،
يأتيه ثم قريب. يوم من يوم نفسه: يف ويقول الحاجة صاحب فريوح مصبوغة. حاجتك
عندي كان ألنه فاضيًا؛ كنُت ما أمِس فإني غٍد، يف تعاَل له: فيقول امليعاد عىل يوم ثاني يف
مصبوًغا. قماشك خذ تعاَل الشمس قبل غٍد ويف راحوا، حتى بواجبهم فقمُت ضيوف
بالليل، ولدت زوجتي ألن معذوًرا؛ أمِس كنُت إني له: فيقول يوم ثالث يف ويأتيه فريوح
مصبوغة. حاجتك خذ تعاَل بد كلٍّ من غٍد يف ولكن مصالح، أقيض وأنا النهار وطول
شهرزاد وأدرك له. ويحلف كان حيث من أخرى بِحيلة له فيطلع امليعاد عىل له فيأتي

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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بحيلٍة له يطلع اليشء صاحب له أتى كلما صار الصبَّاغ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ويقول الزبون يقلق حتى جاءه، إذا ويخلف يَِعُده يزل ولم له، ويحلف كان حيث من
أنا أخي يا وهللا فيقول: صباًغا. أريد ال فإني حاجتي أْعِطني غٍد! يف يل تقول َكْم له:
فيقول أمتعتهم. يف الناس يؤذي َمن كلَّ يؤذي وهللا بالصحيح أخربك ولكن منك، مستٍح
ونرشتُها نظريٌ، له ليس صبًغا صبغتُها فإني حاجتك ا أمَّ فيقول: حصل؟ ماذا أخربني له:
له: يقل الخري، أهل من الحاجة صاحب كان فإن رسقها. َمن أدري وال قت فُرسِ الحبل عىل
منه يحصل وال وجرسة، هتيكة يف معه يستمرُّ الرش أهل من كان وإن عيلَّ. هللا يعوِّض
الناس، بني ِذْكره شاع حتى الِفعال هذه يفعل يزل ولم الحاكم، إىل اشتكاه ولو يشء عىل
عنه وامتنعوا األمثال، به ويرضبون قري، أبي من بعًضا بعضهم يحذِّر الناس وصار
وهتيكة جرسة من يوم كلَّ له بد ال ذلك ومع بحاله، الجاهل إال معه يقع ال وصار جميًعا،
صري أبي املزيِّن جاره دكان إىل يأتي فصار السبب، بهذا كساد له فحصل هللا، خلق من
املصبغة باب عىل واقًفا بحاله جاهًال أحًدا رأى فإْن املصبغة، قصاد داخلها يف ويقعد
اصبغ خذ له: فيقول هذا؟ يا لك ما ويقول: املزين دكان من يَُقم صبغه، يريد يشء ومعه
من يخرج كان الذميمة الخصال هذه مع ألنه تطلبه؟ لون أي له: فيقول اليشء. هذا يل
يأخذ ثم عليه، غالبة والشقاوة ، قطُّ أحٍد مع يصدق لم ولكنه األلوان، سائر يصبغ أن يده
ويروح، األجرة فيعطيه خذها. تعاَل غٍد ويف لقدام الِكراء هاِت له: ويقول منه الحاجة
السوق إىل ويذهب اليشء ذلك هو يأخذ سبيله، حال إىل اليشء صاحب َه يتوجَّ أن وبعد
أحًدا رأى وإذا إليه، يحتاج وما والفاكهة والدخان والخضار اللحم بثمنه ويشرتي فيبيعه
ودام نفسه، يُِريه وال إليه يظهر فال ليصبغها، حاجًة أعطوه الذين من الدكان عىل واقًفا

سنني. الحالة هذه عىل
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ثمنها، ورصف باعها ثم جبَّار، رجل من حاجًة أخذ أنه األيام من يوٍم يف له فاتفق
عنده له أحًدا رأى متى ألنه الدكان؛ يف يََره فلم يوم كلِّ يف إليه يجيء صاحبها وصار
وأعياه دكانه يف الجبَّار ذلك يجده لم فلما صري، أبي املزين دكان يف منه يهرب يشء
من جماعٍة بحرضة الدكان باب َر وسمَّ طرفه من برسوٍل وأتاه القايض إىل ذهب ذلك،
يقوم شيئًا فيها يجد ولم ة، مكرسَّ مواجري بعض غريَ فيها يََر لم ألنه وختمه؛ املسلمني
الرجل هذا بحاجة يجيء له قولوا للجريان: وقال املفتاح الرسول أخذ ثم حاجته، مقام
قري: ألبي صري أبو فقال حالهما، إىل والرسول الرجل ذهب ثم دكانه. مفتاح ليأخذ ويأتي
الجبَّار؟ الرجل هذا حاجة راحت أين إياها، تعدمه بحاجٍة لك جاء َمن كلَّ فإنَّ داهيتك؟ ما
يرسقها حاجًة أعطاك َمن كلُّ عجائب، صري: أبو قال مني. قت ُرسِ إنها جاري، يا قال:
قال: بقصتك. فأخربني تكذب، أنك أظن ولكن اللصوص؟ جميَع ُمعاٍد أنت هل ، لصٌّ منك
له: فقال الناس؟ متاع يف تفعل وما صري: أبو فقال شيئًا. مني رسق أحد ما جاري، يا
هللا؟ من هذا لَك أيحلُّ صري أبو له: فقال ثمنها. وأرصف أبيعها حاجًة أعطاني َمن كلُّ
عندي وليس فقري وأنا كاسدة، صنعتي ألن الفقر؛ من هذا أفعل إنما قري: أبو له قال
أيًضا صنعته كساَد له يذكر صري أبو وصار السبب، وقلَة الكساَد له يذكر صار ثم يشء.
رجًال لكوني أحٌد عندي يحلق ال ولكن املدينة، هذه يف نظري يل ليس أسطى أنا ويقول:
صنعتي كرهت أيًضا وأنا الصبَّاغ: قري أبو له فقال أخي. يا الصنعة هذه وكرهت فقريًا،
نتفرج منها نسافر وأنت فأنا البلدة؟ هذه يف إلقامتنا الداعي ما أخي يا ولكن الكساد، من
ونرتاح الهواءَ نشم سافرنا فإذا البالد، جميع يف رائجة أيدينا يف وصنعتنا الناس، بالد يف
ثم االرتحال، يف رغب حتى صري ألبي السفَر ن يحسِّ قري أبو زال وما العظيم. الهمِّ هذا من

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، زاد شهر وأدرك السفر. عىل اتَفَقا إنهما
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يف رغب حتى صري ألبي السفَر ن يحسِّ زال ما قري أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وأنشد يسافر، أن يف رغب صري أبا بأن قري أبو وفرح السفر، عىل اتفقا إنهما ثم االرتحال،

الشاعر: قول

َف��َواِئ��ِد َخ��ْم��ُس اْألَْس��َف��اِر َف��ِف��ي َوَس��اِف��ْر اْل��ُع��َال َط��َل��ِب ِف��ي اْألَْوَط��اِن َع��ِن تَ��َغ��رَّْب
َم��اِج��ِد َوُص��ْح��بَ��ُة َوآَداٌب َوِع��ْل��ٌم َم��ِع��ي��َش��ٍة َواْك��ِت��َس��اُب َه��مٍّ ُج تَ��َف��رُّ
َش��َداِئ��ِد َواْرتِ��َك��اُب َش��ْم��ٍل َوتَ��ْش��ِت��ي��ُت َوُك��ْربَ��ٌة َغ��مٌّ اْألَْس��َف��اِر ِف��ي ِق��ي��َل َوإِْن
َوَح��اِس��ِد َواٍش بَ��يْ��َن َه��َواٍن ِب��َداِر َح��يَ��اِت��ِه ِم��ْن َل��ُه َخ��يْ��ٌر اْل��َف��تَ��ى َف��َم��ْوُت

فرق وال أخوين، رصنا نحن جاري يا صري: ألبي قري أبو قال السفر عىل عزَما وحني
نضعه فضل ومهما بطَّالنا، ويُطِعم يكتسب عامَلنا أن عىل الفاتحة نقرأ أن فينبغي بيننا،
وهو صري: أبو قال واإلنصاف. بالحقِّ بيننا نقسمه اإلسكندرية إىل رجعنا فإذا صندوق، يف
الدكان قفل صري أبا إن ثم البطَّال، ويُطِعم يكتسب العامل أن عىل الفاتحة وقرأ كذلك.
مقفولًة الدكان وترك القايض رسول عند املفتاح ترك قري وأبو لصاحبها، املفاتيح وأعطى
يف وساَفَرا املالح البحر يف غليون يف ونزَال مسافرين، وأصبَحا مصاِلَحها وأَخذَا مختومًة،
لم الغليون يف كان َمن جميع أن املزيِّن سعِد تمام ومن إسعاف، لهما وحصل النهار، ذلك
َحلُّوا وملا والبحرية، الريس غري رجًال وعرشون مائة فيه وكان املزيِّنني، من أحٌد معهم يكن
والرشب، األكل إىل فيه نحتاج بحر هذا أخي، يا للصباغ: وقال املزيِّن قام الغليون قلوَع
له فأحلق يل. احلق مزيِّن يا تعال أحٌد: يل يقول وربما الزاد، من قليل إال معنا وليس
بأس. ال الصباغ: له فقال وأنت. أنا بذلك فأنتفع ماء، برشبة أو فضة وبنصف برغيٍف
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النهار. ذلك يف وسافرا البحر، يف غليون يف صري» و«أبو قري» «أبو فنزل

عن تغني خرقًة كتفه عىل ووضع والطاسَة تَه عدَّ وأخذ املزيِّن وقام ونام، رأسه حطَّ ثم
له، فحلق يل. احلق أسطى يا تعاَل واحد: له فقال الركاب، بني وشقَّ فقري ألنه الفوطة؛
بهذا حاجة يل ليس أخي، يا املزيِّن: له فقال فضة، نصف أعطاه الرجل لذلك حلق فلما
وزادنا رفيًقا يل ألن البحر؛ هذا يف أبرك كان رغيًفا أعطيتني كنَت ولو الفضة، النصف
إىل وأتى ذلك فأخذ حلًوا، ماءً الطاسة له ومأل جبن، وقطعَة رغيًفا فأعطاه قليل. يشء
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منه ذلك فأخذ الطاسة. يف ما وارشب بالجبن، وكله الرغيف هذا خذ له: وقال قري أبي
ورشب. وأكل

يده، يف والطاسة كتفه عىل الخرقة وأخذ تَه عدَّ حمل ذلك بعد املزيِّن صري أبا إن ثم
عليه ووقع جبن، بقطعة وآلَخر برغيفني، إلنساٍن فحلق الركاب، بني الغليون يف وشقَّ
فضة، ونصف رغيفني عليه يرشط أسطى. يا يل احلق له: يقول َمن كلُّ وصار الطلب،
نصف وثالثني رغيًفا ثالثني جمع حتى املغرب جاء فما غريه، مزيِّن الغليون يف وليس
حتى إياها، يعطونه حاجة يطلب كلما وصار وبطارخ، وزيتون جبن عنده وصار فضة،
القبطان: له فقال السفر، يف الزاد قلَة له وشَكا للقبطان وحلق كثري، يشء عنده صار
مسافرين دمتما ما ا همٍّ تحمَال وال عندي، يَا وتعشَّ ليلة كلِّ يف رفيقك هات بك، مرحبًا
رأسه عند رأى قري أبو أفاق فلما فأيقظه، نائًما يزل لم فرآه الصبَّاغ إىل رجع ثم معنا.
فيض من فقال: ذلك؟ لك أين من له: فقال وبطارخ، وزيتون وجبن عيش من كثريًا شيئًا
يف ينفعنا واتركه هذا من أخي يا تأكل ال صري: أبو له فقال يأكل، أن فأراد تعاىل. هللا
هات بك، مرحبًا يل: فقال الزوادة، قلَة إليه وشكوُت للقبطان حلقُت أني واعلم آَخر، وقٍت
قري: أبو له فقال الليلة. هذه يف القبطان عند عشائنا فأول عندي. يَا وتعشَّ ليلة كلَّ رفيقك
أنت وُرْح اليشء، هذا من أتعىشَّ فَدْعني مكاني، من أقوم أن أقدر وال البحر من دائخ أنا
يقطع فرآه يأكل، وهو عليه يتفرَّج جلس ثم بذلك. بأس ال له: فقال القبطان. عند وحدك
ويلتهم أكل، ما أيام له الذي الفيل ابتالَع ويبتلعها الجبل، من الحجار يقطع كما اللقمة
نفخ وينفخ الغول، حملقَة يَديْه بني فيما عينَيْه ويحملق قبلها، التي ازدراد قبل اللقمَة
القبطان: لك يقول أسطى، يا وقال: جاء بنوتي وإذا والفول، التبن عىل الجائع الثور
عىل أقدر ال أنا له: فقال بنا؟ أتقوم قري: ألبي صري أبو فقال للعشاء. وتعاَل رفيقك هاِت
أكثر، أو لونًا عرشون فيها سفرة وقدامه جالًسا القبطان فرأى وحده، املزيِّن فراح امليش.
له: فقال رفيقك؟ أين له: قال القبطان رآه فلما ورفيقه، املزيِّن ينتظرون وجماعته وهو
تعاَل الدوخة، عنه ستزول عليه، بأس ال القبطان: له فقال البحر. من دائخ إنه سيدي، يا
من فيه وحطَّ كباب صحن عزل القبطان إن ثم انتظارك. يف كنُت فإني معنا، تعشَّ أنت
الصحن هذا ُخذْ القبطان: له قال املزيِّن تعىشَّ أن وبعد عرشة، يكفي فصار لوٍن، كل
من عنده فيما بأنيابه يطحن فرآه قري، أبي إىل وأتى صري أبو فأخذه رفيقك. إىل معك
تأكل، ال لك قلُت أََما صري: أبو له فقال عجٍل، عىل باللقمة اللقمة ويلحق الجمل، مثل األكل
هات. له: فقال دائخ. بأنك أخربته ملَّا إليك بعث يشء أي فانظر كثري؟ خريه القبطان فإن
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أو الكارش الكلب مثل األكل من غريه وعىل عليه ملهوف وهو منه فأخذه الصحَن فناَوَله
ورأى الجوع من يموت أن كاد الذي أو الحمام، عىل انَقضَّ إذا الرخِّ أو الكارس، السبع
ثم هناك، القهوة ورشب القبطان إىل وراح صري أبو فرتكه يأكل، وصار الطعام، من شيئًا
الصباح، شهرزاد وأدرك فارًغا. ورماه الصحن يف ما جميَع أكل قد فرآه قري، أبي إىل رجع

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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يف ما كلَّ أكل قد رآه قري أبي إىل رجع ملا صري أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إىل ونام قري أبي إىل ورجع القبطان أتباع بعض إىل وأوصله فأخذه فارًغا، ورماه الصحن
قري، ألبي يعطيه يشء له جاء وكلما يحلق، صري أبو صار األيام ثاني كان فلما الصباح،
بصحٍن له يأتي ليلٍة وكلَّ الرضورة، إلزالة إال يقوم ال قاعد وهو ويرشب، يأكل قري وأبو
عىل الغليون رَسا حتى يوًما، عرشين الحالة هذه عىل واستمرَّا القبطان، عند من مآلن
وفرشها خاٍن يف حجرة لهما وأخذَا املدينة، تلك ودخَال الغليون من فطلَعا مدينة، ميناء
حني من نائم قري وأبو وطبخه، بلحٍم وجاء إليه يحتاجان ما جميَع واشرتى صري، أبو
أكل أفاق فلما يده، بني السفرة ووضع صري أبو أيَقَظه حتى يستيقظ ولم الحجرة، دخل
يوًما، أربعني الحالة هذه عىل واستمرَّا نام، ثم دائخ. فإني تؤاخذني ال له: قال ذلك وبعد
فيجد ويرجع النصيب، فيه بالذي فيعمل املدينة، يف ويدور العدَة املزيِّن يحمل يوم وكلَّ
يقنع، وال يشبع ال َمن أكل فيأكل بلهفٍة، األكل عىل يُقِبل ينتبه وحني فينبِّهه نائًما، قري أبا
أرتاح، أجلس صري: أبو له يقول وكلما أخرى، يوًما أربعني مدة كذلك يزل ولم ينام، ثم
قري أبو له يقول املدائن. يف نظري لها وليس وبهجة فرجة فإنها املدينة، يف ْح تفسَّ واخرج
يُسِمعه وال خاِطَره َر يكدِّ أن املزيِّن صري أبو يرىض فال دائخ. فإني تؤاخذني ال الصبَّاغ:
بوَّاب َر فسخَّ يرسح، أن يقدر ولم املزيِّن مرض واألربعني الحادي اليوم ويف تؤذيه، كلمًة
يأكل قري وأبو ذلك كل يرشبان، وما يأكالن بما لهما وأتى حاجتهما لهما فقىض الخان،
ذلك وبعد أيام، أربعة مدة حاجته قضاء يف الخان بوَّاب ر يسخِّ املزيِّن زال وما وينام،
أحَرَقه فإنه قري أبو وأما مرضه، شدة من الوجود عن غاب حتى املزيِّن عىل املرض اشتدَّ
باَب وقفل فأخذه الدراهم، من مقداًرا معه فرأى صري، أبي ثياب يف وفتََّش فقام الجوع،
خروجه. حني يََره فلم السوق يف البوَّاب وكان أحًدا، يُعِلم ومىضولم صري أبي عىل الحجرة
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املدينة يف يدور وصار نفيسة، ثيابًا نفسه وكسا السوق إىل عمد قري أبا إن ثم
غري من وأزرق أبيض ملبوسها وجميع املدائن، يف مثلها وجد ما مدينًة فرآها ويتفرج،
معلم، يا له: وقال محرمة له فأخرج أزرق، دكانه يف ما جميع فرأى صبَّاغ إىل فأتى زيادة،
درهًما. عرشون هذه صبغ أجرة إن له: فقال أجرتك. وخذ وأصبغها، املحرمة هذه خذ
فال أنا ا وأمَّ بالدكم، يف اصبغها ُرِح فقال: بدرهمني. بالدنا يف هذه نصبغ نحن له: فقال
تريد لون أي قري: أبو له فقال شيئًا. القدر هذا عن تنقص ال درهًما بعرشين إال أصبغها
حمراء. يل تصبغها أن مرادي أنا قري: أبو له قال زرقاء. أصبغها الصباغ: له قال صبغها؟
صفراء. قال: األخرض. صباغ أدري ال قال: خرضاء. قال: األحمر. صباغ أدري ال له: قال
له فقال لون، بعد لونًا األلواَن له يُعدِّد قري أبو وصار األصفر. صباغ أدري ال له: قال
منَّا مات وإذا واحًدا، ينقصون وال واحًدا يزيدون ال معلًما أربعون بالدنا يف نحن الصباغ:
واحًدا نعلِّم ولدان له والذي واحًدا، ناقصني نبقى ولًدا يخلِّف لم وإن ولده، نعلِّم واحد
من األزرق غري نصبغ أن نعرف وال مضبوطة هذه وصنعتنا أخاه، علَّمنا مات فإن منهما،
األلوان، سائَر أصبغ أن وأعرف صبَّاغ، أنا أني اعلم الصباغ: قري أبو له فقال زيادة. غري
عىل بها تفتخر أن ألجل األلوان جميَع أعلِّمك وأنا باألجرة، عندك تخدمني أن ومرادي
وإذا له: فقال أبًدا. صنعتنا يف يدخل غريبًا نقبل ال نحن له: فقال الصبَّاغني. طائفة كل
له فقال الثاني، إىل َه وتوجَّ فرتكه أبًدا. ذلك يمكنك ال له: فقال وحدي؟ مصبغًة يل فتحُت
فلم معلًما، األربعني عىل طاف حتى صبَّاغ إىل صبَّاغ من ينتقل يََزْل ولم األول، له قال كما
غريبًا نقبل ال إننا له: فقال وأخربه، الصبَّاغني شيخ إىل َه فتوجَّ معلًِّما، وال أجريًا ال يقبلوه
وقال املدينة تلك ملك إىل يشكو وطلع عظيٌم، غيٌظ قري أبي عند فحصل صنعتنا. يف يدخل
وكذا، كذا هو ما الصباغني مع يل وجرى الصباغة، وصنعتي غريب أنا الزمان، ملك يا له:
وفستقي كزرعي مختلفة ألوانًا واألخرض ، وعنَّابيٍّ كورديٍّ مختلفًة ألوانًا األحمَر أصبغ وأنا
… كنارنجي مختلفة ألوانًا واألصفر وكحيل، كفحمي مختلفة ألوانًا واألسود الدرة، وجناح
ال مدينتك يف الذين الصبَّاغني كلُّ الزمان، ملك يا قال: ثم األلوان، سائر له يذكر وصار
ولم األزرق، صبغ إال يعرفون وال األلوان، هذه من شيئًا يصبغوا أن أيديهم من يخرج
أنا ولكن ذلك، يف صدقَت قد امللك: له فقال أجريًا. وال معلًما عندهم أكون أن يقبلوني
عىل شنقتُه لك تعرََّض َمن وكلُّ منهم، عليك وما مال رأَس وأعطيك مصبغًة لك أفتح
املدينة، يف وإياه أنتم وا وشقُّ املعلِّم هذا مع امضوا لهم: وقال البنَّائني أمر ثم دكانه. باب
له وابنوا ذلك، غري أو خانًا أو دكانًا كان سواء منه، صاحبه فأَخِرجوا أعجبه مكان وأي

218



٩٣٣ الليلة كانت فلما

أْلبََسه امللك إن ثم يقول. فيما تخالفوه وال فافعلوه به أَمَركم ومهما مراده، عىل مصبغة
وأعطاه البناية. تتمَّ حتى نفسك عىل ارصفها له: وقال دينار ألَف وأعطاه مليحًة، بدلًة
وصار الحصاَن وركب البدلَة فلبس مزركشة، ٍة بعدَّ وحصانًا الخدمة، أجل من مملوَكنْي
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك له. ففرشوه بفرشه، وأمر بيتًا امللك له وأخىل أمري، كأنه

املباح. الكالم عن
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له ففرشوه بفرشه، وأَمَر قري ألبي بيتًا أخىل امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حتى ل يتأمَّ يزل ولم قدامه، واملهندسون املدينة يف وشقَّ يوٍم ثاني يف وركب فيه وسكن
فأعطاه امللك، إىل وأحرضوه منه صاحبه فأْخَرُجوا طيٌِّب. املكان هذا فقال: مكان أعَجبَه
ابنوا للبنَّائني: يقول قري أبو وصار البناية فيه ودارت يرضيه، ما عىل زيادًة مكانه ثمن
وأخربه امللك إىل حرض ثم نظريٌ، لها ليس مصبغًة له بنوا حتى وكذا. كذا وافعلوا وكذا، كذا
األربعة هذه خذ امللك: له فقال إدارتها، أجل من لثمٍن يحتاج وإنما بناؤها، تمَّ املصبغة بأن
فرأى السوق، إىل ومىض فأخذها مصبغتك. ثمرَة وأَِرني ماٍل، رأَس واجعلها دينار آالف
إن ثم الصباغة، حوائج من إليه يحتاج ما جميَع فاشرتى ثمن، لها وليس كثرية، النيلة
األلوان، سائر من وصبغها فيها الصبغ َر فدوَّ القماش، من شقة خمسمائة إليه أرَسَل امللك
مثله، رأوا ما عمرهم عجيبًا شيئًا رأوا عليها الناس مرَّ فلما املصبغة، باب قدام نرشها ثم
معلم، يا له: ويقولون ويسألونه يتفرَّجون وصاروا املصبغة، باب عىل الخالئق فازدحمت
لهم ويذكر … أخرض وهذا أصفر، وهذا أحمر، هذا لهم: فيقول األلوان؟ هذه اسم ما
وهذا، هذا مثل لنا اصبغ له: ويقولون القماش من بيشءٍ يأتونه فصاروا األلوان، أسامي
امللك رأى فلما الديوان، إىل به وطلع أخذه امللك، قماش صبغ من فرغ وملا تطلب. ما وخذ
بالقماش إليه يأتون العسكر جميُع وصار زائًدا، إنعاًما عليه وأنَعَم به فرح الصبغ ذلك
والفضة، بالذهب عليه ويرمون أغراضهم عىل لهم فيصبغ هكذا. لنا اصبغ له: ويقولون
باب، كل من الخريُ عليه ودخل السلطان، مصبغة مصبغته يت وُسمِّ ذكره شاع إنه ثم
يَديْه ويقبِّلون يأتونه كانوا وإنما معه، يتكلََّم أن منهم أحٌد يقدر لم الصبَّاغني وجميع
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اجعلنا له: ويقولون عليه أنفسهم ويعرضون ه، حقِّ يف منهم سبق مما إليه ويعتذرون
كثريًا. ماًال وجمع وجواٍر، عبيٌد عنده وصار منهم، واحًدا يقبل أن يْرَض فلم عندك. َخَدًما

بطنه. عىل ثم ظهره، عىل ورضبه عًصا وأخذ قري أبو وقام عليه، فقبضوا

عليه قفل ملا فإنه صري، أبي أمر من كان ما وأما قري، أبي أمر من كان ما هذا
الوجود، عن غائب مريض وهو وخاله وراح دراهمه، أخذ أن بعد الحجرة باب قري أبو
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بوَّاب فانتبََه أيام، ثالثة كذلك واستمرَّ عليه، مقفول والباب الحجرة تلك يف مرِميٍّا فصار
يعلم ولم املغرب، إىل االثنني هذين من أحًدا يََر ولم مقفوًال فرآه الحجرة، باب إىل الخان
خربهما؟ ما أو ماتَا أو الحجرة، أجرَة يدفَعا ولم ساَفَرا لعلهما نفسه: يف فقال خربًا، لهما
يف املفتاح ورأى داخلها، يف املزيِّن أننَي وسمع مقفوًال، فرآه الحجرة باب إىل أتى إنه ثم
فقال رفيقك؟ أين عليك، بأس ال له: فقال ، يَِنئُّ املزيِّن فرأى ودخل، الباب ففتح الضبة،
جوابًا، عيلَّ يردُّ أحد وما أنادي ورصُت اليوم، هذا يف إال مريض من أفقُت ما إني وهللا له:
بها يل وتشرتي أنصاف خمسَة منه وتأخذ رأيس، تحت الكيس تنظر أن أخي يا عليك باهلل
إن للمزيِّن: فقال فارًغا، فرآه الكيس وأخذ يده فمدَّ الجوع. غاية يف فإني به، أقتاُت شيئًا
له: فقال وهرب، فيه ما أخذ قري أبا أن املزيِّن صري أبو فعرف يشء. فيه ما فارغ الكيس
أنت سافرَت أنك إال أظن كنُت وما رأيتُه، ما أيام ثالثة مدة من له: فقال رفيقي؟ رأيَت أََما
مريًضا. رآني حني وهرب فأخذها فلويس يف طمع وإنما سافرنا، ما املزين: له فقال وإياه.

هللا. من فعله يَلَقى وهو عليك، بأس ال الخان: بواب له فقال وانتحب، بكى إنه ثم
يزل ولم إياه، وأعطاه صحنًا له وغرف شوربًة، له وطبخ راح الخان بوَّاب إن ثم
كان الذي املرض من هللا وشفاه عرق حتى كيسه من يكلفه وهو شهرين مدَة ده يتعهَّ
من فعلَت ما عىل جازيتَُك تعاىل هللا أقدرني إن الخان: لبواب وقال أقدامه عىل قام ثم به،
العافية، عىل هلل الحمد الخان: بواب له فقال فضله. من هللا إال يجازي ال ولكن الخري،
وشقَّ الخان من خرج املزيَِّن إن ثم الكريم. هللا وجه ابتغاءَ إال ذلك معك فعلُت ما أنا
ملوَّنة األقمشة فرأى قري، أبي مصبغُة فيه الذي السوق إىل املقادير به فأتت األسواق، يف
من رجًال فسأل عليها، يتفرجون مزدحمة والخالئق املصبغة، باب يف منشورة بالصباغ
إن املسئول: له فقال مزدحمني؟ الناَس أرى يل وما املكان؟ هذا ما له: وقال املدينة أهل
نجتمع ثوبًا صبغ وكلما قري، أبو اسمه غريب لرجٍل أنشأها التي السلطان مصبغة هذه
وجرى األلوان، هذه صبغ يعرفون صبَّاغون فيها ما بالدنا ألن صبغه؛ عىل ونتفرَّج عليه
الصبَّاغني، وبني قري أبي بني جرى بما وأخربه جرى، ما البلد يف الذين الصبَّاغني مع له
وأخربه وكذا، كذا وأعطاه املصبغة هذه له وبنى بيده فأخذ السلطان، إىل شكاهم وأنه
معلًما، وصار عليه فتح الذي هلل الحمد نفسه: يف وقال صري أبو ففرح جرى، ما بكل
وأكرمته معروًفا معه عملت أنت ولكن ونسيك، بالصنعة عنك التهى لعله معذور والرجل
باب جهة إىل َم تقدَّ إنه ثم أكرمتَه. ما نظرِي يف وأكرمك بك َفِرَح رآك فمتى بطَّال، وهو
بدلة وعليه املصبغة، باب يف مصطبة فوق عالية مرتبة عىل جالًسا قري أبا فرأى املصبغة،
ورأى املالبس، أفخر البسني بيض مماليك وأربعة عبيد أربعة وقدامه امللوك، مالبس من
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وهو الصباغة، صنعة علَّمهم اشرتاهم حني ألنه يشتغلون؛ واقفني عبيد عرشة الصنائعية
لهم يقول وإنما بيده، شيئًا يعمل ال أفخم، ملك أو أعظم وزير كأنه املخدات بني قاعد
ويكرمه عليه ويسلِّم به يفرح رآه إذا أنه يظن وهو قدامه صري أبو فوقف وكذا، كذا افعلوا
أقول وأنا مرة كم خبيث، يا قري: أبو له قال العني، يف العنُي وقَعِت فلما بخاطره، ويأخذ
أمسِكوه. حرامي؟ يا الناس مع تفضحني أن مرادك هل الدوالب؟ هذا باب يف تقف ال لك
فرموه ارموه. وقال: عًصا وأخذ حيله عىل قري أبو وقام عليه، وقبضوا العبيد خلفه فجرت
إْن خائن، يا خبيث يا له: وقال مائة بطنه عىل فرضبه قلبوه ثم مائة، ظهره عىل فرضبه
فيسلِّمك الحال يف امللك إىل أرسلتَُك املصبغة، هذه باب عىل واقًفا اليوم هذا بعد نظرتَُك
ما بسبب الخاطر مكسوَر عنده من فذهب لك. هللا باَرَك ال امِش عنقك، لريمي الوايل إىل
هذا عمل يشء أي الصبَّاغ: قري ألبي الحارضون فقال والرتذيل، الرضب من له حصل
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الناس. أقمشَة يرسق حرامي إنه لهم: فقال الرجل؟

املباح. الكالم
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هذا إن للناس: وقال وطرده صري أبا رضب قري أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
نفيس يف أقول وأنا القماش، من مرة كم مني رسق فإنه الناس، أقمشَة يرسق حرامي
أقمشتهم ثمَن الناس وأعطي عليه، أشوَِّش أن أْرَض ولم فقري، رجل فإنه هللا ساَمَحه
ويريح فيقتله امللك، إىل أرسلتُه املرة هذه غري مرًة رجع فإن ينتِه، فلم بلطٍف وأنهاه
ما وأما قري، أبي أمر من كان ما هذا ذهابه. بعد يشتمونه الناس فصار أذاه، من الناس
يزل ولم قري، أبو به فعل فيما يتفكَّر وجلس الخان إىل رجع فإنه صري، أبي أمر من كان
يدخل أن بباله فخطر املدينة، أسواق يف وشقَّ خرج ثم الرضب، عليه برد حتى جالًسا
وما فقال: ام؟ الحمَّ طريق أين من أخي، يا له: وقال املدينة أهل من رجًال فسأل ام، الحمَّ
وهو األوساخ، من عليهم ما ويزيلون الناس فيه تغتسل موضع له: فقال ام؟ الحمَّ يكون
نحن له: قال ام. الحمَّ مرادي أنا قال: بالبحر. عليك له: فقال الدنيا. طيبات أطيب من
يغتسل أن أراد إذا امللك حتى البحر إىل نروح كلنا فإننا يكون؟ كيف ام، الحمَّ نعرف لم
يعرفون ال وأهلها اًما حمَّ فيها ليس املدينة أن صري أبو علم فلما البحر. إىل يروح فإنه
وقال له ودَعا يَديْه بني األرض وقبََّل عليه ودخل امللك ديوان إىل مىض كيفيته، وال الحمام
ام، الحمَّ إىل الذهاب وأردُت مدينتك فدخلُت امي، حمَّ وصنعتي البالد غريب رجل أنا له:
تكون كيف الجميلة الصفة بهذه تكون التي واملدينة واحًدا، اًما حمَّ وال فيها رأيُت فما
ام؟ الحمَّ يكون يشء أي امللك: له فقال الدنيا. نعيم أحسن من أنه مع ام؟ حمَّ غري من
ام. حمَّ بها كان إذا إال كاملًة مدينتك تكون ال له: وقال ام الحمَّ أوصاف له يحكي فصار
أنَعَم ثم وعبدين، حصانًا وأعطاه نظري، لها ليس بدلًه وألبسه بك. مرحبًا امللك: له فقال
معه وأرسل الصبَّاغ، من أكثر وأكرمه مفروشة داًرا له وهيَّأ ومملوكني، جواٍر بأربع عليه
وسط يف بهم وشقَّ فأخذهم اًما. حمَّ فيه له ابنوا يعجبه الذي املوضع لهم: وقال البنَّائني
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كيفيته إىل يرشدهم وصار البناية، فيه روا فدوَّ عليه لهم فأشار مكان، أعجبه حتى املدينة
بهجًة صار حتى عجيبًا نقًشا فنقشوه بنقشه أمرهم ثم نظري، له ليس اًما حمَّ له بنوا حتى
ناقًصا ليس إنه له: وقال ونقشه، الحمام بناء بفراغ وأخربه امللك إىل طلع ثم للناظرين،
عىل الفوط فيه وَصفَّ اَم الحمَّ وفرش فأخذها دينار، آالف عرشة امللك فأعطاه الفرش. غري
وازدحمت نقشه، يف فكره ويحتار له يشخص ام الحمَّ باب عىل مرَّ َمن كلُّ وصار الحبال،
ويقولون: عليه يتفرجون وصاروا عمرهم، يف مثله رأوا ما الذي اليشء ذلك عىل الخالئق
ر ودوَّ املاء ن سخَّ إنه ثم منه، فيتعجبون ام. حمَّ هذا صري: أبو لهم فيقول هذا؟ يشء أي
امللك من وطلب املدينة، أهل من رآه َمن كلِّ عقَل يأخذ الفسقية يف سلسبيًال وعمل ام الحمَّ
ويقول يكيسهم فصار األقمار، مثل مماليك عرشة فأعطاه البلوغ، دون مماليك عرشة
ويقول: املدينة يف ينادي مناديًا وأرَسَل البخوَر أطلق ثم هكذا. الزبائن مع افعلوا لهم:
وجعل الخالئق عليه فأقبلت السلطان. ام حمَّ ى يُسمَّ فإنه ام، بالحمَّ عليكم هللا، خلق يا
وبعد ويطلعون، املغطس ينزلون الناس وصار الناس، أجساد يغسلوا أن املماليك يأمر
الناس واستمرَّ صري، أبو علَّمهم ما مثل تكبِّسهم واملماليك الليوان يف يجلسون طلوعهم
اليوم ويف أيام، ثالثة مدَة أجرٍة بال يخرجون ثم منه، حاجتهم ويقضون الحمام يدخلون
ام، الحمَّ إىل هوا وتوجَّ دولته وأكابر هو فركب ام، الحمَّ إىل الذهاب عىل امللك عزم الرابع
وصار الفتائل، مثل الوسخ جسده من وأخَرَج امللك، وكبََّس صري أبو فدخل ودخل، فقلع
أن وبعد والنظافة، النعومة من صوٌت بدنه عىل يده لوْضِع وصار امللك ففرح له، يُِريه
وجسده خرج ثم املغطس، يف امللك فنزل املغطس، بماء الورد ماءَ له مَزَج جسده غسل
املماليك وصار الليوان يف أجَلَسه ذلك بعد ثم رآه، ما عمره نشاٌط له فحصل ترطََّب قد
نعم. قال: ام؟ الحمَّ هو أهذا معلم، يا امللك: فقال الند، بالعود تفوح واملباخر يكبِّسونه
تأخذ أنت له: قال ثم ام. الحمَّ بهذا إال مدينة صارت ما مدينتي إن رأيس وحياة له: فقال
دينار، بألف له فأمر آخذه. به يل تأمر الذي صري: أبو قال أجرة؟ يشء أي رأٍس كل عىل
الناس إن الزمان، ملك يا العفو فقال: دينار. ألف منه خذ عندك اغتسل َمن كلَّ له: وقال
يبطل دينار ألَف واحد كل من أخذُت وإذا الفقري، وفيهم الغني فيهم بل سواء، ليسوا
قال: األجرة؟ يف تفعل وكيف امللك: قال دينار. األلف عىل يقدر ال الفقري فإن ام، الحمَّ
كلِّ من فنأخذ يعطيه، نفسه به وسمَحْت يشء عىل يقدر َمن فكلُّ باملروءة؛ األجرة اجعل
يعطي غنيٍّا يكون والذي الخالئق، إلينا تأتي كذلك كان إذا األمر فإن حاله، قدر عىل إنسان
األمر كان فإذا نفسه، به تسمح ما قدر عىل يعطي فقريًا يكون والذي مقامه، قدر عىل
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يقدر وال امللك، عطية فإنها دينار األلف وأما عظيم، شأن له ويبقى ام الحمَّ يدور كذلك
أتحسب الزمان، ملك يا الحق هو هذا وقالوا: الدولة أكابر عليه َق فصدَّ أحٍد. كل عليها
رجل هذا ولكن صحيح، كالمكم إن امللك: قال العزيز؟ امللك أيها مثلك كلهم الناس أن
رأينا ما عمرنا الذي ام الحمَّ هذا مدينتنا يف عمل فإنه علينا، واجب وإكرامه فقري، غريب
كثري. هو ما األجرة بزيادة أكرمناه فإذا به، إال شأن لها وصار مدينتنا تزيَّنَْت وال مثله،
ألجل ام الحمَّ أجرة بقلة امللك من الفقري وإكرام مالك، من فأكرمه تكرمه كنَت إذا فقالوا:
بإعطائها، أنفسنا تسمح وال دولتك أكابر فنحن دينار األلف وأما الرعية، لك تدعو أن
هذه يف يعطيه منكم كلٌّ دولتي، أكابر يا امللك: فقال الفقراء؟ نفوس بذلك تسمح فكيف
كلُّ اليوم هذا بعد ولكن ذلك، نعطيه نعم فقالوا: وعبًدا. وجارية ومملوًكا دينار مائة املرة
كلُّ يعطيه األكابر فجعل بذلك. بأس ال فقال: نفسه. به تسمح ما إال يعطيه ال دخل َمن
امللك مع اغتسلوا الذين األكابر عدد وكان وعبًدا، ومملوًكا وجارية دينار مائة منهم واحٍد

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك نفس. أربعمائة اليوم هذا يف

227





٩٣٦ الليلة كانت فلام

ذلك يف امللك مع اغتسلوا الذين األكابر عدد كان أنه السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املماليك ومن دينار، ألف أربعني الدنانري من أعطوه ما جملة فصار نفس، أربعمائة اليوم
بهذه وناهيك جارية، أربعمائة الجواري ومن عبد، أربعمائة العبيد ومن مملوك، أربعمائة
عبيد، وعرشة جواري، وعرش مماليك، وعرشة دينار، آالف عرشة امللك وأعطاه العطية،
الرأي صاحب السعيد امللك أيها له: وقال امللك، أيادي بني األرض وقبََّل صري أبو َم فتقدَّ
أمرُت ما أنا امللك: له فقال والعبيد؟ والجواري املماليك بهذه يسعني مكان أي الرشيد،
بالدك تفكَّْرَت ربما ألنك املال؛ من عظيًما مقداًرا لك تجمع أن ألجل إال بذلك دولتي
جسيًما مقداًرا بالدنا من أخذَت فتكون أوطانك، إىل السفَر وأردَت إليهم واشتقَت وعيالك،
املماليك هذه إن هللا، أعزَّك الزمان ملك يا قال: بالدك. يف وقتك عىل به تستعني املال من
هذا من يل خريًا َلكان نقد بمال يل أمرَت كنَت ولو امللوك، شأن الكثرية والعبيد والجواري
اإلنفاق يف يكفيهم ال املال من لته حصَّ ومهما ويلبسون، ويرشبون يأكلون فإنهم الجيش،
ليس وأنت جرَّاًرا، عسكًرا صاروا فإنهم صدقَت، قد إنك وهللا وقال: امللك فضحك عليهم.
إياهم بعتك فقال: دينار؟ بمائة واحٍد كلَّ يل أتبيعهم ولكن عليهم، اإلنفاق عىل مقدرة لك
الجميع ثمَن وأعطاه فأحرضه املال، له ليحرض الخازندار إىل امللك فأرَسَل الثمن. بهذا
أو عبده يعرف َمن كلُّ وقال: أصحابهم، عىل بهم أنَعَم ذلك بعد ثم والكمال، بالتمام
منهم واحٍد كلُّ وأخذ امللك أمر فامتثلوا إليكم. هدية فإنهم َفْليأخذه مملوكه، أو جاريته
الغيالن، هؤالء من أرحتني كما الزمان ملك يا هللا أراَحَك صري: أبو له فقال ه، يخصُّ ما
أكابر أخذ ثم عليه، َق وصدَّ كالمه من امللك فضحك هللا. إال يُشِبَعهم أن يقدر ال الذين
ويضعه الذهب يرصد وهو صري أبو الليلة تلك وبات رسايته، إىل الحمام من وذهب دولته
برسم جواٍر وأربُع مملوًكا وعرشون عبًدا عرشون عنده وكان عليه، ويختم األكياس يف



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

دخل َمن كلُّ ويقول: ينادي مناديًا وأرَسَل ام الحمَّ فتح الصباح أصبََح فلما الخدمة،
عند صري أبو وقعد مروءته. تقتضيه وما نفسه به تسمح ما يعطي فإنه واغتسل، ام الحمَّ
أمىس فما عليه، يهون الذي يحطُّ طلع َمن كلُّ وصار الزبائن، عليه وهجَمْت الصندوق

تعاىل. هللا خري من الصندوق امتأل حتى املساء
أجلها من النهار قسم ذلك، صري أبا بلغ فلما الحمام، دخوَل طلبَْت امللكة إن ثم
وملا النساء، قسم املغرب إىل الظهر ومن الرجال، قسم الظهر إىل الفجر من وجعل قسَمنْي،
بالنات رصن حتى البالنة جواٍر أربَع علََّم وكان الصندوق، خلف جاريًة أوقف امللكة أتَِت
ذكره وشاع دينار، ألف وحطت صدرها، وانرشح ذلك أعجبها امللكة دخلت فلما ماهرات،
كل من الخري عليه فدخل فقريًا، أو غنيٍّا كان سواء يُكِرمه دخل َمن كلُّ وصار املدينة، يف
الجمعة يف إليه يأتي امللك وصار وأحباٌب، أصحاٌب له وصار امللك، بأعوان وتعرََّف باب،
الناس بخاطر يأخذ وصار والفقراء، لألكابر الجمعة أيام وبقية دينار، ألَف ويعطيه يوًما
األيام، من يوًما ام الحمَّ يف عليه دخل امللك قبطان أنَّ فاتفق املالطفة، غايَة ويالطفهم
ام الحمَّ من خرج وملا زائدًة، مالطفًة والَطَفه يكبِّسه وصار معه ودخل صري أبو فقلع
فحمل شيئًا، منه يأخذ ال أنه حلف شيئًا يعطيه أن أراد فلما والقهوة، الرشبات له عمل
إىل يهديه فيما ًا متحريِّ وصار إليه، وإحسانه به لطفه مزيِد من رأى ملا جميله القبطان

له. إكرامه نظري يف امي الحمَّ ذلك
الخالئق جميَع سمع فإنه قري، أبي أمر من كان ما وأما صري، أبي أمر من كان ما هذا
هللا شاء إن شك، بال الدنيا نعيم ام الحمَّ هذا إن يقول: منهم وكلٌّ ام، الحمَّ بذكر يلهجون
مثل أروح أن بد ال نفسه: يف قري أبو فقال النفيس. ام الحمَّ هذا غًدا بنا تدخل فالن يا
من عنده كان ما أفخَر لبس إنه ثم الناس. عقوَل أخذ الذي ام الحمَّ هذا وأنظر الناس،
َه وتوجَّ وقدامه، خلفه يمشون مماليك وأربعَة عبيد أربعَة معه وأخذ بغلًة وركب املالبس،
ورأى والند، العود رائحة شمَّ الباب عند صار فلما ام، الحمَّ باب يف نزل إنه ثم ام، الحمَّ إىل
الدهليَز فدخل واألصاغر، األكابر من مآلنة املساطب ورأى خارجني، وناًسا داخلني ناًسا
وأنا الحالل؟ أوالد رشط هذا هل قري: أبو له فقال به، وفرح إليه فقام صري، أبو فرآه
ال وأنت وسيادٍة، سعادٍة يف ورصُت بامللك وتعرَّْفُت البلد، معلَِّم وبقيت مصبغًة يل فتحُت
وأبعث عليك أفتش وأنا عجزُت وأنا رفيقي؟ أين تقول وال عني، تسأل وال عندي تأتي
وال طريقك، يعرفون فال األماكن، سائر ويف الخانات يف عليك يفتِّشون ومماليكي عبيدي
وهتكتني ورضبتني ا لصٍّ وجعلتني إليك جئُت أََما صري: أبو له فقال بخربك. يخربهم أحد
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فقال رضبتك؟ الذي أنت هو هل الكالم؟ هذا يشء أي وقال: قري أبو فاغتمَّ الناس؟ بني
واحد كان إنما وقال: عرفه، ما أنه يمني ألف قري أبو له فحلف أنا. هو نعم صري: أبو
ويرضب يتندَّم وصار هو. أنك فظننُت الناس، قماَش ويرسق يوم كلِّ يف يأتي شبيهك
ليتك يا ولكن أسأناك، قد العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال ويقول: كفٍّ عىل ا كفٍّ
وأنا خصوًصا بنفسك، تعرِّفني لم لكونك عندك فالعيب فالن، أنا وقلَت بنفسك عرَّفتني
كان اليشء وهذا رفيقي، يا هللا ساَمَحك صري: أبو له فقال األشغال. كثرة من مدهوش
أن عليك باهلل له: فقال وانبسط. واغتسل ثيابك اقلع ادخل هللا، عىل والجرب الغيب يف ًرا مقدَّ
األزل. يف عيلَّ ًرا مقدَّ أمًرا كان فإنه وساَمَحك، ذمتك هللا أبرأ له: فقال أخي. يا تسامحني
فإني عيلَّ، فتح عليك فتح الذي له: فقال السيادة؟ هذه لك أين ومن قري: أبو له قال ثم
معرفة أنك وكما قري: أبو له فقال ببنائه. يل فأمر ام، الحمَّ بشأن وأخربتُه امللك إىل طلعُت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك معرفته. اآلخر فأنا امللك
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معرفة أنت كما له: قال صري وأبو هو تعاتب ملا قري أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
اإلكرام هذا عىل زيادًة ويكرمك يحبك أخليه أنا تعاىل هللا شاء وإن معرفته، اآلَخر أنا امللك
ما له: فقال عليك. وأوصيه رفيقي بأنك أعرِّفه فأنا رفيقي، أنك يعرف لم فإنه أجيل، من
كذا وأعطاني دولته، وجميع هو امللك أَحبَّني وقد موجود، املحنن فإن وصية، إىل أحتاج
أدخل وأنا الحمام، وادخل الصندوق خلف ثيابك اقلع له: قال ثم بالخرب. وأخربه وكذا
وصبَّنه وكبَّسه صري أبو معه ودخل الحمام ودخل عليه ما فخلع أكبِّسك. أن ألجل معك
الناس جميع وصار والرشبات، الغداءَ له أحَرضَ خرج فلما خرج، حتى به واشتغل وألبسه
ال أنه فحلف شيئًا، يعطيه أن قري أبو أراد ذلك بعد ثم له، إكرامه كثرة من بون يتعجَّ
قري أبا إن ثم فرق. بيننا وليس رفيقي وأنت األمر هذا من استِح له: وقال شيئًا منه يأخذ
فقال ناقصة. فيه صنعتك ولكن عظيم، ام الحمَّ هذا إن وهللا رفيقي، يا صري: ألبي قال
بسهولة، الشعر يزيل الذي والجري الزرنيخ عقد هو الذي الدواء له: فقال نقصها؟ وما له:
حبٍّا فيحبك الشعر، به يُسِقط كيف وعلِّمه إليه فقدِّمه امللك أتى فإذا الدواء، هذا فاعمل
وركب خرج قري أبا إن ثم ذلك. أصنع هللا شاء إن صدقَت، له: فقال ويكرمك. شديًدا
وما له: فقال الزمان. ملك يا لَك ناصح أنا له: وقال عليه ودخل امللك إىل وذهب بغلته
غريب رجل أتاني قد نعم، قال: حماًما. بنيَت أنك وهو خرب بلغني فقال: نصيحتك؟
وصار به. مدينتي تزيَّنَْت وقد عظيم، حمام وهو املصبغة، هذه لَك أنشأُت كما له فأنشأتُه
هلل الحمد قال: نعم. قال: دخْلتَه؟ وهل قري: أبو له فقال الحمام، ذلك محاسَن له يذكر
قال شأنه؟ وما امللك: له فقال امي. الحمَّ وهو الدين عدو الخبيث هذا رشِّ من اَك نجَّ الذي
يشء؟ ألي له: فقال تهلك. فإنك اليوم هذا بعد دخلتَه إْن أنك الزمان ملك يا اعلم قري: أبو
ألن إال الحمام هذا إنشاء عىل حملك ما فإنه الدين، وعدو عدوَُّك الحمامي إن له: فقال
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لك: ويقول به يأتيك دخلتَه وإذا شيئًا، لك صنع فإنه السمَّ، فيه عليك يُدِخل أن مراده
داء هو بل بدواء هو وليس بسهولة، منه الشعر يرمي تحته به دهن َمن كلُّ دواءٌ، هذا
زوجته له يفكُّ قتََلَك إْن أنه النصارى سلطان وعده قد الخبيث هذا وإن قاتل، وسمٌّ عظيم
مأسوًرا وكنُت النصارى، سلطان عند مأسورون وأوالده زوجته فإن األرس، من وأوالده
امللك، قلَب عيلَّ فاستعطفوا ألوانًا لهم وصبغت مصبغًة فتحُت أنا ولكن بالدهم، يف معه
ورأيتُه املدينة هذه إىل وجئُت فأعتقني العتق، منه فطلبُت تطلب؟ يشء أي امللك: يل فقال
أََزْل لم فقال: وأوالدك؟ زوجتك وخالص خالصك كان كيف له: وقلُت فسألته ام، الحمَّ يف
جملِة يف فحرضُت ديوانًا، عمل النصارى ملك إنَّ حتى مأسورين، وأوالدي وزوجتي أنا
ملك ذكروا أن إىل امللوك مذاكرة فتحوا فسمعتهم الناس، جملة من واقًفا وكنُت حرض َمن
فكلُّ الفالنية، املدينة ملك إال الدنيا يف قهرني ما وقال: النصارى ملك فتأوََّه املدينة، هذه
تحيَّْلُت إذا له: وقلُت إليه أنا ْمُت فتقدَّ يتمنَّى. ما كلَّ أعطيه فإني قتله، عىل يل تحيََّل َمن
ما كلَّ وأعطيك أعتقكم نعم، يل: فقال وأوالدي؟ وزوجتي أنا تعتقني هل قتله عىل لك
إىل وطلعت املدينة، هذه إىل غليون يف وأرسلني ذلك، عىل وإياه أنا اتفقُت إني ثم تتمنَّى.
وأفدي النصارى ملك إىل وأروح أقتله أن إال عيلَّ بقي وما اَم، الحمَّ هذا يل فبنى امللك هذا
يل: قال تقتله؟ حتى قتله يف دبَّْرتَها التي الحيلة وما فقلُت: عليه. وأتمنَّى وزوجتي أوالدي
شيئًا له اصطنعُت وقد الحمام، هذا يف إيلَّ يأتي فإنه يكون، ما أسهل سهلة حيلة هي
فيأخذه الشعر. يُسِقط فإنه تحتك، به وادهن الدواء هذا خذ له: أقول جاء فإذا سمٌّ، فيه
فلما والسالم. فيهلكه قلبه إىل يرسي حتى وليلة، يوًما فيه السمُّ فيلعب تحته به ويدهن

بذلك. أخربتَُك وقد عيلَّ، خريك ألن عليك؛ خفُت الكالم هذا منه سمعُت
ثم الرس. هذا اكتْم للصباغ: وقال شديًدا غضبًا غضب الكالم هذا امللك سمع فلما
صري أبو تعرَّى ام الحمَّ امللك دخل فلما باليقني، الشك يقطع حتى ام الحمَّ إىل الرواح طلب
دواءً عملُت إني الزمان، ملك يا له: قال ذلك وبعد وكبَّسه، بامللك وتقيََّد عادته، جري عىل
كريهة، رائحته فرأى يَديْه بني فأحرضه يل. أحرضه له: فقال التحتاني. الشعر لتنظيف
األعوان عليه فقبض أمسكوه. وقال: األعوان عىل وصاح فغضب سمٌّ، أنه عنده فصحَّ
لم امللك غضب شدة ومن غضبه، سبب يعرف أحد وال بالغضب، ممتزج وهو امللك وخرج
صري أبا أحَرضَ ثم الديوان، وطلع لبس إنه ثم يسأله. أن عىل أحٌد يتجارس ولم أحًدا يخرب
هذا خذ امللك: له قال القبطان حرض فلما فحرض، القبطان طلب ثم مكتٌَّف، وهو يَديْه بني
عليه فمها واربط طفي، غري من جريًا قنطارين الزكيبة يف وحط زكيبة، يف وحطَّه الخبيث
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يل: وُقْل شبَّاكه، يف جالًسا فرتاني قرصي، تحت وتعال الزورق يف ضعها ثم والجري، هو
أن ألجل عليه الجري ينطفئ حتى فاْرِمه ذلك لك قلُت فإذا ارمه. لك: فأقول أرميه؟ هل
قرص ُقباَل جزيرة إىل امللك قدام من أخذه ثم وطاعة. سمًعا فقال: حريًقا. غريًقا يموت
وقمت فأكرمتني، ام الحمَّ يف واحدة مرة عندك جئُت أنا هذا، يا صري: ألبي وقال امللك،
محبًة أحببتُك قد وأنا أجرة، مني تأخذ لم أنك وحلفَت كثريًا، منك وانبسطت بواجبي
غضب حتى املكاره من معه صنعَت يشء وأي امللك؟ مع قضيتك ما فأخربني شديدًة،
عندي وليس شيئًا، عملُت ما وهللا له: فقال الرديئة؟ املوتة هذه تموت أن وأمرني عليك
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك هذا. يستوجب معه فعلتُه بذنٍب علم

235





٩٣٨ الليلة كانت فلام

عليه، امللك غضب سبب عن صري أبا سأل ملا القبطان أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
لك إنَّ القبطان: له فقال هذا. يستوجب قبيًحا شيئًا معه عملُت ما أخي يا وهللا له: قال
عىل حسدك أحًدا فلعل محسود، نعمة ذي وكل قبلك، أحٌد ناله ما عظيًما مقاًما امللك عند
الغضب، هذا عليك غضب امللك إن حتى امللك، عند كالٍم بعَض َك حقِّ يف ورمى النعمة هذه
وبينك، بيني معرفٍة غري من أكرْمتَني أنك فكما بأس، من عليك وما بك مرحبًا ولكن
املدينة هذه من يسافر حتى الجزيرة هذه يف عندي تقيم خلصتَُك إذا ولكن أخلِّصك، فأنا
إنه ثم ذلك، عىل وشكره القبطان يَد صري أبو فقبََّل معه. فأرسلك بالدك، ناحية إىل غليون
هللا. عىل توكَّْلُت وقال: الرجل، قدر كبريًا حجًرا فيها ووضع زكيبة يف ووضعه الجريَ أحرض
تصطاد لعلك البحر يف الشبكَة هذه ارِم له: وقال شبكًة صري أبا أعطى القبطان إن ثم
الصيد عن اشتغلُت وقد يوم، كل يف عيلَّ مرتَّب امللك مطبخ سمك ألن السمك؛ من شيئًا
يجدوه، فال السمَك ليطلبوا الطباخ غلمان تأتي أن فأخاف أصابَتَْك، التي املصيبة بهذه
أني وأجعل القرص، تحت الحيلَة أعمل أروح حتى يجدونه فإنهم شيئًا تصطاد كنَت فإن
الزورق، يف الزكيبة فوضع يعينك. وهللا أنت وُرْح أصطاد أنا صري: أبو له فقال رميتك.
هل الزمان ملك يا فقال: الشبَّاك، يف جالًسا امللك فرأى القرص، تحت وصل أن إىل وسار
سقط بالذي وإذا البحر، يف سقط ثم برق، بيشء وإذا بيده، وأشاَر اْرِمه. له: فقال أرميه؟
عليه يشري قتله وأراد أحٍد عىل امللك غضب إذا بحيث مرصوًدا وكان امللك، خاتم البحر يف
فيقع عليه، يشري الذي فتصيب بارقة الخاتم من فيخرج الخاتم، فيها التي اليمنى باليد
فلما الخاتم، هذا بسبب إال الجبابرة قهر وال العساكر أطاعته وما كتَفيْه، بني من رأسه
من خوًفا البحر؛ يف وقع خاتمي يقول أن يقدر ولم أمره كتم إصبعه من الخاتم وقع

فسَكَت. فيقتلوه، عليه يقوموا أن العسكر
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القبطان ذهاب بعد فإنه صري، أبي أمر من كان ما وأما امللك، أمر من كان ما هذا
فطلعت ثانيًة طرحها ثم سمًكا، مآلنة فطلعت وسحبها، البحر يف وطرحها الشبكة أخذ
كبري كوم قدامه صار حتى سمًكا مآلنة تطلع وهي يطرحها يزل ولم أيًضا، سمًكا مآلنة
سمكًة له ى نقَّ إنه ثم السمك. أكلُت ما طويلة مدة يل إن وهللا نفسه: يف فقال السمك. من
إنه ثم بها. ألتغذَّى السمكة هذه يل يقيل له أقول القبطان يأتي ملا وقال: سمينًة كبريًة
كانت ألنها فيه؛ امللك خاتَم فرأى نخشوشها، يف السكني فعلقت معه، كانت بسكني ذبحها
يف ولبسه الخاتم فأخذ الشبكة، يف ووقعت الجزيرة، تلك إىل القدرة ساَقتْها ثم ابتلَعتْه،
لطلب أتيَا الطباخ خدام من بغالمني وإذا الخواص، من فيه ما يعلم ال وهو خنرصه
وأشار أدري. ال فقال: القبطان؟ راح أين رجل، يا قاَال: صري أبي عند صاَرا فلما السمك،
أدري. ال وقال: إليهما أشار حني أكتافهما بني من وقَعا الغالمني برأيس وإذا اليمنى، بيده
يف يتفكَّر وصار عليه وصعبَا قتلهما؟ َمن تَُرى يا يقول: وجعل ذلك من صري أبو فتعجب
الخاتم ورأى مقتولني، االثنني ورأى السمك، من كبريًا كوًما فرأى أقبََل بالقبطان وإذا ذلك،
حرَّْكتَها إْن فإنك الخاتم، فيها التي يدك تحرِّك ال أخي، يا له: فقال صري، أبي إصبع يف
فلما قتلتني، حرَّكتها إن ألنك الخاتم، فيها التي يدك تحرِّك ال قوله من َب فتعجَّ قتلتني.
أدري. ال أخي يا وهللا صري: أبو له قال الغالمني؟ هذين قتل َمن قال: القبطان له وصل
نخشوش يف رأيتُه قال: إليك؟ وصل أين من الخاتم هذا عن أخربني ولكن صدقَت، قال:
البحر يف سقط حتى امللك قرص من يربق نازًال رأيتُه فإني صدقَت، قال: السمكة. هذه
إصبعه من سقط وكان الزكيبة، رميُت أشار ملا فإنه ارمه. يل: وقال إليك أشاَر أن وقت
نصيبك، فهذا اصطْدتَها حتى إليك هللا وساقها السمكة، هذه فابتعَلتْه البحر يف ووقع
القبطان: فقال . خواصَّ له أدري ال صري: أبو قال الخاتم؟ هذا خواص تعرف هل ولكن
امللك غضب فإذا مرصود، ألنه الخاتم؛ هذا من خوًفا إال أطاعوه ما ملكنا عسكر أن اعلم
هذا من تخرج بارقًة فإن كتَفيْه، بني من رأسه فيقع عليه به يشري قتله، وأراد أحٍد عىل
الكالم هذا صري أبو سمع فلما لوقته. فيموت عليه باملغضوب شعاعها ويتصل الخاتم
ما فإني َك؛ أردُّ القبطان: له فقال املدينة. إىل ردَّني للقبطان: وقال شديًدا، فرًحا فِرَح
تقع رأسه فإن قتله، عىل وأضمرت بيدك أرشَت متى فإنك امللك، من عليك أخاف بقيُت
أنزله ثم عاقٍة. غري من تقتلهم فإنك العسكر وجميع امللك قتل تطلب كنَت ولو يديَك، بني

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املدينة. إىل به َه وتوجَّ الزورق يف
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إىل به َه توجَّ الزورق يف صري أبا أنزل ملا القبطان أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
والعسكر جالًسا امللك فرأى الديوان، دخل ثم امللك، قرص إىل طلع إليها وصل فلما املدينة،
بضياع العسكر من أحًدا يخرب أن يقدر ولم الخاتم، شأن من عظيٍم غمٍّ يف وهو يَديْه بني
فقال منه؟ خرجَت حتى فعلَت كيف البحر؟ يف رميناَك أََما له: قال امللك رآه فلما الخاتم،
وسألني جزيرة، إىل بي وسار قبطانك أخذني البحر، يف برميي أمرَت ملا الزمان، ملك يا له:
له: فقلت بموتك؟ أمر حتى امللك مع صنعَت يشء أيَّ يل: وقال عيلَّ غضبك سبب عن
فلعل امللك، عند عظيًما مقاًما لك إنَّ يل: فقال قبيًحا. شيئًا معه عملُت أني أعلم ما وهللا
امك حمَّ يف جئتَُك أنا ولكن عليك، غضب حتى امللك عند كالًما فيك ورمى حَسَدَك أحًدا
يف حطَّ ثم بالدك. إىل وأرسلك أخلُِّصَك أنا امك حمَّ يف إياي إكرامك نظري ففي فأكرمتني،
يدك من الخاتم وقع عيلَّ له أرشَت حني ولكن البحر، يف ورماه عني عوًضا حجًرا الزورق
يف السمكة تلك فطلَعْت سمًكا، أصطاد الجزيرة يف أنا وكنُت سمكة فابتلَعتْه البحر، يف
فأخذتُه فيه، الخاتَم رأيُت جوَفها فتحُت فلما أشويها، أن وأردُت فأخذتها السمك، جملة
ال وأنا إليهما فأرشت السمك، وطلبَا املطبخ ام خدَّ من اثنان فأتاني إصبعي، يف وجعلتُه
إصبعي، يف وهو الخاتم فعرف القبطان أتى ثم رأساهما، فوقع الخاتم، خاصيَة أدري
وما اإلكرام، غاية وأكرمتني معروًفا معي عملَت ألنك إليك؛ به فأتيُت برصده، وأخربني
شيئًا معك فعلُت كنُت وإْن فُخذْه خاتمك وهذا عندي، يضع لم الجميل من معي عملتُه
إصبعه من الخاتم خلع ثم دمي. من حلٍّ يف وأنت واقتلني، بذنبي فعرِّفني القتَل، يُوِجب
به، وتمتم منه الخاتم أخذ اإلحسان، من صري أبو فعل ما امللك رأى فلما للملك، وناَوَله
أوالد خواص من أنت رجل، يا وقال: صري، أبا واعتنق أقدامه عىل وقام روحه، له ْت وُردَّ
هذا ملك غريك أحٌد كان ولو َك، حقِّ يف مني صدر ا ممَّ وسامحني تؤاخذني فال الحالل،



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

بذنبي فعرِّفني أسامحك أن أردَت إْن الزمان، ملك يا فقال: إياه. أعطاني كان ما الخاتم
وليس بريء، أنك عندي ثبت إنه وهللا له: فقال بقتيل. أمرَت حتى عيلَّ غضبك أوَجَب الذي
بما وأخربه وكذا. كذا يل قال قد الصبَّاغ وإنما الجميل، هذا فعلَت حيث يشء، يف ذنب لك
عمري وال النصارى ملك أعرف ال أنا الزمان، ملك يا وهللا صري: أبو له فقال الصبَّاغ، قاله
يف وجاري رفيقي كان الصبَّاغ هذا ولكن أقتلك، أني ببايل خطر وال النصارى، بالد رحُت
بعضنا مع وقرأنا املعاش لضيق منها فخرجنا هناك، العيش بنا وضاق إسكندرية، مدينة
جرى قد ما بجميع وأخربه وكذا. كذا معه يل وجرى البطَّال، يُطِعم العامل أن عىل فاتحة
وأن الخان، يف التي الحجرة يف ضعيًفا وفاته دراهمه أخذ وكيف الصبَّاغ، قري أبي مع له
ِته بعدَّ املدينة يف ورسح طلع ثم هللا، شفاه حتى مريض وهو عليه ينفق كان الخان بوَّاب
املصبغة باب يف فنظر ازدحام، عليها مصبغًة رأى إذا الطريق يف هو فبينما العادة، عىل
من وقع ما منه له فوقع عليه، ليسلِّم فدخل هناك، مصطبٍة عىل جالًسا قري أبا فرأى
جرى ما بجميع امللك وأخرب مؤمًلا. رضبًا ورضبه حرامي أنه عليه وادََّعى واإلساءة، الرضب
للملك، ْمه وقدِّ الدواءَ اعمل يل قال الذي هو الزمان، ملك يا قال: ثم آِخره، إىل أوله من له
أن الزمان ملك يا واعلم منه، مفقود الدواء هذا أن إال األمور جميع من كامل ام الحمَّ فإن
فلما نسيتُه، كنُت وأنا ام، الحمَّ لوازم من وهو بالدنا يف نصنعه ونحن ، يرضُّ ال الدواء هذا
بوَّاب هات الزمان ملَك يا وأرِسْل الدواء، اعمل يل وقال به ذكَّرني وأكرمتُه الصبَّاغ أتاني
بوَّاب إىل امللُك فأرَسَل به. أخربتَُك ا عمَّ الجميَع واسأل املصبغة، وصنائعية الفالني الخان
إىل فأرسل بالواقع، فأخربوه سألهم الجميع حرض فلما املصبغة، صنائعية وإىل الخان
مرسوًرا بيته يف جالًسا الصبَّاغ وكان مكتًَّفا، الرأس مكشوف حافيًا هاتوه وقال: الصبَّاغ
ثم قفاه، يف الرضب وأوقعوا عليه هجموا امللك وأعوان إال يشعر فلم صري، أبي بقتل
وصنائعية الخان وبوَّاب امللك جنب يف جالًسا صري أبا فرأى امللك، قدام به وحرضوا كتَّفوه
وترْكتَه دراِهَمه رسقَت الذي رفيقك هذا أََما الخان: بوَّاب له فقال أمامه، واقفني املصبغة
أََما املصبغة: صنائعية له وقال وكذا. كذا هو ما معه وفعلَت ضعيًفا، الحجرة يف عندي
ما يستحق وأنه قري، أبي قباحة للملك َ فتبنيَّ ورضبناه؟ عليه بالقبض أمرتنا الذي هذا
شهرزاد وأدرك املدينة. يف وجرِّسوه خذوه امللك: فقال ونكري، منكر تشديد من أشد هو

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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املصبغة وصنائعية الخان بوَّاب كالَم سمع ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املدينة يف وجرِّسوه خذوه ألعوانه: وقال النكري، عليه فأقام قري، أبي خبُث عنده ق تحقَّ
فإني فيه، عني شفِّ الزمان، ملك يا صري: أبو فقال البحر. يف وارموه زكيبة يف وحطُّوه
أن يمكن ال فأنا ك، حقِّ يف سامْحتَه كنَت إْن امللك: فقال بي. فعل ما جميع من سامحتُه
ووضعوا زكيبة يف وضعوه ذلك وبعد وجرِّسوه. خذوه وقال: صاح ثم حقي. يف أسامحه
قال تُعَط. عيلَّ تمنَّ صري أبا يا امللك: وقال حريًقا، غريًقا فمات البحر، يف ورموه الجري معه
فأعطاه هنا. ها القعود يف رغبة يل بقي ما فإني بالدي، إىل تُرِسلني أن عليك تمنَّيُْت له:
وكان بالخريات، مشحون بغليون عليه أنَعَم ثم ومواهبه، ونواله ماله عىل زيادة كثريًا شيئًا
ثم ريض، فما وزيًرا يجعله أن عليه عرض أن بعد أيًضا، له فوهبهم مماليك، بحريته
حتى سائًرا زال وما مماليكه، النواتية حتى ملكه، الغليون يف ما وجميع وساَفَر امللك ودََّع
مملوٌك فرأى الرب، إىل وخرجوا إسكندرية جانب عىل ورسوا إسكندرية، أرض إىل وصل
كبرية زكيبة البحر شاطئ جنب يف إنَّ سيدي، يا فقال: الرب، جانب يف زكيبًة مماليكه من
قد قري أبا فيها فرأى وفتََحها، صري أبو فأتى فيها. ما أدري وال مربوط، وفمها ثقيلة،
مزاًرا له وعمل إسكندرية، من بالقرب ودفنه فأخَرَجه إسكندرية، جهة إىل البحر دَفَعه

األبيات: هذه الرضيح باب عىل وكتب أوقاًفا، عليه ووقف

َك��أَْص��ِل��ِه اْل��َك��ِري��ِم اْل��ُح��رِّ َوَف��َع��اِئ��ُل ِب��ِف��ْع��ِل��ِه اْألَنَ��اِم ِف��ي يُ��ْع��َرُف اْل��َم��ْرءُ
ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه ِف��ي��ِه ِق��ي��َل َش��يْ��ئً��ا َق��اَل َم��ْن َف��ُربَّ��َم��ا َف��تُ��ْس��تَ��َغ��اُب تَ��ْس��تَ��ِغ��ْب َال
َوَه��ْزلِ��ِه اْل��َك��َالِم ِج��دِّ ِف��ي ُدْم��َت َم��ا ِب��َه��ا تَ��نْ��ِط��ْق َال اْل��َف��ْح��َش��اءَ َوتَ��َج��نَّ��ِب
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َج��ْه��ِل��ِه ِم��ْن ُم��َس��ْل��َس��ًال اْل��ِه��َزبْ��ُر َوَغ��َدا يُ��ْق��تَ��نَ��ى اْل��َم��َك��اِرَم َح��ِف��َظ إِْن َف��اْل��َك��ْل��ُب
َرْم��ِل��ِه ِب��أَْس��َف��ِل َم��نْ��بُ��وذٌ رُّ َوال��دُّ اْل��َف��َال ِج��يَ��ُف َف��ْوَق��ُه تَ��ْع��لُ��و َواْل��بَ��ْح��ُر
َع��ْق��ِل��ِه ��ِة َوِخ��فَّ ِل��َط��يْ��َش��ِت��ِه إِالَّ بَ��اِش��ًق��ا يُ��َزاِح��ُم ُع��ْص��ُف��وٌر َك��اَن َم��ا
ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه َف��اَز اْل��َم��ْع��ُروَف يَ��ْف��َع��ِل َم��ن اْل��َه��َوى ُص��ُح��ِف َع��َل��ى َم��ْك��تُ��وٌب اْل��َج��وِّ ِف��ي
ِألَْص��ِل��ِه اْل��َم��ذَاِق ِف��ي يَ��ْرَج��ُع ��ْيءُ َف��ال��شَّ َح��نْ��َظ��ٍل ِم��ْن ُس��كَّ��ًرا تَ��ْج��ِن��ي إِيَّ��اَك

أجل ومن قري، أبي رفيقه قرب بجوار فدفنوه هللا، اه وتوفَّ مدًة أقام صري أبا إن ثم
من بلغنا ما وهذا قري، أبو بأنه اآلن واشتهر صري، وأبي قري بأبي املكان هذا ي ُسمِّ ذلك

واأليام. الليايل ترصف وبإرادته الدوام، عىل الباقي فسبحان حكايتهما،

الربِّي هللا وعبد البحري هللا عبد حكاية

أوالد تسعة وله العيال، كثريَ وكان هللا، عبد اسمه صيَّاد رجٌل كان أنه أيًضا يُحَكى ومما
فإذا ليصطاد، البحر إىل يوٍم كلَّ يروح وكان الشبكة، إال يملك ال ا جدٍّ فقريًا وكان وأمهم،
طبخًة يطبخ كثريًا اصطاد وإِن هللا، رزقه ما بقدر أوالده عىل وينفقه يبيعه قليًال اصطاد
غٍد رزق نفسه: يف ويقول يشء معه يبقى ال حتى يرصفه يزل ولم فاكهًة، ويأخذ طيبًة
ال اليوم ذلك يف الرجل وكان أشخاص، عرشة صاروا زوجته وضَعْت فلما غٍد. يف يأتي
أنا ها لها: فقال به. أتقوَّت شيئًا يل انظر سيدي، يا زوجته: له فقالت أبًدا، شيئًا يملك
ننظر حتى الجديد، املولود هذا بخت عىل اليوم هذا يف البحر إىل تعاىل هللا بركة عىل سارح
عىل الشبكة رمى إنه ثم البحر، إىل َه وتوجَّ الشبكة فأخذ هللا. عىل توكَّْل له: فقالت سعده.
قليل. غري وكثريًا عسري، غري يسريًا رزَقه اجعل اللهم وقال: الصغري الطفل ذلك بخت
فيها يََر ولم وحشيًشا، وحًىص ورمًال عفًشا ممتلئة فخرَجْت سحبها، ثم مدًة عليها وصرب
فيها يََر فلم سحبها ثم عليها، وصرب مرة ثاني فرماها قليًال، وال كثريًا ال السمك من شيئًا
وجعل آَخر مكاٍن إىل فانتَقَل سمك، فيها يطلع فلم وخامًسا ورابًعا ثالثًا فرمى سمًكا،
ِصرية، وال يصطد فلم النهار، آِخر إىل الحالة هذه عىل يزل ولم تعاىل، هللا من رزقه يطلب
أبًدا؛ يكون ال فهذا رزٍق؟ غري من تعاىل هللا خلقه املولود هذا هل وقال: نفسه يف َب فعتجَّ
الشبكة حمل إنه ثم رزَّاق. كريم تعاىل فاهلل باألرزاق، لها َل تكفَّ األشداق شقَّ الذي ألن
زوجته سيما وال أكل بغري تركهم فإنه بعياله، مشغول وقلبه الخاطر مكسوَر ورجع
الليلة؟ هذه يف لألوالد أقول وماذا العمل؟ كيف نفسه: يف يقول وهو يميش زال وما نفساء،
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ال األيام تلك ويف غالء، وقت الوقت وكان زحمة، عليه فرأى خبَّاز، فرن قدام وصل إنه ثم
ينتبه ال وهو الخباز عىل الفلوس يعرضون والناس قليل، إال املئونة من الناس عند يوجد
نفسه فصارت السخن، العيش رائحَة ويشمُّ ينظر فوقف الزحام، كثرة من منهم ألحٍد
فقال إليه، َم فتقدَّ صياد. يا تعال وقال: عليه وصاح الخبَّاز إليه فنظر الجوع، من تشتهيه
فأنا دراهم معك يكن لم إن كريم، فاهلل تستِح وال تكلَّْم له: فقال فسَكَت، عيًشا؟ أتريد له:
أعطني لكن دراهم، معي ما معلم، يا له: فقال الخريُ. يجيئََك حتى عليك وأصرب أعطيك
الشبكة هذه إن مسكني، يا له: فقال غٍد. إىل الشبكة هذه عندك وارهن عيايل كفايَة عيًشا
قال: يكفيك. الذي بالقدر فأخربني تصطاد؟ يشء بأي رهنتها فإذا رزقك، وباب دكانك
وقال فضة أنصاف عرشة أعطاه ثم أنصاف، بعرشة خبًزا فأعطاه فضة. أنصاف بعرشة
فضة، نصَف عرشون عندك فيبقى طبخة، بها لك واطبخ أنصاف العرشة هذه ُخذْ له:
وأنا أنصاف، وعرشة عيشك خذ تعاَل يشء لك يحصل لم وإْن سمًكا، بها يل هات غٍد ويف

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الخري. يأتيك حتى عليك أصرب
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عليك أصرب وأنا إليه تحتاج ما خذ للصياد: قال الخباز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تعاىل هللا آجرك له: فقال سمًكا. عندك أستحقه بما هات ذلك وبعد الخري، يأتيك حتى
ما له واشرتى مرسوًرا، وراح فضة أنصاف والعرشة العيَش أخذ ثم خري. كل عني وجزاك
وتقول الجوع من يبكون وهم األوالد بخاطر تأخذ قاعدة فرآها زوجته، عىل ودخل َ تيرسَّ
فأكلوا العيش، لهم حطَّ عليهم دخل فلما تأكلونه. بما أبوكم يأتي الوقت هذا يف لهم:
من وخرج شبكته حمل يوم ثاني ويف كريم. هللا له: فقالت له، حصل بما زوجته وأخرب
فلما الخباز. مع وجهي يبيِّض بما اليوم هذا يف ترزقني أن رب يا أسألك يقول: وهو داره
إىل كذلك يزل ولم سمك، فيها يخرج فلم ويجذبها، الشبكة يطرح صار البحر إىل وصل
الخباز، فرن عىل بيته طريق وكان عظيٍم، غمٍّ يف وهو فرجع يشء، يحصل ولم النهار آِخر
فلما الخباز. يراني ال حتى خطاي أُِرسع ولكْن داري؟ إىل أروح أين من نفسه: يف فقال
يراه، ال حتى الخباز من حيائه من امليش يف فأَرسَع زحمة، رأى الخباز فرن إىل وصل
فإنك ومرصوفك، عيشك خذ تعال صياد، يا وقال: فصاح عليه برصه وقع بالخباز وإذا
اليوم. هذا يف سمًكا أصطد لم فإني منك، استحيُت وإنما نسيت، ما وهللا ال قال: نسيت.
والعرشة العيش أعطاه ثم الخري؟ يأتيك حتى مهلك عىل لك قلُت أََما تستِح، ال له: فقال
الخري يأتيك هللا شاء إن كريم، هللا له: فقالت بالخرب، وأخربها زوجته إىل وراح أنصاف
البحر إىل يروح يوم كل يف وهو يوًما، أربعني مدة الحالة هذه عىل يزل ولم ه. حقَّ وتوفيه
ولم الخباز، من ومرصوًفا عيًشا ويأخذ سمك، بال ويرجع غروبها إىل الشمس طلوع من
والعيش، أنصاف العرشة يعطيه بل الناس، مثل يهمله ولم األيام من يوًما السمَك له يذكر
الخري يأتيك حتى الحساب وقت هذا ما ُرْح له: يقول حاسبني. أخي يا له: يقول وكلما
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المرأته: قال واألربعني الحادي اليوم ويف له، شاكًرا عنده من ويذهب له فيدعو فأحاسبك.
كأنَّ لها: قال يشء؟ ألي له: فقالت املعيشة. هذه من وأرتاح الشبكة هذه أقطع أن مرادي
ما فأنا الخباز، من حياءً ذبت إني وهللا الحال؟ هذا متى فإىل البحر، من انقَطَع رزقي
وكلما فرنه، عىل إال طريق يل ليس فإنه فرنه، عىل أجوز ال حتى البحر إىل أروح بقيُت
قالت منه؟ أتداين وأنا متى وإىل أنصاف، والعرشة العيَش ويعطيني يناديني عليه جزُت
قال: هذا؟ من تكره يشء وأي القوت، فيعطيك عليك قلبه عطف الذي تعاىل هلل الحمد له:
بكالٍم؟ آذاك هل زوجته: له قالت ه. حقَّ يطلب أنه بد وال الدراهم، من عظيم قدر له بقي
له: ُقْل طاَلبََك فإذا قالت: الخري. يأتيك حتى يل: ويقول يحاسبني أن يرَض ولم ال، قال:
قالت نرتجيه؟ الذي الخري يجيء متى لها: فقال وأنت. أنا نرتجيه الذي الخري يأتي حتى

صدقِت. قال: كريم. هللا له:
حتى واحدة بسمكة ولو ارزقني رب يا يقول: وهو البحر إىل َه وتوجَّ شبكته حمل ثم
يعالج زال فما ثقيلة، فوجدها سحبها ثم البحر يف الشبكة رمى إنه ثم الخباز. إىل أهديها
كريهة، ورائحته منفوًخا ميتًا حماًرا فيها رأى أخَرَجها فلما شديًدا، تعبًا تعب حتى فيها
قد العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقال: الشبكة من خلَّصه ثم نفسه، فسئمت
وهي الصنعة، هذه أترك دعيني البحر، يف رزق يل بقي ما املرأة لهذه أقول وأنا عجزُت
غمٌّ له حصل إنه ثم الخري؟ هو امليت الحمار هذا فهل الخري، سيأتيك كريم هللا يل تقول
عليها وصرب ورماها الشبكة وأخذ الحمار، رائحة عن ليبعد آَخر مكاٍن إىل َه وتوجَّ شديٌد،
يْه، كفَّ من الدم خرج حتى فيها يعالج يزل فلم ثقيلة، فرآها جذبها ثم زمانية، ساعة
الذين سليمان السيد عفاريت من عفريت أنه فظنَّ آدميٍّا، فيها رأى الشبكة أخرج فلما
السنني طول من القمقم انكَرسَ فلما البحر، يف ويرميهم النحاس قماقم يف يحبسهم كان
عفريت يا األمان األمان يقول: وصار منه فهرب الشبكة، يف وطلع العفريت ذلك منه خرج
فإني مني، تهرب ال صياد يا تعال وقال: الشبكة داخل من اآلدمي عليه فصاح سليمان.
له: وقال وجاءه، قلبه اطمأنَّ الصياد كالمه سمع فلما أجري. لتنال فخلِّصني مثلك، آدمي
يف رماك وَمن له: قال ورسوله. باهلل مؤمن إنيسٌّ أنا إنما ال، قال: الجن؟ من عفريت أنت ما
مطيعون أقوام ونحن الشبكَة، عيلَّ فرميَْت دائًرا كنت البحر، أوالد من أنا له: قال البحر؟
العاصني من أكون أن وأخىش أخاف أني ولوال تعاىل، هللا خلق عىل ونشفق هللا، ألحكام
وأنا يل، مالًكا تصري خلَّْصتَني إذا وأنت عيلَّ، هللا قدََّر بما رضيُت ولكن شبكتك، َلقطعُت
صاحبي؟ وتبقى وتعاهدني تعاىل، هللا وجِه ابتغاءَ تعتقني أن لك فهل أسريك، أصري
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عندكم فإن الرب، ثمار من بهدية معك يل وتجيء تأتيني وأنت املكان هذا يف يوم كل أجيئك
ونحن منك، مقبول إيلَّ به تجيء يشء وكل ذلك، وغري انًا ورمَّ وخوًخا وبطيًخا وتينًا عنبًا
يل تجيء التي املشنة لك أمأل فأنا وجواهر، وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ مرجان عندنا
الصياد: له قال الكالم؟ هذا يف أخي يا تقول فما البحر، جواهر من معادن بالفاكهة فيها
قال ثم الشبكة، من وخلَّصه الفاتحَة منهما كلٌّ فقرأ الكالم. هذا عىل وبينك بيني الفاتحة
ترني ولم املكان هذا إىل أتيَت فإذا البحري، هللا عبد اسمي قال: اسمك؟ ما الصياد: له
الصباح، شهرزاد وأدرك الحال. يف عندك فأكون بحري؟ يا هللا عبد يا أنت أين وُقْل: فناِد

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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ولم املكان هذا إىل أتيَت إذا له: قال البحري هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
اسمك؟ ما وأنت الحال. يف عندك فأكون بحري؟ يا هللا عبد يا أنت أين وقل: فناِد تََرني
هنا فقف البحري، هللا عبد وأنا الربي هللا عبد أنت قال: هللا. عبد اسمي الصياد: فقال
فعند البحر، يف البحري هللا عبد فراح وطاعة. سمًعا له: فقال بهدية. وآتيك أروح حتى
أنه أعرف أين من نفسه: يف وقال الشبكة، من خلَّصه كونه عىل الربي هللا عبد ندم ذلك
املدينة يف الناس عليه أفرِّج كنُت أبقيتُه ولو خلَّصته، حتى عيلَّ ضحك هو وإنما إيلَّ؟ يرجع
إطالقه عىل يتندَّم فصار األكابر! بيوت به وأدخل الناس جميع من الدراهم عليه وآخذ
هللا بعبد وإذا يده، من خالصه عىل ف يتأسَّ هو فبينما يدك! من صيُدك راح لنفسه: ويقول
ُخذْ له: وقال وجواهَر، وياقوتًا وزمرًدا ومرجانًا لؤلًؤا مملوءتان ويداه إليه رجع البحري
الربي هللا عبد َفِرح ذلك فعند لك. أملؤها كنت مشنَّة عندي ما فإنه تؤاخذني؛ وال أخي، يا
ودَّعه ثم الشمس. طلوع قبل املكان هذا إىل تأتي يوم كل له: وقال الجواهر منه وأخذ
حتى ماشيًا يزل ولم فرحان، وهو املدينة دخل فإنه الصياد وأما البحر. ودخل وانرصف
إىل يحتاج ما له: قال فحاسبني. الخري أتانا قد أخي، يا له: وقال الخباز، فرن إىل وصل
وُرْح ومرصوفك عيشك فخذ يشء معك يكن لم وإن فأعِطني، يشء معك كان إن حساب،
عندي لك بقي وقد فيضهللا، من الخري أتاني قد صاحبي، يا له: فقال الخري. يأتيك أن إىل
وكانت وجواهر، وياقوت ومرجان لؤلؤ من كبشة له وَكبَش هذا. خذ ولكن كثرية، جملة
يف أرصفه املعاملة من شيئًا أعِطني له: وقال للخباز فأعطاها معه، ما نصف الكبشة تلك
ما وجميع الدراهم من يده تحت كان ما كل فأعطاه املعادن. هذه أبيع حتى اليوم هذا
عبدك أنا للصياد: وقال املعادن بتلك الخباز وفرح الخبز. من عنده كانت التي املشنَّة يف
العيش فأعطى البيت، إىل خلفه ومىش رأسه عىل عنده الذي العيش جميع وحمل امك. وخدَّ
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العفاريت. من ِعْفريٌت أنه فظنَّ آدميٍّا، فيها رأى الشبكَة أخرج فلما

وترك الفاكهة، أصناف وسائر والخضار باللحم وجاء السوق إىل راح ثم وأوالده، لزوجته
فقال مصالحه. له ويقيض الربي هللا عبد خدمة يتعاطى وهو اليوم ذلك طول وأقام الفرن
امك، خدَّ رصت ألني عيلَّ؛ واجب هذا الخباز: له قال نفسك! أتعبَت أخي، يا الصياد: له
معه وبات والغالء. الضيق يف عيلَّ اإلحسان صاحب أنت له: فقال غمرني. قد وإحسانك
مع بوقعته زوجته وأخرب للصياد، صديًقا صار الخباز إن ثم طيِّب. أكل عىل الليلة تلك
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إن لها: فقال الحكَّام. عليك تتسلَّط لئال ك رسَّ اكتُْم له: وقالت ففرحت البحري، هللا عبد
الخباز. عن أكتمه فال الناس جميع عن ي رسِّ كتمُت

وقت يف األصناف سائر من فاكهة مشنة مأل قد وكان يوم ثاني يف أصبح إنه ثم
أين وقال: الشاطئ، جنب عىل وحطَّها البحر، إىل ه وتوجَّ الشمس قبل حملها ثم املساء،
فحملها الفاكهة، له فقدَّم إليه، وخرج لبيك! له: يقول به وإذا بحري؟ يا هللا عبد يا أنت
جميع من مآلنة املشنة ومعه خرج ثم زمانية، ساعة وغاب البحر، يف وغطس بها ونزل
فرن إىل وصل فلما بها، وذهب رأسه عىل الربي هللا عبد فحملها والجواهر، املعادن أصناف
أخبز أنا وها بيتك، إىل وأرسلتها رشيك كفَّ أربعني لك خبزُت قد سيدي، يا له: قال الخباز
فكبش واللحم. بالخضار لك ألجيء وأروح البيت إىل أوصله خلص فمتى الخاص، العيش
كل من وأخذ املشنة، وحطَّ البيت إىل ه وتوجَّ إياها وأعطاه كبشات، ثالث املشنة من له
دكان عىل ووقف الجواهر سوق إىل ذهب ثم نفيسة، جوهرة الجواهر أصناف من صنف
له: فقال إياها، فأراه إياها. أِرني له: فقال الجواهر. هذه مني اشِرت وقال: السوق شيخ
الفالنية. الحارة يف له: قال بيتك؟ أين قال: ممتلئة. مشنة عندي قال: هذا؟ غري عندك هل
امللكة مصالح رسق الذي الحرامي هو فإنه أمسكوه؛ ألتباعه: وقال الجواهر منه فأخذ
أهل وجميع هو الشيخ وقام وكتَّفوه، فرضبوه يرضبوه، أن أمرهم ثم السلطان. زوجة
إال فالن متاع رسق ما يقول: وبعضهم الحرامي. مسكنا يقولون: وصاروا الجواهر سوق
كذا، يقول وبعضهم هو. إال فالن بيت يف ما جميع رسق ما يقول: وبعضهم الخبيث. هذا
خطابًا، له يُبِْد ولم جوابًا، منهم أحد عىل يردَّ ولم ساكت وهو ذلك كل كذا. يقول وبعضهم
أعلمتنا أرسلَت امللكة عقد ق ُرسِ ملا الزمان، ملك يا الشيخ: فقال امللك، قدام أوقفوه حتى
هو وها الغريم، لك وأوقعت الناس دون من أنا فاجتهدت الغريم، وقوع منا وطلبت
وأِرها املعادن هذه خذ للطوايش: امللك فقال يده. من خلَّصناها الجواهر وهذه يديك، بني
قدام بها ودخل الطوايش فأخذها عندك؟ من ضاع الذي متاعك هذا هل لها: وقل للملكة،
وهذا مكاني، يف عقدي رأيت إني للملك: تقول وأرسلْت منها بْت تعجَّ رأتها فلما امللكة،
وأدرك الرجل. تظلم فال عقدي، جواهر من أحسن الجواهر هذه ولكن متاعي، هو ما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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متاعي، هو ما هذا له: تقول أرسلت ملا امللك زوجة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فاشِرتها يبيعها كان وإن الرجل، تظلم فال عقدي، جواهر من أحسن الجواهر هذه ولكن
امللكة، قالته بما امللك وأخرب الطوايش رجع فلما عقد. يف لها لنضعها السعود؛ أم لبنتك منه
نعرف كنا إنَّا الزمان، ملك يا فقالوا: وثمود، عاد لعنَة وجماعته هو الجوهرية شيَخ لعن
قبحاء، يا فقال: رسقها. أنه ظننا وقد عليه، ذلك فاستكثرنا فقري، صياد الرجل هذا أن
حيث من بها تعاىل هللا رَزَقه ربما تسألوه؟ لم يشء فألي مؤمن؟! عىل النعمَة أتستكثرون
فيكم! هللا بارَك ال اخرجوا، العالم؟ بني وتفضحونه حراميٍّا تجعلونه فكيف يحاسب! ال

خائفون. وهم فخرجوا
لك هللا باَرَك رجل، يا قال: فإنه امللك، أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
الجواهر؟ هذه لك أين من بالصحيح، أخربني ولكن األمان، وعليك عليك، به أنعم فيما
وهو منها، ممتلئة مشنَّة عندي أنا الزمان، ملك يا فقال: مثلها. عندي يوجد وال ملك فإني
وبينه بيني صار قد إنه له: وقال البحري، هللا لعبد بصحبته وأخربه وكذا. كذا األمر أن
له: فقال الجواهر. هذه من يل يملؤها وهو فاكهة املشنة له أمأل يوم كل أنني عىل عهد
يف عليك الناس تسلُّط عنك أدفع فأنا الجاه، إىل يحتاج املال ولكن نصيبك، هذا رجل، يا
والطمع، الدنيا حب أجل من يقتلك فإنه غريي، وتوىلَّ متُّ أو ُعِزلُت ربما ولكن األيام، هذه
يطمع ال حتى بعدي من بامُللك لك وأُوِيص وزيري، وأجعلك ابنتي أزوِّجك أن فمرادي
وغسلوا فأخذوه ام. الحمَّ وأدخلوه الرجل هذا خذوا قال: امللك إن ثم موتي. بعد أحد فيك
السعاة وأرسل له، وزيًرا فجعله امللك قدام وأخرجوه امللوك، ثياب من ثيابًا وألبسوه جسده
هي امللوك نساء مالبس زوجته فألبَسوا بيته، إىل األكابر نساء وجميع النوبة وأصحاب
والسعاة والعساكر األكابر نساء جميع قدامها ومشت تخرتوان، يف وأركبوها وأوالدها،
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أوالدها وأدخلوا حضنها، يف الصغري والطفل امللك بيت إىل بها وأتوا النوبة، وأصحاب
أوالد تسعة وهم جانبه، يف وأجلسهم ِحجره، عىل وأخذهم فأكرمهم امللك، عىل الكبار
امللكة أما السعود. أم اسمها التي البنت تلك غري ُرزق ما الذُّرِّية، معدوم امللك وكان ذكور.
بكتب امللك وأمر عندها، وزيرة وجعلتها عليها وأنعمت الربي، هللا عبد زوجة أكرمت فإنها
واملعادن. الجواهر من عنده كان ما جميع مهرها وجعل ابنته، عىل الربي هللا عبد كتاب
الثاني اليوم ويف ابنته. فرح أجل من املدينة بزينة يُناَدى أن امللك وأمر الفرح، باب وفتحوا
عىل حامًال هللا عبد فرأى الشباك من امللك طلَّ بكارتها، وأزال امللك بنت عىل دخل أن بعد
فقال: تذهب؟ أين وإىل نسيبي؟ يا معك الذي هذا ما له: فقال فاكهة، ممتلئة مشنَّة رأسه
فقال: صاحبك! إىل الرواح وقت هذا ما نسيبي، يا له: فقال البحري. هللا عبد صاحبي إىل
صدقَت، قال: عني. ألهتْك الدنيا إن يل: ويقول كذَّابًا فيَُعدَّني امليعاد معه أُخلف أن أخاف
قد الناس وكانت صاحبه، إىل ه متوجِّ وهو البلد يف فمىش هللا. أعانك صاحبك، إىل ُرْح
والذي بالجواهر. األثمار يبدل رايح امللك نسيب هذا يقولون: الناس يسمع فصار عرفته،
انتظرني له: فيقول ِبعني. تَعاَل الرطل؟ بكم رجل، يا يقول: يعرفه وال به جاهًال يكون
وأبدلها الفاكهة، وأعطاه البحري هللا بعبد واجتمع راح ثم أحًدا. يغمُّ وال إليك. أرجع حتى

بالجواهر. له
عىل ودام مقفوًال، فرياه الخباز فرن عىل يمر يوم كل ويف الحالة، هذه عىل يزل ولم
يشء هذا إن نفسه: يف قال مقفوًال فرنه ورأى الخباز يََر لم فلما أيام، عرشة مدة ذلك
الخباز؟ جارك أين أخي، يا له: فقال جاره سأل إنه ثم الخباز؟! راح أين تَُرى يا عجيب!
له: قال بيته؟ أين له: قال بيته. من يخرج ال مريض إنه سيدي، يا قال: به؟ هللا فعل فما
فرأى الطاقة من الخباز طلَّ الباب طرق فلما عنه، وسأل إليه فعمد الفالنية. الحارة يف
عليه، روحه ورمى الباب له وفتح إليه فنزل ممتلئة، مشنَّة رأسه وعىل الصياد صاحبه
مقفوًال، فأراه الفرن عىل أمرُّ يوم كلَّ فإني صاحبي؟ يا حالك كيف له: وقال وعانقه
الخباز: له فقال أراك. أن ألجل البيت عن فسألت مريض، أنك فأخربني جارك سألُت ثم
الناس بعض ألن أخذك امللك أن بلغني وإنما مرض، بي فليس خري، كل عني هللا جزاك
إنه ثم صدقَت. قال: واختفيت. الفرن وقفلُت أنا فخفُت حرامي، أنك وادَّعى عليه كذب
ابنته زوَّجني قد امللك إن وقال: الجواهر، سوق وشيخ امللك مع له وقع وما بقصته أخربه
عنده من خرج ثم تَخف. وال نصيبك، املشنة هذه يف ما خذ له: قال ثم وزيره. وجعلني
كأنك نسيبي، يا امللك: له فقال فارغة، باملشنة امللك إىل وراح الخوف، عنه أذَهَب أن بعد
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أعطيته يل أعطاه والذي رحُت، فقال: اليوم! هذا يف البحري هللا عبد برفيقك اجتمعت ما
صاحب رجل إنه قال: الخباز؟ هذا يكون َمن قال: جميًال. عيلَّ له فإنَّ الخبَّاز؛ صاحبي إىل
خاطري. كرس وال يوًما يهملني ولم وكذا، كذا هو ما الفقر أيام يف معه يل وجرى معروف،
اسمه وصاحبي الربي، هللا عبد اسمي وأنا الخباز، هللا عبد اسمه قال: اسمه؟ ما امللك: قال
صاحبك إىل فأرِسْل إخوان، كلهم هللا وَعبيد هللا، عبد اسمي وأنا امللك: قال البحري. هللا عبد
وزير بدلة ألبسه امللك يَدي بني حرض فلما إليه، فأرَسَل َميْرسة. وزير لنجعله هاِته الخبَّاز
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك امَليْمنة. وزير الربي هللا عبد وجعل امَليْرسة، وزير وجعله

املباح. الكالم عن
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هللا وعبد امَليْمنة وزير نسيبه الربي هللا عبد جعل امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يأخذ يوم كل يف وهو كاملة، سنًة الحالة تلك عىل هللا عبد واستمر امَليْرسة، وزير الخبَّاز
البساتني من الفواكه فرغت وملا ومعادن، جواهر ممتلئة بها ويرجع فاكهة ممتلئة املشنَّة
منه يقبله له يأخذه ما وجميع ذلك، وغري وتينًا وجوًزا وبندًقا ولوًزا زبيبًا يأخذ صار
ممتلئة املشنة أخذ أنه األيام من يوًما فاتفق عادته، عىل جواهَر ممتلئًة املشنة له ويرد
البحري هللا عبد وجلس الشاطئ عىل الربي هللا عبد وجلس منه فأخذها عادته، عىل نقًال
انجرَّا حتى بينهما، الكالم ويتداوالن بعضهما، مع يتحدثان وصارا الشاطئ، قرب املاء يف
الرب، يف عندكم مدفون ملسو هيلع هللا ىلص النبي إن يقولون إنهم أخي، يا البحري: فقال املقابر، ذكر إىل
طيبة. لها يُقال مدينٍة يف له: قال هو؟ مكان أي يف له: قال نعم. قال: قربه؟ تعرف فهل
النبي هذا بزيارة الرب أهل يا لكم هنيئًا قال: نعم. قال: الرب؟ أهل الناس تزوره وهل قال:
ال؛ قال: أخي؟ يا زرته أنت وهل شفاعته. استوجب زاره َمن الذي الرحيم، الرءوف الكريم
قَت وتصدَّ عرفتك حني من إال استغنيت وما الطريق، يف أنفقه ما أجد وال فقريًا كنت ألني
عن منعني وما الحرام، هللا بيت أحجَّ أن بعد زيارته عيلَّ وجبت قد ولكن الخري، بهذا عيلَّ
عىل محبتي تُقدِّم وهل له: فقال واحًدا. يوًما أفارقك أن أقدر ال فإني محبتك؛ إال ذلك
وتدخل النار من يك وينجِّ هللا، عىل العرض يوَم فيك يشفع الذي ملسو هيلع هللا ىلص محمد قرب زيارة
وهللا، ال فقال: ملسو هيلع هللا ىلص؟ محمد نبيِّك قرب زيارة ترتك الدنيا حب أجل من وهل بشفاعته؟ الجنة
قال: العام. هذا يف أزوره أن إجازة منك أريد ولكن يشء، كل عىل عندي مقدَّمة زيارته إن
فادخل أمانة، وعندي السالم، مني فأَْقِرئه قربه عىل وقفَت وإذا بزيارته، اإلجازة أعطيك
عىل لتضعها األمانة وأعطيك وأضيِّفك بيتي وأُدِخلك مدينتي إىل آخذك حتى البحر يف معي
إليك أهدى وقد السالم، يُقِرئك البحري هللا عبد إن هللا، رسول يا له: وقل ملسو هيلع هللا ىلص، النبي قرب
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املاء، يف ُخِلقت أنت أخي، يا الربي: له فقال النار. من الشفاعة منك يرجو وهو الهدية، هذه
نعم، قال: رضر؟ لك يحصل الرب إىل منه خرجَت إذا فهل يرضك، ال وهو املاء، ومسكنك
ومسكني الرب، يف ُخِلقت كذلك، وأنا له: قال فأموت. الرب نسمات عيلَّ وتهب بدني، ينشف
ذلك؛ من تَخْف ال له: قال فأموت. ويخنقني جويف يف املاء يدخل البحر دخلُت فإذا الرب،
وأنت عمرك بقية تقيض كنَت ولو املاء يرضك فال جسمك، به تدهن بدهٍن آتيك فإني
بأس، فال كذلك األمر كان إذا قال: يشء. يرضك وال البحر يف وتقوم وتنام البحر، يف دائر
قليًال، وغاب البحر يف ونزل املشنة أخذ ثم كذلك. وهو قال: أجرِّبه. حتى الدهان يل هاِت
فقال زكية، ورائحته الذهب، كلون أصفر لونه البقر، شحم مثل شحم ومعه رجع ثم
السمك أصناف من صنٍف كبِد شحُم هذا له: فقال أخي؟ يا هذا ما الربي: هللا عبد له
أكرب وصورته علينا، أعدائنا أشد وهو ِخْلقة، السمك أصناف أعظم وهو الدندان، له يُقال
أخي، يا له: فقال َالبتَلَعه. الفيل أو الَجَمل رأى ولو الرب، دواب من عندكم توجد صورة
مثل املثل: يف يقال أنه سمعت أََما البحر، دواب من يأكل له: فقال املشئوم؟ هذا يأكل وما
يف الدندان هذا من عندكم هل ولكن صدقَت، قال: الضعيف؟! يأكل القوي البحر سمك
إذا أخاف إني الربي: هللا عبد قال تعاىل. هللا إال يحصيه ال يشء عندنا قال: كثري؟ البحر
متى فإنه تَخْف؛ ال البحري: هللا عبد له قال فيأكلني. النوع هذا يصادفني أن معك نزلت
يخاف ما مثل البحر يف أحد من يخاف وال ويهرب، منك فيخاف آدم ابن أنك عرف رآك
قاتل سمٌّ آدم ابن شحم فإن وساعته؛ وقته من مات آدم ابن أكل متى ألنه آدم؛ ابن من
غريًقا، البحر يف وقع إذا آدم ابن أجل من إال كبده شحم نجمع ما ونحن النوع، لهذا
فيموت، البحر حيوان من أنه لظنِّه الدندان فيأكله لحمه تمزَّق وربما صورته تتغريَّ فإنه
كان مكان فأي البحر، يف وندور أجسامنا به وندهن كبده شحم فنأخذ ميتًا به فنعثر
صيحة وسمعوا النوع ذلك من أكثر أو ألف أو مائتان أو مائة فيه كان إذا آدم ابن فيه
الصباح، شهرزاد وأدرك واحدة. مرًة صيحته من لوقتهم يموتون الجميع فإن آدم، ابن

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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ألف سمع وإذا الربي: هللا لعبد قال البحري هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أن منهم أحٌد يقدر وال لوقتهم يموتون واحدة صيحًة آدم ابن من أكثر أو النوع هذا من
امللبوس، من عليه كان ما قلع ثم هللا. عىل توكَّلت الربي: هللا عبد فقال مكانه. من ينتقل
الدهن، بهذا قدمه إىل فرقه من جسمه دهن ذلك وبعد ثيابه، ودفن البحر شاطئ يف وحفر
إن جعل ثم وشماًال، يمينًا فمىش املاء، يرضه فلم عينيه وفتح وغطس املاء يف نزل ثم
يرضه، وال الخيمة مثل عليه مخيًما البحر ماء ورأى القرار، إىل ينزل شاء وإن يعلو شاء
فيما صدقَت وقد أخي، يا خريًا أرى له: قال أخي؟ يا ترى ماذا البحري: هللا عبد له فقال
مكان إىل مكان من يمشيان زاال وما فتبعه، اتبعني. له: قال رضني. ما املاء فإن قلت؛
أصناف وعىل عليها يتفرج فصار املاء، من جباًال شماله وعن يمينه وعن أمامه يرى وهو
الجاموس، يشبه يشء وفيه صغري، والبعض كبري البعض البحر، يف تلعب وهي السمك
يهرب منه قرب نوع وكل اآلدميني، يشبه ويشء الكالب، يشبه ويشء البقر، يشبه ويشء
يهرب منه قربنا نوع كل أرى يل ما أخي، يا للبحري: فقال الربي، هللا عبد يرى حني
يتفرَّج زال وما آدم. ابن من يخاف هللا خلقه ما جميع ألن منك؛ مخافًة له: فقال منَّا؟
فلم الجبل، ذلك بجانب الربي هللا عبد فمىش عاٍل، جبل إىل وصال حتى البحر عجائب عىل
وهو الجبل، ذلك من عليه منحدًرا أسود شيئًا فرأى فالتفت عظيمة، وصيحة إال يشعر
الدندان؛ هذا البحري: له قال أخي؟ يا هذا ما له: فقال يصيح، وصار أكرب، أو الجمل قدر
فيخطفني إلينا يصل أن قبل أخي يا عليه َفِصْح يأكلني، أن مراده طلبي، يف نازل فإنه
هللا سبحان قال: ميتًا رآه فلما ميتًا، وقع هو وإذا الربي هللا عبد عليه فصاح ويأكلني.
ولم املخلوق هذا فيها التي الَعَظمة هذه كيف بسكني! وال بسيف رضبته ال أنا وبحمده،



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

من كان لو أخي، يا فوهللا تعجب، ال البحري: هللا عبد له فقال مات؟ بل صيحتي، يحمل
آدم. ابن صيحة يحملوا لم ألفان أو ألف النوع هذا

ذَنٌَب. ولها عريانة لكنها نحيل، وَخْرصٌ طويل، وَشعٌر القمر، مثل وجٌه ولها عليه أقبَلت

ما أخي، يا فقال: ذكور، فيهن وليس بنات جميًعا أهلها فرأيا مدينة إىل مشيا ثم
البحر. بنات من أهلها ألن البنات؛ مدينة هذه له: فقال البنات؟ هذه وما املدينة؟ هذه
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ملك إن قال: ذكور؟! غري من ويَلِدَن يحبلَن وكيف قال: ال. قال: ذكور؟ فيهن هل قال:
عليها غضب واحدة كل وإنما يَلِدَن، وال يحبلن ال وهن املدينة، هذه إىل ينفيهن البحر
فإن منها خرجْت فإن منها، تخرج أن تقدر وال املدينة هذه إىل يرسلها البحر بنات من
هل له: قال وبنات. رجال ففيه املدينة هذه غري وأما يأكلها، البحر دوابِّ من رآها ما كل
قال البحر؟ يف سلطان عليكم وهل قال: كثري. له: قال املدينة؟ هذه غري مدن البحر يف
من رأيَت يشء وأي له: قال كثرية. عجائب البحر يف رأيت إني أخي، يا له: قال نعم. له:
قال: الرب؟! عجائب من أكثر البحر عجائب يقول: املثل صاحب سمعَت أََما العجائب؟
وشعوًرا األقمار، مثل وجوًها لهن فرأى البنات، هذه عىل يتفرَّج صار إنه ثم صدقَت.
السمك، أذناب مثل أذناب ولهن بطونهن، يف وأرجل أياٍد لهن ولكْن النساء، شعور مثل
ممتلئًة فرآها أخرى، مدينة إىل قدامه ومىش به وخرج املدينة، تلك أهل عىل فرَّجه إنه ثم
وال بيع عندهم ليس ولكن أذناب، ولهم البنات صور مثل صورهم وذكوًرا، إناثًا خالئق؛
إني أخي، يا له: فقال العورة، مكشوفو عرايا الكل بل البسني، وليسوا الرب، أهل مثل رشاء
له: فقال عندهم. قماش ال البحر أهل ألن له: فقال العورة! مكشويف والذكور اإلناث أرى
أنثى أعجبَتْه َمن كلُّ بل يتزوَّجون، ال هم له: فقال تزوَّجوا؟ إذا يصنعون كيف أخي، يا
لها ويقيم ويمهرها يخطبها ال يشء وألي حرام! يشء هذا إن له: قال منها. مراَده يقيض
مسلمني فينا فإنَّ واحدة، ِملَّة كلنا ليس له: قال ورسوله؟! يريضهللا بما ويتزوَّجها فَرًحا
فقال: املسلمني. خصوص منا ج يتزوَّ والذي ذلك، وغري ويهوًدا نصارى وفينا دين، موحِّ
تعطونهن هل نسائكم؟ مهر يكون يشء فأي رشاء، وال بيع عندكم وال عريانون أنتم
أن يريد الذي وإنما قيمة، عندنا لها ليس أحجار الجواهر إن له: قال ومعادن؟ جواهر
أكثر أو ألفني أو ألف قدر يصطاده السمك أصناف من معلوًما شيئًا عليه يجعلون ج يتزوَّ
يجتمع املطلوَب يُحِرض ا فلمَّ الزوجة. أبي وبني بينه االتفاق عليه يحصل ما بحسب أقل أو
يصطاد ذلك وبعد زوجته، عىل يُدِخلونه ثم الوليمة، ويأكلون العروسة وأهل العريس أهل
ببعض بعضهم زنا وإن قال: وتُطِعمه. هي تصطاد عجز وإذا ويُطِعمها، السمك من
مدينة إىل ينفوها أنثى كانت إْن األمر، هذا عليه يثبت الذي إن قال: الحال؟ يكون كيف
معها ينفوها بنتًا ولدْت فإن تَِلد، أن إىل يرتكونها فإنهم الزنا من حامًال كانت فإذا البنات،
يأخذونه فإنهم ذكًرا املولود كان وإن تموت، حتى بنتًا تزل ولم زانية، بنت زانية ى وتُسمَّ

ذلك. من الربي هللا عبد ب فتعجَّ فيقتله. البحر سلطان امللك إىل
يفرِّجه زال وما وهكذا، أخرى وبعدها أخرى مدينة إىل أخذه البحري هللا عبد إن ثم
املدن، من غريها أهل يشبهون ال أهلها يرى مدينة وكل مدينة، ثمانني عىل فرَّجه حتى
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البحر مدائن من رأيت يشء وأي قال: مدائن؟ البحر يف بقي هل أخي، يا له: فقال
ألف عىل يوم كل عام ألف فرَّجتك كنُت لو الرحيم الرءوف الكريم النبي وحق وعجائبه؟
قرياًطا وعرشين أربعة من قرياًطا أريتك ما أعجوبة، ألف مدينة كل يف وأريتك مدينة،
أخي، يا له: فقال غري. ال وأرضنا ديارنا عىل فرَّجتك وإنما وعجائبه، البحر مدائن من
يل ومىض السمك، أكل من سئمُت فإني عليه، تفرَّجت ما يكفيني كذلك األمر كان حيث
وال مشويٍّا ال طريٍّا، سمًكا إال ومساءً صباًحا تُطِعمني ال وأنت يوًما، ثمانون صحبتك يف
نشوي نحن الربي: هللا عبد له قال واملشوي؟ املطبوخ يكون يشء أي له: فقال مطبوًخا.
ومن البحري: له فقال كثرية. أنواًعا منه ونصنع أصناًفا ونجعله ونطبخه النار يف السمك
الربي: له فقال ذلك. غري وال املطبوخ وال املشوي نعرف ال فنحن النار؟ لنا تأتي أين
هذا يف ونحن والشريج الزيت لنا أين ومن البحري: له فقال والشريج. بالزيت نقليه نحن
مدائن عىل فرَّجتني قد أخي يا ولكن صدقت، قال: ذكرته؟ مما شيئًا نعرف ال البحر
قريبة وهي بمسافة، ُفتناها فإننا مدينتي أما له: قال مدينتك. عىل تفرِّجني ولم كثرية
أفرِّجك أن قصدُت ألني هنا إىل بك وجئت مدينتي تركُت وإنما منه، أتينا الذي الرب من
مدينتك. عىل تفرِّجني أن ومرادي عليه، تفرَّجت ما يكفيني له: قال البحر. مدائن عىل
فرآها مدينتي. هذه له: قال إليها وصل فلما مدينته، إىل به رجع ثم كذلك. وهو له: قال
أن إىل البحري هللا عبد ومعه املدينة دخل ثم عليها، تفرَّج التي املدائن عن صغرية مدينة
وصغار كبار مغارات كذلك؛ املدينة هذه بيوت وكل بيتي، هذا له: قال مغارة. إىل وصل
له يُصنَع أن أراد َمن كل فإن الصفة، هذه عىل البحر مدائن جميع وكذلك الجبال، يف
معه امللك فريسل الفالني. املكان يف بيتًا أتخذ أن مرادي له: ويقول امللك إىل يروح بيت
مناقري ولهم السمك، من معلوًما شيئًا كراهم ويجعل ارين، النَّقَّ ون يُسمَّ السمك من طائفة
البيت، فيه وينقرون البيت صاحب أراده الذي الجبل إىل فيأتون الجلمود، الحجر تفتِّت
وصاحب فيذهبون املغارة، تتم حتى مهم ويلقِّ السمك من لهم يصطاد البيت وصاحب
بالسمك، إال بعضهم مع يتعاملون ال الحالة، هذه عىل البحر أهل وجميع يسكنه. البيت
أقبلْت ببنته وإذا بنتي. يا البحري: هللا عبد فقال فدخل، ادخل. له: قال ثم سمك. وكلهم
نحيل، وَخْرص كحيل وَطْرف ثقيل طويل شعر ولها القمر، مثل ر مدوَّ وجه ولها عليه
األزعر هذا ما أبي، يا له: قالت أبيها مع الربي هللا عبد رأت فلما ذَنَب، ولها عريانة لكنها
من لك أجيء كنُت الذي الربي صاحبي هذا بنتي، يا لها: فقال معك؟ به جئَت الذي
بليغ، وكالم فصيح بلسان عليه وسلَّمْت فتقدَّمْت عليه. سلِّمي تعاَيل الربية، بالفاكهة عنده
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بسمكتني له فجاءت الربكة. بقدومه علينا حلَّت الذي لضيفنا زاًدا هاتي أبوها: لها فقال
ألنه الجوع؛ من عنه غصبًا فأكل ُكْل. له: فقال الخروف، مثل منهما واحدة كل كبريتني،
هللا عبد وامرأة إال حصة مىض فما السمك. غري يشء عندهم وليس السمك أكل من سئم
كما فيه يقرش سمك فرخ يده يف ولد ولدان، ومعها الصورة جميلة وهي أقبلت، البحري
األزعر؟ هذا يشء أي قالت: زوجها مع الربي هللا عبد رأت فلما الخيارة. يف اإلنسان يقرش
وهللا، إي ويقولون: الربي هللا عبد ُدبُر إىل ينظرون وصاروا وأمهم وأختهما الولدان وتقدَّم
لتجعلني بي جئَت أنت هل أخي، يا الربي: هللا عبد له فقال عليه. ويضحكون أزعر! إنه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وزوجتك؟! ألوالدك سخريًة
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أنت هل أخي، يا البحري: هللا لعبد قال الربي هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أخي؛ يا العفو البحري: هللا عبد له فقال وزوجتك؟! ألوالدك سخريًة لتجعلني بي جئَت
السلطان يأخذه ذَنَب غري من واحد ُوِجد وإذا عندنا، موجود غري له ذَنََب ال الذي فإن
ناقصة. عقولهم فإن واملرأة، غار الصِّ األوالد هؤالء تُؤاِخذ ال أخي يا ولكن عليه، ليضحك
يأخذ وجعل وسكتوا، فخافوا اسكتوا. لهم: وقال عياله عىل البحري هللا عبد رصخ ثم
عليه أقبلوا غالظ شداد كبار أشخاص بعرشة وإذا معه، يتحدث هو فبينما بخاطره.
هذا وهو نعم، لهم: فقال الرب. ُزْعر من أزعَر عندك أن امللك بلغ إنه هللا، عبد يا وقالوا:
أن نقدر ال إننا له: قالوا الرب. إىل أُرِجَعه أن ومرادي ضيًفا، أتاني صاحبي فإنه الرجل،
ُقْله لنا تقوله والذي امللك، قدام به واحرض وخذه فقم كالًما مرادك كان فإن به، إال نروح
امِض ولكن املِلك، مخاَلفة يمكننا وال واضح، العذر أخي، يا البحري: هللا عبد فقال للمِلك.
أنك عرف رآك متى فإنه تَخْف؛ وال هللا، شاء إن منه خالصك يف أسعى وأنا للمِلك معي
الربي: هللا عبد فقال الرب. إىل ويردُّك يكرمك أنه بد فال برِّي أنك علم ومتى الرب، أوالد من
فلما املِلك، إىل وصل أن إىل به ومىض أخذه ثم معك. وأميش هللا عىل أتوكَّل فأنا رأيك، الرأي
ويقول: عليه يضحك امللك حول كان َمن كل وصار باألزعر. مرحبًا وقال: ضحك املِلك رآه
أوالد من هذا له: وقال بأحواله، وأخربه امللك إىل البحري هللا عبد فتقدَّم أزعر! إنه وهللا، إي
واملراد مطبوًخا، أو مقليٍّا إال السمك أكل يحب ال ألنه بيننا؛ يعيش ال وهو وصاحبي، الرب
عندنا، يعيش ال كذلك، األمر كان حيث امللك: له فقال الرب. إىل ه أردَّ أن يف يل تأذن أنك
فأتوا الضيافة. هاتوا قال: امللك إن ثم الضيافة. بعد مكانه إىل ه تردَّ أن يف لك أذنُت فقد
هللا عبد فقال عيلَّ. تمنَّ امللك: له قال ثم امللك، ألمر امتثاًال فأكل وألوانًا، أشكاًال بسمك له
يحتاج ما ي ينقِّ ودعوه الجوهر دار إىل خذوه فقال: جواهر. تعطيني أن أتمنَّى الربي:
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وأخَرَج مدينته إىل به رجع ثم أراد، ما قدر عىل ى ونقَّ الجوهر دار إىل صاحبه فأخذه إليه.
فيها، ما يعلم ال وهو فأخذها ملسو هيلع هللا ىلص. النبي قرب إىل أوِصلها أمانة هذه خذ له: وقال ة رصَّ له
السمك، من ممدوًدا وسماًطا وفرًحا غناءً طريقه يف فرأى الرب، إىل ليوصله معه خرج ثم
ما البحري: هللا لعبد الربي هللا عبد فقال عظيم، فرح يف وهم ويغنون يأكلون والناس
وإنما ُعرس، عندهم ليس البحري: فقال ُعرس؟ عندهم هل عظيم؟ فرح يف الناس لهؤالء
قال: وتأكلون؟! وتغنون له تفرحون ميت عندكم مات إذا أنتم له: فقال ميت. عندهم مات
ونبكي، عليه نحزن ميت عندنا مات إذا الربي: قال تفعلون؟ ماذا الرب أهل يا وأنتم نعم.
البحري هللا عبد فحملق مات. َمن عىل حزنًا جيوبَهنَّ ويشقْقَن وجوَههنَّ يلطْمَن والنساء
قد وقال: الرب إىل أخَرَجه ثم له، فأعطاها األمانة! هاِت له: وقال الربي هللا عبد يف عينيه
فقال الكالم؟ هذا ملاذا له: فقال أراك. وال تراني ال اليوم هذا فبعد وودَّك، صحبتَك قطعُت
يأخذ هللا أن عليكم يهون ال قال: نعم. الربي: فقال هللا؟ أمانُة الرب أهل يا أنتم أََما له:
تفرحون املولود أتاكم إذا وأنتم ملسو هيلع هللا ىلص؟ النبي أمانة أعطيك وكيف عليها! تبكون بل أمانته،
وتحزنون؟ وتبكون عليكم تصعب كيف أخذها فإذا أمانة، الروح فيه يضع هللا أن مع به

البحر. إىل وراح تركه ثم حاجة. رفقتكم يف لنا فما
باشتياق اه فتلقَّ امللك، إىل ه وتوجَّ جواهره وأخذ حوائجه لبس الربي هللا عبد إن ثم
بقصته فأخربه املدة؟ هذه عني غيابك سبب وما نسيبي؟ يا أنت كيف له: وقال به وفرح
البحري، هللا عبد قاله بما أخربه ثم ذلك، من امللك ب فتعجَّ البحر، يف العجائب من رآه وما
وهو الزمان من مدة استمر إنه ثم الخرب؟ بهذا خربك يف أخطأت الذي أنت هل له: فقال
فقطع إليه، يأِت ولم عليه، يرد فلم البحري، هللا عبد عىل ويصيح البحر جانب إىل يروح
حتى أعمال وحسن حال أرسِّ يف وأهلهما نسيبه وامللك هو وأقام منه، الرجاء الربي هللا عبد
ذي يموت، ال الذي الحي فسبحان جميًعا. وماتوا الجماعات ومفرِّق اللذات هادم أتاهم

خبري. لطيف وبعباده قدير، يشء كل عىل وهو وامَلَلكوت، امُلْلك

العماني الحسن وأبي الرشيد هارون حكاية

مرسوًرا فاستدعى شديًدا أرًقا ليلة ذات أَِرق الرشيد هارون الخليفة أن أيًضا يُحكى ومما
جعفر، يا قال: يديه بني وقف فلما وأحرضه، فمىض برسعة. بجعفر ائتني فقال: فحرض،
أمري يا قال: عني. يزيله ما أعلم وال النوم، عني فمنع أرٌق الليلة هذه يف اعرتاني قد إنه
الهمَّ يُِزيل الغناء واستعمال ام الحمَّ ودخول املرآة إىل النظر الحكماء: قالت قد املؤمنني،
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بآبائي أقسم وأنا شيئًا، عني يُِزل فلم كله هذا فعلت إني جعفر، يا فقال: والفكر.
هل املؤمنني، أمري يا قال: عنقك. ألرضبَنَّ ذلك عني يزيل فيما تتسبَّب لم إن الطاهرين
وتنحدر زورق يف بنا تنزل أن قال: عيلَّ؟ به تشري الذي وما قال: عليك؟ به أشري ما تفعل
أو نسمع، لم ما نسمع لعلنا الرصاط، قرن ى يُسمَّ محل إىل املاء مع الدجلة بحر يف به
لم ما اإلنسان يرى أن أمور: ثالثة من بواحد الهم تفريج قيل: قد فإنه ننظر، لم ما ننظر
سببًا يكون ذلك فلعل وطئها. يكن لم أرًضا يطأ أو سمعه، يكن لم ما يسمع أو رآه، يكن
جعفر وُصحبته موضعه من الرشيد قام ذلك فعند املؤمنني. أمري يا عنك القلق لزوال
شهرزاد وأدرك السياف. ومرسور دلف وأبو نواس وأبو النديم وإسحاق الفصل وأخوه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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وباقي جعفر وُصحبته موضعه من قام ملا الخليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف ونزلوا الدجلة إىل هوا وتوجَّ التجار، مالبس كلهم ولبسوا الثياب حجرة دخلوا جماعته،
فسمعوا يريدونه، الذي املوضع إىل وصلوا حتى املاء مع وانحدروا بالذهب، مزركش زورق

األبيات: هذه وتنشد العود عىل تغني جارية صوت

ال��َه��َزاُر اْألَيْ��ِك َع��َل��ى َغ��نَّ��ى َوَق��ْد ال��ُع��َق��اُر َح��َض��َر َوَق��ْد َل��ُه أَُق��وُل
ُم��ْس��تَ��َع��اُر إِالَّ اْل��ُع��ْم��ُر َم��ا أَِف��ْق ُس��ُروٍر َع��ْن ال��تَّ��أَنِّ��ي ذَا َك��ْم إَِل��ى
َوانْ��ِك��َس��اُر ُف��تُ��وٌر ِب��َج��ْف��نَ��يْ��ِه َع��ِزي��ٍز ِخ��لٍّ يَ��َدْي ِم��ْن َف��ُخ��ذَْه��ا
ُج��لَّ��نَ��اُر ��َواِل��ِف ال��سَّ ِف��ي َف��أَثْ��َم��َر َط��رِّيٍّ��ا َوْرًدا ِه ِب��َخ��دِّ َزَرْع��ُت
نَ��اُر َواْل��َخ��دُّ َخ��اِم��ًدا َرَم��اًدا ِف��ي��ِه ال��تَّ��ْخ��ِم��ي��ِش َم��ْوِض��َع َوتَ��ْح��َس��ُب
اْل��ِع��ذَاُر نَ��مَّ َوَق��ْد ُع��ذِْري َف��َم��ا َع��نْ��ُه تَ��َس��لَّ اْل��َع��ذُوُل ِل��ي يَ��ُق��وُل

جعفر: قال الصوت! هذا أحسَن ما جعفر، يا قال: الصوت هذا الخليفة سمع فلما
السماع إن سيدي يا ولكن الغناء، هذا من أحسن وال أطيب سمعي طرق ما موالنا، يا
جعفر يا بنا انهْض فقال: ِسْرت؟ خلِف من بالسماع فكيف سماع، نصُف جداٍر وراء من
وطاعة. سمًعا جعفر: قال ِعيانًا. املغنية نرى لعلنا الدار؛ هذه صاحب عىل ل نتطفَّ حتى
فصيِح الكالم عذِْب املنظر مليِح بشابٍّ وإذا الدخول، يف واستأذنوا املركب من فصعدوا
والسعة. بالرَّْحب ادخلوا عيلَّ، امُلنِعمني سادَة يا وسهًال أهًال وقال: إليهم خرج قد اللسان
منقوشة وحيطانها بالذهب، وسقفها أوجه، بأربعة الدار فرأَوا أيديهم، بني وهو فدخلوا
عليهن فصاح أقمار، كأنهنَّ جارية مائة وعليها جميلة سدلة به إيوان وفيها بالالزورد،
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تُغنِّي. جاريٍة صوَت فسمعوا املوضع، إىل وصلوا حتى الزَّْورق يف ونزلوا

منكم أعرف ما أنا سيدي، يا وقال: جعفر إىل املنزل ربُّ اْلتَفَت ثم تهن، أَِرسَّ عن فنزْلَن
كلُّ إخوانه ويجلس الصدر، يف أعىل هو َمن منكم ل ليتفضَّ هللا باسم ، األجلِّ من الجليَل
قال ثم أيديهم، بني الخدمة يف مرسور وقام منزلته، يف واحد كل فجلس مرتبته. يف واحد
له: قالوا املأكول؟ من شيئًا لكم أحرض هل إذنكم، عن أضيايف، يا املنزل: صاحب لهم
أيديهن بني األوساط مشدودات جواٍر أربُع فأقبََل الطعام، بإحضار الجواري فأمر نعم.

270



٩٤٧ الليلة كانت فلما

ان وسمَّ قًطا من البحار، يف وسبح وطار دَرَج مما األلوان، غرائب من وعليها مائدة
عىل فأكلوا املجلس، يناسب ما األشعار من السفرة حوايش عىل ومكتوب وحمام، وأفراخ
فأخربونا حاجة لكم كان إن سادتي، يا الشاب: فقال أيديهم، غسلوا ثم كفايتهم، قدر
سمعناه صوٍت ألجِل إال منزلك جئنا ما فإننا نعم، قالوا: بقضائها. ف نترشَّ حتى بها
علينا تُنِعم أن رأيَت فإن صاحبته، ونعرف نسمعه أن فاشتهينا دارك، حائط وراء من
التفت ثم بكم. مرحبًا فقال: جئنا. حيث من نعود ثم أخالقك، مكارم من كاَن بذلك
كريس ومعها جاءت ثم الجارية فذهبت فالنة. سيدتك أحِرضي وقال: سوداء جارية إىل
الكريس. عىل فجلست تمامه، يف البدر كأنها جارية ومعها وأتَْت ثانيًا ذهبت ثم فوضَعتْه،
بالجواهر ًعا مرصَّ عوًدا منها فأخرجت أطلس، من خرقًة ناولتها السوداء الجارية إن ثم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الذهب. من ومالويه واليواقيت
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العود وأخرجت الكريس عىل جلست أقبلت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أوتاره فشدَّت الذهب، من ومالويه واليواقيت بالجواهر ع مرصَّ هو وإذا الخريطة، من

الشاعر: عودها ويف فيها قال كما وهي املزاهر، لرنَّات

ُم��َالِويَ��ه َع��َل��يْ��ِه َوَج��َال ِح��ْج��ِرَه��ا ِف��ي ِب��ابْ��ِن��َه��ا ��ِف��ي��َق��ِة ال��شَّ َك��اْألُمِّ َح��َض��نَ��تْ��ُه
ُم��َالِويَ��ه اْل��يَ��َس��اُر َوأَْص��َل��َح��ِت إِالَّ ��ِه ِل��َج��سِّ اْل��يَ��ِم��ي��َن يَ��َدَه��ا َح��رََّك��ْت َم��ا

أوتاره ت وجسَّ ولدها، عىل الوالدة انحناء عليه وانحنت صدرها إىل العود ت ضمَّ ثم
األبيات: هذه تنشد وجعلت عليه رضبت ثم بأمه، الصبي يستغيث كما فاستغاث

َواْش��َربَ��ا ُك��ئُ��وَس��َك َف��أَِدْر َص��اِح��ِب��ي يَ��ا َف��أَْع��تَ��بَ��ا أُِح��بُّ ِب��َم��ْن ال��زََّم��اُن َج��اَد
ُم��ْط��َربَ��ا ِب��اْل��َم��َس��رَِّة َوأَْص��بَ��َح إِالَّ اْم��ِرٍئ َق��ْل��َب َم��اَزَج��ْت َم��ا َخ��ْم��َرٍة ِم��ْن
َك��ْوَك��بَ��ا يَ��ْح��ِم��ُل ال��تِّ��مِّ بَ��ْدَر أََرأَيْ��َت َك��أِْس��َه��ا ِف��ي ِب��َح��ْم��ِل��َه��ا ال��نَّ��ِس��ي��ُم َق��اَم
اْل��َغ��يْ��َه��بَ��ا أََض��اءَ َق��ْد ِدْج��َل��َة َف��ْوِق ِم��ْن بَ��ْدَرَه��ا ِف��ي��َه��ا َس��اَم��ْرُت َل��يْ��َل��ٍة َك��ْم
ُم��ذَْه��بَ��ا َس��يْ��ًف��ا اْل��َم��اءِ َف��ْوَق َم��دَّ َق��ْد َك��أَنَّ��َم��ا ِل��ْل��ُغ��ُروِب يَ��ْج��نَ��ُح َواْل��بَ��ْدُر

كادوا حتى بالبكاء الدار يف َمن كل وصاح شديًدا، بكاءً بكت ِشعرها من فرغْت فلما
لحسن وجهه عىل ولطم أثوابه ومزَّق وجوده عن وغاب إال أحد منهم وما يهلكوا، أن
سيدها: فقال مفاِرقة. عاشقة أنها عىل يدل الجارية هذه غناء إن الرشيد: فقال غنائها.
شجو هو وإنما وأمه، أباه فقد َمن بكاء هذا ما الرشيد: فقال وأبيها. ألمها ثاكلة إنها
فقال مثلها. رأيت ما وهللا، إلسحاق: وقال غنائها، من الرشيد وطرب محبوبه. فقد َمن
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الرشيد وكان الطرب. من نفيس أملك وال العجب، غايَة منها َألعجُب إني سيدي، يا إسحاق:
وجهه يف فرأى شمائله، وظرف محاسنه يف ل ويتأمَّ الدار صاحب إىل ينظر كله ذلك مع
َمن تعلم هل له: فقال سيدي. يا لبيك فقال: فتى. يا له: وقال إليه فالتفت اصفرار، أثَر
فقال نعم. فقال: باسمه؟ واحد كل عن نخربك أن أتحبُّ جعفر: له فقال ال. قال: نحن؟
ذلك وبعد الجماعة، أسماء بقية له وذكر املرسلني. سيد عم وابن املؤمنني أمري هذا جعفر:
أو مكتَسب هو هل وجهك؛ يف الذي االصفرار هذا عن تخربني أن أشتهي الرشيد: قال
ُكِتب لو عجيب، وأمري غريب حديثي إن املؤمنني، أمري يا قال: والدتك؟ حني من أصيل
يدي. عىل يكون شفاك لعل به؛ أعِلمني قال: اعترب. مَلن عربًة َلكاَن البرص آماق عىل باإلبر
إىل شوَّقتَني فقد فحدِّثني، هاِت قال: ذرعك. يل وأخِل سمعك أْرِعني املؤمنني، أمري يا قال:
مدينة من وأصيل البحر، تجار من تاجر رجل أني املؤمنني أمري يا اعلم فقال: سماعه.
كل يف أُْجرتُها البحر، يف تعمل مركبًا ثالثون له وكان املال، كثري تاجًرا أبي وكان عمان،
الشخص، إليه يحتاج ما وجميع الخط وعلَّمني كريًما، رجًال وكان دينار، ألف ثالثون عام
رحمته إىل تعاىل هللا اه توفَّ ثم العادة، به جرت بما وأوصاني دعاني الوفاة حَرضتْه فلما
يف فاتفق البحر، يف ويسافرون ماله يف يتَّجرون رشكاء ألبي وكان املؤمنني. أمري هللا وأبقى
غلماني من غالم عيلَّ دخل إذ التجار، من جماعة مع منزيل يف قاعًدا كنُت أني األيام بعض
وهو فدخل له، فأِذنُْت عليك. الدخول يف اإلذن يطلب رجًال بالباب إن سيدي، يا وقال:
وملح أواٍن بغري فواكه فيه فإذا وكشفه، يدي بني فوضعه مغطٍّى، شيئًا رأسه عىل حامل
ثم شاكًرا، وانرصف دينار، مائة وأعطيته ذلك عىل فشكرته بالدنا، يف ليست وطرائف
فقالوا: هذا؟ أين من التجار: سألت ثم األصحاب، من حاًرضا كان َمن كل عىل ذلك فرَّقت
البالد يف ليس أنه عىل وأجمعوا البرصة، ُحْسَن يَِصفون وصاروا عليه وأثنَْوا البرصة. من إنه
هوائها، وِطيب أهلها، أخالق وُحْسَن بغداد يَِصفون وصاروا أهلها، ومن بغداد من أحسن
العقارات وبعت فقمت برؤيتها، آمايل وتعلقْت إليها، نفيس فاشتاقْت تركيبها، وُحْسن
فصار مايل وجمعُت والجواري، العبيد وبعت دينار، ألف بمائة املراكب وبعت واألمالك،
َمتاعي، وسائر بأموايل وشحنته مركبًا واكرتيُت واملعادن، الجواهر غري دينار ألف ألف
سفينة استأجرت ثم مدة، بها فأقمُت البرصة، إىل جئُت حتى وليايل أياًما به وسافرُت
تسكن أين فسألت بغداد، إىل وصلنا حتى قالئل أياًما منحدرين ورسنا فيها، يل ما ونزلت
داًرا واستأجرت إليها فجئت الكرخ. حارة يف فقالوا: للسكان؟ أطيب موضع وأي التجار؟
هُت توجَّ ثم مدة، فيها وأقمت الدار، تلك إىل يل ما جميع ونقلت الزعفران، ى يُسمَّ درٍب يف
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إىل فأتيت الجمعة، يوم اليوم ذلك وكان املال، من يشء ومعي الفرجة إىل األيام بعض يف
مع خرجُت الصالة من خلصنا أن وبعد الجمعة، فيه تُقام املنصور جامع ى يُسمَّ جامٍع
وله جميًال عاليًا موضًعا املكان ذلك يف فرأيت الرصاط، قرن ى يُسمَّ موضع إىل الناس
فرأيت املكان، ذلك إىل الناس جملة يف فذهبت شباك، وهناك الشاطئ، عىل مِطلٌّ روشن
عىل فافرتقت لحيته ح رسَّ وقد طيبة، رائحة منه وتفوح جميلة ثياب وعليه جالًسا شيًخا
لشخص: فقلت غلمان، وخمسة جواٍر أربع وحوله لَُجنْي، من ُقُضب كأنها فرقتني صدره
كل الفتيان، صاحب وهو العالء بن طاهر هذا فقال: صنعته؟ وما الشيخ؟ هذا اسم ما
مثل عىل أدور زمانًا يل إنَّ وهللا له: فقلت املالح. إىل وينظر ويرشب يأكل عنده دخل َمن
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مثل عىل أدور وأنا زمانًا يل إن وهللا قال: ملا الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يل إن سيدي، يا له: وقلت عليه وسلَّمت املؤمنني أمري يا إليه فتقدَّمُت قال: ثم هذا.
حبٍّا فقال: الليلة. هذه يف ضيفك أكون أن أشتهي قلت: حاجتك؟ ما فقال: حاجة. عندك
َمن ومنهن دنانري، بعرشة ليلتها َمن منهن كثرية، جواٍر عندي ولدي، يا قال: ثم وكرامة.
ليلتها التي أختار فقلت: تريد. َمن فاخَرتْ بأكثر، ليلتها َمن ومنهن ديناًرا، بأربعني ليلتها
الغالم ذلك فأخذني لغالم، فسلَّمني شهر، عن دينار ثالثمائة له وزنُت ثم دنانري. بعرشة
بي وأتى ام، الحمَّ من فخرجت حسنة، خدمًة وخدمني القرص، يف ام الحمَّ إىل بي وذهب
بالرحب تني فتلقَّ ضيفك. خذي لها: فقال جارية، له فخرجْت الباب، وطَرَق مقصورة إىل
تلك يف لت فتأمَّ بالذهب، مزركشة عجيبة داًرا وأدخلتني مستبرشة، ضاحكة والسعة،
أجلستني ثم كوكبان، كأنهما جاريتان خدمتها ويف تمامه، ليلة كالبدر فرأيتها الجارية
دجاج من اللحوم أنواع من فيها بمائدة فأتنْيَ الجواري إىل أشارت ثم بجانبي، وجلست
الطعام، ذلك من ألذَّ عمري يف رأيت وما اكتفينا، حتى فأكلنا وحمام، وقًطا وسمان
وأقمت والفواكه، والحلوى واملشموم الرشاب مائدة وأحرضت املائدة تلك رفعْت أكلنا فلما
له: وقلت الشيخ إىل وجئت ام الحمَّ دخلت الشهر فرغ فلما الحال، هذا عىل شهًرا عندها
الذهب، وأحرضت فمضيت الذهب. ِزِن فقال: ديناًرا، بعرشين ليلتها التي أريد سيدي، يا
وأدخلني فأخذني سيدك. خذ له: وقال غالًما فنادى شهر، عن دينار ستمائة له فوزنُت
لها: فقال جارية، منه فخرجت وطرقه، مقصورة باب إىل بي أتى خرجت فلما ام، الحمَّ
الطعام، بإحضار أمرت ثم جواٍر، أربُع حولها وإذا ملتقى، بأحسن تْني فتلقَّ ضيفك. خذي
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املائدة، ورفعت األكل من فرغت وملا فأكلت، األطعمة، سائر من عليها مائدة فحرضت
األبيات: بهذه وغنَّت العود أخذِت

َرَس��اِئ��ِل��ي تُ��َؤدِّي أَْن َغ��َراِم��ي ِب��َح��قِّ بَ��اِب��ِل أَْرِض ِم��ْن اْل��ِم��ْس��ِك نَ��َف��َح��اِت أَيَ��ا
َم��نَ��اِزِل ِم��ْن ِب��َه��ا أَْك��ِرْم ِألَْح��بَ��اِب��نَ��ا َم��نَ��اِزًال اْألََراِض��ي ِب��َه��اِت��ي��َك َع��ِه��ْدُت
ِب��َط��اِئ��ِل ِم��نْ��َه��ا يَ��ْرتَ��دَّ َوَل��ْم تَ��َغ��نَّ��ى َع��اِش��ٍق ُك��لُّ ُح��بِّ��َه��ا ِف��ي الَّ��ِت��ي َوِف��ي��َه��ا

فقال: ديناًرا. األربعني صاحبة أريد وقلت: الشيخ إىل جئت ثم شهًرا، عندها فأقمُت
واحد يوم كأنه شهًرا عندها ومكثُت دينار، ومائتَْي ألًفا شهٍر عن له فوزنُت الذهب. يل ِزْن
فسمعت أمسينا، قد وكنا الشيخ إىل جئت ثم الِعرشة، وحسن املنظر حسن من رأيت ِلَما
عندنا الليلة هذه إن الشيخ: يل فقال الخرب؟ ما له: فقلت عالية، وأصواتًا عظيمة ضجة
السطح عىل تصعد أن لك فهل فيها، بعضهم عىل يتفرجون الخالئق وجميع الليايل، أشهر
الستارة ووراء حسنة، ستارة فرأيت السطح عىل وطلعت نعم. فقلت: الناس؟ عىل وتتفرج
وجماًال ُحْسنًا الناظرين تدهش َصبيَّة وهناك مليح، فرش وعليها سدلة وفيه عظيم محل
أمري يا رأيتهما فلما وتقبِّله، يقبِّلها وهو عنقها عىل يده غالم وبجانبها واعتداًال، ا وقدٍّ
سألت نزلُت فلما صورتها، حسن من بهرني ِلَما أنا أين أعرف ولم نفيس أملك لم املؤمنني
أخذْت إنها وهللا، فقلت: لها؟ وما لك ما فقالت: بصفتها، وأخربتها عندها أنا التي الجارية
تملَّكْت فإنها وهللا، إي فقلت: غرض؟ فيها ألك الحسن، أبا يا وقالت: مت فتبسَّ عقيل!
أتعرف جواريها. وكلنا سيدتنا، وهي العالء، بن طاهر ابنة هذه فقالت: ولبِّي. قلبي
قلوب يف حرسة وهي دينار، بخمسمائة قالت: ال. قلت: ويومها؟ ليلتها بكم الحسن أبا يا
فلما لييل، طوَل الغرام أكابد وبتُّ الجارية. هذه عىل كله مايل َألُذهبنَّ وهللا فقلت: امللوك.
وقلت: أبيها إىل وجئت امللوك، مالبس من ملبوس أفخر ولبست ام الحمَّ دخلت أصبحت
شهر كل عن له فوزنت الذهب. ِزِن فقال: دينار. بخمسمائة ليلتها التي أريد سيدي، يا
وأتى فأخذني فالنة، سيدتك إىل به اعمد للغالم: قال ثم فأخذها، دينار، ألف عرش خمسة
فلما جالسة، الصبيَّة فرأيت فدخلتها األرض، وجه عىل منها أظرف عيني تََر لم داٍر إىل بي
وأدرك عرش. أربعة ليلة يف كالبدر وهي املؤمنني، أمري يا بُحْسنها عقيل أدهشْت رأيتها
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له: قال الجارية بصفات املؤمنني أمري حدَّث ملا الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
رنات تفضح وألفاظ واعتدال، وَقدٍّ وجمال، ُحْسن ذات عرش، أربعة ليلة يف كالبدر وهي

الشاعر: بقول املقصودة كأنها املزاهر،

اْألَْح��َالِك َس��اِب��ِل َل��يْ��ٍل ُج��نْ��ِح ِف��ي ِب��ِع��ْط��ِف��َه��ا اْل��َغ��َراُم َل��ِع��َب َوَق��ْد َق��اَل��ْت
نَ��يَّ��اَك ِم��ْن اْل��ُك��سِّ ِل��َه��ذَا َه��ْل أَْو ُم��َس��اِم��ٌر ُدَج��اَك ِف��ي ِل��ي َه��ْل َل��يْ��ُل يَ��ا
اْل��بَ��اِك��ي اْل��َح��ِزي��ِن اْألَِس��ِف ��ِد َك��تَ��نَ��هُّ ��َدْت َوتَ��نَ��هَّ ��َه��ا ِب��َك��فِّ َع��َل��يْ��ِه َض��َربَ��ْت
َك��اْل��ِم��ْس��َواِك ِل��ْألَْك��َس��اِس َواْألَيْ��ُر ُح��ْس��نُ��ُه يَ��ْظ��َه��ُر ِب��اْل��ِم��ْس��َواِك َوال��ثَّ��ْغ��ُر
��اِك��ي ال��شَّ يَ��ِغ��ي��ُث أََح��ٌد ِف��ي��ُك��ُم َم��ا أُيُ��وُرُك��ْم تَ��ُق��وُم أََم��ا ُم��ْس��ِل��ُم��وَن يَ��ا
أَتَ��اِك أَتَ��اِك َل��َه��ا: َوَق��اَل أَيْ��ِري َق��اِئ��ًم��ا اْل��َغ��َالِئ��ِل تَ��ْح��ِت ِم��ْن َف��انْ��َق��ضَّ
ِن��َداِك أََج��اَب َف��تً��ى ُق��ْل��ُت: أَنْ��َت؟ َم��ْن َف��تَ��َف��زََّع��ْت إَِزاِرَه��ا ِع��ْق��َد َوَح��َل��ْل��ُت
ِب��اْألَْوَراِك يَ��ُض��رُّ ال��لَّ��ِط��ي��ِف َرْه��َس ِذَراِع��َه��ا ِب��ِم��ثْ��ِل أَْرِه��ُس��َه��ا وََغ��َدْوُت
َه��نَ��اِك ُق��ْل��ُت: ال��نَّ��يْ��ُك؟ َه��نَ��اَك َق��اَل��ْت: ثَ��َالثَ��ٍة بَ��ْع��َد ُق��ْم��ُت َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى

اآلخر: قول أحسن وما

َربَّ��ا أَْص��نَ��اِم��ِه��ْم ُدوِن ِم��ْن ِب��َه��ا َل��بَ��اءُوا تَ��َع��رََّض��ْت ِل��ْل��ُم��ْش��ِرِك��ي��َن أَنَّ��َه��ا َوَل��ْو
َع��ذْبَ��ا ِري��ِق��َه��ا ِم��ْن اْل��بَ��ْح��ِر َم��اءُ َألَْص��بَ��َح َم��اِل��ٌح َواْل��بَ��ْح��ُر اْل��بَ��ْح��ِر ِف��ي تَ��َف��َل��ْت َوَل��ْو
اْل��َغ��ْربَ��ا َواتَّ��بَ��َع ��ْرِق ال��شَّ َس��ِب��ي��َل َل��َخ��لَّ��ى ِل��َراِه��ٍب َالَح��ْت ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي أَنَّ��َه��ا َوَل��ْو
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اآلخر: قول أحسن وما

ِص��َف��اِت��َه��ا بَ��ِدي��ِع ِف��ي ِف��ْك��ِري َدَق��اِئ��ُق َف��تَ��َح��يَّ��َرْت نَ��ْظ��َرًة إَِل��يْ��َه��ا نَ��َظ��ْرُت
َوَج��نَ��اِت��َه��ا ِف��ي اْل��َوْه��ُم ذَاَك َف��أَثَّ��َر أُِح��بُّ��َه��ا أَنِّ��ي اْل��َوْه��ُم إَِل��يْ��َه��ا َف��أَْوَح��ى

وأجلستني املؤمنني أمري يا بيدي وأخذْت ومرحبًا. وسهًال أهًال فقالت: عليها فسلَّمت
هذين وأنشدُت العني، دمع وأسبلُت الفراق، مخافَة بكيُت االشتياق فرط فمن جانبها. إىل

البيتني:

ِب��ِوَص��اِل بَ��ْع��َدَه��ا يَ��أِْت��ي ال��دَّْه��ُر َع��َس��ى ِب��َه��ا َف��ِرًح��ا َال اْل��َه��ْج��ِر َل��يَ��اِل��ي أُِح��بُّ
ِب��َزَواِل ُم��ْع��َق��بً��ا َش��ْيءٍ ُك��لَّ أََرى ِألَنَّ��ِن��ي اْل��ِوَص��اِل أَيَّ��اَم َوأَْك��َرُه

القرب يف خائف الغرام، بحر يف غريق وأنا الكالم، بلطف تؤانسني صارت إنها ثم
البيتني: هذين فأنشدُت والبنَْيِ النوى لوعة وتذكَّرُت واالشتياق، الَوْجد فرط من الفراِق ألَم

َك��اْل��َع��نْ��َدِم ُم��ْق��َل��ت��ي َم��َداِم��ُع َف��َج��َرْت َه��ْج��ِرَه��ا ِف��ي َوْص��ِل��َه��ا َس��اَع��َة َف��كَّ��ْرُت
ِم ال��دَّ إِْم��َس��اُك اْل��َك��اُف��وِر َع��اَدِة ِم��ْن ِج��ي��ِدَه��ا ِف��ي ُم��ْق��َل��ت��ي أَْم��َس��ُح َف��َط��ِف��ْق��ُت

من أيدينا بني فوضْعَن أبكار، نُْهٌد جواٍر أربع فأقبلْت األطعمة، بإحضار أمرْت ثم
املؤمنني أمري يا فأكلنا للملوك، يصلح ما وامُلَدام واملشموم والحلوى والفاكهة األطعمة
أمري يا جاءتها ثم للملك، إال يصلح ال مجلس يف الرياحني وحولنا امُلَدام عىل وجلسنا
ِحْجرها، يف فوضَعتْه عوًدا منها وأخرجْت فأخذَتْها اإلِبِْريَسم، من بخريطة جارية املؤمنني

البيتني: هذين وأنشدت بأمه، الصبي يستغيث كما فاستغاث أوتاره ت وجسَّ

َويَ��ْح��ِك��ي��َه��ا اْل��َم��ْع��نَ��ى ��ِة ِرقَّ ِف��ي تَ��ْح��ِك��ي��ِه َرَش��أ يَ��َدْي ِم��ْن إِالَّ ال��رَّاَح تَ��ْش��َرِب َال
َس��اِق��ي��َه��ا اْل��َخ��دِّ نَ��ِق��يَّ يَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى َش��اِربُ��َه��ا يَ��ْل��تَ��ذُّ َال ال��ُم��َداَم��َة إِنَّ

مايل، جميع نفَد حتى الزمان من مدًة الحالة هذه عىل عندها املؤمنني أمري يا فأقمُت
أعرف ال ورصُت كاألنهار، خدي عىل دموعي فنزلْت ُمفاَرقتها، معها جالس وأنا فتذكَّرُت
وأبوك إليك جئُت حني من سيدتي، يا لها: فقلت تبكي؟ يشء ألي فقالت: النهار، من الليل
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الشاعر صدق وقد املال، من يشء عندي بقي وما دينار، خمسمائة ليلة كل يف مني يأخذ
قال: حيث

أَْوَط��اُن اْل��ُغ��ْربَ��ِة ِف��ي َواْل��َم��اُل ُغ��ْربَ��ٌة أَْوَط��اِن��نَ��ا ِف��ي اْل��َف��ْق��ُر

ثالثة يضيفه فإنه وافتقر تاجر عنده كان إذا أنه عادته من أبي أن اعلم فقالت:
أعمل وأنا أمَرك وأخِف ك رسَّ اكتْم ولكن أبًدا، إلينا يعود فال يُخِرجه ذلك بعد ثم أيام،
مال جميع أن واعلم عظيمة. محبًة قلبي يف لك فإن هللا، شاء ما إىل بك اجتماعي يف حيلة
دينار، خمسمائة فيه كيًسا يوٍم كل يف أعطيك فأنا قدره، يعرف ال وهو يدي، تحت أبي
إليه دفعتَه وكلما بيوم. يوًما إال الدراهم أعطي بقيت ما له: وتقول ألبي تعطيه وأنت
وقبَّلت ذلك عىل فشكرتها هللا. شاء ما إىل هكذا ونستمر لك، أعطيه وأنا إيلَّ يدفعه فإنه
بعض يف فاتفق كاملة، سنة مدة الحالة هذه عىل املؤمنني أمري يا عندها أقمت ثم يدها،
أوجعِتني. كما قلبك َألوجعنَّ وهللا لها: فقالت وجيًعا، رضبًا جاريتها رضبت أنها األيام
بن طاهر سمع فلما آخره، إىل أوله من بأمرنا وأعلَمتْه أبيها إىل الجارية تلك مضت ثم
فالن! يا يل: وقال ابنته، مع جالس وأنا عيلَّ ودخل ساعته من قام الجارية كالم العالء
أيام، ثالثة عندنا نضيفه أننا وافتقر تاجر عندنا كان إذا أنه عادتنا قال: لبيك. له: قلت
اخلعوا وقال: غلمانه إىل التفت ثم تشاء. ما وتفعل وترشب تأكل عندنا سنة لك وأنت
ثم دراهم، عرشة إيلَّ ودفعوا دراهم، خمسة قيمتها رديئة ثيابًا وأعطوني ففعلوا ثيابه.
هذه يف أقمَت وإْن سبيلك، حال إىل واذهب أشتمك، وال أرضبك ال فأنا اخرج، يل: قال
يف وحلَّ أذهب، أين أعلم وال أنفي، برغم املؤمنني أمري يا فخرجُت َهَدًرا. دمك كان البلدة
بمائة البحر يف أجيء كيف نفيس: يف وقلت الوسواس، وأشغلني الدنيا، يف همٍّ كلُّ قلبي
وبعد النحس، الشيخ هذا داِر يف كله هذا ويذهب مركبًا ثالثني ثمن جملتها من ألف ألف
العظيم! العيل باهلل إال قوة وال حول فال القلب؟! مكسور عريانًا عنده من أخرج ذلك
سفينة رأيت الرابع اليوم ويف رشابًا، وال طعاًما أذُق لم أيام ثالثة بغداد يف أقمت ثم
فدخلُت البرصة، وصَلِت أن إىل صاحبها مع واستكريت فيها فنزلت البرصة، إىل هة متوجِّ
يل صاحبًا كان ألنه وعانقني؛ إيلَّ فقام ال، بقَّ رجل فرآني الجوع، شدة يف وأنا السوق
ِفَعال هذه ما وهللا فقال: يل، جرى ما بجميع فأخربته حايل، عن وسألني قبيل، من وألبي
أدري ال له: فقلت تفعله؟ أن تريد ضمريك يف يشء فأي لك جرى الذي هذا ومع عاقل!
زيادة درهمان يوم كل يف ولك ودخيل، خرجي وتكتب عندي أتجلس فقال: أفعل. ماذا
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وأشرتي أبيع كاملة سنًة املؤمنني أمري يا عنده وأقمت ذلك إىل فأجبته ورشبك؟ أكلك عىل
يأتي مركبًا لعل البحر؛ شاطئ عىل غرفًة فاستأجرت دينار، مائة معي صار أن إىل
املركب أن األيام بعض يف فاتفق بغداد. إىل بها ه وأتوجَّ بضاعة بالدنانري فأشرتي ببضاعة
بطن من خرَجا قد برجَلنْي وإذا معهم، فُرحُت يشرتون، التجار جميع إليه ه وتوجَّ جاء،
فقاال الرشاء، ألجل عليهما التجار أقبل ثم عليهما، وجلسا كرسيَّنْي لهما ونصبا املركب
وفتحه جرابًا منه فأخرج بُخرٍج واحد وجاء وه فأحَرضُ البساط. وا أحِرضُ الغلمان: لبعض
والياقوت واملرجان واللؤلؤ الجواهر من فيه ملا البرص يخطف به وإذا البساط، عىل وكبَّه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك األلوان. سائر من والعقيق
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وما وبالجراب التجار، بقضية الخليفة أخرب ملا الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الجالَسنْي الرجلني من واحًدا إن ثم املؤمنني، أمري يا قال: الجواهر أنواع سائر من فيه
هذا يومي يف أبيع ما أنا التجار، معارش يا لهم: وقال التجار إىل التفت الكرايس عىل
صاحب يل فقال دينار، أربعمائة مقداره بلغ حتى الثمن يف التجار فتزايدت تعبان. ألني
له: فقلت التجار؟ مثل تزوِّد ولم تتكلَّم لم ملاذا قديمة: معرفة وبينه بيني وكان الجراب
ودمعت منه واستحييت دينار. مائة سوى الدنيا من يشء عندي بقي ما سيدي يا وهللا
يف ما جميع بعُت أني عيلَّ اشهدوا للتجار: قال ثم حايل، عليه عرس وقد إيلَّ فنظر عيني،
كذا يساوي أنه أعرف وأنا دينار، بمائة الرجل لهذا واملعادن الجواهر أنواع من الجراب
عليه ما وجميع والبساط والجراب الخرج فأعطاني إليه. مني هدية وهو دينار، ألف وكذا
ذلك أخذُت ثم عليه، أثنَْوا التجار من حرض َمن وجميع ذلك، عىل فشكرته الجواهر، من
قرص املعادن هذه جملة من وكان وأشرتي، أبيع وقعدت الجواهر، سوق إىل به ومضيت
مثل أسطر وعليه الُحْمرة، شديد أحمر وكان رطل، نصُف ِزنتُه املعلمني، صنعة تعويذ
أخذُت ثم كاملة، سنة مدة واشرتيت فبعُت منفعته، أعرف ولم الجانبنَْي، من النمل دبيب
ل الدالَّ إىل فدفعتُه منفعته. أعرف وال أعرفه ال مدة عندي له هذا وقلت: التعويذ قرَص
ما فقلت: دراهم. عرشة سوى التجار من أحد فيه دفع ما وقال: عاد ثم به، ودار فأخذه
خمسة ثمنه فبلغ آخر يوًما للبيع عرضتُه ثم وانرصف، وجهي يف فرماه القدر! بهذا أبيعه

عندي. ورميته مغضبًا، ل الدالَّ من فأخذته درهًما، عرش
ما أقلِّب هل إذنك، عن يل: وقال عيلَّ فسلَّم رجل عيلَّ أقبل إذ يوًما، جالس أنا فبينما
فقلََّب التعويذ، قرص كساد من مغتاظ املؤمنني أمري يا وأنا نعم. قلت: البضائع؟ من عندك
يده قبََّل املؤمنني أمري يا رآه فلما التعويذ، قرص سوى منها يأخذ ولم البضاعة الرجل
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كم يل: فقال نعم. له: وقلت غيظي فازداد هذا؟ أتبيع سيدي، يا قال: ثم هلل! الحمد وقال:
فقلت: بي، يستهزئ أنه مُت فتوهَّ ديناًرا. عرشين قال: فيه؟ أنت تدفع كم له: فقلت ثمنه؟
هذا دينار. بألف فقال: أخاطبه، فلم دينار. بخمسني هو يل: فقال سبيلك. حال إىل اذهب
لم يشء ألي ويقول: سكوتي من يضحك وهو أُِجبه، ولم ساكت وأنا املؤمنني أمري يا كله
ألف، بعد ألًفا يزيد وهو أخاصمه أن وأردت سبيلك. حال إىل اذهب له: فقلت عيلَّ؟ تردَّ
فاجتمع بي، يستهزئ أنه أظن وأنا دينار؟ ألف بعرشين أتبيعه قال: حتى عليه أردَّ ولم
ونُخِرجه ونرضبه عليه، الكل فنحن يشِرت لم وإن ِبْعه، يل: يقول منهم وكلٌّ الناس علينا
قلت تستهزئ؟ أو تبيع أنت هل فقال: تستهزئ؟ أو تشرتي أنت هل له: فقلت البلد. من
اشهدوا للحارضين: فقلت البيع. وأمِض خذها دينار، ألف بثالثني هو قال: أبيع. له:
بفائدته أخربك وأنا البيع أمِض قال: نفعه. وما فائدته، ما تخربني أن برشط ولكن عليه،
وأخذ إياه، وقبَّضني الذهب أخَرَج ثم وكيل. أقول ما عىل هللا فقال: ِبعتُك. فقلت: ونفعه.
عليه اشهدوا فقال: نعم. قلت: رضيَت؟ هل يل: قال ثم جيبه، يف ووضعه التعويذ قرص
مسكني، يا يل: وقال إيلَّ التفت إنه ثم دينار. ألف ثالثني الثمن وقبض البيع أمىض أنه
سمعت ا فلمَّ دينار. ألف ألف إىل بل دينار، ألف مائة إىل لزدناك البيع رَت أخَّ لو وهللا
تنظره أنت الذي االصفرار هذا عليه وعال وجهي، من الدم نفر الكالم هذا املؤمنني أمري يا
أن اعلم فقال: القرص؟ هذا نفع وما ذلك؟ سبب ما أخربني له: قلت ثم اليوم. ذلك من
وأهل األقالم أرباب امللك فأحرض الصداع، داء وبها منها، أحسن يَُر لم بنت له الهند ملك
امللك، أيها باملجلس: حاًرضا وكنت — له فقلُت ذلك، عنها يرفعوا فلم والكهان، العلوم
فإن األمور، بهذه منه أعَرُف األرض وجه عىل ما البابيل، هللا سعد ى يُسمَّ رجًال أعرف أنا
العقيق. من قطعة إيلَّ أَحِرض له: فقلت إليه. اذهب فقال: فافعل. إليه ترسلني أن رأيَت
إىل هت وتوجَّ ذلك فأخذت وهدية، دينار ألف ومائة العقيق من كبرية قطعة يل فأحرض
ذلك فأخذ والهدية، دينار ألف املائة له ودفعت عليه، فدلُّوني الشيخ عن فسألت بابل، بالد
سبعة الشيخ ومكث التعويذ، هذا فعملها حكَّاًكا وأحرض العقيق القطعة أخذ ثم مني،
ثم تنظرها، التي الطالسم هذه عليه وكتب للكتابة وقتًا اختار حتى النجم يرصد أشهر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك امللك. إىل به جئت
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هذا أخذُت يل: قال الرجل إن املؤمنني: ألمري قال الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف مربوطة وكانت ساعتها، من بَِرئت ابنته عىل وضعه فلما امللك، إىل به وجئُت التعويذ
هذا عليها ُوِضع حني فمن مذبوحة، فتصبح جارية عندها تبيت ليلة وكل سالسل، أربع
ثم كثري، بمال وتصدَّق عيلَّ وخلع شديًدا، فرًحا بذلك امللك وفرح لوقتها، بَِرئت التعويذ
فمدَّت البحر، يف تتنزَّه وجواريها هي مركب يف يوًما نزلت أنها فاتفق عقدها، يف وضعه
العارُض الوقت ذلك من فعاد البحر، يف وسقط العقد فانقطع لتالعبها، إليها يدها جارية
إىل اذهب يل: وقال كثريًا ماًال فأعطاني الحزن، من حصل ما للملك فحصل امللك، البنة
امللك إىل فرجعت مات، قد فوجدتُه إليه فسافرت عنه، ِعوًضا تعويذًا لها ليعمل الشيخ
به هللا فأوقعني دواءً، لها نجد لعلنا البالد يف نطوف أنفس وعرشة أنا فبعثني وأخربته،
يف الذي لالصفرار سببًا األمر ذلك فكان وانرصف، املؤمنني أمري يا مني فأخذه عندك.

وجهي.
فلما فيها، كنت التي الدار يف وسكنت مايل، جميع ومعي بغداد إىل هت توجَّ إني ثم
فإن أحبها؛ َمن أرى لعيل العالء بن طاهر بيت إىل وجئت ثيابي لبسُت الصباح أصبح
غالًما فسألت انهدم، قد الشباك رأيت داره إىل وصلُت فلما قلبي. يف يتزايد يََزل لم حبها
رجل السنني من سنة يف عليه َقِدم إنه أخي، يا فقال: بالشيخ؟ هللا فعل ما له: وقلت
ماله ذهب بعدما ثم الزمان، من مدة ابنته مع فأقام العماني، الحسن أبو له يقال تاجر
فاَرَقها فلما شديًدا، حبٍّا تحبه الصبيَّة وكانت الخاطر، مكسوَر عنده من الشيخ أخَرَجه
وقد البالد، يف خلَفه فأرَسَل بذلك أبوها وعرف املوت، بلغت حتى شديًدا مرًضا مرضْت
اآلن إىل وهي أثر، عىل له يقع ولم أحد، يََره فلم دينار، ألف مائة به يأتي مَلن ضمن
فقلت أصابه. ما ِعَظم من الجواري باع قال: أبيها؟ حال وكيف قلت: املوت. عىل مرشفٌة
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له: فقلت عليه. تدلَّني أن أخي يا عليك باهلل فقال: العماني؟ الحسن أبي عىل أدلُّك هل له:
فذهب الباب. عىل واقف العماني الحسن أبا فإن عندك؛ البشارة له: وقل أبيها إىل اذهب
فلما الشيخ، وصحبته وجاء ساعة غاب ثم طاحون، من انطلق بغل كأنه يهرول الرجل
ثم يل، يدعو وهو وانرصف فأخذها دينار، ألف مائة الرجل وأعطى داره إىل رجع رآني
ابنتي هلكِت قد الغيبة؟ هذه يف كنَت أين سيدي، يا وقال: وبكى وعانقني الشيخ أقبل
هلل الحمد وقال: تعاىل هلل شكًرا سجد دخلُت فلما املنزل. إىل معي فادخل فراقك، أجل من
أبِت، يا فقالت: املرض. هذا من هللا شفاِك قد لها: وقال البنته دخل ثم بك. جمعنا الذي
الحمام ودخلِت أكلًة أكلِت إذا فقال: الحسن. أبي وجَه نظرُت إذا إال مريض من أبرأ ما
إن العظيم وهللا لها: قال تقول؟ ما أصحيح قالت: كالمه سمعت فلما بينكما. جمعُت
أحِرضْ لغالمه: فقال أكل. إىل أحتاج فما وجهه نظرُت إن وهللا فقالت: صحيح. قلته الذي
أنشَدْت أفاقْت فلما عليها، مغشيٍّا وقعْت املؤمنني أمري يا إيلَّ نظرْت فلما فدخلت، سيدك.

البيت: هذا

تَ��َالِق��يَ��ا َال أْن ال��ظَّ��نِّ ُك��لَّ يَ��ُظ��نَّ��اِن بَ��ْع��َدَم��ا ��ِت��ي��تَ��يْ��ِن ال��شَّ ال��ل��ُه يَ��ْج��َم��ُع َوَق��ْد

كان إن إال وجهك أرى أني أظن كنُت ما سيدي يا وهللا وقالت: جالسًة استوْت ثم
الطعام فأحرضوا وأرشب. آكل اآلن الحسن، أبا يا وقالت: وبكت، عانَقتْني إنها ثم مناًما.
من عليه كانت ِلَما وعادت الزمان من مدًة املؤمنني أمري يا عندهم رصُت ثم والرشاب،
عظيمة، وليمة وعمل عيلَّ، كتابها وكتب والشهود بالقايض استدعى أباها إن ثم الجمال،

اآلن. إىل زوجتي وهي
ذي بقدٍّ الجمال، بديع بغالم إليه ورجع الخليفة عند من قام الفتى ذلك إن ثم
يدي بني األرض فقبَّل املؤمنني. أمري أيادي بني األرَض قبِِّل له: وقال واعتدال، رشاقة
وجماعته هو انرصف الرشيد إن ثم خالقه، وسبَّح ُحسنه من الخليفة ب فتعجَّ الخليفة،
جلس فلما منه! بأغرب سمعت وال رأيت ما عجيب، يشء إال هذا ما جعفر، يا وقال:
اإليوان هذا يف اجعل قال: سيدي. يا لبيك قال: مرسور. يا قال: الخالفة دار يف الرشيد
عدَده يُحِيص ال عظيًما ماًال فصار فجمعه خراسان. وخراج بغداد وخراج البرصة خراج
سمًعا قال: الحسن. أبا يل أحِرضْ قال: لبيك. قال: جعفر. يا الخليفة: قال ثم هللا. إال
طلبه يكون أن خائف وهو الخليفة يدي بني األرض قبََّل حرض فلما أحرضه، ثم وطاعة.
أمري يا لبيك له: قال عماني. يا الرشيد: فقال بمنزله، عنده وهو منه وقع خطأ بسبب له
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يضعوا أن أمرهم الخليفة وكان الستارة. هذه اكشف فقال: عليك. ِنَعمه هللا خلَّد املؤمنني،
اندهش اإليوان عن الستارة العماني كشف فلما الستارة. عليه ويسبلوا أقاليم الثالثة مال
قرص من فاتك الذي أم أكثر املال أهذا الحسن، أبا يا الخليفة: فقال املال، كثرة من عقله
َمن يا اشهدوا الرشيد: قال كثرية. بأضعاف أكثر املؤمنني أمري يا هذا بل فقال: التعويذ؟
بني الفرح شدة من وبكى واستحى األرض فقبََّل الشاب. لهذا املال هذا وهبت أني حرض
وجهه فصار محله، إىل الدم فرجع خده، عىل عينه من الدمع جرى بكى فلما الرشيد، يدي
باٍق وهو حال بعد حاًال يغريِّ َمن سبحان هللا، إال إله ال الخليفة: فقال تمامه، ليلة كالبدر
الخليفة أمر ثم تعاىل، هلل شكًرا سجد رآه فلما فيها، وجهه وأراه بمرآة أتى ثم يتغري! ال
تُويفِّ أن إىل إليه يرتدد فصار املنادمة. ألجل عنه ينقطع ال أنه وسأله املال، إليه يُحَمل أن

وامللكوت. امللك ذي يموت ال الذي الحي فسبحان تعاىل، هللا رحمة إىل الخليفة

وجميلة إبراهيم حكاية

يف يكن ولم ولد له كان مرص صاحب الخصيب أن السعيد، امللك أيها أيًضا يُحكى ومما
فمرَّ الجمعة، لصالة إال الخروج من يمكِّنه ال عليه خوفه من وكان منه، أحسن زمانه
وجلس َفَرسه عن فنزل كثرية، كتب وعنده كبري رجل عىل الجمعة صالة من خارج وهو
منها أحسن يََر ولم تنطق، أن تكاد امرأة صورة فيها فرأى لها، وتأمَّ الكتب وقلََّب عنده،
فقبَّل الصورة. هذه ِبْعني شيخ، يا له: فقال لبَّه، وأدهشت عقله فسلبت األرض، وجه عىل
فيه الذي الكتاب وأخذ دينار، مائة له فدفع ثمن. بغري سيدي، يا قال: ثم يديه، بني األرَض
واملنام، والرشاب الطعام من وامتنع ونهاره، ليله ويبكي إليها ينظر وصار الصورة هذه
كانت فإن أخربني، َلربما هو َمن الصورة هذه صانع عن الُكتُبي سألُت لو نفسه: يف وقال
أعذِّب وال بها، التولَُّع تركُت مطلقة صورًة كانت وإن إليها، لُت توصَّ الحياة يف صاحبتها
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هذه عن الُكتبي سألت لو نفسه: يف قال ملا الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بيشء نفيس أعذِّب وال بها، التولُّع تركُت ُمطَلقًة صورًة كانت فإن أخربني، لربما الصورة
عمِّ، يا له: فقال قائًما، إليه فنهض الُكتبي، عىل مرَّ الجمعة يوم كان فلما له. حقيقة ال
له يُقال بغداد أهل من رجل صنعها سيدي، يا قال: الصورة؟ هذه صنع َمن أخربني
عنده من الغالم فقام هي. َمن صورَة أعلم وما الكرخ، حارة يف الصندالني، القاسم أبو
ومأله جرابًا فأخذ البيت، إىل وعاد الجمعة صىلَّ ثم مملكته، أهل من أحًدا بحاله يُعِلم ولم
ولم وخرج الصباح إىل صرب ثم دينار، ألف ثالثون الجواهر وقيمة والذهب، الجواهر من
له: فقال بغداد؟ وبني بيني كم عمِّ، يا له: فقال بدويٍّا، فرأى قافلة ولحق أحًدا، يُعِلم
لتني وصَّ إن عمِّ، يا له: فقال شهرين. مسرية وبينها بينك بغداد؟! وأين أنت أين ولدي، يا
له فقال دينار. ألف وقيمتها تحتي التي الفرس وهذه دينار، مائة أعطيتك بغداد إىل
قوله إىل فأجابه عندي. إال الليلة هذه يف تنزل ال ولكن وكيل، تقول ما عىل هللا البدوي:
يف طمًعا قريب؛ طريق يف رسيًعا به سار ثم البدوي أخذه الفجر الح فلما عنده، وبات
له فقال بغداد، حيطان إىل وصال حتى سائَريْن زاال وما بها، وعده التي الفرس تلك
عن ونزل شديًدا، فرًحا الغالم ففرح بغداد. هذه سيدي، يا السالمة عىل هلل الحمد البدوي:
الكرخ، حارة عن يسأل وسار الجراب أخذ ثم دينار، واملائة هي للبدوي وأعطاها الفرس
صدر ويف خمًسا، تقابل خمس حجر، عرش فيه درب إىل القدر فساقه التجار، محل وعن
مفروشتان الرخام من مصطبتان الباب ويف فضة، من حلقة له بمرصاعني، باب الدرب
فاخرة، ثياب وعليه الصورة، حسن ُمهاٌب وهو جالس رجل إحداهما ويف الفرش، بأحسن
له ذكرها التي العالمة عرف ذلك الغالم رأى فلما أقمار. كأنهم مماليك خمسة يديه وبني
له فقال حاله، عن وسأله وأجلسه به، ب ورحَّ السالم عليه فردَّ الرجل، عىل فسلَّم الُكتبي،
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فيها. ألسكن داًرا الدرب هذا يف يل تنظر أن إحسانك من وأريد غريب، رجل أنا الغالم:
خذي فقال: سيدي. يا لبيك وقالت: جارية إليه فخرجت غزالة. يا وقال: الرجل فصاح
يحتاج ما جميع فيها وحطُّوا وافرشوها ونظِّفوها حجرة إىل واذهبوا خدم بعض معك
أمرها ما وفعلت الجارية فخرجت الصورة. الحسن الشاب هذا ألجل وغريها آنية من إليه
له: فقال الدار؟ هذه أجرة كم سيدي، يا الغالم: له فقال الدار، وأراه الشيخ أخذه ثم به،

ذلك. عىل فشكره فيها. دمَت ما أجرة منك آخذ ما أنا الوجه، َصبيح يا
هاتي لها: فقال الشمس، كأنها جارية فخرجت أخرى، جارية نادى الشيخ إن ثم
نعم. قال: معي؟ أتلعب للغالم: الشيخ وقال الرقعة اململوك ففرش به، فأتت الشطرنج.
يف ما وهللا صفاتك، كملت ولقد غالم، يا أحسنت فقال: يغلبه، والغالم مرات معه فلعب
إليه، يحتاج ما وسائر بالفرش الدار هيَّئوا أن بعد ثم أنت. غلبتني وقد يغلبني، َمن بغداد
فأجابه بك؟ ف فنترشَّ عييش وتأكل منزيل تدخل أال سيدي، يا له: وقال املفاتيح إليه سلَّم
بالذهب، مزركشة جميلة َحَسنة داًرا رأى الدار إىل وصال فلما معه، ومىش ذلك، إىل الغالم
اللسان. وصفه عن يعجز ما واألمتعة الفرش أنواع من وفيها التصاوير، جميع من وفيها
فُوِضعت، اليمن، صنعاء شغل من بمائدة فأتوا الطعام، بإحضار وأمر يحييه صار ثم
غسل ثم اكتفى، حتى الغالم فأكل ألذُّ، وال منها أفخر يوجد لم غريبة ألوانًا بالطعام وأتوا
يََره، فلم معه كان الذي الجراب إىل التفت ثم والفرش، الدار إىل ينظر الغالم وصار يديه،
فذهب درهمني أو درهًما تساوي لقمًة أكلُت العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال فقال:
يتكلم. أن يقدر ولم سكت ثم باهلل. استعنُت ولكن دينار، ألف ثالثون فيه جراب مني
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كبري، غمٌّ له حصل مفقوًدا الجراب رأى ملا الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قال: معي؟ تلعب هل للغالم: وقال الشطرنج الشيخ فقدَّم يتكلم، أن يقدر ولم فسكت
لَك ما له: فقال وقام، اللعب ترك ثم أحسنَت. الغالم: فقال الشيخ، فغلبه فلعب نعم.
إىل ترجع هل سيدي، يا هو ها وقال: له وأخرجه فقام الجراب. أريد فقال: غالم؟ يا
بالجراب فكرك اشتغل ملَّا الرجل: فقال الغالم، فغلبه معه فلعب نعم. قال: معي؟ اللعب
فقال: أنت؟ البالد أي من أخِربني ولدي، يا له: قال ثم غلبتَني. إليك به جئت فلما غلبتُك،
أني عمِّ يا اعلم وقال: الصورة له فأخرج بغداد؟ إىل مجيئك سبب وما له: فقال مرص. من
فسألُت عقيل، فسلبَْت ُكتبي رجل عند الصورة هذه رأيت وقد مرص، صاحب الخصيب ولد
القاسم أبو له يُقال الكرخ ِبحارة بغداد من رجل صانعها إن يل: فقيل صانعها عن
ولم وحدي وجئت املال من شيئًا معي فأخذت الزعفران، بدرب يُعَرف بدرٍب الصندالني،
تصويره سبب عن أسأله حتى عليه تدلَّني أن إحسانك تمام من وأريد أحد، بحايل يعلم
ابني يا وهللا فقال: إياه. أعطيه فإني مني أراده ومهما هي، َمن وصورة الصورة، لهذه
سمع فلما إيلَّ؟ املقادير ساقتك كيف عجيب! أمر وهذا الصندالني، القاسم أبو أنا إني
بصورة تخربني أن عليك باهلل له: وقال ويديه، رأسه وقبََّل وعانََقه إليه قام كالمه الغالم
فيها ر صوَّ كان كتب عدة منها وأخرج خزانة وفتح قام ثم وطاعًة. سمًعا فقال: هي؟ َمن
البرصة، يف وهي عمي، ابنُة الصورة هذه صاحبَة أن ولدي يا اعلم وقال: الصورة، هذه
أجمل األرض وجه عىل وما جميلة، لها يُقال وهي الليث، أبو له يُقال البرصة حاكم وأبوها
إىل ذهبُت وقد مجلسها، يف رجٍل ِذْكَر تسمع أن تقدر ولم الرجال، يف زاهدة ولكنها منها،
بذلك ابنتُه علَمِت فلما ذلك، إىل يُِجبني فلم األموال له وبذلُت بها، يزوِّجني أنه بقصد عمي
وإال البلدة بهذه تُِقم فال عقل لك كان إن قالت: أنها جملته من كالًما إيلَّ وأرسلت اغتاظْت
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منكرس وأنا البرصة من فخرجت الجبابرة، من جبَّارة وهي عنقك. يف ذنبك ويكون تهلك
َحَسن غالٍم يد يف تقع لعلها البالد؛ يف وفرَّقتها الُكتب يف الصورة هذه وعملت الخاطر،
أنه العهد عليه أخذت قد وأكون تعشقه، لعلها إليها؛ الوصول يف فيتحيَّل مثلك الصورة
كالمه الخصيب بن إبراهيم سمع فلما بعيد. من نظرة ولو إياها يُريني منها تمكََّن إذا
أحسن ببغداد رأيت ما إني ولدي، يا الصندالني: له فقال يتفكَّر، وهو ساعًة رأسه أطرق
تريني أن بها وظفرَت بها اجتمعَت إذا يمكنك فهل تحبك، نظَرتْك إذا أنها وأظن منك،
تسافر. أن إىل عندي فأِقْم كذلك األمر كان إذا فقال: نعم. فقال: بعيد؟ من نظرًة ولو إياها
ز أجهِّ حتى اصرب له: فقال زائدة. ناًرا ِعْشقها من قلبي يف فإنَّ املقام؛ عىل أقدر ال فقال:
كلَّ فيه ووضع مركبًا له ز جهَّ حتى فصرب البرصة. إىل فيه لتذهب أيام ثالثة يف مركبًا لك
للسفر؛ ْز تجهَّ للغالم: قال أيام الثالثة وبعد ذلك. وغري ومرشوب مأكول من إليه يحتاج ما
ويف أتباعي، من حون واملالَّ ملكي، واملركب إليه، تحتاج ما سائر فيه مركبًا لك زُت جهَّ فقد
بالسالمة. ترجع أن إىل يخدموك أن حني املالَّ يُت وصَّ وقد تعود، أن إىل يكفيك ما املركب
مائة الغالم فأخرج البرصة، إىل وصل حتى وسار وودَّعه املركب، يف ونزل الغالم فنهض
ال وأنا إنعاًما خذوها لهم: فقال سيدنا. من األُجرة أخذنا نحن له: فقالوا حني، للمالَّ دينار

له. ودعوا منه فأخذوها بذلك. أخربه
خان ى يُسمَّ خان يف له: فقالوا التجار؟ مسكن أين وسأل: البرصة الغالم دخل ثم
من بالنظر األعني إليه فامتدت الخان، فيه الذي السوق إىل وصل حتى فمىش حمدان.
فرآه عليه، فدلُّوه البواب، عن وسأل ح مالَّ رجل مع الخان دخل ثم وجماله. ُحْسنه فرط
ظريفة؟ حجرة عندك هل عمِّ، يا فقال: السالم، عليه فردَّ عليه، فسلَّم ُمهابًا، كبريًا شيًخا
غالم، يا وقال: بالذهب، مزركشة ظريفة حجرًة لهما وفتح ح واملالَّ هو أخذه ثم نعم. قال:
املفتاح. حلوان هذين ُخذْ له: وقال دينارين الغالم فأخرج لك. تصلُح الحجرة هذه إن
عنده فاستمرَّ الحجرة، دخل ثم املركب، إىل بالذهاب َح املالَّ الغالُم وأمر له ودعا فأخذهما
وقال ديناًرا الغالم فأعطاه الرسور. بك لنا حصل سيد، يا له: وقال وخَدَمه، الخان بواب
وقد إليه، ورجع السوق إىل وذهب فأخذه ورشابًا. وحلوى ولحًما خبًزا به لنا هاِت له:
بوَّاب ففرح نفسك. عىل ارصفه الغالم: له فقال الباقي، وأعطاه دراهم بعرشة ذلك اشرتى
وقال األُُدم، من بقليل واحًدا قرًصا طلبه مما أكل الغالم إن ثم عظيًما. فرًحا بذلك الخان
أظن ما لهم: وقال منزله، أهل إىل به وذهب فأخذه منزلك. أهل إىل هذا ُخذْ الخان: لبوَّاب
منه، أحىل وال اليوم هذا يف عندنا سكن الذي الغالم من أكرم األرض وجه عىل أحًدا أن
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فقعد يبكي، فرآه إبراهيم عىل دخل الخان بوَّاب إن ثم الغنى. لنا حصل عندنا دام فإن
فقال: هللا؟ أبكاك ال تبكي، يشء ألي سيدي، يا وقال: قبَّلهما ثم رجَليْه، يكبِّس وصار
خمسة له فأخرج وطاعة. سمًعا له: فقال الليلة. هذه يف وأنت أنا أرشب أن أريد عمِّ، يا
اشِرت له: وقال أخرى دنانري خمسة له دفع ثم ورشابًا. فاكهة بها لنا اشِرت له: وقال دنانري
ما له واشرتى فخرج عوًدا. يل وأحرض سمان، دجاجات وخمس ومشموًما نقًال بهذه لنا
تصنعينه ما وليكن الرشاب، هذا لنا ي وصفِّ الطعام، هذا اصنَعي لزوجته: وقال به، أمره
ثم املراد، غاية عىل به أمرها ما زوجته فصنعت بإحسانه. نا عمَّ قد الغالم هذا فإن جيًدا؛
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك السلطان. ابن إبراهيم عىل به ودخل أخذه

املباح.

293





٩٥٥ الليلة كانت فلام

أخذه والرشاب الطعام زوجتُُه صنعت ملَّا الخان بوَّاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البيتني: هذين وأنشد الغالم فبكى وطِربا، وِرشبا فأكال السلطان، ابن عىل به ودخل

ِف��ي��َه��ا َوَم��ا نْ��يَ��ا َوال��دُّ اْل��َم��اِل َوُج��ْم��َل��َة ُم��ْج��تَ��ِه��ًدا ال��رُّوَح بَ��ذَْل��َت َل��ْو َص��اِح��ِب��ي يَ��ا
َش��اِري��َه��ا اْل��َق��ْل��ُب َك��اَن اْل��َوْص��ِل ِب��َس��اَع��ِة أَْج��َم��َع��َه��ا َواْل��ِف��ْرَدْوَس اْل��ُخ��ْل��ِد َوَج��نَّ��َة

له قال أفاق فلما الخان، بوَّاب د فتنهَّ عليه، مغشيٍّا وَخرَّ عظيمة شهقًة شهق ثم
إال تكون ال فإنها عر؟ الشِّ بهذا تريدها التي هي وَمن يُبِكيك؟ ما سيدي، يا الخان: بواب
إىل هذه ُخذْ له: وقال النساء، مالبس أحسن من بقجة وأخَرَج الغالم فقام ألقدامك. ترابًا
يبكي، هو فإذا الغالم، عىل ودخلت معه فأتت زوجته، إىل ودفعها منه فأخذها حريمك.
فقال: عندك. جارية إال تكون ال وهي تريدها، مليحة بأي فعرِّفنا أكبادنا، فتَّتَّ له: فقالت
العميد. الليث بنت بجميلة متعلِّق وأني مرص، صاحب الخصيب ابن أنا أني اعلم عمِّ، يا
فنهلك؛ أحٌد بنا يسمع لئال الكالم هذا ترتك أن أخي يا هللا هللا الخان: بواب زوجة فقالت
يف زاهدة ألنها رجل؛ اسم لها يذكر أن أحٌد يقدر وال منها أجربُ األرض وجه عىل ما فإنه
بواب له فقال شديًدا، بكاءً بكى كالمها سمع فلما لغريها. عنها اعدْل ولدي، فيا الرجال.
ثم مرادك. بلوغ فيه أمًرا لَك وأُدبِّر هواك، يف بها أخاطر فأنا روحي، سوى يل ما الخان:
وإذا امللوك، ملبوس من حلة ولبس ام الحمَّ دخل الصباح أصبح فلما عنده، من خرجا
أحدب، خيَّاًطا رجًال هنا أن اعلم سيدي، يا له: وقاال عليه َقِدما وزوجته هو الخان ببوَّاب
وصولك فيه ما عىل يدلُّك فعساه بحالك، وأخربه إليه فاذهْب جميلة، السيدة خيَّاط وهو
عرشة عنده فوجد عليه فدخل األحدب، الخياط دكان وقصد الغالم فقام أغراضك. إىل
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يف وا وتحريَّ وأجلسوه به وفرحوا السالم، عليه فردُّوا عليهم فسلَّم األقمار، كأنهم مماليك
أريد الغالم: له فقال صورته، ُحْسن من عقله اندهش األحدب رآه فلما وجماله، محاسنه
فتق قد الغالم وكان وخاطه، الحرير من فتلًة وأخذ الخياط فتقدَّم جيبي. يل تخيط أن
فقال حجرته، إىل وانرصف له، وأعطاها دنانري خمسة له أخرج خاطه فلما عمًدا، جيبه
يف يفكِّر ليلته بات ثم دنانري؟! الخمسة أعطاني حتى الغالم لهذا عملته يشء أي الخياط:
عليه، وسلَّم دخل ثم األحدب، الخياط دكان إىل ذهب الصباح أصبح فلما وكرمه، ُحْسنه
فإنه جيبي، يل خيِّط عمِّ، يا لألحدب: قال جلس، فلما به، ب ورحَّ وأكرمه السالم عليه فردَّ
دنانري، عرشة له فدفع وخاطه، تقدَّم ثم والعني. الرأس عىل ولدي، يا له: فقال ثانيًا. ُفِتق
له بد ال هذا فعلك إن غالم، يا وهللا قال: ثم وكرمه، ُحسنه من مبهوتًا وصار فأخذها
عشقت كنَت فإن أمرك، حقيقة عن أخربني ولكن جيب، خياطة خرب هذا وما سبب، من
عبيدك هم وها أقدامك، تراب وكلهم منك، أحسن فيهم ما فوهللا األوالد، هؤالء من واحًدا
حديثي فإنَّ الكالم، محل هذا ما عمِّ، يا فقال: فأخربني. هذا غري كان وإن يديك، بني

خلوة. يف بنا فُقْم كذلك األمر كان فإذا قال: غريب. وأمري عجيب
غالم، يا له: وقال الدكان، داخل يف حجرة معه ودخل بيده وأخذ الخيَّاط نهض ثم
نفسك، يف هللا اتِق غالم، يا وقال: كالمه من فبُِهت آخره، إىل أوله من بأمره ثه فحدَّ حدِّثني.
نفسك. تهلك فإنك وإال لسانك، أخي يا فاحفْظ الرجال، يف زاهدة جبَّارة ذكرتَها التي فإن
فإني عم، يا أِجرني وقال: الخياط ذيل ولزم شديًدا، بكاءً بكى كالمه الغالم سمع فلما
عنها. يل صربَ وال وحيًدا، غريبًا البالد يف ورصت وَجدِّي أبي وُملك ُملكي تركت وقد هالك،
يف بها فأخاطر نفيس، إال عندي ما ولدي، يا وقال: َرِحمه به حلَّ ما الخياط رأى فلما
وانرصف له فدعا قلبك. به يطيب أمًرا لك أُدبِّر غٍد يف ولكن قلبي، جرحَت قد فإنك هواك،
أصبح فلما جميًال. معك فعل قد له: فقال األحدب، قاله بما الخان بوَّاَب َث فحدَّ الخان، إىل
عليه فسلَّم األحدب إىل وأتى دنانري، فيه كيًسا معه وأخذ ثيابه، أفخر الغالم لبس الصباح
دجاجات ثالَث وُخذْ الساعة هذه يف ُقم له: فقال وعدي. أنجز عمِّ، يا له: قال ثم وجلس،
وَضْع قدًحا وخذْ رشابًا، وامألهما لطيَفنْي وكوَزيْن النبات، السكر من أواٍق وثالث سمان
تحت بي تذهب أن أريد له: وقل ح مالَّ مع زورق يف الصبح صالة بعد وانزل كارة، يف ذلك
عدَّى فإذا لك. الرأي له: فقل فرسخ، من أكثر أعدِّي أن أقدر ما لك: قال فإن البرصة.
فإذا جميلة، السيدة بستان فإنه تراه بستان فأول وصلَت فإذا يوصلك، حتى باملال به فرغِّ
رجل عليهما وجالس الديباج، من فرش عليهما عاليتني درجتني تََر بابه إىل فاذهب رأيته
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٩٥٥ الليلة كانت فلما

تنظرها أن إىل ويوصلك لحالك يرثي أن فعساه به، ل وتوسَّ حالك، إليه فاْشُك مثيل، أحدب
وأنت، أنا هلكُت فقد لحالك يرِث لم إذا وأما هذا. غري حيلة بيدي وما بعيد، من نظرة ولو
كان هللا شاء ما باهلل، استعنُت الغالم: فقال تعاىل. هللا إىل واألمر الرأي، من عندي ما وهذا
ما وأخذ حجرته، إىل وذهب األحدب الخياط عند من قام ثم باهلل. إال قوة وال حول وال
ح مالَّ برجل هو وإذا الدجلة، شاطئ إىل جاء أصبح ملا إنه ثم لطيفة، كارة يف به أمره
سيدي، يا له: فقال البرصة. تحت إىل َعدِّني له: وقال دنانري عرشة وأعطاه فأيَقَظه نائم،
الرأي له: فقال وأنت. أنا هلكُت شربًا تجاوزتُه وإن فرسخ، من أكثر أعدِّي ال أني برشط
أعدِّي، أن أقدر ما هنا من ولدي، يا قال: البستان من قرب فلما به، وانحدر فأخذه لك.
هذه ُخذْ له: وقال أخرى دنانري عرشة له فأخَرَج وأنت. أنا هلكُت الحد هذا تعديُت فإن
شهرزاد وأدرك تعاىل. هلل األمَر سلَّمُت وقال: منه فاستحى حالك. عىل بها لتستعني النفقة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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٩٥٦ الليلة كانت فلام

أخذها األخرى دنانري العرشة ح للمالَّ أعطى ملا الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فرحته، من الغالم نهض البستان إىل وصل فلما به، وانحدر تعاىل. هلل األمر سلَّمُت وقال:
تقدَّم ثم هاربًا، املالح فرجع نفسه، ورمى رمح، رمية مقدار وثبًة الزورق من ووثب
الدهليز ويف مفتوًحا، بابه ورأى البستان، من األحدب له وصفه ما جميع فرأى الغالم
دبوس يده ويف بة، مذهَّ ثياب عليه املنظر، لطيف أحدب رجل عليه جالس العاج من رسير
أنت؟ َمن له: فقال وقبَّلها، يده عىل وانكبَّ مرسًعا الغالم فنهض بالذهب. مطيل فضة من
بن إبراهيم رأى ملا الرجل ذلك وكان ولدي؟ يا هنا ها إىل أوصلك وَمن أتيت؟ أين وِمن
فرقَّ بكى، ثم غريب. جاهل صبي أنا عمِّ، يا إبراهيم: له فقال جماله، من انبهر الخصيب
قىضهللا مديونًا كنَت إن عليك، بأس ال له: وقال دموعه له ومسح الرسير، عىل وأصعده له
مال ومعي َديْن، عيلَّ وال خوف بي ما عمِّ، يا فقال: خوفك. هللا آمن خائًفا كنَت وإْن َديْنك،
إىل وجمالك بنفسك خاطرَت حتى حاجتك ما ولدي، يا له: فقال وعونه. هللا بحمد جزيل
ساعًة رأسه أطرق كالمه سمع فلما أمره، له ورشح حكايته، له فحكى الهالك؟ فيه محلٍّ
وهو أخي، هذا قال: نعم. له: قال األحدب؟ الخياط عيلَّ دلَّك الذي هل وقال: األرض إىل
وأخي أنت َلهلْكَت ورحمتك قلبي يف نزلْت محبَّتك أن لوال ولدي، يا قال: ثم مبارك. رجل
يُقال وأنه مثله، األرض وجه عىل ما البستان هذا أن اعلم قال: ثم وزوجته. الخان وبوَّاب
وأقمُت جميلة، وصاحبته وأنا السلطان إال عمري مدَة أحٌد دَخَله وما اللؤلؤة، بستان له
املركب يف تأتي يوًما أربعني وكل املكان، هذا إىل جاء أحًدا رأيت فما سنة، عرشين فيه
من بكالليب جواٍر عُرش أطرافها تحمل أطلس، حلة يف جواريها بني وتصعد هنا ها إىل
أجلك. من بها فأخاطر نفيس إال يل ما أنا ولكن شيئًا، منها أَر فلم تدخل، أن إىل الذهب



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

الغالم بيد أخذ ثم أمًرا. لك أدبِّر حتى عندي اجلس له: فقال يده، الغالم قبَّل ذلك فعند
البستان. وأدخله

باسقة، والنخيل ة، ملتفَّ األشجار ورأى الجنة أنه ظنَّ البستان ذلك إبراهيم رأى فلما
التي هذه له: وقال قبَّة إىل به ذهب ثم مختلفة، بأصوات تناغي واألطيار متدفقة، واملياه
سائر وفيها املتنزهات، أعجب من فوَجَدها القبة تلك َل فتأمَّ جميلة. السيدة فيها تقعد
وسطها ويف درج، بخمس إليها يصعد أبواب أربعة وفيها والالزورد، بالذهب التصاوير
سلسبيل الربكة وسط ويف باملعدن، عة مرصَّ الدرج وتلك الذهب، من بدرج إليها ينزل بركة
عند الصور صفقت فإذا أفواهها، من يخرج واملاء وصغار، كبار صور فيه الذهب من
قواديسها ساقية القبة وحول الجنة. يف أنه لسامعها تخيل مختلفة بأصوات املاء خروج
برج عىل مطلٌّ الفضة من شباك الساقية يسار وعىل بالديباج، مكسوَّة وهي الفضة، من
فيه ميدان عىل مطل شباك يمينها وعىل واألرانب، والغزالن الوحوش سائر من فيه أخرض
ذلك الغالم رأى فلما السامع. تدهش مختلفة بأصوات تغرِّد وكلها الطيور، سائر من
بستاني؟ ترى كيف له: فقال بجانبه، البستاني وقعد البستان باب يف وقعد الطرب، أخذه
ومعه وعاد ساعة عنه وغاب قام ثم البستاني، فضحك الدنيا. جنة هو الغالم: له فقال
وقال الغالم يدي بني فوضعه السكر، من وحلوى مليح ومأكول وسمان دجاج فيه طبق
وهللا، وقال: فرح أكلُت رآني فلما اكتفيت. حتى فأكلت إبراهيم: قال تشبع. حتى ُكْل له:
فحللتها الكارة؟ هذه يف معك يشء أي إبراهيم، يا قال: ثم امللوك. أوالد امللوك شأن هكذا
ال جاءت إذا فإنها جميلة، السيدة حرضت إذا تنفعك فإنها معك، احملها فقال: يديه، بني
فعمل جميلة، قبِة قباَل مكان إىل بي وأتى بيدي وأخذ قام ثم تأكل. بما لك أدخل أن أقدر
وهذا تنظرك، ال وهي تنظرها فإنك جاءت فإذا هنا، اصعد وقال: األشجار بني عريشة
ذهبت فإذا غنائها، عىل فارشب غنَّت فإذا االعتماد، هللا وعىل الحيلة، من عندي ما أكثر
فمنعه. يده، يقبِّل أن وأراد الغالم فشكره السالمة. مع هللا شاء إن جئَت حيث من فارجع
إبراهيم، يا البستاني: له قال ثم له، عملها التي العريشة يف الكارة وضع الغالم إن ثم
إبراهيم فصار غد. يف صاحبتك حضور ميعاد فإن أثماره، من وُكْل البستان، يف ْج تفرَّ
بنوره وأضاء الصباح أصبح فلما عنده، ليلته وبات أثماره، من ويأكل البستان يف يتنزَّه
ولدي يا قم له: وقال اللون، ُمصفرَّ وهو جاءه بالبستاني وإذا الصبح، إبراهيم صىلَّ والح،
وأدرك بعدهن. تأتي وهي املكان، ليفرْشَن أتنَي قد الجواري فإن العريشة، إىل واصعد

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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البستان يف الخصيب بن إبراهيم عىل دخل ملا الخويل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تأتي وهي املكان، ليفرشن أتنَْي قد الجواري فإن العريشة، إىل اصعد ولدي يا ُقْم له: قال
إىل وصعد الغالم فقام وأنت. أنا فنهلك تعطس، أو تمخط أو تبصق أن من واحذْر بعدهن،
وإذا قاعد، الغالم فبينما ولدي. يا السالمة هللا رزقَك يقول: وهو الخويل وذهب العريشة،
ورششنها القبة وغسلن ثيابهن وقلعن القبة فدخلن أحد، مثلهن يََر لم أقبلن جواٍر بخمِس
ومعهن جارية خمسون بعدهن وأقبل الديباج، وفرْشَن والعنرب العود وأطلْقَن الورد، بماء
أذيال رافعات والجواري الديباج، من حمراء خيمة داخل من بينهن وجميلة الطرب، آالت
فقال شيئًا، أثوابها من وال منها الغالم يََر فلم القبة، دخلت حتى الذهب من بكالليب الخيمة
يكون كيف أنظر حتى أصرب أن من يل بد ال ولكْن تعبي، جميع ضاع إنه وهللا نفسه: يف
فجلست كرسيٍّا لها ونصبن أيديهن، وغسلن أكلن ثم والرشب، األكل الجواري فقدَّمت األمر.
خرجت ثم لها، مثل ال مطربة بأصوات وغنَّني جميعهن، املالهي بآالت رضبن ثم عليه،
جميلة وخرجت ُرِفع قد رت بالسِّ وإذا الجواري، فجذبها ورقصت، فصفقت قهرمانة عجوز
والجوهر، بالدر ع مرصَّ تاج رأسها وعىل والحلل، الحيل وعليها إبراهيم فرآها تضحك، وهي
الياقوت من وحبالها الزبرجد قبضان من منطقة وسطها ويف اللؤلؤ، من ِعقٌد ِجيِدها ويف
الخصيب: بن إبراهيم قال تضحك، وهي يديها بني األرض وقبَّْلَن الجواري فقام واللؤلؤ،
يكن لم جمال من بهرني بما فكري وتحريَّ عقيل واندهش وجودي، عن ِغبت رأيتُها فلما
البيتني: هذين وأنشدت العينني باكي أفقت ثم عيلَّ، مغشيٍّا ووقعت مثله، األرض وجه عىل

اْل��ُج��ُف��وُن ُرْؤيَ��ِت��ِك ِح��َج��اَب تَ��ُك��وَن َال َك��ْي ال��طَّ��ْرَف أَُردُّ َف��َال أََراَك
اْل��ُع��يُ��وُن َم��َح��اِس��نَ��َك اْس��تَ��ْوَف��ْت َل��َم��ا َل��ْح��ٍظ ِب��ُك��لِّ نَ��َظ��ْرُت أَنِّ��ي َوَل��ْو



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

قال إبراهيم رآهن فلما ويغنِّني. يرقْصَن عٌرش منكن ليَُقم للجواري: العجوز فقالت
حولها أقبلن جواٍر العرش رقص انتهى فلما جميلة. السيدة ترقص أن أشتهي نفسه: يف
أطيب رأينا ما ألننا بذلك؛ رسورنا ليتم املجلس هذا ترقيصيف أن نشتهي سيدتنا، يا وقلن:
ُفِتحت قد السماء أبواب أن شك ال نفسه: يف الخصيب بن إبراهيم فقال اليوم. هذا من
مرشوًحا صدرك رأينا ما وهللا لها: وقلن أقدامها الجواري قبَّل ثم دعائي. هللا واستجاب
الذهب نسيج من بقميص وصارت أثوابها قلعت حتى بنها يرغِّ زلن فما اليوم. هذا مثل
تمامه، ليلة كالبدر وجه عن وأسفرت الرمان، كأنهن نهوًدا وأبرزت الجواهر، بأنواع مطرَّز
غريب بأسلوب رقصها يف أتت ولَِما مثلها، عمره يف يََر لم ما الحركات من إبراهيم فرأى
الرءوس، عن العمائم ميل وأذكرتنا الكئوس، يف الحبب رقص أنستنا حتى عجيب وابتداع

الشاعر: فيها قال كما وهي

ِق��َص��ُر َوَال ُط��وٌل َال اْل��ُح��ْس��ِن َق��اِل��ِب ِف��ي اْع��تَ��َدَل��ْت إِذَا َح��تَّ��ى ُخ��ِل��َق��ْت اْش��تَ��َه��ْت َك��َم��ا
َق��َم��ُر ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن َج��اِرَح��ٍة ُك��لِّ ِف��ي لُ��ْؤلُ��َؤٍة َم��اءِ ِم��ْن ُخ��ِل��َق��ْت َك��أَنَّ��َه��ا

اآلخر: قال وكما

��ِل��ِه تَ��نَ��قُّ ِم��ْن ُروِح��ي تَ��ذَْه��ُب تَ��َك��اُد َق��اَم��تُ��ُه اْل��بَ��اِن ُغ��ْص��ِن ِم��ثْ��ُل َوَراِق��ٍص
أَْرُج��ِل��ِه تَ��ْح��َت َق��ْل��ِب��ي نَ��اُر ُك��أَنَّ��َم��ا َق��َدٌم َرْق��ِص��ِه ِف��ي َل��ُه يَ��ْس��تَ��ِق��رُّ َال

نظرتني فلما فرأتني، إيلَّ التفاتة منها الحت إذ إليها؛ أنظر أنا فبينما إبراهيم: قال
َقْدر سكني إىل عمدت ثم إليكن. أجيء حتى أنتم غنُّوا لجواريها: فقالت وجهها، تغريَّ
فلما العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال قالت: ثم نحوي، وأتت وأخذتها ذراع، نصف
يدها من السكني وقعت وجهي يف وجهها ووقع رأتني ا فلمَّ الوجود، عن ِغبُت مني قربْت
تخاف. مما األمان ولك نفًسا، ِطب غالم، يا يل: قالت ثم القلوب! مقلِّب سبحان وقالت:
إىل بك جاء وما أنت؟ َمن أخربني غالم، يا وقالت: بيدها دموعي تمسح وهي أبكي فرصُت
مألُت ما فوِهللا عليك، بأس ال فقالت: ذيلها، ولزمُت يديها بني األرض فقبَّلُت املكان؟ هذا
آخره، إىل أوله من بحديثي ثتها فحدَّ إبراهيم: قال أنت؟ َمن يل فُقْل غريك، ذََكر من عيني
قلت: الخصيب؟ بن إبراهيم أنت هل هللا، أناشدك سيدي، يا يل: وقالت ذلك من بَْت فتعجَّ
أنه سمعُت ملَّا ألنني الرجال؛ يف دتني زهَّ الذي أنت سيدي، يا وقالت: عيلَّ فانكبَّت نعم.
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عقله. اندهش إبراهيم رآها فلما الجواري، ومعها والُحَلل الُحِيل وعليها جميلة فخرجت

قلبي وتعلََّق بالوصف، هويتُك منه، أجمل األرض وجه عىل يكن لم صبي مرص يف ُوِجد
الشاعر: قال كما فيك ورصُت الباهر، الجمال من عنك بلغني ِلَما بحبك

أَْح��يَ��انً��ا اْل��َع��يْ��ِن َق��بْ��َل تَ��ْع��َش��ُق َواْألُذُْن بَ��َص��ِري ِع��ْش��ِق��ِه ِف��ي َس��بَ��َق��ْت َل��َق��ْد أُذِْن��ي
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وبوَّاب البستاني صلبُت لكنُت غريك أحد كان لو وهللا وجهك، أراني الذي هلل فالحمد
اطِّالع غري من تأكله يشء عىل أحتال كيف يل: قالت ثم بهم. يلوذ وَمن والخياط الخان
فأخذت يديها، بني الكارة حللت ثم نرشب. وما نأكل ما معي إن لها: فقلت ؟ جواريَّ
الرشاب قدَّمت ثم منام، أنه مت توهَّ منها ذلك رأيُت فلما مها، وألقِّ مني تلقِّ وصارت دجاجة
ثم الظهر، إىل الصبح من كذلك زلنا وما تغني، والجواري عندي وهي ذلك كل فرشبنا،
فما إليك، أجيء حتى الفالني املحل يف وانتظرني مركبًا لك هيِّئ اآلن ُقِم وقالت: قامت
يف حون واملالَّ ملكي، وهي مركبًا، معي إن سيدتي، يا فقلت: فراقك. عىل صرب يل بقي
شهرزاد وأدرك الجواري. إىل مضت ثم املراد. هو هذا فقالت: انتظاري. يف وهم إجارتي،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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ُقْمن لهن: قالت الجواري إىل مضت ملا جميلة السيدة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أيام؟ ثالثة نقعد أننا وعادتنا الساعة هذه يف نقوم كيف لها: فقلن قرصنا. إىل لنروح بنا
لها: فقلن ذلك. عيلَّ يثقل أن وأخاف مريضة، كأني عظيًما ثقًال نفيس يف أجد إني فقالت:
بالبستاني وإذا الزورق، يف ونزلن الشاطئ إىل هن توجَّ ثم ثيابهن، فلبسن وطاعة. سمًعا
يف حظٌّ لك ما إبراهيم، يا فقال: له، جرى بالذي ِعْلم عنده وما إبراهيم عىل أقبل قد
فقال رأتك. تكون أن أخاف وأنا أيام، ثالثة هنا تقيم أن عادتها من فإن برؤيتها؛ التلذُّذ
رأتك لو فإنها ولدي، يا صدقَت قال: القبة. من خرجُت وال رأيتها وال رأتني ما إبراهيم:
النظر من وتشبع وتراها الثاني األسبوع يف تأتي حتى عندي اقعد ولكن هلكنا، لكنَّا
أن فأخاف رجال وورائي عليه، وأخاف ماًال معي إن سيدي، يا إبراهيم: فقال إليها.
ه توجَّ إبراهيم إن ثم وودَّعه. عانََقه ثم فراقك. عيلَّ يعزُّ إنه ولدي، يا فقال: يستغيبوني.
خربُ الخان: بواب له فقال ماله، وأخذ الخان بواب وقابََل فيه، نازًال كان الذي الخان إىل
إىل أرجع أن وأريد سبيًال، حاجتي إىل وجدُت ما إني إبراهيم: له فقال هللا. شاء إن خرٍي
إىل ه توجَّ ذلك وبعد املركب، إىل له ووصَّ أمتعته وحمل وودَّعه الخان بوَّاب فبكى أهيل.
زي يف وهي عليه أقبلت قد بها إذا الليل جنَّ فلما فيه، وانتظرها عليه له قالت الذي املحل
ويف ونشاب، قوس يديها إحدى ويف بمنطقة، مشدود ووسط مستديرة بلحية شجاع رجل
إبراهيم: لها فقال مرص؟ صاحب الخصيب ابن أنت هل له: وقالت مجرد، سيف األخرى
قال السلطان. كلِّم ُقْم امللوك؟ بنات تفسد جئت حتى أنت علق وأيُّ له: فقالت أنا. هو
رأت فلما الخوف. من جلودهم يف ماتوا فإنهم املالحون وأما عيلَّ، مغشيٍّا فوقعُت إبراهيم:
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جميلة، السيدة هي فرأيتها املنطقة، وحلَّت السيف ورمت اللحية تلك خلعْت بي حلَّ ما
قلبي. قطَّعت إنك وهللا لها: فقلت

إال كان فما السري، يف وأرسعوا اع الرشِّ فَحلُّوا املركب. سري يف أرسعوا للمالحني: قلت ثم
املالحون رآنا فلما الشط، جانب عىل واقفة بمركب وإذا بغداد، إىل وصلنا حتى قالئل أيام
نهنِّيكم فالن، ويا فالن، يا يقولون: وصاروا معنا الذين املالحني عىل صاحوا فيها الذين
رآنا فلما الصندالني، القاسم أبو فيها فإذا فنظرنا مركبنا عىل مركبهم دفعوا ثم بالسالمة.
يديه بني وكان غرض. إىل ه التوجُّ أريد وأنا هللا، وداعة يف امضوا مطلوبي، هو هذا إن قال:
الشمعة فقرَّب نعم. قلت: حاجتك؟ قضيَت هل السالمة، عىل هلل الحمد يل: قال ثم شمعة،
أمان يف اذهبوا قال: الصندالني رآها وملا لونها، واصفرَّ حالها، تغريَّ جميلة رأته فلما منَّا،
ُعلبة أحرض ثم حرض. مَلن الهدية ولكن للسلطان، مصلحة يف البرصة إىل رايح أنا هللا،
من ُكِيل عيني، قرَّة يا إبراهيم: فقال البنج. فيها وكان مركبنا، يف ورماها الحلويات من
عمي، ابن إنه قالت: فالن. هذا نعم، قلت: هذا؟ َمن أتدري إبراهيم، يا وقالت: فبكت هذا.
أبي يعرِّف فربما البرصة، إىل ه متوجِّ وهو به، رضيت فما والدي، من خطبني سابًقا وكان
يعلما ولم — املوصل إىل نحن نصل حتى البرصة إىل يصل ال هو سيدتي، يا فقلت: بنا.
رضبُت حتى جويف نزلت فما الحالوة، من شيئًا فأكلُت — الغيب يف لهما مخبوء هو بما
عيني وفتحت منخري، من البنج فخرج عطست َحر السَّ وقت كان فلما برأيس، األرض
حيلة هذه إن نفيس: يف وقلت وجهي عىل فلطمت الخراب، يف مرميٍّا عريانًا نفيس فرأيت
وتمشيت فقمت رسوال، سوى عيلَّ وما أذهب أين أدري ال فرصت الصندالني! َعَيلَّ عملها
خربًا، اًما حمَّ فرأيت فخفت، ومطارق، بسيوف جماعة ومعه عيلَّ أقبل بالوايل وإذا قليًال،
يف فمسحتها بالدم، فتلوَّثْت عليه يدي فوضعُت يشء، يف ِرجيل فَعثََرْت فيه، فتواريت
يف رأسه وطلعت القتيل، عىل فجاءت ثانيًا إليه يدي مددت ثم هو، ما أعلم ولم رسوايل
زوايا من زاوية دخلت ثم العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقلت: فرميتها يدي
منهم فدخل وفتِّشوا. املكان هذا ادخلوا وقال: الحمام باب عىل وقف بالوايل وإذا الحمام،
ووجهها صبيًَّة فرأيتُه املقتول ذلك لت فتأمَّ حائط، وراء دخلت خويف فمن باملشاعل، عرشة
الرجفة وقعت رأيتها فلما ثمينة، ثياب وعليها ناحية، يف وجثتها ناحية يف ورأسها كالبدر،
فنظرني فيه، أنا الذي املوضع فدخلوا الحمام. جهات فتِّشوا وقال: الوايل ودخل قلبي، يف
هللا سبحان قال: مني قرب فلما ذراع، نصف طولها سكني وبيده فجاءني منهم رجل
يشء ألي غالم، يا وقال: بيدي أخذ ثم أنت؟ أين من غالم، يا الحسن! الوجه هذا خالق
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املكان هذا دخلت وما قتلها، َمن أعرف وما قتلتها، ما وهللا فقلت: املقتولة؟ هذه قتلَت
بنفيس. مشغول فإني تظلمني، ال عليك باهلل له: وقلت بقصتي وأخربته منكم. فزًعا إال
بيِّنة، إىل يحتاج ال هذا قال: الدم، أثر يدي عىل رأى فلما الوايل، إىل وقدَّمني فأخذني

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عنقه. فارضبوا
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عىل ورأى الوايل إىل قدَّموني فلما قال: الخصيب ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بكيُت الكالم هذا سمعت فلما عنقه. فارضبوا بيِّنة، إىل يحتاج ال هذا قال: الدم، أثر يدي

البيتني: هذين وأنشدُت العني، دموع مني وجرت شديًدا، بكاءً

َم��َش��اَه��ا ُخ��ًط��ى َع��َل��يْ��ِه ُك��ِت��بَ��ْت َوَم��ْن َع��َل��يْ��نَ��ا ُك��ِت��بَ��ْت ُخ��ًط��ى َم��َش��يْ��نَ��اَه��ا
ِس��َواَه��ا أَْرٍض ِف��ي يَ��ُم��وُت َف��َل��يْ��َس ِب��أَْرٍض َم��ِن��يَّ��تُ��ُه َك��انَ��ْت َوَم��ْن

وجه هذا ما وهللا وقال: الجالد قلب يل فرقَّ عيلَّ، مغشيٍّا فوقعُت شهقة شهقُت ثم
وأخذ غطاءً، عيني عىل وشدُّوا الدم نطع يف فأجلسوني عنقه. ارضبوا الوايل: فقال قتل!
بَخيٍْل وإذا غربتاه! وا فصحت: عنقي، يرضب أن وأراد الوايل واستأذن سيفه السيَّاف
غريب، وأمر عجيب سبب لذلك وكان سيَّاف. يا يَدك امنْع دعوه، يقول: وقائل أقبلت قد
ومعه الرشيد هارون الخليفة إىل حاجبَه أرَسَل قد كان مرص صاحب الخصيب أن وهو
سمعُت وقد سنة، منذ من ُفِقد قد ولدي إن فيه: له يذكر كتاٌب وصحبتُه وتَُحف، هدايا
ويرسله طلبه يف ويجتهد خربه عن يفحص أن هللا خليفة إنعام من واملقصود ببغداد، أنه
يزل فلم خربه، حقيقة عن يبحث أن الوايل أمر الكتاَب الخليفة قرأ فلما الحاجب. مع إيلَّ
الخليفة فكتب بذلك، الخليفُة فأُخِربَ بالبرصة، له قيل حتى عنه يسأالن والخليفة الوايل
أتباع من جماعًة معه ويأخذ البرصة إىل يسافر أن وأمره املرصي، للحاجب وأعطاه كتابًا
الدم نطع يف الغالَم فوجد ساعته من خرج سيده ولد عىل الحاجب حرص فِمن الوزير.
الغالم؟ هذا ما الحاجب: له فقال إليه، َل ترجَّ وعرفه الحاجَب الوايل رأى فلما الوايل، مع
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إن السلطان: ولد أنه يعرف لم أنه والحال الحاجب فقال بالخرب، فأخربه شأنه؟ وما
إليه، فقدَّمه إيلَّ. ْمه قدِّ فقال: فَحلَّه، وثاقه، بحلِّ وأمره يَقتل. ال َمن وجه الغالم هذا وجه
بقضيتك أخِربْني الحاجب: له فقال األهوال، من قاساه ما شدِة من جماله ذهب قد وكان
له: فقال عرفه، الحاجب إىل إبراهيم نظر فلما معك؟ املقتولة هذه شأن وما غالم. يا
الحاجب فأمَعَن طلبي. يف جئَت فلعلك سيدك؟ ابن إبراهيم أنا أََما تعرفني؟! أََما ويلك!
من حصل ما الوايل رأى فلما أقدامه، عىل انكبَّ عرفه فلما املعرفة، غايَة فعَرَفه النظَر فيه
سيدي ابن تقتل أن مرادك كان هل جبَّار! يا ويلك الحاجب: له فقال لونه، اصفرَّ الحاجب
أعرفه؟ أين من موالي، يا له: وقال الحاجب ذيل الوايل فقبََّل مرص؟ صاحب الخصيب
تصلح ال إنك ويلك! له: فقال بجانبه. مقتولًة الصبية ورأينا الصفة، هذه عىل رأيناه وإنما
قتيًال؟ يقتل فكيف عصفوًرا، قتل وما عاًما، عرش خمسة العمر من له غالٌم هذا للوالية،
فدخلوا الصبية. قاتل عىل فتِّشوا والوايل: الحاجب قال ثم حاله! عن وسأَلتْه أمهَلتْه هال
الخالفة دار إىل به َه وتوجَّ فأخذه الوايل، إىل به وأتوا فأخذوه قاتلها، فرأوا ثانيًا ام الحمَّ
الخصيب، ابن بإحضار أمر ثم الصبية، قاتل بقتل الرشيد فأمر جرى، بما الخليفة وأعلم
بحديثه فحدَّثه لك. جرى وما بقصتك أخربني له: وقال الرشيد َم تبسَّ يديه بني تمثََّل ا فلمَّ
الساعة هذه يف اذهْب وقال: السياف مرسوًرا فنادى عنده، ذلك فَعُظم آخره، إىل أوله من
وهجم ساعته من فمىض وبالصبيَّة. به وائتني الصندالني، القاسم أبي دار عىل واهجْم
وأتى مرسور فحلَّها التلف، حالة يف وهي شعرها، من وثاق يف الصبيَّة فرأى داره، عىل
وقال: الصندالني إىل التفت ثم جمالها، من َب تعجَّ الرشيد رآها فلما وبالصندالني، بها
إىل وأمالكه أمواله وسلِّموا واصلبوه الصبيَّة، هذه بهما رضب اللتني يَديْه واقطعوا خذوه
جميلة السيدة واِلد البرصة عامل الليث بأبي وإذا كذلك هم فبينما ذلك، ففعلوا إبراهيم.
أنه إليه ويشكو مرص، صاحب الخصيب بن إبراهيم من بالخليفة يستغيث عليهم أقبََل قد
بإحضار وأمر والقتل. العذاب من خالصها يف سببًا كان إنه الرشيد: له فقال ابنته، أخذ
مرص سلطان ابُن الغالُم هذا يكون أن ترىض أَال الليث: ألبي قال حرض فلما الخصيب، ابن
والشهود بالقايض الخليفة فدعا املؤمنني. أمري يا ولك هلل وطاعًة سمًعا فقال: البنتك؟ بَْعًال
بالده، إىل زه وجهَّ الصندالني أموال جميع له ووهب الخصيب، بن بإبراهيم الصبيَّة ج وزوَّ
الجماعات، ومفرِّق اللذات هادم أتاهم أن إىل حبور وأوىف رسوٍر أتمِّ يف معها وعاش

يموت! ال الذي الحي فسبحان
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الخراساني الحسن أبي حكاية

النفس، رشيف الهمة عايلَ كان باهلل املعتضد أن السعيد، امللك أيها أيًضا يُحكى ومما
هو يوًما فخرج يشء، الناس أمور من عليه يخفى كان وما وزير، ستمائة ببغداد له وكان
عليهما فحمي الناس، أخبار من يتجدَّد ما ويسمعان الرعايا، عىل يتفرَّجان حمدون وابن
صدر يف فرأيا الزقاق، ذلك فدخال شارع، يف لطيف زقاق إىل انتهيا وقد والهجري، الحر
الباب عىل فقعدا الثناء، بلسان صاحبها عن تُفِصح البناء، شامخة حسنة داًرا الزقاق
أحدهما فقال عرش، أربعة ليلة يف كالقمرين خادمان الدار تلك من فخرج يسرتيحان
هذا إىل رصنا وقد الضيفان، مع إال يأكل لم سيدي ألن ضيٌف؛ اليوَم استأذن لو لصاحبه:
صاحب كرم عىل دليل هذا إن وقال: كالمهما، من الخليفة ب فتعجَّ أحًدا. أَر ولم الوقت
منا. إليه تصل نعمة يف سببًا ذلك ويكون مروءته، وننظر داره ندخل أن بد وال الدار،
إذا الزمان ذلك يف الخليفة وكان أغراب. جماعة قدوم يف سيدك استأذن للخادم: قال ثم
وقام ففرح وأخربه، سيده عىل الخادم فدخل التجار، زي يف تنكََّر الرعية عىل الفرجة أراد
ورداء نيسابوري قميص وعليه الصورة، َحسن الوجه جميل به وإذا بنفسه، إليهما وخرج
وسهًال أهًال قال: رآهما فلما الياقوت، من خاتم يده ويف بالطِّيب، خ مضمَّ وهو ب، مذهَّ
األهل تُنِيس رأياها الدار تلك دخال فلما بقدومهم. اإلنعام غاية علينا املنِعمني بالسادة
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الِجنَان. من قطعة كأنها واألوطان،
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تُنِيس ورأياها معه وَمن هو الدار دخل ملَّا الخليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وهي األشجار، سائر من فيه بستان داخلها ومن الِجنان، من قطعة كأنها واألوطان، األهل
الدار يتأمل املعتضد وجلس فجلسوا الفرش، بنفائس مفروشة وأماكنها األبصار، تُدِهش
من أعرف وكنُت ، تغريَّ قد وجَهه فرأيت الخليفة إىل فنظرُت حمدون: ابن فقال والفرش،
ثم غضب؟ حتى باله ما تَُرى يا نفيس: يف قلت رأيته فلما والغضب، الرضا حال وجهه
من مائدة وعليها الحرير من بسفرة جاءوا ثم أيدينا، فغلسنا الذهب، من بطشت جاءوا
ِصنوانًا األوان عز يف الربيع كزهر طعاًما رأينا األواني عن األغطية انكشفت فلما الخيزران،
ني، أَمضَّ قد الجوع إن وهللا سادتنا، يا هللا باسم الدار: صاحب قال ثم ِصنوان، وغري
يَفسخ الدار صاحب وصار الكرام. أخالق هو كما الطعام هذا من باألكل عيلَّ فأنِعموا
ما بلطائف ويتكلم األخبار ويُوِرد األشعار ويُنِشد ويضحك، أيدينا بني ويضعه الدجاج
الناظرين، يدهش آخر مجلس إىل نُِقلنا ثم ورشبنا، فأكلنا حمدون: ابن قال باملجلس. يليق
أفراحنا فزادت شهيَّة، وحلويات َجِنيَّة، فاكهٍة سفرة لنا قدَّم ثم الزكية، الروائح منه تفوح
فيه ملا م يتبسَّ ولم ُعبوس، يف الخليفة يََزِل لم ذلك ومع حمدون: ابن قال أتراحنا. وزالت
غري أنه أعرف وأنا الهموم، ودفع والطرب اللهو يحب أنه عادته أن مع النفوس، فرح

بؤسه؟ زوال وعدم عبوسه سبب ما تَُرى يا نفيس: يف فقلُت َظلُوم، وال َحُسود
وبواطي املروق الرشاب وأحرضوا األحباب، شمل ومجمع الرشاب بطبق جاءوا ثم
الخيزران، من بقضيب مقصورة باب عىل الدار صاحب ورضب والفضة، والبلور الذهب
يف كالشمس وجوههن أبكار، نُهد جواٍر ثالث منه وخرج ُفِتح قد املقصورة بباب وإذا
والفواكه. النُّْقل لنا قدَّم ثم ورقاصة، وجنكية عوَّادة بني ما الجواري وتلك النهار، رابعة
من ورشاريبها الديباج، من ستارة جواٍر الثالث وبني بيننا فرضب حمدون: ابن قال
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يعلم لم الدار وصاحب جميعه، هذا إىل الخليفة يلتفت فلم الذهب، من وحلقاتها اإلبريسم،
أنا إنما سيدي، يا ال قال: أنت؟ رشيٌف الدار: لصاحب الخليفة فقال عنده. الذي هو َمن
فقال الخراساني. أحمد بن عيل الحسن بأبي الناس بني أُعَرف التجار، أوالد من رجل
جنابكم. من بأحٍد معرفة يل يكن لم سيدي يا وهللا قال: رجل؟ يا أتعرفني الخليفة: له
فقام هللا. عىل املتوكل حفيد باهلل املعتضد املؤمنني أمري هذا رجل، يا حمدون: ابن له فقال
بحق املؤمنني، أمري يا وقال: خوفه، من يرتعد وهو الخليفة يَدي بني األرض وقبََّل الرجل
فقال عني. تعفو أن بحرضتك أدب قلة أو تقصريًا مني رأيَت كنَت إن الطاهرين، آبائك
فإن هنا، عليك أنكرتُه ما وأما عليه، مزيَد فال اإلكرام من معنا صنعتَه ما ا أمَّ الخليفة:
بحجة أخذتُك حقيقته تعرِّفني لم وإن مني، نجوَت بعقيل ذلك واستقرَّ حديثَه أصدقتَني
الذي وما باملحال، أحدِّث أن هللا معاذ قال: مثله. أحًدا أعذِّب لم عذابًا وعذَّبتك واضحة،
حسنها إىل أنظر وأنا الدار دخلت حني من أنا الخليفة: فقال املؤمنني؟ أمري يا عيلَّ أنكرتَه
نعم، قال: هللا. عىل املتوكل جدي اسم عليها فإذا ثيابك، حتى وزينتها، وِفراشها وأوانيها
عىل ألحد قدرة وال رداؤك، والصدق شعارك الحق أن — هللا أيََّدك — املؤمنني أمري يا اعلم
اعلم فقال: حدِّثني. له: فقال فجلس، بالجلوس فأمره حرضتك. يف الصدق بغري يتكلم أن
أيرس أحد ببغداد يكن لم أنه — أمره بلطائف ك وحفَّ بنرصه هللا أيدك — املؤمنني أمري يا
عيلَّ. أنكرته ما بسبب أحدِّثك حتى وبرصك وسمعك ذهنك يل أخِل ولكن أبي، من وال مني

حديثك. قل الخليفة: له فقال
والبزازين، والعطارين الصيارف بسوق أبي كان أنه املؤمنني أمري يا اعلم فقال:
داخل حجرة له وكان األصناف، سائر من وبضائع ووكيل حانوت سوق كل يف له وكان
وكان والرشاء، البيع ألجل الدكان وجعل فيها، الخلوة ألجل الصيارف بسوق التي الدكان
عيلَّ، وشفوًقا يل محبٍّا وكان غريي، ولد له يكن ولم الحد، عن ويزيد العد، عن يكثر ماله
تعاىل هللا رحمه مات ثم تعاىل، هللا وبتقوى بوالدتي وأوصاني دعاني الوفاُة حرضتُْه فلما
واألصدقاء، األصحاب اتخذت ثم ورشبت، وأكلت باللَّذات فاشتغلت املؤمنني، أمري وأبقى
جميعه املال ذهب حتى كالًما منها أسمع فلم عليه، وتلومني ذلك عن تنهاني أمي وكانت
أمري يا حسنة داًرا وكانت فيها، أنا التي الدار غري يشء يل يبَق ولم العقارات، وبعت
تعرف وال تفتضح، بعتها إن ولدي، يا فقالت: الدار. أبيع أن أريد ألمي: فقلت املؤمنني،
داًرا ثمنها جملة من فأشرتي دينار، آالف خمسة تساوي هي فقلت: إليه. تأوي مكانًا لك
فجاءت نعم. قلت: املقدار؟ بهذا الدار هذه أتبيعني فقالت: بالباقي. أتَّجر ثم دينار، بألف
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أن يل فتخيَّل دينار، آالف خمسة فيه الصيني من إناءً منه وأخرجت وفتحته طابق إىل
إنه ولدي يا وهللا أبيك، مال املال هذا أن تظن ال ولدي، يا يل: فقالت ذهب. كلها الدار
االحتياج عن غنيًة أبيك زمن يف كنت فإني إليه؛ الحاجة لوقت ادَّخرته وكنت أبي، مال من
واملرشب املأكل من عليه كنُت ملا وعدُت املؤمنني أمري يا منها املال فأخذت املال. هذا إىل
قلت ثم نصيحة، وال كالًما أمي من أقبل ولم دينار، آالف الخمسة نفدت حتى والصحبة
إليها، محتاج أنك لعلمي بيعها عن نهيتك قد ولدي، يا فقالت: الدار. أبيع أن مرادي لها:
ِبعني فقالت: بيعها. من بد فال الكالم، عيلَّ تُطييل ال لها: فقلت ثانيًا؟ بيعها تريد فكيف
عىل املبلغ بذلك لها فبعتها بنفيس. أمورك أتوىل أن برشط دينار، ألف عرش بخمسة إياها
وجعلت دينار، ألف منهم واحد كلَّ وأعطت أبي وكالءَ فطلبْت بنفسها، أموري تتوىلَّ أن
يل: وقالت فيه، ألتَّجر املال من بعًضا وأعطتني معها، والعطاء واألخذ يدها، تحت املال
يف التي الحجرة إىل وجئت املؤمنني، أمري يا أمي قالت ما ففعلت أبيك. دكان يف أنت اقعد
وكثر الربح يل وطاب لهم، وأبيع مني يشرتون وصاروا أصحابي وجاء الصيارف، سوق
جوهر من عندها مدَّخًرا كان ما يل أظهرْت الحسنة الحالة تلك عىل أمي رأتني فلما مايل،
كما مايل وكثر التفريط، فيها وقع كان التي أمالكي يل عادت ثم وذهب، ولؤلؤ ومعدن

البضائع. فأعطيتهم أبي وكالء وجاء مدًة، الحال هذه عىل ومكثت كان،
أمري يا عادتي عىل فيها قاعد أنا فبينما الدكان، داخل من ثانية حجرة بنيُت ثم
حجرة هذه فقالت: منظًرا، منها أجمل العيون تََر لم عيلَّ، أقبلت قد بجارية وإذا املؤمنني،
ولكن أنا. هو فقلت: هو؟ أين قالت: نعم. لها: قلت الخراساني؟ أحمد بن عيل الحسن أبي
يَِزن لغالمك ُقْل يل: وقالت جلست إنها ثم املؤمنني. أمري يا جمالها فرط من عقيل اندهش
ذاهل وأنا وانرصفت فأخذته لها فوزنه املقدار، ذلك لها يزن أن فأمرته دينار. ثالثمائة يل
إني وهللا فقلت: لها؟ ِزْن يل: قلت فِلَم قال: وهللا. ال قلت: أتعرفها؟ غالمي: يل فقال العقل.
ثم علمي، غري من وتبعها الغالم فقام وجمالها. حسنها من بهرني مما أقول ما أدِر لم
ألنظر الجارية تبعت إني فقال: بالك؟ ما له: فقلت رضبة، أثر وبوجهه يبكي وهو رجع
ثم عيني. تتلف أن فكادت الرضبة، هذه ورضبتني رجعت بي ْت أحسَّ فلما تذهب، أين
آخر كان فلما املؤمنني. أمري يا هواها يف العقل ذاهل وأنا تأِت، ولم أَرها لم شهًرا مكثُت
وقالت: خربي عن فسألتني فرًحا، أطري أن فكدت عيلَّ، وسلَّمت جاءت بها وإذا الشهر،
وهللا فقلت: وانرصفت؟ مايل أخذت كيف املحتالة؟ هذه شأن ما نفسك: يف قلت لعلك
والحلل والحيل لتسرتيح وجلسْت وجهها عن فأسفرْت لك. ملك وروحي مايل إن سيدتي يا
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وطاعة. سمًعا فقلت: دينار. ثالثمائة يل ِزْن يل: قالت ثم وصدرها، وجهها عىل تلعب
وهو يل عاد ثم فتِبعها، اتبعها. للغالم: فقلت وانرصفت، فأخذتها الدنانري، لها وزنُت ثم
أقبلت قد بها وإذا األيام، بعض يف جالس أنا فبينما تأِت، لم وهي مدة ومضت مبهوت.
فأردت إليها. احتجت قد فإني دينار؛ خمسمائة يل ِزْن يل: قالت ثم ساعة، وتحدثت عيلَّ
أمري يا وأنا الكالم، من الغرام فرط فمنعني مايل؟ أُعطيِك يشء أي عىل لها: أقول أن
قال كما وأصري أقول أن أريد ما وأنىس لوني ويصفرُّ مفاصيل ترتعد رأيتها كلما املؤمنني

الشاعر:

أُِج��ي��ُب أََك��اَد َال َح��تَّ��ى َف��أُبْ��َه��ْت ُف��َج��اءًَة أََراَه��ا أَْن إِالَّ ُه��و َف��َم��ا

أن إىل بنفيس وتبعتها فقمت وانرصفت، فأخذتها دينار، الخمسمائة لها وزنت ثم
فقالت: فرأتني، والتفتت عقًدا، منه فأخذْت إنسان عىل فوقفْت الجواهر، سوق إىل وصلت
أْعِطها له: فقلت وعظَّمني، إيلَّ قام العقد صاحب نظرني فلما دينار. خمسمائة يل ِزْن
الصباح، شهرزاد وأدرك وانرصفْت. العقد فأخذِت وطاعة. سمًعا فقال: عيلَّ. وثمنُه العقَد

املباح. الكالم عن فسكتَْت

316



٩٦١ الليلة كانت فلام

العقد أعِطها له فقلت قال: الخراساني الحسن أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مركب، يف ونزلْت الدجلة، إىل جاءت حتى فتبعتُها وانرصفْت، العقد فأخذِت عيلَّ. وثمنُُه
أن إىل أنظرها واقًفا ومكثُت وضحكْت، فذهبت يديها، بني ألقبِّلها األرض إىل فأوميت
حلَّ وقد املؤمنني أمري يا فرجعت املتوكل، الخليفة قرص هو فإذا فتأملته قًرصا، دخلت
أخذت قد نفيس: يف فقلت دينار، آالف ثالثة مني أخذت قد وكانت الدنيا، يف همٍّ كل بقلبي
أمي ثُت حدَّ وقد داري، إىل رجعُت ثم هواها! يف نفيس تَِلفت وربما عقيل، وسلبت مايل
رحت فلما فتهلك! ذلك بعد لها تتعرَّض أن إياك ولدي، يا يل: فقالت يل، جرى ما بجميع
سيدي، يا يل: فقال كبريًا، شيًخا وكان العطارين، بسوق الذي وكييل جاءني دكاني إىل
جرى ما بجميع ثته فحدَّ بخربك. فحدِّثني الكآبة؟ أثر عليك يظهر الحال متغري أراَك يل ما
الخليفة، محظية وهي املؤمنني، أمري قرص جواري من هذه إن ولدي، يا يل: فقال معها، يل
وأعلمني لك، تتعرَّض أن فاحذر جاءتك وإذا بها، نفسك تشغل وال تعاىل هلل املال فاحتسب
فلما النار. لهيب قلبي ويف وذهب تركني ثم تلف. لك يحصل لئال أمًرا لك أدبِّر حتى بذلك
حملك ما يل: فقالت الفرح، غاية بها ففرحت عيلَّ، أقبلت قد بها وإذا الشهر آخر كان
يديها، بني وبكيُت بقلبي. الذي الَوْجد فرط ذلك عىل حملني لها: فقلت تبعتني؟ أنك عىل
كيف ولكن منه، أكثر قلبي ويف إال الغرام من يشء قلبك يف ما وهللا وقالت: يل رحمًة فبكْت
خذ وقالت: ورقًة إيلَّ دفعت ثم مرة. شهر كل يف أراَك أني غري سبيل من يل ما وهللا أعمل؟
ومايل بمال، حاجة يل ليس فقلت: فيها. ما منه واقبض وكييل، فإنه الفالني، فالن إىل هذه
يل. تعب فيه كان وإن إيلَّ، وصولك فيه يكون أمًرا لك أدبِّر سوف فقالت: فداك. وروحي

وانرصفت. ودَّعتني ثمَّ
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فرأيتها املتوكل، دار إىل معي فجاء يل، جرى بما وأخربته العطار الشيخ إىل فجئُت
ثم يفعلها، حيلة يف ًا متحريِّ العطار الشيخ فصار الجارية، فيه دخلت الذي املكان هي
مرادك، تنال بهذا فقال: صنَّاع. وعنده الشاطئ عىل املطلِّ الشباِك قباَل خيَّاًطا فرأى التفت
دنانري. عرشة له فادفْع خاطه فإذا لك، يخيطه أن له وُقْل إليه وتقدَّم جيبك افتق ولكن
الديباج من تني شقَّ معي وأخذُت الخياط ذلك إىل هت توجَّ ثم وطاعة. سمًعا له: فقلت
فرغ فلما فرجية. غري واثنني فرجية اثنني مالبس؛ أربعة هاتني ْل فصِّ له: وقلت الرومي
إيلَّ يده مدَّ ثم بكثري، العادة عن زيادًة أجرتها أعطيته وخياطتها املالبس تفصيل من
معه، القعود وأطيل عنده أقعد ورصت عندك. حرض ومَلن لك خذها فقلت: املالبس بتلك
وصار ففعل، فيشرتيه. ينظره ملن الدكان وجه عىل علِّقه له: وقلت غريها عنده لت فصَّ ثم
يل فقال البوَّاب. حتى له وهبتُه املالبس من يشء وأعجبه الخليفة قرص من خرج َمن كلُّ
حلَّة مائة عندي لت فصَّ ألنك حديثك؛ تَْصُدقني أن ولدي يا أريد األيام: من يوًما الخياط
ألن تاجر؛ فعل هو ما وهذا للناس، غالبها ووهبَت املال، من جملًة تساوي حلَّة وكل ثمينة،
يكون وما العطايا؟ هذه تعطي حتى مالك رأس مقدار وما الدرهم، عىل يحاسب التاجر
أناشدك قال: ثم مرادك. عىل أعاونك حتى صحيًحا خربًا فأخربني عام؟ كل يف مكسبك
فقال: الخليفة. قرص جواري من لجارية قلت: مَلن؟ فقال: نعم. قلت: عاشق؟ أنت أََما هللا،
يل. ِصفها فقال: ال. قلت: اسمها؟ تعرف فهل يل: قال ثم الناس! يفتنَّ كم هللا! قبَّحهن
مملوك لها لكن عنده، املحظية املتوكل الخليفة عوَّادة هذه وياله! فقال: له. فوصفتها

بها. اتصالك يف سببًا يكون لعله صداقة وبينه بينك فاجعل
يف القمر كأنه وهو الخليفة باب من ُمقبل باململوك وإذا الحديث، يف نحن فبينما
سائر من الديباج من وكانت الخياط، يل خاطها التي الثياب يديَّ وبني عرش، أربعة ليلة
أنت؟ َمن فقال: عليه، وسلَّمت إليه فقمُت عيلَّ أقبََل ثم ل، ويتأمَّ إليها ينظر فصار األلوان،
بكم وقال: خمسة منها فأخذ نعم. قلت: الثياب؟ هذه أتبيع قال: التجار. من رجل فقلت:
جئُت ثم بها، ففرح وبينك. بيني صحبة عقد إليك، مني هدية هي فقلت: الخمسة؟ هذه
هت وتوجَّ دينار، آالف ثالثة قيمته واليواقيت بالجواهر ًعا مرصَّ ملبوًسا له وأخذُت بيتي إىل
بني اسمك ما يل: وقال القرص داخل يف حجرة بي ودخل أخذني ثم مني، فقِبَله إليه، به
يل أهديت ألنك قال: ملاذا؟ فقلت: أمرك. رابني قد فقال: منهم. رجل له: فقلت التجار؟
فبكيت الصرييف. الخراساني الحسن أبو أنك عندي صحَّ وقد قلبي، به ملكَت كثريًا شيئًا
بك الغرام من عندها أجلها من تبكي التي إن فوهللا تبكي؟ ِلَم يل: فقال املؤمنني، أمري يا
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معك. خربها القرص جواري جميع عند شاع وقد وأعظم، بها الغرام من عندك مما أكثر
فمضيت غٍد، إىل فوعدني بليَّتي. عىل تساعدني أنك أريد فقلت: تريد؟ يشء وأيُّ يل: قال ثم
فرغْت ملا أنها اعلم قال: جاء فلما حجرته، ودخلت إليه هت توجَّ أصبحت فلما داري، إىل
عزمت وقد جميعه، بحديثك ثتها حدَّ حجرتها ودخلت باألمس الخليفة عند خدمتها من
باململوك إذا الليل جنَّ فلما عنده، فقعدت النهار. آخر إىل عندي فاقعد بك، االجتماع عىل
رني، وبخَّ إياها فألبسني الخليفة، ُحَلل من وُحلَّة الذهب، من منسوج قميص ومعه أتى
هذه يل: وقال الجانبني، من صفني الُحَجر فيه محل إىل أخذني ثم الخليفة، أُشبه فرصت
الفول؛ من حبًَّة األبواب من باب كل عىل فضع عليها مررَت فإذا الخواص، الجواري ُحَجر
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك ليلة. كل يف هكذا يفعل أن الخليفة عادة من ألن

املباح. الكالم
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فضع عليها مررَت فإذا الحسن: ألبي قال ملَّا اململوك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تأتي أن إىل هكذا يفعل أن الخليفة عادة من ألن الفول؛ من حبًَّة األبواب من باب كل عىل
وصلت فإذا املرمر، من بابها عتبُة حجرًة فرتى اليمنى، يدك عىل الذي الثاني الدرب إىل
عالمته الذي الباب فادُخِل بابًا، وكذا كذا فهي األبواب فُعدَّ شئَت وإن بيدك، ها فمسَّ إليها
ولو فيه، عيلَّ يهوِّن هللا فإن خروجك وأما عندها، وتأخذك صاحبتك فرتاك وكذا، كذا
حبَة باٍب كل عىل وأضع األبواب وأُعدُّ أميش ورصُت ورجع، تركني ثم صندوق. يف أُخِرجَك
ذلك وأقبل شموع، ضوء ورأيت عظيمة، ضجة سمعت الُحَجر وسط يف رصُت فلما فول،
الشمع، ومعهن الجواري وحوله الخليفة هو فإذا لته فتأمَّ مني، قرب حتى نحوي الضوء
قد الخليفة إن خليفتان؟ لنا نحن هل أختي، يا لصاحبتها: تقول منهن واحدة فسمعت
كعادته، حجرتي عىل الفول حبة ووضع والطيب، العطر رائحة منه وشممت حجرتي جاز
عجيب؛ أمر هذا إن فقالت: معه! ُمقِبل هو وها الخليفة شموع ضوء أرى الساعة هذه ويف
وإذا أعضائي، فارتعدْت مني الضوء قرب ثم أحد! عليه يجرس ال الخليفة بزي التزيي ألن
ثم ودخلوا، الُحَجر من حجرة إىل فانعطفوا هنا. ها ويقول: الجواري عىل يصيح بخادم
َمن؟ حجرة هذه يقول: الخليفة فسمعت صاحبتي، بيت إىل وصلوا حتى ومشوا خرجوا
الخليفة. أقدام وقبَّلت فخرجت فنادوها نادوها. فقال: الدر. شجرة حجرة هذه فقالوا:
أرشب؛ فال طلعتك إىل والنظر لحرضتك يكن لم إن فقالت: الليلة؟ أترشبني لها: فقال
الفالني. العقد لها يدفع للخازن قل للخادم: فقال الليلة. هذه يف الرشاب إىل أميل ال فإنني
وضوء أمامهم بجارية وإذا الشموع، يديه بني فدخلْت حجرتها، إىل بالدخول أمر ثم
قبضت ثم هذا؟ َمن وقالت: مني فقربت بيدها، التي الشمعة ضوء عىل غالب وجهها
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وقلت يديها بني األرض فقبَّلت أنت؟ َمن يل: وقالت الُحَجر من حجرة إىل وأخذتني عيلَّ
مهجتي. بإنقاذ هللا إىل وتتقرَّبي وترحميني دمي تحقني أن موالتي يا هللا أناشدك لها:
عيلَّ تَريْن فهل لص، أنا ما وهللا، ال فقلت: لص. أنك شك ال فقالت: املوت، من فزًعا وبكيت
أحمق، جاهل عاشق أنا فقلت: أمان. يف أجعلك وأنا خربك أَْصِدقني فقالت: اللصوص؟ أثَر
هنا قف فقالت: الورطة. هذه يف وقعُت حتى مني ترين ما عىل وجهيل الصبابة حمَلتْني قد
يف الثياب تلك وألبستني جواريها، من جارية بثياب وجاءتني خرجت ثم إليك. أجيء حتى
ادخل وقالت: حجرتها إىل وصلت حتى خلفها فخرجت خلفي. اخرج وقالت: الزاوية تلك
بأس ال اجلس وقالت: عظيم فرش وعليه رسير إىل بي فجاءت حجرتها، فدخلت هنا.
إن دمك هللا حقن قد قالت: بىل. قلت: الصرييف؟ الخراساني الحسن أبو أنت أََما عليك،
وبخوره، ولباسه الخليفة زي يف وأنت سيما ال تهلك فإنك ا؛ لصٍّ تكن ولم صادًقا كنَت
صاحب ألنك عليك؛ بأس وال أمنت، قد فإنك الصرييف الخراساني الحسن أبا كنَت إن وأما
املال منك أخذت كيف وتخربنا أبًدا، ِذْكَرك تقطع ال فإنها أختي، هي التي الدر شجرة
منك قلبها ويف تعظيًما، األرض إىل لها وأوميت الشاطئ إىل خلفها جئَت وكيف تتغري، ولم
بل أمرها؟ بغري أم أبأمرها هنا؟ ها إىل وصلَت كيف ولكن منها، قلبك يف مما أكثر النار
خاطرت الذي أنا إني سيدتي يا وهللا فقلت: بها؟ االجتماع من مرادك وما بنفسك! خاطرت
فقلت: أحسنت. فقالت: لحديثها. واالستماع النظر إال بها االجتماع غريضمن وما بنفيس،
بهذه فقالت: بمعصية. شأنها يف تحدِّثني لم نفيس إن أقول، ما عىل شهيد هللا سيدتي، يا
الدر شجرة اميضإىل فالنة، يا لجاريتها: قالت ثم قلبي. يف رحمتك ووقعت هللا اك نجَّ النية
عادتك؛ جري عىل الليلة هذه يف عندها يل فتفضَّ وتدعوِك، عليِك تسلِّم أختك إن لها: وقويل
حياتك بطول هللا متَّعني تقول: أنها وأخربتها عادت ثم إليها هْت فتوجَّ ضيق. صدرها فإن
وأنت الخليفة، صداع يرضني لكن فت، توقَّ ما هذا غري إىل دعوتِني لو وهللا فداك، وجعلني
لرسٍّ حضورك من بد ال إنه لها: وقويل إليها ارجعي للجارية: فقالت عنده. منزلتي تعلمني
كأنه ييضء ووجهها الجارية مع جاءت ساعة وبعد الجارية، إليها هت فتوجَّ وبينها. بينك
مخدع يف وكنت يديها. وقبِّل إليها اخرج الحسن، أبا يا وقالت: واعتنَقتْها فقابَلتْها البدر،
تْني وضمَّ عيلَّ نفسها ألقْت رأتني فلما املؤمنني، أمري يا إليها فخرجُت الحجرة، داخل يف
حدِّثني قالت: ثم وبخوره؟ وِزينِته الخليفة بلباس رصَت كيف يل: وقالت صدرها، إىل
ما عيلَّ يعزُّ فقالت: وغريه، خوف من قاسيتُه وبما يل جرى بما ثتها فحدَّ لك. جرى بما
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يف دخولك السالمة وتمام السالمة، إىل العاقبة جعل الذي هلل والحمد أجيل، من قاسيتَه
معه أجتمع أالَّ عاهدته قد إني ألختها: وقالت حجرتها إىل أخذَتْني ثم أختي. ومنزل منزيل
وترابًا قدَميْه لوطء أرًضا َألكوننَّ الهول هذا وارتكب بنفسه خاَطَر كما ولكن الحرام، يف

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك لنعَليْه.

323





٩٦٣ الليلة كانت فلام

أجتمع ال أني عاهدتُه قد إني ألختها: قالت الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قدَميْه لوطء أرًضا َألكونن األهوال هذه وارتكب بنفسه خاطر كما ولكن الحرام، يف معه
أصنع ما تَريْن سوف فقالت: تعاىل. هللا اه نجَّ النية بهذه أختها: لها فقالت لنعَليْه. وترابًا
يف نحن فبينما ذلك. عىل التحيُّل يف مهجتي أبذل أن بد فال الحالل، يف معه أجتمع حتى
ما كثرة من حجرتها يريد جاء قد الخليفة فرأينا فالتفتنا عظيمة، بضجة وإذا الحديث،
تقابل وخرجت عيلَّ، وطبَقتْه رسداب يف وحطَّتْني املؤمنني أمري يا فأخذتني بها. َكِلف هو
وكان الرشاب، بإحضار أمرت ثم وخدمته، يديه بني فوقفت جلس، ثم فالقته، الخليفة
هجَرتْه قد الجارية تلك وكانت باهلل، املعتز أم وهي البنجة، اسمها جاريًة يحب الخليفة
يصالحها، ال وامُللك الخالفة لعزَّة واملتوكل تصالحه، ال والجمال الُحْسن فِلعزِّ وهجرها،
من بنظرائها عنها تشاَغَل ولكنه النار، لهيب منها قلبه يف أن مع لها، نفسه يكرس وال
بالغناء، فأمرها الدر، شجرة غناء يحب وكان حجراتهن. يف إليهن والدخول الجواري

األشعار: بهذه وغنَّت األوتار وشدَّت العود فأخذت

ال��دَّْه��ُر َس��َك��َن بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا انْ��َق��َض��ى ��ا َف��َل��مَّ َوبَ��يْ��نَ��َه��ا بَ��يْ��ِن��ي ال��دَّْه��ِر ِل��َس��ْع��ِي َع��ِج��بْ��ُت
َص��بْ��ُر َل��ُه َل��يْ��َس ِق��ي��َل َح��تَّ��ى َوُزْرتُ��ِك اْل��َه��َوى يَ��ْع��ِرُف َال ِق��ي��َل َح��تَّ��ى َه��َج��ْرتُ��ِك
اْل��َح��ْش��ُر َم��وِْع��ُدِك اْألَيَّ��اِم َس��ْل��َوَة َويَ��ا َل��يْ��َل��ٍة ُك��لَّ َج��ًوى ِزْدِن��ي ُح��بَّ��َه��ا َف��يَ��ا
نَ��ذُْر َوَال ُه��َراءُ َال اْل��َح��َواِش��ي َرِخ��ي��ُم َوَم��نْ��ِط��ٌق اْل��َح��ِري��ِر ِم��ثْ��ُل بَ��َش��ٌر َل��َه��ا
اْل��َخ��ْم��ُر تَ��ْف��َع��ُل َم��ا ِب��اْألَْل��بَ��اِب َف��ُع��وَالِن َف��َك��انَ��تَ��ا ُك��ونَ��ا ال��ل��ُه َق��اَل وََع��يْ��نَ��اِن
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الرسداب، يف املؤمنني أمري يا أنا وطربُت شديًدا، طربًا َطِرب الخليفة سمعها فلما
األبيات: هذه أيًضا أنشدْت ثم وافتضحنا، َلِصحُت تعاىل هللا لْطُف ولوال

تَ��َداِن اْل��ِع��نَ��اِق بَ��ْع��َد َوَه��ْل إَِل��يْ��ِه َم��ُش��وَق��ٌة بَ��ْع��ُد َوال��نَّ��ْف��ُس أَُع��اِن��ُق��ُه
اْل��َه��يَ��َم��اِن ِم��َن أَْل��َق��ى َم��ا َف��يَ��نْ��ُش��ُد َح��َراَرتِ��ي تَ��ُزوَل َك��ْي َف��اُه َوأَْل��ثُ��ُم
يَ��ْم��تَ��ِزَج��اِن ال��رُّوَح��يْ��ِن يَ��َرى أَْن ِس��َوى َغ��ِل��ي��َل��ُه يَ��ْش��ِف��ي َل��يْ��َس ُف��َؤاِدي َك��أَنَّ

أمري يا ِعتقي عليك أتمنى فقالت: الدر. شجرة يا عيلَّ تمنَّْي وقال: الخليفة فطرب
فقال: يديه. بني األرض فقبَّلت تعاىل. هللا لوجه ُحرَّة أنِت فقال: الثواب. من فيه ملا املؤمنني
رضاي تطلب والناس بهواها متعلِّق أنا التي جاريتي شأن يف شيئًا لنا وقويل العود خذي

البيتني: هذين وأنشدت العود فأخذت رضاها. أطلب وأنا

ِم��نْ��ِك ِل��ي بُ��دَّ َف��َال أَْح��َواِل��ي ُك��لِّ َع��َل��ى نُ��ْس��ِك��ي أَذَْه��بَ��ْت الَّ��ِت��ي اْل��ُح��ْس��ِن َربَّ��َة أَيَ��ا
ِب��اْل��ُم��ْل��ِك أَْل��يَ��ُق َوْه��َو ِب��ِع��زٍّ ��ا َوإِمَّ ِب��اْل��َه��َوى أَْل��يَ��ُق َوْه��َو ِب��ذُلٍّ ��ا َف��ِإمَّ

جواٍر ثالث مع حايل رشَح يتضمن شعًرا وغنِّي العود خدي وقال: الخليفة فطرب
لها ليس يها أسمِّ ال وأخرى الهاجرة الجارية وتلك أنِت : وهنَّ رقادي ومنعن قيادي َمَلْكَن

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات وأطربت العود فأخذت مناظرة.

َم��َك��اِن أََع��زَّ َق��ْل��ِب��ي ِم��ْن َوَح��َل��ْل��َن ِع��نَ��اِن��ي اْآلِن��َس��اُت ال��ثَّ��َالُث َم��َل��َك
ِع��ْص��يَ��اِن��ي ِف��ي َوُه��نَّ َوأُِط��ي��ُع��ُه��نَّ ُك��لُّ��َه��ا اْل��بَ��ِريَّ��ُة تُ��َط��اِوُع��ِن��ي ِل��ي َم��ا
ُس��ْل��َط��اِن��ي ِم��ْن أََع��زُّ َغ��َل��بْ��َن َوِب��ِه اْل��َه��َوى ُس��ْل��َط��اَن أَنَّ إِالَّ ذَاَك َم��ا

مصالحة إىل به وماَل العجب، غاية لحاله الشعر هذا مواَفقة من الخليفة َب فتعجَّ
بقدوم وأخربتها جارية فسبقت حجرتها، وقصد خرج ثم الطرُب، الهاجرة الجارية

وصالحته. فصاَلَحها قدَميْه، قبَّلت ثم يَديْه، بني األرض وقبَّلت فاستقبلته الخليفة،
فرحانة وهي إيلَّ جاءت فإنها الدر، شجرة أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
يف بك أجتمع حتى أدبِّره ما عىل يُِعينني هللا ولعل املبارك، بقدومك ُحرًَّة رصُت إني وقالت:
ثناه فحدَّ علينا، دخل قد بخادمها وإذا الحديث، يف نحن فبينما هلل. الحمد فقلت: الحالل.
بخروجك ذلك يتم أن هللا ونسأل خريًا، آِخره جعل الذي هلل الحمد فقال: لنا، جرى بما
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فقالت: فاتر، اسمها وكان جاءت، قد أختها بالجارية وإذا الحديث، يف نحن فبينما سامًلا.
ورصت بالعتق عيلَّ َمنَّ تعاىل هللا فإن سامًلا؛ القرص من نُخِرجه حتى نعمل كيف أختي، يا
ثم النساء. ثياب أُلِبَسه بأن إال خروجه يف حيلة يل ليس لها: فقالت قدومه. بربكة حرًَّة
فلما الوقت، ذلك يف املؤمنني أمري يا خرجُت ثم فألبََستْنيها، النساء ثياب من ببدلة جاءت
وأنكرني إيلَّ فنظر يديه، بني والخدم جالس املؤمنني بأمري وإذا القرص وسط إىل جئُت
نقابي، رفعوا بي أتوا فلما الجارية. بهذه وائتوني أرسعوا لحاشيته: وقال اإلنكار، غاية
تفكَّر حديثي سمع فلما شيئًا، عليه أُْخِف ولم بالخرب فأخربته وسألني، عرفني، رآني فلما
عيلَّ تختارين كيف فقال: الدر، شجرة حجرة ودخل وساعته وقته من قام ثم أمري، يف
وجه عىل آخره إىل أوله من بحديثها ثته وحدَّ يديه بني األرض فقبَّلت التجار؟ أوالد بعض
انرصف، ثم وأحواله، العشق يف وعذرها لها، قلبه ورقَّ رحمها كالمها سمع فلما الصدق،
سأله الخليفة يدي بني حرض ملا صاحبك إن نْفًسا، ِطيبي وقال: خادمها عليها ودخل
حملك ما يل: وقال يديه بني وأحرضني الخليفة رجع ثم بحرف. حرًفا أخربتِه كما فأخربه
والصبابة جهيل ذلك عىل حملني املؤمنني، أمري يا فقلت: الخالفة؟ دار عىل التجاري عىل
ثم عنكما. عفوت فقال: يديه. بني األرض وقبَّلت بكيت ثم وكرمك. عفوك عىل واإلقبال
بحمل وأمر بها، وزوَّجني دؤاد أبي بن أحمد بالقايض فدعا فجلست، بالجلوس، أمرني
إىل ذلك جميع ونقلت خرجت أيام ثالثة وبعد حجرتها، يف وها وزفُّ إيلَّ، عندها ما جميع

جهازها. من كله وتنكره بيتي يف املؤمنني أمري يا تنظره ما فجميع بيتي،
أو يتذكَّرنا أن وأخاف كريم، رجل املتوكل أن اعلم األيام: من يوًما يل قالت إنها ثم
وما قلت: ذلك. من الخالص فيه يكون شيئًا أعمل أن فأريد الحساد، من أحٌد عنده يذكرنا
أرشِت الذي الرأي ِنْعم لها: فقلت الغناء. من والتوبة الحج يف أستأذنه أن أريد قالت: هو؟
يحب كان ألنه طلبها؛ يف جاءني قد الخليفة برسول وإذا الحديث، يف نحن فبينما إليه.
أنها فاتفق وطاعة. سمًعا فقالت: عنا. تنقطعي ال لها: فقال وخدمته. فمضت غناءها،
جاءت وقد إال أشعر فلم العادة، جري عىل إليها أرسل قد وكان األيام، بعض يف إليه ذهبت
راجعون! إليه وإنا هلل إنا وقلت: ذلك من ففزعُت العني، باكيَة الثياب ممزَّقَة عنده من
املتوكل؟ وأين فقالت: علينا؟ غضب املتوكل هل لها: فقلت علينا، بالقبض أمر أنه مُت وتوهَّ
إنه فقالت: األمر. بحقيقة أخربيني فقلت: رسمه. وانمحى حكمه انقىض قد املتوكل إن
عليه فهجم صدقة، بن وصدقة خاقان بن الفتح وعنده يرشب الستارة وراء جالًسا كان
بالبكاء الجميل والحظُّ بالرشور، الرسور وانقلب فقتله، األتراك من وجماعة هو املنترص
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وانحدرت املؤمنني أمري يا الحال يف قمت ثم هللا. وسلَّمنا والجارية أنا فهربت والعويل،
فنقلت فخفت واملستعني، املنترص بني الحرب بوقوع ذلك بعد الخرب وجاءني البرصة، إىل
نقصتها وال حرًفا زدتها ال املؤمنني أمري يا حكايتي وهذه البرصة. إىل مايل وجميع زوجتي
من هو املتوكل َجدِّك اسم عليه مما املؤمنني أمري يا بيتي يف نظرتَُه ما فجميع حرًفا.
ففرح الكرم. ومعدن النَِّعم أهل وأنتم األكرمني، أصولك من نعمتنا أصل ألن علينا؛ نعمته
منها وأوالدي الجارية للخليفة أخرجُت ثم حديثه، من ب وتعجَّ شديًدا، فرًحا بذلك الخليفة
عن الخراج برفع لنا وكتب بَدَواٍة واستدعى جمالهم، من َب فتعجَّ يديه، بني األرض فقبَّلوا
القبور وسكنوا بينهم الدهر فرَّق أن إىل نديًما واتخذه الخليفة ففرح سنة. عرشين أمالكنا

الغفور! امللك فسبحان القصور، بعد

الجوهري وزوجة الزمان قمر حكاية

الرحمن، عبد اسمه تاجر رجٌل الزمان قديم يف كان أنه السعيد امللك أيها أيًضا يُحكى ومما
الولد ى وسمَّ وجمالها، ُحسنها لشدة الصباح؛ كوكب البنَت ى فسمَّ وولًدا، بنتًا هللا رزقه قد
واالعتدال والبهاء والجمال الُحْسن من هللا أعطاهما ما نظر وملا ُحسنه، لشدة الزمان قمر
الفاسقني، وتحيُّل املاكرين ومكر الحاسدين وألسنة الناظرين أعني من عليهما خاف
وجارية والَديْهما غري أحٌد يََرهما ولم سنة، عرشَة أربَع مدَة قٍرص يف الناس عن فحجبهما
القرآن، تقرأ أمهما وكذلك هللا، أنزله كما القرآن يقرأ والدهما وكان خدمتهما، تتعاطى
والحساب الخط وتعلَّما القرآن، حِفَظا حتى ولده يُقرئ والرجل بنتها تُقرئ األم فصارت
قالت الرجال مبلغ الولد بلغ فلما معلم، إىل يحتاجا ولم وأمهما، أبيهما من واآلداب والفنون
غالم؟ أو بنت أهو الناس؟ أعني عن الزمان قمر ولَدك حاجٌب وأنت متى إىل زوجتُه: للتاجر
الدكان يف وتُقِعده السوق إىل معك تأخذه لم ِلَم غالًما كان حيث قالت: غالم. لها: فقال
والرشاء؟ البيع وتعلِّمه ابنك، أنه عندهم يشتهر أن ألجل ويعرفوه الناس يعرف حتى
وأما مخلَّفاتك، عىل يده فيضع ولدك، أنه عرفوا قد الناس فيكون أمر لك يحصل وربما
بل يصدِّقونه، ال فإنهم الرحمن. عبد التاجر ابن أنا للناس: وقال الحالة هذه عىل متَّ إذا
محروًما، ولدك ويصري الحكَّام أمواَلك وتأخذ ولًدا. له أن نعرف وال رأيناك ما له: يقولون
له فنزوِّجها يخطبها لها كفًوا أحًدا لعل الناس؛ عند أُشِهَرها أن مرادي البنت، وكذلك
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الناس. أعني من عليهما مخافًة لها: فقال بها. ونفرح

املباح. الكالم عن
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مخافًة لها: قال الكالم، ذلك له قالت ملا التاجر زوجة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هذه قال َمن أحَسَن وقد الغريات، شديُد وامُلِحبُّ لهما، محبٌّ ألني الناس؛ أعني من عليهما

األبيات:

َوال��زََّم��اِن َم��َك��اِن��َك َوِم��ْن َوِم��نْ��َك َوِم��نِّ��ي نَ��َظ��ِري ِم��ْن َع��َل��يْ��َك أََغ��اُر
ال��تَّ��َداِن��ي ِم��َن َس��ِئ��ْم��ُت َم��ا َدَواًم��ا ُع��يُ��ونِ��ي ِف��ي َوَض��ْع��تُ��َك أَنِّ��ي َوَل��ْو
َك��َف��اِن��ي َم��ا اْل��ِق��يَ��اَم��ِة يَ��ْوِم إَِل��ى يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي َواَص��ْل��تَ��ِن��ي َوَل��ْو

اليوم هذا يف وخذه هللا، يحفظه َمن عىل بأس وال هللا، عىل توكَّل زوجته: له فقالت
وحرسة للناظرين فتنة فصار املالبس، أفخر من بدلة ألبسته إنها ثم الدكان. إىل معك
يفتتن رآه َمن كل فصار السوق، إىل به ومىض معه أبوه وأخذه العاشقني، قلوب يف
لقصد تبعوه حيث الناس يشتم أبوه وصار عليه، ويسلِّم يده ويبوس إليه ويتقدَّم به
وأرشقت الفالني املحل يف طلعت قد الشمس إن يقول: الناس من البعض وصار الفرجة،
هالل ظهر يقول: والبعض الفالنية. الجهة يف البدر مطلع يقول: والبعض السوق. يف
خجل ألبيه حصل وقد له، ويدعون بالكالم الولد إىل حون يلمِّ وصاروا هللا. عباد عىل العيد
عليها؛ ويدعو أمه يشتم وصار الكالم، عن منهم أحًدا يمنع أن يقدر وال الناس، كالم من
خلفه عليه مزدحمني الخالئق فرأى أبوه والتفت خروجه. يف سببًا كانت التي هي ألنها
قدامه، ولده وأجلس وجلس الدكان ففتح الدكان، إىل وصل أن إىل ماٍش وهو وقدامه،
قدام يقف وغاٍد رائح من به مرَّ َمن كلُّ وصار الطريق، سدوا قد فرآهم الناس إىل والتفت
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النساء إجماع عليه وانعقد يفارقه. أن يقدر وال الجميل، الوجه ذلك إىل وينظر الدكان
قال: َمن بقول متمثلني والرجال

اتَّ��ُق��وْن ِع��بَ��اِدي يَ��ا َل��نَ��ا َوُق��ْل��َت ِف��تْ��نَ��ًة َل��نَ��ا اْل��َج��َم��اَل َخ��َل��ْق��َت
يَ��ْع��َش��ُق��وْن َال ِع��بَ��اُدَك َف��َك��يْ��َف اْل��َج��َم��اَل تُ��ِح��بُّ َج��ِم��ي��ٌل َف��أَنْ��َت

ورجاًال نساءً صفوًفا وواقفني عليه مزدحمني الناس الرحمن عبد التاجر رأى فلما
يصنع. ماذا يدِر ولم أمره، يف متحريًا وصار الخجل غاية خجل لولده، شاخصني لديه،
عليه أقبل قد الصالحني هللا عباد شعار وعليه السياحني من درويش ورجل إال يشعر فلم
فلما الِغزار، الدموع ويُرِخي األشعار ينشد وصار الغالم إىل َم تقدَّ ثم السوق، طرف من
دمع أفاض الزعفران، من كثيب عىل نابت البان، قضيب كأنه جالًسا الزمان قمر رأى

البيتني: هذين وأنشد العني

تَ��َالَال إِذَا بَ��ْدٍر َش��ِب��ي��َه َك��ِث��ي��ٍب َع��َل��ى ُغ��ْص��نً��ا َرأَيْ��ُت
َالَال َف��َق��اَل: ِل��ي. ِل��ي َف��ُق��ْل��ُت: لُ��ولُ��و َق��اَل: االْس��ُم؟ َم��ا َف��ُق��ْل��ُت:

قلُب ِلَهيْبتِه فانشقَّ اليمنى، بيده شيبته ويمسح الهوينا يميش صار الدرويش إن ثم
الشاعر: قول عليه وانطبق والنظر، العقل منه اندهش الغالم إىل نظر فلما الزحام،

َط��ْل اْل��ِف��ْط��ِر ِع��ي��ِد ِه��َالُل َوْج��ِه��ِه ِم��ْن َم��َح��ْل ِف��ي اْل��َم��ِل��ي��ُح ذَاَك َف��بَ��يْ��نَ��َم��ا
َم��َه��ْل َع��َل��ى َم��ْش��يُ��ُه َوَل��ِك��ْن يَ��ْم��ِش��ي أََه��ْل َق��ْد َوَق��اٍر ِذي ِب��َش��يْ��ٍخ إِذَا

ِل��ل��زُّْه��ِد أَثَ��ٌر َع��َل��يْ��ِه يُ��َرى
َواْل��َح��َالِل اْل��َح��َراِم ِف��ي َوَخ��اَض َوال��لَّ��يَ��اِل��ي اْألَيَّ��اَم َم��اَرَس َق��ْد
َك��اْل��ِخ��َالِل َص��اَر َح��تَّ��ى َوَرقَّ َوال��رَِّج��اِل ِب��ال��نِّ��َس��اءِ َوَه��اَم

ِج��ْل��ِد ِف��ي بَ��اِل��يً��ا َع��ْظ��ًم��ا وََع��اَد
َص��ِب��يَّ��ا يُ��َرى ِع��نْ��َدُه ��يْ��ُخ ال��شَّ أَْع��َج��ِم��يَّ��ا اْل��َف��نِّ ذَا ِف��ي َوَك��اَن
َغ��ِويَّ��ا َم��اِه��ًرا اْل��َخ��ْص��َل��تَ��يْ��ِن ِف��ي ُع��ذِْريَّ��ا ال��نِّ��َس��اءِ َم��َح��بَّ��ِة َوِف��ي

َزيْ��ِد ِم��ثْ��ُل َل��َديْ��ِه َف��َزيْ��نَ��ٌب
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ال��دَِّم��نَ��ا َويَ��بْ��ِك��ي ال��رَّبْ��َع َويَ��نْ��ُدُب اْل��ُح��ْس��نَ��ا َويَ��ْه��َوى ِب��اْل��َح��ْس��نَ��ا يَ��ِه��ي��ُم
ُه��نَ��ا أَْو ُه��نَ��اَك إَِل��ى ��بَ��ا ال��صِّ َم��َع ُغ��ْص��نَ��ا َش��ْوٍق َف��ْرِط ِم��ْن تَ��َخ��الُ��ُه

��ْل��ِد ال��صَّ ِط��بَ��اِع ِم��ْن اْل��ُج��ُم��وَد إِنَّ
بَ��ِص��ي��َرا أَْم��ِرِه ِف��ي ُم��ْس��تَ��يْ��ِق��ًظ��ا َخ��ِب��ي��ًرا اْل��َه��َوى َف��نِّ ِف��ي َوَك��اَن
َواْل��َغ��ِري��َرا ال��ظَّ��بْ��يَ��َة َوَع��انَ��َق َواْل��َع��ِس��ي��َرا ��ْه��َل ال��سَّ ِم��نْ��ُه َوَج��اَب

َواْل��ُم��ْرِد َم��ًع��ا ��يْ��ِب ِب��ال��شَّ َوَه��اَم

من َ تيرسَّ ما له وأخَرَج جيبه إىل يده أبوه فمدَّ ريحان، عرق وأعطاه الولد إىل تقدَّم ثم
وجلس الدراهم منه فأخذ سبيلك. حال إىل واذهْب درويش يا نصيبك خذ وقال: الدراهم،
متتابعة حرسات ويتحرسَّ ويبكي الولد إىل ينظر وصار الولد، قدام الدكان مصطبة عىل
كل يقول: وبعضهم عليه، وتعرتض إليه تنظر الناس فصارت النابعة، كالعيون ودموعه
أبوه وأما احرتاق. للولد عشق من قلبه يف الدرويش إن يقول: وبعضهم اق. فسَّ الدراويش
وال بيتنا، إىل ونروح الدكان نقفل حتى ولدي يا ُقْم وقال: قام الحال هذا عاين ملا فإنه
هي فإنها معنا؛ فعلت بما أمك يجازي تعاىل هللا رشاء، وال بيع اليوم هذا يف لنا يتبقى
وقفل الدرويش فقام الدكان. أقفل حتى قم درويش، يا قال: ثم كله. هذا يف تسبَّبت التي
منزلهما، إىل وصال أن إىل والناس الدرويش فتبعهما ومىش. ولده وأخذ دكانه التاجر
أراَك يل وما درويش؟ يا تريد ما له: وقال الدرويش إىل التاجر والتفت املنزل، الولد فدخل
تعاىل. هللا ضيف والضيف الليلة، هذه يف ضيفك أكون أن أريد سيدي، يا فقال: تبكي؟
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك درويش. يا ادخل هللا، بضيف مرحبًا فقال:

املباح.
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ضيف أنا الزمان: قمر والد للتاجر قال ملا الدرويش أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إن نفسه: يف التاجر وقال درويش. يا ادخل هللا، بضيف مرحبًا التاجر: له فقال هللا.
وأُخفي الليلة، هذه يف أقتله أن بد فال فاحشة منه وطلب للولد عاشًقا الدرويش هذا كان
هو الدرويش أدخل إنه ثم نصيبه. يأكل الضيف فإن فساد، عنده ما كان وإن قربه،
وناغشه الدرويش بجانب اجلس ولدي، يا الزمان: لقمر ا رسٍّ وقال قاعة يف الزمان وقمر
الطاقة من لكما ناظًرا أكون فأنا فساًدا منك طلب فإن عندكما، من أخرج أن بعد والعبه
القاعة تلك يف الدرويش به اختىل ملا الولد إن ثم وأقتله. إليه فأنزل القاعة، عىل املطلة
يرد الولد كلَّمه وإذا ويبكي، ويتحرسَّ إليه ينظر الدرويش فصار الدرويش، بجانب قعد
يأكل فصار العشاء، أتى أن إىل ويبكي، ويتنهد الولد إىل ويلتفت يرتعش وهو برفق عليه
النوم، وقت وجاء الحديث وفرغ الليل ربع مىض فلما البكاء، عن يفرت وال الولد من وعينه
فقال يخرج، أن وأراد تخالفه. وال الدرويش عمك بخدمة تقيَّد ولدي، يا الولد: أبو قال
عندك، نائم ولدي هو وها ال، قال: عندنا. نَْم أو معك ولدك خذ سيدي، يا الدرويش: له
وقعد هما وخالَّ خرج ثم بخدمتك. ويقوم حاجتك يقيض فولدي شيئًا نفسك تشتهي ربما

فيها. هما التي القاعة عىل تطل طاقة فيها ثانية قاعة يف
الدرويش، إىل تقدَّم فإنه الولد، أمر من كان ما وأما التاجر، أمر من كان ما هذا
ولدي؟ يا الكالم هذا ما له: وقال الدرويش فاغتاظ عليه، نفسه ويعرض يناغشه وصار
ثم ولدي! يا عني ابعد يرضيك، ال منكر هذا إن اللهم الرجيم! الشيطان من باهلل أعوذ
له: وقال عليه روحه ورمى الولد فتبعه الولد، عن بعيًدا وقعد مكانه من الدرويش قام
الدرويش غيظ فازداد يحبك؟ قلبي وأنا ِوصايل لذَِّة من نفسك تحرم درويش يا يشء ألي
بهذه أنني يعرف أبي إن له: فقال بخربك! وأخربه أباك ناديُت عني تمتنع لم إن له: وقال
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فقال أعجبتك؟ أََما عني؟ تمتنع يشء ألي بخاطري، فاجرب يمنعني، أن يمكن وال الصفة،
الشاعر: قول وأنشد البواتر. بالسيوف ُقطِّعُت ولو ذلك أفعل ما ولدي يا وهللا له:

ِب��اْل��ُم��تَ��َواِن��ي َوَل��ْس��ُت َوإِنَ��اثً��ا ذُُك��وًرا اْل��ِم��َالَح يَ��ْه��َوى َق��ْل��ِب��ي إِنَّ
َزاِن��ي أَنَ��ا َوَال َالِئ��ًط��ا أَُك��ْن َل��ْم َوبُ��ُك��وًرا أََص��اِئ��ًال أََراُه��ْم بَ��ْل

يف أنام بقيت ما أنا سبييل، حال إىل أروح حتى الباب يل افتح قم له: وقال بكى ثم
وُحْمرة وجهي إلرشاق انظر له: يقول وصار الولد به فتعلَّق قدميه، عىل قام ثم املكان. هذا
وَرنَا والساقي، الَخْمر تُخِجل ساٍق عن له كشف ثم شفايفي. ة وِرقَّ َمعاطفي ولِني خدِّي
َمن بعض فيه قال كما الدالل رخيَم الجمال بديَع وكان والراقي، ْحر السِّ يُعِجز بَلْحٍظ إليه

قال:

اْل��بَ��رَّاِق َك��ال��لُّ��ْؤلُ��ِؤ َس��اِق��ِه َع��ْن َع��اِم��ًدا يَ��ْك��ِش��ُف َق��اَم ُم��ذْ أَنْ��َس��ُه َل��ْم
��اِق ال��سَّ َك��ْش��ِف يَ��ْوَم اْل��ِق��يَ��اَم��َة إِنَّ ِق��يَ��اَم��ِت��ي تَ��ُق��وَم أَْن ِم��ْن تَ��ْع��َج��بُ��وا َال

نهود من أحسن فإنها نهودي، إىل انظر له: يقول وصار صدره الغالم له َ بنيَّ ثم
والعبادة، النسك من وخلِّنا والزهادة الورع فدَِع النبات، السكر من أحىل وريقي البنات،
هذه واترك الردى، من األمان وعليك أبًدا، يشء من تَخْف وال بجمايل، وتملَّ وصايل واغتنم
عقله عنان ويثني ويبديه محاسنه من خفي ما يريه وصار العادة. بئَسِت فإنها البالدة
ال حرام يشء هذا إن ولدي، يا استِح باهلل! أعوذ ويقول: وجهه يلفت والدرويش بتثنيه،
يصيل، وصار الِقبلة واستقبل الدرويش منه فانفلت الغالم، عليه فشدَّد املنام. يف وال أفعله
ثاني الصالة فنوى إليه م يتقدَّ أن وأراد وسلَّم ركعتني صىلَّ حتى تركه يصيلِّ رآه فلما
هذه وما الولد: له فقال وخامًسا. ورابًعا ثالثًا هكذا يفعل يََزل ولم ركعتني، وصىلَّ مرة،
املحراب. يف الليل طول وأنت حظنا أضعت السحاب؟ عىل تطري أن مرادك وهل الصالة؟
الشيطان، عنك اخِز ولدي، يا له: فقال عينيه. بني يبوسه وصار عليه ارتمى الغالم إن ثم
الدرويش إن له وأقول أبي أنادي أريد ما بي تفعل لم إن له: فقال الرحمن. بطاعة وعليك
هذا كل لحمك. عىل عظمك يكرس حتى ويرضبك عليك فيدخل الفاحشة، بي يفعل أن يريد
يف وقال فساد، عنده ما الدرويش أن الولد أبي عند فثبت بأذنه، ويسمع بعينه ينظر وأبوه
صار الولد إن ثم كلها. املشقة هذه ل يتحمَّ كان ما مفسوًدا الدرويش هذا كان لو نفسه:
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الغيظ، غاية الدرويش اغتاظ حتى عليه قطعها الصالة نوى وكلما الدرويش، يحاول
وقال بخاطره، وأخذ دموعه ومسح أبوه عليه فدخل الولد، فبكى ورضبه، الولد عىل وأغلظ
ولدي؟ رأيَت حني وتتحرسَّ تبكي يشء ألي الحالة، هذه عىل كنت حيث أخي، يا للدرويش:
فيك ظننُت رؤيته عند تبكي رأيتك ملا أنا له: فقال نعم. له: قال سبب؟ من لهذا هل
فاحشًة منه تطلب رأيتك إذا أني وأضمرُت أجرِّبك، حتى األمر بهذا الولد فأمرت السوء،
باهلل ولكن غاية، عىل الصالح من أنك عرفُت منك وقع ما رأيُت فلما وأقتلك، عليك أدخل
ساكن عيلَّ تحرِّك ال سيدي، يا له: وقال الدرويش د فتنهَّ بكائك. بسبب تخربني أن عليك
ألعترب واألقطار؛ البالد يف َسيَّاح درويش أنني اعلم فقال: تخربني. أن بد ال فقال: الجراح.
النهار ضحوة جمعة يوم يف البرصة مدينة دخلت أنني فاتفق والنهار، الليل خالق بآثار

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك …
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َسيَّاح، درويش أنني اعلم للتاجر: قال ملا الدرويش أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مفتوحة الدكاكني فرأيت النهار، ضحوية جمعة يوم يف البرصة مدينة دخلُت أني فاتفق
وال رجل فيها ليس خالية وهي واملرشوب، واملأكول والبضائع األصناف سائر من وفيها
حسيس حس وال قطط وال كالب واألسواق الشوارع يف وليس ولد، وال بنت وال امرأة
وكالبهم؟ بقططهم املدينة هذه أهل راح أين ترى، يا وقلت: ذلك من بت فتعجَّ إنس، وال
زيات دكان ودخلت خباز فرن من سخنًا عيًشا فأخذت جائًعا وكنت بهم؟ هللا فعل وما
ورأيت أردت، ما فرشبت رشبات دكان وطلعت وأكلت، والعسل، بالسمن العيش وبَسْسُت
فيها وليس بالقهوة، ممتلئة النار عىل البكارج فيها ورأيت فدخلتها مفتوحة القهوة
املوت أتاهم املدينة هذه أهل كأنَّ عجيب! اليشء هذا إن وقلت: كفايتي، فرشبت أحد
يقفلوا أن قدروا وما فهربوا بهم نزل يشء من خافوا أو الساعة، هذه يف كلهم فماتوا
حصة واختفيت فخفت تدق، نوبة بصوت وإذا األمر، هذا يف أفكر أنا فبينما دكاكينهم.
مشني وقد األقمار كأنهن جوارَي فرأيت الخروق، خالل من أنظر ورصت الزمان، من
بثمانني زوًجا أربعون وهنَّ الوجوه، مكشوفات بل غطاء، غري من زوًجا زوًجا السوق يف
الذهب من وعليها عليه مما أقدامه ينقل أن يقدر ال جواد عىل راكبة وليدة ورأيت جارية،
الزينة بأفخر مزيَّنة وهي غطاء غري من الوجه مكشوفة الوليدة وتلك والجواهر، والفضة
ويف الذهب، من قالئد صدرها ويف الجوهر، من عقد عنقها ويف امللبوس، أفخر والبسة
والجواري باملعادن، عة مرصَّ الذهب من خالخل رجَليْها ويف كالنجوم، تيضء أساور يديها
من قبْضتُُه عظيم بسيف مقلَّدة جارية يديها وبني وشمالها، يمينها وعن وخلفها قدامها
قدامي التي الجهة إىل الصبية تلك وصلت فلما بالجواهر، ع مرصَّ ذهب من وعالئقه زمرد
الدكان، هذا داخل يف يشء حس سمعت قد إني بنات، يا وقالت: الجواد عنان حبسْت
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الوجوه. مكشوفات ونحن علينا يتفرج أن ومراده مستخٍف أحد فيه يكون لئال ففتِّْشنَه
قد فرأيتهن خائًفا، أنا وبقيت فيها، مستخٍف أنا التي القهوة قدام الذي الدكان ففتَّْشَن
للجارية فقالت يديك. بني هو وها رجًال، هنا رأينا قد سيدتنا، يا لها: وقلن برجل خرْجَن
مطروًحا ترْكنَه ثم عنقه، ورضبت الجارية إليه فتقدَّمت عنقه. ارمي السيف: معها التي
الصبية، بعشق قلبي تعلََّق ولكن الحالة، هذه رأيت ملَّا أنا ففزعُت . ومَضنْيَ األرض عىل
األسواق يف الناس ودرجت يدخلها، دكان له كان َمن كلُّ وصار الناس ظهر ساعة وبعد
ينتبه ولم ا، رسٍّ فيه كنت الذي املكان من أنا فخرجُت عليه، يتفرَّجون املقتول عىل وا والتمُّ
أحد يخربني فلم ا، رسٍّ عليها س أتجسَّ فرصت الصبية، تلك عشق قلبي تملَّك ولكن أحد، يل
هذا ابنك رأيت فلما حرسة، عشقها من قلبي ويف البرصة من خرجت إني ثم بخرب. عنها
لهيبًا، بقلبي وأرضم الغرام، نار عيلَّ وهيَّج بها فأذكرني الصبية، بتلك الناس أشبه رأيته
عليك باهلل سيدي، يا وقال: مزيد، من عليه ما شديًدا بكاءً بكى إنه ثم بكائي. سبب وهذا

وخرج. الباب له ففتح سبييل. حال إىل أذهب حتى الباب يل تفتح أن
الدرويش كالم سمع ملا فإنه الزمان، قمر أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
أصبح فلما والهيام، الَوْجد به وهاج الغرام، منه وتمكَّن الصبيَّة، تلك بعشق باله اشتغل
إال واحد منهم وليس املراد، لتحصيل البالد يسافرون التجار أوالد كل ألبيه: قال الصباح
تجارة يل ز تجهِّ لم أبي يا يشء وألي فيها. ويربح بها فيسافر بضاعة له ز يجهِّ وأبوه
رون فيسفِّ املال، من مقلُّون التجار إن ولدي، يا له: فقال سعدي؟ وأنظر بها أسافر حتى
وليس كثرية، أموال فعندي أنا وأما الدنيا، وجلب واملكاسب الفوائد أجل من أوالدهم
الجمال يف فريد وأنت خصوًصا ساعة؟ فراقك عىل أقدر ال وأنا أغرِّبك فكيف طمع، عندي
ألسافر متجًرا يل تجهز أن إال يمكن ال أبي، يا له: فقال عليك. وأخاف والكمال والُحسن
يل ز فجهِّ خاطري تطييب أردت وإن تجارة، وال مال غري من ولو وأهرب أغافلك وإال به،
زوجته أخرب بالسفر متعلًقا أبوه رآه فلما الناس. بالد عىل وأتفرج أسافر حتى بضاعة
أن مع الغربة، بالد إىل به ليسافر متجًرا له ز أجهِّ أن يريد ولدك إن لها: وقال الخرب بهذا
فكلهم التجار؛ أوالد عادة هذه إن ذلك؟ من يرضك ماذا زوجته: له فقالت كربة. الغربة
وأما املال، كثرة يطلبون فقراء التجار غالب إن لها: فقال واملكاسب. باألسفار يتفاخرون
فأنا بذلك له تسمح ال أنت كنَت وإن ترض، ال الخري زيادة له: فقالت كثري. فمايل أنا
الكربة. بئست ألنها الغربة؛ من عليه أخاف إني التاجر: فقال مايل. من متجًرا له ز أجهِّ
ونفتضح نراه فال ونطلبه ولدنا يذهب وإال االكتساب، فيه الذي باالغرتاب بأس ال قالت:
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وأعطته دينار، ألف بتسعني لولده متجًرا َز وجهَّ زوجته كالم التاجر فقبل الناس. بني
وقالت: دينار، خمسمائة الواحد قيمة أقل الجواهر، ثمني من ا فصٍّ أربعون فيه كيًسا أمه
إىل وساَفَر ذلك جميع الزمان قمر فأخذ تنفعك. فإنها الجواهر بهذه احتفْظ ولدي، يا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك البرصة.
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وكان البرصة، إىل وسافر ذلك جميع أخذ الزمان قمر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البرصة وبني بينه يبَْق لم حتى مسافًرا يزل ولم وسطه، عىل وشدَّه كمٍر يف الجواهر وَضَع
ولطَّخ قتيَلنْي بني فرقد وَخَدمه، رجاله وقتلوا وعرَّْوه العرب عليه فخرج واحدة، مرحلة إال
وراحوا، أمواله أخذوا ثم أحد، منه يتقرَّب ولم فرتكوه مقتول، أنه العرب فظنَّ بالدم، روحه
شيئًا يملك ال وهو ومىش القتىل بني من الزمان قمر قام سبيلهم حال إىل العرب راح فلما
دخوله أن فاتفق البرصة، دخل حتى سائًرا يزل ولم حزامه، عىل التي الفصوص غري
األسواق فرأى الدرويش، أخرب كما الناس من خالية املدينة وكانت جمعة، يوم يف كان
هو فبينما ج. يتفرَّ وصار ورشب فأكل بالبضائع، ممتلئة وهي مفتوحة والدكاكني خالية
رأى وملا عليهن، فتفرَّج البنات، جاءت أن إىل دكان يف فاختفى تدق، النوبة سمع إذ كذلك
القيام. يستطيع ال صار حتى والهيام، الَوْجد وملكه والغرام العشق أخذه راكبة الصبيَّة
رجل إىل ه وتوجَّ السوق إىل فذهب األسواق، ومألت الناس ظهرت الزمان من حصة وبعد
ثم محله، إىل ورجع له فباعه دينار، ألف يساوي األربعني من حجًرا له وأخرج جوهري،
التمام. البدر كأنه وطلع الحمام ودخل حوائجه َ غريَّ الصباح أصبح فلما الليلة، تلك بات
البس وهو البرصة شوارع يف يتفرَّج وصار دينار، آالف بأربعة فصوص أربعة باع ثم
وعمل رأسه وحلق عنده فدخل مزينًا، رجًال فيه فرأى سوق، إىل وصل حتى املالبس أفخر
خالية فرأيتها املدينة هذه دخلت وباألمس البالد، غريب أنا والدي، يا قال: ثم صحبة، معه
يف راكبة صبيَّة وبينهن بناتًا رأيت إني ثم جان، وال إنس من أحد فيها وما السكان من
فقال ال. قال: الخرب؟ بهذا غريي أخربَت هل ولدي، يا له: فقال رأى، بما وأخربه … موكب
الكالم يكتمون ال الناس كل فإن غريي، أحد ام قدَّ الكالم هذا تذكر أن إياك ولدي، يا له:
يصل حتى ناس إىل ناٍس من الكالم ينتقل أن عليك فأخاف صغري ولد وأنت واألرسار،
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هذه غري يف يعرفه وال رآه أحد ما رأيته الذي هذا أن ولدي يا واعلم فيقتلوك، أصحابه إىل
ضحوة عند جمعة يوم كل ويف الحرسة، بهذه يموتون فإنهم البرصة أهل وأما املدينة،
املدينة أهل وجميع األسواق، يف امليش عن ويمنعونها والقطط الكالب يحبسون النهار
أن وال السوق، يف يمر أن منهم أحد يقدر وال األبواب، عليهم ويغلقون الجوامع يدخلون
أسأل الليلة هذه يف ولدي يا ولكن البليَّة، هذه سبب ما أحٌد يعرف وال طاقة، من يطل
شاء فإن املدينة، هذه أخبار وتعرف األكابر بيوت تدخل داية فإنها سببها؛ عن زوجتي
وقال: الذهب من كبشة فكبش به. تخربني بما أخربك وأنا غٍد يف عندي تأتي تعاىل هللا
وقال: ثانية كبشة وكبش أمي. صارت فإنها لزوجتك، وأعِطِه الذهب هذا خذ والدي، يا
وأجيء وأسألها زوجتي إىل أروح حتى مكانك اجلس ولدي، يا املزين: فقال لك. هذا خذ

الصحيح. بالخرب إليك
أن مرادي لها: وقال الغالم، بشأن وأخربها زوجته إىل وراح الدكان يف تركه ثم
باالطِّالع متولِّع فإنه التاجر؛ الشاب هذا بها أخرب حتى املدينة هذه أمر بحقيقة تخربيني
وأظن الجمعة، يوم ضحوة يف األسواق عن والحيوانات الناس امتناع من أمرها حقيقة عىل
هاِته ُرْح له: فقالت كثري. خري منه لنا يحصل أخربناه فإذا سخي، كريم وهو عاشق أنه
فذهب مقضية. الحاجة إن لك: وتقول السالم تُقرئك فإنها زوجتي، أمك كلِّم تعاَل له: وقل
بنا اذهب ولدي، يا له: وقال بالخرب فأخربه ينتظره، قاعًدا الزمان قمر فرأى الدكان إىل
عىل دخل حتى به وسار أخذه ثم مقضية. الحاجة إن لك: تقول فإنها زوجتي، أمك إىل
أمي، يا لها: وقال لها وأعطاها دينار مائة أخرج إنه ثم وأجلسته، به بت فرحَّ زوجته،
جاءته قد البرصة سلطان أن اعلم ولدي، يا فقالت: تكون؟ َمن الصبيَّة هذه عن أخربيني
أريد لهم: وقال الجوهرجية جميع فأحرض يثقبها، أن فأراد الهند، ملك عند من جوهرة
له، أعطيته تمنَّاه فمهما تَْمنية، عيلَّ له يثقبها والذي الجوهرة، هذه يل تثقبوا أن منكم
العطب، رسيع الجوهر إن الزمان، ملك يا وقالوا: فخافوا رأسه. أرمي فإني كرسها وإْن
يخرج ال فنحن نطيق، ال ما لنا تحمِّ فال الكرس، عليه الغالب ألن ويسلم؛ أحد يثقبه أن وقلَّ
شيخكم؟ وَمن امللك: فقال منا. أخرب شيخنا وإنما الجوهرة، هذه نثقب أن أيدينا من
جيدة، معرفة وله كثرية، أموال وعنده الصناعة، بهذه منَّا أخرب وهو عبيد، املعلم له: قالوا
وأمره إليه فأرسل الجوهرة. هذه لك يثقب أن وأمره يديك، بني ه وأحِرضْ إليه فأرِسْل
عيلَّ تمنَّ له: فقال امللك، مزاج عىل وثقبها فأخذها املذكور، الرشط عليه ورشط بثقبها،
زوجته، يشاور أن أراد أنه ذلك يف والسبب غٍد. إىل أمهلني الزمان، ملك يا فقال: معلم. يا
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ِعَظِم وِمن شديدة، محبًة يحبها وكان املوكب، يف رأيتها التي الصبية تلك زوجته وكانت
حتى التمنية أمهل ذلك وألجل فيه، شاَوَرها إذا إال شيئًا يفعل ال كان أنه لها محبته
أمهلتها وقد تمنية، وأعطاني جوهرة للملك ثقبت إني لها: قال إليها أتى فلما يشاورها.
النريان، تأكلها ال أموال عندنا نحن قالت: أتمناه؟ حتى تريدين يشء فأي أشاورك، حتى
يدخلون أهلها أن البرصة شوارع يف ينادي أنه امللك عىل فتمنَّ تحبني كنت إن ولكن
يف يكون حتى صغري وال كبري البلد يف يبَق وال بساعتني، الصالة قبل الجمعة يوم الجوامع
مفتوحة، البلد دكاكني ويَرتكون والبيوت املساجد أبواب عليهم وتُقَفل البيت، يف أو املسجد
َمن وكل شباك، من وال طاقة من أحد ينظرني وال املدينة يف وأشق بجواريَّ أركب وأنا
أهل بني ونادى تمنَّاه، ما فأعطاه األمنية، هذه عليه وتمنَّى امللك إىل فراح قتلته. به عثرُت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك … البرصة
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أهل بني ونادى تمنَّاه، ما الجوهري أعطى ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بحبسها امللك فأمر والكالب. القطط من البضائع عىل نخاف إننا قالوا: تمنَّاه، بما البرصة
كل يف تخرج الجارية تلك وصارت الجمعة، صالة من الناس تخرج حتى اليوم ذلك يف
أن أحد يقدر وال البرصة، شوارع يف بجواريها وتركب بساعتني الصالة قبل جمعة يوم
بالجارية، عرَّفتك وقد السبب، هو فهذا شباك. من وال طاقة من يطل أن وال السوق يف يمر
مرادي أمي، يا فقال: بها؟ االجتماع مرادك أو خربها معرفة مرادك هل ولدي يا ولكن
من عندي أمي، يا فقال: الفاخرة. الذخائر من عندك بما أخربني فقالت: بها. االجتماع
ثمن وصنف دينار، خمسمائة منه واحد كل ثمن صنف أصناف؛ أربعة املعادن ثمني
ثمن وصنف دينار، ثمانمائة منه واحد كل ثمن وصنف دينار، سبعمائة منه واحد كل
تسمح نفيس قال: منها؟ بأربعة نفسك تسمح وهل له: قالت دينار. ألف منه واحد كل
خمسمائة ثمنه يكون ا فصٍّ منها وأخرج مطرود، غري من ولدي يا ُقْم قالت: بالجميع.
دكانه يف جالًسا تََره إليه واذهب الجوهرية، شيخ عبيد املعلم دكان عن واسأل دينار،
وقل الفص وأخرج الدكان عىل واجلس عليه فسلِّم الصناع، يده وتحت فاخرة ثياب وعليه
قدر اجعله بل كبريًا، تجعله وال بالذهب، خاتًما يل وِصْغه الحجر هذا خذ معلم، يا له:
كلَّ الصنَّاع وأعِط ديناًرا عرشين أعِطِه ثم جيًدا. صنًعا واصنعه زيادة، غري من مثقال
الكرَم وأظِهِر ديناًرا، فأعِطِه سائل أتاك وإذا معه، وتحدَّث حصًة عنده واقعد ديناًرا، واحد
معك فهاِت أصبحت فإذا هناك، وِبْت منزلك إىل وُرْح عنده من ُقْم ثم بمحبتك، يتولَّع حتى
الوكالة إىل وذهب عندها من خرج ثم كذلك. وهو قال: فقري. فإنه ألبيك وأعطها دينار مائة
عبيد املعلم دكان عن وسأل الجواهر سوق إىل به وعمد دينار، خمسمائة ثمنه ا فصٍّ وأخذ
مهابًا، رجًال الجوهرية شيخ رأى الدكان إىل وصل فلما دكانه، عىل فدلُّوه الجوهرية، شيخ
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السالم عليه فردَّ عليكم. السالم لهم: فقال صناع، أربعة يده وتحت فاخرة ثياب وعليه
يل تصوغ أن منك أريد معلم، يا له: وقال الفص له أخرج جلس فلما وأجلسه، به ب ورحَّ
طيبة. صياغة وِصْغه زيادة، غري من مثقال قدر اجعله ولكن بالذهب، خاتًما الحجر هذا
أعطى ثم باقية. واألجرة نقشه، نظري يف هذه خذ له: وقال ديناًرا عرشين له أخرج ثم
َمن كلُّ وصار معه، يتحدَّث وقعد عبيد، املعلم وأحبَّه الصنَّاع فأحبَّه ديناًرا، صانع كل
يف عدة عنده كان عبيد املعلم إن ثم كرمه. من فتعجبوا ديناًرا، يعطيه السائلني من أتاه
يشغله غريبًا شيئًا يصنع أن أراد إذا أنه عادته من وكان الدكان، يف التي العدة مثل بيته
تجلس زوجته الصبيَّة وكانت الغريبة. الصنعة منه يتعلَّمون ال الصنَّاع إن حتى بيته، يف
يليق ال بحيث صناعته، يف غريب يشء كل يصنع فإنه إليها ونظر قدامه كانت فإذا قدامه،
ما له: قالت زوجته رأته فلما البيت، يف عجيبة صنعة الخاتم هذا يصنع فقعد بامللوك. إال
خمسمائة ثمنه فإن بالذهب، خاتًما أصوغه أن أريد قال: الفص؟ بهذا تصنع أن مرادك
وله تقدح، وخدود تجرح عيون له الصورة جميل تاجر لغالم قال: ملن؟ له: فقالت دينار.
مثل عنق وله كاملرجان، حمر وشفايف النعمان، كشقائق ووجنتان سليمان، كخاتم فم
وصار وكذا. كذا فعل كريم، لطيف ظريف بحمرة، مرشب أبيض وهو الغزالن، أعناق
محاسنه لها يذكر زال وما وكماله، كرمه لها يصف وتارًة وجماله، ُحْسنَه لها يصف تارًة
إنسانًا لزوجته يصف الذي من أعرص أحد يكن ولم فيه، قها عشَّ حتى أخالقه وكرم
يشء فيه يوجد هل له: قالت الغرام بها فاض فلما باملال! سخائه وفرط والجمال بالُحْسن
كان وربما الصفة، يف شبيهك وهو فيه، كلها محاسنك جميع لها: فقال محاسني؟ من
فسكتت، مرة. بألف منك أحسن إنه َلقلُت: خاطرك عىل أخاف أني ولوال عمرك، قدر عمره
حتى محاسنه تعداد يف يتحدث يزل لم الصايغ إن ثم قلبها. يف محبته نار التهبت ولكن
له: فقالت إصبعها، قدر عىل فجاء فلبسته، لها ناوله ثم الخاتم، هذا صياغة من فرغ
فقال إصبعي. من أنزعه وال يل يكون أنه وأشتهي الخاتم، هذا حب قلبي إن سيدي، يا
إليك، به جئت إياه باعني فإن منه، أشرتيه أن أطلب وأنا كريم، صاحبه فإن اصربي، لها:
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك مثله. وأصوغه لك أشرتيه آخر حجر عنده كان وإن

املباح. الكالم
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وأنا كريم صاحبه فإن اصربي، لزوجته: قال الجوهري أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أشرتيه آخر حجر عنده كان وإن إليك، به جئت إياه باعني فإن منه، أشرتيه أن أطلب

مثله. لك وأصوغه
بات فإنه الزمان قمر أمر من كان ما وأما وزوجته، الجوهري أمر من كان ما هذا
هذه خذي لها: وقال املزين زوجة العجوز إىل وأتى دينار مائة أخذ أصبح فلما منزله، يف
قلت كما فعلت هل له: قالت إنها ثم له، فأعطاها ألبيك. أعِطها له: فقالت دينار. املائة
فضعه الخاتم أعطاك فإذا الجوهرية، شيخ إىل اآلن ه وتوجَّ ُقْم له: قالت نعم. قال: لك؟
فيقول ضيًِّقا. جاء الخاتم إن أخطأَت، معلم، يا له: وقل برسعة وانزعه إصبعك رأس يف
ثانيًا، وصياغته كرسه إىل أحتاج ال له: فقل واسًعا؟ وأصوغه أكرسه هل تاجر، يا لك:
دينار سبعمائة ثمنه يكون آَخر حجًرا له وأخِرْج جواريك. من لجارية وأعِطِه خذه ولكن
لكل وأعِط ديناًرا ثالثني وأعِطِه ذلك. من أحسن فإنه يل، ِصْغه الحجر هذا خذ له: وقل
منزلك إىل ارجع ثم باقية. واألجرة نقشه، نظري يف الدنانري هذه له: وقل دينارين صانع
ذهب إنه ثم الحيلة. بقية لك أكمل وأنا دينار مائتا ومعك الصباح يف وتعاَل هناك وبت
قال: الحاجة؟ قضيَت له: قال جلس فلما الدكان، عىل وأجلسه به ب فرحَّ الجوهري إىل
أخطأَت له: وقال رسيًعا نزعه ثم إصبعه، رأس يف وحطَّه فأخذه الخاتم، له وأخرج نعم.
هل تاجر، يا الجوهري: له فقال إصبعي. عىل ضيِّق إنه له: وقال له ورماه معلم! يا
خمسمائة ألنه تافه؛ ثمنه فإن جواريك، إلحدى وألِبْسه إحسانًا خذه ولكن ال، قال: عه؟ أوسِّ
له: وقال دينار سبعمائة ثمنه آخر ا فصٍّ له أخَرَج ثم ثانيًا. صياغته إىل يحتاج فال دينار،
ملَّا سيدي، يا له: فقال دينارين. صانع كل وأعطي ديناًرا ثالثني أعطاه ثم هذا. اصنع
ومىض، تركه ثم باقية. واألجرة نقشه، نظري يف هؤالء قال: أجرته. نأخذ الخاتم نصوغ
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إىل ذهب الجوهري إن ثم الصنَّاُع. وكذلك الزمان قمر كرم شدة من الجوهري فاندهش
ألنه طيب؛ بختك وأنت الشاب، هذا من أكرم عيني رأت ما فالنة، يا لها: وقال زوجته
لها: قال ثم القصة، لها وحكى جواريك. لبعض أعِطِه يل: وقال ثمن بال الخاتم أعطاني
وصار والسالطني. امللوك أوالد من هو وإنما التجار، أوالد من هو ما الولد هذا أن أظن
الثاني له صاغ والجوهري الخاتم لبست ثم وهياًما. وَوْجًدا غراًما فيه تزداد مَدَحه كلما
األول، الخاتم داخل من إصبعها يف لبسته صناعته من فرغ فلما بقليل، األول من أوسع
الخاتمان يكون أن فأشتهي إصبعي! يف الخاتمني أحسَن ما انظر، سيدي، يا قالت: ثم
إىل ه وتوجَّ الخاتم أخذ أصبح فلما بات، ثم لك. الثاني أشرتي لعيل اصربي، لها: فقال يل.

الدكان.
إىل ًها متوجِّ أصبح فإنه الزمان قمر أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
أعطاك فإذا الجوهري، إىل ه توجَّ له: فقالت دينار، مائتي وأعطاها املزين، زوجة العجوز
واسًعا، جاء الخاتم إن معلم، يا أخطأَت وقل: رسيًعا وانزعه إصبعك يف فَضْعه الخاتم
أخذَت كنَت فلو القياس، يأخذ أن له ينبغي بشغل مثيل أتاه إذا مثلك يكون الذي واملعلم
خذ له: وقل دينار ثمانمائة ثمنه يكون آخر حجًرا له وأخِرْج أخطأَت! ما إصبعي قياس
كل وأعِط ديناًرا، أربعني أعِطِه ثم جواريك. من جارية إىل الخاتم هذا وأعِط اصنعه، هذا
يقول ماذا وانظر باقية. فإنها األجرة وأما نقشه، نظري يف هذا له: وقل دنانري ثالثة صانع
فقري رجل فإنه وقته؛ عىل بها يستعني ألبيك وأعِطها دينار ثالثمائة ومعك تعاَل ثم لك،
أعطاه ثم وأجلسه، به َب فرحَّ الجوهري إىل توجه إنه ثم وطاعة. سمًعا فقال: الحال.
مثيل أتاه إذا مثلك الذي للمعلم ينبغي له: وقال برسعة ونزعه إصبعه يف فوضعه الخاتم
وأعِطِه خذه ولكن أخطأت، ما إصبعي قياس أخذَت كنَت فلو قياسه، يأخذ أن بشغل
يل واصنعه هذا خذ له: وقال دينار ثمانمائة ثمنه حجًرا له أخَرَج ثم جواريك. إلحدى
أربعني له وأخَرَج القياس فأخذ معك. والحق صدقَت فقال: إصبعي. قدر عىل خاتًما
أجرة كم سيدي، يا له: فقال باقية. واألجرة نقشه نظري يف هذه خذ له: وقال ديناًرا
وصار حصة معه تحدَّث إنه ثم بأس. ال له: فقال كثري! علينا فإحسانك منك، أخذناها

وانرصف. تركه ذلك وبعد ديناًرا، يعطيه سائل به يمرُّ كلما
وقال بيته إىل َه توجَّ فإنه الجوهري أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
من أحىل وال منه أجمل وال منه أكرم رأيت فما التاجر! الشاب هذا أكرم ما لزوجته:
حيث الذوق، عديم يا له: فقالت مدحه، يف ويبالغ وكرمه محاسنه لها يذكر وصار لسانه!
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وتعمل تعزمه أن لك ينبغي نني مثمَّ خاتمني أعطاك وقد الصفات، هذه فيه تعرف كنَت
وإن كثريًا، خريًا منه تنال ربما منزلنا وجاء املودة منك رأى فإذا إليه، د وتتودَّ ضيافة له
أنت هل لها: فقال عندي. من الضيافة له أعمل وأنا فاعزمه بضيافة، له تسمح ال كنَت
الذوق، عديم ولكنك بخيل أنت ما له: قالت الكالم؟! هذا تقويل حتى بخيل أنني تعرفني
فقال عليه. وأكِّد بالطالق عليه فاحلف امتنع وإن بدونه، تَِجئْ وال الليلة هذه يف فاعزمه
الدكان إىل متوجًها يوم ثالث يف وأصبح ونام الخاتم صاغ إنه ثم والعني. الرأس عىل لها:

فيها. وجلس
دينار ثالثمائة أخذ فإنه الزمان قمر أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
عزم فإذا اليوم، هذا يف عليك يعزم ربما له: فقالت لزوجها، وأعطاها العجوز إىل وتوجه
دينار أربعمائة معك وهاِت الصباح، يف به فأخربني لك جرى فمهما عنده وبتَّ عليك
األحجار، من يبيع الدراهم منه فرغت كلما وصار وطاعة. سمًعا فقال: ألبيك. وأعطها
ثم صحبة، معه وعقد عليه، وسلَّم باألحضان وأخذه له فقام الجوهري إىل ه توجَّ إنه ثم
إن املعلمني، سيد يا فيك هللا بارك له: فقال إصبعه. قدر عىل فرآه الخاتم له أخرج إنه
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك مرادي. عىل ليس الفص ولكن موافقة، الصياغة

املباح. الكالم

349





٩٧٠ الليلة كانت فلام

موافقة، الصياغة إن للجوهري: قال ملا الزمان قمر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وأخَرَج جواريك. إلحدى وأعِطِه فخذه منه، أحسن عندي ألن مرادي؛ عىل ليس الفص ولكن
له: فقال أتعبناك. فإننا تؤاخذنا وال أجرتك، خذ له: وقال دينار مائة له وأخَرَج غريه له
تعلَّق قلبي وأنا كثري، بيشء علينا لت وتفضَّ إياه، أعطيتنا قد فيه تعبنا الذي إن تاجر، يا
بخاطري. وتجرب الليلة هذه يف ضيفي تكون أن عليك فباهلل فراقك، عىل أقدر وال بحبك،
غري بأنني وأخربهم أتباعي أويص أن ألجل الخان إىل ه أتوجَّ أن بد ال ولكن بأس، ال فقال:
الفالني. الخان يف قال: خان؟ أي يف نازل أنت له: فقال ينتظروني. ال حتى الخان يف بائت
املغرب قبل الخان ذلك إىل ه توجَّ الجوهري إن ثم بأس. ال فقال: هناك. إليك أجيء فقال:
وجلسا بيته، يف به ودخل أخذه إنه ثم بدونه، البيت دخل إن عليه زوجته غضب من خوًفا
يتحدثان صارا ثم به، فافتتنت دخوله حني رأته الصبيَّة وكانت نظري، لها ليس قاعة يف
إىل يسامره يزل ولم والرشبات، القهوة جاءت ذلك وبعد ورشبا فأكال العشاء، جاء أن إىل
فلما املرشوب، من فنجانان ومعها جارية عليهما دخلت ثم الفريضة، فصلَّيَا العشاء وقت
قمر وجه يف فنظرت نائَمنْي، فرأتهما الصبيَّة جاءت ثم فناَما، النوم عليهما غلب رشبا
قفاه عىل قلبته ثم امِلَالح؟ عِشَق من ينام كيف وقالت: جماله، من عقلها فاندهش الزمان
أثَّر حتى بوس بعلقة خدوده عىل نزلت غرامه من غيظها شدة ومن صدره، عىل وركبت
تمصُّ تزل ولم باملص، شفته عىل ونزلت وجنته، وزهت حمرته فاشتدت خده، يف ذلك
معه تزل ولم أوارها. يُْرَو ولم نارها، تنطفئ لم ذلك ومع فمها، من الدم خرج حتى شفته
والح، الفجر وتبلَّج الصباح، جبني أَرشَق حتى ساق عىل ساق والتفاف وعناق بوس بني
مثل بيشء جاريتها أرسلت ذلك وبعد وراحت، وتركته عواشق أربعة جيبه يف وضعْت ثم
أن أسيادي يا اعلموا الجارية: لهما فقالت وأفاقا، فعطسا مناخريهما، يف فوضَعتْه النشوق
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الزمان: قمر قال ثم واإلبريق، بالطشت لهما وأتت الصبح. لصالة فقوموا وجبْت، الصالة
صاحبي، يا للتاجر: الجوهري فقال النوم. يف الحد تجاوزنا وقد جاء، الوقت إن معلم، يا
قمر إن ثم صدقَت. فقال: األمر. هذا يل يجري فيها أنام كلما ثقيل، القاعة هذه نوم إن
عجائب! فقال: وشفته. خدوده أحرقته وجهه عىل املاء وضع فلما يتوضأ، أخذ الزمان
ثم تحرقني؟! وشفتي خدودي بال فما النوم يف واستغرقنا ثقيًال القاعة هواء كان إذا
فقال: الناموس. أكل من هذا أن أظن فقال: تحرقني. وشفتي خدودي إن معلم، يا قال:
يصبح مثلك ضيف عندي كان إذا ولكن ال، قال: مثيل؟ فيها لك يجري وهل عجائب!
كان إذا وأما أمرد، مثلك الضيف كان إذا إال ذلك يكون وال الناموس، قرص من يشكو
يهوى ال الناموس كأن لحيتي، إال عني الناموس منع وما الناموس، عليه يعفُّ فال ملتحيًا

صدقَت. له: فقال اللحى. أصحاب
العجوز، إىل الزمان قمر وراح وخرجا فأفطرا بالفطور، لهما جاءت الجارية إن ثم
رأيت ما قال: رأيت. بما فأخربني وجهك، عىل الحظ آثار أرى إني له: قالت رأته فلما
إال أفقنا فما نمنا، ثم العشاء، وصلينا قاعة يف املحل وصاحب أنا يت تعشَّ وإنما شيئًا،
ناموس إن لها: قال شفتك؟ وعىل خدك يف الذي األثر هذا ما وقالت: فضحكت الصبح.
جرى ما مثل البيت لصاحب جرى وهل صدقَت، فقالت: الفعال. هذه معي فعل القاعة
إال يعفُّ وال اللحى، أصحاب يرضُّ ال القاعة تلك ناموس أن أخربني ولكنه ال، قال: لك؟
وإن الناموس، قرص من يشكو يصبح أمرد كان فإن ضيف، عنده يكون وكلما امُلْرد، عىل
قال: هذا؟ غري شيئًا رأيَت فهل صدقَت، فقالت: ذلك. من يشء له يجري فال ملتحيًا كان
وقالت: وضحكت فأخذتها لها، فأعطاها إياها. أرني قالت: عواشق. أربعة جيبي يف رأيت
لك تقول إنها قالت: ذلك؟ وكيف قال: جيبك. يف العواشق هذه وضعت قد معشوقتك إن
وال صغريًا تزل لم أنت ولكن ينام، ال يعشق الذي فإن نمت، ما عاشًقا كنَت لو باإلشارة:
فرأتك الليل يف جاءتك وقد امِلَالح؟ ِعْشق عىل حَمَلك فما العواشق، بهذه اللعب إال بك يليق
بل ذلك، منك يكفيها ال ولكنها األمارة، هذه لك وحطَّت بالبوس، خدودك فقطَّعت نائًما
عاجًال، تنَْم فال معه رحت فإذا الليلة، هذه يف عليك فيعزم زوجها إليك ترسل أن بد ال
لها: قال الحيلة. لك أكمل وأنا حصل، بما أخربني وتعاَل دينار خمسمائة معك وهاِت

الخان. إىل ه توجَّ ثم وطاعة. سمًعا
لزوجها: قالت فإنها الجوهري زوجة أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
وقطَّع الليلة هذه يف عليه شوََّش الناموس إن فالنة يا ولكن نعم، قال: الضيف؟ راح هل
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إال يهوى ال فإنه قاعتنا؛ ناموس عادة هذه فقالت: منه. استحيت وأنا وشفته، خدوده
إىل به وأتى وعزمه فيه هو الذي الخان يف إليه َه فتوجَّ اآلتية. الليلة يف اعزمه ولكن امُلْرد،
فنجانًا. واحد كل وأعطت الجارية عليهما فدخلت العشاء، وصلَّيَا ورشبا فأكال القاعة،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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فرشبا فنجانًا، واحد كل وأعطت عليهما دخلْت الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ينام؟ ال والعاشق عاشق، أنك ِعي وتدَّ تنام كيف علق، يا له: وقالت الصبية فأتت وناما،
ثم الصباح، إىل وهراش ومص وعض ببوس عليه نازلة زالت وال صدره عىل ركبت ثم
ملتهبة كأنها وخدوده فنبََّهتْهما، الصباح عند جاريتها وأرسلت سكينًا جيبه يف له حطَّت
الجوهري: له فقال والتقبيل. املص بسبب كاملرجان وشفاهه االحمرار شدة من بالنار
السكني رأى إنه ثم الشكاية، ترك النكتة عرف ملا ألنه ال، قال: عليك. شوَّش الناموس لعل
وأخذ الخان، إىل َه وتوجَّ الجوهري عند من خرج القهوة ورشب أفطر وملا فسكت، جيبه يف
عني، غصبًا نمت إني لها: وقال رأى، بما وأخربها العجوز، إىل وذهب دينار خمسمائة
الليلة يف منها يحميك هللا له: فقالت جيبي. يف سكني غري شيئًا رأيت ما أصبحت وملا
القابلة، الليلة عندهم معزوم وأنت ذبحتك. أخرى مرًة نمَت إن لك: تقول إنها القابلة،
قبل ترشبه وما تأكله بما أخربني فقالت: العمل؟ يكون وكيف فقال: ذبَحتْك. نمَت فإن
واحد كل وتعطي العشاء بعد جارية علينا تدخل ثم الناس، عادة عىل نتعىش قال: النوم.
يف الداهية إن له: فقالت الصباح. يف إال أفيق وال نمت فنجاني رشبت فمتى فنجانًا، منَّا
قل الجارية لك تعطيه وحني ويرقد، سيدها يرشب حتى ترشبه وال منها فخذه الفنجان،
روحك واجعل املخدة خلف الفنجان فكبَّ بالقلة إليك لتجيء فتذهب ماءً. اسقيني لها:
وبعد عنك، فرتوح الفنجان، رشبت أن بعد نمَت أنك تظن بالقلة إليك ترجع فلما نائًما،
الخان. إىل توجه ثم وطاعة. سمًعا فقال: أمري. تخالف أن وإياك الحال، لك يظهر حصٍة
لزوجها: قالت فإنها الجوهري، زوجة أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
إىل به ودخل وأخذه وعزمه إليه َه فتوجَّ ثالثة. مرًة فاعزمه لياٍل، ثالث الضيف إكرام
فرشب فنجانًا، واحد كلَّ وأعطت دخلت بالجارية وإذا العشاء وصلَّيَا يَا تعشَّ فلما القاعة،
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سيدي؟ يا ترشب أََما الجارية: له فقالت يرشب، لم فإنه الزمان قمر وأما ورقد، سيدها
املخدة خلف الفنجان فكبَّ بالقلة، إليه لتجيء فذهبت القلة. هاتي عطشان، أنا لها: فقال
الفنجان رشب ملا إنه وقالت: بذلك سيدتها فأخربت راقًدا، رأته الجارية رجعت فلما ورقد،
ودخلت ماضية سكينًا أخذت ثم حياته. من أحسن موته إن نفسها: يف الصبيَّة فقالت رقد.
رآها فلما بطنك. أشق اآلن أحمق! يا اإلشارة تلحظ لم وأنت مرات ثالَث تقول: وهي عليه
اإلشارِة هذه فْهُم ما له: فقالت ضاحًكا، وقام عينيه فتح السكني يدها ويف عليه مقبلة
وجرى عجوز، من قال: املعرفة؟ هذه لك أين من فأخربني ماكٍر، بداللِة بل فطنتك، من
العجوز إىل وُرْح عندنا من اخرج غٍد يف له: فقالت بالخرب. وأخربها … وكذا كذا معها يل
لها: فقل معي. لك: قالت فإن املقدار؟ هذا عن زيادة الِحيَل من معك بقي هل لها: وقل
عن فاتركها معي، ما آِخر وهذا مقدرة يل ما قالت: وإن جهاًرا. إليها الوصول يف اجتهدي
التدبري. بقية أعرف وأنا وأخربني معه فتعاَل ويعزمك، زوجي إليك يأتي غٍد ليلِة ويف بالك

بأس. ال فقال:
الصلة واتصال باتفاق، الجر حرف وأعمال وعناق ضمٍّ عىل الليلة بقية معها بات ثم
ثم الصباح، إىل الحالة هذه عىل يزاال ولم معزول، اإلضافة كتنوين وزوجها باملوصول،
أقيم أن قصدي وإنما سنة، وال شهر وال يوم وال ليلة منك يكفيني ما أنا له: قالت
ونبلغ األلباب ذوي تحريِّ ِحيًَال زوجي مع لك أعمل حتى اصرب ولكن العمر، بقية معك
وأنقل بالدك، إىل معك وأروح بك ج وأتزوَّ يطلِّقني حتى الشكَّ عليه وأُدِخل اآلراب، بها
كالمي اسمع ولكن آثاره، ومحو دياره خراب عىل لك وأتحيَّل عندك، وذخائره ماله جميع
فقالت خالف. عندي وما وطاعة، سمًعا لها: فقال تخالفني. وال لك أقوله فيما وطاِوْعني
أكثََر ومتى ثقيل، آدم ابن إن أخي، يا له: فقل وعزمك زوجي جاء وإن الخان، إىل ُرْح له:
القاعة؟ يف وأنت أنا وأرقد ليلة كلَّ عندك أروح وكيف والبخيل، الكريُم منه اشمأزَّ الرتداد
كان فإن عنهن، منعك بسبب مني حريمك يغتاظ فربما مني تغتاظ ال أنت كنَت فإن
النوم، وقت إىل عندي تسهر تارًة أنت وتبقى بيتك، بجانب بيتًا يل فخذ عرشتي مرادك
وهذا حريمك، مع تدخل وأنت منزيل إىل أروح ثم النوم، وقت إىل عندك أسهر تارًة وأنا
فأشري ويشاورني إيلَّ يأتي ذلك بعد فإنه ليلة. كل حريمك عن حجبك من أحسن الرأي
ومتى بالِكرا، ساكن والجار بيتنا، فيه ساكن هو الذي البيت فإن جارنا، يُخِرج أن عليه
أمرتك. كما وافعل اآلن ُرِح له: قالت إنها ثم تدبرينا. بقية علينا هللا يهون البيَت أتيت
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الجارية أتت مدة وبعد نائًما، روحه جعل وهو وراحت تركته ثم وطاعة. سمًعا لها: فقال
فقال ال. قال: عليك. شوََّش الناموس لعل تاجر، يا قال: الجوهري أفاق فلما فنبََّهتْهما،
ه وتوجَّ أشغالهما، إىل وخرجا القهوة ورشبا أفطرا إنهما ثم عليه. اعتدت لعلك الجوهري:
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك جرى. بما وأخربها العجوز إىل الزمان قمر

املباح.
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جرى بما وأخربها العجوز إىل ه توجَّ ملَّا الزمان قمر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
التدبري هذا من أكثر عندك فهل وكذا، كذا لها وقلُت وكذا، كذا يل قالت إنها لها: وقال
وفرغت تدبريي انتهى هنا إىل ولدي، يا فقالت: جهاًرا؟ بها االجتماع إىل توصليني حتى
عند الجوهري إليه ه توجَّ الصباح أصبح وملا الخان، إىل َه وتوجَّ تركها ذلك فعند حييل.
بقيت وما أحببتك وأنا ملاذا له: فقال معك. أروح أني يمكن ال له: فقال وعزمه. املساء
معي العرشة طول مرادك كان إن له: فقال معي. تميض أن عليك فباهلل فراقك؟ عىل أقدر
أسهر وأنا عندي تسهر شئَت وإْن بيتك، بجانب بيتًا يل فخذ وبينك بيني الصحبة ودوام
بيتي، بجانب بيتًا عندي إن له: فقال فيه. وينام بيته إىل منا كلٌّ يروح النوم وعند عندك،
وصلَّيَا يَا وتعشَّ معه فمىض لك. أخليه غٍد ويف الليلة هذه يف معي فامِض ملكي، وهو
فيه، غشَّ ال الزمان قمر وفنجان فرَقَد، العمل فيه الذي الفنجان زوجها ورشب العشاء،
إنه ثم امليت. مثل َمْرميٌّ وزوجها الصباح إىل تسامره وقعدت فجاءته يرقد، ولم فرشبه
فإني بيتي يل أخِل رجل، يا له: وقال الساكن أحرض وأرَسَل العادة عىل النوم من صحا
ونقل الزمان قمر فيه وسكن له فأخاله والعني. الرأس عىل له: فقال إليه. احتجت قد
بيته، إىل راح ثم الزمان، قمر عند الجوهري سهر الليلة تلك ويف فيه. مصالحه جميع
عمل حتى باملال وأرغبته فأحرضته ماهر، معماري إىل الصبيَّة أرسلت يوم ثاني ويف
يشعر فما األرض، تحت طابًقا له وجعل الزمان، قمر إىل يوصل قرصها من رسدابًا لها
فأرته جئِت؟ أين من لها: فقال املال. من كيسان ومعها عليه داخلة وهي إال الزمان قمر
الصباح، إىل وتالعبه تهارشه وقعدت ماله. من الكيسني هذين خذ له: وقالت الرسداب
ينتظرها فقعد لك. وآتي دكانه إىل ليذهب وأنبِّهه له أروح حتى انتظرني له: قالت ثم
أربعة أخذت ذهابه وبعد الدكان، إىل وذهب وصىل َ أ وتوضَّ وأيقظته، لزوجها وانرصفت
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ثم عنده، وجلست املال. هذا خذ له: وقالت الرسداب من الزمان قمر إىل وراحت أكياس
وملا السوق، إىل الزمان قمر َه وتوجَّ بيتها إىل َهْت فتوجَّ سبيله، حال إىل منهما كلٌّ انرصف
يف جاءه الجوهري إن ثم ذلك، وغري وجواهر أكياس عدة عنده رأى املغرب وقت يف رجع
فرقد وأسقتهما، العادة عىل الجارية فدخلت وإياه، هو فيها وسهر القاعة، إىل وأخذه بيته
الصبيَّة إليه أقبلت ثم فيه، غشَّ ال سالم فنجانه ألن يشء أصابه ما الزمان وقمر سيدها،
هذه عىل يزالوا ولم الرسداب، من بيته إىل املصالح تنقل الجارية وصارت تالعبه، وجلست
إىل راح منهما وكلٌّ القهوة، وأسَقتْهما سيدها نبَّهت الجارية إن ثم الصباح، إىل الحالة
وكلفها بيده صياغته وهي لزوجها كانت سكينًا له أخرجْت يوم ثالث ويف سبيله، حال
الناس منه طلبها ما كثرة ومن الصياغة، حسن يف مثيل لها يوجد لم دينار، خمسمائة
هذه خذ له: قالت ثم املخلوقني، من ألحد ببيعها نفسه تسمح ولم صندوق يف وضعها
له: وقل حزامك من وأخِرْجها عنده واجلس زوجي إىل وُرْح حزامك، يف وحطَّها السكني
أو فيها مغلوب أنا هل وأخِربْني اليوم، هذا يف اشرتيتها فإني السكني، هذه انظر معلم، يا
اشرتيتها؟ أين من لك: قال فإن سكيني، هذه لك: يقول أن ويستحي يعرفها فإنه غالب؟
منهما واحد فقال بعضهما، مع يتقاتالن الالوندية من اثنني رأيت له: فقل أخذتها؟ وبكم
هذا ويف دراهم، تعطيني معها أجتمع وكلما صاحبتي، عند كنت قال: كنَت؟ أين لآلخر:
سكني فإنها السكني هذه خذ ولكن الوقت، هذا يف دراهم تطول ال يدي إن يل: قالت اليوم
له: قلت ذلك يقول سمعتُه وملا السكني، فأعجبَتْني بيعها، ومرادي منها فأخذتُها زوجي،
غالية؟ أو رخيصة هي هل ترى فيا دينار. بثالثمائة منه فأخذتها اشِرت. فقال: يل؟ أتبيعها
قاعدة فرتاني برسعٍة إيلَّ وتعاَل عنده من وُقْم مدًة معه تحدَّْث ثم لك، يقول ما وانظر
السكني تلك أخذ ثم وطاعة. سمًعا لها: فقال السكني. فأَْعِطني أنتظرك، الرسداب فم يف
السكني فرأى وأجلسه، به ب فرحَّ عليه، فسلََّم الجوهري، دكان إىل وراح حزامه يف وحطَّها
وصار التاجر؟ هذا إىل أوَصَلها وَمن سكيني، هذه إن نفسه: يف وقال َب فتعجَّ حزامه يف
أخَرَجها الزمان بقمر وإذا تشابهها؟ سكني أو سكيني هي تَُرى يا ويقول: نفسه يف يفكِّر
املعرفة، حقَّ عرفها يده من أخذها فلما عليها. ج تفرَّ السكني هذه خذ معلم، يا وقال:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك سكيني. هذه يقول أن واستحى

360



٩٧٣ الليلة كانت فلام

عرفها، الزمان قمر من السكني أخذ ملا الجوهري أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
به أوصته بما فأخربه اشرتيتها؟ أين من له: قال ثم سكيني، هذه يقول أن واستحى
النار واتقدت دينار. خمسمائة تساوي ألنها رخيصة؛ الثمن بهذا هذه له: فقال الصبيَّة.
بحر يف غريق وهو معه يتحدَّث وصار صنعته، يف الشغل عن أياديه وارتبطت قلبه يف
عذاب يف قلبه وصار واحدة، بكلمة عليه يردُّ كلمة خمسني الغالم كلَّمه وكلما األفكار،

الشاعر: قال كما وصار الخاطر منه وتكدَّر اضطراب، يف وجسمه

اْل��ِف��ْك��ِر َغ��اِئ��َب يَ��َرْونِ��ي َك��لَّ��ُم��ونِ��ي أَْو ُم��َك��اَل��َم��ِت��ي َح��بُّ��وا إِذَا َق��ْوًال أَْدِر َل��ْم
ال��ذََّك��ِر ِم��َن أُنْ��ثَ��اَه��ا ال��نَّ��اَس أَْف��ُرُق َال َل��ُه َق��َراَر َال ِف��ْك��ٍر بَ��ْح��ِر ِف��ي َغ��ْرَق��اُن

َه وتوجَّ عنده من قام ثم الساعة. هذه يف مشغول لعلك له: قال حالته ت تغريَّ رآه فلما
كما فعلَت هل له: قالت رأته فلما تنتظره، الرسداب باب يف واقفًة فرآها برسعة، البيت إىل
ألنها الثمن؛ بهذا رخيصة إنها يل قال لها: قال لك؟ قال ما له: قالت نعم. قال: أمرتُك؟
بعد له جرى ما أدِر ولم عنده من فقمُت أحواله ت تغريَّ ولكن دينار، خمسمائة تساوي
وقعدت. موضعها يف وحطَّتْها السكني أخذت ثم منه. عليك وما السكني هاِت فقالت: ذلك.
الزمان قمر ذهاب بعد فإنه الجوهري أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
د وأتفقَّ أقوم أن بدَّ ال نفسه: يف وقال الوسواس عنده وكثر النار، بقلبه التهبْت عنده من
الثعبان، مثل ينفخ وهو زوجته عىل ودخل البيت وأتى فقام باليقني. الشك وأقطع السكني
صدرها ْت دقَّ ثم الصندوق. يف قالت: سكيني؟ أين لها: فقال سيدي؟ يا لك ما له: فقالت
قال بها! لترضبه السكني تطلب فأتيَت أحد مع تخاَصْمَت لعلك ي، همِّ يا وقالت: بيدها
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ففتحت لها، فحلف أحًدا. بها ترضب ال أنك تحلف حتى قالت: إياها. أَِريني هاتي لها:
خذيها لها: قال إنه ثم عجيب! يشء هذا إن ويقول: يقلِّبها فصار له، وأخرَجتْها الصندوق
سكينًا صاحبنا مع رأيت إني لها: قال ذلك؟ سبب ما أخربني له: قالت مكانها. يف وحطِّيها
باليقني. الشكَّ قطعُت الصندوق يف رأيتها وملا لها: قال ثم كله، بالخرب وأخربها … مثلها
لها: فقال السكني؟! وأعطيتُه الالوندي صاحبَة وجعْلتَني سوءًا بي ظننَت لعلك له: فقالت
له: فقالت قلبي. من الشك ارتفع السكني رأيت ملا ولكن األمر، هذا يف شككُت إني نعم،
إىل ه وتوجَّ خرج ثم أرضاها، حتى إليها يعتذر فصار خري. فيك بقي ما أنت رجل، يا
عند يكن ولم بيده، صنََعها وكان زوجها، ساعة الزمان قمر أعطت يوم ثاني ويف دكانه،
باألمس رأيته الذي إن له: وقل عنده واجلس دكانه إىل ُرْح له: قالت إنها ثم مثلها، أحد
لك أين من له: فقلت الساعة؟ هذه أتشرتي يل: وقال ساعة، يده ويف اليوم هذا يف رأيته
وخمسني بثمانية منه فاشرتيتها إياها. فأعطتني صاحبتي عند كنت قال: الساعة؟ هذه
من قمت وإذا لك، يقول ما وانظر غالية؟ أو الثمن بهذا رخيصة هي هل فانظر ديناًرا،
فلما به، أمرته ما معه وفعل الزمان قمر إليه فراح إياها. وأعطني برسعة فأتني عنده
وراح تركه الغالم إن ثم الَهمُّ، وداَخَله دينار! سبعمائة تساوي هذه قال: الجوهري رآها
قالت ساعتي؟ أين لها: وقال ينفخ دخل بزوجها وإذا الساعة، تلك وأعطاها الصبيَّة إىل
العيل باهلل إال قوة وال حول ال فقال: بها، له فأتت هاتيها. لها: قال حارضة. هي ها له:
إني أقول؟ ماذا لها: فقال بخربك. فأخربني خرب، بال أنت ما رجل، يا له: فقالت العظيم.

األبيات: هذه أنشد ثم الحاالت. هذه يف ت تحريَّ

أَْدِري َال َح��يْ��ُث ِم��ْن اْألَْح��َزاُن ِب��َي َوَح��اَق��ْت أَْم��ِري ِف��ي َش��كَّ َال َوال��رَّْح��َم��ُن تَ��َح��يَّ��ْرُت
��بْ��ِر ال��صَّ ِم��َن أََم��رَّ َش��ْيءٍ َع��َل��ى َص��بَ��ْرُت أَنَّ��ِن��ي ��بْ��ُر ال��صَّ يَ��ْع��َل��َم َح��تَّ��ى َس��أَْص��ِب��ُر
اْل��َج��ْم��ِر ِم��َن أََح��رَّ َش��ْيءٍ َع��َل��ى َص��بَ��ْرُت َوإِنَّ��َم��ا َص��بْ��ِري ��بْ��ِر ال��صَّ ُم��رِّ ِم��ثْ��ُل َوَم��ا
اْألَْم��ِر َص��اِح��ِب ِم��ْن ��بْ��ِر ال��صَّ ِب��ُح��ْس��ِن أُِم��ْرُت َوإِنَّ��َم��ا اْل��ُم��َراِد ِف��ي أَْم��ِري اْألَْم��ُر َوَم��ا

صياغتها ألنَّ عرفتُها وقد سكيني، أوًال صاحبنا التاجر مع رأيت إني امرأة، يا قال: ثم
ورأيت فرأيتها، وأتيُت القلب، تغمُّ بأخباٍر وأخَربَني مثلها، يوجد وليس عقيل، من اخرتاع
وأخَربَني البرصة، يف مثلها يوجد وليس عقيل، من اخرتاع أيًضا وصياغتها ثانيًا الساعة معه
مقتىض له: فقالت يل. جرى ما أعرف بقيُت وما عقيل يف ُت فتحريَّ القلب، تغمُّ بأخباٍر أيًضا
فجئَت خيانتي، وجوَّزت مصالحك وأعطيته وصاحبته التاجر ذلك خليلُة أنا أني كالمك
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حيث رجل، يا لكن خيانتي! أثبَتَّ كنَت عندي والساعة السكني رأيت ما كنَت ولو تسألني،
كرهتك فإني هذا، بعَد ماءٍ يف أشاِربُك وال زاٍد يف أُواِكلُك بقيُت ما الظن هذا بي ظننَت إنك
بهذا مقابلتها عىل وتندََّم خرج ثم أرضاها، حتى بخاطرها يأخذ فصار التحريم. كراهَة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وجلس. دكانه إىل َه وتوجَّ الكالم،
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هذا عىل يتندَّم صار زوجته عند من خرج ملا الجوهري أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من عليه ما وِفْكٍر شديد، قلق يف وصار الدكان، يف معه وجلس الدكان إىل ذهب ثم الكالم،
الزمان بقمر يأِت ولم وحده، البيت إىل أتى املساء وعند ومكذِّب. مصدِّق بني ما وهو مزيد،
بينك التي الصحبُة بردِت هل قالت: منزله. يف قال: التاجر؟ أين الصبية: له فقالت معه،
فقام خاطري. شأن من هاِته قم له: فقالت منه. جرى مما كرهته إني وهللا قال: وبينه؟
د. يتنهَّ وصار قلبه يف النار فاتقدت فعرفها، فيه منشورة حوائجه فرأى بيته عليه ودخل
َمن عندك! حوائجي إن له: يقول أن فاستحى ِفْكر؟ يف أراك يل ما الزمان: قمر فقال
هناك. لنتسىلَّ البيت إىل بنا قم ولكن تشويش، عندي حصل له: قال وإنما إليك؟ أوصلها
الليلة، تلك وسهرا معه تعىشَّ ثم وأخذه، عليه فحلف معك. أروح فال ، محيلِّ يف َدْعني فقال:
يرد كلمة مائة التاجر الغالم تكلَّم وإذا األفكار، بحر يف غريق وهو معه يتحدث وصار
رشبا فلما العادة، عىل بفنجانني الجارية عليهما دخلت ثم واحدة، بكلمة الجوهري عليه
الزمان قمر عىل الصبية دخلت ثم مغشوش، غري فنجانه ألن الغالم؛ يرقد ولم التاجر رقد
النسوان؟ مكائد يعرف وال سكران، غفلته يف هو الذي القرنان هذا رأيت كيف له: وقالت
الدكان، إىل خلفك وأروح جارية بهيئة أتهيأ غٍد يف ولكن يطلِّقني، حتى أخدعه أن بد فال
بألف فاشرتيتها الجارية هذه فرأيت اليسريجية خان اليوم دخلت إني معلم، يا له: وقل
ونهودي وجهي عن له اكشف ثم غالية؟ أو الثمن بهذا رخيصة هي هل يل فانظرها دينار.
آخر أنظر حتى الرسداب من بيتي أدخل وأنا منزلك، إىل بي وارجع خذني ثم عيلَّ، وفرِّجه
إىل وانرشاح وبسط وهراش ومناَدمة وصفاء أنس عىل ليلتهما أمضيا إنهما ثم معه. أمرنا
فقاما الزمان، وقمر سيدها فأيقظْت الجارية وأرسلت مكانها إىل ذهبت ذلك وبعد الصباح،
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بيته، دخل الزمان وقمر دكانه إىل الجوهري وخرج القهوة ورشبا وأفطرا الصبح وصلَّيا
ه توجَّ ثم جارية، أصلها وكان جارية، بصفة وهي الرسداب من له خرجت بالصبيَّة وإذا
دكان إىل بها وصل حتى خلفه وهي ماشيًا يزل ولم خلفه، ومشت الجوهري دكان إىل
بقصد اليسريجية خان اليوم دخلت إني معلم، يا وقال: وجلس عليه فسلَّم الجوهري،
أن وقصدي دينار، بألف فاشرتيتها فأعجبتني ل، الدالَّ يد يف الجارية هذه فرأيت الفرجة
فرآها وجهها عن له وكشف ال؟ أم الثمن بهذا رخيصة هي هل وتنظرها عليها تتفرج
كانت كما بة ومخضَّ ومكحلة الزينة بأحسن ومتزينة ملبوسها أفخر البسة وهي زوجته
بيده، صاغها ألنه وصيغتها؛ وملبوسها بوجهها املعرفة حق فعرفها بيته، يف قدامه تتزين
زوجته أنها عنده ق وتحقَّ إصبعها، يف الزمان لقمر جديًدا صاغها التي الخواتم ورأى
حليمة، اسمها وزوجته حليمة. قالت: جارية؟ يا اسمك ما لها: فقال الجهات. سائر من
قال: دينار. بألف قال: اشرتيتها؟ بكم له: وقال ذلك، من َب فتعجَّ بعينه، االسم له فذكرت
يشء. بال ومصاغها وملبسها الخواتم ثمن من أقلُّ دينار األلف ألن ثمن؛ بال أخذتها إنك
مرادك. افعل فقال: بيتي. إىل بها أذهب فأنا أعجبتك وحيث بالخري، هللا ك َ برشَّ له: فقال

قرصها. يف وقعدت الرسداب من ونزلت بيته إىل وراح فأخذها
قلبه، يف اشتعلت النار فإن الجوهري، أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
شبيهتها، الجارية هذه تكون البيت يف كانت فإن زوجتي، أنظر أروح أنا نفسه: يف وقال
قام إنه ثم شك. غري من هي تكون البيت يف زوجتي تكن لم وإن شبيه، له ليس َمن وجلَّ
فرضب الدكان، يف بها رآها التي وزينتها بملبسها قاعدة فرآها البيت، دخل أن إىل يجري
لك حصل هل رجل، يا له: فقالت العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقال: يد عىل يًدا
كان إذا لها: فقال األمور. من أمر لك يكون أن بد ال عادتك، هذه فما خربك؟ ما أو جنون؟
مثل قدُّها جارية اشرتى صاحبنا التاجر قال: قل. له: فقالت ي. تغتَمِّ فال أخربك أن مرادك
جميع يف تشبهك وهي ملبسك، مثل وملبسها اسمك، مثل واسمها طولك، مثل وطولها قدِّك،
عليها فرَّجني فلما مصاغك، مثل ومصاغها خواتمك، مثل خواتم إصبعها ويف صفاتك،
من جاء وال صاحبناه وال التاجر هذا رأينا ما ليتنا أمري، يف ت تحريَّ وقد أنت، أنها ظننت
وأدَخَل الوفاء، بعد الجفاء يف سببًا وكان الصفاء، بعد عيشتي كدَّر فإنه عرفناه؛ وال بالده
صاحبي، والتاجر معه كنُت التي أنا أكون لعيل وجهي يف ُطلَّ له: فقالت قلبي. يف الشك
أي فقال: يكيدك. حتى عيلَّ يفرِّجك أن عىل معه واتفقت جارية بصفة تلبَّسُت وقد
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ًال مغفَّ الجوهري ذلك وكان الفعال. هذه مثل تفعيل أن بك أظن ما أنا الكالم؟! هذا يشء
قال: َمن بقول يسمع ولم الرجال، مع يفعْلَن وما النساء مكايدة عن

َم��ِش��ي��ُب َح��اَن َع��ْص��َر ��بَ��اِب ال��شَّ بُ��َع��يْ��َد َط��ُروُب اْل��ِح��َس��اِن ِف��ي َق��ْل��ٌب ِب��َك َط��َح��ا
َوُخ��ُط��وُب بَ��يْ��نَ��نَ��ا َع��َواٍد َوَع��اَدْت َوْل��يُ��َه��ا َش��طَّ َوَق��ْد َل��يْ��ِل��ي يُ��َك��لِّ��ُف��ِن��ي
َط��ِب��ي��ُب ال��نِّ��َس��اءِ بَ��أَْدَواءِ َخ��ِب��ي��ٌر َف��ِإنَّ��ِن��ي ِب��ال��نِّ��َس��اءِ تَ��ْس��أَلُ��ونِ��ي َوإِْن
نَ��ِص��ي��ُب ُودِِّه��نَّ ِم��ْن َل��ُه َف��َل��يْ��َس َم��الُ��ُه َق��لَّ أَْو اْل��َم��ْرءِ َرأُْس َش��اَب إِذَا

اآلخر: وقول

َرَس��نَ��ْه ال��نِّ��َس��ا يُ��ْع��ِط��ي َف��تً��ى يَ��ُف��وَز َف��َل��ْن اْل��َح��َس��نَ��ْة ال��طَّ��اَع��ُة َف��ِت��ْل��َك ال��نِّ��َس��اءَ اْع��ِص
َس��نَ��ْه أَْل��َف ِل��ْل��ِع��ْل��ِم َط��اِل��بً��ا َس��َع��ى َوَل��ْو َف��َض��اِئ��ِل��ِه ِف��ي َك��َم��اٍل َع��ْن يُ��ِع��ْق��نَ��ُه

اآلخر: وقول

��يَ��اِط��ي��ِن ال��شَّ َك��يْ��ِد ِم��ْن ِب��ال��ل��ِه نَ��ُع��وذُ َل��نَ��ا ُخ��ِل��ْق��َن َش��يَ��اِط��ي��ٌن ال��نِّ��َس��اءَ إِنَّ
ِدي��ِن َوِم��ْن ُدنْ��يَ��ا ِم��ْن اْل��َح��ْزَم َض��يَّ��َع َق��ْد ُم��بْ��تَ��ِل��يً��ا اْل��ِع��ْش��ُق َرَم��اُه ِب��ِه��نَّ َوَم��ْن

الباب واطرق الساعة هذه يف إليه أنت وُرْح قرصي، يف قاعدة أنا ها له: قالت ثم
تشبهني، جاريته تكون عنده الجارية ورأيَت دخلَت فإذا برسعة، عليه الدخول عىل واحتَْل
معه، رأيتها التي الجارية أنا أكون عنده الجارية تَر لم وإْن شبيه، له ليس َمن وجلَّ
من ونزلت هي فقامت وخرج، تركها ثم صدقِت. فقال: ًقا. محقَّ السوء بي ظنك ويكون
وفرِّْجه برسعة الباب افتح له: وقالت بذلك، وأخربته الزمان قمر عند وقعدت الرسداب،
فإنك صاحبك؛ أنا قال: بالباب؟ َمن فقال: يطرق، بالباب وإذا الكالم، يف هما فبينما عيلَّ.
الباب فافتح بها، فرحتي كملت ما ولكن بها، لك وفرحت السوق يف الجارية عىل فرَّجتني
وقبَّلت فقامت قاعدة، زوجته فرأى الباب له فتح ثم بذلك. بأس ال قال: عليها. وفرِّجني
بيشء. زوجته عن تتميز ال فرآها مدة، معه وتحدَّث عليها وتفرَّج الزمان، قمر ويد يده
فرأى بيته إىل ورجع الوسواس، قلبه يف وكثر خرج إنه ثم يشاء. ما هللا يخلق فقال:
الصباح، شهرزاد وأدرك الباب. من خرج حني الرسداب من سبقته ألنها جالسة؛ زوجته

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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من خرج حني الرسداب من زوجها سبقت الصبيَّة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
رأيتها قال: رأيَت؟ يشء أي له: قالت زوجها، عليها دخل فلما قرصها، يف قعدت ثم الباب،
بي تظن بقيت فما الظن، سوء وحسبك دكانك إىل ه توجَّ فقالت: تشبهك. وهي سيدها عند
قبَّلها ثم هللا. سامحك قالت: مني. صدر بما تؤاخذيني فال كذلك، األمر لها: فقال سوءًا.
ومعها الزمان قمر إىل الرسداب من فنزلت دكانه، إىل وراح الشمال، وذات اليمني ذات
حتى إمهال، بال املال لتحميل واستِعدَّ السفر، لرسعة حالك ز جهِّ له: وقالت أكياس، أربعة
واشرتى تخرتوانًا ز وجهَّ أحماًال ل وحمَّ بغاًال واشرتى فطلع الِحيَل. من عندي ما لك أفعل
أموري. مت تمَّ إني وقال: وأتى عاقة، له بقي وما البلد من الجميع وأخَرَج وَخَدًما، مماليك
وال قليًال له خلَّيت وما عندك، ذخائره وجميع ماله بقية نقلت قد األخرى وأنا له: فقالت
ولكن بزوجي، مرة ألف أفديك فأنا قلبي، حبيب يا فيك محبًة هذا وكل به، ينتفع كثريًا
ألودِّعك، وجئُت أيام، ثالثة بعد السفر أريد أنا له: وتقول وتودِّعه إليه تذهب أن ينبغي
يكون ما وانظر ذمتي. وتُربئ لك أورده حتى البيت أجرة من عندي لك انجمل ما فاحسب
يطلِّقني، أن ألجل وأغيظه عليه أحتال وأنا عجزُت فإني وأخربني، إيلَّ وارجع جوابه، من
إن حبَّذا، يا لها: فقال بالدك. إىل السفر من أحسن لنا بقي وما بي، متعلًقا إال أراه فما
أيام، ثالثة بعد مسافر أنا معلم، يا وقال: عنده وجلس دكانه إىل راح ثم األحالم. صحت
أعطيه حتى البيت أجرة من عندي لك انجمل ما تحسب أنك واملراد ألودعك، إال جئت وما
أجرة من شيئًا منك آخذ ما وهللا عيلَّ، فضلك إن الكالم؟ هذا ما له: فقال ذمتي. وتُربئ لك
ومنعتك لك لتعرَّضت عيلَّ يحرم أنه ولوال بسفرك، توحشنا ولكنك الربكات، وحلَّت البيت،
ساعته من الدكان وقفل مزيد، من عليه ما شديًدا بكاءً وتباَكيَا ودَّعه ثم وبالدك. عيالك عن
وإذا معه، يروح حاجة يقيض راح كلما وصار صاحبي. أشيِّع أن ينبغي نفسه: يف وقال
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يراها بيته إىل رجع وإذا وتخدمهما، أيديهما بني وتقف فيه، يجدها الزمان قمر بيت دخل
مدة دخله إذا الزمان قمر بيت يف ويراها دخله إذا بيته يف يراها يزل ولم هناك. قاعدة
والفروش، واألموال الذخائر من عنده ما جميع نقلت إني له: قالت إنها ثم أيام، الثالثة
ألنها فراقها؛ عىل أقدر ال ولكني بالرشاب، عليكما تدخل التي الجارية إال عنده يبَق ولم
زوجي أتى وإذا عليها، وأغضب أرضبها أن ومرادي لرسي، وكاتمة عندي وعزيزة قريبتي
فيأخذها وِبعها. فُخذْها بيٍت، يف وإياها أنا أقعد وال الجارية هذه أقبل بقيت ما أنا له: أقول
دخل فلما رضبتها، إنها ثم بأس. ال فقال: معنا. نأخذها حتى أنت فاشِرتها ليبيعها،
فدخل رضبتني. سيدتي إن فقالت: بكائها، سبب عن فسألها تبكي، الجارية رأى زوجها
لك أقول إني رجل، يا له: فقالت رضبتِها؟ حتى امللعونة الجارية هذه فعلْت ما وقال:
فقال: فطلِّْقني. وإال وِبعها، فُخذْها الجارية، هذه أنظر أن أقدر بقيت ما أنا واحدة، كلمة
قمر عىل بها ومرَّ الدكان، إىل خارج وهو معه أخذها إنه ثم أمًرا. لِك أخاِلف وال أبيعها
الزمان، قمر إىل برسعة الرسداب من مرقت بالجارية خروجه بعد زوجته وكانت الزمان،
قمر ورأى إليه وصل فلما الجوهري. الشيخ إليه يصل أن قبل التخرتوان يف فأدخلها
ولكنها الرشاب، تسقينا كانت التي جاريتي قال: هذه؟ ما له: قال معه، الجارية الزمان
ما سيدتها بغضتها حيث إنها فقال: أبيعها. أن وأمرتني عليها فغضبت سيدتها خالفت
لجاريتي خادمة وأجعلها فيها، رائحتَك أشمَّ حتى يل ِبعها ولكن عندها، قعود لها بقي
لت تفضَّ ألنك شيئًا؛ منك آخذ ال أنا فقال: بكم؟ له: فقال خذها. بأس، ال فقال: حليمة.
ثم يده، وقبَّلت التخرتوان من له فربزت سيدك. يد قبِّيل للصبيَّة: وقال منه فقِبَلها علينا.
عبيد، معلم يا هللا أستودعك الزمان: قمر له قال ثم إليها، ينظر وهو التخرتوان يف ركبت
دكانه إىل ه وتوجَّ وودَّعه عيالك. إىل بالسالمة وحملك ذمتك، هللا أبرأ له: فقال ذمتي. أبرئ
ولكنه حق، له والرفيق له، رفيًقا كان لكونه الزمان؛ قمر فراق عليه عزَّ وقد يبكي، وهو
يف ظنه ما ق يتحقَّ ولم سافر حيث زوجته؛ أمر من عنده حصل الذي الوهم بزوال فرح

زوجته.
إن له: قالت الصبيَّة فإن الزمان، قمر أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك معهودة. طريق غري عىل بنا فساِفْر السالمة أردَت

املباح. الكالم
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السالمة أردَت إن الصبيَّة: له قالت سافر، ملَّا الزمان قمر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
التي الطريق غري طريًقا سلك ثم وطاعة. سمًعا فقال: معهودة. طريق غري عىل بنا فساِفْر
ُقْطِر حدوِد إىل وصل حتى بالد إىل بالد من مسافًرا يزل ولم فيها. امليش الناس َد تعهَّ
يف قاعًدا الرحمن عبد التاجر والده وكان ساٍع، مع والده إىل وأرسله كتابًا كتب ثم مرص،
من أتاه ما َه توجَّ يوِم من ألنه النار؛ لهيب ولده فراق من قلبه ويف التجار، بني السوق
التاجر اسمه فيكم َمن سادتي، يا وقال: مقبل بالساعي وإذا كذلك، هو فبينما خرب. عنده
الزمان، قمر ولده عند من كتابًا معي إن لهم: قال منه؟ تريد ما له: فقالوا الرحمن؟ عبد
الكتاب أخذ ثم بالسالمة، وهنَّوه التجار له وفرح وانرشح، ففرح العريش. عند فارقتُه وقد
جميع وعىل عليك السالم وبعد الرحمن، عبد التاجر إىل الزمان قمر عند ِمن فرآه وقرأه،
بالصحة قِدْمنا ثم وكسبنا، واشرتينا بعنا وقد واملنة، الحمد عنَّا سألتم فإن التجار،
والعزائم، الضيافات وأكثر الوالئم وعمل الفرح باب فتح ذلك فعند والعافية. والسالمة
إىل خرج الصالحية، ولده وصل فلما العجب، بأنواع الفرح يف وأتى الطرب، آالت وأحَرضَ
أُغِمي حتى وبكى صدره إىل ه وضمَّ والده واعتنقه فقابلوه التجار، وجميع أبوه مقابلته
قول أنشد ثم القادر. املهيِمن بك جَمَعنا حيث ولدي؛ يا مبارك يوم له: قال أفاق وملا عليه،

الشاعر:

يَ��ُدوْر َع��َل��يْ��نَ��ا اْل��َه��نَ��اءِ َوَك��أُْس ��ُرور ال��سُّ تَ��َم��اُم اْل��َح��ِب��ي��ِب َوُق��ْرُب
اْل��بُ��ُدوْر َوبَ��ْدِر ال��زََّم��اِن ِب��نُ��وِر َم��ْرَح��بً��ا يَ��ِل��ي َوَس��ْه��ًال َف��أَْه��ًال
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البيتني: هذين وأنشد العني، دمَع الفرِح شدة من أفاَض ثم

أَْس��َف��اِرِه ِم��ْن َج��اءَ إِذْ إِْش��َراُق��ُه إِْس��َف��اِرِه ِف��ي يَ��لُ��وُح ال��زََّم��اِن َق��َم��ُر
أَْزَراِرِه ِم��ْن ��ْم��ِس ال��شَّ ُش��ُروُق َل��ِك��ْن ِغ��يَ��اِب��ِه َل��يْ��ُل ال��لَّ��ْوِن ِف��ي َف��ُش��ُع��وُرُه

وتخرتوانًا، وخدًما كثرية أحماًال معه فرأوا عليه، وسلَّموا إليه تقدَّموا التجار إن ثم
رآها التخرتوان من الصبيَّة خرجت فلما البيت، به ودخلوا فأخذوه واسعة، دائرة يف وهو
أمه رأتها وملا الطالسم، عنه نُِحلت كنز كأنه عاليًا قًرصا لها ففتحوا يراها، مَلن فتنًة أبوه
أنا لها: فقالت وسألتها، بها وفرحت امللوك، زوجات من َمِلكة أنها وظنَّْت بها افتتنت
بك نفرح حتى عظيًما فرًحا لِك نقيم أننا لنا ينبغي بِك َج تزوَّ حيث قالت: ولدك. زوجة

وبولدي.
انفضاض بعد فإنه الرحمن، عبد التاجر أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
هذه تكون ما ولدي، يا له: وقال بولده اجتمع سبيله، حال إىل واحد كل ورواح الناس
التي هي وإنما جارية، ليست إنها والدي، يا له: فقال اشرتيتها؟ وبكم عندك؟ الجارية
الدرويش لنا يصفها كان التي إنها قال: ذلك؟ وكيف والده: قال غربتي. سبب كانت
أجلها من إال السفر طلبُت وال الوقت، ذلك من بها تعلَّقت آمايل فإن عندنا، بات ما ليلَة
يل وحصل وحدي، إال البرصَة دخلُت وما أموايل، العرُب وأخذِت الطريق يف تعرَّيت حتى
له: قال حديثه من فرغ فلما املنتهى. إىل املبتدأ من لوالده يحكي وصار … وكذا كذا
له: قال بها. ج أتزوَّ أن وعدتها ولكن ال، قال: تزوجتَها؟! هل كله ذلك وبعد ولدي، يا
إن له: قال أتزوَّجها. فال وإال ذلك، أفعل تأمرني كنَت إْن قال: بها؟ الزواج مرادك هل
ج تتزوَّ كيف شديًدا! غضبًا عليك وأغضب واآلخرة، الدنيا يف منك بريئًا أكون بها تزوَّجَت
معك تعمل شأنك عىل زوجها مع عملتها وكما زوجها؟ مع الفعال هذه عملت وهي بها
أكون تخالفني كنَت فإن أمان. له ليس والخائن خائنة، فإنها غريك؛ شأن عىل مثلها
زاكية، طاهرًة تكون منها، أحسن بنٍت عىل لك أفتِّش كالمي سمعَت وإن عليك، غضبانًا
بك وأفتخر نظري، له ليس فرًحا لك وأعمل مايل، جميع عليها أنفُق كنُت ولو بها فأزوِّجك
معدومة جارية ج تزوَّ يقولوا أن من أحسن فالن، بنت ج تزوَّ فالن الناس: قال وإذا وبها،
ونكتًا عبارات ذلك شأن يف له ويذكر زواجها، عدم يف ولده ب يرغِّ وصار والحسب. النََّسب
يل عالقَة فال كذلك، األمر كان حيث والدي، يا الزمان: قمر فقال ومواعظ، وأمثاًال وأشعاًرا
ا، حقٍّ ولدي أنت له: وقال عينيه، بني أبوه قبَّله الكالم ذلك الزمان قمر قال فلما بزواجها.
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الرحمن عبد التاجر إن ثم نظري. لها ليس بنتًا أزوِّجك أن من يل بدَّ ال ولدي يا وحياتك
سوداء جارية بهما وقيَّد عليهما، وقفل عاٍل، قرص يف وجاريتها الجوهري عبيد زوجة حطَّ
القرص هذا يف محبوستني تستمران وجاريتك أنِت لها: وقال ورشبهما، أكلهما لهما ل توصِّ
خائنة فإنك وجاريتك؛ أنِت قتلتُك خالفِت وإن له، وأبيعكما يشرتيكما َمن لكما أنظر حتى
عليهما قفل ثم معي. تفعله ما جميع أستحقُّ فإني مرادك؛ افعل له: فقالت فيِك. خريَ وال
السوداء الجارية غري يكلِّمهما وال أحد عندهما يطلع ال وقال: حريمه، عليهما ووىصَّ الباب
عىل وتتندَّم تبكي وجاريتها هي فقعدت القرص. طاقة من ورشبهما أكلهما تعطيهما التي

بزوجها. فعلت ما
الُخطَّاب أرسل فإنه الرحمن، عبد التاجر أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
يسمعن واحدة رأين وكلما يفتشن، زلن فال لولده، ونََسٍب َحَسٍب ذات بنتًا يخطبون
وهي مرص، يف نظري لها يكن لم بنته فرأيَْن اإلسالم، شيخ بيت دخلن حتى منها، بأحسن
طبقة. بألف الجوهري عبيد زوجة من أحسن ألنها واعتدال؛ وَقدٍّ وجمال، ُحْسن ذات
فرًحا لها وعملوا الكتاب وكتبوا منه، وخطبوها والدها إىل واألكابر هو فذهب بها، فأخربته
عزم يوم وثاني رشيًفا. مولًدا فعملوا الفقهاء، يوم أول يف وعزم الوالئم عمل ثم عظيًما،
كل ويف بالقناديل، والخط الحارة وُزيِّنت الزمور وزمرت الطبول ت ُدقَّ ثم تماًما، التجار
من لصنف ضيافة يعمل يوم وكل اللعب، بأنواع ويلعبون املالعب أرباب سائر تأتي ليلة
مدة قائًما الفرح يزل ولم والحكام، والصناجق واألمراء العلماء عزم حتى الناس أصناف
عىل ليتفرَّج بجانبه يقعد وولده الناس، ويستقبل التاجر يقعد يوم وكل يوًما، أربعني
الفقراء عزم يوم آخر ويف نظري. له ليس فرًحا وكان السماط. من يأكلون وهم الناس
بجنبه. وابنه جالس والتاجر ويأكلون، ُزُمًرا يأتون فصاروا وقريبًا، غريبًا واملساكني،
عريان وهو الفقراء جملة يف داخل الصبيَّة زوج عبيد بالشيخ وإذا كذلك، هم فبينما
هذا إىل أبي يا انظر ألبيه: فقال عرفه، الزمان قمر رآه فلما السفر، أثر وجهه وعىل تعبان،
يساوي جلباب خلق وعليه الثياب رثَّ فرآه إليه فنظر الباب. من دخل الذي الفقري الرجل
املريض أننَي ويِنئُّ الحجاج، مقاطيع مثل وهو غبار، يعلوه اصفرار وجهه ويف درهمني،
قال: َمن قول فيه ق وتحقَّ الشمال، وذات اليمني ذات مْشِيه يف بتهاُفت ويميش املحتاج،

اْل��َم��ِغ��ي��ْب ِع��نْ��َد ��ْم��ِس ال��شَّ اْص��ِف��َراُر َك��َم��ا َداِئ��ًم��ا ِب��اْل��َف��تَ��ى يُ��ْزِري اْل��َف��ْق��ُر
َص��ِب��ي��ْب ِب��َدْم��ٍع يَ��بْ��ِك��ي َخ��َال َوإِْن ُم��ْس��تَ��ْخ��ِف��يً��ا ال��نَّ��اِس بَ��يْ��َن يَ��ُم��رُّ
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نَ��ِص��ي��ْب ُح��ُض��وٍر ِع��نْ��َد َل��ُه َوَم��ا ِب��ِه يُ��ْع��نَ��ى َف��َل��يْ��َس يَ��ِغ��ْب َوإِْن
َغ��ِري��ْب إِالَّ ِب��اْل��َف��ْق��ِر ابْ��تَ��َل��ى إِذَا أَْه��ِل��ِه ِف��ي اْإلِنْ��َس��اُن َم��ا َوال��ل��ِه

اآلخر: ويقول

أَبْ��َوابَ��َه��ا ُدونَ��ُه تُ��ْغ��ِل��ُق َواْألَْرُض ُه ِض��دَّ َش��ْيءٍ َوُك��لُّ اْل��َف��ِق��ي��ُر يَ��ْم��ِش��ي
أَْس��بَ��ابَ��َه��ا يَ��َرى َال اْل��َع��َداَوَة َويَ��َرى ِب��ُم��ذِْن��ٍب َوَل��يْ��َس َم��ْم��ُق��وتً��ا َوتَ��َراُه
أَذْنَ��ابَ��َه��ا َوَح��رََّك��ْت إَِل��يْ��ِه أَْوَم��ْت ِن��ْع��َم��ٍة ذَا َرأَْت إِذَا اْل��ِك��َالُب َح��تَّ��ى
أَنْ��يَ��ابَ��َه��ا ��َرْت َوَك��شَّ َع��َل��يْ��ِه نَ��بَ��َح��ْت بَ��اِئ��ًس��ا َف��ِق��ي��ًرا يَ��ْوًم��ا تَ��َرى َوإِذَا

الشاعر: قول أحسن وما

َواْل��ُخ��ُط��وُب اْل��َم��َك��اِرُه تَ��َح��اَم��تْ��ُه َوَس��ْع��ًدا ِع��زٍّا اْل��َف��تَ��ى َص��ِح��َب إِذَا
ال��رَِّق��ي��ُب َل��ُه َوَق��اَد ُط��ْف��يْ��ِل��يٍّ��ا وَْع��ٍد ِب��َغ��يْ��ِر اْل��َح��ِب��ي��ُب َوَواَص��َل��ُه
ِط��ي��ُب َف��اَح َق��ْد َف��َس��ا إِْن َوَق��الُ��وا ِغ��نَ��اءً َض��ْرَط��تَ��ُه ال��نَّ��اُس وََع��دَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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هذا إىل انظر ولده: له قال ملا الرحمن عبد التاجر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املرأة زوج الجوهري عبيد املعلم هذا له: قال هذا؟ َمن ولدي، يا قال: الفقري. الرجل
معرفًة عرفتُه وقد نعم، قال: عنه؟ تحدِّثني كنَت الذي هذا له: فقال عندنا. املحبوسة
شغل دقة فجاءته دكانه، إىل َه توجَّ الزمان قمر ودََّع ملا أنه مجيئه يف السبب وكان جيدة.
يده ووضع البيت، إىل وذهب الدكان قفل املساء وعند النهار، بقية يف واشتغلها فأخذها
منطبًقا الحال، أسوأ يف البيت ورأى الجارية، وال زوجته يَر فلم فدخل فانفتح، الباب عىل

قال: َمن قول عليه

َخ��ِل��يَّ��اِت َع��اَدْت نَ��ْح��لُ��َه��ا َخ��َال ��ا َل��مَّ َع��اِم��َرٌة َوْه��َي نَ��ْح��ٍل َخ��ِل��يَّ��اِت َك��انَ��ْت
اْل��َم��ِن��يَّ��اِت َف��ْص��ُل ُس��كَّ��انَ��َه��ا َغ��اَل أَْو َع��َم��َرْت َم��ا ��كَّ��اِن ِب��ال��سُّ اْل��يَ��ْوَم َك��أَنَّ��َه��ا

أحًدا، يجد فلم املجنون، مثل فيه دار ثم وشماًال، يمينًا التَفَت خالية الدار رأى فلما
سكرته من فاق ذلك فعند ذخائره، من وال ماله من شيئًا فيها يجد فلم خزينته وفتح
فبكى غدرته، حتى بالِحيَل عليه تتقلَّب كانت التي هي زوجته أن وعرف غشيته، من وتنبَّه
من أحد يتكدَّر وال أعدائه، من أحٌد به يشمت ال حتى أمره كتم ولكنه له، حصل ما عىل
نفسه: يف وقال الناس، من والتعنيف الهتيكة إال يناله ال بالرسِّ باَح إذا أنه وعلم أحبابه،

قال: َمن بقول بالعمل وعليك والوبال، الخبال من لك حصل ما اكتم فالن، يا

أَْض��يَ��ُق ��رَّ ال��سِّ يُ��ْس��تَ��ْودَُع الَّ��ِذي َف��َص��ْدُر َض��يِّ��ًق��ا ��رِّ ِب��ال��سِّ اْل��َم��ْرءِ َص��ْدُر َك��اَن إِذَا
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الغالم إن له: وقال صنَّاعه، من صانًعا بها ووكَّل الدكان وقصد بيته قفل إنه ثم
يرحل ما أنه وحلف الفرجة، بقصد مرص عىل معه أروح أن عيلَّ عزم صاحبي التاجر
فقولوا املِلك عني سألكم وإن الدكان، يف وكييل ولدي يا وأنت بحريمي، معه يأخذني حتى
وِبغاًال ِجَماًال له واشرتى مصالحه بعض باع ثم الحرام. هللا بيت إىل بحريمه َه توجَّ له:
فودَّعه أيام، عرشة بعد البرصة من وخرج تخرتوان يف وحطَّها جارية له واشرتى ومماليك،
وقد الناس وفرحت الحج. إىل ه وتوجَّ زوجته أخذ أنه إال يظنون ال والناس وسافر أحبابه
يقول: الناس بعض وصار جمعة، يوم كل يف والبيوت املساجد يف حبسهم من هللا أنقذهم
جمعة؛ يوم كل يف والبيوت املساجد يف نُحبَس ال حتى أخرى مرًة البرصة إىل هللا ردَّه ال
من يرجع ال أظنُّه يقول: وبعضهم عظيمة. حرسًة البرصة أهل أورثت الخصلة هذه ألن
الحال. منكَّس إال يرجع ال رجع إن يقول: وبعضهم عليه. البرصة أهل دعاء بسبب سفره
ارتاحت حتى عظيمة حرسة يف كانوا أن بعد عظيًما فرًحا بسفره البرصة أهل وفرح
يدخلون بأنهم العادة عىل البلد يف املنادي نادى الجمعة يوم أتى فلما وكالبهم، قططهم
والكالب، القطط وكذلك البيت، يف يستخفون أو بساعتني الجمعة صالة قبل املساجد
وقالوا امللك يدي بني ووقفوا الديوان إىل هوا وتوجَّ جميًعا فاجتمعوا صدورهم، فضاقت
السبب وزال الحرام، هللا بيت حج إىل وسافر حريمه أخذ الجوهري إن الزمان، ملك يا له:
ولم الخائن هذا ساَفَر كيف امللك: فقال اآلن؟ نُحبَس سبب فبأي ألجله. نُحبَس كنا الذي
واشرتوا؛ وبيعوا دكاكينكم إىل روحوا خريًا، إال يكون ال سفره من جاء إذا لكن يُعِلْمني؟!

الحالة. هذه عنكم ارتفعت فقد
الجوهري، عبيد املعلم أمر من كان ما وأما البرصة، وأهل امللك أمر من كان ما هذا
عليه وطلعت البرصة، دخوله قبل الزمان بقمر حلَّ ما به فحلَّ مراحل عرشة سافر فإنه
العرب ذهاب وبعد خلص، حتى ميتًا روحه وجعل معه، كان ما وأخذوا فعرَّْوه بغداد عرب
بِقَطع عورته فسرتوا الخري، أهل عليه هللا فحنَّن بلًدا، دخل أن إىل عريان وهو ومىش قام
املحروسة، مرص إىل وصل حتى بلد إىل بلد من ويتقوَّت يسأل وصار الَخلقة، الثياب من
ببيت عليك فقري، يا مرص: أهل من رجل له فقال األسواق، يف يسأل فدار الجوع فأحَرَقه
طريق أعرف ال فقال: والغرباء. الفقراء سماَط اليوم هذا يف هناك فإن وارشب، ُكْل الفرح،
بيت هو هذا له: فقال البيت. إىل وصل أن إىل فتبعه لك. أريه وأنا اتبعني له: فقال الفرح.
فعرفه الزمان قمر رآه دخل فلما اب. حجَّ من الفرح باب عىل فما تَخْف، وال فادخل الفرح،
ربما الساعة، هذه يف اتركه ولدي، يا لولده: قال الرحمن عبد التاجر إن ثم أباه. به وأخرب
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حتى عليه فصربا نطلبه. ذلك وبعد روعه ويسكن يشبع حتى يأكل فَدْعه جائًعا، يكون
وأراد والعنرب، باملسك املمزوجة السكر والرشبات القهوة ورشب يديه وغسل واكتفى أكل
التاجر كلِّم غريب يا تعاَل الرسول: له فقال الزمان، قمر والد خلفه فأرسل يخرج، أن
يعطيه أنه وظن فرجع الفرح. صاحب له: فقال التاجر؟ هذا يكون ما فقال: الرحمن. عبد
منه، الحياء من الوجود عن فغاب الزمان، قمر صاحبه رأى التاجر أقبل فلما إحسانًا،
ثم شديًدا، بكاءً وتباَكيَا عليه، وسلََّم باألحضان، وأخذه األقدام، عىل الزمان قمر له وقام
أرِسْله األصحاب! مالقاة شأن هذا ما الذوق، عديَم يا أبوه: له فقال بجانبه. أجَلَسه إنه
فصاَح وإياه. أنت وتحدَّث معه اقعد ذلك وبعد به، تليق بدلًة إليه وأرِسْل الحمام، إىل أوًال
تساوي امللبوس خاص من بدلة إليه وأرَسَل الحمام، يُدِخلوه أن وأمرهم ام الخدَّ بعض عىل
بندر شاه كأنه فصار البدلة، وألبسوه جسده وغسلوا املبلغ، ذلك من وأكثر دينار ألف
هذا؟ َمن وقالوا: الحمام يف غيابه حني عنه الزمان قمر سألوا الحارضون وكان التجار.
فإنه يُحَىص؛ ال إحسان عيلَّ وله بيته، يف أنزلني وقد صاحبي، هذا فقال: تعرفه؟ أين ومن
نظري، له ليس جوهري وصنعته والسيادة، السعادة أهل من وهو زائًدا، إكراًما أكرمني
يف لهم يبالغ وصار نافذ. وكالم عظيم مقام عنده وله كثريًا، حبٍّا يحبه البرصة وملك
يف به أجازيه ما أدري وال منه، حياءٍ يف رصُت وأنا وكذا، كذا معي فعل إنه ويقول: مدحه
الحارضين، عند قْدُره عُظَم حتى عليه يُثِني يزل ولم اإلكرام. من معي صنعه ما مقابلة
مرادنا ولكن شأنك، من وإكرامه بواجبه نقوم كلنا نحن فقالوا: أعينهم. يف ُمهابًا وصار
حتى به هللا فعل وما بالده؟ من خروجه سبب وما مرص؟ إىل مجيئه سبب ما نعرف أن
والقدر، القضاء تحت آدم ابن إن تتعجبوا، ال ناس، يا لهم: فقال الحالة؟ هذه يف صار

األبيات: هذه قال َمن صدق وقد اآلفات، من يسلم ال الدنيا هذه يف دام وما

َوال��رُّتَ��ْب اْل��َم��نَ��اِص��ُب تُ��َط��يِّ��ُش��ُه ��ْن ِم��مَّ تَ��ُك��ْن َف��َال ال��رَِّج��اَل يَ��ْف��تَ��ِرُس ال��دَّْه��ُر
اْل��َع��َط��ْب ِش��ي��َم��تُ��ُه ال��دَّْه��َر ِب��أَنَّ َواْع��َل��ْم اْألََس��ى َواْج��تَ��ِن��ِب ِت ال��زَّالَّ ِم��َن َواْح��ذَْر
َس��بَ��ْب تَ��َق��لُّ��ِب��ِه ِف��ي َش��ْيءٍ َولِ��ُك��لِّ ِن��ْق��َم��ٍة ِب��أَْص��َغ��ِر َزاَل��ْت ِن��ْع��َم��ٍة َك��ْم

هذا ألن النكال؛ هذا من وأشد الحالة، هذه من أسوأ يف البرصة دخلت أنا أني اعلموا
العورة، مكشوف بالده دخلت فإني أنا وأما بالخلقان، العورة مستور مرص دخل الرجل
أن ذلك يف والسبب العزيز، الرجل وهذا هللا إال نفعني وال قدام، من ويد خلف من يد
القتىل بني ورقدت ورجايل، غلماني وقتلوا وأحمايل وبغايل جمايل وأخذوا عرَّوني العرب

377



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

البرصة، دخلت أن إىل عريانًا ومشيت قمت ذلك وبعد وفاتوني، فذهبوا ميت، أني فظنوا
ليس معي به أتيت ما وجميع باملال، وقوَّاني بيته يف وأنزلني وكساني الرجل هذا فقابلني
مجبور بالدي إىل ورجعت كثريًا شيئًا أعطاني سافرت فعندما وخريه. هللا خري من إال
الزمان نكبات من نكبة ذلك بعد له حدث فلعله وسعادة، سيادة يف وهو وفارقته الخاطر،
ذلك، يف عجب وال يل، جرى ما مثل الطريق يف له وجرى واألوطان، األهل فراق له أوجبت
قال: َمن بقول وأعمل الفعال، كريم من معي صنع ما عىل أجازيه أن اآلن يل ينبغي ولكن

ال��زََّم��اُن يَ��ْف��َع��ُل َم��ا تَ��ْدِري َه��ْل َظ��نٍّ��ا ِب��ال��زََّم��اِن ُم��ْح��ِس��نً��ا يَ��ا
يُ��َداُن اْل��َف��تَ��ى يَ��ِدي��ُن َك��َم��ا ِف��ْع��ٍل َج��ِم��ي��َل َف��اْص��نَ��ْع ِش��ئْ��َت َم��ا

التجار، بندر شاه كأنه عليهم مقبٌل عبيد باملعلم وإذا وأمثاله، الكالم هذا يف هم فبينما
صاحبي، يا الزمان: قمر له وقال الصدر، يف وأجلسوه عليه وسلموا الجميع إليه فقام
وأخذوا عرَّوك العرب كان فإن قبلك، عيلَّ جرى يشء عىل يل تحِك ال سعيد، مبارك نهارك
كسوتني وقد عريانًا، بالدك دخلت فإني نفسك، تغمَّ فال األبدان، فدى املال فإن ماًال، منك
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك أجازيك. فأنا الكثري اإلحسان عيلَّ ولك وأكرمتني

املباح. الكالم
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دخلت إني الجوهري: عبيد للمعلم قال ملا الزمان قمر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فعلت كما معك وأفعل أجازيك فأنا الكثري، اإلحسان عيلَّ ولك كسوتني وقد عريانًا، بالدك
لئال الكالم من ومنعه بخاطره يأخذ وصار عينًا. وقرَّ نفًسا فِطْب ذلك، من أكثر بل معي،
وحكايات ونكت وأشعار وأمثال بمواعظ يِعظه يزل ولم معه، فعلت وما زوجته يذكر
ما فكتم الكتمان، من الزمان قمر عليه أشار ما الجوهري لحظ حتى ويسليه، وأخبار

الشاعر: قول وأنشد والنوادر، األخبار من سمعه بما وتسىلَّ عنده

ِدَم��ا ُم��ْق��َل��تَ��يْ��َك ِم��ْن َم��ْض��ُم��ونُ��ُه أَبْ��َك��اَك َل��ُه نَ��َظ��ْرُت َل��ْو َس��ْط��ٌر ال��دَّْه��ِر َج��بْ��َه��ِة ِف��ي
َك��ِظ��َم��ا ال��رََّدى تَ��ْس��ِق��ي��ِه َويُ��ْس��َراُه إِالَّ أََح��ٍد َع��َل��ى ِب��اْل��يُ��ْم��نَ��ى ال��دَّْه��ُر َس��لَّ��َم َم��ا

قاعة يف به ودخال الجوهري أخذا الرحمن عبد التاجر ووالده الزمان قمر إن ثم
خوًفا إال الكالم من منعناك ما نحن الرحمن: عبد التاجر له فقال به، واختليا الحريم،
وبني بينك جرى بما فأخربني خلوة، يف اآلن نحن ولكن وحقنا، حقك يف الفضيحة من
هل له: قال قصته، من فرغ فلما املنتهى، إىل املبتدأ من بالقضية فأخربه وولدي. زوجتك
لها الرجال ألن ذنب؛ عنده ما ولدك إن وهللا له: قال ولدي؟ من أو زوجتك من الذنب
خانتني التي زوجتي عند فالعيب الرجال، من يمتنعن أن عليهن والنساء النساء، يف الطمع
زوجته اختربنا إننا ولدي، يا له: وقال بولده واختىل التاجر فقام الفعال. هذه معي وفعلت
هو أو ومروءة ِعْرض صاحب هو هل وأعرف أختربه أن اآلن ومرادي خائنة، أنها وعرفنا
ريض فإن زوجته، مع الصلح عىل أحمله أن مرادي فقال: ذلك؟ وكيف له: فقال َديُّوث؟
ال ألْن وجاريتها؛ هي أقتلها ذلك وبعد فأقتله، بالسيف أرضبه فإني وسامحها بالصلح
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ماله من بأكثر وأعطيه أختك أزوِّجه فإني منها نفر وإن والزانية، يُّوث الدَّ حياة يف خريَ
طول إىل تحتاج النساء معارشة إن معلم، يا له: وقال إليه رجع إنه ثم منه. أخذتَه الذي
ويؤذينهم الرجال يف يعربدن ألنهن الصدر؛ سعة إىل يحتاج فإنه يهواهن كان وَمن البال،
إذا سيما وال الرجال، ويستحقرن أنفَسهن فيستعظمن والجمال، بالُحْسن عليهم لعزتهن
الجهات، جميع من الفعال وكريه والدالل بالتيه فيقابلنهم بعولهن، من املحبة لهن بانت
وال عرشة، وبينها بينه يحصل فال يكره ما زوجته من رأى كلما يغضب الرجل كان فإن
ويقابل زوجته الرجل ل يتحمَّ لم وإن االحتمال، كثريَ البال واسَع كان َمن إال يوافقهن
يف كنَّ لو حقهن: يف قيل وقد نجاح، ِعْرشتها يف له يحصل ال فإنه بالسماح إساءتها
زوجتك املرأة وهذه هللا. عىل أجره كان وعفى قدر وَمن الرجال. أعناق إليهن َلمالْت السماء
من الِعرشة يف وهذا السماح، لها عندك يكون أن فينبغي معك، عرشتها وطالت ورفيقتك،
شاء وإن تابت، قد فإنها أساءت إن وهي ودين، عقل ناقصات والنساء النجاح. عالمات
أرد وأنا وإياها، أنت تصطلح أنك عندي فالرأي أوًال. تفعله كانت ما فعل إىل ترجع ال هللا
كنَت وإن كما، يُرسُّ ما إال لكما وليس وبها، بك فمرحبًا عندي أقمت وإْن مالك، من أكثر لك
زوجتك فركِّب حارض التخرتوان هو وها يرضيك. ما أعطيك فأنا بالدك إىل َه التوجُّ تطلب
بالتيسري، فعليك كثري، وزوجته الرجل بني يجري والذي بالدك، إىل وسافر فيه وجاريتها
يف هي ها له: فقال زوجتي؟ وأين سيدي، يا الجوهري: فقال التعسري. سبيل تسلك وال
جاء ملا ولدي فإن عليها، تشوِّش وال شأني، من بها واستوِص إليها فاطلع القرص، هذا
نفيس: يف وقلت الباب عليها وقفلت القرص هذا يف وحَطْطتُها منعته، زواجها وطلب بها
أن زوجها يمكن ال هذه مثل والتي الصورة، جميلة ألنها إليه؛ فأسلِّمها زوجها يجيء ربما
ابني جهة من وأما بزوجتك. اجتماعك عىل تعاىل هلل والحمد حصل حسبته والذي يفوتها،
الليلة هذه ويف فرحه، أجل من والضيافات الوالئم وهذه غريها، وزوَّجته له خطبت فإني
وادخل الباب وافتح فُخذْه زوجتك، فيه الذي القرص مفتاح هو وها زوجته. عىل ُدْخلتُه
حتى عندها من تنزل وال والرشب، األكل ويأتيكم معها، وانبسط وجاريتك زوجتك عىل
فرحانًا، وطلع املفتاح أخذ ثم سيدي. يا خري كل عني هللا جزاك له: فقال منها. تشبع
لم بحيث خلفه من وتبعه السيف فأخذ به، ريض وأنه أعجبه، الكالم هذا أن التاجر فظن

زوجته. وبني بينه يحصل ما ينظر وقف ثم يَره،
دخل فإنه الجوهري، أمر من كان ما وأما الرحمن، عبد التاجر أمر من كان ما هذا
الجارية ورأى بغريها، ج تزوَّ الزمان قمر أن بسبب شديًدا بكاءً تبكي فرآها زوجته عىل
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ِعْرشته، فاتركي خري منه ينالك ال الغالم هذا إن لك وقلت سيدتي يا نصحتك كم لها: تقول
مكانك فارقِت ذلك وبعد له، وأعطيتِه زوجك مال جميَع نهبِت حتى كالمي سمعِت فما
ثم بغريك، ج وتزوَّ باله من رماِك ذلك وبعد البالد، هذه يف معه وجئِت هواه يف وتعلَّقِت
بد ال بغريي َج تزوَّ وإْن فإنه ملعونة، يا اسكتي لها: فقالت الحبس. به تعلُِّقك آِخر جعل
قال: َمن بقول أتسىلَّ حال كل عىل وأنا مسامرته، أسلو ال فأنا باله، عىل يوًما أخطر أن

بَ��اِل��ِه ِف��ي َغ��يْ��ُرُك��ْم يَ��ْخ��ُط��ُر َل��يْ��َس َم��ْن ِب��بَ��اِل��ُك��ْم يَ��ْخ��ُط��َرنَّ َه��ْل َس��اَدِت��ي يَ��ا
َح��اِل��ِه َع��ْن َح��اِل��ُك��ْم ِف��ي َغ��اِف��ٌل ُه��َو َم��ْن َح��اِل َع��ْن تَ��ْغ��َف��لُ��وا أَْن َح��اَش��اُك��ُم

أُحوَّل وال محبته، عن أرجع ال وأنا عني، ويسأل وُصْحبتي ِعْرشتي يتذكَّر أن بد فال
معي ويعمل إيلَّ يرجع أن فيه وعشمي وطبيبي، حبيبي فإنه السجن؛ يف متُّ ولو هواه عن
عشمك إن خائنة، يا لها: وقال عليها دخل الكالم هذا تقول زوجها سمعها ا فلمَّ انبساًطا.
أن علمُت ولو خرب؟! عندي ما وأنا فيِك العيوب هذه كل الجنة! يف إبليس عشم مثل فيه
ذلك فيك نُت تيقَّ حيث ولكن واحدة، ساعًة عندي قنيتك كنُت ما العيوب هذه من عيبًا فيِك
هذين وأنَشَد االثنتني بيَديْه عليها قبض ثم خائنة. يا فيِك قتلوني ولو أقتلك أن ينبغي

البيتني:

ُح��ُق��وَق��ا تُ��َراُع��وا َوَل��ْم ِب��ال��تَّ��َج��نِّ��ي ُودِّي ِص��ْدَق أَذَْه��بْ��تُ��ُم ِم��َالًح��ا يَ��ا
اْل��ُع��لُ��وَق��ا َك��ِرْه��ُت اْألََس��ى َه��ذَا بَ��ْع��َد َوَل��ِك��ْن َع��ِل��ْق��ُت َص��بْ��َوٍة ِب��ُك��ْم َك��ْم

عاهرة، يا لها: فقال سيدتاه! وا الجارية: فصاحت وكرسها، حلقها زمارة عىل اتََّكأ ثم
عىل قبض ثم تخربيني. ولم الخصلة هذه فيها أن تعرفني كنِت حيث منك؛ كله العيب
الباب خلف واقف وهو بيده السيف ماسك والتاجر حصل ذلك كل وخنقها، الجارية
عليه كثرت التاجر قرص يف خنقهما ملا الجوهري عبيًدا إن ثم بعينه. ويرى بأذنه يسمع
بد ال قرصه يف قتلتهما أني علم إذا التاجر إن نفسه: يف وقال األمر، عاقبة وخاف األوهام،
ولم أمره يف متحريًا وصار اإليمان. عىل روحي قبض يجعل أن هللا أسأل ولكن يقتلني، أنه
بأس ال له: وقال عليه دخل الرحمن عبد بالتاجر وإذا كذلك، هو فبينما يفعل. ماذا يدِر
أن عىل ضامًرا كنُت فإني يدي، يف الذي السيف هذا وانظر السالمة، تستأهل إنك عليك،
بك، فمرحبًا الفعال هذه فعلت وحيث الجارية، وأقتل عليها ورضيت صالحتها إن أقتلك
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وأمر به ونزل أخذه إنه ثم الزمان. قمر أخت ابنتي أزوِّجك أن إال جزاؤك وما مرحبًا، ثم
معه بجاريتني جاء الرحمن عبد التاجر ابن الزمان قمر أن الخرب وشاع الغاسلة، بإحضار
ثم عليك. هللا وعوَّض رأسك تعيش له: ويقولون يعزُّونه الناس فصار فماتتا، البرصة من

األمر. حقيقة أحد يعرف ولم ودفنوهما نوهما وكفَّ لوهما غسَّ
التاجر أمر من كان ما وأما وجاريته، وزوجته الجوهري عبيد أمر من كان ما هذا
كتاب اكتب اإلسالم، شيخ يا وقال: األكابر وجميع اإلسالم شيخ أحرض فإنه الرحمن، عبد
والكمال. بالتمام وصلني قد ومهرها الجوهري، عبيد املعلم عىل الصباح كوكب بنتي
زوجة اإلسالم شيخ بنت وا وزفُّ واحًدا، الفرح وجعلوا الرشبات وسقاهم الكتاب فكتب
ليلة يف واحد تخرتوان يف الجوهري عبيد املعلم زوجة الصباح كوكب وأخته الزمان قمر
شيخ بنت عىل الزمان قمر وأدخلوا سواءً، عبيًدا واملعلم الزمان قمر زفوا املساء ويف واحدة.
أحسن رآها عليها دخل فلما الرحمن، عبد التاجر بنت عىل عبيًدا املعلم وأدخلوا اإلسالم،
مع الحمام دخل أصبح وملا بكارتها، أزال إنه ثم طبقة، بألف منها وأجمل زوجته من
عىل فدخل بالده، إىل اشتاق ذلك وبعد ورسور. فرح يف مدًة عندهم أقام ثم الزمان، قمر
وكنت وأرزاق، أمالك فيها ويل بالدي، إىل اشتقت إني عمِّ، يا وقال: الرحمن عبد التاجر
أمالكي ألبيع بالدي إىل أسافر أن خاطري ويف عني، وكيًال صنَّاعي من صانًعا فيها أقمت
أذنت قد ولدي، يا له: فقال ذلك؟ أجل من بالدي إىل التوجه يف يل تأذن فهل إليك، وأرجع
بالده يف خري له ما والذي اإليمان، من الوطن حب فإن الكالم، هذا يف عليك لوَم وال لك،
لك يطيب بالدك ودخلت زوجتك بغري سافرت إذا أنك وربما الناس، بالد يف خري له ما
الصواب فالرأي بالدك، يف وقعودك زوجتك إىل رجوعك بني متحريًا وتصري القعود فيها
ومرحبًا وزوجتك، أنت فارجع إلينا الرجوع شئَت إن ذلك وبعد معك، زوجتك تأخذ أن
بطًرا. إنسانًا نهجر وال مرتني، امرأة منا تتزوج وال طالًقا، نعرف ال ناس ألننا وبها؛ بك
نحن ولدي، يا له: فقال بالدي. إىل معي بالسفر ترىض ال ابنتك أنَّ أخاف عمِّ، يا فقال:
هللا بارك له: فقال بعلها. عىل تغضب امرأًة نعرف وال بعولهن، تخالف نساء عندنا ما
فما بالدي إىل السفر مرادي أنا لها: وقال زوجته عىل دخل إنه ثم نسائكم. ويف فيكم
الحكم صار فقد تزوَّجت وحيث بكًرا، دمت ما عيلَّ يحكم زال ال أبي إن قالت: تقولني؟
حملك بطنًا هللا ورحم أبيك، ويف فيك هللا بارك لها: فقال أخالفه. ال فإني بعيل يد يف كله
كثريًا، شيئًا عمه فأعطاه السفر، أسباب يف وأخذ عالئقه قطع ذلك بعد ثم ألقاك. وظهًرا
فخرجت البرصة، دخل حتى مسافًرا يزل ولم وسافر، زوجته أخذ ثم بعضهما، وودَّعا
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فرحانًا الناس بعض وصار الحجاز، يف كان أنه يظنون وهم واألصحاب األقارب ملالقاته
يف علينا يضيِّق إنه لبعضهم: الناس وقال البرصة، إىل لرجوعه مغموًما وبعضهم بقدومه
وكالبنا. قططنا يحبس وحتى والبيوت الجوامع يف ويحبسنا العادة، بحسب جمعة كل

غضب بقدومه علم ملا فإنه البرصة، ملك أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
بسفرك؟ تُعلمني ولم تسافر كيف له: وقال وعنَّفه يديه، بني وأحرضه إليه وأرسل عليه
له: فقال الحرام؟ هللا بيت إىل الحج عىل به لتستعني لك أعطيه يشء عن عاجًزا كنَت فهل
مع له جرى بما وأخربه … وكذا كذا يل جرى ولكن حججت، ما وهللا سيدي، يا العفو
جئت وقد له: قال أن إىل ابنته، زوَّجه وكيف املرصي، الرحمن عبد التاجر ومع زوجته
البنت بهذه وتزوَّجت َلقتلتَُك تعاىل هللا من أخاف أني لوال وهللا، له: فقال البرصة. إىل بها
ولكن للملوك، إال تصلح ال ألنها األموال؛ خزائن عليها أنِفُق كنُت ولو بعدك، من األصيلة
الجوهري، عىل أنعم إنه ثم خريًا. بها فاستوِص فيها، لك وبارك نصيبك، من هللا جعلها
فخطبها تعاىل، هللا رحمة إىل تُويف ذلك وبعد سنوات، خمس معها وقعد عنده من ونزل
بعلها، بعد تزوَّجت امرأة طائفتي يف وجدت ما أنا امللك، أيها وقالت: رضيت فما امللك،
تطلبني هل لها: يقول فأرسل تقتلني. كنت ولو أتزوجك فال بعيل، بعد أحًدا أتزوج ال فأنا
الجوهري، أموال جميع لها فجمع به. تُجاَزى خريًا فعلَت إذا فقالت: بالدك؟ إىل َه التوجُّ
بالخري مشهوًرا وزرائه من وزيًرا معها أرسل ثم مقامه، قدر عىل عنده من وزادها
أبيها، إىل أوصلها حتى الوزير ذلك بها فسار فارس، خمسمائة معه وأرسل والصالح،
تبدِّل أن رضيْت ما املرأة هذه كانت وإذا الجميع. ومات ماتت حتى زواج غري من وأقامت
األصل مجهول بغالم حياته حال يف تبدِّله بَمن تستوي كيف بسلطان، موته بعد زوجها
أن ظن وَمن النكاح! ُسنَّة طريق غري وعىل فاح السِّ يف ذلك كان إذا وخصوًصا والنََّسب؟
وهو وامللكوت، امللك له َمن فسبحان دواء. له ليس جنونه داء فإن سواء، كلهن النساء

يموت. ال الذي الحي

وأخَويْه فاضل بن هللا عبد حكاية

يوًما البالد خراج َد تفقَّ الرشيد هارون الخليفة أن السعيد، امللك أيها أيًضا يُحكى ا وممَّ
لم فإنه البرصة، خراج إال املال بيت إىل جاء والبالد األقطار جميع خراج فرأى األيام، من
يديه، بني فحرض جعفر. بالوزير عيلَّ وقال: السبب، لهذا ديوانًا فنصب العام، ذلك يف يأِت
منه يأِت لم فإنه البرصة، خراج إال املال بيت إىل جاء األقطار جميع خراج إن له: فقال
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الخراج. إرسال عن ألهاه أمر له حصل البرصة نائب لعل املؤمنني، أمري يا فقال: يشء.
الخراج يرسل لم حتى املدة هذه يف عذره فما يوًما، عرشون الخراج حضور مدة إن فقال:
فقال: مرساًال. إليه أرسلنا شئَت إن املؤمنني، أمري يا له: فقال العذر؟ بإقامة يرسل أو
إن ثم املؤمنني. أمري يا ولك هلل وطاعة سمًعا فقال: النديم. املوصيل إسحاق أبا له أرِسْل
رشيًفا، خطٍّا له وكتب النديم، املوصيل إسحاق أبا وأحرض داره إىل نزل جعفر الوزير
إرسال عن ألهاه الذي ما وانظر البرصة، مدينة نائب فاضل بن هللا عبد إىل امِض له: وقال
َد تفقَّ الخليفة فإن رسيًعا، به وائتني والكمال، بالتمام البرصة خراج منه تسلَّْم ثم الخراج،
واعتذر حارض غري الخراج رأيَت وإْن البرصة، خراج إالَّ وصل قد فوجده األقطار خراَج
وأخذ والطاعة، بالسمع فأجاب لسانه. من بالعذر الخليفة ليخرب معك فهاِتِه بعذٍر إليك
بقدومه فعلم البرصة، مدينة إىل وصل حتى وسافر الوزير عسكر من فارس آالف خمسة
وبقية قرصه، به وطلع البرصة به ودخل والقاه إليه بعسكره فخرج فاضل، بن هللا عبد
إليه، يحتاجون ما جميع فاضل ابن لهم َ عنيَّ وقد البرصة، خارج الخيام يف نزلوا العسكر
وجلس بجانبه، فاضل بن هللا عبد أجَلَس الكريس عىل وجلس الديواَن إسحاق أبو دخل وملا
لقدومك هل سيدي، يا فاضل: ابن له قال السالم بعد ثم مراتبهم، قدر عىل حوله األكابر
وروده وُمدة عنه، سأل الخليفة فإن الخراج، لطلب جئُت إنما نعم، قال: سبب؟ من علينا
حارض الخراج فإن السفر، مشقة لَت تحمَّ وال تعبَت ما ليتك يا سيدي، يا فقال: مضت. قد
إليك أسلِّمه فأنا أتيت حيث ولكن غد، يف أرسله أن عىل عازًما كنت وقد والكمال، بالتمام
اآلن علينا وجب ولكن يديك، بني الخراج أُحِرض الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة ضيافتك بعد
إنه ثم بذلك. بأس ال له: فقال املؤمنني. أمري وخري خريك بعض من هدية إليك م نقدِّ أننا
الطعام، سفرة وألصحابه له قدَّم ثم نظري، له ليس داره يف قًرصا به ودخل الديوان فضَّ
والرشبات، القهوة وجاءت األيادي وُغِسلت املائدة ُرِفعت ثم وطربوا، وتلذَّذوا ورشبوا فأكلوا
اج، الوهَّ بالذهب ًعا مرصَّ العاج من رسيًرا له فرشوا ثم الليل، ثلث إىل املناَدمة يف وقعدوا
رسول إسحاق أبي عىل السهر فغلب بجانبه، آَخر رسير عىل البرصة نائب ونام عليه فنام
وكان الخليفة، ندماء خواص من ألنه والنظَّام؛ الشعر بحور يف يفكِّر وصار املؤمنني، أمري
نصف إىل الشعر إنشاء يف سهرانًا يزل ولم األخبار، ولطائف األشعار يف عظيم باع له
منه وأخذ دوالبًا، وفتح حزامه وشدَّ قام فاضل بن هللا بعبد وإذا كذلك، هو فبينما الليل،
وأدرك نائم. إسحاق أبا أن يظن وهو القرص باب من وخرج مضيئة شمعًة وأخذ سوًطا،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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أن يظن القرصوهو باب من خرج ملَّا فاضل بن هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هللا عبد يذهب أين إىل نفسه: يف وقال إسحاق أبو َب تعجَّ خرج فلما نائم، النديم إسحاق أبا
وأنظر أتبعه أن من يل بد ال ولكن أحًدا، يعذِّب أن مراده فلعلَّ السوط؟ بهذا فاضل بن
يَره، لم إنه بحيث قليًال، قليًال وراءه وخرج قام إسحاق أبا إن ثم الليلة. هذه يف يصنع ما
وُقلَّة وخبًزا الطعام، من أصحن أربعة فيها مائدة منها وأخرج ِخزانة فتح هللا عبد فرأى
قاعة، دخل أن إىل مستخفيًا إسحاق أبو فتبعه ومىش، والُقلة املائدة حمل إنه ثم ماء، فيها
فرأى الباب، ذلك خالل من ينظر وصار داخل، من القاعة باب خلف إسحاق أبو فوقف
ح مصفَّ العاج من رسير القاعة تلك وسط ويف فاخًرا، فرًشا ومفروشة واسعة القاعة هذه
هللا عبد رأى إنه ثم الذهب، من سلسلتني يف كلبان فيه مربوط الرسير وذلك بالذهب،
يده يف يتلوَّى فصار األول، الكلب وفكَّ أياديه عن ر وشمَّ مكان يف جانب عىل املائدة حطَّ
ضعيف، بصوت خفيًفا عواءً ويعوي يديه بني األرض يقبُِّل كأنه األرض يف وجهه ويضع
غري من وجيًعا رضبًا ورضبه عليه به ونزل السوط األرضوسحب عىل ورماه كتَّفه إنه ثم
قطع حتى السوط بذلك يرضبه يزل ولم خالًصا. له يجد وال يديه بني يتلوَّى وهو شفقة،
وفعل الثاني الكلب أخذ ذلك وبعد مكانه، يف وربطه أخذه إنه ثم الوجود، عن وغاب األنني
بخاطرهما ويأخذ دموعهما لهما يمسح وصار محرمة أخرج إنه ثم باألول، فعل كما به
هذا من لكما يجعل هللا ولعل عيلَّ، يسهل وال بخاطري، هذا ما وهللا تؤاخذني، ال ويقول:
يسمع واقف النديم إسحاق وأبو هذا كل وحصل لهما. ويدعو ومخرًجا. فرًجا الضيق
وصار الطعام، سفرة لهما قدَّم إنه ثم الحالة. هذه من َب تعجَّ وقد بعينه، ويرى بأذنه
حمل ذلك وبعد وسقاهما، الُقلَّة وحمل أفواههما لهما ومسح شبعا، حتى بيده مهما يلقِّ
يََره ولم ونام، رسيره إىل وجاء إسحاق أبو فسبقه يخرج، أن وأراد والشمعة والُقلَّة املائدة
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ودخل الخزانة يف والُقلَّة السفرة وضع هللا عبد إن ثم عليه. واطََّلع تبعه أنه يعرف ولم
ونام. حوائجه وقلع محله، يف السوط ووضع الدوالب وفتح القاعة

الليلة تلك بقية بات فإنه إسحاق، أبي أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
ما تَُرى يا نفسه: يف يقول وصار الَعَجب، كثرة من نوم يأِته ولم األمر، هذا شأن يف يفكِّر
لهم وانحطَّ الصبح وصلوا قاموا ثم الصباح، إىل ب يتعجَّ يَزل ولم القضية؟! هذه سبب
طول النكتة بهذه إسحاق أبو واشتغل الديوان، إىل وطلعوا القهوة ورشبوا فأكلوا الفطور،
فرضبهما كذلك، بالكلبني فعل ليلة وثاني عنها. هللا عبد يسأل ولم كتمها ولكنه النهار،
وكذلك ليلة، كأول بهما فعل فرآه إسحاق أبو وتبعه وسقاهما، وأطعمهما صالحهما ثم
ولم وسافر فأخذه يوم، رابع يف النديم إسحاق أبي إىل الخراج أحرض إنه ثم ليلة. ثالث
إن ثم الخليفة. إىل الخراج وسلَّم بغداد، إىل وصل حتى مسافًرا يَزل ولم شيئًا، له يُبِْد
قد البرصة عامل رأيت املؤمنني، أمري يا له: فقال الخراج، تأخري سبب عن سأله الخليفة
بن هللا عبد من رأيت لكن الطريق. يف َلقابلني يوًما تأخرُت ولو إرساله، وأراد الخراج َز جهَّ
إسحاق؟ أبا يا هو وما الخليفة: فقال املؤمنني. أمري يا مثله رأيت ما عمري عجبًا، فاضل
لياٍل ثالَث رأيتُه له: وقال الكلبني، مع فعله بما وأخربه وكذا. كذا هو ما رأيت قال:
بخاطرهما ويأخذ يصالحهما ذلك وبعد الكلبني فيرضب العمل، هذا يعمل وهو متواليات
السبب؟ عن سألته فهل الخليفة: له فقال يراني. ال بحيث عليه أتفرَّج وأنا ويُطِعمهما
ترجع أن أمرتك إسحاق، أبا يا الخليفة: فقال املؤمنني. أمري يا رأسك وحياة ال له: فقال
هذا، من َدْعني املؤمنني، أمري يا فقال: وبالكلبني. فاضل بن هللا بعبد وتأتيني البرصة إىل
غري من اتفاًقا الحالة هذه عىل اطَّلعُت وقد زائًدا، إكراًما أكَرَمني فاضل بن هللا عبد فإن
حياءً وجًها يل ألقى ال إليه رجعُت فإن به؟ وأجيء إليه أرجع فكيف بها، فأخربتك قصٍد،
له أرسلُت إن له: فقال وبالكلبني. به فيأتيك يدك بخطِّ إليه غريي إرسال فالالئق منه،
إني له: وقلت أنت أرسلتُك إذا ا وأمَّ كالب، عندي ما ويقول: األمر هذا ينكر فربما غريَك
وبالكلبني، به وإتيانك إليه ذهابك من بد فال ذلك؛ إنكار عىل يقدر ال فإنه بعيني، رأيتُك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك قتلك. من بد فال وإال
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من بد ال إسحاق: ألبي قال الرشيد هارون الخليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وطاعة سمًعا إسحاق: أبو له فقال قتلك. من بد فال وإال وبالكلبني، به وإتيانك إليه ذهابك
فأنا اللسان. من اإلنسان آفة قال: َمن وصدق الوكيل، ونعم هللا وحسبنا املؤمنني، أمري يا
فكتب به. وآتيك إليه أذهب وأنا رشيًفا خطٍّا اكتْب ولكن أخربتك، حيث نفيس عىل الجاني
رش هللا كفانا له: قال البرصة عامل عىل دخل فلما البرصة، إىل به َه وتوجَّ رشيًفا خطٍّا له
الخليفة. يَْقبله فلم ناقص الخراج لعل رسيًعا؟ رجعَت أراك يل فما إسحاق! أبا يا رجوعك
الخليفة، وقِبَله كامل فإنه الخراج، نقص أجل من رجوعي ليس هللا، عبد أمري يا فقال:
من مقدَّر مني وقع الذي وهذا حقك، يف أخطأت فإني املؤاخذة؛ عدم منك أرجو ولكن
أؤاخذك. ال وأنا حبيبي فإنك أخربني، إسحاق؟ أبا يا منك وقع وما له: فقال تعاىل. هللا
نصف يف ليلة كل تقوم وأنت متواليات لياٍل ثالث اتَّبعتك عندك كنت ملا أني اعلم له: فقال
أخربت إني ثم عنه، أسألك أن واستحييت ذلك من بت فتعجَّ وترجع، الكالب وتعذِّب الليل
كنت ولو يده، خطُّ وهذا إليك، بالرجوع فألزمني قصٍد، غري من اتفاًقا بخربك الخليفة
إليه، يعتذر وصار بذلك. القدر جرى ولكن أخربته، كنت ما ذلك إىل يحوج األمر أن أعلم
ولو حبيبي، فإنك الكذب؛ بك يظن لئال عنده خربك أصدق فأنا أخربتَه حيث له: فقال
يف كان ولو معي، الكلبني وآخذ معك أروح أنا فها وكذَّبتُه، ذلك أنكرُت كنُت غريك أخرب

الخليفة. عند وجهي سرتت كما يسرتك هللا له: فقال أجيل. وانقضاء نفيس تلف ذلك
كلب كل وحمل الذهب، من جنازير يف الكلبني وأخذ بالخليفة، تليق هديًة أخذ إنه ثم
يديه، بني األرض فقبَّل الخليفة عىل ودخل بغداد، إىل وصلوا أن إىل وسافروا جمل، عىل
الكلبان هذان ما الخليفة: فقال يديه. بني الكلبني وأحرض فجلس بالجلوس، له فأذن
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ويبكيان أذنابهما ويحركان يديه بني األرض يقبِّالن الكلبان فصار هللا؟ عبد أمري يا
وما الكلبني، هذين بخرب أخربني له: وقال ذلك من الخليفة َب فتعجَّ إليه. يشكوان كأنهما
وإنما كلبان، هذان ما هللا، خليفة يا له: فقال الرضب. بعد وإكرامهما لهما رضبك سبب
فقال وأبي. أمي وولدا أخواي وهما واعتدال، وَقدٍّ وجمال ُحْسن ذوا شابان رجالن هما
بحقيقة أخربك املؤمنني أمري يا يل أذنَت إْن قال: كلبني؟ وصارا آدميَّنْي كانا وكيف الخليفة:
سفينة فإنه بالصدق وعليك النفاق، أهل صفة فإنه والكذب، وإياك أخربني، فقال: الخرب.
يكونان بخربهما أخربتك إذا أني هللا خليفة يا اعلم له: فقال الصالحني. وِسيمة النجاة
الكالب من هذان له: فقال يُصِدقان. صدقُت وإْن يكذِّباني كذبُت فإن عيلَّ، الشاهدان هما
أنا إذا ، أخويَّ يا لهما: فقال عليك؟ أو لك يشهدان فكيف جواب! وال نطق عىل يقدران ال
رءوسكما فنكِّسا ِصدًقا تكلمُت وإذا أعينكما، وحملقا رءوسكما فارفعا كذبًا كالًما تكلمُت
وأبونا واحدة نا أمُّ أخوة، ثالثة نحن أنَّا هللا خليفة يا اعلم قال: إنه ثم أعينكما. ا وغضَّ
توءَمنْي ولدين وضعْت أمه لكْوِن إال االسم بهذا ي ُسمِّ وما فاضل، أبينا اسم وكان واحد،
ربَّاه ثم فاضًال، أبوه اه فسمَّ الثاني وفضل وساعته، وقته من أحدهما فمات واحد، بطن يف
منصوًرا، فسماه أوًال هذا أخي فوضعت ومات، نا، أمَّ فزوََّجه كرب، أن إىل تربيته وأحَسَن
اني فسمَّ ووضعتني مرة ثالث وحملت ناًرصا، اه فسمَّ هذا أخي ووضعت مرة ثاني وحملت
قماًشا مآلنًا ودكانًا بيتًا لنا وخلَّف فمات الرجال، مبلغ وبلغنا كربنا حتى وربَّانا هللا، عبد
ستني لنا وخلَّف ذلك، وغري والخراساني والرومي الهندي القماش أنواع سائر من ملونًا
مواله، لرحمة وذهب ودفنَّاه عظيًما مشهًدا له وعملنا لناه غسَّ أبونا مات فلما دينار، ألف
جمعُت ذلك بعد إني ثم يوًما، األربعني تمام إىل عليه قنا وتصدَّ وختمات، عتاقة له وعملنا
الدنيا إن تجار، يا لهم: قلت أكلوا وبعدما عظيًما، يوًما لهم وعملت الناس وأرشاف التجار
يف جمعتُكم يشء ألي تعلمون هل خلقه، فناء بعد الدائم وسبحان باقية، واآلخرة فانية
عن مات أبي إن لهم: فقلت الغيوب. عالم هللا سبحان قالوا: عندي؟ املبارك اليوم هذا
ومرادي ذلك، غري أو رهن أو َديْن من ألحد تبعة عليه يكون أن خائف وأنا املال، من جملٍة
وكذا. كذا عليه يل إن فليقل: يشء عليه له كان فَمن الناس. حقوق من أبي ذمة خالص
عن تُغني ال الدنيا إن هللا، عبد يا التجار: يل فقال أبي. ذمة براءة ألجل له أورده وأنا
تعاىل هللا من ونخاف الحرام، من الحالل يعرف منَّا وكلٌّ باطل، أصحاب ولسنا اآلخرة،
عند ماله يُبقي دائًما كان — عليه هللا رحمة — أباك أن ونعلم اليتيم، مال أكل ونتجنَّب
متاع من خائف أنا يقول: وهو نسمعه دائًما ونحن أحد، إىل شيئًا ذمته يف يخيلِّ وال الناس
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وكان َديْن. وعيلَّ تُِمتني فال ورجائي، ثقتي أنت إلهي، دعائه: يف يقول كان ودائًما الناس.
له كان وإذا ُمطاَلبة، غري من له يدفعه فإنه يشء عليه ألحد كان إذا أنه طباعه جملة من
ذمته، ويربِّئ يسامحه فقريًا كان وإن مهلك. عىل له: ويقول يطالبه ال فإنه يشء أحد عىل
ألحد ليس أنه نشهد كلنا ونحن عنده. يل مما هللا سامحه يقول: ومات فقريًا يكن لم وإن

فيكم. هللا بارك فقلت: يشء. عنده
خلَّف وقد يشء، ألحد عليه ليس أبانا إن لهما: وقلت هذين أخويَّ إىل التفتُّ إني ثم
اليشء، هذا ثلث يستحق منا كلٌّ أخوة، ثالثة ونحن والدكان، والبيت والقماش املال هذا لنا
أو سواء؟ ونرشب سواء ونأكل بيننا مشرتًكا مالنا ويستمر القسمة عدم عىل نتفق فهل
منا واحد كل ويأخذ م نقسِّ فقاال: حصته؟ منا واحد كل ويأخذ واألموال القماش م نقسِّ
ا وغضَّ رأسيهما فنكَّسا ؟ أخويَّ يا ذلك جرى هل لهما: وقال الكلبني إىل التفت ثم حصته.
املؤمنني، أمري يا القايض طرف من اًما قسَّ فأحرضت قال: إنه ثم نعم. قاال كأنهما عيونهما
يف قسمي من والدكان البيت وجعلوا أبونا، لنا خلَّفه ما وجميع والقماش املال بيننا َم فقسَّ
وهما قسمي، يف والدكان البيت وصار بذلك، ورضينا األموال، من أستحقه ما بعض نظري
بجانب واشرتيُت القماش، فيه وحططُت الدكان فتحت إني ثم وقماًشا. ماًال قسمهما أخذا
أبيع وقعدُت الدكان مألُت حتى قماًشا والدكان البيت عىل زيادًة ني خصَّ الذي املال من
الناس، بالد إىل البحر يف وسافرا مركبًا واكرتيا قماًشا اشرتيا فإنهما أخواي وأما وأشرتي.
سنة مدة ذلك عىل ودمت قيمة. للراحة وليس يأتيني، رزقي وأنا يساعدهما، هللا فقلت:
لنا خلَّفه الذي مثل عندي صار حتى كثرية مكاسب أكتسب ورصت عيلَّ هللا ففتح كاملة،
سمور إحداهما فروتان؛ وعيلَّ الدكان يف جالًسا كنُت أنني األيام من يوًما يل فاتفق أبونا،
أنا فبينما الربد. اشتداد أوان يف الشتاء، فصل يف كان الوقت ذلك ألن سنجاب؛ واألخرى
زيادة، غري من خلق قميص منهما واحد كل بدن وعىل عيلَّ أقبال قد بأخويَّ وإذا كذلك،
عليهما. وحزنت ذلك عيلَّ عرس رأيتهما فلما ينتفضان. وهما الربد من بيض وشفاههما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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رأيتهما فلما للخليفة: قال ملا فاضل بن هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
واعتنقتهما إليهما فقمت رأيس، من عقيل وطار عليهما وحزنت ذلك عيلَّ عرس ينتفضان
السنجاب، الفروة اآلخر وعىل السمور الفروة منهما واحد عىل وخلعت حالهما، عىل وبكيت
اغتسال وبعدما ألفي. تاجر بدلة الحمام يف منهما واحد كل إىل وأرسلت الحمام، وأدخلتهما
فوضعت الجوع، غاية يف فرأيتهما البيت إىل أخذتهما ثم بدلته، منهما واحد كل لبس
إىل التفت ثم بخاطرهما. وأخذت والطفتهما معهما، وأكلت فأكال األطعمة، سفرة لهما
قال: إنه ثم عيونهما. ا وغضَّ رأسيهما فنكَّسا ؟ أخويَّ يا ذلك جرى هل لهما: وقال الكلبني
فقاال: أموالكما؟ وأين لكما؟ جرى الذي ما لهما: وقلت سألتهما إني ثم هللا، خليفة يا
التي القماش القطعة نبيع ورصنا الكوفة، مدينة ى تُسمَّ مدينًة ودخلنا البحر يف سافرنا
مكاسب وكسبنا ديناًرا، بعرشين بدينار والتي دنانري، بعرشة دينار نصف علينا ثمنها
البرصة يف تساوي وهي دنانري، بعرشة الحرير الشقة العجم قماش من واشرتينا عظيمة،
وصار كثرية، مكاسب وكسبنا واشرتينا فبعنا الكرخ، ى تُسمَّ مدينًة ودخلنا ديناًرا، أربعني
الفرح هذا رأيتما حيث لهما: فقلت واملكاسب، البالد يل يذكران وجعال كثرية. أموال عندنا
صائبة، عني إال بنا حل ما أخانا، يا وقاال: فتنهدا عريانني؟ رجعتما أراكما يل فما والخري،
وسافرنا مركب يف متاعنا وسقنا والخريات األموال تلك جمعنا فلما أمان؛ له ما والسفر
رأينا الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة سافرنا وقد البرصة، مدينة إىل التوجه بقصد البحر يف
الرشار يقدح املوج وصار باألمواج، وتالطم وهاج، وتحرَّك وأزبد وأرغى وقعد قام البحر
وغرقنا، فانكرست جبل سن يف املركب بنا والتطمت األرياح، علينا واختلفت النار، كلهيب
لنا هللا فأرسل وليلة، يوًما املاء وجه عىل نخبط ورصنا البحر، يف معنا كان ما جميع وراح
نحصله مما ونتقوَّت نسأل ونحن بالد إىل بالد من ورصنا ركَّابها فأخذتنا أخرى مركبًا
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قربنا حتى ونتقوَّت ونبيع حوائجنا من نقلع ورصنا العظيم، الكرب وقاسينا بالسؤال،
معنا كان بما َسِلمنا كنا ولو حرسة، ألف رشبنا حتى البرصة إىل وصلنا وما البرصة، من
، أخويَّ يا لهما: فقلت علينا. هللا من مقدَّر هذا ولكن امللك، أموال تضاهي بأموال أتينا كنا
فهذا الساملني من هللا كتبكم وحيث غنيمة، والسالمة األبدان، فداء املال فإن ا؛ همٍّ تحمال ال

قال: َمن درُّ وهلل خيال، كطيف إال والغنى الفقر وما املنى، غاية

اْألََظ��اِف��ِر َق��صِّ ِم��ثْ��َل إِالَّ اْل��َم��اُل َف��َم��ا ال��رََّدى ِم��َن ال��رَِّج��اِل َه��اُم َس��َل��َم��ْت إِذَا

جميع لنا وخلَّف اليوم هذا يف مات قد أبانا أن نقدِّر نحن ، أخويَّ يا لهما: قلُت ثم
اًما قسَّ أحرضت ثم بالسوية. بيننا مه نقسِّ أننا عىل نفيس طابت وقد عندي، الذي املال هذا
فقلت املال، ثلث منا كلٌّ وأخذ بيننا فقسمه مايل، جميع له وأحرضت القايض، طرف من
له يفتح منكما واحد فكل بلده، يف كان إذا رزقه يف لإلنسان هللا بارك ، أخويَّ يا لهما:
سعيت ثم له. يحصِّ أن بد ال الغيب يف يشء له والذي األسباب، لتعاطي فيه ويقعد دكانًا
واحفظا واشرتيا بيعا لهما: وقلت بالبضائع، له ومألته دكان، فتح يف منهما واحد لكل
يكون وغريهما ورشب أكل من لكما يلزم ما وجميع شيئًا، منها ترصفا وال أموالكما،
يبيتان املساء وعند النهار، يف ويشرتيان يبيعان وصارا بإكرامهما، قمت ثم عندي، من
يمدحان للحديث معهما جلسُت وكلما أموالهما، من شيئًا يرصفان أدعهما ولم بيتي. يف
أن عىل ويغرياني املكاسب، من فيها لهما حصل ما ويصفان محاسنها ويذكران الغربة
فنكَّسا ؟ أخويَّ يا ذلك جرى هل للكلبني: قال ثم الناس. بالد يف التغرُّب عىل أوافقهما

له. تصديًقا عيونهما ا وغضَّ رأسيهما
الغربة، يف واملكاسب الربح كثرة يل ويذكران بانني يرغِّ زاال فما هللا، خليفة يا قال: ثم
ثم خاطركما. أجل من معكما أسافر أن بد ال لهما: قلت حتى معهما بالسفر ويأمرانني
واكرتينا النفيسة، األصناف سائر من قماًشا وحملنا وبينهما، بيني الرشكة عقدت إني
إليه، نحتاج ما جميع املركب ذلك يف ونزَّلنا املتاجر، أنواع من بالبضائع وشحنَّاه مركبًا
مفقود فيه الداخل الذي باألمواج، املتالطم العجاج البحر يف البرصة مدينة من سافرنا ثم
واشرتينا فبعنا املدائن، من مدينة إىل طلعنا حتى مسافرين زلنا وال مولود. منه والخارج
ومن بلد إىل بلد من نرحل نزل ولم غريها، إىل منها رحلنا ثم املكسب، كثرة لنا وظهر
إننا ثم عظيم، وربح جسيم مال عندنا صار حتى ونشرتي نبيع ونحن مدينة إىل مدينة
هذا من تنجوا الرب إىل اطلعوا ركاب، يا لنا: وقال املرساة الريس فألقى جبل إىل وصلنا
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بجملتهم أنا وخرجت املركب، يف َمن جميع فخرج ماءً. تجدون لعلكم فيه وفتشوا اليوم،
فبينما الجبل. أعىل عىل أنا وصعدت جهة، يف منا كلٌّ ه وتوجَّ املاء، عىل نفتِّش ورصنا
وهو خلفها يسعى أسود ثعبان ووراءها هاربة، تسعى بيضاء حية رأيت إذ سائر أنا
ذيله ولف رأسها من ومسكها وضايقها لحقها الثعبان إن ثم املنظر. هائل الِخْلقة مشوَّه
من حجًرا وتناولُت عليها الشفقة فأخذَتْني عليها، مفٍرت أنه فعرفت فصاحت، ذيلها، عىل
أشعر فما فدقها، رأسه يف فجاء الثعبان، به ورضبت أكثر أو أرطاٍل خمسة قدر الصوان
واعتدال، وَقدٍّ وكمال، وبهاءٍ وجمال، ُحْسٍن ذات شابًة بنتًا وصارت انقلبت الحية وتلك إال
العار من سٍرت بسرتَيْن؛ هللا سَرتَك يل: قالت ثم يدي، وقبَّلْت عيلَّ فأقبلْت املنري. البدر كأنها
إال بنون وال مال ينفع ال يوَم العظيم، املوقف يوَم اآلخرة يف النار من وسٍرت الدنيا، يف
الجميل عيلَّ لك وصار ِعْريض سرتَت قد أنَت إنيس، يا قالت: ثم سليٍم. بقلٍب هللا أتى َمن
عليها انطبقت ثم فيها، ونزلت ْت فانشقَّ األرض إىل بيدها أشارت ثم جزاؤك. عيلَّ ووجب
رماًدا، وصار وأحرقته فيه اتَّقدت النار فإن الثعبان، وأما الجن. من أنها فعرفت األرض
وعند الليلة، تلك وِبتنا رأيت، بما وأخربتهم أصحابي إىل رجعت إني ثم ذلك، من بُت فتعجَّ
الرب غاب حتى سافرنا ثم األطراف، وطوى القلوع ونرش الخطَّاف الريس قلع الصباح
الريس: فقال ماؤنا. وفرغ طريًا، وال برٍّا نَر ولم يوًما عرشين مدة مسافرين نزل ولم عنا.
تهت إني وهللا، فقال: ماءً. نجد لعلنا الرب نطلع فقلنا: منا. فرغ قد الحلو املاء إن ناس، يا
ودعونا وبكينا شديٌد، غمٌّ لنا فحصل الرب. جهة إىل يوديني طريًقا أعرف وال الطريق عن

قال: َمن درُّ وهلل حال، أسوأ يف الليلة تلك بتنا ثم الطريق، إىل يهدينا أن تعاىل هللا

يَ��ِش��ي��ْب أَْن َل��َه��ا ال��رَِّض��ي��ُع يَ��َك��اُد ُك��ْربَ��ٍة ِف��ي ِب��تُّ َل��يْ��َل��ٍة َوَك��ْم
َق��ِري��ْب َوَف��تْ��ٌح نَ��ْص��ٌر ال��ل��ِه ِم��َن أَتَ��ى إِالَّ ��بْ��ُح ال��صُّ أَْص��بَ��َح َف��َم��ا

فرحنا الجبل ذلك رأينا فلما عاليًا، جبًال رأينا والح، بنوره وأرشق الصباح أصبح فلما
حتى الرب اطلعوا ناس، يا الريس: فقال الجبل، ذلك إىل وصلنا إننا ثم به، واستبرشنا
بسبب مشقٌة لنا فحصل ماءً، فيه نَر فلم ماءٍ، عىل نفتِّش كلنا فطلعنا ماءٍ. عىل نفتش
مسافة واسعًة دائرًة خلفه فرأيت الجبل ذلك أعىل عىل صعدت إني ثم املاء، وجود قلة
هذه إىل انظروا لهم: قلت أتوا فلما عيلَّ، فأقبلوا أصحابي فناديت أكثر، أو ساعة سري
ذات األركان مشيدة البنيان عالية مدينًة فيها أرى فإني الجبل، هذا خلف التي الدائرة
بنا فسريوا والخريات، املاء من تخلو ال شكٍّ غري من وهي ومروج، ورواٍب وبروج، أسواٍر
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والفاكهة واللحم الزاد من إليه نحتاج ما ونشرتي باملاء، منها ونَِجئْ املدينة هذه إىل نمِض
فيقبضوا الدين، أعداء مرشكني كفاًرا املدينة هذه أهل يكون أن نخاف فقالوا: ونرجع.
أوقعنا حيث أنفسنا قتل يف تسبَّبنا قد ونكون يقتلونا أو أيديهم تحت أرسى ونكون علينا
كما األسواء، من خطٍر عىل ألنه مشكور؛ غري واملغرور االرتباك، وسوء الهالك يف أنفسنا

الشعراء: بعض فيه قال

َس��ِل��َم��ا َوإِْن ِب��َم��ْح��ُم��وٍد اْل��ُم��ِغ��رُّ َل��يْ��َس َس��َم��ا ��َم��اءُ َوال��سَّ أَْرًض��ا اْألَْرُض َداَم��ِت َم��ا

أخويَّ آخذ ولكن عليكم، يل حكم ال ناس، يا لهم: فقلت بأنفسنا. نغر ال فنحن
فقلت: معك. نروح وال األمر، هذا من نخاف نحن أخواي: يل فقال املدينة. هذه إىل ه وأتوجَّ
عيلَّ، هللا قدَّر بما ورضيُت هللا عىل وتوكَّلت املدينة، هذه إىل الذهاب عىل عزمُت فقد أنا ا أمَّ
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك إليكما. وأرجع إليها أذهب حتى فانتَِظراني

املباح.
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وأرجع إليها أذهب حتى فانتظراني قال: هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البناء عجيبَة مدينًة فرأيتها املدينة، تلك باب إىل وصلت حتى ومشيت تركتهما ثم إليكما.
الحديد من وأبوابها شاهقة وقصورها نة محصَّ وأبراجها عالية أسوارها الهندسة، غريبَة
من دكًة رأيُت الباب من دخلت فلما العقول. تدهش منقوشٌة مزخرفٌة وهي الصيني،
السلسلة تلك ويف األصفر، النحاس من سلسلٌة ذراعه ويف عليها قاعد رجل وهناك الحجر،
ثم بابًا. عرش أربعة لها واملدينة املدينة، بوَّاب الرجل ذلك أن فعرفت مفتاًحا، عرش أربعة
فلم وثالثًا، ثانيًا عليه فسلَّمت السالم، عيلَّ يردَّ فلم عليكم. السالم له: وقلت منه دنوت إني
هل السالم؟ تردَّ لم يشء ألي هذا، يا له: وقلت كتفه عىل يدي فوضعت الجواب، عيلَّ يرد
لُت فتأمَّ يتحرَّك، ولم يُجبني فلم السالم؟ رد تمنع حتى مسلٍم غري أو أصم أو نائٌم أنت
ولم آدم ابن بصورة مصوَّر الحجر هذا عجيب، يشء هذا إن فقلت: حجًرا، فرأيته فيه
فدنوُت الطريق، يف واقًفا رجًال فرأيت املدينة، ودخلت تركته ثم النطق! غري عنه ينقص
إنسانًا رأيت وكلما املدينة تلك شوارع يف ماشيًا أزل لم إني ثم حجًرا! فرأيته لته وتأمَّ منه
للغسيل، مهيَّأة ثياب عقدة رأسها عىل عجوًزا امرأًة وقابلت حجًرا. فأجده له وأتأمَّ منه أدنو
ثم الحجر. من رأسها عىل التي الثياب والعقدة الحجر، من فرأيتها لتها وتأمَّ منها فدنوُت
وغريه الجبن من البضائع أصناف وقدامه منصوٌب ميزانه زيَّاتًا فرأيت السوق دخلت إني
الناس وبعض الدكاكني يف جالسني املتسببني سائر رأيت إني ثم الحجر. من ذلك وكل
دخلت ثم الحجر، من ذلك وكل وصبيانًا ونساءً رجاًال ورأيت جالٌس، الناس وبعض واقٌف
وكل البضائع، بأنواع ممتلئًا كان والدكان دكانه، يف جالًسا تاجر كل فرأيت التجار سوق
مسكت وكلما عليها، أتفرج فرصت العنكبوت، كنسيج األقمشة ولكن الحجر، من ذلك

منثوًرا! هباءً يدي بني يصري القماش من ثوبًا
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حجٍر. من أيًضا فرأيتهم النساء، ديوان إىل الديوان ذلك من هُت تَوجَّ

فذابت األكياس فمسكت أكياس، يف ذهبًا فيه فوجدت واحًدا ففتحُت صناديق، ورأيت
يف أقول ورصت أطيقه، ما قدر عىل منه فحملت حاله، عىل يزل لم والذهب يدي يف
ال التي الذخائر هذه من وتمتعا كفايتهما الذهب من ألخذا معي أخواي حرض لو نفيس:
أقدر بقيت ما ولكن ذلك، من أكثر فيه فرأيت آخر دكانًا دخلت ذلك وبعد لها. أصحاب
سوٍق إىل منه ثم آَخر، سوق إىل السوق ذلك من خرجت إني ثم حملت. ما غري أحمل أن
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حتى الحجارة، من وكلها األشكال مختلفة مخلوقاٍت عىل أتفرج زلت وال وهكذا، آخر
يف جالسني رجاًال فيه فرأيت الصاغة سوق دخلت إني ثم الحجارة! من والقطط الكالب
أمري يا ذلك رأيت فلما أقفاص، يف وبعضها أيديهم يف بعضها عندهم والبضائع الدكاكني،
وخرجت حمله، أطيق ما املصاغ من وحملت الذهب من معي كان ما رميت املؤمنني
كل وقدام دكاكينهم يف جالسني الجوهرية فرأيت الجواهر، سوق إىل الصاغة سوق من
ذلك وغري والبلخش والزمرد واألملاس كالياقوت املعادن بأنواع مآلٌن قفٌص منهم واحد
وحملت املصاغ من معي كان ما فرميُت أحجاٌر، الدكاكني وأصحاب األصناف، سائر من
تلك من يأخذا حتى معي أخواي يكن لم حيث أتندَّم وبقيت حمله، أطيق ما الجواهر من
مزين مزخرف كبرٍي باٍب عىل فمررت الجواهر سوق من خرجت إني ثم أراداه. ما الجواهر
وعساكٌر وأعواٌن وجنٌد اٌم خدَّ الدكك تلك عىل وجالس دكك، الباب داخل ومن زينة، بأحسن
مالبسه فتناثرت منهم واحًدا فلمست أحجار، وكلهم املالبس، أفخر البسون وهم وحكَّاٌم
يف نظري لها ليس رساية فرأيت الباب ذلك يف مشيت إني ثم العنكبوت. نسيج مثل بدنه عىل
واألعيان والوزراء باألكابر مشحونًا ديوانًا الرساية تلك يف ورأيت صنايعها، وإحكام بنائها
األحمر الذهب من كرسيٍّا رأيت إني ثم أحجار، وكلهم كرايس عىل جالسون وهم واألمراء
كرسوي تاج رأسه وعىل املالبس، أفخر عليه آدمي فوقه وجالٌس والجواهر، بالدر ًعا مرصَّ
الحجر، من رأيته إليه وصلت فلما النهار، شعاع مثل شعاٌع لها التي الجواهر بنفيس مكلَّل
النساء، من ديوانًا فرأيت فيه ودخلت الحريم، باب إىل الديوان ذلك من هت توجَّ إني ثم
فوقه وجالس والجواهر بالدر ًعا مرصَّ األحمر الذهب من كرسيٍّا الديوان ذلك يف ورأيت
عىل جالساٍت األقمار مثل نساء وحولها الجواهر بنفيس مكلٌَّل تاٌج رأسها وعىل َمِلكة امرأٌة
عىل أيديهم طواشيٌة هناك وواقف األلوان، بسائر امللونة املالبس أفخر والبسات كرايس
فيه بما الناظرين عقول يدهش الديوان وذلك الخدمة، أجل من واقفون كأنهم صدورهم
الصايف، البلور من التعاليق أبهج فيه ومعلٌق الفرش، وعظيم النقش وغريب الزخرفة من
املؤمنني أمري يا معي ما فرميت مال، بثمنها يفي ال يتيمة جوهرة البلور من قدرة كل ويف
أحمله فيما متحريًا وبقيت أطيق ما قدر عىل منها وحملت الجواهر، هذه من آخذ ورصت
صغريًا بابًا رأيت إني ثم املدن. كنوز من كنز كأنه املكان ذلك رأيت ألني أتركه؛ وفيما
يتلو إنسانًا فسمعت سلًما، أربعني وطلعت الباب ذلك فدخلت ساللم، داخله ويف مفتوًحا
فرأيت القرص، باب إىل وصلت حتى الصوت ذلك جهة فمشيت رخيم، بصوت القرآن
والياقوت واملرجان اللؤلؤ فيها ومنظوم الذهب من برشائط مصفحة الحرير من ستارة
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الستارة، تلك من خارج والصوت النجوم، كضوء تيضء فيه والجواهر الزمرد، وقطع
ذلك من فدخلت األفكار، يحريِّ مزخرٍف قٍرص باب يل فظهر ورفعتها، الستارة من فدنوت
يف الضاحية الشمس كأنها بنٌت داخله ومن الدنيا، وجه عىل كنٌز كأنه قًرصا فرأيت الباب
الجواهر، من يكون ما بأنفس ومتحلية املالبس أفخر البسة وهي الصاحية، السماء وسط
ثقيل، وردٍف نحيل، وخٍرص وكمال، وظرٍف واعتدال، بقدٍّ والجمال، الُحْسن بديعة أنها مع

قال: َمن بقوِل امُلَرادة كأنها اعتدال، ذات وأجفان العليل، يشفي وريٍق

اْل��َوْرِد ِم��َن اْل��ُخ��ُدوِد بَ��َس��اِت��ي��ِن ِف��ي َوَم��ا اْل��َق��دِّ ِم��َن ال��ثِّ��يَ��اِب ِف��ي َم��ا َع��َل��ى َس��َالٌم
َك��اْل��ِع��ْق��ِد ��ْدِر ال��صَّ ِف��ي ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وِم َوبَ��اِق��ي َج��ِب��ي��ِن��َه��ا ِف��ي ُع��لِّ��َق��ْت ال��ثُّ��َريَّ��ا َك��أَنَّ
اْل��َوْرِد َوَرُق ِج��ْس��ِم��َه��ا َم��َج��اِن��ي َألَْدَم��ى َخ��اِل��ًص��ا اْل��َوْرِد ِم��َن ثَ��ْوبً��ا َل��ِب��َس��ْت َف��َل��ْو
��ْه��ِد ال��شَّ ِم��َن أَْح��َل��ى اْل��بَ��ْح��ِر َط��ْع��ُم َألَْص��بَ��َح َم��اِل��ٌح َواْل��بَ��ْح��ُر اْل��بَ��ْح��ِر ِف��ي تَ��َف��َل��ْت َوَل��ْو
اْألُْس��ِد ُم��ْف��تَ��ِرَس ��يْ��ُخ ال��شَّ ذَاَك َألَْص��بَ��َح َع��ًص��ا َع��َل��ى َك��ِب��ي��ًرا َش��يْ��ًخ��ا َواَص��َل��ْت َوَل��ْو

إليها وتقدَّمُت حبٍّا، بها ُشِغفُت البنت تلك رأيت ملا املؤمنني، أمري يا قال: إنه ثم
قلبها، ظهر عىل حفًظا وجل عز هللا كتاَب تتلو وهي عاليٍة مرتبٍة عىل جالسًة فرأيتها
شفتيها بني من خارٌج والكالم رضوان، فتحها إذا الجنان أبواب رصير كأنه وصوتها

الشاعر: مثلها يف قال كما وزاهر، زاٍه املحاسن ببديع ووجهها كالجواهر، يتناثر

َوتَ��َش��وُِّف��ي تَ��َش��وُِّق��ي ِف��ي��َك َزاَد َق��ْد َوِص��َف��اِت��ِه ِب��لُ��َغ��اِت��ِه ُم��ْط��ِربً��ا يَ��ا
يُ��وُس��ِف َوُص��وَرُة َداُوَد نَ��َغ��َم��اُت اْل��َه��َوى أَْه��َل بَ��ا ذَوَّ ِف��ي��َك َش��يْ��ئَ��اِن

سالٌم لحظاتها: فاتك من قلبي قرأ وقد العظيم، القرآن تالوة يف نغماتها سمعُت فلما
والناظر، العقل مني واندهش السالم، أُحِسن ولم الكالم يف تلجلجُت رحيم، رب من قوًال

الشاعر: قال كما ورصت

َدِم��ي ِل��َس��ْف��ِك إِالَّ اْل��ِح��َم��ى َدَخ��ْل��ُت َوَم��ا َك��ِل��ِم��ي َع��ْن ِت��ْه��ُت َح��تَّ��ى ��ْوُق ال��شَّ َه��زَّنِ��ي َم��ا
اْل��َك��ِل��ِم ِف��ي أَْه��َواُه َم��ْن َألُْش��ِه��َد إِالَّ َع��َواِذِل��نَ��ا ِم��ْن َك��َالًم��ا َس��ِم��ْع��ُت َوَال

والجوهرة املصونة السيدة أيتها عليِك السالم لها: وقلت الغرام هول عىل تجلَّدُت ثم
والتحية السالم مني وعليَك فقالت: مجدك. دعائم ورفع سعدك قوائم هللا أدام املكنونة،
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لها: فقلت عيني. وقرة حبيبي يا بك ومرحبًا وسهًال أهًال فاضل، ابن يا هللا عبد يا واإلكرام
صاروا حتى املدينة هذه أهل شأن وما أنِت؟ تكونني وَمن اسمي؟ علمِت أين من سيدتي، يا
ومن أهلها ومن املدينة هذه من بُت تعجَّ فإني األمر، بحقيقة تخربيني أن فمرادي أحجاًرا؟
الصدق. وجه عىل ذلك بحقيقة تخربيني أن عليِك فباهلل أنِت. إال أحد فيها يوجد لم كونها
وبحقيقة أمري بحقيقة وأخربك أُحدِّثك تعاىل هللا شاء إن وأنا هللا عبد يا اجلس يل: فقالت
إىل فجلست العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال التفصيل، عىل وأهلها املدينة هذه أمر
ووالدي املدينة، هذه ملك بنت أنني — هللا يرحمك — هللا عبد يا اعلم يل: فقالت جانبها،
وأعيان دولته أكابُر حْوَله والذين العايل، الكريس عىل الديوان يف جالًسا رأيتَه الذي هو
جندي ألف وعرشين ألف ومائة ألف ألف عىل ويحكم شديد، بطش ذا أبي وكان مملكته.
من طاعته وتحت مناصب، وأصحاب حكَّام كلهم ألًفا، وعرشون أربعة دولته أمراء، وعدة
الذين العربان وأمراء والقرى، والقالع والحصون والضياع البلدان غري مدينٍة ألُف املدن
والذخائر األموال من وعنده فارٍس، ألف عرشين عىل يحكم أمري كل أمري، ألف يده تحت
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك سمعت. أذن وال رأت عني ال ما والجواهر واملعادن

املباح. الكالم
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كان أبي إن هللا، عبد يا قالت: األحجار مدينة ملك بنت أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األبطال ويبيد امللوك يَقهر وكان سمعت، أذٌن وال رأت عنٌي ال ما والذخائر األموال من عنده
ذلك ومع األكارسة، له وتخضع الجبابرة وتخشاه امليدان، وحومة الحرب يف والشجعان
األصنام يعبدون كفاٌر عساكره وجميع مواله، دون الصنم يعبد باهلل مرشًكا كافًرا كان
أكابر وحوله مملكته كريس عىل جالًسا األيام من يوًما كان أنه فاتفق م. العالَّ امللك دون
إليه فنظر وجهه، نور من الديوان فأضاء شخص عليه دخل وقد إال يشعر فلم دولته،
هيبٌة وعليه ركبتيه، تحت إىل نازلٌة وأياديه القامة طويل وهو خرضاء، حلة البًسا فرآه أبي
مغرور وأنت متى إىل مفرتي! يا باغي! يا ألبي: فقال وجهه. من يلوح والنور ووقاٌر،
عبده محمًدا أن وأشهد هللا إال إله ال أن أشهد ُقْل م؟ العالَّ امللك عبادة وترتك األصنام بعبادة
يُعبَد وال تشفع، وال تنفع ال فإنها األصنام؛ عبادة عنك ودَْع وقومك أنت وأَْسِلم ورسوله،
أنت َمن له: فقال للعباد. رحمًة األرضني وباسط عماد بغري السموات رافع هللا إال بحق
عليك تغضب أن تخىش أََما الكالم؟ بهذا تتكلم حتى األصنام لعبادة الجاحد الرجل أيها
يل فأحِرض رضاها، ينفعني وال غضبها ني يرضُّ ال أحجاٌر األصنام إن له: فقال األصنام؟
جميع حرض فإذا صنَمه، يُحِرض أن قومك من واحٍد كل َوأْمر تعبده أنت الذي صنمك
غضب وتنظرون عليهم، يغضب أن ربي أدعو وأنا عيلَّ ليغضبوا فادعوهم أصنامكم
الشياطني، بها وتلبَّست أنتم صنعتموها قد أصنامكم فإن املخلوق؛ غضب من الخالق
وال صانع، وإلهي مصنوعٌة فأصنامكم األصنام، بطون داخل من يكلِّمونكم الذين وهم
ائتنا له: فقالوا فاتركوه. الباطل لكم ظهر وإن فاتبعوه، الحق لكم ظهر فإن يشءٌ، يُعِجزه
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ربٍّا يعبد كان َمن كلُّ امللك فأمر أربابكم. برباهني ائتوني فقال: نراه! حتى ربك بربهان
الديوان. يف أصنامهم العساكر جميع فأحرض به، يأتي أن األصنام من

ستارٍة داخل يف جالسًة كنت فإني أمري، من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
آدم، ابن جسم قدر جسمه خرضاء زمردة من صنٌم يل وكان أبي، ديوان عىل تُرشف
من أبي صنم وكان أبي، صنم جانب يف فوضعوه الديوان، يف إليه فأرسلته أبي فطلبه
أصنامهم فبعض والرعية العساكر أكابر وأما األملاس، جوهر من الوزير وصنم الياقوت
القماري، العود من وبعضها املرجان، من وبعضها العقيق، من وبعضها البلخش، من
صنٌم له منهم واحٍد وكل الذهب، من وبعضها الفضة، من وبعضها األبنوس، من وبعضها
الصوان، من أصنامهم فبعض والرعية العساكر رعاع وأما نفسه. به تسمح ما قدر عىل
مختلفة األصنام وكل الطني، من وبعضها الفخار، من وبعضها الخشب، من وبعضها
ادُع ألبي: الشخص ذلك قال ثم وأبيض. وأسود وأخرض وأحمر أصفر بني ما األلوان
عىل أبي صنم وجعلوا ديوانًا األصنام تلك فصفوا عيلَّ. تغضب األصنام وهؤالء صنمك
مرتبة يف منها كلٌّ األصنام رتَّبوا ثم الصدر، يف جانبه إىل وصنمي الذهب، من كريس
وليس الكريم، الرب أنت إلهي، يا له: وقال لصنمه وسجد أبي وقام يعبده، الذي صاحبه
بك، مستهزئًا ربوبيتك يف طاعنًا أتاني الشخص هذا أن تعلم وأنت منك، أكرب األصنام يف
إلهي. يا عليه فاغضب إلهه، ونعبد عبادتك نرتك أن ويأمرنا منك، أقوى إلًها له أن ويزعم
إلهي، يا له: فقال بخطاب. يخاطبه وال جوابًا عليه يرد ال والصنم الصنم من يطلب وصار
غافٌل أنت هل تتكلم؟ ال ساكتًا أراك يل فما كلَّمتك، إذا تكلِّمني كنَت ألنك عادتك؛ هذه ما
فقال مكانه. من يتحرك ولم يتكلَّم، فلم بيده هزَّه ثم وكلِّمني. وانرصني فانتِبْه نائٌم؟ أو
له: فقال نائم. أو غافٌل أنه أظن له: قال يتكلم؟ ال صنمك أرى يل ما ألبي: الشخص ذلك
هو الذي إلهي تعبد وال يشءٍ، عىل قدرٌة له وليس ينطق ال إلًها تعبد كيف هللا، عدو يا
وهو يُرى وال يَرى األوهام، تُدِركه وال ينام، وال يغفل وال يغيب، ال وحاٌرض مجيب، قريٌب
به ملتبًسا كان وقد نفسه، عن الرضر دفع عىل يقدر ال عاجٌز وإلهك قدير؟ يشءٍ كل عىل
هو إال إله ال أنه واشهد هللا فاعبد شيطانه، اآلن ذهب وقد ويغويك، يضلِّك رجيٌم شيطان
ال فإنه هذا إلهك وأما خريه. إال خري وال غريه، العبادة يستحق ال وأنه سواه، معبود وال
تقدَّم ثم عجزه. بعينك فانظر عنك؟ دفعه عىل يقدر فكيف نفسه، عن الرش دفع عىل يقدر
هذا إن للحارضين: وقال امللك فغضب األرض. عىل وقع حتى رقبته عىل يصكه وصار
من يقوم أن منهم أحد يقدر فلم ليرضبوه القيام فأرادوا فاقتلوه. إلهي صكَّ قد الجاحد
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فبسط أِرنا. فقالوا: ربي؟ غضب أريكم فقال: يسلموا، فلم اإلسالم عليهم فعرض مكانه،
ار الفجَّ القوم هؤالء عىل دعائي فاستجب ورجائي، ثقتي أنت وسيدي، إلهي وقال: يديه
أن أسألك والنهار، الليل خالق يا جبار يا حق يا غريك، ويعبدون خريك يأكلون الذين
فمسخ قدير. يشءٍ كل عىل وأنت يشءٌ يُعِجزك وال قادٌر فإنك أحجاًرا؛ القوم هؤالء تْقِلب
فَسِلمُت هلل وجهي أسلمُت برهانه رأيُت حني فإني أنا، وأما أحجاًرا. املدينة هذه أهل هللا
ذلك يف وهلل السعادة، هللا من لِك سبقْت وقال: مني دنا الشخص ذلك إن ثم أصابهم. مما
الوقت، ذلك يف سنني سبع عمري وكان وامليثاق، العهد عليه وأخذت يعلِّمني، وصار إرادة.

عاًما. ثالثني عمري صار الوقت هذا ويف
أحجاًرا صاروا أهلها وجميع املدينة هذه يف ما جميع سيدي، يا له: قلت إني ثم
باسمك فأخربني شيخي، فأنت يَديْك، عىل أسلمُت حني أنا نجوُت وقد الصالحة، بدعوتك
ثم الخرض. العباس أبو اسمي يل: فقال منه. أقتات يشء يف يل ف وترصَّ بمددك وُمدَّني
الحال، يف واحدة رمانة وأثمرت وأزهرت وأورقت فكربت بيده، الرُّمان من شجرًة يل غرس
ورشوط اإلسالم رشوط علَّمني ثم عبادته. حق واعبديه تعاىل، هللا رزقك مما ُكِيل فقال:
هللا أعبد وأنا عاًما وعرشون ثالثة يل وصار القرآن، تالوة وعلَّمني العبادة، وطريق الصالة
إىل الوقت من بها وأقتات فآكلها رمانًة الشجرة هذه يل تطرح يوٍم كل ويف املكان، هذا يف
بأنك ني وبرشَّ باسمك عرَّفني الذي وهو جمعٍة، كلَّ يأتيني السالم عليه والخرض الوقت،
تخالفيه، وال أمره وأِطيعي فأكرميه أتاِك إذا يل: قال وقد املكان، هذا يف تأتيني سوف
خرب هو وهذا عرفتك، رأيتُك فلما شاء. حيث معه واذهبي بعًال، لِك ويكون أهًال له وكوني

والسالم. وأهلها املدينة هذه
فما نصفها، وأطعَمتْني نصفها فأكلْت رمانة، وفيها الرمان شجرة أرتني إنها ثم
به أمرك بما رضيِت هل لها: قلت ثم الرمانة، تلك من أطعم وال أزكى وال أحىل رأيت
بالدي إىل معي وتذهبي بعًال لك وأكون أهًال يل تكوني بأن السالم عليه الخرض شيخك
مطيعٌة لقولك سميعٌة فإني تعاىل، هللا شاء إن نعم، فقالت: البرصة؟ مدينة يف بِك وأمكث
وأخذنا أبيها خزانة إىل وأدخَلتْني الوثيق، العهد عليها أخذت إني ثم خالٍف. غري من ألمرك
، أخويَّ إىل وصلنا حتى ومشينا املدينة تلك من وخرجنا حمله، استطعنا ما قدر عىل منها
وأما بك. مشغوٌل وقلبُنا علينا أبطأت فإنك كنَت؟ أين يل: فقاال عيلَّ، يفتِّشان فرأيتهما
عن عوَّقتنا وأنت مدٍة من لنا طاب الريح إن هللا، عبد تاجر يا يل: قال فإنه املركب رئيس

403



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

اإلصالح، غري فيه يكن لم غيابي ألن خريٌ؛ التأخري ولعل ذلك، يف رضَر ال له: فقلت السفر.
قال: َمن درُّ وهلل اآلمال، بلوغ فيه يل حصل وقد

يَ��ِل��ي��ِن��ي أَيُّ��ُه��َم��ا اْل��َخ��يْ��َر أُِري��ُد أَْرًض��ا ��ْم��ُت يَ��مَّ إِذَا أَْدِري َوَم��ا
يَ��بْ��تَ��ِغ��ي��ِن��ي ُه��َو الَّ��ِذي ��رُّ ال��شَّ أَِم أَبْ��تَ��ِغ��ي��ِه أَنَ��ا الَّ��ِذي اْل��َخ��يْ��ُر َه��ِل

الذخائر، من معي ما عىل وفرَّجتهم الغيبة! هذه يف يل حصل ما انظروا لهم: قلت ثم
كان معي ورحتم أطعتموني كنتم لو لهم: وقلت الحجر، مدينة يف رأيت بما وأخربتهم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك كثريٌ. يشءٌ هذا من لكم يحصل
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معي رحتم لو وألخويه: لهم قال فاضل بن هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل ندخل أن نسرتجي كنا ما رحنا لو وهللا، له: فقالوا كثري. خري هذا من لكم لحصل
ثم نصيبنا. وهذا جميًعا، يكفينا معي فالذي عليكما، بأس ال : ألخويَّ فقلت املدينة. ملك
واحٍد مثل وأخذت والريس، ألخويَّ وأعطيت الجميع، قد عىل أقساًما معي ما قسمت إني
إال لهم أعطيته بما ورضوا يل ودعوا ففرحوا والنوتية، للخدامني تيرسَّ ما وأعطيت منهم،
فقلت منهما، تمكََّن الطمع أن فلحظُت عيونهما، والجت أحوالهما ْت تغريَّ فإنهما ، أخويَّ
أخواي وأنتما أخوكما أنا ولكن يقنعكما، لم لكما أعطيته الذي أن أظن ، أخويَّ يا لهما:
ورصت غريكما. يرثني ال مت وإذا واحٌد، يشءٌ ومالكما ومايل وبينكما، بيني فرق وال
شيئًا لها وأرسلت الخزنة، يف وأدخلتها الغليون يف البنت أنزلت إني ثم بخاطرهما، آخذ
البديعة البنت بهذه تفعل مرادك ما أخانا، يا يل: فقاال وأخواي، أنا أتحدث وقعدت تأكله،
عظيًما فرًحا وأعمل البرصة، دخلت إذا عليها كتابي أكتب أن مرادي لهما: فقلت الجمال؟
والجمال، الُحْسن بديعة الصبية هذه أن اعلم أخي، يا أحدهما: فقال هناك. بها وأدخل
وأنا الثاني: وقال أنا. بها ج فأتزوَّ يل تعطيها أن فمرادي قلبي، يف محبتها وقعْت وقد
وميثاًقا عهًدا عيلَّ أخذت قد إنها ، أخويَّ يا لهما: فقلت بها. ج ألتزوَّ يل فأعِطها كذلك، اآلخر
وربما وبينها، بيني الذي للعهد ناقًضا أكون منكما لواحد أعطيتها فإذا بها، أتزوج أني
أزوِّجها فكيف بها، ج أتزوَّ أني رشط عىل إال معي أتت ما ألنها خاطٍر؛ كرس لها يحصل
وكوني لَُقطتي، أنها عىل منكما، أكثر أحبها فأنا تحبَّانها، أنكما جهة من ا وأمَّ لغريي؟
أنظر بالسالمة، البرصة مدينة دخلنا إذا ولكن أبًدا، يكون ال يشءٌ هذا منكما لواحٍد أعطيها
الفرح وأجعل مايل، من املهر وأدفع لكما وأخطبهما البرصة بنات خيار من بنتني لكما
نصيبي. من فإنها البنت؛ هذه عن وأعِرَضا واحدٍة، ليلٍة يف الثالثة نحن وندخل واحًدا،
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البرصة، أرض إىل هني متوجِّ سافرنا إننا ثم لهما. قلت بما رضيا أنهما ظننُت وقد فسكتا،
بني أنام وأنا املركب، خزنة من تخرج ال وهي ترشب وما تأكل ما إليها أرسل ورصُت
بانت حتى يوًما أربعني مدة الحالة هذه عىل مسافرين نزل ولم الغليون. ظهر عىل أخويَّ
يعلم وال بهما، ومطمٌنئ أخويَّ إىل راكٌن وأنا عليها بإقبالنا ففرحنا البرصة، مدينة لنا

الليلة. تلك فنمت تعاىل، هللا إال الغيب
واحٌد هذين؛ أخويَّ أيادي بني محموٌل وأنا إال أشعر لم النوم يف مستغرٌق أنا فبينما
شأن من البحر يف تغريقي عىل اتفقا لكونهما يدي؛ من واآلخر سيقاني من عيلَّ قابض
معي تفعالن يشء ألي ، أخويَّ يا قلت: أيديهما بني محموًال روحي رأيت فلما البنت. تلك
من البحر يف نرميك فنحن ببنت؟ خاطرنا تبيع كيف األدب، قليل يا فقاال: الفعال؟ هذه
ال؟ أم أخويَّ يا قلته ما أحقٌّ وقال: الكلبني إىل التفت إنه ثم فيه. رموني ثم ذلك. أجل

ذلك. من الخليفة ب فتعجَّ قوله. يُصِدقان كأنهما يعويان وصارا رأسيهما فنكَّسا
عىل املاء نفضني ثم القرار، إىل وصلت البحر يف رموني فلما املؤمنني، أمري يا قال: ثم
الجو يف بي وطار وخطفني عيلَّ نزل اآلدمي قدر كبريٌ وطائٌر إال أشعر فما البحر، وجه
بالنقوشات منقوش البنيان عايل األركان قرصمشيد يف روحي فرأيت عيني ففتحت األعىل،
واضعة واقفة جواٍر وفيه واأللوان، األشكال سائر من الجواهر تعاليق وفيه الفاخرة،
بالدر ٍع مرصَّ األحمر الذهب من كريس عىل بينهن جالسٍة بامرأٍة وإذا الصدور، عىل األيادي
ويف الجواهر، ضياء شدة من فيها عينه يفتح أن اإلنسان يقدر ال مالبس وعليها والجوهر،
العقول يحريِّ دوراٍت ثالث تاٌج رأسها وعىل مال، بثمنه يفي ال الجواهر من حزاٌم وسطها
صبيًَّة فصار انتفض خطفني كان الذي الطري إن ثم واألبصار. القلوب ويخطف واألفكار
حيٍَّة بصفة الجبل يف كانت التي هي فإذا فيها النظر فأمعنت املضيئة، الشمس كأنها
عليها وغلب قهرها الثعبان رأيت حني وأنا ذيلها، عىل ذيله ولفَّ يقاتلها الثعبان وكان
بهذا هنا جئِت يشءٍ ألي الكريس: عىل جالسٌة هي التي املرأة لها فقالت بالحجر. قتلته
ثم الجان. بنات بني ِعْريض سرت يف سببًا كان الذي هو هذا إن أمي، يا لها: فقالت اإلنيس؟
الثعبان وكان الفالني الجبل يف كنت التي أنا قالت: ال. قلت: أنا؟ َمن تعرف هل يل: قالت
بيضاء. حيًَّة الثعبان مع رأيت إنما فقلت: قتلته. وأنت عريض هتك ويريد يقاتلني األسود
سعيدة، واسمي الجان، ملك األحمر امللك بنت ولكني بيضاء، حيَّة كنت التي أنا فقالت:
يقاتلني كان الذي والثعبان األحمر، امللك زوجة مباركة، واسمها أمي هي الجالسة وهذه
ملا أنه واتفق الِخْلقة. قبيح وهو درفيل، واسمه األسود امللك وزير هو ِعْريض هتك ويريد
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قطاعة يا مقدارك وما له: يقول أبي إليه فأرسل أبي، من خطبني إنه ثم عشقني، رآني
يفضح أن بد ال أنه يمينًا وحلف ذلك من فاغتاظ امللوك؟! بنات ج تتزوَّ حتى الوزراء
ِعْريض، يفضح أن ومراده ُرحت، أينما ويتبعني أثري، يقفو وصار أبي، يف كيًدا ِعْريض
جبَّاًرا لكونه أبي عليه يقدر ولم جسيمٍة، اٍت ومشقَّ عظيمٌة حروٌب أبي وبني بينه وقع وقد
أنا ورصُت أبي عجز وقد منه، يهرب به يظفر أن وأراد ضايََقه كلما أبي إن ثم مكَّاًرا.
وكلما ضدها، صفٍة يف هو ينقلب صفٍة يف أنقلب وكلما وألوانًا، أشكاًال أنقلب يوٍم كل يف
ثم عظيمًة، مشقًة منه قاسيت األرضحتى تلك يف ويلحقني رائحتي يشم أرض إىل هربُت
فوقعُت فيه، وتبعني ثعبان صفة يف فانقلب الجبل، ذلك إىل وذهبت حية صفة يف انقلبت
يشتهيه، ما بي يفعل أن مراده وكان عيلَّ، وركب أتعبني حتى وعالجته وعالجني يده يف
صار إنه لك: وقلت روحي وأريتُك بنتًا انقلبت وأنا فقتلتَه، بالحجر ورضبتَه أنت فأتيَت
ورمياك املكيدة، هذه بك فعَال أخَويْك رأيت فلما الزنا. أوالد مع إال يضيع ال جميٌل عيلَّ لك
إنها ثم وأبي. أمي من اإلكرام لك ووجب الهالك، من وخلَّصتك إليك بادرُت البحر، يف
معنا فعلَت فإنك إنيس، يا بك مرحبًا فقالت: ِعْريض. سرت ما نظري يف أكرميه أمي، يا قالت:
وأعطتني املال، من جملًة تساوي كنوزية ببدلة يل وأمرْت اإلكرام. عليه وتستحق جميًال
وأدخلوني فأخذوني امللك. عىل وأدخلوه خذوه قالت: إنها ثم واملعادن، الجواهر من جملًة
زاغ رأيتُه فلما واألعوان، امَلَردة يَديْه وبني كريس عىل جالًسا فرأيته الديوان، يف امللك عىل
له، إجالًال العساكر وقامت األقدام عىل قام رآني فلما الجواهر، من عليه رأيته مما برصي
ذلك وبعد الخريات. من عنده مما وأعطاني اإلكرام، غاية وأكرمني بي ب ورحَّ حيَّاني ثم
وذهبوا فأخذوني منه. جاءت الذي املكان إىل توصله بنتي إىل خذوه أتباعه: لبعض قال

الخريات. من معي وبما بي طارت ثم فحملتني، بنته، سعيدة إىل
أفاق فإنه الغليون، ريِّس أمر من كان ما وأما سعيدة، وأمر أمري من كان ما هذا
وصارا أخواي فبكى البحر؟ يف وقع الذي ما فقال: البحر، يف رموني حني الخبطة عىل
جانب يف رضورًة يزيل أن أراد فإنه أخينا! ضيعة يا ويقوالن: صدورهما عىل يخبطان
جهة من االختالف بينهما ووقع مايل، عىل أيديهما وضعا إنهما ثم البحر! يف فوقع الغليون
بعضهما مع الخصام عىل واستمرَّا غريي! يأخذها ما يقول: منهما واحد كل وصار البنت،
بسعيدة وإذا الحالة، هذه يف هما فبينما عليه. حزنهما وزال غرقه، وال أخاهما يتذكرا ولم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الغليون. وسط يف بي نزلت
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وإذا الحالة، هذه يف هما فبينما قال: فاضل بن هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يقوالن: وصارا بي وفرحا فعانقاني أخواي فرآني الغليون، وسط يف بي نزلت بسعيدة
كان لو سعيدة: فقالت عليك. مشغوٌل قلبنا إن لك؟ جرى فيما حالك كيف أخانا، يا
لكما اختارا ولكن نائٌم، وهو البحر يف رميتماه كنتما ما تحبانه كنتما أو عليه قلبكما
فرصت أخانا! يا عرضك يف وقاال: فصاحا قتلهما، وأرادت عليهما وقبضت تموتانها. موتًة
قتلهما؛ من بد ال تقول: وهي ! أخويَّ تقتيل ال ِعْرضك، يف واقع أنا لها: وأقول عليها أتداخل
ولكن أقتلهما، ال خاطرك شأن من قالت: حتى وأتعطَّفها أالطفها زلت فما خائنان. إنهما
ال بكالٍم عليها وتكلَّمت البحر، ماء من ماءً فيها وحطَّت طاسًة أخرجت ثم أسحرهما.
فانقلبا باملاء تهما رشَّ ثم الكلبية. الصورة إىل البرشية الصورة من اخرجا وقالت: يُفَهم،
فنكَّسا ؟ أخويَّ يا قلته ما أحقٌّ وقال: إليهما التفت ثم هللا. خليفة يا تراهما كما كلبني
قالت كلبنَْي سحرتهما أن وبعد املؤمنني، أمري يا قال: ثم صدقَت. يقوالن: كأنهما رأسيهما
يوٍم كل عليه أشق وأنا أخي، صار هذا فاضل بن هللا عبد أن اعلموا الغليون: يف كان مَلن
ما به أفعل فإني اللسان أو باليد وآذاه أمره عىص أو منكم خاَلَفه َمن وكل مرتني، أو مرًة
له يجد وال الكلب صورة يف وهو عمره ينقيض حتى كلبًا وأسحره الخائنني بهذين فعلت
قالت إنها ثم نخالفه. وال وَخَدمه عبيده كلنا نحن سيدتنا، يا الجميع: لها فقال خالًصا.
أجيء وأنا فأعِلْمني يشء منه نقص كان فإن لك، ما جميع د فتفقَّ البرصة دخلت إذا يل:
أن بعد ثم كلبًا. أسحره له آخذًا كان وَمن كان، مكان أي ومن كان شخٍص أي من به لك
الرسير، ساق يف واربطهما غالٍّ الخائنني هذين من واحد كل رقبة يف حطَّ أموالك تخزِّن
منهما واحٍد كل وارضب إليهما انزل الليل نصف يف ليلٍة وكل وحدهما، سجٍن يف واجعلهما
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وأرضبك إليك أجيء فإني ترضبهما ولم ليلٌة مضت وإن الوجود، عن يغيب حتى علقًة
الحبال يف اربطهما يل: قالت إنها ثم وطاعًة. سمًعا لها: فقلت أرضبهما. ذلك وبعد علقًة
الصاري، يف ربطتهما ثم حبًال، منهما واحٍد كل رقبة يف فحَطْطُت البرصة. تدخل حتى
وسلَّموا ملقابلتي، التجار وطلع البرصة دخلنا يوٍم ثاني ويف سبيلها. حال إىل هي هْت وتوجَّ
ماذا فالن، يا يل: ويقولون الكالب إىل ينظرون صاروا وإنما ، أخويَّ عن أحٌد يسأل ولم عيلَّ
السفرة هذه يف ربَّيتهما إني لهم: فأقول معك؟ بهما جئَت اللذين الكلبني بهذين تصنع

أخواي. أنهما يعرفوا ولم عليهما فيضحكون معي. بهما وجئت
القماش فيها التي األحمال توزيع يف الليلة تلك والتهيت خزنة يف حَطْطتُهما إني ثم
أربطهما ولم أرضبهما، ولم بهم فاشتغلت السالم، ألجل التجار عندي وكان واملعادن،
امللك بنت سعيدة أتتني وقد إال أشعر فما نمت، ثم رضًرا، معهما أعمل ولم بالسالسل،
علقًة؟! منهما واحٍد كل وارضب السالسل رقابهما يف حطَّ لك قلُت أََما يل: وقالت األحمر
ذلك وبعد الوجود، عن غبت حتى علقًة ورضبتني السوط وأخرجت عيلَّ قبضت إنها ثم
عىل أرشف حتى بالسوط علقة منهما واحٍد كلَّ ورضبت أخواي فيه الذي املكان إىل ذهبْت
ولم ليلٌة مضت وإن العلقة، هذه مثل علقًة منهما واحٍد كل ارضب ليلٍة كل وقالت: املوت،
اآلتية والليلة رقابهما، يف السالسل أحط غٍد يف سيدتي، يا فقلت: أرضبك. فأنا ترضبهما

برضبهما. الوصية يف عيلَّ فأكَّدْت واحدًة. ليلًة عنهما الرضب أرفع وال أرضبهما
صائٍغ إىل فذهبت رقابهما، يف السالسل أضع أن عيلَّ يُهن لم الصباح أصبح فلما
رقابهما يف ووضعتهما بهما وجئُت فعملهما الذهب، من غلَّنْي لهما يعمل أن وأمرته
مدة يف الحركة هذه وكانت عني، قهًرا رضبتهما ليلٍة ثاني ويف أمَرتْني. كما وربطتهما
فقلَّدني الهدايا، بإرسال معه اصطحبت وقد العباس، بني من الخامس املهدي خالفة
يف قلت إني ثم الزمان. من مدًة الحالة هذه عىل ودمت البرصة، يف نائبًا وجعلني واليًة
أنَس لم علقًة ورضبتني فأتتني رضٍب، غري من ليلًة فرتكتهما برد. قد غيظها لعل نفيس:
وملا املهدي، خالفة مدَة الرضب عنهما أقطع لم الوقت ذلك فمن عمري. بقية حرارتها
مىض وقد البرصة، مدينة عىل االستمرار تقرير إيلَّ وأرسلت بعده أنت توليَت املهدي تُويفِّ
بخاطرهما آخذ أرضبهما وبعدما عني، قهًرا أرضبهما ليلٍة كل يف وأنا عاًما عرش اثنا يل
هللا خلق من أحٌد بهما يعلم ولم محبوسان، وهما وأسقيهما وأطعمهما إليهما وأعتذر
إليك ورجع رسي عىل فاطََّلَع الخراج، أجل من النديم إسحاق أبا إيلَّ أرسلَت حتى تعاىل
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رأيته. مما برصي زاغ امَلَردة، يَديه وبني العرش عىل جالٌس وهو املِلك رأيت فلما

يديك، بني بهما وأتيت والطاعة بالسمع فأجبت وتطلبهما، تطلبني ثانيًا فأرسلته فأخربك،
حكايتي. وهذه بالقصة، أخربتك األمر حقيقة عن سألتني وملا

أنَت وهل قال: ثم الكلبني، هذين حال من الرشيد هارون الخليفة ب تعجَّ ذلك فعند
فقال: ال؟ أم عنهما وعفوت حقك يف منهما صدر مما أخَويْك سامحَت الحالة هذه يف
يسامحانني؛ لكونهما محتاٌج وأنا واآلخرة، الدنيا يف ذمتهما وأبرأ هللا سامحهما سيدي، يا
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هللا، عبد يا الخليفة: له فقال علقًة. ليلٍة كل أرضبهما وأنا عاًما عرش اثنا يل مىض ألنه
بينكم وأُصِلح أوًال، كانا كما آدميَّنْي ورجوعهما خالصهما يف أسعى أنا تعاىل هللا شاء إن
وانزل فخذهما يسامحانك، سامحتهما أنك وكما متحابني، إخوًة أعماركم بقية وتعيشون
سيدي، يا له: فقال الخري. إال يكون ما غٍد ويف ترضبهما، ال الليلة هذه ويف منزلك، إىل
يل ما وأنا وترضبني، سعيدٌة تأتيني رضب غري من واحدة ليلًة تركتهما إن رأسك، وحياة
فأعِطها سعيدة أتَتْك فإذا يدي، خطَّ أعطيك فأنا تَخف، ال له: فقال رضبًا! ل يتحمَّ جسٌد
هللا، إىل أمرك كان أمري تُِطع لم وإن لها، الفضل كان عنك وَعَفْت قرأتْها فإذا الورقة،
حصل وإذا السبب، بهذا ورضبتك ليلًة الرضب من نسيتهما أنك ْر وقدِّ علقًة ترضبك وَدْعها
كتب الخليفة إن ثم معها. خاليص أعمل فإني املؤمنني أمري أنا كنُت فإن وخالَفتْني، ذلك
سعيدة أتتك إذا هللا، عبد يا وقال: ختمها كتبها وبعدما إصبعني، مقدار ورقة قطعة لها
يُقِرئك وهو الورقة، هذه يل وكتب رضبهما، بعدم أمرني اإلنس مِلُك الخليفَة إن لها: فقل
يرضبهما. ال أنه وامليثاق العهد عليه أخذ ثم بأًسا. تخَش وال املرسوم وأعِطها السالم.
حق يف الخليفة يصنعه الذي ما تَُرى، يا نفسه: يف وقال منزله، إىل بهما وراح فأخذهما
رضبي عىل أصرب أنا ولكن الليلة؟ هذه يف وترضبني تخالفه كانت إذا الجن سلطان بنت
يف تفكَّر إنه ثم العذاب. أجلهما من يل يحصل كان ولو الليلة هذه يف أخويَّ وأريح علقًة
رضبهما. عن يمنعك كان ما عظيم سنٍد إىل مستنٌد الخليفة أن لوال عقله: له وقال نفسه
يأخذ وصار هللا. عىل توكَّلُت وقال: أخَويْه رقاب من األغالل ونزع منزله دخل إنه ثم
ل تكفَّ قد العباس بني من السادس الخليفة فإن عليكما، بأس ال لهما: ويقول بخاطرهما
يف وتخلصان آن قد األوان يكون تعاىل هللا شاء وإن عنكما، عفوت قد وأنا بخالصكما،
مثل يعويان صارا الكالم هذا سمعا فلما والرسور. بالهناء ا فأبِرشَ املباركة، الليلة هذه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الكالب. ُعواء
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والرسور. بالهنا أبرشا ألخويه: قال فاضل بن هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أقدامه عىل خدودهما ويمرِّغان الكالب، ُعواء مثل يعويان صارا الكالم هذا سمعا فلما
ظهورهما عىل بيده يملِّس وصار عليها فحزن يديه، بني ويتواضعان له يدعوان كأنهما
عىل معه يأكالن فجلسا اجلسا. لهما: قال السفرة وضعوا فلما العشاء، وقت جاء أن إىل
مجنون هو هل ويقولون: الكالب مع أكله من بون يتعجَّ باهتني أعوانه فصار السفرة،
أََما وزيٍر؟! من أكرب وهو الكالب مع البرصة مدينة نائب يأكل كيف العقل؟! مختل أو
وال الحشمة، أكل معه يأكالن وهما الكلبني إىل ينظرون وصاروا نجٌس؟! الكلب أن يعلم
ثم األكل. من فرغوا حتى والكلبني هللا عبد عىل يتفرجون زالوا وما أخواه، أنهما يعلمون
صار واقًفا كان َمن وكل يغسالن، وصارا أيديهما الكلبان فمدَّ يديه غسل هللا عبد إن
أكل بعد أيديها وتغسل تأكل الكالب رأينا ما عمرنا لبعضهم: ويقولون ب ويتعجَّ يضحك
يسأله أن أحٌد يقدر ولم فاضل، بن هللا عبد بجنب املراتب عىل جلسا إنهما ثم الطعام!
عىل كلٍب كل ونام وناموا الخدام رصف ثم الليل، نصف إىل هكذا األمر واستمر ذلك، عن
حيث يقول: وبعضهم الكلبان! معه ونام نام إنه لبعضهم: يقولون الخدام وصار رسيٍر،
لم إنهم ثم املجانني! حال إال هذا وما معه، ناموا إذا بأس فال السفرة عىل الكالب مع أكل
أخذوا ثم الكالب؟! فضلة نأكل كيف وقالوا: شيئًا، الطعام من السفرة يف بقي مما يأكلوا

نجسًة. إنها وقالوا: ورموها فيها بما السفرة
إال يشعر لم فإنه فاضل، بن هللا عبد أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
هذه يف رضبتهما ما يشءٍ ألي هللا، عبد يا وقالت: سعيدة وطلعت انشقت قد واألرض
بأمري؟ واستخفاًفا يل عناًدا ذلك فعلَت هل أعناقهما؟ من األغالل نزعَت يشءٍ وألي الليلة؟
بالنقش عليك أقسمُت سيدتي، يا لها: فقال مثلهما. كلبًا وأسحرك أرضبك اآلن أنا ولكن
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بالسبب، أخربك حتى عيلَّ تحلمي أن السالم عليهما داود بن سليمان خاتم عىل الذي
ملك فإن رضبهما، عدم سبب ا أمَّ لها: فقال أخربني. له: فقالت فافعليه. بي أردِته ومهما
عيلَّ أخذ وقد الليلة، هذه يف أرضبهما أالَّ أمرني الرشيد هارون املؤمنني أمري الخليفة اإلنس
أعطيك أن وأمرني يده بخط مرسوًما وأعطاني السالم، يُقِرئُك وهو ذلك، وعهود مواثيق
واقرئيه، فخذيه املرسوم هو وها واجبة، املؤمنني أمري وطاعة وأطعتُه، أمَره فامتثلُت إياه،
فيه: مكتوبًا فرأت وقرأته، ففتحته املرسوم فناَوَلها هاِته. فقالت: مرادك. افعيل ذلك وبعد
أما سعيدة. األحمر امللك بنت إىل الرشيد هارون اإلنس ملك من الرحيم، الرحمن هللا «بسم
بالصلح، عليهما حكمُت وقد عنهما، ه حقَّ وأسَقَط أخَويْه ساَمَح قد الرجل هذا فإن بعد،
أحكامكم، يف اعرتضناكم أحكامنا يف اعرتضتمونا فإن العقاب، ارتفع الصلح وقع وإذا
حكمُت وقد أحكامكم. ذ ننفِّ فإننا أحكامنا ذتم ونفَّ أمرنا امتثلتم وإن قانونكم، وخرقنا
وإن األمر، ويل بطاعة فعليك ورسوله باهلل تؤمنني كنِت فإن لهما، التعرُّض بعدم عليِك
عن سحرك ترفعي أن الطاعة وعالمة ربي، عليه يقدِّرني بما أجازيك فأنا عنهما عفوِت
قهًرا أخلِّصهما فأنا تخلِّصيهما لم وإْن خالَصنْي، غٍد يف يقابالني حتى الرجلني هذين
أذهب حتى شيئًا أفعل ال هللا، عبد يا قالت: الكتاب ذلك قرأت فلما تعاىل.» هللا بعون عنك
بيدها أشارت ثم برسعٍة. بالجواب إليك وأرجع اإلنس ملك مرسوم عليه وأعرض أبي إىل
أمري هللا أعزَّ وقال: فِرًحا هللا عبد قلب صار ذهبت فلما فيها، ونزلت ت فانشقَّ األرض إىل

املؤمنني.
املؤمنني، أمري مرسوم عليه وعرضْت بالخرب، وأخربته أبيها عىل دخلْت سعيدة إن ثم
علينا األنس ملك أمر إن بنتي، يا وقال: فيه ما وفهم قرأه ثم رأسه، عىل ووضعه فقبَّله
هذه يف وخلِِّصيهما الرجلني إىل فاميض نخالفه، أن نقدر وال نافذٌ، فينا وحكمه ماٍض،
آخرنا، عن أهلكنا علينا غضب إْن فإنه اإلنس. ملك شفاعة يف أنتما لهما: وقويل الساعة،
بنا؟ يصنع فماذا اإلنس ملك علينا غضب إذا أبِت، يا له: فقالت نطيق. ال ما تحملينا فال
علينا، ٌل مفضَّ فهو البرش، من أنه األول: وجوه؛ من علينا يقدر إنه بنتي، يا لها: فقال
طوائف عليه اجتمعت فلو الفجر، ركعتَي عىل مرصٌّ أنه والثالث: هللا، خليفة أنه والثاني:
يصيلِّ علينا غضب إْن فإنه مكروًها، به يصنعوا أن يقدرون ال أرضني السبع من الجن
بني كالغنم ونصري طائعني يَديْه بني فنجتمع واحدًة صيحًة علينا ويصيح الفجر ركعتَي
فيها، املكث نستطيع ال موحشٍة أرٍض إىل أوطاننا من بالرحيل يأمرنا شاء إن الجزار، يدي
مخالفة عىل نقدر ال فنحن بعًضا. بعضنا فيُهِلك أنفسنا بهالك أمرنا هالَكنا شاء وإن
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٩٨٦ الليلة كانت فلما

داَوَم عبٍد كل وكذلك يديه، بني من مفرٌّ لنا وليس جميًعا، أحرقنا أمره خالفنا فإْن أمره،
اميض بل رجَلنْي، أجل من هالكنا يف تتسبَّبي فال فينا، نافذٌ حكمه فإن الفجر، ركعتَي عىل
وأخربته فاضل بن هللا عبد إىل فرجعت املؤمنني. أمري غضُب بنا يَِحيَق أن قبل وخلِِّصيهما
أخرجت إنها ثم رضاه. لنا واطلب املؤمنني أمري أيادي لنا قبِّْل له: وقالت أبوها، قال بما
باملاء تهما رشَّ ثم تُفَهم، ال بكلماٍت وتكلَّمت عليها وعزمت املاء فيها ووضعت الطاسة
وانفكَّ أوًال، كانا كما بَرشيْن فعادا البرشية. الصورة إىل الكلبية الصورة من اخرَجا وقالت:
إنهما ثم هللا. رسول محمًدا أن وأشهد هللا إال إله ال أن أشهد وقاال: السحر رصد عنهما
سامحاني لهما: فقال السماح، منه ويطلبان يقبِّالنهما رجَليْه وعىل أخيهما يد عىل وقعا
جازانا وربنا الطمع، وأغوانا اللعني إبليس غرَّنا قد وقاال: نصوًحا توبًة تابا إنهما ثم أنتما.
عىل ويتندَّمان ويبكيان أخاهما يستعطفان وصارا الِكَرام. ِشيَم من والعفو نستحقه، بما
الحجر؟ مدينة من بها جئُت التي بزوجتي فعلتما ما لهما: قال إنه ثم منهما. وقع ما
أنا يقول: منا كلٌّ وصار بيننا، الخالف وقع البحر يف ورميناك الشيطان أغوانا ملَّا فقالوا:
من طلعت البحر يف رميناك أننا وعرفت اختالفنا ورأت كالمنا سمعْت فلما بها. ج أتزوَّ
وأنا البحر راح زوجي إن منكما، لواحٍد لسُت فإني أجيل، من تختصما ال وقالت: الخزنة
قوة وال حول فال شهيدًة، ماتت إنها فقال: وماتت. البحر يف روحها رمت إنها ثم أتبعه.
تفعال أن منكما يصحُّ ال لهما: وقال شديًدا، بكاءً عليها بكى إنه ثم العظيم. العيل باهلل إال
يشء وهذا فعلنا، عىل جازانا وربنا أخطأنا إننا فقاال: زوجتي. وتعدماني الفعال هذه معي
هذه كل معَك أيفعالن قالت: سعيدة إن ثم ُعذْرهما. فقِبَل يخلقنا. أن قبل علينا هللا قدََّره
خذ فقالت: هللا. عىل أجره كان وعفا قدر َمن أختي، يا فقال: عنهما؟! تعفو وأنت الفعال
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وانرصفت. َعتْه ودَّ ثم خائنان. فإنهما منهما؛ حذرك

املباح. الكالم
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٩٨٧ الليلة كانت فلام

وانرصفت ودَّعته أخَويْه من سعيدة حذََّرتْه ملا هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وانرشاح وبسٍط ورشٍب أكٍل عىل وأخواه هو الليلة تلك بقية هللا عبد فبات سبيلها، حال إىل
واحٍد كل ألبس الحمام من خروجهما وعند ام، الحمَّ أدخلهما الصباح أصبح فلما صدر.
فأكل يديه، بني فقدَّموها طعام، سفرة طلب إنه ثم املال، من جملًة تساوي بدلًة منهما
هللا: عبد لألمري وقالوا عليهما سلموا أخواه أنهما وعرفوا ام الخدَّ نظرهما فلما وأخواه، هو
هما لهم: فقال املدة؟ هذه يف كانا وأين العزيزين، أخويك عىل باجتماعك هللا هنَّاك موالنا، يا
األليم. والعذاب السجن من خلَّصهما الذي هلل والحمد كلبني، صورة يف رأيتموهما اللذان
األرض وقبََّل عليه بهما ودخل الرشيد، هارون الخليفة ديوان إىل ه وتوجَّ أخذهما إنه ثم
بك مرحبًا الخليفة: له فقال والنَِّقم. البؤس وإزالة والنَِّعم، العز بدوام له ودعا يديه، بني
أخذت ملا إني َقْدرك، هللا أعزَّ املؤمنني، أمري يا فقال: لك. جرى بما أخربني هللا، عبد أمري يا
وقلت بخالصهما، لَت تكفَّ حيث بسببك؛ عليهما اطمأننت منزيل إىل بهما وذهبت أخويَّ
نزعت ثم تساعدهم. العناية فإن فيه؛ يجتهدون أمٍر عن يعجزون ال امللوك إن نفيس: يف
آكل أتباعي رآني فلما السفرة، عىل وإياهما أنا وأكلت هللا، عىل وتوكَّلت رقابهما من األغالل
يأكل كيف مجنوٌن، لعله لبعضهم: وقالوا عقيل، وا استخفُّ كلبني صورة يف وهما معهما
نأكل ال وقالوا: السفرة من فضل ما ورموا الوزير؟! من أكرب وهو الكالب مع البرصة نائب
لعدم جوابًا عليهم أرد وال كالمهم أسمع وأنا رأيي، هون يسفِّ وصاروا الكالب. من بقي ما
إال أشعر فما النوم وطلبت النوم وقت جاء وعندما رصفتهم. ثم أخواي، أنهما معرفتهم
النار مثل وعيناها عيلَّ غضبانٌة وهي األحمر امللك بنت سعيدة وخرجت انشقت قد واألرض
الكلبية الصورة من أخرَجتْهما وكيف أبيها، ومن منها وقع ما بجميع الخليفة أخرب ثم …
فرآهما الخليفة فالتفت املؤمنني. أمري يا يديك بني هما وها قال: ثم البرشية، الصورة إىل



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

بفائدٍة أعلمتني حيث هللا عبد يا خريًا عني هللا جزاك الخليفة: فقال كالقمرين، شابني
دمُت ما الفجر طلوع قبل الركعتني هاتني صالَة أترك ال هللا شاء إن أعلمها، كنُت ما
قدام فاعتذرا حقه، يف منهما سلف ما عىل فاضل بن هللا عبد أخَوْي عنَّف إنه ثم حيٍّا.
هللا عبد إىل التفت ثم سلف. عما هللا وعفا بعضكم، وسامحوا تصافحوا لهم: فقال الخليفة،
ثم أخيهما، بطاعة وأوصاهما بهما. وتوصَّ لك، ُمِعيننَْي أخَويْك اجعل هللا، عبد يا وقال:
من فنزلوا جزيًال، إنعاًما أعطاهم أن بعد البرصة مدينة إىل باالرتحال وأمرهم عليهم أنعم
الحركة؛ هذه من استفادها التي الفائدة بهذه الخليفة وفرح مجبورين، الخليفة ديوان
قوٍم عند قوٍم مصائُب قال: َمن صَدَق وقال: الفجر، قبل ركعتني صالة عىل املداَومة وهي

فوائد.
فإنه فاضل، بن هللا عبد أمر من كان ما ا وأمَّ الخليفة، مع أمرهم من كان ما هذا
مدينة دخلوا أن إىل املقام ورفع واإلكرام باإلعزاز أخواه ومعه بغداد مدينة من سافر
له ليس بموكٍب وأدخلوهم املدينة لهم وزيَّنوا ملالقاتهم، واألعيان األكابر فخرج البرصة،
نَي ضاجِّ الناس جميع وصار والفضة، الذهب ينثر وهو له يدعون الناس وصار نظريٌ،
كان ذلك ومع قلبَيْهما، يف والحسد الغريُة فدخَلِت أخَويْه، إىل أحٌد يلتفت ولم له، بالدعاء
فيه. وحسًدا له بُْغًضا إال يزدادان ال داراهما وكلما الرمداء، العني ُمداَراة يداريهما هللا عبد

املعنى: هذا يف قيل وقد

نَ��َوالُ��َه��ا وََع��زَّ َش��طَّ��ْت ُم��َداَراتُ��ُه َح��اِس��ِدي َل��ِك��نَّ ال��نَّ��اِس ُك��لَّ َوَداَريْ��ُت
َزَوالُ��َه��ا إِالَّ يُ��ْرِض��ي��ِه َال َك��اَن إِذَا ِن��ْع��َم��ٍة َح��اِس��َد اْل��َم��ْرءُ يُ��َداِري َوَك��يْ��َف

وجواٍر وحشٍم بخدٍم وجعلهما نظريٌ، لها ليس رسيًة منهما واحٍد كل أعطى إنه ثم
الخيل من جواًدا خمسني منهما واحٍد كل وأعطى أربعني، نوٍع كل من وبيٍض سوٍد وعبيٍد
وجعلهما الرواتب لهما ورتََّب الخراج لهما َ عنيَّ إنه ثم وأتباٌع. جماعٌة لهما وصار الجياد،
شهرزاد وأدرك وبينكما. بيني فْرَق وال سواءٌ، وأنتما أنا ، أخويَّ يا لهما: وقال له، ُمِعيننَْي

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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٩٨٨ الليلة كانت فلام

له، ُمِعيننَْي وجعلهما الرواتب ألخويه رتََّب هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
والخليفة هللا بعد فالحكم وبينكما؛ بيني فرَق وال سواءٌ وأنتما أنا ، أخويَّ يا لهما: وقال
بتقوى عليكما ولكن نافذ، وحكمكما وحضوري، غيابي يف البرصة يف فاحكما ولكما، يل
وال ر، عمَّ داَم إن فإنه بالعدل وعليكما ر، دمَّ داَم إْن فإنه والظلم؛ وإياكما األحكام، يف هللا
وحقكما، حقي يف فضيحٌة فتحصل الخليفة إىل يصل وخربكما عليكما فيدعوا العباد تظلما
ما عىل زيادًة مايل من خذاه الناس أموال من فيه تطمعان والذي أحٍد، لظلم تتعرَّضا فال
هذه قال َمن درُّ وهلل اآليات، محكم من الظلم يف ورد ما عليكما يخفى وال إليه، تحتاجان

األبيات:

يَ��ْخ��ِف��ي��ِه اْل��َع��ْج��ُز إِالَّ َوَل��يْ��َس َك��اِم��ٌن اْل��َف��تَ��ى نَ��ْف��ِس ِف��ي ال��ظُّ��ْل��ُم
يُ��َواِف��ي��ِه اْل��َوْق��َت يَ��َرى َح��تَّ��ى َح��اَج��ٍة ِف��ي يَ��نْ��َه��ُض َال اْل��َع��ْق��ِل ذُو
ِف��ي��ِه ِف��ي يَ��ْج��َه��ُل َم��ْن َوَق��ْل��ُب َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي يَ��ْع��ِق��ُل َم��ْن ِل��َس��اُن
ِف��ي��ِه َم��ا أَْص��َغ��ُر يَ��ْق��تُ��لُ��ُه َع��ْق��ِل��ِه ِم��ْن أَْك��بَ��َر يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ْن
َخ��اِف��ي��ِه يُ��ْظ��ِه��ُر ِف��ْع��ِل��ِه ِم��ْن َوَل��ِك��نَّ��ُه َخ��اٍف اْل��َف��تَ��ى أَْص��ُل
ِف��ي��ِه ِم��ْن ال��طَّ��يِّ��َب يُ��ْظ��ِه��ُر َال َط��يِّ��بً��ا ُع��نْ��ُص��ُرُه يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ْن
ُم��َس��اِوي��ِه اْل��َج��ْه��ِل ِل��ِذي َك��اَن ِف��ْع��ِل��ِه ِف��ي اْألَْح��َم��َق َق��لَّ��َد َم��ْن
أََع��اِدي��ِه َل��ُه تَ��نَ��بَّ��َه��ْت ِس��رِِّه َع��َل��ى ال��نَّ��اَس أَْط��َل��َع َوَم��ْن
يَ��ْع��ِن��ي��ِه َل��يْ��َس َم��ا َوتَ��ْرِك��ِه َش��أِْن��ِه ِم��ْن َك��اَن َم��ا اْل��َف��تَ��ى يَ��ْك��ِف��ي



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

أحبَّاه أنهما ظنَّ حتى الظلم، عن وينهاهما بالعدل ويأمرهما أخويه يِعُظ صار إنه ثم
ما لهما إكرامه ومع إكرامهما، يف وبالغ إليهما ركن إنه ثم لهما، النصيحة بذل بسبب
فقال بعضهما، مع اجتمعا ومنصوًرا ناًرصا أخَويْه إن ثم فيه. وبغًضا له حسًدا إال ازداَدا
السيادة هذه يف وهو هللا عبد أخينا طاعة تحت ونحن متى إىل أخي، يا ملنصوٍر: ناٌرص
نكرب لم ونحن كبريًا، صار صغريًا كان وبعدما أمريًا، صار تاجًرا كان وبعدما واإلمارة؟
أليس ذلك؟ معنى ما له، ُمِعيننَْي وعملنا علينا ضحك هو وها قيمٌة، وال قدٌر لنا يبَق ولم
يتم فال شأٌن، لنا يَبَْق ولم درجتنا ترتفع ال طيبًا دام وما طاعته؟ تحت ومن َخَدمته أننا
قتلناه فإذا هالكه؛ بعد إال األموال هذه أخذ يمكن وال أمواله، وأخذنا قتلناه إْن إال غرضنا
نقسمها ذلك وبعد والذخائر، واملعادن الجواهر من خزائنه يف ما جميع ونأخذ نسود
وأنا البرصة، نائب تكون وأنت الكوفة، منصب منه ونطلب للخليفة هديًة نهيئ ثم بيننا،
واحٍد لكل ويبقى البرصة، نائب أكون وأنا الكوفة نائب تكون أنك أو الكوفة، نائب أكون
فيما صادٌق إنك منصور: فقال أهلكناه. إذا إال ذلك لنا يتم ال ولكن وشأٌن، صورٌة منا
فيها ونعرِّفه أحدنا، عند ضيافًة نعمل فقال: نقتله؟ حتى معه نصنع ماذا ولكن قلت،
يذوب أن إىل ونوادَر ونكتًا حكاياٍت له ونحكي بالكالم نساهره ثم الخدمة، غاية ونخدمه
ونرميه فنخنقه نائٌم وهو عليه نربك رقد فإذا يرقد؛ حتى له نفرش ثم السهر، من قلبه
قطاعة يا له: وقالت بيننا يتحدَّث قاعٌد وهو أتته الجنيَّة أخته إن نقول: ونصبح البحر يف
ملٌك أنه فكما منه؟ نخاف أننا أتظن املؤمنني؟ أمري إىل تشكوني حتى مقدارك ما اإلنس،
ننظر حتى أقتلك أنا بقيت ولكن قتلٍة، أقبح قتلناه حقنا يف أدبه يلزم لم وإن ملوٌك، نحن
ُغِيش ذلك رأينا فلما به، ونزلت األرض ت وشقَّ خطفته ثم املؤمنني. أمري يد من يخرج ما
يولِّينا فإنه ونعلمه؛ الخليفة إىل نرسل ذلك وبعد له، حصل ما ندِر ولم استفقنا ثم علينا،
يقيم منا وواحٌد الكوفة، حكم منه ونطلب َسِنيًة هديًة الخليفة إىل نرسل مدٍة وبعد مكانه،
ِنعَم له: فقال املراد. ونبلغ العباد ونقهر البالد لنا وتطيب بالكوفة، يقيم واآلَخر البرصة يف

أخي. يا به أرشت ما
اعلم أخي، يا هللا: عبد ألخيه وقال ضيافًة نارص وَصنََع أخيهما، قتل عىل اتفقا ثم
بيتي يف ضيافتي وتأكالن منصور وأخي أنت بخاطري تجرب أنك ومرادي أخوك، أنا أني
بذلك يل يحصل أن ألجل نارص؛ أخيه ضيافة أكل هللا عبد األمري إن ويقال: بك أفتخر حتى
ولكن بيتي، وبيتك وبينك، بيني فْرَق وال أخي، يا بأس ال هللا: عبد له فقال خاطٍر. جرب
أتروح له: وقال منصور أخيه إىل التفت ثم اللئيم. إال الضيافة يأبى فما عزمتني حيث
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رأسك، وحياة أخي، يا له: فقال بخاطره؟ ونجرب ضيافته نارصونأكل أخيك بيت إىل معي
وتأكل بيتي تدخل نارص أخي بيت من تخرج بعدما أنك يل تحلف حتى معك أروح ما
فقال: بخاطري. تجرب بخاطره جربت فكما أخاك؟! لست وأنا أخوك ناٌرص فهل ضيافتي،
أنت أخي هو وكما دارك، أدخل أخيك دار من خرجُت فمتى وكرامًة، حبٍّا بذلك، بأس ال
يوٍم ثاني ويف الضيافة، وعمل الديوان من ونزل هللا عبد أخيه يد قبََّل ناًرصا إن ثم أخي.
نارص، أخيه دار إىل ه وتوجَّ منصوًرا، وأخاه العسكر من جملًة معه وأخذ هللا عبد ركب
وتلذَّذوا ورشبوا فأكلوا بهم، ب ورحَّ السماط لهم فقدَّم وأخوه، وجماعته هو وجلس فدخل
ورشٍب أكٍل عىل اليوم ذلك وأقاموا األيادي، وغسلت والزبادي السفرة وارتفعت وطربوا،
وصار منادمة، عىل جلسوا ثم والعشاء املغرب صلوا وا تعشَّ فلما الليل. إىل ولعٍب وبسٍط
وحدهم، قٍرص يف وكانوا يسمع، هللا وعبد حكاية يحكي وناٌرص حكاية يحكي منصوٌر
قلب ذاب حتى وأخباٍر ونوادر وحكاياٍت نكٍت يف يزالوا ولم آخر، مكاٍن يف العسكر وبقية
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك النوم. عليه وغلب السهر من هللا عبد أخيهم

املباح.
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له فرشوا النوم، وأراد السهر عليه طال ملا هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف استغرق حتى عليه وصربا آخر، فرٍش عىل بجانبه وناما ونام ثيابه قلع ثم الفرش،
صدره، عىل بارَكنْي فرآهما فأفاق عليه، وبركا قاما النوم يف استغرق أنه عرفا فلما النوم،
صار وقد األدب، قليل يا نعرفك وال أخواك، نحن ما له: فقاال ؟ أخويَّ يا هذا ما لهما: فقال
فيه يبَق ولم الدنيا عن فغاب وخنقاه، رقبته يف أيديهما وحطَّا حياتك. من أحسن موتك
َر سخَّ البحر يف وقع فلما البحر. يف فرموه البحر، عىل القرص وكان مات، أنه فظنَّا حركة،
تُرشف طاقًة فيه كان املطبخ ألن القرص؛ ذلك تحت مجيئه عىل معتاًدا كان درفيًال له هللا
فيأتي الطاقة، تلك من البحر يف تعاليقها يرمون الذبائح ذبحوا كلما وكانوا البحر، عىل
اليوم ذلك يف وكانوا املكان، ذلك عىل فاعتاد املاء، وجه عىل من ويلتقطها الدرفيل ذلك
وحصلت يوٍم، كل عن زيادًة الدرفيل ذلك فأكل الضيافة، بسبب كثريًا سقاًطا رموا قد
عىل وحمله الهادي فهداه آدم، ابن فرآه برسعٍة، أتى البحر يف الخبطة سمع فلما قوة، له
الثانية الجهة من البحر إىل وصل حتى به ماشيًا يزل ولم البحر. وسط يف به وشقَّ ظهره
قافلٌة به فمرَّت الطريق، قارعة عىل فيه أطلعه الذي املكان ذلك وكان الرب، عىل وألقاه
عليه واجتمع الشاطئ. عىل البحر ألقاه غريٌق هنا فقالوا: البحر، جانب عىل مرميٍّا فرأوه
وعارًفا الخري، أهل من رجًال القافلة شيخ وكان عليه، يتفرَّجون القافلة تلك من جماعٌة
الخرب؟ ما ناس، يا لهم: فقال صادقٍة، فراسٍة وصاحب الطب، بعلم وخبريًا العلوم، بجميع
من وهذا الروح، فيه الشاب هذا ناس، يا وقال: له وتأمَّ عليه فأقبل ميٌت. غريٌق هذا فقالوا:
أخذه إنه ثم تعاىل. هللا شاء إن الرجاء وفيه والنَِّعم، العز وتربية األكابر الناس أوالد خيار
حصلت ولكن أفاق، حتى مراحل ثالث مدة ويالطفه يعالجه وصار وأدفأه بدلًة، وألبسه
يزالوا ولم يعرفها. بأعشاٍب يعالجه القافلة شيخ وصار الضعف، عليه فغلب خضة، له
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ثم فيه، يعالج وهو املسافة بهذه البرصة عن بعدوا حتى يوًما ثالثني مدة مسافرين
ورقد، له وفرشوا خاٍن يف فنزلوا العجم، بالد يف وهي عوج، مدينة لها يُقال مدينًة دخلوا
الخان بوَّاب أتى الصباح أصبح فلما أنينه، من الناس أقلق وقد ، يِنئُّ الليلة تلك فبات
رأيته هذا فقال: أقلقنا! فإنه عندك؟ الذي الضعيف هذا شأن ما وقال: القافلة شيخ إىل
عىل اعرضه له: فقال يُْشَف. ولم وعجزت فعالجته غريًقا، البحر جانب عىل الطريق يف
وهي شيخة، ِبكٌر بنٌت عندنا فقال: راجحة؟ الشيخة تكون وما له: فقال راجحة. الشيخة
ليلًة عندها فيبيت إليها يأخذونه داءٌ به كان َمن كلُّ راجحة، الشيخة اسمها جميلة عذراء
فقال عليها. ُدلَّني القافلة: شيخ له فقال يرضه. يشءٌ فيه يكن ولم معاًىف فيصبح واحدًة
خالئق فرأى زاويٍة، إىل وصل أن إىل امه قدَّ الخان بوَّاب ومىش فحمله مريضك. احمل له:
الستارة إىل وصل حتى الخان بوَّاب فدخل فرحانني، خارجني وخالئق بالنذور، داخلني
الستارة. هذه داخل من أدخله فقالت: املريض. هذا خذي راجحة، شيخة يا دستور وقال:
فعرفها الحجر، مدينة من جابها التي زوجته فرآها إليها ونظر فدخل ادخل. له: فقال
ملَّا له: فقالت املكان؟ هذا إىل بِك أتى َمن لها: فقال عليها. وسلَّم عليه وسلَّمْت وعرَفتْه
شيخي فتناولني البحر، يف روحي رميُت عيلَّ، وتخاصما البحر يف رَميَاك أخَويْك رأيت
يف ونادى املرىض، بشفاء اإلذن وأعطاني الزاوية، هذه إىل بي وأتى العباس أبو الخرض
املكان هذا يف أقيمي يل: وقال راجحة. بالشيخة فعليه داءٌ به كان َمن كلُّ املدينة: هذه
أكبسه إيلَّ يأتي مريض كل فصار الزاوية. هذه يف زوجك إليك ويأتي األوان يئني حتى
وأنا الخري، وعندي بالنذور، الناس عيلَّ وأقبلْت العالم، بني ذكري وشاع طيبًا، فيصبح
بقدرة فُشِفي كبسته إنها ثم الدعاء. مني يطلبون البالد هذه أهل وجميع وإكراٍم، عزٍّ يف
الليلة تلك وكانت جمعِة، ليلِة كل يف عندها يحرض السالم عليه الخرض وكان تعاىل. هللا
أفخر من يَا تعشَّ بعدما وإياه هي جلست الليل جنَّ فلما الجمعة، ليلة فيها اجتمع التي
عليهما، أقبََل قد به وإذا جالسان هما فبينما الخرض، حضور ينتظران قعدا ثم املأكول،
وذهب. تركهما ثم بالبرصة، فاضل بن هللا عبد قرص يف ووضعهما الزاوية من فحملهما
ضجٍة، يف الناس وسمع وعرفه، قرصه فرآه القرص، يف هللا عبد َل تأمَّ الصباح أصبح فلما
ذلك يف والسبب خشبٍة، عىل منهما واحٍد كل مصلوبنَْي؛ أخَويْه فرأى الشباك من فطلَّ
هدية هيَّآ ثم الجنية. خطفته أخانا إن ويقوالن: يبكيان أصبحا البحر يف رمياه ملا أنهما
أحرضهما فأرسل البرصة، منصب منه وطلبا الخرب، بهذا وأخرباه الخليفة إىل وأرسالها
ركعتني صىلَّ الليل جنَّ فلما الخليفة، غضب فاشتدَّ ذكرنا، كما فأخرباه وسألهما، عنده
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عن فسألهم طائعني، يديه بني فحرضوا الجن، طوائف عىل وصاح عادته، عىل الفجر قبل
سعيدة فأتت به. خربٌ عندنا ما له: وقالوا منهم، أحد له يتعرَّض لم أنه له فحلفوا هللا، عبد
ومنصوًرا ناًرصا رمى يوم ثاني ويف فرصفهم. بخربه الخليفة وأخربت األحمر امللك بنت
البرصة إىل خذوهما وقال: الخليفة عليهما فغضب بعضهما، عىل فأقرَّا الرضب، تحت

هللا. عبد قرص قدام واصلبوهما
ثم أخَويْه، بدفن أمر فإنه هللا، عبد أمر من كان ما وأما أمرهما، من كان ما هذا
اآلخر، إىل األول من أخواه معه فعل وما بحكايته الخليفة وأخرب بغداد إىل ه وتوجَّ ركب
بها جاء التي البنت عىل كتابه وكتب والشهود القايض وأحرض ذلك، من الخليفة َب فتعجَّ
ومفرِّق اللذات هادم أتاهم أن إىل البرصة يف معها وأقام بها ودخل الحجر، مدينة من

يموت. ال الذي الحي فسبحان الجماعات،

معروف اإلسكايف حكاية

ع يرقِّ إسكايف رجل املحروسة مرص مدينة يف كان أنه السعيد امللك أيها يُحَكى ومما
وما العرَّة، ولقبها فاطمة اسمها زوجة له وكان معروًفا، اسمه وكان القديمة، الزرابني
عىل حاكمًة وكانت الفتن، كثرية الحياء قليلة انيًة رشَّ فاجرًة كانت ألنها إال بذلك بوها لقَّ
ألنه أذاها؛ من ويخاف ها رشَّ يخىش وكان مرة، ألف وتلعنه تسبُّه يوٍم كل ويف زوجها،
رصفه بكثرٍي اشتغل فإذا الحال، فقري كان لكنه ِعْرضه، عىل يستحي عاقًال رجًال كان
ليلته وتجعل العافية، وأعدمته الليلة تلك يف بدنه من انتقمت بقليٍل اشتغل وإذا عليها،

الشاعر: حقها يف قال كما وهي صحيفتها، مثل

��يْ��تُ��َه��ا َق��ضَّ اْألَْح��َواِل أَْش��أَِم ِف��ي َزْوَج��ِت��ي َم��ْع ِب��تُّ َق��ْد َل��يْ��َل��ٍة َك��ْم
��يْ��تُ��َه��ا َس��مَّ ثُ��مَّ ��ا ُس��مٍّ أَْح��َض��ْرُت ِب��َه��ا ُدُخ��ولِ��ي ِع��نْ��َد َل��يْ��تَ��ِن��ي يَ��ا

يف منك أريد معروف، يا له: قالت أنها زوجته مع الرجل لهذا اتفق ما جملة ومن
حقها يل ل يسهِّ تعاىل هللا لها: فقال نحٍل. عسل عليها بكنافٍة معك يل تجيء أن الليلة هذه
يسهل. ربنا ولكن اليوم، هذا يف دراهم معي يكن لم وهللا الليلة، هذه يف لك بها أجيء وأنا
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الكالم. هذا أعرف ما أنا له: فقالت
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وأنا بكلفتها يسهل هللا لزوجته: قال اإلسكايف معروًفا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يسهل. ربنا لكن اليوم، هذا يف دراهم معي يكن لم وهللا الليلة، هذه يف إليك بها أجيء
التي بالكنافة إال تجئني ال ل يسهِّ لم أو ل سهَّ إن الكالم، هذا أعرف ما أنا له: فقالت
يف ووقعت تزوَّجتني حني بختك مثل ليلتك جعلت كنافٍة غري من جئَت وإن نحٍل، بعسل
وفتح الصبح فصىل يديه، من يتناثر والغمُّ الرجل ذلك خرج ثم كريم. هللا لها: فقال يدي.
يف الفاجرة هذه رش وتكفيني الكنافة، هذه بحق ترزقني أن رب يا أسألك وقال: الدكان
زوجته، من خوفه فاشتدَّ شغل، يأِتِه فلم النهار نصف إىل الدكان يف وقعد الليلة. هذه
حق من معه يكن لم أنه مع الكنافة شأن من أمره يف متحريًا وصار الدكان وقفل فقام
فلحظ بالدموع، عيناه وغرغرت باهتًا، ووقف الكنفاني دكان عىل مر إنه ثم يشءٌ. الخبز
بقصته فأخربه أصابك. بما فأخِربْني تبكي؟ لَك ما معروف، معلم يا وقال: الكنفاني عليه
نصف مىض حتى الدكان يف قعدُت وقد كنافًة، مني وطلبت جبَّارٌة، زوجتي إن له: وقال
عليك، بأس ال وقال: الكنفاني فضحك منها. خائٌف وأنا الخبز، حق وال يِجئْني فلم النهار
ولكن عندي، السمن له: وقال أرطال خمسة له فوزن أرطال. خمسة قال: تريد؟ رطًال كم
كانت إذا يرض وماذا النحل، عسل من أحسن قطر عسل عندي وإنما نحٍل، عسل عندي ما
فقىل قطر. بعسل هاِتها له: فقال بثمنها. عليه يصرب لكونه منه فاستحى قطر؟ بعسل
أتحتاج له: قال إنه ثم للملوك. تُهدى فصارت قطر بعسل وغرَّقها بالسمن الكنافة له
بعرشة والكنافة جبنًا، وبنصٍف عيًشا أنصاٍف بأربعة له فأخذ نعم. قال: وجبنًا؟ عيًشا
زوجتك إىل ُرْح نصًفا، عرش خمسة عندك صار قد أنه معروف يا اعلم له: وقال أنصاف،
حتى ثالثة أو يومان أو يوٌم مهٌل وعليك ام، الحمَّ حق النصف هذا وخذ حظٍّا، واعمل
عن فاضلٌة دراهم عندك يبقى متى عليك أصرب فأنا زوجتك، عىل تضيِّق وال هللا، يرزقك
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وهو الخاطر مجبور وراح له، داعيًا وانرصف والجبن والعيش الكنافة فأخذ مرصوفك.
قال: بالكنافة؟ جئت هل له: فقالت عليها دخل إنه ثم أكرمك! ما ربي، سبحانك يقول:
هاِتها لك قلُت أََما له: فقالت قصٍب بعسل فرأتها إليها فنظرت قدامها، وضعها ثم نعم.
أنا لها: وقال إليها فاعتذر قصٍب؟! بعسل وتعملها مرادي خالف عىل تعمل نحل؟ بعسل
نحٍل. بعسل إال الكنافة آكل ما أنا باطٌل، كالٌم هذا فقالت: ثمنها. ًال مؤجِّ إال اشرتيتها ما
يف ولكمته غريها. يل هاِت معرص يا قم له: وقالت وجهه، يف بها ورضبته عليه وغضبت
رضبًة رضبها الغيظ شدة ومن صدره، عىل الدم ونزل أسنانه، من سنٍّا فقلعت صدغه
فدخل مسلمني! يا وتقول: تصيح وصارت لحيته عىل فقبضت رأسها، عىل لطيفًة واحدًة
قبل يف كلنا نحن وقالوا: وعيَّبوها باللوم عليها وقاموا يدها، من لحيته وخلَّصوا الجريان
عيٌب هذا إن الفقري؟! الرجل هذا عىل التجربُّ هذا ما القصب، بعسل التي الكنافة أكل
ما حلفت الناس ذهاب بعد ولكنها وبينه، بينها أصلحوا حتى يالطفونها زالوا وال عليِك.
ثم آكل. فأنا تأكل ما حلفت هي نفسه: يف فقال الجوع، فأحرقه شيئًا، الكنافة من تأكل
البعيد. بدن يهري ا سمٍّ أكلها يكون هللا شاء إن له: تقول صارت يأكل رأته فلما أكل،
هذه، من تأكلني ما حلفت أنِت ويقول: ويضحك يأكل وصار بكالمك. هو ما لها: فقال
وحدك. وتأكلينها نحٍل بعسل تكون بكنافٍة لك أجيء غٍد ليلة يف هللا شاء فإن كريم، فاهلل

الصبح. إىل وتشتمه تسبُّه تزل ولم عليه، تدعو وهي بخاطرها يأخذ وصار
إليك أجيء وأنا أمهليني لها: فقال لرضبه، ساعدها عن شمرت الصباح أصبح فلما
به يستقرَّ فلم وجلس، وفتحها الدكان إىل ه وتوجَّ وصىلَّ املسجد إىل خرج ثم بغريها.
اشتكتك امرأتك فإن القايض، كلِّم ُقْم له: القايضوقاال طرف من اثنان جاءه الجلوسحتى
أن إىل معهما مىش قام ثم عليها! ينكِّد تعاىل هللا وقال: فعرفها وكذا. كذا وصفتها إليه
تبكي واقفٌة وهي بالدم، ملوٌث وبرقعها ذراعها رابطًة زوجته فرأى القايض، عىل دخل
هذه ترضب كيف تعاىل؟! هللا من تَخف ألم رجل، يا القايض: له فقال دموعها. وتمسح
أو رضبتها كنُت إن له: فقال الفعال؟ هذه بها وتفعل سنها وتقلع ذراعها وتكرس الحرمة
وبينها. بيني أصلحوا والجريان وكذا، كذا القصة وإنما تختار، بما يفَّ فاحكم سنها قلعت
ديناٍر ربع له فأخرج الخري، أهل القايضمن ذلك وكان اآلخر، إىل األول من بالقصة وأخربه
له: فقال وإياها. أنت واصطِلْح نحل، بعسل كنافة به لها واعمل هذا خذ رجل، يا له: وقال
بها. ْق ترفَّ رجل، يا وأنَت زوجك، أطيعي امرأة، يا وقال: بينهما، وأصلح فأخذته لها. أعِطِه
إىل آخر طريٍق من راح وزوجها طريق من املرأة وراحت القايض، يد عىل مصطلحني وخرجا
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مني يأخذ القايضلم إن لهم: فقال خدمتنا. هات وقالوا: له أتوا بالرسل وإذا وجلس، دكانه
لم فإن منك، أخذ أو القايضأعطاك بكون لنا عالقَة ال فقالوا: دينار. ربع أعطاني بل شيئًا،
نصف وأعطاهم عدته فباع السوق، يف يجرُّونه وصاروا عنك. قهًرا أخذناها خدمتنا تُعِطنا
بها. يشتغل عدًة عنده يكن لم حيث حزينًا وقعد خده عىل يده وحطَّ عنه ورجعوا ديناٍر،
كلِّم رجل يا قم له: وقاال عليه أقبال املنظر قبيَحي برجلني وإذا قاعٌد، هو فبينما
من نحن له: فقاال وبينها! بيني أصلح قد لهما: فقال إليه. اشتكتك زوجتك فإن القايض،
فلما عليها، يحتسب وهو معهما فقام قاضينا. إىل اشتكتك زوجتك فإن آخر، قاٍض عند
َم فتقدَّ ُصلح. وبينك بيني بقي ما فقالت: الحالل؟ بنت يا اصطلحنا أََما لها: قال رآها
لها فقال الساعة. هذه يف بيننا أصلح فالنًا القايض إن له: وقال حكايته للقايض وحكى
ذلك. بعد رضبني إنه قالت: إيلَّ؟ تشكني جئِت ملاذا اصطلحتما حيث عاهرة، يا القايض:
فاصطلحا مخالفتك. إىل تعود ال وهي رضبها، إىل تَُعد وال اصطلحا القايض: لهما فقال
وفتحها الدكان إىل ه وتوجَّ خدمتهم الرسل فأعطى خدمتَهم. الرَُّسل أعِط القايض: له وقال
عليه أقبل برجٍل وإذا قاعٌد، هو فبينما أصابه. الذي الهمِّ من السكران مثل وهو فيها وقعد
عليك ونازٌل العايل، الباب إىل اشتكتك زوجتك فإن واستخِف، ُقم معروف، يا له: وقال
أنصاف خمسة معه بقي قد وكان النرص، باب جهة يف وهرب الدكان وقفل فقام طبق. أبو
هارب وهو جبنًا وبنصٍف عيًشا أنصاٍف بأربعة فاشرتى والعدة، القوالب حق من فضة
مثل املطر عليه نزل الكيمان بني خرج فلما العرص، وقت الشتاء فصل يف ذلك وكان منها،
من مهجوٌر حاصٌل فيه َخِربًا موضًعا فرأى العادلية فدخل ثيابه، فابتلت الِقَرب، أفواه
أجفانه من الدموع فنزلت باملاء، مبتلٌة وحوائجه املطر من فيه يستكنُّ فدخل باٍب، غري
َمن يل تقيِّض أن رب يا أسألك العاهرة؟ هذه من أهرب أين ويقول: به مما ر يتضجَّ وصار
قد بالحائط وإذا يبكي، جالس هو فبينما فيها. طريقي تعرف ال بعيدٍة بالٍد إىل يوصلني
رجل، يا له: وقال األبدان، منها تقشعرُّ ورؤيته القامة طويُل شخٌص منها له وخرج انشقَّ
هذا دخل أحًدا رأيُت فما عاٍم مائتَْي منذ املكان هذا يف ساكٌن أنا الليلة! هذه يف أقلقتَني لك ما
أخذته قلبي فإن أقيضحاجتك، وأنا بمقصودك فأخِربْني أنت! عملَت ما مثل وعمل املكان
بجميع فأخربه املكان. هذا عامر أنا له: فقال تكون؟ وما أنت؟ َمن له: فقال عليك. الشفقة
طريًقا؟ فيها زوجتك لك تعرف ال بالٍد إىل أوصلك أن أتريد له: فقال زوجته، مع له جرى ما
طلوع إىل العشاء بعد من به وطار وحمله فركب ظهري. فوق اركب له: قال نعم. قال:
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عاٍل. جبٍل رأس عىل وأنزله الفجر،
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عىل وأنزله به طار املارد حمله ملَّا اإلسكايف معروًفا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
زوجتك فإنَّ فادخلها، مدينٍة عتبَة تَر الجبل هذا فوق من انحِدْر إنيس، يا وقال: عاٍل جبٍل
باهتًا معروف فصار وراح، تركه ثم إليك. تصل أن يمكنها وال طريًقا، لك تعرف ال
الجبل هذا عىل من وأنزل أقوم نفسه: يف فقال الشمس، طلعت أن إىل نفسه يف متحريًا
بأسواٍر مدينًة فرأى الجبل أسفل إىل فنزل فائدة. فيه ليس هنا قعودي فإن املدينة، إىل
فرآها املدينة باب من فدخل للناظرين، نزهٌة وهي مزخرفٍة، وأبنيٍة مشيدٍة وقصوٍر عاليٍة
عليه، ويتفرجون إليه ينظرون املدينة أهل صار السوق يف مىش فلما الحزين، القلب ترشح
رجٌل له فقال مالبسهم. يشبه ال ملبسه ألن ملبسه؛ من بون يتعجَّ وصاروا عليه واجتمعوا
مدينة من قال: البالد؟ أي من له: قال نعم. قال: غريٌب؟ أنت هل رجل، يا املدينة: أهل من
وقال: عليه فضحك العرص. البارحة له: قال ُمفاِرقها؟ زماٌن ألك له: قال السعيدة. مرص
يزعم إنه قال: يقول؟ ما فقالوا: يقول! ما واسمعوا الرجل هذا انظروا تعالوا ناس، يا
وقالوا: الناس عليه واجتمع كلهم فضحكوا العرص. البارحة منها وخرج مرص من أنه
يف باألمس مَرص فارقَت أنك تزعم كيف الكالم؟ هذا تقول حتى مجنون أأنت رجل، يا
فقال كاملٍة؟ سنٍة مسافَة مَرص وبني مدينتنا بني أن والحال هنا، وأصبحت العرص وقت
معي يزل لم مَرص عيُش وهذا قويل، يف صادٌق فإني أنا ا وأمَّ أنتم، إال مجنوٌن ما لهم:
بالدهم، عيش يشبه ال ألنه منه؛ بون ويتعجَّ عليه يتفرَّجون فصاروا العيش، وأراهم طريٍّا!
له وصارت عليه. تفرَّجوا مرص، عيش هذا لبعضهم: يقولون وصاروا عليه الخالئق وكثر

به. ويهزءون يكذِّبون وناس يصدِّقون ناٌس ومنهم املدينة، تلك يف شهرٌة
عبدان، وخلفه بغلة راكٌب وهو عليهم أقبََل بتاجٍر وإذا الحالة، تلك يف هم فبينما
وتسخرون الغريب الرجل هذا عىل ون ملتمُّ وأنتم تَْستحون أََما ناس، يا وقال: الناس ففرَّق



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

أحٌد يقدر ولم عنه طردهم حتى يسبُّهم يَزل ولم به؟ عالقتكم ما عليه؟ وتضحكون منه
عندهم. حياءَ ال إنهم هؤالء، من بأٌس عليك ما أخي، يا تعاَل له: وقال جوابًا عليه يردَّ أن
العبيد وأمر ملوكي مقعد يف وأجَلَسه مزخرفًة، واسعًة داًرا أدَخَله أن إىل به وسار أخذه ثم
وجيًها، معروف وكان إياها، وألبسه ألفي تاجٍر بدلَة له وأخرجوا صندوًقا، له ففتحوا
سفرة قدامهما فوضعوا السفرة، طلب التاجر ذلك إن ثم التجار. بندر شاه كأنه فصار
أخي، يا له: قال ذلك وبعد ورشبا، فأكال األلوان، سائر من الفاخرة األطعمة جميع فيها
أي من له: قال القديمة. الزرابني أرقع إسكايف وصنعتي معروف اسمي قال: اسمك؟ ما
له: قال مرص؟ تعرف أنت هل له: قال الحارات؟ أي من قال: مرص. من قال: أنت؟ البالد
قال األحمر؟ الدرب من تعرف َمن له: قال األحمر. الدرب من أنا له: فقال أوالدها. من أنا
هو قال: العطار؟ أحمد الشيخ تعرف هل له: قال كثرية. ناًسا له وَعدَّ وفالنًا. فالنًا له:
قال: األوالد؟ من له كم له: قال نعم. قال: طيٌب؟ هو هل له: قال الحيط. يف الحيط جاري
طيِّب، فإنه مصطفى ا أمَّ قال: بأوالده؟ هللا فعل ما له: قال وعيل. ومحمد، مصطفى، ثالثٌة؛
َج تزوَّ أن بعد أبيه دكان بجنب دكانًا له فتح قد عطاٌر، فإنه محمد وأما مدرس. عالٌم وهو
رفيقي كان فإنه عيل ا وأمَّ قال: بالخري. هللا ك َ برشَّ قال: حسن. اسمه ولًدا زوجته له وولدْت
وندخل النصارى أوالد بصفة نروح وبقينا وإياه، أنا ألعب دائًما وكنت صغار، ونحن
أن املرات بعض يف فاتفق نفقة، بثمنها ونشرتي ونبيعها النصارى كتب ونرسق الكنيسة
من ولدك تمنع لم إذا ألبيه: وقالوا أهلنا إىل فاشتكونا بكتاب، ومسكونا رأونا النصارى
الوقت ذلك من هرب السبب فبهذا علقة، ورضبه بخاطرهم فأخذ امللك. إىل شكوناك أذانا
هو له: فقال بخرب. أحٌد عنه يخرب ولم سنًة، عرشون له غائٌب وهو طريًقا، له يعرف ولم

بعضهما. عىل وسلَّما معروف. يا رفيقي وأنت العطار، أحمد الشيخ ابن عيل أنا
املدينة. هذه إىل مرص من مجيئك بسبب أخربني معروف، يا قال: السالم وبعد
هربت أذاها عيلَّ اشتد ملا إنه له: وقال معه، فعلت وما العرة فاطمة زوجته بخرب فأخربه
وقعدت العادلية، يف َخِرب حاصل يف فدخلت املطر عيلَّ ونزل النرص، باب جهة يف منها
عىل فأركبني بحايل، فأخربته وسألني، الجن من عفريٌت وهو املكان عامر يل فخرج أبكي،
باملدينة، وأخربني الجبل عىل حطَّني ثم واألرض، السماء بني الليل طول بي وطار ظهره
البارحة طلعت إني لهم: فقلت وسألوني عيلَّ الناس والتمَّ املدينة، ودخلت الجبل من فنزلت
وهذا الدار، هذه إىل بي وجئَت الناس عني ومنعَت أنت فجئَت يصدِّقوني، فلم مرص من
وعمري الطيش عيلَّ غلب له: قال هنا؟ مجيئك سبب ما وأنت مرص. من خروجي سبب
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دخلت حتى مدينة، إىل مدينٍة ومن بلد، إىل بلٍد من دائر وأنا الوقت ذلك فمن سنني، سبع
ورأيتهم الشفقة، وعندهم كراًما ناًسا أهلها فرأيت الختن، اختيان واسمها املدينة هذه
سبقُت وقد تاجر، أنا لهم: فقلت فيه، يصدِّقونه قاله ما وكل ويداينونه، الفقري يأتمنون
هل لهم: قلت إني ثم مكانًا، يل وأخَلْوا فصدَّقوني حملتي. فيه أنزل مكان ومرادي الحملة،
إىل محتاٌج فإني منه؟ آخذه ما له وأردَّ حملتي تجيء حتى ديناٍر ألف يُداينني َمن فيكم
فرأيت التجار، سوق إىل هت وتوجَّ أردُت ما فأعطوني الحملة. دخول قبل مصالح بعض
واشرتيت ديناًرا، خمسني فيه فربحت ِبعته يوم ثاني ويف فاشرتيته، البضاعة من شيئًا
واعلم مايل. فكثر وأشرتي أبيع ورصت فحبوني، وأُكرمهم الناس أعارش ورصت غريه،
مهما فيها أحٌد يعرفك ال التي والبالد وحيلة، فرش الدنيا يقول: املثل صاحب أن أخي يا
من وهربت وفقري إسكايف صنعتي أنا سألك: َمن لكلِّ قلَت إذا وأنت فيها. فافعل شئَت
إقامتك مدة مسخرًة عندهم وتصري يصدِّقونك، فال مرص، من طلعت والبارحة زوجتي
هذا ويقولون: أحٌد، منك يقرب وال منك نفروا عفريت. حملني قلَت: وإن املدينة. هذه يف
حقي يف قبيحٌة اإلشاعة هذه وتبقى رضٌر. له يحصل منه تقرََّب َمن وكلُّ معفرٌت، رجٌل
تصنع، كيف أعلِّمك أنا قال: أصنع؟ وكيف قال: مرص. من أني يعرفون لكونهم وحقك؛
يوصلك حتى قدامك يميش وعبًدا تركبها، وبغلًة ديناٍر، ألَف غٍد يف أعطيك تعاىل هللا شاء إن
لك أقوم رأيتك فمتى التجار، بني قاعًدا أنا وأكون عليهم فادخْل التجار، سوق باب إىل
هل لك: وقلت القماش من صنٍف عن سألتك وكلما قدرك، وأعظِّم يدك وأقبِّل عليك وأسلِّم
وأعظِّمك أشكرك عنك سألوني وإن كثريٌ. فقل: الفالني؟ الصنف من بيشء معك جئَت
وإذا والكرم، املال بكثرة وأصفك ودكانًا، حاصًال له خذوا لهم: أقول إني ثم أعينهم، يف
وبعد ويحبونك، وكرمك عظمتك ويعتقدون بكالمي فيثقون ، َ تيرسَّ ما فأعِطِه سائٌل أتاك
جميعهم يعرفوك حتى وبينهم بينك وأجمع شأنك، من التجار جميع وأعزم أعزمك ذلك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وتعرفهم.
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التجار جميع وأعزم أعزمك ملعروف: قال عليٍّا التاجر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وتشرتي تبيع أن ألجل وتعرفهم؛ جميعهم يعرفوك حتى وبينهم بينك وأجمع شأنك، من
الصباح أصبح فلما ماٍل. صاحَب تصري حتى مدٌة عليك تميض فما معهم، وتعطي وتأخذ
الجميع من ذمتك هللا أبرأ وقال: عبًدا، وأعطاه بغلًة، وأركبه بدلًة، وألبسه ديناٍر، ألف أعطاه
ألحٍد. تذكرها وال زوجتك سرية عنك ودَْع ا، همٍّ تحمل وال إكرامك، عيلَّ فواجٌب رفيقي، ألنك
سوق باب إىل أوصله أن إىل العبد قدامه ومىش البغلة ركب إنه ثم خريًا. هللا جزاك له: فقال
عليه روحه ورمى قام رآه فلما بينهم، قاعد عيلٌّ والتاجر قاعدين جميًعا وكانوا التجار،
قدام يده قبَّل ثم واملعروف. الخريات صاحب يا معروف، تاجر يا مبارك نهار له: وقال
بتعظيمه، لهم يشري وصار عليه. فسلِّموا معروف، التاجر آنسكم إخواننا، يا وقال: التجار
بعد بواحٍد يختيل وصار عليه، وسلَّموا البغلة، ظهر فوق من أنزله ثم أعينهم، يف فعُظَم
التجار، أكرب هو بل نعم، لهم: فقال تاجٌر؟ هذا هل له: فقالوا عنده، ويشكره منهم واحٍد
مرص، تجار عند مشهورٌة وأجداده أبيه وأموال أمواله ألن منه؛ ماًال أكثر واحٌد يوجد وال
وارفعوا قدره فاعرفوا عظيٍم، قدٍر عىل الكرم يف وهو واليمن، والسند الهند يف رشكاء وله
إال مقصده وما التجارة، أجل من ليس املدينة هذه إىل مجيئه أن واعلموا واخدموه مقامه
عنده ألن واملكاسب؛ الربح أجل من التغرُّب إىل محتاج غري ألنه الناس؛ بالد عىل الفرجة

َخَدمه. بعض من وأنا النريان، تأكلها ال أمواًال
ثم بصفاته. بعضهم يخربون وصاروا رءوسهم، فوق جعلوه حتى يشكره يزل ولم
وسلَّم له أتى التجار بندر شاه حتى والرشبات بالفطورات يهادونه وصاروا عنده اجتمعوا
من بيشء معك جئَت لعلك سيدي، يا التجار: بحرضة عيل التاجر له يقول وصار عليه
نة، املثمَّ القماش أصناف عىل فرَّجه اليوم ذلك يف وكان كثري. له: فيقول الفالني. القماش
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جئَت هل سيدي، يا التجار: من تاجٌر له فقال والرخيص. الغايل األقمشة، أسامي وعرَّفه
عن سأله كلما وصار كثريٌ. قال: غزال؟ دم وأحمر قال: كثريٌ. قال: أصفر؟ بجوٍخ معك
حمل ألف يحمل أن أراد لو بلديك إن عيل، تاجر يا قال: ذلك فعند كثريٌ. له: يقول يشءٍ
ينقص وال حواصله، جملة من حاصٍل من يحملها له: فقال يحملها. املثمنة القماشات من

يشءٌ. منه
فضة، نصف أعطاه َمن فمنهم التجار، عىل داَر سائٍل برجٍل وإذا قاعدون هم فبينما
كبشة له فكبش معروف، إىل وصل حتى شيئًا، يعِطِه لم وغالبهم جديًدا، أعطاه َمن ومنهم
ملوٍك؛ عطايا هذه إن وقالوا: ذلك من التجار َب فتعجَّ وراح، له فدعا إياها، وأعطاه ذهٍب
يشءٌ وعنده الجزيلة النَِّعم أصحاب من أنه ولوال عدٍد، غري من ذهبًا السائل أعطى فإنه
وأعطاها فكبش فقريٌة، امرأة أتته حصٍة وبعد ذهٍب. كبشة السائَل أعطى كان ما كثريٌ
له أتى َمن كل وصار واحد، بعد واحًدا عليه فأقبلوا للفقراء، وحكت له تدعو وذهبت
هللا حسبنا وقال: كفٍّ عىل ا كفٍّ رضب ذلك وبعد ديناٍر، األلف أنَفَق حتى ويعطيه يكبش
هذه أهل غالَب كأنَّ قال: معروف؟ تاجر يا لك ما التجار: بندر شاه له فقال الوكيل. ونعم
من بجانب الخرج يف معي جئُت كنُت كذلك أنهم أعرف كنت ولو ومساكني! فقراء املدينة
السائل، أردَّ ال أني طبعي ومن غربتي، تطول أن خائٌف وأنا الفقراء، إىل به وأُحِسن املال
هي ما قال: يرزقك. هللا له قل له: قال له؟ أقول ماذا فقريٌ أتاني فإذا ذهب، معي يبَق ولم
تجيء حتى بها أتصدَّق ديناٍر ألف مرادي وكان السبب، بهذا الهمُّ ركبني وقد عادتي،
فصار إياها، فأعطاه ديناٍر، بألف له فجاء أتباعه بعض وأرَسَل بأس. ال فقال: حملتي.
والذي الظهر، وصلوا الجامع فدخلوا الظهر، أُذِّن حتى الفقراء من به مرَّ َمن كلَّ يعطي
له، يدعون وصاروا الناس له فانتبه املصلني، رءوس عىل نثره ديناٍر األلف من معه بقي
منه وأخذ آَخر تاجر عىل مال إنه ثم وسخائه. كرمه كثرة من ب تتعجَّ التجار وصارت
هذه عىل يزل ولم يتكلم، أن يقدر وال فعله ينظر عيلٌّ التاجر وصار وفرَّقها، دينار ألف
حتى السوق باب قفلوا فما الباقي، وفرَّق وصىلَّ املسجد فدخل العرص، أُذِّن حتى الحالة
إْن الحملة، تجيء حتى له: يقول شيئًا منه أخذ َمن وكل وفرَّقها، ديناٍر آالف خمسة أخذ
عزمه املساء وعند كثريًا. شيئًا عندي فإن أعطيك؛ قماًشا أردَت وإْن أعطيك، ذهبًا أردَت
بالقماشات إال يتكلم ال وصار الصدر، يف وأجَلَسه جميًعا، التجار معه وعزم عيل، التاجر
وصار السوق إىل ه توجَّ يوٍم وثاني كثريٌ. منه عندي يقول: شيئًا له ذكروا وكلما والجواهر،

الفقراء. عىل ويفرِّقها األموال منهم ويأخذ التجار عىل يميل
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دينار ألف ستني الناس من أخذ حتى يوًما، عرشين مدة الحالة هذه عىل يزل ولم
التاجر حملة أتت ما وقالوا: أموالهم عىل الناس ت فضجَّ حامية. كبة وال حملة تأِتِه ولم
الرأي منهم: واحٌد فقال للفقراء؟ ويعطيها الناس أموال يأخذ وهو متى وإىل معروف،
معروف التاجر حملة إن عيل، تاجر يا له: وقالوا فأتوه عيل. التاجر بلديه مع نتكلَّم أن
له: وقال به اختىل إنه ثم قريٍب. عن تأتي أن بد ال فإنها اصربوا؛ لهم: فقال تأِت. لم
عىل ضجوا التجار إن احرقه؟ أو الخبز ر قمِّ لك قلت أنا هل الفعال؟ هذه ما معروف، يا
ومن الفقراء، عىل وفرَّقتها أخذتها دينار ألف ستون عليك صار أنه وأخربوني أموالهم،
مقدار وما يجري؟ يشء أي له: فقال تشرتي؟ وال تبيع ال وأنت الناس َديْن تسدُّ أين
وفضًة. ذهبًا شاءوا وإن قماًشا شاءوا إن أعطيهم الحملة تجيء ملا دينار؟ ألف الستني
عليك والرجال هللا، له: قال كثري. قال: حملة؟ لك أنت وهل أكرب! هللا عيل: التاجر له فقال
ُرْح قال: الناس. بك أخرب فأنا يل؟ تقوله حتى الكالم هذا علمتك أنا هل سماجتك! وعىل
امِلثل متاعهم يأخذون جاءت فإذا كثري؛ يشءٌ فيها حملتي إنَّ فقريٌ؟ أنا هل كالٍم، كثرة بال
أن بد ال األدب، قليل يا له: وقال عيل التاجر اغتاظ ذلك فعند إليهم. محتاٍج غري أنا مثَلنْي،
حتى ويصربون افعله، يدك من يخرج الذي له: فقال تستحي. وال عيلَّ تكذب كيف أريك
سابًقا، شكرته أنا نفسه: يف وقال وراح فرتكه بزيادة. متاعهم ويأخذون حملتي تجيء
وصار مرتني. كذََب وذم، شكر َمن قال: َمن قول يف وأدخل كاذبًا رصُت اآلن ذممتُه وإْن
ناس، يا لهم: قال كلَّمته؟ هل عيل، تاجر يا وقالوا: أتوه التجار إن ثم أمره، يف متحريًا
ما أعطيتموه ملَّا وأنتم عليها، أكلمه أن أقدر ولم ديناٍر، ألف عنده ويل منه، أستحي أنا
ملك إىل فاشكوه يعِطكم لم وإن له، منكم فطاِلبوه كالٌم، عيلَّ لكم وليس شاورتموني،
وأخربوه للملك فراحوا منه. يخلِّصكم امللك فإنَّ علينا. نصب نصاب، إنه له: وقولوا املدينة
زائٌد؛ كرُمُه الذي التاجر هذا مع أمرنا يف نا تحريَّ إننا الزمان، ملك يا وقالوا: وقع بما
كانت ما مقالٍّ كان فلو بالكبشة، الفقراء عىل يفرِّقه أخذه يشءٍ وكل وكذا، كذا يفعل فإنه
ِصْدُقه كان النَِّعم أصحاب من كان ولو للفقراء، ويعطيه الذهب يكبش أن نفسه تسمح
سبقها، وقد حملًة له أن يدَّعي أنه مع حملًة له نرى ال ونحن حملته، بمجيء لنا ظهر
ولم مدٌة مضت وقد كثري. منه عندي يقول: القماش أصناف من صنًفا له ذكرنا وكلما
الفقراء. عىل فرَّقه ذلك وكل دينار، ألف ستون عنده لنا صار وقد خربٌ، حملته عن يُِبن
سمع فلما أشعب، من أطمع اًعا، طمَّ امللك ذلك وكان كرمه. ويمدحون يشكرونه وصاروا
كثريٌة أمواٌل عنده التاجر هذا يكن لم لو لوزيره: وقال الطمع، عليه غلب وسخائه بكرمه
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ويبعثر عنده التجار هؤالء ويجتمع حملته تأتي أن بد وال كله، الكرم هذا منه يقع كان ما
تأتي حتى إليه د وأتودَّ أعارشه أن فمرادي املال، بهذا منهم أحقُّ فأنا كثرية، أمواًال عليهم
فقال مايل. إىل ماله وأضم ابنتي، وأزوِّجه أنا آخذه التجار هؤالء منه يأخذه والذي حملته،
وأدرك اع. الطمَّ بيت أخرب قد اب والنصَّ ابًا، نصَّ إال أظنه ما الزمان، ملك يا الوزير: له

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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قد اب والنصَّ ابًا، نصَّ إال أظنه ما للملك: قال ملَّا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
صادٌق، أو اٌب نصَّ هو هل وأعرف أمتحنه أنا وزير، يا امللك: له قال اع. الطمَّ بيت أخرب
فأنا جوهرة، عندي إن امللك: قال تمتحنه؟ بماذا الوزير: قال ال! أو نعمة تربية هو وهل
ثمنها وعرف عرفها فإن الجوهرة، وأعطيه أُكِرمه جلس وإذا عندي، وأحرضه إليه أبعث
إن ثم ِقتْلة. أقبح فأقتله محدث، اب نصَّ فهو يعرفها لم وإْن ونَِعٍم، خرٍي صاحَب يكون
جانبه إىل وأجلسه السالم عليه فردَّ عليه، سلَّم عليه دخل فلما وأحرضه، إليه أرسل امللك
عندك لهم أنَّ يزعمون التجار إن له: قال نعم. قال: معروف؟ التاجر أنت هل له: وقال
قال: أموالهم؟ تُْعِطهم َلْم ِلَم له: قال نعم. قال: حق؟ يقولونه ما فهل ديناٍر، ألف ستني
أرادوا وإن أُعِطهم، ذهبًا أرادوا وإن مثَلنْي، املثل وأعطيهم حملتي تجيء حتى يصربون
به سرت ما نظري يف ألَفنْي أُعطيه ألٌف له والذي أُعِطهم، بضاعًة أرادوا وإن أُعِطهم، فضًة
وانظر هذه خذ تاجر، يا له: قال امللك إن ثم كثريًا. شيئًا عندي فإن الفقراء، مع وجهي
ولم ديناٍر، بألف اشرتاها امللك كان البندقة قدر جوهرًة وأعطاه قيمتها. وما جنسها ما
والشاهد باإلبهام عليها وقرط بيده معروف فأخذها بها، مستعزٍّا وكان غريها، عنده يكن
فضحك الجوهرة؟ كرست يشء ألي امللك: له فقال يتحمل. ال رقيق الجوهر ألن فكرسها؛
تقول كيف دينار، ألف تساوي معدن قطعة هذه جوهرٌة! هذه ما الزمان، ملك يا وقال:
هذه: عىل يقال وإنما ديناٍر، ألف سبعني ثمنها يكون الجوهرة إن جوهرة؟ إنها عليها
كيف بها. أعتني وال عندي لها قيمَة فال الجوزة قدر تكن لم ما والجوهرة معدن. قطعة
أنتم ولكن ديناٍر؟! ألف قيمتها معدٍن قطعة وهي جوهرة هذه عىل وتقول َمِلًكا تكون
عندك هل تاجر، يا امللك: له فقال قيمة. لها ذخائر عندكم وليس فقراء لكونكم معذورون
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تعطيني هل له: فقال امللك، عىل الطمع فغلب كثريٌ. قال: به؟ تخرب الذي من جواهر
كثريٌ، منه فعندي طلبتَه ومهما كثريًا، أعطيك الحملة تجيء حتى له: قال صحاًحا؟ جواهر
عليه واصربوا سبيلكم، حال إىل روحوا للتجار: وقال امللك ففرح ثمن. غري من وأعطيك

فراحوا. مني. مالكم خذوا تعالوا ثم الحملة، تجيء حتى
عىل أقبل فإنه امللك، أمر من كان ما ا وأمَّ ار، والتجَّ معروف أمر من كان ما هذا
حتى ابنتي له واذكر الكالم، يف معه وأعِط وخذ معروًفا التاجَر الِطف له: وقال الوزير
هذا حال إن الزمان، ملك يا الوزير: فقال عنده. التي الخريات هذه ونغتنم بها ج يتزوَّ
يشء. بال بنتك تضيع لئال الكالم هذا فاترْك وكذَّاٌب، اٌب نصَّ أنه وأظن يعجبني، لم الرجل
ذلك بلغها فلما له، زواجها وأراد البنت، يزوِّجه أن امللك عىل ساَق سابًقا الوزير وكان
سابًقا ابنتي خطبَت لكونك خريًا يل تريد ال أنت خائن، يا له: قال امللك إن ثم ترَض. لم
حتى تبور بنتي أن ومرادك زواجها، طريَق تقطع اآلن فرصَت بك، ج تتزوَّ أن ترَض ولم
ابًا نصَّ يكون كيف الكالم، بهذا عالقة لك ليس الكلمة، هذه مني فاسمْع أنت! تأخذها
وعنده تعجبه لم لكونها وكرسها به، اشرتيتها ما مثل الجوهرة ثمن عرف أنه مع كذَّابًا
وذخائر، جواهَر ويُْعِطها ويحبها عقله فتأخذ جميلًة يَرها ابنتي عىل دخل فمتى جواهر؟
غضب من وخاف الوزير فسكت الخريات. هذه من وتحرمني ابنتي تحرم أن مرادك وأنت
له: وقال معروف التاجر عىل ميََّل ثم البقر. عىل الكالَب أْغِر نفسه: يف وقال عليه، امللك
فقال تقول؟ فما لك، يزوِّجها أن يريد وجمال ُحْسن ذات بنت وله حبَّك، امللك حرضة إن
أالَّ ومقامهن واسٌع، امللوك بنات مهر فإن حملتي، تأتي حتى يصرب ولكن بأس، ال له:
تجيء حتى عيلَّ َفْليصرب مال، عندي ما الساعة هذه ويف حالهن، يناسب بمهٍر إال يُْمَهْرَن
كيٍس ألِف إىل وأحتاج آالف، خمسة َصداقها أدفع أن بد وال كثري، عندي فالخري الحملة،
ة، الزَّفَّ يف يمشون للذين أعطيها كيٍس وألِف الدخلة، ليلَة واملساكني الفقراء عىل أفرِّقها
للملكة أعطيها جوهرة مائة إىل وأحتاج وغريهم، للعساكر األطعمة بها أعمل كيٍس وألِف
جوهرًة واحدٍة كل فأعطي والَخَدم، الجواري عىل أفرِّقها جوهرة ومائة الُعْرس، صبيحة
صدقاٍت، من بد وال الفقراء، من عرياٍن ألف أكيس أن إىل وأحتاج العروسة، ملقام تعظيًما
ال الحملة جاءت وإذا كثريًا، شيئًا عندي فإن الحملة، جاءت إذا إال يمكن ال يشء وهذا
مراده كان حيث امللك: فقال قاله، بما امللك وأخرب الوزير فراح كله. املرصوف بهذا أبايل
امللك فيه ففزع ذلك. أقول أزل ولم الوزير: قال كذاٌب؟ نصاٌب إنه عنه تقول كيف ذلك،
عندي، وهاِته إليه فارجع َألقتلنك! الكالم هذا ترتك لم إن رأيس، وحياة له: وقال ووبَّخه
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ثم وطاعًة. سمًعا فقال: امللك. كلِّم تعاَل وقال: الوزير إليه فراح أصطفل. له مني وأنا
عندك املفاتيح فخذ مآلنة، خزنتي فإنَّ األعذار، بهذه تعتذْر ال امللك: له فقال إليه، جاء
من عليك وما تريد، ما وافعل الفقراءَ واْكُس تشاء، ما وأعِط إليه، تحتاج ما جميع وأنِفْق
نصرب ونحن اإلكرام، من تشاء ما زوجتك مع فاعمل حملتك جاءت وإذا والجواري، البنت

أبًدا. فرٌق وبينك بيني وليس الحملة، تجيء حتى بصداقها عليك
معروف، التاجر عىل امللك بنت كتاب فكتب الكتاب، يكتب أن اإلسالم شيخ أمر ثم
األلوان، سائر من األطعمة وُمدَّت الطبول ت وُدقَّ املدينة، بزينة وأمر الفرح، عمل يف ورشع
قدامه وتأتي مقعٍد، يف كريس عىل يجلس معروف التاجر وصار املالعب، أرباب وأقبلت
يأمر وصار العجيبة، واملالهي الغريبة الحركات وأرباب والجنك والشطار املالعب أرباب
عىل يدور وصار والفضة، بالذهب فيأتيه والفضة. الذهب هاِت له: ويقول الخازندار
العريانني، ويكسو واملساكني، للفقراء ويُحِسن بالكبشة لعب َمن كل ويعطي املتفرجني
قلب وكاد الخزنة، من باألموال يجيء أن يلحق الخازندار بقي وما عجاًجا. فرًحا وصار
بذل من يتعجب عيلٌّ التاجر وصار يتكلم، أن يقدر ولم الغيظ، من ينفقع أن الوزير
مال أضعَت أن كفاك أََما صدغك! عىل والرجال هللا معروف: للتاجر ويقول األموال هذه
الحملة جاءت وإذا لك، عالقَة ال معروف: التاجر له فقال امللك؟ مال تضيع حتى التجار
حامية، كبٌة نفسه: يف ويقول األموال يف يبدِّد وصار بأضعافه. امللك عىل ذلك أعوض
اليوم ويف يوًما، أربعني مدة الفرح يزل ولم مفر. منه ما واملقدَّر يجري يجري فالذي
دخلوا وملا والعساكر، األمراء جميع قدامها ومىش للعروسة الزفة عملوا واألربعني الحادي
لها أمواًال ورصف عظيمًة، زفًة لها وعملوا الخالئق، رءوس عىل الذهب ينثر صار بها
األبواب وقفلوا الستائر وأرَخوا العالية، املرتبة عىل فقعد امللكة عىل وأدخلوه عظيم، مقدار
عىل ا كفٍّ يرضب وهو مدًة حزينًا وقعد يٍد عىل يًدا فخبط العروسة، عند وتركوه وخرجوا
سالمتك، سيدي، يا امللكة: له فقالت العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال ويقول: كفٍّ
مثل َعْملًة معي وعمل عيلَّ شوَّش قد وأبوِك مغموًما أكون ال كيف فقال: مغموًما؟ لَك ما
أن قبل عليك أدَخَلني قال: يل. قل أبي؟ معك عمل وما قالت: األخرض؟! الزرع حرق
واحدٍة لكل جواريك، عىل أفرِّقها جوهرٍة مائة يكون ما أقل مرادي وكان حملتي، تأتي
وهذه سيدتي. عىل دخلته ليلة يف جوهرًة أعطاني سيدي إن وتقول: بها تفرح جوهرٌة
عندي ألن الجواهر؛ ببذل أقرصِّ ال فإني رشفك، يف وزيادًة ملقامك تعظيًما كانت الخصلة
مني؛ عليك فما أنا أما السبب، بهذا نفسك تغمَّ وال بذلك، تهتم ال له: فقالت كثريًا. منها
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واعمل ثيابك اقلع قم منهن. عليك فما الجواري ا وأمَّ الحملة، تجيء حتى عليك أصرب ألني
كان ما وقلع فقام وغريها. الجواهر تلك عىل الحقون فإننا الحملة جاءت ومتى انبساًطا،
ركبتها، عىل يده وحطَّ الهراش، ووقع النغاش وطلب الفراش عىل وجلس الثياب، من عليه
أباه اإلنسان تُنِيس الساعة هذه وصارت فمه، يف شفتها وألقمته حجره يف هي فجلست
حتى شفتها ومصَّ صدره إىل ها وضمَّ حضنه، يف وعرصها إليه وضمها فحضنها وأمه،
وأعضاؤها أعضاؤه فحنَّْت الشمال، إبطها تحت من يده ووضع فمها، من العسل سال
العملني ومارس بالساقني وتحزَّم الفخذَيْن، بني فراحت النهَديْن بني ولكزها للوصال،
النار، وأعطى اإلبرة بيت عىل وحرَّر الفتيل، وأشعل الذخرية وحطَّ اللثامني! أبا يا ونادى:
التي الزعقة وزعقت عنها، يُسأل ال التي النكتة وحصلت أركان، األربعة من الربج فخسف

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك منها. بد ال
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٩٩٤ الليلة كانت فلام

التاجر أزال منها، بد ال التي الزعقة زعقت ملا امللك بنت أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من امِلَالح وصل عىل الشتمالها األعمار؛ من تَُعد ال الليلة تلك وصارت بكارتها، معروف
امللوك، مالبس من بدلًة ولبس ام الحمَّ دخل ثم الصباح، إىل ورضع ومص وهراٍش ِعناٍق
وإكراٍم، بإعزاٍز وقابلوه األقدام، عىل فيه َمن له فقام امللك، ديوان ودخل الحمام من وطلع
بني حارض هو ها فقالوا: الخازندار؟ أين وقال: امللك بجانب وجلس له، وباركوا وهنَّْوه
ما بجميع له فجاء املناصب. وأرباب واألمراء الوزراء جميع وألبس الخلع هاِت قال: يديك.
هذه عىل واستمرَّ مقامه، قدر عىل إنساٍن لكل ويَهُب له، أتى َمن كلَّ يعطي وجلس طلب،
غاية منه تضايق الخازندار إن ثم غريها. وال حملة له يَظهر ولم يوًما، عرشين مدة الحالة
فقبََّل غري، ال والوزير هو جالًسا امللك وكان معروٍف، غياب يف امللك عىل ودخل الضيق،
اإلخبار عدم عىل تلومني ربما ألنك بيشءٍ؛ أُخربك أنا الزمان، ملك يا وقال: يديه بني األرض
نقفلها أيام عرشة وبعد القليل، إال املال من يشء فيها يبَق ولم فرغْت الخزنة أن اعلم به.
فضحك خرب. عنها يَِبْن ولم رت تأخَّ نسيبي حملة إن وزير، يا امللك: فقال الفارغ. عىل
اب النصَّ هذا فعل عن مغفٌل إال أنت ما الزمان، ملك يا بك يلطف هللا له: وقال الوزير
عليك ينصب يزل لم هو وإنما منه، تريحنا كبة وال له حملَة ال إنه رأسك وحياة الكذَّاب،
له: فقال الكذَّاب؟ هذا عن غافل وأنت متى وإىل يشء، بال بنتك ج وتزوَّ أموالك أتَلَف حتى
رس عىل يطَِّلع ال الزمان، ملك يا فقال: حاله؟ حقيقة نعرف حتى العمل كيف وزير، يا
حاله؛ حقيقة عن أسألها حتى الستارة خلف لتأتي بنتك إىل فأرِسْل زوجته، إال الرجل
أنه ثبت إْن رأيس وحياة بذلك، بأس ال فقال: حاله. طبيعة عىل وتُطِلعنا تختربه أن ألجل

ِقتْلة! أشأَم َألقتَلنَّه كذَّاٌب اٌب نصَّ



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

الستارة، خلف فأتت بنته إىل وأرسل الجلوس، قاعة إىل به ودخل الوزير أخذ إنه ثم
قالت: الوزير. كلِّمي قال: تريده؟ ما أبي، يا قالت: أتت فلما زوجها، غياب يف ذلك وكان
بك َج تزوَّ وقد أبيك، مال أتلف زوجك أن اعلمي سيدتي، يا قال: بالك؟ ما الوزير، أيها
أن نريد وبالجملة خرب، لحملته يَِبن ولم امليعاد، ويخلف يَِعُدنا يزل لم وهو مهٍر، بال
والذخائر بالجواهر ويَِعُدني يجيء وقٍت كل يف وهو كثري، كالمه إن فقالت: عنه. تخربينا
تأخذي أن الليلة هذه يف تقدرين هل سيدتي، يا فقال: شيئًا. أَر ولم املثمنة، والقماشات
زوجي رصَت فإنك يشءٍ، من تَخْف وال بالصحيح أخربني له: وتقويل الكالم يف معه وتعطي
يف له دي وبعِّ قرِّبي ثم به. ترتاح تدبريًا لَك أدبِّر وأنا األمر بحقيقة فأخِربْني فيك، أفرِّط وال
أعرف أنا أبِت، يا فقالت: أمره. بحقيقة أخربينا ذلك بعد ثم وقرِّريه، املحبَة وأَِريه الكالم،
عادته، جري عىل معروف زوجها عليها دخل العشاء وبعد ذهبت، إنها ثم أختربه. كيف
كان إذا النساء بُمخاَدعة وناهيك زائًدا، خداًعا وخادَعتْه إبطه، تحت من وأخذته له فقامت
العسل من أحىل بكالٍم وتالطفه تخادعه زالت وما قضاءها. يُِرْدَن حاجٌة الرجال عند لهنَّ
ثمرة يا عيني، قرَّة يا حبيبي، يا له: قالت بُكلِّيته إليها مال رأته فلما عقله، رسقت حتى
غرامك ونار فؤادي، سكنْت محبَّتك فإن وبينك، بيني الزمان فرَّق وال هللا أوحش ال فؤادي،
ِحيَل ألن بالصحيح؛ تخربني أن مرادي ولكن أبًدا، تفريٌط فيَك وليس أكبادي، أحرقت
وأنا أبي؟! عىل وتكذب تنصب وأنت متى وإىل األوقات، كل يف تنطيل ال نافعٍة، غري الكذب
وما بالصحيح، فأخِربْني بك. فيبطش حيلًة له ندبِّر أن قبل عنده أمرك يفتضح أن خائفٌة
أنك تدَّعي فكم يرضك، يشء من تخَش فال األمر بحقيقة أخربتَني ومتى ك، يرسُّ ما إال لك
حملتي، حملتي تقول: وأنت طويلة مدة لك مضت وقد حملٌة، ولك أمواٍل وصاحب تاجٌر
له ليس كالمك كان فإن السبب، بهذا الهم وجهك عىل ويلوح خرب، حملتك عن يَِبن ولم
أخربك أنا سيدتي، يا لها: فقال هللا. شاء إن به تخلص تدبريًا لك أدبِّر وأنا فأخربني صحٌة
النجاة، سفينة الصدق فإن بالصدق؛ وعليك ُقْل فقالت: فافعيل. أردِت ومهما بالصحيح،

قال: َمن درُّ وهلل صاحبه، يفضح فإنه والكذب؛ وإياك

اْل��َوِع��ي��ْد ِب��نَ��اِر َع��ْم��ًدا أَْح��َرَق��َك أَنَّ��ُه َوَل��ْو ��ْدِق ِب��ال��صِّ َع��َل��يْ��َك
اْل��َع��ِب��ي��ْد َوأَْرَض��ى اْل��َم��ْوَل��ى أَْس��َخ��َط َم��ْن اْل��َوَرى َف��أَْغ��بَ��ى ال��ل��ِه ِرَض��ا َوابْ��ِغ

يف كنُت وإنما حامية، كبة وال حملة يل وال تاجًرا، لسُت أني اعلمي سيدتي، يا فقال:
وأخربها … وكذا كذا معها يل وجرى العرَّة، فاطمة اسمها زوجة ويل إسكافيٍّا، رجًال بالدي
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٩٩٤ الليلة كانت فلما

والنصب. الكذب صناعة يف ماهٌر إنك وقالت: فضحكت آخرها. إىل أولها من بالحكاية
عىل نصبت أنك اعلم فقالت: الكروب. وفك العيوب لسرت يبقيِك تعاىل هللا سيدتي، يا فقال:
ذلك ُمنِكر والوزير ماله، أتلفَت ثم طمعه، من بك زوَّجني حتى فرشك بكثرة وغرَّرتَه أبي
فيما يُِطعه لم أبي ولكن كذَّاٌب. اٌب نصَّ إنه له: ويقول أبي عند فيك يتكلَّم مرة وكم عليك،
إن ثم أهًال، له وأكون بَْعًال يل يكون أن به أرَض لم وأنا خطبني كان أنه بسبب يقول
مرصٌّ وأبي املغطَّى، وانكشف قرَّرتك وقد قرِّريه. يل: وقال أبي تضايق وقد طالت، املدة
بهذا أبي أخربُت فإن فيك، أفرِّط ال وأنا زوجي رصَت ولكنك السبب، بهذا الرضر عىل لك
فذنبك أموالهم، وأذهبَت امللوك بنات عىل نصبَت وقد كذَّاٌب، اٌب نصَّ أنك عنده ثبت الخرب
كذَّاٍب، اٍب نصَّ برجٍل تزوَّجُت أني الناس بني ويشيع محالٍة، بال ويقتلك يُغتَفر، ال عنده
ال يشء وهذا آخر، إىل يزوِّجني أن إىل يحتاج ربما أبي قتلك وإذا حقي، يف فضيحة وتكون
مايل، من ديناٍر ألف خمسني معك وخذ مملوٍك، بدلة والبس اآلن ُقِم ولكن مت، ولو أقبله
واكتب هناك تاجًرا واعمل فيها، ينفذ ال أبي حكم يكون بالد إىل وسافر جواٍد عىل واركب
ما كل إليك أرسَل حتى أنت، البالد أي يف ألعلم خفيًة به يأتيني ساٍع مع وأرسله كتابًا يل
أنت مت وإذا وإكراٍم، بإعزاٍز فتجيء إليك أرسلت أبي مات فإن مالك، ويكثر يدي طالته
وأنا طيبًا دمت وما الصواب، هو وهذا تجمعنا، فالقيامة تعاىل، هللا رحمة إىل أنا مت أو
بك ويحيط وتحتار عليك النهار يطلع أن قبل قم واألموال. املراَسلة عنك أقطع فال طيبة

الدمار.
واصلها ثم بأس. ال فقالت: بوصالك. تودِّعيني أن عرضك يف أنا سيدتي، يا لها: فقال
فشدوا الجياد، الخيل من جواده له يشدُّوا أن يَّاس السُّ وأمر مملوٍك، بدلة ولبس واغتسل
يظن رآه َمن كل فصار وسار، الليل آخر يف املدينة من وخرج ودَّعها ثم جواًدا، له
أبوها جاء الصباح أصبح فلما حاجٍة. قضاء يف مسافٌر السلطان مماليك من مملوٌك أنه
أبوها: لها فقال الستارة، خلف فأتت أبوها إليها وأرسل الجلوس، قاعة إىل والوزير هو
وجهي يسوِّد أن مراده كان فإنه وزيرك؛ وجه هللا سوَّد أقول: قالت: تقولني؟ ما بنتي، يا
وإذا الكالم، هذا له أذكر أن قبل أمس عيلَّ دخل إنه قالت: ذلك؟ وكيف قال: زوجي. مع
القرص، شباك تحت واقفون مماليك عرشة إن وقال: كتاٌب وبيده عيلَّ جاء الطوايش بفرج
فإننا الكتاب؛ هذا وأعِطه معروف سيدي أيادي لنا قبِّْل يل: وقالوا الكتاب هذا وأعطوني
بنا حلَّ بما لنخربه له فأتينا امللك بنت َج تزوَّ أنه بلغنا وقد الحملة، مع الذين مماليكه من
سيدنا حرضة إىل الخمسمائة املماليك «من فيه: فرأيت وقرأته الكتاب فأخذُت الطريق. يف
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وهم وحاَربونا علينا العرب خرج فتَّنا بعدما أنك به نعلمك فالذي وبعد؛ معروف. التاجر
عظيمة، حرٌب العرب وبني بيننا ووقع مملوك، خمسمائة ونحن الفرسان من ألفني قدر
«… عنك تأخرينا سبب وهذا نحاربهم، ونحن يوًما ثالثون لنا ومىض الطريق، عن ومنعونا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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٩٩٥ الليلة كانت فلام

من مكتوٌب جاءه زوجي إن ألبيها: قالت امللك بنت أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
منا أخذوا وقد عنك، تأخرينا سبب وهذا الطريق، عن منعونا العرب «إن مضمونه: أتباعه
خيَّبَهم قال: الخرب بلغه فلما مملوًكا.» خمسني منا وقتلوا الحملة، من قماش حمل مائتَْي
فما حمل؟ مائتَْي مقدار وما بضاعة؟ حمل مائتَْي ألجل العرب مع يتحاربون كيف هللا!
ولكن ديناٍر، آالف سبعة حمل املائتي قيمة فإن ذلك، أجل من روا يتأخَّ أن لهم ينبغي كان
عندي يؤثِّر وال الحملة به تنقص ال العرب أخذه والذي وأستعجلهم، إليهم أروح أن ينبغي
ضاع ما عىل يَُغمَّ ولم ضاحًكا عندي من نزل ثم عليهم. به تصدَّقُت أني وأقدِّر شيئًا،
مماليك العرشة فرأيت القرص شباك من نظرُت نزل وملا مماليكه، قتل عىل وال ماله من
وليس ديناٍر، ألف تساوي بدلة البس منهم واحٍد كل األقمار؛ كأنهم بالكتاب له أتوا الذين
ليجيء باملكتوب له جاءوا الذين املماليك مع ه توجَّ ثم منهم. واحًدا يشبه مملوٌك أبي عند
فإنه به؛ أمرتني الذي الكالم هذا من شيئًا له أذكر أن منعني الذي هلل والحمد بحملته،
من كله العيب ولكن ويبغضني، النقص بعني يراني كان وربما وبك، بي يستهزئ كان
زوجك مال إن بنتي، يا امللك: فقال به. يليق ال كالًما زوجي حق يف يتكلَّم الذي وزيرك
عن هللا شاء وإن الفقراء، عىل يتصدَّق وهو بالدنا دخل يوم ومن ذلك، يف يفكر وال كثري،
الوزير، ويوبِّخ بخاطرها يأخذ وصار كثريٌ. خريٌ منه لنا ويحصل بالحملة يأتي قريٍب
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الجواد ركب فإنه معروف، التاجر أمر من كان ما وأما امللك، أمر من كان ما هذا
ينوح، الفراق ألم من وصار يروح، البالد أي إىل يدري ال متحريِّ وهو األقفر الرب يف وسار

األبيات: هذه وأنشد واللوعات، الَوْجد وقاىس

َوتَ��َح��رََّق��ا اْل��َج��َف��ا ِم��َن ذَاَب َواْل��َق��ْل��ُب َف��تَ��َف��رََّق��ا ِب��َش��ْم��ِل��نَ��ا ال��زََّم��اُن َغ��َدَر
اْل��ُم��ْل��تَ��َق��ى يَ��ُك��وُن َم��تَ��ى اْل��ِف��َراُق َه��ذَا أَِح��بَّ��ِت��ي ِف��َراِق ِم��ْن تَ��ْق��ُط��ُر َواْل��َع��يْ��ُن
ُم��َم��زََّق��ا اْل��ُف��َؤاَد تَ��َرَك ُح��بِّ��ُك��ْم ِف��ي الَّ��ِذي أَنَ��ا اْل��ُم��ِن��ي��ِر اْل��بَ��ْدِر َط��ْل��َع��َة يَ��ا
��َق��ا ال��شَّ ذُْق��ُت ِوَص��اِل��ُك��ْم ِط��ي��ِب بَ��ْع��ِد ِم��ْن َس��اَع��ًة ِب��ك أَْج��تَ��ِم��ْع َل��ْم َل��يْ��تَ��ِن��ي يَ��ا
اْل��بَ��َق��ا َف��َل��َه��ا َص��بَ��ابَ��ًة َم��اَت َك��اَن إِْن ُم��ْغ��َرًم��ا ِب��ُدنْ��يَ��ا َم��ْع��ُروٌف َزاَل َم��ا
ُم��ْح��َرَق��ا اْل��َم��َح��بَّ��ِة ِل��َم��ْع��ُروِف َق��ْل��بً��ا أَْدِرِك��ي اْل��ُم��ِن��ي��َرِة ��ْم��ِس ال��شَّ بَ��ْه��َج��َة يَ��ا
َوال��لِّ��َق��ا ِب��اْل��َم��َس��رَِّة ِم��نْ��َه��ا َونَ��ُف��وُز َش��ْم��َل��نَ��ا تَ��ْج��َم��ُع اْألَيَّ��اُم تُ��َرى َه��ْل يَ��ا
ال��نَّ��َق��ا ُغ��ْص��َن ُم��َع��اِن��ًق��ا ِف��ي��ِه َوأَُض��مُّ ِب��اْل��َه��نَ��ا اْل��َح��ِب��ي��بَ��ِة َق��ْص��ُر ��نَ��ا َويَ��ُض��مُّ
ُم��ْش��ِرَق��ا ِب��اْل��َم��َح��اِس��ِن َوْج��ُه��ِك َزاَل َم��ا َش��ْم��ُس��ُه اْل��ُم��ِن��ي��َرِة اْل��بَ��ْدِر َط��ْل��َع��َة يَ��ا
��َق��ا ال��شَّ َع��يْ��ُن اْل��َه��َوى ِف��ي ��َع��اَدُة ال��سَّ َح��ي��ُث ��ِه َوَه��مِّ ِب��اْل��َغ��َراِم َل��َراٍض إِنِّ��ي

املمات واختار وجهه، يف الطرقات انسدَّت وقد شديًدا، بكاءً بكى شعره من فرغ فلما
حتى الظهر وقت إىل سائًرا يزل ولم حريته، شدة من كالسكران مىش إنه ثم الحياة، عىل
اشتد قد وكان ثورين، عىل يحرث منها قريبًا حرَّاثًا رجًال فرأى صغريٍة، بلدٍة عىل أقبل
بك مرحبًا وقال: السالم عليه فردَّ عليكم. السالم له: وقال الحرَّاث فقصد الجوع، به
فعرف للضيافة. عندي انزل قال: نعم. قال: السلطان؟ مماليك من أنت هل سيدي، يا
فكيف إياه، تطعمني حتى شيئًا عندك ناظٌر أنا ما أخي، يا له: فقال األجاويد، من أنه
فأروح قريبٌة، البلدة هي وها أنت انزل موجوٌد، الخري سيدي، يا الحرَّاث: فقال عيلَّ؟ تعزم
مقدار يف إليها أصل فأنا قريبٌة البلدة كانت حيث قال: لحصانك. وعليق بغداء لك وأجيء
كفٌر البلدة إن سيدي، يا له: فقال وآكل. السوق من مرادي وأشرتي إليها أنت تصل ما
بخاطري وتجرب عندي تنزل أن باهلل سألتك رشاء. وال بيع وال سوق فيها وليس صغري،
له ليجيء البلد وراح تركه الفالح إن ثم فنزل، برسعٍة. إليك وأرجع إليها أذهب وأنا
شغله، عن املسكني الرجل هذا شغلنا إنَّا نفسه: يف قال ثم ينتظره، معروف فقعد بالغداء،
املحراث أخذ ثم شغله. عن عوَّقته ما نظري يف يأتي حتى عنه عوًضا وأحرث أقوم أنا ولكن
عنها فكشف الذهب، من حلقٍة يف مشبوًكا فرآه املحراث وعثر قليًال، فحرث الثريان، وساق
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املرمر. من حَجٍر وسِط يف الحلقة تلك فوجد الرتاب، عنها فكشف

حتى فيه فعالج الطاحون، قاعدة قدر املرمر من حجٍر وسط يف الحلقة تلك فوجد الرتاب
مثل مكانًا فرأى الساللم تلك يف فنزل بساللم، طابق تحته من فبان مكانه، من قلعه
الثاني والليوان بالذهب، السقف إىل األرض من مآلن األول الليوان لواوين؛ بأربعة ام الحمَّ
وبلخًشا ياقوتًا مآلن الثالث والليوان السقف، إىل األرض من ومرجانًا ولؤلًؤا زمرًدا مآلن
ويف الجواهر. أصناف سائر من املعادن ونفيس باألملاس مآلن الرابع والليوان وفريوًزا،
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قدر منها جوهرٍة كل التي اليتيمة بالجواهر مآلن الصايف البلور من صندوق املكان صدر
ذلك رأى فلما الذهب. من وهي الليمونة، قدر صغرية علبة الصندوق ذلك وفوق الجوزة.
فرأى فتحها إنه ثم العلبة؟ هذه يف يشءٍ أي ترى هل يا وقال: شديًدا فرًحا وفرح ب تعجَّ
وإذا الخاتم، فدعك النمل، دبيب مثل وطالسم أسماء عليه مكتوبًا الذهب من خاتًما فيها
مدينًة تخرب أو بلًدا ر تعمِّ أن تريد هل تُعَط، فاطلب سيدي، يا لبيك لبيك يقول: بقائٍل
الجبار امللك بإذن صار قد فإنه طلبتَه فمهما ذلك؟ نحو أو نهًرا تحفر أو ملًكا تقتل أو
هذا خادم أنا قال: تكون؟ وما أنت؟ َمن ربي، مخلوق يا له: فقال والنهار. الليل خالق
يأمرني فيما يل عذر وال له قضيته األغراض من طلبه فمهما مالكه، بخدمة القائم الخاتم
قبيلٍة كل قبيلًة، وسبعون اثنتان عسكري وعدَّة الجان، من أعواٍن عىل سلطاٌن فإني به؛
يحكم مارٍد وكل مارٍد، ألف عىل يحكم األلف من واحٍد وكل ألًفا، وسبعون اثنان تها عدَّ
جني، ألف عىل يحكم شيطان وكل شيطان، ألف عىل يحكم عون وكل عوٍن، ألف عىل
عىل أقدر ال الخاتم لهذا مرصود وأنا مخالفتي، عىل يقدرون وال طاعتي، تحت من وكلهم
سميٌع فإني شئت ما فاطلب خادمك، أنا ورصُت ملكته قد أنت وها ملكه، من مخالفة
تجدني الخاتم فاْدَعِك البحر يف أو الرب يف وقٍت أي يف إيلَّ احتجت وإذا ألمرك، مطيٌع لقولك
بعد عيلَّ وتندم وتعدمني األسماء، بنار فتحرقني متواليتنَْي مرتني تدعكه أن وإياك عندك،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك والسالم. بحايل عرَّفتك وقد ذلك،

450



٩٩٦ الليلة كانت فلام

له قال بأحواله معروًفا أخرب ملا الخاتم هذا خادم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املكان؟ هذا ما السعادات، أبا يا له: فقال السعادات. أبو اسمي قال: اسمك؟ ما معروف:
بن شداد كنز له يقال كنٌز املكان هذا سيدي، يا له: قال العلبة؟ هذه يف أرصدك وَمن
حياته، يف خادمه كنت وأنا البالد، يف ِمثلُها يُخَلق لم التي العماد، ذات إرم ر عمَّ الذي عاد
تخرج أن تقدر هل معروف: له فقال نصيبك. ولكنه كنزه، يف وضعه وقد خاتمه، وهذا
فيه ما جميع أخرج قال: يكون. ما أسهل نعم، قال: األرض؟ وجه عىل الكنز هذا يف ما
وإذا لطيفًة، مدًة وغاب نزل ثم ت، فانشقَّ األرض إىل بيده فأشار شيئًا. منه تُبِق وال
وتلك الذهب، من مشنَّاٍت حاملون وهم خرجوا قد حساٍن بوجوٍه ظراٍف صغاٍر بغلماٍن
الذهب من ينقلون زالوا وال بغريها، وجاءوا راحوا ثم وفرَّغوها ذهبًا، ممتلئة املشنَّات
السعادات أبو له طلع ثم يشءٌ. الكنز يف بقي ما قالوا: حتى ساعة تمِض فلم والجواهر،
األوالد هذه ما له: فقال نقلناه. قد الكنز يف ما جميع أن رأيت قد سيدي، يا له: وقال
وأوالدي األعوان، لها أجمع أن تستحق ال الشغلة هذه ألن أوالدي؛ هؤالء قال: الحسان؟
تجيء أن تقدر هل له: قال هذا. غري تريد ما فاطلب بخدمتك، فوا وترشَّ حاجتك قضوا
قال: البغال؟ عىل الصناديق ل وتحمِّ الصناديق يف األموال هذه وتحطَّ وصناديٍق ببغاٍل يل
ثمانمائة. وكانوا يديه، بني أوالده فحرض عظيمًة زعقًة زعق إنه ثم يكون. ما أسهل هذا
الذين الحسان املماليك صورة يف وبعضكم البغال، صورة يف بعضكم لينقلب لهم: فقال
وبعضكم املكارية، صورة يف وبعضكم امللوك، من ملك عند مثله يوجد ال فيهم َمن أقل
فأمرهم يديه، بني فحرضوا األعوان عىل صاح ثم أمرهم، كما ففعلوا امني. الخدَّ صورة يف
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رأى فلما بالجواهر. ع املرصَّ الذهب برسوج املرسجة الخيل صورة يف بعضهم ينقلب أن
كل واملعادن الذهب عبُّوا قال: يديه. بني فأحرضوهم الصناديق؟ أين قال: ذلك معروف
هل السعادات، أبا يا معروف: فقال بغٍل، ثالثمائة عىل لوها وحمَّ فعبوها وحده. صنٍف
أو شاميٍّا أو مرصيٍّا قماًشا أتريدها قال: القماش؟ نفيس من بأحماٍل يل تجيء أن تقدر
قال: بغٍل. مائة عىل حمٍل مائة بلد كل قماش من هاِت قال: روميٍّا؟ أو هنديٍّا أو عجميٍّا
لتجيء بلٍد إىل تروح أن طائفٍة كل وآمر لذلك أعواني أرتِّب حتى مهلًة أعطني سيدي، يا
قال: البضائع. حاملني ويأتون البغال صورة يف األعوان وينقلب قماشها من حمٍل بمائة
قال: تريد. ما جميع وعندك إال النهار يطلع فال الليل، سواد مدة قال: املهلة؟ زمن قدر ما
بسماٍط، له وجاءوا وجلس فنصبوها خيمًة، له ينصبوا أن أمرهم إنه ثم املدة. هذه أمهلتك
يحرسونك، يديك بني أوالدي وهؤالء الخيمة، يف اجلس سيدي، يا السعادات: أبو له وقال

حاجتك. ليقضوا وأبعثهم أعواني أجمع رايح وأنا يشء، من تخَش وال
قدامه والسماط الخيمة يف معروف وجلس سبيله، حال إىل السعادات أبو ذهب ثم
عىل جالٌس هو فبينما والحشم. والخدم املماليك صورة يف يديه بني السعادات أبي وأوالد
ممتلئًة ومخالًة كبريٍة، عدٍس قصعَة حامٌل وهو أقبل الفالح بالرجل وإذا الحالة، تلك
السلطان أنه فظنَّ صدورهم، عىل وأيديهم واقفٌة واملماليك منصوبة الخيمة فرأى شعريًا،
فرختني ذبحت كنت ليتني يا نفسه: يف وقال باهتًا فوقف املكان، ذلك يف ونزل أتى
بهما يضيِّف فرختني ليذبح يرجع أن وأراد السلطان. شأن من البقري بالسمن رتهما وحمَّ
العدس وقصعة هو فحملوه هاتوه. للمماليك: وقال عليه، فزعق معروف فرآه السلطان،
فإني تؤاخذني؛ فال حصانك، وعليق غداؤك هذا قال: هذا؟ ما له: فقال قدامه، بهما وأتوا
فرختني له ذبحت كنَت بذلك علمت ولو املكان، هذا إىل يأتي السلطان أن أظن كنُت ما
وكنت نسيبه، أنا وإنما يجئ، لم السلطان إن معروف: فقال مليحًة. ضيافًة وضيَّفتُه
وأنت املدينة، إىل أرجع أن أريد اآلن وأنا فصالحوني، مماليكه إيلَّ أرسل وقد منه، مغبونًا
آكل ما فأنا عدًسا، كانت ولو مقبولة وضيافتك معرفٍة، غري عىل الضيافة هذه يل عملت قد
وأما اكتفى، حتى منها وأكل السماط، وسط يف القصعة بوضع أمره ثم ضيافتك. من إال
للمماليك وأذن يديه غسل معروًفا إن ثم الفاخرة، األلوان تلك من بطنه مأل فإنه الفالح
له: وقال ذهبًا له مألها القصعة فرغت وملا وأكلوا، السماط بقية عىل فنزلوا األكل، يف
وساق ذهبًا، مآلنًة القصعة فأخذ أكرمك. وأنا املدينة يف عندي وتعاَل منزلك إىل أوصلها
وصفاءٍ، أنٍس يف الليلة تلك معروًفا وبات امللك. نسيب أنه يظن وهو بلده إىل وذهب الثريان
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ال وكانت ليلته وقىض قدامه، ورقصوا اآلالت فدقوا الكنوز، عرائس من ببناٍت له وجاءوا
األعمار. من تَُعد

حاملٍة بغاٍل عن وانكشف وطار عال قد والغبار إال يشعر لم الصباح أصبح فلما
وضوية، وعكامٌة مكاريٌة غلماٌن وحولها أقمشة حاملة بغٍل سبعمائة وهي أحماًال،
أربعة له تخرتوان وقدامه الحملة، مقدِّم صورة يف وهو بغلٍة عىل راكٌب السعادات وأبو
من نزل الخيمة إىل وصل فلما بالجواهر. عة مرصَّ اج الوهَّ األحمر الذهب من عساكر
وهذا والكمال، بالتمام ُقِضيت الحاجة إن سيدي، يا وقال: األرض وقبَّل البغلة ظهر فوق
التخرتوان يف واركب فالبسها امللوك، مالبس من لها مثَل ال كنوزية بدلة فيه التخرتوان
مدينة إىل به تروح كتابًا لك أكتب أن مرادي السعادات، أبا يا له: فقال تريد. بما وأمرنا
له: فقال أنيٍس. ساٍع صورة يف إال عليه تدخل وال امللك، عمي عىل وتدخل الختن، خيتان
امللك، عىل دخل حتى به وذهب السعادات أبو فأخذه وختمه، كتابًا فكتب وطاعًة. سمًعا
أعرف كنت ليتني يا العرب، تقتله أن وأخاف نسيبي عىل قلبي إن وزير، يا يقول: فرآه
له فقال الذهاب. قبل بذلك أخربني كان ليته ويا بالعسكر، أتبعه كنت حتى يذهب أين
أننا عرف الرجل إن رأسك وحياة فيها، أنت التي الغفلة هذه عىل بك يلطف هللا الوزير:
داخٌل، بالساعي وإذا اٌب. نصَّ كذَّاٌب إال هو وما وهرب، الفضيحة من فخاف له انتبهنا
أنت؟ َمن امللك: له فقال والبقاء، والنَِّعم العز بدوام له ودعا امللك يدي بني األرض فقبَّل
إليك أرسل وقد بالحملة، ُمقِبل وهو نسيبك، إليك أرسلني ساٍع أنا له: فقال حاجتك؟ وما
العزيز، امللك عمنا عىل السالم مزيد «بعد فيه: فرأى وقرأه فأخذه هو. وها كتابًا، معي
كم وزير! يا وجهك هللا سوََّد امللك: فقال بالعسكر.» وقابلني فاطلع بالحملة، جئُت فإني
فأطرق خائٌن. إال أنت فما بالحملة، أتى وقد نصابًا، كذابًا وتجعله نسيبي عرض يف تقدح
إال الكالم هذا قلت ما أنا الزمان، ملك يا وقال: وخجًال حياءً األرض عىل رأسه الوزير
يشءٍ أي خائن، يا فقال: رصفه. الذي املال ضياع عىل خائًفا وكنت الحملة، غياب لطول
املدينة، بزينة امللك أمر ثم كثريًا. شيئًا عنها عوًضا يعطيني فإنه حملته؟ أتت حيثما أموايل
أرسل وقد بحملته، يجيء قريٍب عن زوجك إن البشارة، لِك لها: وقال بنته عىل ودخل
نفسها: يف وقالت الحالة هذه من البنت بت فتعجَّ ملالقاته. طالٌع أنا وها بذلك، مكتوبًا إيلَّ
بأنه أخربني حني يختربني كان أو عيلَّ ويتمسخر بي يهزأ كان هل عجيٌب! يشءٌ هذا إن

حقه. يف تقصري مني يقع لم حيث هلل الحمد ولكن فقريٌ؟
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الزينة رأى ملَّا فإنه املرصي، عيل التاجر أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
هللا فقال: حملته. أتت قد امللك نسيب معروًفا التاجر إن له: فقالوا ذلك سبب عن سأل
له جاءت أين فمن فقريًا! وكان زوجته، من هاربًا أتاني قد إنه الداهية؟ هذه ما أكرب!
يشء، عن تعجز ال وامللوك الفضيحة، من خوًفا حيلًة له دبَّرت امللك بنت لعل ولكن حملة؟

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك يفضحه. وال يسرته تعاىل فاهلل
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٩٩٧ الليلة كانت فلام

الحال، بحقيقة أخربوه الزينة عن سأل ملا عليٍّا التاجر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أموالهم. أخذ ألجل وا وانرسُّ فرحوا التجار وسائر يفضحه. وال يسرته هللا وقال: له فدعا
بأنه وأخربه معروٍف إىل رجع قد السعادات أبو وكان وطلع، العسكر جمع امللك إن ثم
التخرتوان، يف وركب الكنوزية البدلة ولبس لوا فحمَّ لوا. حمِّ معروف: فقال الرسالة. بلَّغ
قابله بامللك وإذا الطريق، نصف إىل ومىش مرٍة، بألف امللك من وأهيب أعظم وصار
عليه روحه فرمى التخرتوان، يف وراكبًا البدلة تلك البًسا رآه إليه وصل فلما بالعسكر،
وال صادق معروًفا أن وبان عليه، سلَّموا الدولة أكابر وجميع بالسالم، وحيَّاه عليه وسلَّم
األرض وقبَّلوا التجار إليه وسعت األسد، مرارة يفقع بموكٍب املدينة ودخل عنده، كذب
النصابني، شيخ يا بيدك وطلعت العملة هذه عملت قد قال: عليٍّا التاجر إن ثم يديه. بني
عىل قعد الرساية دخل وملا معروف، فضحك فضله. من يزيدك تعاىل فاهلل تستأهل، ولكن
فقدِّموها األقمشة أحمال وهاتوا امللك، عمي خزانة يف الذهب أحمال أدخلوا وقال: الكريس
حمل، السبعمائة فتحوا حتى فيها ما ويخرجون حمٍل، بعد حمًال يفتحونها وصاروا له.
الجواهر صندوق هذا وخذوا جواريها، عىل لتفرِّقه للملكة أدخلوه وقال: أطيبها ى فنقَّ
من ديٌن عليه لهم الذين التجار يعطي وصار والخدم. الجواري عىل لتفرِّقه لها وأدخلوه
ذلك وبعد أكثر، أو ألفني يساوي قماًشا يعطيه ألف له والذي ديونهم، نظري يف األقمشة
يزل ولم عليه. يعرتض أن يقدر وال بعينه ينظر وامللك واملساكني، الفقراء عىل يفرِّق صار
معادن عليهم يفرِّق وجعل العسكر إىل التفت ثم حمل، السبعمائة فرَّق حتى ويهب يعطي
غري من بالكبش إال الجواهر يعطي ال وصار ذلك، وغري ومرجانًا ولؤلًؤا ويواقيت وزمرًدا
فقال القليل. إال الحملة من يبَق لم ألنه العطاء؛ هذا يكفي ولدي، يا امللك: له فقال عدٍد.
ألن بالعطاء؛ يبايل ال وصار يكذبه، أن يقدر أحد بقي وما صدقه، واشتهر كثريٌ. عندي له:



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

الخزنة إن الزمان، ملك يا وقال: للملك أتى الخازندار إن ثم طلب. مهما له يحرض الخادم
فأشار نضعه؟ أين واملعادن الذهب من بقي وما األحمال، بقية تسع ال وصارت امتألت
يف وتقول متعجبًة وصارت فرحها، ازداد الحالة هذه زوجته رأت وملا آخر. مكاٍن إىل له
ودعوا أعطاهم بما فرحوا التجار وكذلك الخري؟ هذا كل له جاء أين من ترى هل يا نفسها:
حتى وكذب نصب كيف ترى يا نفسه: يف ويقول متعجبًا صار فإنه عيل التاجر وأما له.
الفقراء، عىل يفرِّقها كان ما امللك بنت عند من كانت لو فإنها كلها؟ الخزائن هذه ملك

قال: من قول أحسن ما ولكن

��بَ��ْب ال��سَّ َع��ِن تَ��ْس��أََل��نَّ َال َوَه��ْب إِذَا اْل��ُم��لُ��وِك َم��ِل��ُك
اْألََدْب َح��دِّ َع��َل��ى َف��ُك��ْن ءُ يَ��َش��ا َم��ْن يُ��ْع��ِط��ي ال��ل��ُه

مما العجب غايَة َب تعجَّ فإنه امللك، أمر من كان ما ا وأمَّ أمره، من كان ما هذا
زوجته، عىل معروف دخل ذلك بعد ثم املال، ببذل وسخائه كرمه ومن معروف، من رأى
أو عيلَّ تتمسخر كنَت هل وقالت: يده وقبَّلت فرحانٌة، ضاحكٌة مٌة متبسِّ وهي فقابَلتْه
حقك يف مني يقع لم حيث هلل والحمد زوجتي؟ من وهارٌب فقريٌ أنا بقولك تجرِّبني كنَت
ما تخربني أن وأريد فقريًا، أو غنيٍّا كنَت سواءٌ منك؛ أعز عندي وما حبيبي، وأنت تقصريٌ،
املال شأن عىل أو خالصٌة محبتك هل أنظر حتى تجريبك أردت قال: الكالم؟ بهذا قصدَت
وقد بك، فمرحبًا املحبة يف صادقة كنِت وحيث خالصٌة، محبتك أن يل فظهر الدنيا، وطمع
وقال السعادات أبو له فحرض الخاتم، ودعك وحده مكان يف اختىل إنه ثم قيمتك. عرفت
مشتمًال كنوزيٍّا وحليٍّا لزوجتي، كنوزية بدلًة منك أريد قال: تريد. ما فاطلب لبيك، له:
فحمل به، أمره ما له أحرض ثم وطاعًة. سمًعا قال: يتيمًة. جوهرًة أربعون فيه عقد عىل
لها: وقال يديها بني ووضعهما زوجته عىل دخل ثم الخادم، رصف أن بعد والحيل البدلة
جملة من ورأت فرحتها، من عقلها طار ذلك إىل نظرت فلما بِك. فمرحبًا والبيس، خذي
ال وخزاًما وحلًقا وأساور الكهنة، صنعة بالجواهر عني مرصَّ الذهب من خلخالني الحيل
للمواسم أدَِّخرها أن مرادي سيدي، يا قالت: ثم والحيل، البدلة فلبست أموال، بثمنها يتقوَّم
فرحن الجواري ونظرها لبستها فلما كثريًا. غريها عندي فإن دائًما، البسيها قال: واألعياد.
مائة هاِت له: فقال الخادم، له فحرض الخاتم دعك ثم بنفسه، واختىل فرتكهنَّ يديه، وقبَّلن
قلبها، يف مصاغها بدلٍة وكل البدالت، له أحرض ثم وطاعًة. سمًعا فقال: بمصاغها. بدلٍة
ورصن البدالت فلبسن بدلًة، واحدٍة كل فأعطى إليه، فأتني الجواري، عىل وزعق فأخذها
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٩٩٧ الليلة كانت فلما

الجواري بعض إن ثم النجوم، بني القمر مثل بينهن امللكة وصارت العني، الحور مثل
من ب فتعجَّ وجواريها، هي رآها َمن تدهش فرآها ابنته عىل امللك فدخل بذلك، امللك أخرب
فما وكذا، كذا حصل إنه وزير، يا له: وقال وزيره وأحرض خرج ثم العجب، غاية ذلك
تقعد التاجر ألن ار؛ التجَّ من تقع ال الحالة هذه إن الزمان، ملك يا قال: األمر؟ هذا يف تقول
الكرم؟ هذا مثل كرم للتجار أين فمن بمكسب، إال يبيعها وال سنني الكتان القطع عنده
إال امللوك عند منها يوجد ال التي والجواهر األموال هذه مثل يحوزوا أن لهم أين ومن
طاوعتني إن ولكن سبب، من له بد ال فهذا أحمال؟ منها التجار عند يوجد فكيف قليل؟
وتحدَّث وواِدْده عليه اجتِمْع له: فقال وزير. يا أطاوعك له: فقال األمر. حقيقة لك أُبنيِّ
ألجل بستانًا زيادة غري من والوزير وأنت أنا أروح أن خاطري يف نسيبي، يا له: وقل معه
املدام رشب ومتى واسِقِه، عليه واغصب املدام، سفرة نحطُّ بستان إىل خرجنا فإذا النزهة؛
اح، فضَّ واملدام بأرساره، يخربنا فإنه أمره، حقيقة عن فنسأله رشده، وغاب عقله ضاع

قال: َمن درُّ وهلل

ِق��ِف��ي َل��َه��ا: ُق��ْل��ُت اْألَْس��َراِر َم��ْوِض��ِع إَِل��ى َدِب��ي��بُ��َه��ا َوَدبَّ َش��ِربْ��نَ��اَه��ا ��ا َوَل��مَّ
اْل��َخ��ِف��ي ِس��رِّي َع��َل��ى نَ��ْدَم��اِن��ي َف��تُ��ْظ��ِه��ُر ُش��َع��اُع��َه��ا َع��َل��يَّ يَ��ْس��ُط��و أَْن َم��َخ��اَف��َة

فإن ونختار، نحب ما به ونفعل حاله عىل نطَّلع فإننا األمر بحقيقة أخربنا ومتى
العسكر فيشتمل امُللك، يف نفسه تطمع فربما عواقبها؛ من عليك أخىش فيها هو التي الحالة
شهرزاد وأدرك صدقَت. امللك: له فقال منك. امُللك ويأخذ ويعزلك املال، وبذل بالكرم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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٩٩٨ الليلة كانت فلام

وباتا صدقَت. له: قال التدبري، هذا للَملك دبَّر ملا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بالخدامني وإذا وجلس، املقعد إىل امللك خرج الصباح أصبح فلما األمر. هذا عىل متفَقنْي
إن الزمان، ملك يا قالوا: أصابكم؟ الذي ما لهم: فقال مكروبني. عليه دخلوا ياس والسُّ
وجدنا أصبحنا فلما بالحملة، جاءت التي البغال وعىل عليها وعلقوا الخيل تمروا ياس السُّ
محل ودخلنا بغاًال، وال خيًال رأينا فما اإلصطبالت وفتَّشنا والبغال، الخيل رسقوا املماليك
أن ظن ألنه ذلك؛ من امللك َب فتعجَّ هربوا. كيف نعرف ولم أحًدا، فيه نَر فلم املماليك
لهم: فقال الرصد، خادم أعوان كانوا أنهم يعلم ولم ومماليك، وبغاًال خيًال كانوا األعوان
تشعروا ولم هربوا كيف الخدام، من وغريهم مملوك وخمسمائة دابة ألف مالعني! يا
من سيدكم يخرج حتى انرصفوا فقال: هربوا. حتى لنا جرى كيف عرفنا ما فقالوا: بهم؟
فبينما األمر. هذا يف ين متحريِّ وجلسوا امللك قدام من فانرصفوا بالخرب. وأخربوه الحريم
فقال ني، مغتمِّ فرآهم الحريم، من خرج قد بمعروف وإذا الحالة، تلك عىل جالسون هم
إىل امضوا عليهم؟ وا تغتمُّ حتى قيمتهم وما فقال: حصل، بما فأخربوه الخرب؟ ما لهم:
الوزير وجه يف امللك فطلَّ األمر. هذا من يغتمَّ ولم يغتَْظ ولم يضحك، وقعد سبيلكم. حال
ثم سبب. من لذلك بد فال قيمة؟! عنده للمال ليس الذي الرجل هذا يشءٍ أيُّ له: وقال
بستانًا والوزير وأنت أنا أروح أن خاطري نسيبي، يا امللك: وقال ساعة معه ثوا تحدَّ إنهم
كل من فيه بستان إىل هوا وتوجَّ ذهبوا إنهم ثم بأس. ال قال: تقول؟ فما النزهة، ألجل
يزيل قًرصا فيه ودخلوا ناطقٌة، وأطياره باسقٌة وأشجاره دافقٌة أنهاره زوجان، فاكهٍة
بالنكت ويأتي الحكايات، غريَب يحكي والوزير يتحدَّثون وجلسوا الحزن، القلوب عن
وحطوا الغداء طلع حتى الحديث إىل ُمصٍغ ومعروف املطِربات، واأللفاظ امُلضِحكات
وأعطاه الكأس الوزير مأل أيديهم وغسلوا أكلوا أن وبعد املدام، وباطية الطعام سفرة



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

أعناق لهيبته تخضع الذي الرشاب كأس هاَك ملعروف: وقال الثاني ومأل فرشبه، للملك،
والعانس الشمطاء، الِبكر هذه الوزير: قال وزير؟ يا هذا ما معروف: فقال األلباب. ذوي

الشاعر: فيها قال التي الرسائر، إىل الرسور ومهدية العذراء،

اْل��َع��َرِب أَْرُؤِس ِم��ْن َف��انْ��تَ��َص��َف��ْت ْوِس ِب��ال��دَّ َداِئ��َرًة اْألَْع��َالِج أَْرُج��ُل َل��َه��ا َك��انَ��ْت
��بَ��ِب ال��سَّ أَْوَك��ُد ِل��ْل��َم��َع��اِص��ي أَْل��َح��اُظ��ُه ُدج��ى بَ��ْدُر ��اِر اْل��ُك��فَّ بَ��ِن��ي ِم��ْن يَ��ْس��ِق��ي��ُك��َه��ا

القائل: در وهلل

ال��نُّ��َدَم��اءِ َع��َل��ى يَ��ْج��لُ��وَه��ا َق��اَم إِذْ َك��أِْس��َه��ا َح��اِم��َل َوَك��أَنَّ َف��َك��أَنَّ��َه��ا
اْل��َج��ْوَزاءِ ِب��َك��َواِك��ِب ال��دَُّج��ى بَ��ْدُر َوْج��َه��َه��ا ��َط َف��نَ��قَّ َرَق��َص��ْت ��َح��ى ال��ضُّ َش��ْم��ُس
اْألَْع��َض��اءِ ِف��ي ال��رُّوِح َك��َم��ْج��َرى تَ��ْج��ِري ِم��َزاِج��َه��ا َل��ِط��ي��ِف ِم��ْن َف��َك��اَدْت ��ْت َرقَّ

الشاعر: قول أحسن وما

تَ��أَْف��ِل َل��ْم اْل��َك��اَس��اِت َف��َل��ِك ِف��ي ��ْم��ُس َوال��شَّ ُم��ْع��تَ��ِن��ِق��ي اْل��ُح��ْس��ِن تَ��َم��اِم بَ��ْدُر َوبَ��اَت
ِل��ي تَ��ْس��ُج��ُد اْإلِبْ��ِري��ِق ِم��َن اْل��َم��ُج��وُس َل��َه��ا َس��َج��َدْت الَّ��ِت��ي ِل��ل��نَّ��اِر أَنْ��ُظ��ُر َوِب��تُّ

اآلخر: وقول

��َق��ِم ال��سَّ ِف��ي اْل��بُ��ْرءِ ��ي َك��تَ��َم��شِّ َم��َف��اِص��ِل��ِه��ْم ِف��ي ��ْت َوتَ��َم��شَّ

اآلخر: وقول

اْل��َح��يَ��اِة َم��اءَ َل��نَ��ا تَ��َرُك��وا َوَق��ْد َم��اتُ��وا َك��يْ��َف ِل��َع��اِص��ِري��َه��ا َع��ِج��بْ��ُت

نواس: أبي قول ذلك من وأحسن

اءُ ال��دَّ ِه��َي َك��انَ��ْت ِب��الَّ��ِت��ي َوَداِونِ��ي إِْغ��َراءُ ال��لَّ��ْوَم َف��ِإنَّ َل��ْوِم��ي َع��نْ��َك دَْع
َس��رَّاءُ ��تْ��ُه َم��سَّ َح��َج��ٌر ��َه��ا َم��سَّ َل��ْو َس��اَح��تَ��َه��ا اْألَْح��َزاُن تَ��نْ��ِزُل َال َص��ْف��َراءُ
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٩٩٨ الليلة كانت فلما

َألَْالءُ اْل��بَ��يْ��ِت ِف��ي َض��ْوئِ��َه��ا ِم��ْن َف��َالَح ُم��ْع��تَ��ِك��ٌر َوال��لَّ��يْ��ُل ِب��ِإبْ��ِري��ِق��َه��ا َق��اَم��ْت
َش��اءُوا ِب��َم��ا إِالَّ تُ��ِص��ي��بُ��ُه��ُم َف��َال َل��ُه��ْم ال��زََّم��اُن ذَلَّ ِف��تْ��يَ��ٍة َع��َل��ى َط��اَف��ْت
َوَزنَّ��اءُ لُ��وِط��يٌّ ُم��ِح��بَّ��اِن َل��َه��ا ذََك��ٍر ِذي ِزيِّ ِف��ي ِح��ٍر ذَاِت َك��فِّ ِم��ْن
أَْش��يَ��اءُ َع��نْ��َك وََغ��ابَ��ْت َش��يْ��ئً��ا َح��ِف��ْظ��َت َم��ْع��ِرَف��ٌة اْل��ِع��ْل��ِم ِف��ي يَ��دَِّع��ي ِل��َم��ْن َوُق��ْل

املعتز: ابن قول الجميع من وأحسن

اْل��َم��َط��ِر ِم��َن َه��طَّ��اٌل َع��بْ��ُدوَن َوَديْ��َر ��َج��ِر َوال��شَّ ال��ظِّ��لِّ ذَاَت اْل��َج��ِزي��َرَة َس��َق��ى
يَ��ِط��ِر َل��ْم َواْل��ُع��ْص��ُف��وُر اْل��َف��ْج��ِر ُغ��رَِّة ِف��ي ِب��َه��ا ��بُ��وِح ِل��ل��صَّ نَ��بَّ��َه��تْ��ِن��ي َف��َط��اَل��َم��ا
��َح��ِر ال��سَّ ِف��ي ��اِئ��ي��َن نَ��عَّ اْل��َم��َداِرِع ُس��وِد َص��َالِت��ِه��ِم ِف��ي َديْ��ٍر ُرْه��بَ��اِن أَْص��َواُت
َح��َوِر َع��َل��ى َج��ْف��نَ��يْ��ِه يُ��ْط��ِب��ُق ِب��اْل��ُغ��نْ��ِج ُم��ْك��تَ��ِح��ِل ��ْك��ِل ال��شَّ َم��ِل��ي��ِح ِم��ْن ِف��ي��ِه��ِم َك��ْم
َح��ذَِر َوِم��ْن َخ��ْوٍف ِم��ْن اْل��َخ��ْط��َو يَ��ْس��تَ��ْع��ِج��ُل ُم��ْس��تَ��ِت��ًرا ال��لَّ��يْ��ِل َق��ِم��ي��ِص ِف��ي َوَزاَرنِ��ي
أَثَ��ِري َع��َل��ى أَذْيَ��اِل��ي َوأَْس��َح��ُب ذُالٍّ َل��ُه ال��طَّ��ِري��ِق ِف��ي َخ��دِّي أَْف��ِرُش َوُق��ْم��ُت
ال��ظُّ��ُف��ِر ِم��َن ْت ُق��دَّ َق��ْد اْل��ُق��َالَم��ِة ِم��ثْ��ُل يَ��ْف��َض��ُح��نَ��ا َك��اَد ِه��َالٍل َض��ْوءُ َوَالَح
اْل��َخ��بَ��ِر َع��ِن تَ��ْس��أَْل َوَال َخ��يْ��ًرا َف��ُظ��نَّ أَذُْك��ُرُه َل��ْس��ُت ��ا ِم��مَّ َك��اَن َم��ا َوَك��اَن

القائل: درُّ وهلل

ِب��اْل��َف��َرِح ُم��ْس��تَ��بْ��ِش��ًرا اْل��َوَرى أَْغ��نَ��ى ِم��ْن أَْص��بَ��ْح��ُت
ِب��اْل��َق��َدِح أَْك��تَ��الُ��ُه ذَاِئ��ٌب نُ��َض��اٌر ِع��نْ��ِدي

الشاعر: قول أحسن وما

َك��ِذُب أَبْ��َواِب��َه��ا ِف��ي ِق��ي��َل َم��ا َوُك��لُّ ُوِج��َدْت َغ��يْ��ِرَه��ا ِف��ي اْل��ِك��ي��ِم��يَ��ا َم��ا تَ��ال��ل��ِه
َويَ��نْ��َق��ِل��ُب أَْف��َراًح��ا اْل��ِح��ي��ِن ِف��ي يَ��ُع��وُد َح��َزِن ِم��ْن اْل��ِق��نْ��َط��اِر َع��َل��ى َخ��ْم��ٍر ِق��ي��َراُط

اآلخر: وقول

ال��رَّاِح ِب��َص��ْرِف ُم��ِل��ئَ��ْت إِذَا َح��تَّ��ى ُف��رََّغ��ا أَتَ��يْ��نَ��ا ُزَج��اَج��اٌت ثَ��ُق��َل��ْت
ِب��اْألَْرَواِح تَ��ِخ��فُّ اْل��ُج��ُس��وُم َوَك��ذَا اْل��َه��َوى َم��َع تَ��ِط��ي��َر أَْن َف��َك��اَدْت ��ْت َخ��فَّ
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اآلخر: وقول

ُح��ُق��وُق��َه��ا تَ��ِض��ي��َع أَالَّ ��َه��ا َح��قِّ َوِم��ْن ُم��َع��ظَّ��ٌم َح��قٌّ ��ْه��بَ��اءِ َوال��صَّ َولِ��ْل��َك��اِس
ُع��ُروُق��َه��ا َم��ْوتِ��ي بَ��ْع��َد ِع��َظ��اِم��ي تُ��َروِّي َك��ْرَم��ٍة َج��نْ��ِب إَِل��ى َف��اْدِف��نِّ��ي ِم��تُّ إِذَا
أَذُوَق��َه��ا َال أَْن ِم��تُّ َم��ا إِذَا أََخ��اُف َف��ِإنَّ��ِن��ي اْل��َف��َالِة ِف��ي تَ��ْدِف��نَ��نِّ��ي َوَال

فيه ورد ما ويُنِشده استطاب، ما محاسنه من له ويذكر الرشاب يف به يرغِّ زال وما
مقرتح. غريها له يبَق ولم الَقَدح، ثَْغِر ارتشاِف إىل مال حتى األخبار، ولطائف األشعار من
من خطأه يميِّز ولم صوابه، عن غاب حتى ويطرب ويستلذ يرشب وهو له يمأل زال وما
وهللا معروف، تاجر يا له: قال النهاية وتجاَوَز الغاية به بلغ ْكر السُّ أن علم فلما صوابه،
األكارسة؟ امللوك عند مثلها يوجد ال التي الجواهر هذه إليك وصلْت أين من متعجٌب إني
ملوك أفعاُل أفعالك فإن منك، أكرم وال مثلك كثرية أمواًال حاز تاجًرا رأينا ما وعمرنا
يمارسه وصار ومقامك. قدرك أعرف حتى تخربني أن عليك فباهلل تجار، أفعاَل وليست
… امللوك أوالد من وال تاجًرا لست أنا معروف: له فقال العقل. غائب وهو ويخادعه
تفرِّجنا إنك معروف سيدي يا عليك باهلل له: فقال آخرها. إىل أولها من بحكايته وأخربه
خذوا وقال: ُسْكره حال يف وهو الخاتم فقلع صنعته. كيف ننظر حتى الخاتم هذا عىل
ادعْكه نعم قال: الخادم؟ يحرض دعكتُه إذا هل وقال: وقلبه الوزير فأخذه عليه. تفرَّجوا
تخرب هل تُْعَط، اطلْب سيدي، يا لبيك يقول: بقائٍل وإذا فدعكه، عليه. وتفرَّج لك يحرض
فأشار خالف. غري من لك أفعله فإني طلبتَه فمهما ملًكا؟ تقتل أو مدينة تعمر أو مدينة
الخراب األرايض أوحش يف ارِمِه ثم الخارس هذا احمل للخادم: وقال معروف إىل الوزير
به يدِر ولم كمًدا ويموت الجوع من فيهلك يرشب، ما وال يأكل ما فيها يجد ال حتى
بالهالك أيَقَن ذلك معروف رأى فلما واألرض. السماء بني به وطار الخادم فخطفه أحد.
رايح أنا له: فقال بي؟ رايح أنت أين إىل السعادات، أبا يا وقال: فبكى االرتباك، وسوء
يتفرَّجون للناس ويعطيه هذا مثل رصًدا يملك َمن األدب، قليل يا الخراب الربع يف أرميك
فال قامة ألف مسافة من لرميتك هللا أخاف أني ولوال بك، حلَّ ما تستأهل لكن عليه؟
الربع إىل به وصل حتى يخاطبه ال وصار فسكت الرياح. تمزِّقك حتى األرض إىل تصل
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املوحشة. األرض يف ه وخالَّ ورجع هناك، ورماه الخراب

املباح. الكالم عن
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ورجع الخراب الربع يف ورماه معروًفا أخذ الخادم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قال الخاتم ملك ملا فإنه الوزير، أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا وخاله.
الحق له: فقال تصدقني؟ كنَت فما اٌب نصَّ كذَّاٌب هذا إن لك قلُت أََما رأيَت؟ كيف للملك:
الوزير فالتفت عليه. أتفرَّج حتى الخاتم هذا هاِت العافية، يعطيك هللا وزيري، يا معك
أن بعد امك خدَّ وأبقى لك أعطيه كيف العقل، قليل يا له: وقال وجهه يف وبصق بالغضب
احمل له: فقال الخادم، فحرض الخاتم دعك ثم أبقيك. بقيت ما أنا ولكن سيدك؟ رصُت
فقال به، وطار فحمله اب. النصَّ نسيبَه فيه رميَت الذي املكان يف وارِمِه األدب القليل هذا
سيدي أمرني وإنما أدري، ال الخادم: له فقال ذنبي؟ يشءٍ أي ربي، مخلوق يا امللك: له
رماه حتى به طائًرا يزل ولم الرصد. هذا خاتَم ملَك َمن أخالف أن أقدر ال وأنا بذلك،
وأخربه له فأتى يبكي، معروًفا فسمع هناك. وتركه رجع ثم معروف، فيه الذي املكان يف

رشبًا. وال أكًال يجدا ولم أصابهما، ما عىل يبكيان وقعدا
وامللك معروًفا شتََّت بعدما فإنه الوزير، أمر من كان ما وأما أمرهما، من كان ما هذا
مع فعل بما وأخَربَهم ديوانًا وعمل العسكر جميع إىل وأرَسَل البستان، من وخرج قام
أمرُت سلطانًا عليكم تجعلوني لم إن لهم: وقال الخاتم بقصة وأخربهم وامللك، معروف
فقالوا وعطًشا. جوًعا فتموتوا الخراب الربع يف ويرميكم جميًعا يحملكم أن الخاتم خادم
إنهم ثم أمًرا. لك نعيص وال سلطانًا، علينا بك رضينا قد فإننا رضًرا؛ معنا تفعل ال له:
السعادات أبي من يطلب وصار الخلع، عليهم وخلع عنهم، قهًرا عليهم سلطنته عىل اتفقوا
العسكر، وأطاعه الكريس عىل جلس إنه ثم الحال. يف يديه بني فيُحِرضه أراده ما كل
ألني الليلة؛ هذه يف عليك داخٌل فإني روحك؛ ي حرضِّ لها: يقول امللك بنت إىل وأرسل
حتى أمهلني له: تقول أرسلت إنها ثم وزوجها، أبوها عليها وصعب فبكت إليك. مشتاٌق



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

عدَّة أعرف ال أنا لها: يقول فأرَسَل الحالل. يف عيلَّ وادخل كتابي اكتب ثم ة، العدَّ تنقيض
عليك دخويل من بد وال حرام، من حالًال أعرف وال كتاب، إىل أحتاج وال مدَّة، طول وال
فلما منها، مكًرا ذلك وكان بذلك. بأس وال بك، مرحبًا له: تقول فأرسلْت الليلة. هذه يف
األطعمة بوضع أمر إنه ثم بحبها، مغَرًما كان ألنه صدره؛ وانرشح فرح الجواب له رجع
امللكة عىل الدخول أريد فإني الفرح، وليمة فإنه الطعام؛ هذا كلوا وقال: الناس جميع بني
وتكتب عدَّتها تنقيض حتى عليها الدخول لك يحلُّ ال اإلسالم: شيخ فقال الليلة. هذه يف
اإلسالم شيخ فسكت كالًما. عيلَّ تُكِثر فال مدَّة، وال عدَّة أعرف ال أنا له: فقال عليها. كتابك
املساء جاء فلما له. مذهب وال له دين وال كافٌر هذا إن للعسكر: وقال رشه، من وخاف
رأته فلما الزينة، بأحسن ومزيَّنة الثياب، من عندها ما أفخر البسة فرآها عليها دخل
أحسن َلكان وزوجي أبي قتلَت كنَت ولو مباركة، ليلة له: وقالت ضاحكة وهي قابلته
فلما الوداد، له وتظهر تمازحه وصارت فأجلَستْه أقتلهما. أن بد ال لها: فقال عندي.
وتبدِّل بالخاتم تظفر حتى باملالَطفة خادعته وإنما عقله، طار وجهه يف مت وتبسَّ الطَفتْه

قال: َمن رأي عىل إال الفعال هذه معه فعلت وما ناصيته، أم عىل بالنكد فرحه

��يُ��وف ِب��ال��سُّ يُ��بْ��َل��ُغ َل��يْ��َس َم��ا ِب��ِح��ي��َل��ِت��ي بَ��َل��ْغ��ُت َوَل��َق��ْد
َواْل��ُق��ُط��وف اْل��َم��َج��اِن��ي ُح��ْل��ِو ِب��َم��ْغ��نَ��ٍم انْ��ثَ��نَ��يْ��ُت ثُ��مَّ

منها دنا فلما الوصال، منها وطلب الغرام عليه هاج واالبتسام املالَطفة رأى ا فلمَّ
تسرتني أن عليك باهلل إلينا؟ الناظر الرجل ترى أََما سيدي، يا وقالت: وبكت عنه تباَعدت
هو ها قالت: الرجل؟ أين وقال: فاغتاظ إلينا؟ ينظر وهو تواصلني فكيف عينه، عن
فضحك إليهما، ينظر الخاتم خادم أن فظنَّ إلينا. وينظر رأسه يطلع الخاتم فص يف
العفاريت، من أخاف أنا قالت: طاعتي. تحت وهو الخاتم، خادم هذا إن تخايف، ال وقال:
قلبه، يف بِرْجلها فرفَستْه منها ودنا املخدة، عىل وحطَّه فقلعه عني. بعيًدا وارِمِه فاقلعه
فقبض أمسكوه. فقالت: برسعٍة، فأتوها أتباعها عىل وزعقت عليه، مغشيٍّا قفاه عىل فانقلب
السعادات بأبي وإذا ودعكته، املخدة فوق من الخاتم بأخذ لت وعجَّ جارية، أربعون عليه
قيوده. ل وثقِّ السجن، يف وضعه الكافر هذا احمل فقالت: سيدتي. يا لبيِك يقول: أقبََل
بأبي ذهبت أين له: فقالت سجنته. قد لها: وقال ورجع الغضب سجن يف وسجنه فأخذه
الساعة. هذه يف بهما تأتيني أن أمرتُك قالت: الخراب. الربع يف رميتهما قال: وزوجي؟
الخراب الربع إىل وصل أن إىل طائًرا يزل ولم قدامها. من طار ثم وطاعًة. سمًعا فقال:
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أتاكما قد تخافا، ال لهما: فقال لبعضهما، ويشكوان يبكيان قاعَديْن فرآهما عليهما ونزل
أمرتني ثم لها، طاعًة بيدي سجنتُه قد إني لهما: وقال الوزير، فعل بما وأخربهما الفرج.
عىل بهما دخل حتى ساعة غري كان فما بهما، وطار حملهما ثم بخربه، ففرحا بإرجاعكما.
والحلوى، الطعام لهما وقدَّمت وأجلستهما وزوجها أبيها عىل وسلَّمْت فقامت امللك، بنت
فاخرة، بدلًة زوجها وألبَسْت فاخرة، بدلًة أباها ألبَسْت يوٍم ثاني ويف الليلة. بقية وباتا
وزيَر زوجي واجعل أوًال، عليه كنَت ما عىل مِلًكا كرسيك عىل أنَت اقعْد أبِت، يا وقالت:
فإنه احرقه؛ ثم واقتله، السجن من الوزير وهات جرى، بما عسكرك وأخرب عندك، ميمنة
دين له وليس كافر، أنه نفسه عىل وشهد نكاح، غري من سفاًحا عيلَّ يدخل أن وأراد كافٌر
وطاعًة سمًعا لها: فقال عندك. ميمنٍة وزيَر جعلته الذي بنسيبك واستوِص به، يتديَّن
وإنما له، وال لك يصلح ال إنه فقالت: لزوجك. أعطيه أو الخاتم أعطيني ولكن بنتي، يا
أطلب وأنا مني فاطلباه أردتماه ومهما منكما، أكثر أحميه وربما عندي، يكون الخاتم
والخاتم. فشأنكما موتي وبعد طيبة، أنا دمُت ما بأًسا تخشيا وال الخاتم، خادم من لكما
وكان الديوان، إىل وطلع نسيبه أخذ ثم بنتي. يا الصواب الرأي هو هذا أبوها: فقال
عليها دخل أنه من الوزير معها فعل وما امللك بنت بسبب عظيٍم كرٍب يف باتوا قد العسكر
بان ألنه اإلسالم؛ رشيعة تُنتَهك أن وخافوا ونسيبه، امللك وأساء نكاح، غري من سفاًحا
لم ملاذا له: ويقولون اإلسالم شيخ يعنِّفون وصاروا الديوان يف اجتمعوا ثم كافٌر. أنه لهم
مالًكا وصار كافٌر الرجل إن ناس، يا لهم: فقال سفاًحا؟ امللكة عىل الدخول من تمنعه
واسكتوا بفعله، يجازيه تعاىل فاهلل يشء، حقة يف أيدينا من يخرج ال وأنتم وأنا للخاتم،
بامللك وإذا الكالم، هذا يف يتحدثون الديوان يف مجتمعون العساكر فبينما يقتلكم. لئال أنتم
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك معروف. نسيبه ومعه الديوان يف عليهم دخل

املباح.
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يتحدثون الديوان يف جلسوا غيظهم شدة من العساكر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ومعه الديوان يف عليهم دخل بامللك وإذا وبنته، ونسيبه بامللك فعل وما الوزير شأن يف
األرضبني وقبَّلوا األقدام عىل له وقاموا بقدومه، فرحوا العساكر رأته فلما معروف، نسيبه
املدينة، بزينة وأمر ة، الغصَّ تلك عنهم فزالت بالقصة، الكريسوأخربهم عىل جلس ثم يديه،
حتى ويوبخونه ويشتمونه يلعنونه صاروا بالعساكر مرَّ فلما الحبس، من الوزيَر وأحرض
سقر إىل وراح حرقوه ثم فقتلوه ِقتْلة، أشنع بقتله أمر يديه بني تمثَّل فلما امللك، إىل وصل

قال: َمن فيه وأجاد األحوال، أسوأ يف

َونَ��ِك��ي��ُر ُم��نْ��َك��ٌر ِف��ي��َه��ا َزاَل َوَال َع��ْظ��ِم��ِه تُ��ْربَ��َة ال��رَّْح��َم��ُن َرِح��َم َف��َال

لهم وَصَفْت األوقات لهم وطابت عنده، ميمنٍة وزيَر معروًفا جعل امللك إن ثم
بنت فجعلته امللك مات السادسة السنة ويف سنوات. خمس ذلك عىل واستمروا ات، املرسَّ
غالًما ووضعْت منه حملْت املدة هذه يف وكانت الخاتم، تعِطِه ولم أبيها مكاَن سلطانًا امللك
خمس العمر من بلغ حتى الدادات ِحجر يف يَزل ولم والكمال، الُحْسن بارع الجمال بديع
لها: قال مريضة. أنا له: وقالت معروًفا فأحرضت املوت، مرض أمه فمرضت سنوات،
وإنما ولدك، عىل أوصيك أن إىل تحتاج فال أموت ربما له: قالت قلبي. حبيبة يا سالمتك
بأس. هللا يحفظه َمن عىل ما فقال: الغالم. هذا وعىل عليك خوًفا الخاتم بحفظ أوصيك
ملًكا معروف وأقام تعاىل، هللا رحمة إىل يْت تُوفِّ يوٍم ثاني ويف له، وأعطته الخاتم فقلعت
العساكر ت فانفضَّ املنديل نفض أنه األيام بعض يف له فاتفق األحكام، يتعاطى وصار
وأقبل النهار مىض أن إىل فيها وجلس الجلوس قاعة هو ودخل أماكنهم، إىل قدامه من
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من عنده وسهروا عادتهم، عىل األكابر من مناَدمته أرباب عليه فدخل باالعتكار، الليل
وخرجوا لهم، فأِذَن باالنرصاف، اإلجازة طلبوا ثم الليل، نصف إىل واالنرشاح البسط أجل
ففرشت فراشه، بخدمة مقيَّدة كانت جاريٌة عليه دخلت ذلك وبعد بيوتهم، إىل عنده من
غلب حتى أقدامه تكبِّس فصارت واضطجع، النوم، بدلة وألبَستْه البدلة وقلَّعته املرتبة له

ونامت. مرقدها إىل وراحت عنده من فخرجت النوم، عليه
يشعر فلم نائًما كان فإنه معروف، امللك أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
فتح ثم الرجيم! الشيطان من باهلل أعوذ وقال: مرعوبًا فانتبه الفراش، يف بجانبه ويشء إال
زوجتك أنا تَخف، ال قالت: أنِت؟ َمن لها: فقال املنظر، قبيحة امرأة جانبه يف فرأى عينَيْه
أين ِمن وقال: أنيابها، وطول صورتها بمسخة فعرفها وجهها يف فنظر العرَّة. فاطمة
قال: الساعة؟ هذه يف أنت البالد أي يف له: فقالت البالد؟ هذه إىل بك جاء وَمن عيلَّ؟ دخلِت
وكيف لها: قال الساعة. هذه يف قالت: مرص؟ فارقِت متى وأنِت الختن، خيتان مدينة يف
إىل واشتكيتك رضرك عىل الشيطان أغراني وقد معك تشاجرُت ملَّا أني اعلم قالت: ذلك؟
يومان مىض أن وبعد رأوك، فما عنك القضاة وسأل وجدوك، فما عليك ففتشوا الحكَّام،
وأنا أياٍم مدَة وقعدت ينفعني، ال الندم وصار عندي، العيب أن وعلمت الندامة، لحقتني
كل أسأل فرصُت القوت، ألجل السؤال إىل واحتجُت يدي يف ما وَقلَّ فراقك، عىل أبكي
األحوال، أسوأ يف ورصت السؤال، ذلِّ من آكل وأنا فارقتَني حني ومن وممقوٍت، مغبوٍط
والتعاسة والهوان، الذلِّ من غيابك بعد قاسيُت ما وعىل فراقك عىل أبكي أقعد ليلٍة وكل
درت أمس ويف قالت: أن إىل فيها، باهت وهو لها جرى بما ثه تحدِّ وصارت والخرسان.
يشتمني ِكرسة وأسأله أحد عيلَّ أقبََل كلَّما ورصت شيئًا، أحد يعطني فلم أسأل النهار طول
ما عيلَّ وصعب الجوع فأحرقني عشاء، غري من بتُّ الليل أقبل فلما شيئًا، يعطيني وال
تبكني؟ يشءٍ ألي امرأة، يا يل: وقال قدامي ر تصوَّ بشخٍص وإذا أبكي، وقعدت قاسيت،
راح، أين أعرف ولم مني ُفِقد وقد أغرايض، ويقيض عيلَّ يرصف زوٌج يل كان إنه فقلت:
أعرفه. أنا قال: معروف. اسمه قلت: زوجك؟ اسم ما فقال: بعده. من الغلَب قاسيُت وقد
له: فقلت ذلك. أفعل إليه أوصلك أن شئِت وإن مدينة، يف سلطاٌن اآلن زوجك أن اعلمي
إىل أوصلني حتى واألرض السماء بني بي وطار فحملني إليه. توصلني أن ِعْرضك يف أنا
فرأيتك فدخلُت الرسير. عىل نائًما زوجك تَرْي الحجرة هذه يف ادخيل وقال: القرص هذا
جمعني الذي هلل والحمد رفيقتك، وأنا تفوتني أنك أميل يف كان ما وأنا السيادة، هذه يف
قاٍض، إىل قاٍض من تشكينني وأنت ُفتِّني التي أنِت أو ُفتُِّك أنا هل لها: فقال عليك.
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قهًرا فهربت القلعة من طبق أبا عيلَّ نزَّلِت حتى العايل الباب إىل بشكايتي ذلك وختمِت
وأخربها امللك، بنت ج وتزوَّ سلطانًا صار أن إىل له جرى ما عىل لها يحكي وصار عني؟!
من مقدَّر جرى والذي له: فقالت سنني. سبع عمره صار ولًدا منها وخلَّف ماتت بأنها
سبيل عىل العيش عندك آكل ودعني تفوتني، ال أنك ِعْرضك يف وأنا ثُبُْت، وقد تعاىل، هللا
عندي، واقعدي الرش عن توبي لها: وقال لها قلبه رقَّ حتى له تتواضع تزل ولم الصدقة.
يخطر فال أحٍد، من أخاف وال أقتلك الرش من شيئًا عملِت فإن ك، يرسُّ ما إال لِك وليس
سلطانًا رصت فإني القلعة؛ من طبق أبو يل وينزل العايل الباب إىل تشكينني أنِك ببالك
دعكته متى استخدام، خاتم معي فإن تعاىل، هللا من إال أخاف ال وأنا مني، تخاف والناس
كنِت فإن به، يجيئني منه طلبته ومهما السعادات، أبو واسمه الخاتم خادم يل يظهر
وإن برسعة، بالدك إىل وأرسلك عمرك طول يكفيك ما أعطيك بلدك إىل الذهاب تريدين
وأجعل الحرير، خاص من لك وأفرش قًرصا لك أُخيل فإني عندي القعود تريدين كنِت
ملكة وتصريين الفاخرة واملالبس الطيبة املآكل لك وأرتب تخدمك، جاريًة عرشين لك
أريد أنا قالت: الكالم؟ هذا يف تقولني فما أنا. أموت أو تموتي حتى زائٍد نعيٍم يف وتقيمني
بجواٍر عليها وأنعم وحدها، قًرصا لها فأفرد الرش، عن وتابت يده قبَّلْت ثم عندك. اإلقامة
لكونه الولد فكرهت أبيه، وعند عندها يذهب صار الولد إن ثم ملكة. وصارت وطواشية،
معروًفا إن ثم وكِرَهها. منها نفر والكراهة الغضب عني منها الولد رأى فلما ابنها، هو ما
عجوًزا صارت ألنها العرَّة؛ فاطمة زوجته يف يفكر ولم الِحَسان، الجواري بحب اشتغل
أساءته وقد خصوًصا الرقطاء، الحية من أقبح معطاء، وسحنة شوهاء، بصورٍة شمطاء
البغضاء وتزرع املطلوب، أصَل تقطع اإلساءة يقول: املثل وصاحب عليها، مزيَد ال إساءًة

القائل: درُّ وهلل القلوب. أرض يف

يَ��ْع��ُس��ُر ال��تَّ��نَ��اُف��ِر بَ��ْع��َد َف��ُرُج��وِع��ِه اْألَذَى ِم��َن اْل��ُق��لُ��وِب ِح��ْف��ِظ َع��َل��ى اْح��ِرْص
يُ��ْج��بَ��ُر َال َك��ْس��ُرَه��ا ال��زَُّج��اَج��ِة ِم��ثْ��ُل ُودَُّه��ا تَ��نَ��اَف��َر إِذَا اْل��ُق��لُ��وَب إِنَّ

ابتغاء اإلكرام هذا معها عمل وإنما فيها، حميدة لخصلة يأِوها لم معروًفا إن ثم
تعاىل. هللا مرضاة

للقلوب أخذًا أشدُّ هي التي األلفاظ هذه أطيَب ما شهرزاد: ألختها قالت دنيازاد إن ثم
شهرزاد: فقالت العجيبة! والنوادر الغريبة الكتب هذه أحسَن وما األلحاظ! سواحر من
وأضاء الصباح أصبح فلما امللك! وأبقاني عشُت إْن القابلة الليلة به أحدِّثكم مما هذا وأين
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ال وهللا نفسه: يف وقال الحكاية، لبقية ومنتظًرا الصدر منرشح امللك أصبح والح، بنوره
بالكفن عادته عىل الوزير وطلع حكمه محل إىل خرج ثم حديثها. بقية أسمع حتى أقتلها
حريمه إىل ذهب ذلك وبعد نهاره، طول الناس بني الحكم يف امللك فمكث إبطه، تحت
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عادته. جري عىل الوزير بنت شهرزاد زوجته عىل ودخل

املباح. الكالم عن
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دنيازاد: أختها لها فقالت الوزير، بنت شهرزاد زوجته عىل ودخل حريمه، إىل امللك ذهب
قد لها: فقال بالحديث. امللك يل أِذَن إْن وكرامة، حبٍّا فقالت: معروف. حكاية لنا أتممي
معروًفا أن امللك، أيها بلغني قالت: بقيتها. سماع إىل ق متشوِّ ألنني بالحديث؛ لِك أِذنُْت
تعاىل، هللا لوجه احتسابًا يُطِعمها كان وإنما النكاح، أجل من بزوجته يعتني ال صار
ووسوس الغرية، عليها وغلبْت بغضته بغريها، ومشتغًال وصالها عن ممتنًعا رأته فلما
ليلة ذات خرجت إنها ثم مكانه. ملكة وتعمل وتقتله منه الخاتم تأخذ أنها إبليس لها
واتفق معروف، امللك زوجها فيه الذي القرص إىل هًة متوجِّ قرصها من ومشت الليايل من
ُحْسٍن ذات محاظيه من محظية مع راقًدا كان معروًفا أن املسطَّر والقضاء املقدَّر باألمر
يجامع؛ أن أراد إذا إصبعه من الخاتم يقلع كان تَْقواه ُحْسن ومن واعتدال، وَقدٍّ وجمال،
زوجته وكانت طهارة. عىل إال يلبسه فال عليه، مكتوبة هي التي الرشيفة لألسماء احرتاًما
الخاتم يقلع جاَمَع إذا بأنه علًما أحاطت أن بعد إال موضعها من تخرج لم العرَّة فاطمة
تذهب أن املحظية يأمر جاَمَع متى أنه عادته من وكان يتطهر. حتى املخدة عىل ويجعله
الحمام من يرجع حتى القرص باب يقفل الحمام دخل وإذا الخاتم، عىل خوًفا عنده من
هذا تعرف وكانت عليه، حرَج ال القرص دخل َمن كل ذلك وبعد ويلبسه، الخاتم ويأخذ
وترسق النوم يف مستغرٌق وهو القرص يف عليه تدخل أن ألجل بالليل فخرجت كله، األمر
بيت دخل قد الساعة هذه يف امللك ابن كان خرجت ا فلمَّ يراها. ال بحيث الخاتم، هذا
الباب وترك الراحة، بيت مالقي عىل الظالم يف فقعد نور، غري من حاجًة ليقيض الراحة
فقال أبيه. قرص جهة إىل امليش يف مجتهدة رآها قرصها من خرجت فلما عليه. مفتوًحا
وأراها الظالم ُجنح يف قرصها من الكاهنة هذه خرجت يشءٍ ألي تَُرى هل يا نفسه: يف
من أثرها وتبع وراءها خرج إنه ثم سبب. من له بدَّ ال األمر فهذا أبي؟ قرص إىل هًة متوجِّ
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متقلًِّدا إال أبيه ديوان إىل يخرج ال وكان الجوهر، من قصري سيف له وكان تراه، ال حيث
سيفك إن هللا! شاء ما ويقول: عليه يضحك أبوه رآه فإذا به، مستعزٍّا لكونه السيف؛ بذلك
به أقطع أن بد ال له: فيقول رأًسا. به قطعَت وال حربًا به نزلَت ما ولكن ولدي، يا عظيٌم

كالمه. من فيضحك للقطع. ا مستِحقٍّ يكون عنًقا
أبيه، قرص دخلت حتى وتبعها غالفه، من السيف سحب أبيه زوجة وراء مىش وملا
وضع أين وتقول: تفتِّش وهي فرآها إليها، ينظر وصار القرص، باب عىل لها فوقف
هو! ها فقالت: لقيته، حتى عليها صابًرا يزل فلم الخاتم، عىل دائرٌة أنها ففهم الخاتم؟
الخاتم إىل نظرت الباب من خرجت فلما الباب، خلف فاختفى تخرج، أن وأرادت والتقطته
زعقًة فزعقت عنقها، عىل ورضبها بالسيف يده فرفع تدعكه، أن وأرادت يدها، يف وقلبته
شاهر وابنه سائل، ودمها مرميًة زوجته فرأى معروف فانتبه مقتولة، وقعت ثم واحدًة،
سيفك إن يل: تقول وأنت مرة كم أبي، يا قال: ولدي؟ يا هذا ما له: فقال يده، يف السيف
عنًقا به أقطع أن بد ال لك: أقول وأنا رأًسا، به قطعَت وال حربًا به نزلَت ما ولكنك عظيٌم،
فتََّش إنه ثم بخربها، وأخربه للقطع. ا مستحقٍّ عنًقا به لك قطعت قد أنا للقطع؟ ا مستِحقٍّ
من فأخذه عليه، منطبقة يدها رأى حتى أعضائها يف يفتِّش يزل ولم يَره، فلم الخاتم عىل
أرحتني كما واآلخرة الدنيا يف هللا أراحك ريب، وال شك بال ولدي أنت له: قال ثم يدها،

قال: َمن درُّ وهلل لهالكها، إال سعيها يكن ولم الخبيثة، هذه من

ُم��َراُدُه أَْم��ٍر ُك��لِّ ِم��ْن َل��ُه تَ��أَتَّ��ى ُم��ْس��ِع��ًف��ا ِل��ْل��َم��ْرءِ ال��ل��ِه َع��ْوُن َك��اَن إِذَا
اْج��ِت��َه��اُدُه َع��َل��يْ��ِه يَ��ْج��ِن��ي َم��ا ُل َف��أَوَّ ِل��ْل��َف��تَ��ى ال��ل��ِه ِم��َن َع��ْوٌن يَ��ُك��ْن َل��ْم َوإِْن

زوجته فعلْت بما فأخربهم ُمِرسعني، فأتوه أتباعه بعض عىل زعق معروًفا امللك إن ثم
أمرهم، كما ففعلوا الصباح، إىل مكاٍن يف ويحطوها يأخذوها أن وأمرهم العرَّة، فاطمة
كان وما ودفنوها، مشهًدا لها وعملوا نوها وكفَّ لوها فغسَّ الخدام من جماعة بها وكَّل ثم

قال: َمن درُّ وهلل لرتابها، إال مرص من مجيئها

َم��َش��اَه��ا ُخ��ًط��ى َع��َل��يْ��ِه ُك��ِت��بَ��ْت َوَم��ْن َع��َل��يْ��نَ��ا ُك��ِت��بَ��ْت ُخ��ًط��ى َم��َش��يْ��نَ��اَه��ا
ِس��َواَه��ا أَْرٍض ِف��ي يَ��ُم��وُت َف��َل��يْ��َس ِب��أَْرٍض َم��ِن��يَّ��تُ��ُه َك��انَ��ْت َوَم��ْن
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١٠٠١ الليلة كانت فلما

الشاعر: قول أحسن وما

يَ��ِل��ي��ِن��ي أَيُّ��ُه��َم��ا اْل��َخ��يْ��َر أُِري��ُد أَْرًض��ا ��ْم��ُت يَ��مَّ إِذَا أَْدِري َوَم��ا
يَ��بْ��تَ��ِغ��ي��ِن��ي ُه��َو الَّ��ِذي ��ُر ال��شَّ أَِم أَبْ��تَ��ِغ��ي��ِه أَنَ��ا الَّ��ِذي اْل��َخ��يْ��ُر َه��ِل

فلما هارب، وهو ضيفه كان الذي الحرَّاث الرجل يطلب أرسل معروًفا امللك إن ثم
والجمال، الُحْسن بديعَة بنتًا له أنَّ علم ثم مشورته، وصاحَب ميمنِته وزيَر جعله حرض
َج زوَّ الزمان من ٍة مدَّ وبعد بها، ج فتزوَّ الحسب، رفيعة النسب، رشيفة الخصال، كريمة
أتاهم أن إىل ات، املرسَّ لهم وطابت األوقات، لهم وصَفْت عيش، أرغد يف ًة مدَّ وأقاموا ابنه
فسبحان والبنات. البنني وُميتِّم العامرات، الديار ومخرِّب الجماعات، ومفرِّق اللذات، هادم

وامللكوت. امللك مقاليد وبيده يموت، ال الذي الحي
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اخلامتة

هذه من فرغْت فلما ذكور، أوالد ثالثة امللك من خلَّفْت قد املدة هذه يف شهرزاد وكانت
وفريد الزمان، ملك يا له: وقالت امللك يدي بني األرض وقبَّلِت قدَميْها عىل قامت الحكاية
ومواعظ السابقني بحديث أحدِّثك وأنا وليلة ليلة ألف ويل جاريتك، أنا إني واألوان، العرص
تمنَّْي امللك: لها فقال أمنية؟ عليك أتمنَّى حتى طمع من جنابك يف يل فهل املتقدمني،
فجاءوا أوالدي! هاتوا لهم: وقالت والطواشية الدادات عىل فصاحت شهرزاد. يا تُعَطْي
يرضع. وواحٌد يحبي، وواحٌد يميش، منهم واحٌد ذكور: أوالد ثالثة وهم مرسعني؛ بهم لها
هؤالء الزمان، ملك يا وقالت: األرض وقبَّلت امللك قدام ووضعتهم أخذتهم بهم جاءوا فلما
قتلتَني إْن فإنك األطفال؛ لهؤالء إكراًما القتل من تعتقني أن عليك تمنَّيت وقد أوالدك،
بكى ذلك فعند النساء. من تربيتهم يُحِسن َمن يجدون وال أم غري من األطفال هؤالء يصري
مجيء قبل من عنِك عفوُت قد إني وهللا شهرزاد، يا وقال: صدره إىل أوالده وضمَّ امللك
وأصلِك وأمِك أبيِك ويف فيِك هللا بارك تقية، ُحرَّة نقيًة عفيفًة رأيتك لكوني األوالد؛ هؤالء
وقدَميْه، يَديْه فقبَّلْت يرضك. يشءٍ كل من عنِك عفوُت قد أني عيلَّ هللا وأُشِهُد وفرعِك،
يف الرسور وشاع ووقاًرا. هيبًة وزادك عمرك، هللا أطال له: وقالت زائًدا فرًحا وفرحت
وجه من أبيُض ولونها األعمار، من تَُعدُّ ال ليلة وكانت املدينة، يف انترش حتى امللك رساية
وخلع فحرضوا العسكر جميع إىل فأرسل مغموًرا، وبالخري مرسوًرا، امللك وأصبح النهار،
الكريمة ابنتك زوَّجتني حيث هللا سرتك له: وقال جليلًة سنيًة خلعًة شهرزاد أبي وزيره عىل
ورزقني زكية، عفيفًة نقيًة ُحرًَّة رأيتها وقد الناس، بنات قتل عن لتوبتي سببًا كانت التي
الوزراء كامل عىل خلع ثم الجزيلة. النعمة هذه عىل هلل والحمد ذكور، أوالد بثالثة منها هللا
املدينة أهل من أحًدا يكلِّف ولم يوًما، ثالثني املدينة بزينة وأمر الدولة، وأرباب واألمراء
عظيمة زينة املدينة فزيَّنوا امللك. خزانة من واملصاريف الكلفة كامل بل ماله، من شيئًا



السادس) (الجزء وليلة ليلة ألف

لهم وأجَزَل املالعب، أرباب كامل ولعبت الزمور، وزمرت الطبول ت وُدقَّ مثلها، يسبق لم
وأهل رعيته سائر بإكرامه وعمَّ واملساكني، الفقراء عىل وتصدَّق واملواهب، العطايا امللك
ومفرِّق اللذات هادم أتاهم حتى وحبور، ولذة ورسور، نعمة يف ودولته هو وأقام مملكته،
يشغله وال ات، التغريُّ من يشءٌ يعرتيه وال األوقات، تداُول يفنيه ال َمن فسبحان الجماعات،
من وخريته حرضته إمام عىل والسالم والصالة الكمال، بصفات وتفرََّد حال، عن حال

الختام. حسن يف إليه به وترضع األنام، سيد محمد سيدنا خليقته،
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