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املحتويات

19 ١ الليلة كانت فلما
23 ٢ الليلة كانت فلما
27 ٣ الليلة كانت فلما
33 ٤ الليلة كانت فلما
37 ٥ الليلة كانت فلما
43 ٦ الليلة كانت فلما
47 ٧ الليلة كانت فلما
53 ٨ الليلة كانت فلما
57 ٩ الليلة كانت فلما
65 ١٠ الليلة كانت فلما
71 ١١ الليلة كانت فلما
77 ١٢ الليلة كانت فلما
83 ١٣ الليلة كانت فلما
89 ١٤ الليلة كانت فلما
95 ١٥ الليلة كانت فلما
99 ١٦ الليلة كانت فلما
103 ١٧ الليلة كانت فلما
111 ١٨ الليلة كانت فلما
119 ١٩ الليلة كانت فلما
125 ٢٠ الليلة كانت فلما
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133 ٢١ الليلة كانت فلما
141 ٢٢ الليلة كانت فلما
143 ٢٣ الليلة كانت فلما
151 ٢٤ الليلة كانت فلما
157 ٢٥ الليلة كانت فلما
167 ٢٦ الليلة كانت فلما
173 ٢٧ الليلة كانت فلما
183 ٢٨ الليلة كانت فلما
189 ٢٩ الليلة كانت فلما
195 ٣٠ الليلة كانت فلما
203 ٣١ الليلة كانت فلما
209 ٣٢ الليلة كانت فلما
225 ٣٣ الليلة كانت فلما
235 ٣٤ الليلة كانت فلما
241 ٣٥ الليلة كانت فلما
251 ٣٦ الليلة كانت فلما
257 ٣٧ الليلة كانت فلما
261 ٣٨ الليلة كانت فلما
265 ٣٩ الليلة كانت فلما
271 ٤٠ الليلة كانت فلما
277 ٤١ الليلة كانت فلما
281 ٤٢ الليلة كانت فلما
283 ٤٣ الليلة كانت فلما
285 ٤٤ الليلة كانت فلما
287 ٤٥ الليلة كانت فلما
291 ٤٦ الليلة كانت فلما
297 ٤٧ الليلة كانت فلما
301 ٤٨ الليلة كانت فلما
305 ٤٩ الليلة كانت فلما
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311 ٥٠ الليلة كانت فلما
321 ٥١ الليلة كانت فلما
329 ٥٢ الليلة كانت فلما
333 ٥٣ الليلة كانت فلما
337 ٥٤ الليلة كانت فلما
341 ٥٥ الليلة كانت فلما
347 ٥٦ الليلة كانت فلما
351 ٥٧ الليلة كانت فلما
353 ٥٨ الليلة كانت فلما
357 ٥٩ الليلة كانت فلما
359 ٦٠ الليلة كانت فلما
363 ٦١ الليلة كانت فلما
365 ٦٢ الليلة كانت فلما
367 ٦٣ الليلة كانت فلما
369 ٦٤ الليلة كانت فلما
371 ٦٥ الليلة كانت فلما
373 ٦٦ الليلة كانت فلما
375 ٦٧ الليلة كانت فلما
377 ٦٨ الليلة كانت فلما
379 ٦٩ الليلة كانت فلما
381 ٧٠ الليلة كانت فلما
383 ٧١ الليلة كانت فلما
385 ٧٢ الليلة كانت فلما
387 ٧٣ الليلة كانت فلما
389 ٧٤ الليلة كانت فلما
391 ٧٥ الليلة كانت فلما
395 ٧٦ الليلة كانت فلما
399 ٧٧ الليلة كانت فلما
403 ٧٨ الليلة كانت فلما
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405 ٧٩ الليلة كانت فلما
409 ٨٠ الليلة كانت فلما
411 ٨١ الليلة كانت فلما
413 ٨٢ الليلة كانت فلما
415 ٨٣ الليلة كانت فلما
417 ٨٤ الليلة كانت فلما
419 ٨٥ الليلة كانت فلما
421 ٨٦ الليلة كانت فلما
423 ٨٧ الليلة كانت فلما
425 ٨٨ الليلة كانت فلما
429 ٨٩ الليلة كانت فلما
431 ٩٠ الليلة كانت فلما
433 ٩١ الليلة كانت فلما
435 ٩٢ الليلة كانت فلما
439 ٩٣ الليلة كانت فلما
443 ٩٤ الليلة كانت فلما
447 ٩٥ الليلة كانت فلما
451 ٩٦ الليلة كانت فلما
455 ٩٧ الليلة كانت فلما
457 ٩٨ الليلة كانت فلما
459 ٩٩ الليلة كانت فلما
461 ١٠٠ الليلة كانت فلما
465 ١٠١ الليلة كانت فلما
469 ١٠٢ الليلة كانت فلما
475 ١٠٣ الليلة كانت فلما
479 ١٠٤ الليلة كانت فلما
481 ١٠٥ الليلة كانت فلما
483 ١٠٦ الليلة كانت فلما
485 ١٠٧ الليلة كانت فلما
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489 ١٠٨ الليلة كانت فلما
493 ١٠٩ الليلة كانت فلما
495 ١١٠ الليلة كانت فلما
499 ١١١ الليلة كانت فلما
501 ١١٢ الليلة كانت فلما
503 ١١٣ الليلة كانت فلما
507 ١١٤ الليلة كانت فلما
511 ١١٥ الليلة كانت فلما
515 ١١٦ الليلة كانت فلما
517 ١١٧ الليلة كانت فلما
519 ١١٨ الليلة كانت فلما
523 ١١٩ الليلة كانت فلما
527 ١٢٠ الليلة كانت فلما
529 ١٢١ الليلة كانت فلما
531 ١٢٢ الليلة كانت فلما
533 ١٢٣ الليلة كانت فلما
535 ١٢٤ الليلة كانت فلما
537 ١٢٥ الليلة كانت فلما
539 ١٢٦ الليلة كانت فلما
541 ١٢٧ الليلة كانت فلما
543 ١٢٨ الليلة كانت فلما
545 ١٢٩ الليلة كانت فلما
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الرحيم الرحمن هللا بسم

آله وعىل محمد، وموالنا سيدنا املرسلني سيد عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد
لآلخرين؛ عربًة األولنيصارت ِسرَي فإن وبعُد؛ الدين. يوم إىل متالزَمني دائَمنْي وسالًما صالًة
جرى وما السالفة األمم حديث ويطالع فيعترب، لغريه حصلت التي الِعَربَ اإلنسان يرى لكي
الحكايات الِعَرب تلك فمن آَخرين، لقوم عربًة األولني حديث جعل َمن فسبحان فينزجر، لهم

واألمثال. الغرائب من فيها وما وليلة، ليلة ألف ى تُسمَّ التي

زمان شاه امللك وأخيه شهريار امللك حكايات

وسالف الزمان، قديم مىضمن فيما كان أنه — وأكرم وأعز وأحكم أعلم وهللا — ُحِكي فقد
وخدم وأعوان، جند صاحب والصني، الهند بجزائر ساسان ملوك من ملك واألوان العرص
الكبري وكان بطلني، فارسني وكانا صغري، واآلَخر كبري أحدهما ولدان، له وكان وحشم،
ومملكته، بالده أهل وأحبَّه العباد، بني بالعدل وحكم البالد، ملك وقد الصغري، من أفرس
سمرقند ملك وكان زمان، شاه امللك اسمه الصغري أخوه وكان شهريار؛ امللك اسمه وكان
يف عادٌل حاكٌم مملكته يف منهما واحد وكلُّ بالدهما، يف مستقيًما األمُر يزل ولم العجم،
أن إىل الحالة هذه عىل يزاال ولم واالنرشاح، البسط غاية يف وهم سنة، عرشين مدَة رعيته
بالسمع فأجابه ويحرضبه، إليه يسافر أن وزيره فأمر الصغري؛ أخيه إىل الكبري امللك اشتاق
أخاه أن وأعلمه السالم، وبلَّغه أخيه، عىل ودخل بالسالمة، وصل حتى وساَفَر والطاعة،
خيامه وأخرج للسفر، َز وتجهَّ والطاعة، بالسمع فأجابه يزوره، أن وقصده إليه، مشتاق

أخيه. بالد طالبًا وخرج بالده، يف حاكًما وزيره وأقام وأعوانه، وخدمه وبغاله وجماله
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فوجد قرصه، ودخل فرجع قرصه، يف نسيها حاجًة تذكََّر الليل نصف يف كان فلما
يف الدنيا اسودت هذا رأى فلما العبيد، من أسود عبًدا معاِنقًة فراشه، يف راقدة زوجته
هذه حال فكيف املدينَة، فارقُت ما وأنا وقع قد األمر هذا كان إذا نفسه: يف وقال وجهه،
الفراش، يف فقتلهما االثنني ورضب سيفه، سلَّ إنه ثم مدًة؟! أخي عند غبُت إذا العاهرة
أخوه ففرح أخيه؛ مدينة إىل وصل أن إىل وسار بالرحيل، وأمر وساعته، وقته من ورجع
وجلس املدينة، له وزيََّن الفرح، غايَة به وفرح عليه وسلََّم والقاه إليه خرج ثم بقدومه،
غمٌّ عنده فحصل زوجته؛ أمر من كان ما زمان شاه امللك فتذكَّر بانرشاح، َث يتحدَّ معه
ذلك أن نفسه يف ظنَّ الحالة، هذه عىل أخوه رآه فلما جسُمه، وَضُعَف لونه، واصفرَّ زائد،
األيام: بعض يف له قال إنه ثم ذلك. عن يسأل ولم سبيله فرتك وملكه، بالده مفارقته بسبب
جرح. باطني يف إن أخي، يا له: ففقال لونك! واصفرَّ جسُمك َضُعَف أراك إني أخي، يا
لعلك والقنص، الصيد إىل معي تسافر أن أريد إني فقال: زوجته، من رأى بما يخربه ولم

الصيد. إىل وحده أخوه فسافر ذلك، فأبى صدرك. ينرشح
ُفِتَح، قد القرص بباب وإذا فنظر أخيه، بستان عىل تُِطلُّ شبابيك امللك قرص يف وكان
الحسن غاية يف وهي بينهم، تميش أخيه وامرأُة عبًدا، وعرشون جارية، عرشون منه وخرج
امللك بامرأة وإذا بعضهم، مع وجلسوا ثيابهم، وخلعوا فسقية، إىل وصلوا حتى والجمال،
فعلوا العبيد باقي وكذلك وواقعها، وعانقته، فعانََقها أسود عبٌد فجاءها مسعود. يا قالت:
أخو ذلك رأى فلما النهار، وىلَّ حتى ذلك ونحو ونيك وعناق بوس يف يزالوا ولم بالجواري،
والغم، القهر من عنده ما هان وقد البلية. هذه من أََخفُّ بَلِيَّتي إن وهللا نفسه: يف قال امللك
فسلََّما السفر من أخوه جاء هذا وبعد ورشب، أكل يف يزل ولم يل. جرى مما أعظم هذا وقال:
وجهه، واحمرَّ لونه، ُردَّ وقد زمان شاه امللك أخيه إىل شهريار امللك ونظر بعضهما، عىل
مصفرَّ أراك كنُت أخي، يا وقال: ذلك، من َب فتعجَّ األكل، قليَل كان بعدما بشهية يأكل وصار
لك، فأذكره لوني ُ تغريُّ ا أمَّ له: فقال بحالك. فأخربني لونك، إليك ُردَّ قد واآلن والوجه، اللون
أسمعه. حتى وضعفك لونك بتغريُّ أوًال أخربني له: فقال لوني. ِبَردِّ إخبارك من عني واعُف
حايل، زُت جهَّ يَديْك، بني للحضور يطلبني إيلَّ وزيرك أرسلَت ملا أنك اعلم أخي، يا له: فقال
فوجدُت فرجعت، قرصي يف لك أعطيتها التي الخرزة تذكَّْرُت إني ثم مدينتي، من برزت وقد
األمر، هذا يف متفكِّر وأنا إليك وجئُت فقتلتهما، فرايش يف نائم وهو أسود عبد معها زوجتي

لك. أذكره أن من عني فاعُف لوني ردُّ وأما وضعفي، لوني تغريُّ سبب فهذا
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فأعاد لونك. َردِّ بسبب تخربني أن باهلل عليك أقسمُت له: قال كالمه أخوه سمع فلما
أخوه له فقال بعيني. أنظر أن مرادي زمان: شاه ألخيه شهريار فقال رآه، ما جميع عليه
قه وتحقِّ ذلك تشاهد وأنت عندي، واختِف والقنص، للصيد مسافر أنك اجعل زمان: شاه
وخرج املدينة، ظاهر إىل والخيام العساكر فخرجت بالسفر، ساعته من امللك فنادى عيانًا.
مختفيًا وخرج تنكََّر إنه ثم أحٌد. عيلَّ يدخل ال لغلمانه: وقال الخيام، يف جلس إنه ثم امللك،
وإذا الزمان، من ساعًة البستان عىل املطل الشباك يف وجلس أخوه، فيه الذي القرص إىل
العرص، إىل كذلك واستمروا أخوه، قال كما وفعلوا العبيد، مع دخلن وسيدتهن بالجواري
نسافر بنا ُقْم زمان: شاه ألخيه وقال رأسه، من عقله طار األمر ذلك شهريار امللك رأى فلما
موتنا فيكون ال؛ أو مثلنا ألحٍد جرى هل ننظر حتى بامُللك حاجة لنا وليس سبيلنا، حال إىل
مسافَريْن يزاَال ولم القرص، يف ي ِرسِّ باب من خرَجا إنهما ثم لذلك، فأجابه حياتنا. من خريًا
املالح، البحر بجانب ماء عني عندها مرج وسط يف شجرة إىل وصَال أن إىل وليايل أياًما
هم وإذا النهار، من مَضْت ساعة بعد كان فلما يسرتيحان، وجلَسا العني، تلك من فرشبَا
فلما قال: املرجة، تلك قاصد وهو السماء إىل صاعد أسود عمود منه وطلع هاج، قد بالبحر
وإذا يكون، ماذا ينظران وصاَرا عالية، وكانت الشجرة، أعىل إىل وطلَعا خاَفا، ذلك رأَيَا
إىل فطلع صندوق، رأسه عىل والقامة، الصدر واسع الهامة، عريض القامة طويل بجني
ثم علبة، منه وأخرج الصندوق، وفتح تحتها، وجلس فوقها، هما التي الشجرَة وأتى الرب،

الشاعر: قال كما مضيئة، شمس كأنها بهيًة َغرَّاء صبيًة منها فخرجت فتحها

اْألَْش��َج��اُر ِب��نُ��وِرَه��ا َواْس��تَ��نَ��اَرْت ال��نَّ��َه��اُر َف��َالَح ال��دَُّج��ى ِف��ي أَْش��َرَق��ْت
اْألَْق��َم��اُر َوتَ��نْ��َج��ِل��ي تَ��تَ��بَ��دَّى ��ا َل��مَّ تُ��ْش��ِرُق ��ُم��وُس ال��شُّ َس��نَ��اَه��ا ِم��ْن
اْألَْس��تَ��اُر َوتُ��ْه��تَ��ُك تَ��بْ��ُدو ِح��ي��َن يَ��َديْ��َه��ا بَ��يْ��َن اْل��َك��اِئ��نَ��اُت تَ��ْس��ُج��ُد
اْألَْم��َط��اُر ِب��اْل��َم��َداِم��ِع َه��َط��َل��ْت ِح��َم��اَه��ا بُ��ُروُق أَْوَم��َض��ْت َوإِذَا

عرسها، ليلَة اختطفتُها قد التي الحرائر سيدَة يا قال: الجني، إليها نظر فلما قال:
إىل رأسها الصبية فرفعت ونام، ركبتها عىل رأسه وضع الجني إن ثم قليًال. أنام أن أريد
ركبتها، فوق من الجني رأس فرفعت الشجرة، تلك فوق وهما املِلَكنْيِ فرأت الشجرة، أعىل
من تخاَفا وال انزال، باإلشارة: لهما وقالت الشجرة، تحت ووقفت األرض، عىل ووضعته
عليكما باهلل لهما: فقالت األمر. هذا من تسامحينا أن عليك باهلل لها: فقاَال العفريت. هذا
لهما فقامت إليها، ونزَال فخاَفا قتلة. رشَّ فيقتلكما العفريت عليكما نبَّْهُت وإال تنزال، أن
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مضيئة. شمٌس كأنها بهيٌَّة غرَّاءُ َصِبيٌة منها وخرجت العلبة فتح ثم

شهريار امللك قال خوفهما فمن العفريت. عليكما أنبه وإال عنيًفا، رصًعا ارصعا وقالت:
قبيل. أنت تفعل حتى أفعل ال فقال: به. أمرتْك ما افعل أخي، يا زمان: شاه امللك ألخيه
وتفعَال، َما تتقدَّ لم فإن تتغامزان؟ أراكما يل ما لهما: فقالت نيكها، عىل يتغامزان وأخذَا
فرَغا فلما به، أمرتهما ما فعال الجني من خوفهما فمن العفريت. عليكما نبهت وإال
خمسمائة فيه عقًدا منه لهما وأخرجت كيًسا، جيبها من لهما وأخرجت أفيقا. لهما: قالت
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أصحاب لهما: فقالت ندري. ال لها: فقاال هذه؟ ما أتدرون لهما: فقالت خاتًما، وسبعون
خاتَميْكما فأعِطيَاني العفريت، هذا قرن غفلة عىل بي يفعلون كانوا كلهم الخواتم هذه
قد العفريت هذا إن لهما: فقالت خاتمني، يَديْهما من فأعطياها اآلَخران. االثنان أنتما
عىل ورمى الصندوق، داخل العلبة وجعل علبة، يف وضعني إنه ثم عريس، ليلة اختطفني
أن يعلم ولم باألمواج، املتالطم العجاج البحر قاع يف وجعلني أقفال، سبعة الصندوق

بعضهم: قال كما يشء، يغلبها لم أمًرا أرادت إذا ِمنَّا املرأة

ِب��ُع��ُه��وِدِه��ن تَ��ِث��ْق َوَال ءِ ال��نِّ��َس��ا إَِل��ى تَ��أَْم��نَ��نَّ َال
ِب��ُف��ُروِج��ِه��ن ُم��َع��لَّ��ٌق َوُس��ْخ��ُط��ُه��نَّ َف��ِرَض��اُؤُه��نَّ
ِث��يَ��اِب��ِه��ن َح��ْش��ُو َواْل��َغ��ْدُر َك��اِذبً��ا ا ُودٍّ يُ��بْ��ِدي��َن
َك��يْ��ِدِه��ن ِم��ْن ُم��تَ��َح��ذًِّرا َف��اْع��تَ��ِب��ْر يُ��وُس��َف ِب��َح��ِدي��ِث
أَْج��ِل��ِه��ن ِم��ْن آَدًم��ا ـ��َرَج أَْخ��ـ إِبْ��ِل��ي��َس تَ��َرى أََوَم��ا

بعضهم: وقال

َع��ِظ��ي��َم��ا ِع��ْش��ًق��ا اْل��َغ��َراُم َويَ��ِزي��ُد اْل��َم��لُ��وَم��ا يُ��َق��وِّي َغ��ًدا َل��ْوًم��ا ُك��فَّ
َق��ِدي��ًم��ا َق��بْ��ِل��ي ال��رَِّج��اُل أَتَ��تْ��ُه َم��ا إِالَّ آِت��ي َف��َم��ا َع��اِش��ًق��ا أَُك��ْن إِْن
َس��ِل��ي��ًم��ا ال��نِّ��َس��اءِ ِف��تْ��نَ��ِة ِم��ْن َك��اَن ��ْن ِم��مَّ ��ُب ال��تَّ��َع��جُّ يَ��ْك��ثُ��ُر إِنَّ��َم��ا

عفريتًا هذا كان إذا لبعضهما: وقاال العجب، غايَة بَا تعجَّ الكالم هذا منها سمَعا فلما
عنها، ساعتهما من انرصفا إنهما ثم يسلِّينا. يشء فهذا لنا، جرى ا ممَّ أعظم له وجرى
أعناق وكذلك زوجته، عنق رمى إنه ثم قرصه، ودخال شهريار، امللك مدينة إىل ورجعا
من ويقتلها بكارتها، يزيل بكًرا بنتًا يأخذ كلما شهريار امللك وصار والعبيد، الجواري
يف يَبَْق ولم ببناتها، وهربت الناس، ت فضجَّ سنوات، ثالث مدة ذلك عىل يزل ولم ليلتها،
عادته، جري عىل ببنت يأتيه أن الوزير أمر امللك إن ثم الَوْطء، ل تتحمَّ بنٌت املدينة تلك
نفسه عىل خائف مقهور، غضبان وهو منزله إىل ه فتوجَّ بنتًا، يجد فلم وفتَّش الوزير فخرج
وكانت دنيازاد، اسمها والصغرية شهرزاد، اسمها الكبرية بنتان، له الوزير وكان امللك، من
إنها قيل املاضني؛ األمم وأخبار املتقدمني امللوك وِسرَي والتواريخ، الكتب قرأت قد الكبرية
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األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

والشعراء، الخالية وامللوك السالفة، باألمم املتعلقة التواريخ كتب من كتاب ألَف جمَعْت
شعًرا: املعنى يف بعضهم قال وقد واألحزان؟ الهم حامل ًا متغريِّ أراك يل ما ألبيها: فقالت

يَ��ُدوُم َال ��ا َه��مٍّ إِنَّ ��ا َه��مٍّ يَ��ْح��ِم��ُل ِل��َم��ْن ُق��ْل
اْل��ُه��ُم��وُم تَ��ْف��نَ��ى َه��َك��ذَا ��ُروُر ال��سُّ يَ��ْف��نَ��ى ِم��ثْ��َل��َم��ا

مع اآلخر إىل األول من له جرى ما لها حكى الكالم، هذا ابنته من الوزير سمع فلما
لبنات فداءً أكون أن وإما أعيش، أن فإما امللك، هذا زوِّجني أبتي يا باهلل له: فقالت امللك،
أبًدا. بنفسك تخاطري ال عليِك باهلل لها: فقال يديه. بني من لخالصهن وسببًا املسلمني،
مع والثور للحمار حصل ما لك يحصل أن عليك أخىش فقال: ذلك. من بد ال له: فقالت

أبت؟ يا لها جرى الذي وما له: فقالت الزرع. صاحب
وكان وأوالد، زوجة له وكان ومواٍش، أموال التجار ألحد كان أنه ابنتي يا اعلمي قال:
وكان األرياف، التاجر ذلك مسكن وكان والطري، الحيوانات أَْلُسِن معرفَة أعطاه تعاىل هللا
ويف مرشوًشا، مكنوًسا فوجده الحمار مكان إىل الثوُر يوًما فأتى وثور، حمار داره يف عنده
صاحبه يركبه األوقات بعض ويف مسرتيح، راقد وهو مغربل وتبن مغربل شعري معلفه
وهو الثوَر التاجر سمع األيام، بعض يف كان فلما حاله، عىل ويرجع له، تعرُض لحاجٍة
ويخدمونك، مغربًال، الشعري تأكل مسرتيح وأنت تعبان أنا ذلك، لك هنيئًا للحمار: يقول
الحمار: له فقال والطحني. للحرث دائًما وأنا ويرجع، صاحبك يركبك األوقات بعض ويف
قمَت فإْن رضبوك، ولو تَُقْم وال فارقد الناَف، رقبتك عىل ووضعوا الغيط، إىل خرجَت إذا
األكل من وامتنع ضعيف، كأنك تأكله فال الفول لك ووضعوا بك رجعوا فإذا ثانيًا، فارقد

والجهد. التعب من تسرتيح فإنك ثالثة؛ أو يومني أو يوًما والرشب
يسريًا، شيئًا منه أكل بعلفه، الثور إىل السواق جاء فلما كالمهما، يسمع التاجر وكان
وحرِّثه الحمار خذ التاجر: له فقال ضعيًفا، فوجده الحرث إىل الثور يأخذ السواق فأصبح
رجع فلما كله، اليوَم وحرَّثه الثور مكان الحماَر وأخذ الرجل فرجع كله. اليوَم مكانه
عليه يردَّ فلم اليوم، ذلك يف التعب من أراحه حيث الته تفضُّ عىل الثور شكره النهار آِخر
وحرَّثه الحمار وأخذ الزراع جاء يوم، ثاني كان فلما الندامة، أشد وندم جوابًا، الحمار
وشكره الثور َله فتأمَّ الضعف، شديد الرقبة مسلوخ إال الحمار يرجع فلم النهار، آِخر إىل
أني اعلم قال: ثم فضويل. إال ني رضَّ فما مسرتيًحا، مقيًما كنُت الحمار: له فقال َده، ومجَّ
للجزار فأعطوه موضعه، من الثور يَُقِم لم إن يقول: صاحبنا سمعت وقد ناصح، لك

16



كالم الثور سمع فلما والسالم. ونصحتك عليك، خائف وأنا قطًعا، جلده ويعمل ليذبحه،
لحس حتى بتمامه علفه كل أكل الثور إن ثم معهم. أرسح غٍد يف وقال: شكره، الحمار
وزوجته التاجر خرج النهار طلع فلما كالمهما، يسمع وصاحبهما ذلك كل بلسانه، املذود
ذنبه حرََّك صاحبَه، الثور رأى فلما وخرج، الثور وأخذ السواق فجاء وجلَسا، البقر دار إىل
يشء أي من زوجته: له فقالت قفاه، عىل استلقى حتى التاجر فضحك وبرطع، ورضط
أن بد ال له: فقالت فأموت. به أبوح أن أقدر وال وسمعته، رأيته يشء لها: فقال تضحك؟
من خوًفا به أبوح أن أقدر ما لها: فقال تموت. كنَت ولو ضحك، سبب وما بذلك، تخربني
أن إىل الكالم يف وتلج عليه تُِلحُّ تزل لم إنها ثم عيلَّ. إال تضحك لم أنت له: فقالت املوت.
يويص، أن وأراد والشهود، القايض إحضار يف وأرسل أوالده وأحرض ، وتحريَّ عليه غلبت
وكان أوالده، وأم عمه بنت ألنها عظيمة محبًَّة يحبها كان ألنه ويموت؛ بالرس لها يبوح ثم
لهم وقال حارته، وأهل أهلها جميع أحرض إنه ثم سنة، وعرشين مائًة العمر من َر عمَّ قد
باهلل حرضها: ن ممَّ الناس جميع لها فقال مات، رسه عىل ألحد قال متى وأنه حكايته،
يقول حتى عنه أرجع ال لهم: فقالت أوالدك. أبو زوجك يموت لئال األمر هذا اتركي عليك
أ، ليتوضَّ الدواب دار إىل ه وتوجَّ عندهم، من قام التاجر إن ثم عنها، فسكتوا يموت. ولو يل
كلب، عنده وكان دجاجة، خمسون تحته ديك عنده وكان ويموت، لهم يقول يرجع ثم
رايح وصاحبنا فرحان أنت له: ويقول ويسبُّه، الديك ينادي وهو الكلَب التاجر فسمع
الديك: له فقال القصة، عليه الكلب فأعاد األمر؟ ذلك وكيف للكلب: الديك فقال يموت!
له ما وهو هذه، وأغضب هذه أُريض زوجة خمسون يل أنا العقل، قليل صاحبنا إن وهللا
التوت، عيدان من بعًضا لها يأخذ ال له فما معها، أمره صالَح يعرف وال واحدة، زوجة إال
قال: يشء؟ عن تسأله تعود وال تتوب، أو تموت، حتى ويرضبها حجرتها إىل يدخل ثم

رضبها. عىل وعزم عقله إىل رجع الكلب، يخاطب وهو الديك كالَم التاجر سمع فلما
له: فقالت بزوجته. التاجر فعل ما مثل بك فعل ربما شهرزاد: البنته الوزير قال ثم
الحجرة، داخل وخبَّأها التوت، عيدان له قطع بعدما الحجرة عليها دخل قال: فعل؟ ما
معه، فدخلت أموت. ثم أحد، ينظرني وال لك، أقول حتى الحجرة داخل تعايل لها: وقال
تُبُْت. له: فقالت عليها، أغمي أن إىل بالرضب عليها ونزل عليهما، الحجرة باب قفل إنه ثم
يف وقعدوا وأهلها، الجماعة وفرح وإياه، هي وخرجت وتابت، ورجَليْه يَديْه َقبََّلْت إنها ثم

املمات. إىل األحوال أرس
امللك إىل وطلع َزها فجهَّ ذلك. من بد ال له: قالت أبيها مقالة الوزير ابنة سمعت فلما
أطلبك، أُرِسُل امللك إىل ْهُت توجَّ إذا لها: وقالت الصغرية، أختها أوصت قد وكانت شهريار،
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األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

غريبًا حديثًا ثيني حدِّ أختي، يا فقويل: مني، حاجته قىض امللك ورأيِت عندي جئِت فإذا
الوزير أباها إن ثم هللا. شاء إن الخالص فيه يكون حديثًا أحدِّثك وأنا السهر. به نقطع
يدخل أن أراد فلما نعم. فقال: بحاجتي؟ أتيَت وقال: َفِرح، رآه فلما امللك، إىل بها طلع
فأرسل أودِّعها. أن أريد صغرية أختًا يل إن امللك، أيها فقالت: لك؟ ما لها: فقال بَكْت، عليها
بكارتها، وأخذ امللك فقام الرسير، تحت وجلست وعانقتها، أختها إىل فجاءت إليها، امللك
نقطع حديثًا ثينا حدِّ أختي يا عليك باهلل الصغرية: أختها لها فقالت يتحدَّثون، جلسوا ثم
الكالم ذلك سمع فلما املهذَّب. امللك هذا يل أِذَن إن وكرامة، ُحبٍّا فقالت: ليلتنا. سَهَر به

الحديث. بسماع فِرَح قلق؛ به وكان
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١ الليلة كانت فلام

العفريت مع التاجر حكاية

البالد، يف واملعامالت املال كثري التجار من تاجر كان أنه السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وحطَّ شجرة تحت فجلس الحر، عليه فاشتَدَّ البالد، بعض يف يطالب وخرج يوًما، ركب قد
وإذا النواة، رمى التمرة أكل من فرغ فلما وتمرة، معه كانت كرسة وأكل ُخرجه، يف يده
أقتلك حتى ُقْم له: وقال التاجر، ذلك من دنا سيف، وبيده القامة طويل بعفريت هو
ورميَت التمرة أكلَت ملا له: قال ولَدك؟ قتلُت كيف التاجر: له فقال ولدي. قتلَت مثلما
للعفريت: التاجر فقال ساعته. من ومات عليه فُقِيض ولدي صدر يف النواة جاءت نواتها،
فدعني رهون، وعندي وزوجة، وأوالد كثري مال ويل َديٌْن، عيلَّ أني العفريت أيها اعلم
أعود أني وميثاق عهد عيلَّ ولك إليك أعود ثم ه، حقَّ حقٍّ ذي كلَّ وأعطي بيتي، إىل أذهب
إىل فرجع وأطلقه، الجني منه فاستوثق وكيل. أقول ما عىل وهللا تريد، ما بي فافعل إليك،
له جرى بما وأوالده زوجته وأعلم أهلها، إىل الحقوق وأوصل تعلقاته، جميع وقىض بلده،
ه توجَّ ثم السنة، تمام إىل عندهم وقعد وأوىص وأوالده، ونسائه أهله جميع وكذلك فبكوا،
فأقاموا أنفه، عن رغًما وخرج أهله، وجميع وجريانه أهله وودََّع إبطه، تحت كفنه وأخذ
السنة أول اليوم ذلك وكان البستان، ذلك إىل وصل أن إىل فمىش والرصاخ، العياط عليه
ومعه عليه أقبل قد كبري بشيخ وإذا له، يحصل ما عىل يبكي جالس هو فبينما الجديدة،
املكان هذا يف جلوسك سبب ما له: وقال وحيَّاه، التاجر هذا عىل فسلَّم ُمَسْلَسَلٌة، غزالة
وبسبب العفريت، ذلك مع له جرى بما التاجر فأخربه الجن؟! مأوى وهو منفرد، وأنت
َديٌْن إال َدينُك ما أخي يا وِهللا وقال: الغزالة، صاحُب الشيُخ َب فتعجَّ املكان، هذا يف قعوده
اعترب. مَلِن ِعربًة َلكانت البرص آماق عىل باإلبر ُكِتبت لو عجيبة، حكاية وحكايتك عظيم،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

مع لك يجري ما أنظر حتى عندك من أبرح ال أخي يا وِهللا وقال: بجانبه جلس إنه ثم
الخوف له وحصل التاجر، ذلك عىل فُغِيش معه، يتحدَّث عنده جلس إنه ثم العفريت. ذلك
أقبل قد ثاٍن بشيخ وإذا بجانبه، الغزالة وصاحب املزيد، والفكر الشديد والغم والفزع،
سبب عن عليهما السالم بعد فسألهما السود، الكالب من سالقيتان كلبتان ومعه عليهما،
يستقرَّ فلم آِخرها، إىل أولها من بالقصة فأخرباه الجن، مأوى وهو املكان هذا يف جلوسهما
عن وسألهم عليهم فسلََّم زرزوريَّة، بغلة ومعه ثالث، شيٌخ عليهم أقبل حتى الجلوس به
إفادة، اإلعادة يف وليس آِخرها إىل أولها من بالقصة فأخربوه املكان، هذا يف جلوسهم سبب
وإذا الغربُة؛ فانكشفِت الربية، تلك وسط من أقبلت قد عظيمة وزوبعة هاجت، بغربة وإذا
من التاجر ذلك وجذب فأتاهم بالرشر، ترمي وعيونه مسلول، سيف وبيده الجني بذلك
التاجر ذلك فانتحب كبدي. وحشاشَة ولدي قتلَت مثلما أقتلك حتى ُقْم له: وقال بينهم،

والنحيب. والعويل بالبكاء شيوخ الثالثة وأعلن وبكى،
له: وقال العفريت ذلك يد وقبَّل الغزالة، صاحب وهو األول، الشيخ منهم فانتبه
عجيبًة ورأيتها الغزالة، هذه مع حكايتي لك حكيُت إذا الجان، ملوك وتاج الجني أيها
ورأيتُها الحكايَة، يل حكيَت أنت إذا الشيخ، أيها نعم قال: التاجر؟ هذا َدِم ثلُث يل أتهب
الغزالة هذه أن العفريت أيها اعلم األول: الشيخ ذلك فقال دمه. ثلَث لك وهبُت عجيبًة
معها وأقمت السن، صغرية وهي بها تزوَّجُت وكنُت ودِمي، لحمي ومن عمي، بنت هي
كأنه ذكٍر بولٍد منها فُرِزقت رسيًة، يل فأخذُت بولٍد، منها أُْرَزْق فلم سنة، ثالثني نحو
أن إىل فشيئًا شيئًا فكرب كاملة، وأعضاء ، َجنْيِ ُمَزجَّ وحاجبني مليحتني، بعينني بََدا إذ البدر؛
عظيم، بمتجر فسافرُت املدائن، بعض إىل سفرٌة يل فطرأت سنة، عرشة خمس ابن صار
الولَد ذلك فسحَرْت صغرها، من والكهانة السحر تعلََّمِت الغزالة هذه عمي بنت وكانت
من طويلة مدة بعد أنا جئُت ثم الراعي، إىل وسلَّمتهما بقرًة، ه أمَّ الجاريَة وسحَرِت ِعْجًال،
أين أعلم ولم هرب وابنك ماتَْت، جاريتك يل: فقالت أمه، وعن ولدي عن فسألُت السفر،
فأرسلُت الضحية، عيد جاء أن إىل العني باكي القلب حزين وأنا سنة مدَة فجلسُت راح.
سحرتها التي رسيتي وهي سمينة ببقرة فجاءني سمينة، ببقرة يخصني أن الراعي إىل
بكاءً وبكت فصاحت لذبحها، وتهيَّأُْت بيدي السكني وأخذت ثيابي، ْرُت فشمَّ الغزالة، تلك
فيها يجد فلم وسلخها فذبحها وسلخها، بذبحها الراعي ذلك وأمرت عنها فقمت شديًدا،
وأعطيتها الندم، ينفعني ال حيث ذبحها عىل فندمُت وعظم، جلد غري لحًما وال شحًما
العجل ذلك رآني فلما عجًال، املسحور بولدي فأتاني سمني. بعجل ائتني له: وقلُت للراعي
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ائتني للراعي: وقلت عليه، الرأفة فأخذتني وبكى، وولول عيلَّ، وتمرَّغ وجاءني حبله، قطع
هذا. ودَْع ببقرة

ليلتنا. سَهر به نقطع حديثًا ثينا حدِّ أختي يا عليِك باهللِ لها: فقاَلت

حديثك، أطيب ما أختها: لها فقالت املباح، الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
وأبقاني عشُت إن القابلة الليلَة به أحدِّثكم ا ممَّ هذا وأين لها: فقالت وأعذبه! وأَلذَّه وألطفه
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الليلة تلك باتَا إنهما ثم حديثها. بقية أسمع حتى أقتُلها ما وهللا نفسه: يف امللك فقال امللك!
ثم إبطه، تحت بالكفن الوزير وطلع حكمه، محل إىل امللك فخرج ، متعاِنَقنْيِ الصباح إىل
الوزير فتعجب ذلك؛ من بيشء الوزير يُخرب ولم النهار، آِخر إىل وعزل ووىلَّ امللك حكم

قرصه. شهريار امللك ودخل الديوان، انَفضَّ ثم العجب، غاية
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والجني. التاجر حديث هو الذي حديثك لنا أتممي أختي، يا شهرزاد: ألختها دنيازاد قالت
أيها بلغني فقالت: احكي. امللك: لها فقال ذلك. يف امللك يل أِذَن إْن وكرامة، حبٍّا قالت:
أبِق للراعي: وقال إليه، قلبه حنَّ العجل بكاء رأى ملا أنه الرشيد الرأي ذو السعيد امللك
قال ثم العجيب، الكالم ذلك حكاية من ب يتعجَّ والجني ذلك كلُّ البهائم. بني العجل هذا
تنظر الغزالة هذه عمي وابنة جرى ذلك كل الجان، ملوك سيديي يا الغزالة: صاحب
أن الراعي وأمرُت أذبحه، أن عيلَّ يَُهْن فلم سمني، فإنه العجل هذا اذبح وتقول: وترى
وقال: عيلَّ، مقبل بالراعي وإذا جالس وأنا يوم ثاني ففي به، ه وتوجَّ فأخذه يأخذه،
بنتًا يل إن التاجر، أيها فقال: نعم. فقلت: البشارة. ويل به تَُرسُّ شيئًا أقول إني سيدي، يا
وأعطيتني باألمس كنَّا فلما عندنا، كانت عجوز امرأٍة من صغرها يف السحر تعلََّمِت كانت
وقالت: ضحكت إنها ثم وبكت، وجهها وغطَّْت بنتي إليه فنظرت عليها، به دخْلُت العجَل
الرجال وأين لها: فقلت األجانب؟ الرجاَل عيلَّ تُدِخل حتى عندك قدري َخسَّ قد أبي، يا
التاجر، سيدي ابُن معك الذي العجل هذا إن يل: فقالت وضحكِت؟ بكيِت وملاذا األجانب؟
فمن بكائي سبب وأما ضحكي، سبب فهذا وأمه، هو أبيه زوجة وسحرته مسحور ولكنه
الصباح بطلوع صدقت وما العجب، غاية ذلك من بُْت فتعجَّ أبوه. ذبحها حيث أمه أجل
سكران وأنا معه خرجُت الراعي هذا كالَم الجني أيها سمعُت فلما ألُعِلمك. إليك جئُت حتى
بت فرحَّ داره، إىل أتيت أن إىل يل، حصل الذي والرسور الفرح كثرة من ُمدام غري من
أحقٌّ الراعي: البنة فقلت عيلَّ، َغ وتمرَّ إيلَّ جاء العجل إن ثم يدي، وقبََّلْت الراعي ابنة بي
لها: فقلُت كبدك. وحشاشة ابنك إنه سيدي، يا نعم فقالت: العجل؟ ذلك عن تقولينه ما
َمْت فتبسَّ واألموال. املوايش من أبيك يد تحت ما عندي فلك خلَّصِته، أنت إْن الصبية، أيتها
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أن والثاني به، تزوِّجني أن األول برشطني: إال املال يف رغبة يل ليس سيدي، يا وقالت:
مكرها. آمن فلسُت وإال وأحبسها؛ سحَرتْه َمن أسحر

يد تحت ما جميع ذلك فوق ولك قلُت: الراعي بنت كالَم الجني أيها سمعُت فلما
طاسة أخذت كالمي سمعْت فلما مباح، لك فدُمها عمي بنت وأما زيادة، األموال من أبيك
عجًال خلقك هللا كان إن له: وقالت العجل، بها ت ورشَّ عليها عزمت إنها ثم ماء، ومألتها
تعاىل. هللا بإذن األوىل خلَقِتك إىل فُعْد مسحوًرا كنَت وإن تتغري، وال الصفة هذه عىل فُدْم
ما جميع يل اْحِك عليك باهلل له: وقلُت عليه فوقعُت إنسانًا، صار ثم انتفض، به وإذا
هللا قيََّض قد ولدي، يا فقلت: لهما، جرى ما جميع يل فحكى عمي. بنُت وبأمك بك صنَعْت
ابنة سحرت إنها ثم الراعي، ابنة زوَّجتُه الجني أيها إني ثم حقك. وخلص خلَّصك َمن لك
فأخربوني حالهم، عن فسألتهم الجماعة هؤالء فرأيُت هنا إىل وجئُت الغزالة، هذه عمي

حديثي. وهذا يكون، ما ألنظر فجلسُت التاجر، لهذا جرى بما
الشيخ َم تقدَّ ذلك فعند دمه، ثلث لك وهبُت وقد عجيب، حديث هذا الجني: فقال
الكلبتني هاتني أن الجان ملوك سيد يا اعلم له: وقال السالقيتني، الكلبتني صاحب الثاني
فيه أبيع دكانًا أنا ففتحت دينار، آالف ثالثة لنا وخلَّف والدي ومات ثالثهما، وأنا أخواي،
يشء، معه وما أتى ثمَّ القوافل، مع سنة مدَة عنَّا وغاب بتجارته، أخي وسافر وأشرتي،
عز — هللا قدَّر أخي، يا وقال: فبكى السفر؟! بعدم عليك أرشُت أََما أخي، يا له: فقلت
إىل به وطلعت فأخذته شيئًا. أملك ولست فائدة، الكالم لهذا يَبَْق ولم بهذا عيلَّ — وجل
وقلت وإياه، أنا وأكلُت الفاخرة، املالبس من ُحلًَّة وألبستُه الحمام إىل به ذهبت ثم الدكان،
بيني املال رأس دون أقسمه ثم السنة، إىل السنة من دكاني ربح أحسب إني أخي، يا له:
— هللا فحمدت دينار؛ ألَفْي فوجدته مايل ربح من الدكان حساَب عملُت إني ثم وبينك.
بعضنا مع وأقمنا شطرين، وبينه بيني الربح وقسمت الفرح، غاية وفرحت — وجل عز
أي لهما: وقلُت أَْرَض، فلم معهما أسافر أن وأراَدا أيًضا، السفر طلبَا أخويَّ إن ثم أياًما،
دكاكيننا يف أقمنا بل أُِطْعهما، ولم عيلَّ ا فألحَّ أنا؟! أكسب حتى سفركما يف كسبتما يشء
ثم كوامل، سنوات ستُّ مَضْت حتى السفر عيلَّ يعرضان وهما كاملة، سنًة ونشرتي نبيع
فإذا فحسبناه املال. من عندنا ما نحسب إننا ، أخويَّ يا لهما: وقلت السفر عىل وافقتهما
ويأخذ أمٌر، أصابنا إذا لينفعنا األرض تحت نصفها ندفن فقلت: دينار، آالف ستة هو
نصفني، متُه وقسَّ املال فأخذت الرأي. ِنْعم قاَال: فيها. ونتسبب دينار ألَف منَّا واحد كلُّ
ألف منَّا واحد كلَّ فأعطيت األخرى، دينار آالف الثالثة وأما دينار، آالف ثالثة ودفنت
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كامل شهر مدة وسافرنا حوائجنا، فيها ونقلنا مركبًا، واكرتينا بضائع، وجهزنا دينار،
السفر أردنا ثم دنانري، عرشة الدينار يف فربحنا بضائعنا، وِبْعنَا مدينة، دخلنا أن إىل
هل سيدي، يا وقالت: يديَّ فقبَّلت مقطع، خلق عليها جارية البحر شاطئ عىل فوجدنا
لم ولو واملعروف اإلحسان عندي إن نعم، قلت: عليهما؟ أجازيك ومعروف إحسان عندك
فافعل نفيس، وهبتك قد فإني بالدك، إىل وخذني تزوَّجني سيدي، يا فقالت: تجاِزني.
حايل. يغرَّنَّك وال عليهما، ويجازي واإلحسان املعروف معه يُصنَع ن ممَّ ألني معروًفا؛ معي
وكسوتها، فأخذتها — وجل عز — هللا يريده ألمر إليها قلبي حن كالمها سمعت فلما
أحبها وقد سافرنا، ثم وأكرمتها، عليها وأقبلت حسنًا، فرًشا املركب يف لها وفرشت
فغاَرا ، أخويَّ عن بها واشتغلت نهاًرا، وال ليًال أفارقها ال ورصت عظيمة، محبة قلبي
ثَا وتحدَّ جميعه، املال يف عيونهما وطمحت بضاعتي، وكثرة مايل، عىل وحسداني مني
أعمالهما، الشيطان لهم وزيََّن لنا. جميعه املال ويصري أخانا نقتل وقاَال: مايل، وأخذ بقتيل
استيقَظْت فلما البحر، يف ورميانا وزوجتي أنا وحمالني زوجتي، بجانب نائم وأنا فجاءاني
قليًال، عني وغابت جزيرة، عىل وأطلعتني وحملتني عفريتة، فصارت انتفَضْت زوجتي
هللا بإذن القتل من يْتُك ونجَّ حملتك التي زوجتك أنا يل: وقالت الصباح، عند إيلَّ وعادت
بالحال فجئتك ملسو هيلع هللا ىلص، ورسوله باهلل مؤمنة وأنا هلل، قلبي فَحبَّك رأيتك جنية، أني واعلم تعاىل،
وال أخَويْك، عىل غضبُت وقد الغرق، من يْتُك نجَّ قد أنا وها بي، فتزوَّْجَت فيه رأيتني الذي
هالك أما لها: وقلت فعلها، عىل وشكرتها بُْت، تعجَّ حكايتها سمعت فلما أقتلهما. أن بد
سمعت فلما آخره، إىل الزمان أول من معهما يل جرى ما لها حكيت ثم ينبغي. فال أخويَّ
عليك باهللِ لها: فقلت وأُهِلكهما. مراكبهما وأُغِرق إليهما أطري الليلة هذه يف أنا قالت: كالمي
عىل أخواي وهم فعله. امليسء كفى أساء، مَلن محسنًا يا يقول: املثل صاحب فإن تفعيل؛ ال
عىل فوضعتني وطارت حملتني إنها ثم فاستعطفتها، قتلهما. من بد ال قالت: حال. كل
بعدما دكاني وفتحت األرض، تحت خبَّأته الذي وأخرجت األبواب، ففتحت داري، سطح
الكلبني هذين فوجدت داري دخلُت الليل كان فلما بضائع، واشرتيت الناس، عىل سلَّْمُت
هذان قالت: وزوجتي إال أشعر فلم بي، وتعلََّقا وبكيَا، إيلَّ قاَما رأياني فلما فيها، مربوطني
ذلك، بهما ففعلت أختي إىل أرسلُت أنا قالت: الفعل؟ هذا بهما فعل َمن فقلت: أخواَك.
عرش إقامتهما بعد تخلصهما إليها سائر وأنا فجئُت سنوات. عرش بعد إال يتخلصان وال
أنظر حتى أبرح أالَّ فأردُت له، جرى بما فأخربني الفتى هذا فرأيت الحال، هذه يف سنوات
ثلث لك وهبُت وقد عجيبة، حكاية إنها الجني: قال قصتي. وهذه وبينه، بينك يجري ما

جنايته. يف دمه
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أعجب حكايًة لك أحكي أنا للجني: قال البغلة صاحب الثالث الشيخ أن بلغني قالت:
أيها الشيخ: فقال نعم. قال: الجني! أيها وجنايته دمه باقي يل وتهب االثنني، حكاية من
كاملة، سنة عنها وغبُت سافرُت زوجتي، كانت البغلة هذه إن الجان، ورئيس السلطان
يف وهما الفراش، يف معها راقًدا أسوَد عبًدا فرأيت الليل، يف إليها وجئت سفري قضيت ثم
فتكلَّمت ماء، فيه بكوز إيلَّ وقامت عجَلْت رأتني فلما وهراش، وتقبيل وضحك وغنج كالم
كلبًا، الحال يف فرصُت كلب. صورة إىل الصورة هذه من اخرج وقالت: ورشتني، عليه
جزَّار، دكان إىل وصلُت حتى سائًرا أزل ولم الباب من فخرجُت البيت، من فطردتني
فلما بيته، بي ودخل أخذني الدكان صاحب رآني فلما العظام، من آكل ورصُت فتقدَّمت
فقال به؟! علينا وتدخل برجل لنا أتجيء وقالت: مني وجهها غطَّت الجزار بنت رأتني
سمع فلما تخليصه. عىل أقدر وأنا امرأته سحَرتْه الكلب هذا إن قالت: الرجل؟ أين أبوها:
ت ورشَّ عليه، وتكلََّمْت ماء فيه كوًزا فأخذت خلِّصيه. بنتي يا عليك باهلل قال: كالمها أبوها
صورتي إىل فرصت األوىل. صورتك إىل الصورة هذه من اخرج وقالت: قليًال، منه عيلَّ
من قليًال فأعطتني سحرتني. كما زوجتي تسحري أن أريد لها: وقلت يدها فقبَّْلُت األوىل،
فوجدتُها طالب. أنت كما تصري فإنها عليها، املاء هذا ُرشَّ نائمًة رأيتَها إذا وقالت: املاء،
يف فصارت بغلة، صورة إىل الصورة هذه من اخرجي وقلت: املاء، عليها فرَشْشُت نائمًة
التَفَت ثم الجان. ملوك ورئيس السلطان أيها بعينك تنظرها التي هذه وهي بغلة، الحال
من فرغ فلما صحيح. هذا نعم، باإلشارة: وقالت رأسها فهزَّْت أصحيح؟ وقال: إليها

دمه. ثلث له ووهب الطرب، من الجني اهتز حديثه
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ما أختي، يا أختها: لها فقالت املباح، الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
إن القابلة الليلة به أحدثكم ا ممَّ هذا وأين فقالت: وأعذبه! وألذه وأطيبه، حديثك أحىل
عجيب. ألنه حديثها؛ بقيَة أسمع حتى أقتلها ال وِهللا امللك: فقال امللك؟ وأبقاني عشُت
الوزير عليه ودخل حكمه، محل إىل امللك فخرج الصباح، إىل متعانَقنْي الليلة تلك باتَا ثم
انَْفضَّ ثم النهار، آِخر إىل وأَمَر ونهى وعَزَل، ووىلَّ امللك فحكم الديوان، واحتبك والعسكر،
الوزير، بنت من حاجته وقىض الليل أقبل فلما قرصه. إىل شهريار امللك ودخل الديوان،

حديثك. لنا أَتِممي أختي، يا دنيازاد: أختها لها قالت
حكايًة للجني قال ملَّا الثالث الشيخ أن السعيد امللك أيها بلغني وكرامة، حبٍّا فقالت:
لك وهبُت قد وقال: الطرب، من واهتَزَّ العجب، غايَة الجني َب تعجَّ الحكايتني، من أعجب
ورجع بالسالمة، وهنَّوه وشكرهم الشيوخ عىل التاجر فأقبل لكم. وأطلقتُه جنايته باقي

بلده. إىل واحد كل

العفريت مع الصياد حكاية

بلغني قالت: الصياد؟ حكاية وما امللك: لها فقال الصياد. حكاية من بأعجب هذه وما
وهو أوالد، وثالثة زوجة وله السن، يف طاعنًا وكان صياد، رجل كان أنه السعيد امللك أيها
خرج إنه ثم غري، ال مرات أربَع يوم كل شبكته يرمي أنه عادته من وكان الحال، فقري
إىل وصرب شبكته، وطرح مقطفه وحطَّ البحر، شاطئ إىل الظهر وقت يف األيام من يوًما
فذهب ذلك، عىل يقدر فلم فجذبها ثقيلة، فوجدها خيطانها جمع ثم املاء، يف استقرت أن
زال وما الشبكة، حول املاء يف وغطس تعرَّى ثم فيه، وربطها وتًِدا ودقَّ الرب، إىل بالطرف
فلما ميتًا، حماًرا فيها فوجد الشبكة، إىل وأتى ثيابه ولبس ففرح أطلعها، حتى يعالج
عجيب، الرزق هذا إن قال: ثم العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقال: حزن ذلك رأى

يقول: وأنشد

ِب��اْل��َح��َرَك��ْة ال��رِّْزُق َف��َل��يْ��َس َع��نَ��اَك أَْق��ِص��ْر َواْل��َه��َل��َك��ْة ال��لَّ��يْ��ِل َظ��َالِم ِف��ي َخ��اِئ��ًض��ا يَ��ا

من فرغ فلما وعرصها، الشبكة من خلَّصه امليت الحمار رأى ملا الصياد إن ثم
حتى عليها وصرب فيه، وطرحها هللا. باسم وقال: البحر، نزل ذلك وبعد نرشها، عرصها
وتعرَّى الشبكة، فربط سمك أنه فظنَّ األول؛ من أكثر ورسخت فثقلت جذبها ثم استقرت،
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مآلن وهو كبريًا، زيًرا فيها فوجد الرب، عىل وأطلعها خلََّصها أن إىل عالج ثم وغطس، ونزل
الشاعر: قول وأنشد َف، تأسَّ ذلك رأى فلما وطني، بَرْمٍل

��ي َف��ِع��فِّ ��ي تَ��كُّ��فِّ َل��ْم إِْن ��ي ُك��فِّ ال��دَّْه��ِر ُح��ْرَق��َة يَ��ا
��ي َك��فِّ ِب��َص��نْ��َع��ِة َوَال أُْع��ِط��ي ِب��َح��ظِّ��َي َف��َال
��ي تُ��ُوفِّ ِرْزِق��ي َوَج��ْدُت ِرْزِق��ي أَْط��لُ��ُب َخ��َرْج��ُت
ُم��تَ��َخ��فِّ َوَع��اِل��ٍم ُظ��ُه��وٍر ِف��ي َج��اِه��ٍل َك��ْم

مرة، ثالث البحر إىل وعاد هللا واستغفر ونظَّفها، شبكته وعرص الزير، رمى إنه ثم
فأنشد وقوارير، شقافة فيها فوجد وجذبها استقرت، حتى عليها وصرب الشبكة ورمى

الشاعر: قول

َخ��طُّ َوَال َع��َل��يْ��َك يُ��ْج��ِدي َق��َل��ٌم َوَال َربْ��ُط َوَال َل��َديْ��َك َح��لٌّ َال ال��رِّْزُق ُه��َو

أربع غري شبكتي أَْرِم لم أني تعلم إنك اللهم وقال: السماء إىل رأسه رفع إنه ثم
استقرت أن إىل وصرب البحر، يف الشبكة ورمى هللا ى سمَّ إنه ثم ثالثًا. رميت وقد مرات،
باهلل. إال قوة وال حول ال فقال: األرض، يف اشتبكت بها وإذا جذبها، يطق فلم وجذبها،
فيها فوجد وفتحها الرب، عىل طلعت أن إىل فيها يعالج وصار عليها، وغطس فتعرى
سليمان، سيدنا خاتم طبع عليه برصاص مختوم وفمه مآلن، أصفر نُحاس من قمقًما
دنانري عرشة يساوي فإنه النحاس، سوق يف أبيعه هذا وقال: فرح، الصياد رآه فلما
يف وأدَّخره فيه، ما وأنظر أفتحه، أني بد ال فقال: ثقيًال فوجده حرََّكه إنه ثم ذهبًا.
فكَّه أن إىل الرصاص يف وعالج سكينًا، أخرج إنه ثم النحاس. سوق يف أبيعه ثم الخرج،
خرج ولكن يشء، منه ينزل فلم فيه، ما ليَنكبَّ وهزَّه األرض، عىل وحطه القمقم، من
غاية فتعجب األرض، وجه عىل ومىش السماء، َعنان إىل صعد دخان القمقم ذلك من
السحاب يف رأسه عفريتًا فصار انتفض ثم واجتمع، الدخان تكامل ذلك وبعد العجب،
وأسنان كاملغارة، وَفٍم كالصواري، ورجلني كاملداري، وأيٍد كالقبة، برأس الرتاب، يف ورجاله
ذلك الصياد رأى فلما أغرب، أشعث كالرساجني، وعينني كاإلبريق، ومناخري كالحجارة،
رآه فلما طريقه، عن وعمي ريقه، ونشف أسنانه، وتشبَّكت فرائصه، ارتعدت العفريت
فإني تقتلني؛ ال هللا، نبي يا العفريت: قال ثم هللا. نبي سليمان هللا، إال إله ال قال: العفريت
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الرتاب. يف وِرْجاله السحاب يف رأُسه ِعْفريتًا، فصار انتفض ثم

نبي سليمان أتقول املارد، أيها الصياد: له فقال أمًرا. لك وأعيص قوًال، لك أخالف عدت ال
وما قصتك، فما الزمان؟ آِخر يف ونحن سنة، وثمانمائة ألف مدة من مات وسليمان هللا،

القمقم؟ هذا يف دخولك سبب وما حديثك،
بماذا الصياد: فقال صياد. يا أبرش هللا، إال إله ال قال: الصياد كالَم املارد سمع فلما
البشارة هذه عىل تستحق الصياد: قال القتالت! أرشَّ الساعة هذه يف بقتلك فقال: تبرشني؟
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وقد قتيل، يُوِجب يشء وأي تقتلني، يشء ألي بعيد، يا عنك السرت زوال العفاريت َقيَِّم يا
عيلَّ تََمنَّ العفريت: فقال الرب؟ إىل وطلَّعتك البحر، قرار من ونجيتك القمقم، من خلصتك
منك؟ جزائي هذا يكون حتى ذنبي ما الصياد: فقال تُقتَلها؟ قتلة وأي تموتها، موتة أي
روحي فإن الكالم؛ يف وأوجز ُقْل الصياد: قال صياد. يا حكايتي اسمع العفريت: قال

قدمي. إىل وصلت
الجن، وصخر أنا داود بن سليمان عصيت وقد املارقني، الجن من أني اعلم قال:
أنفي، رغم عىل ذليل وأنا إليه وقادني ُمكرًها، بي فأتى برخيا، بن آصف وزيره يل فأرسل
تحت والدخول اإليمان عيلَّ وعرض مني، استعاذ سليمان رآني فلما يديه، بني وأوقفني
باالسم وطبعه بالرصاص عيلَّ وختم فيه، وحبسني القمقم هذا فطلب فأبيت، طاعته
يف وقلت عام، مائة فأقمت البحر، وسط يف وألَقْونِي فاحتملوني، الجن وأمر األعظم،
عيلَّ ودخَلْت أحٌد، يخلِّصني ولم عام مائة فَمرَّْت األبد. إىل أغنيته خلَّصني َمن كلُّ قلبي:
عيلَّ فمرَّ أحٌد، يخلِّصني فلم األرض. كنوَز له فتحُت خلَّصني َمن كلُّ فقلت: أخرى، مائة
أحد؛ يخلِّصني فلم حاجات. ثالث له أقيض خلَّصني َمن كلُّ فقلت: أخرى، عام أربعمائة
كيف ومنَّيته قتلته، الساعة هذه يف خلَّصني َمن كلُّ نفيس: يف وقلت شديًدا، غضبًا فغضبت

تموت. كيف ومنَّيتك خلَّصتني، قد أنت وها يموت.
هذه يف إال أخلِّصك جئُت ما أنا العجب، هلل يا قال: العفريت كالَم الصياد سمع فلما
عليك هللاُ يسلِّط تهلكني وال عنك، هللا يَْعُف قتيل عن اْعُف للعفريت: الصياد قال ثم األيام!
ذلك من َق تحقَّ فلما تموتها. موتة عيلَّ فتمنَّ قتلك، من بد ال املارد: فقال يُهِلكك. َمن
أقتلك ما وأنا العفريت: فقال أعتقتك. ملا إكراًما عني اْعُف وقال: العفريت راَجَع الصياُد،
فتقابلني مليًحا معك أصنع هل العفاريت، شيخ يا الصياد: له فقال خلصتني. ما ألجل إال

قال: حيث املثل يكذب لم ولكن بالقبيح؟

ال��َف��َواِج��ِر ِف��َع��اِل ِم��ْن َل��َع��ْم��ِري َوَه��ذَا ِه ِب��ِض��دِّ َق��ابَ��لُ��ونَ��ا َج��ِم��ي��ًال َف��َع��ْل��نَ��ا
َع��اِم��ِر أُمِّ ُم��ِج��ي��ُر ُج��وِزي َك��َم��ا يُ��َج��اَز أَْه��ِل��ِه َغ��يْ��ِر َم��ْع اْل��َم��ْع��ُروَف يَ��ْف��َع��ِل َوَم��ْن

هذا الصياد: فقال موتك. من بد فال تطمع، ال له: قال كالمه العفريت سمع فلما
وعقيل، بحيلتي هالكه يف أمًرا أَدبِّر أنا وها كامًال، عقًال هللا أعطاني وقد ، إنيسٌّ وأنا جنيٌّ
له: فقال نعم. قال: قتيل؟ عىل ْمَت صمَّ هل للعفريت: قال ثم وخبثه. بمكره يدبِّر وهو
ثم نعم. قال: فيه. وتصدقني يشء عن أسألك سليمان، خاتم عىل املنقوش األعظم باالسم
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له: فقال وأوجز. اسأل له: وقال ، واهتزَّ اضطرب األعظم االسم ِذْكر سمع ملا العفريت إن
له فقال كلك؟ يسعك فكيف رجلك، وال يدك يسع ال والقمقم القمقم، هذا يف كنَت كيف
أنظرك حتى أبًدا أصدِّق ال الصياد: فقال فيه؟ كنُت أنني تصدِّق ال أنت وهل العفريت:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بعيني. فيه
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أنظرك حتى أبًدا أصدِّقك ال للعفريت: قال ملا الصياد أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
يف ودخل اجتمع ثم الجو، إىل صاعًدا دخانًا وصار العفريت انتفض القمقم. يف بعيني
السدادة وأخذ أرسع بالصياد وإذا القمقم، داخل الدخان استكمل حتى قليًال قليًال القمقم
موتة أي عيلَّ تََمنَّ له: وقال العفريت ونادى القمقم، فم بها وَسدَّ املختومة، الرصاص
يصطاد، أن أمنعه هنا أتى َمن وكلُّ بيتًا، هنا يل وأبني البحر، هذا يف َألرمينَّك تموتها،
سمع فلما بينها. ه ويخريِّ املوت أنواع له يبني طلَّعه َمن وكلُّ عفريت، هنا له: وأقول
طبع عليه ورأى محبوًسا، نفسه ورأى يقدر، فلم الخروج، أراد الصياد كالَم العفريت
إن ثم وأصغرها، وأقذرها العفاريت أحقر سجِن يف سجنه الصياد أن وعلم سليمان، خاتم
بد. ال بد، ال الصياد: فقال ال. ال العفريت: له فقال البحر، جهة إىل بالقمقم ذهب الصياد
البحر، يف أُلقيك قال: صياد؟ يا بي تصنع أن تريد ما وقال: وخضع، كالمه املارد فلطف
قلُت أََما الساعة، تقوم أن إىل تمكث أجعلك فأنا عام، وثمانمائة ألًفا فيه أقمَت كنَت إن
هللا فألقاك غدري، إال أردَت وما قويل، فأبيَت هللا، يقتُلك تقتلني وال هللا، يُبِْقك أبقني لك
تكذب الصياد: له فقال إليك. أُحِسن حتى يل افتح العفريت: فقال بك. فغدرُت يدي، يف
شأن وما العفريت: فقال رويان. والحكيم يونان امللك وزير َمثَُل ومثلك َمثَِيل أنا ملعون، يا

قصتهما؟ وما رويان، والحكيم يونان امللك وزير
يف واألوان، العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه العفريت أيها اعلم الصياد: فقال
وأعوان وبأس وجنود مال ذا وكان يونان، امللك له يقال ملك رومان، وأرض الفرس مدينة
منه ينفعه ولم والحكماء، األطباء فيه عجزت قد بََرٌص جسده يف وكان األجناس، سائر من
دخل قد وكان يداويه، أن األطباء من أحد يقدر ولم دهان، وال سفوف وال أدوية، رشب
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بالكتب عارًفا وكان رويان، الحكيم له يقال السن يف طاعن كبري حكيٌم يونان امللك مدينَة
بأصول وعامًلا والنجوم، الطب وِعْلم والرسيانية، والعربية والرومية والفارسية اليونانية
والحشائش، النباتات بخواص وعامًلا تها، ومرضَّ منفعتها من أمورها وقواعد حكمتها،
وغريها، الطبية العلوم جميع وحاز الفالسفة، ِعْلَم عرف قد والنافعة، املرضة واألعشاب
بدنه يف له جرى وما امللك خرب سمع قالِئَل، أياًما بها وأقام املدينة دخل ملا الحكيم إن ثم
ذلك بلغ فلما العلوم، وأهل األطباء مداواته عن عجزت وقد به، هللا ابتاله الذي الربص من
زين عىل الشمس وسلمت والح، بنوره وأضاء الصباح أصبح فلما مشغوًال، باَت الحكيم
والنَِّعم، العز بدوام له ودعا األرض وقبََّل يونان، امللك عىل ودخل ثيابه، أفخر لبس املالح،
يف الذي هذا من اعرتاك ما بلغني امللك، أيها فقال: بنفسه، وأعلمه تكلََّم، به ما وأحسن
وال امللك، أيها أداويك أنا وها زواله، يف الحيلة يعرفوا لم األطباء من كثريًا وأن جسدك،

بدهن. أدهنك وال دواء، أسقيك
أُْغِنيك أبرأتني إن فوهللا تفعل؟! كيف له: وقال َب، تعجَّ كالَمه يونان امللك سمع فلما
خلع إنه ثم وحبيبي. نديمي وتكون لك، فهو تتمناه ما وكل عليك، وأُنِعم الولد، لولد
أبرئك نعم، قال: دهان؟! وال دواء بال املرض هذا من أتربئني له: وقال إليه، وأحسن عليه
ذكرته الذي الحكيم، أيها له: قال ثم العجب، غاية امللك َب فتعجَّ جسدك. يف مشقة بال
ثم وطاعة. سمًعا له: قال ولدي! يا به فأرسع األيام؟ أي ويف األوقات، أي يف يكون يل
األدوية استخرج ثم وعقاقريه، وأدويته كتبه فيه وحطَّ بيتًا، له واكرتى امللك عند من نزل
فلما بمعرفته، كرة له وصنع قصبة، له وعمل وجوَّفه، صولجانًا منها وجعل والعقاقري،
بني األرض وقبَّل عليه، ودخل الثاني، اليوم يف امللك إىل طلع منها، وفرغ الجميع صنع

والصولجان. بالكرة يلعب وأن امليدان، إىل يركب أن وأمره يَديْه،
يف الجلوس به استقر فما الدولة، وأرباب والوزراء اُب والُحجَّ األمراء معه وكان
الصولجان، هذا خذ له: وقال الصولجان، وناوله رويان، الحكيم عليه دخل حتى امليدان
يعرق حتى بقوتك الكرة به وارضب امليدان، يف وامِش القبضة، هذه مثل عليه واقبض
الدواءُ وأثََّر عرقت فإذا جسدك، سائر يف فيرسي كفك، من الدواء فينفذ وجسدك، كفك
فعند والسالم. بُِرئت فقد ونَْم، واغتسل الحماَم ذلك بعد وادخل قرصك، إىل فارجع فيك،
وُرِميَِت الجواد، وركب بيده وأمسكه الحكيم، من الصولجان ذلك يونان امللك أخذ ذلك
قصبة عىل بكفه قابض وهو بقوة ورضبها لحقها، حتى خلفها وساق يَديْه، بني الكرة
من الدواء له ورسى بدنه، وسائر كفه، عرق حتى الكرة به يرضب زال وما الصولجان،
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وأن قرصه، إىل بالرجوع فأمره جسده، يف رسى الدواء أن رويان الحكيم وعرف القبضة،
فأَْخَلْوه الحماَم له يُخلُوا أن وأمر وقته، من يونان امللك فرجع ساعته، من اَم الحمَّ يدخل
واغتسل الحمام ودخل قماشه، للملك وأعدُّوا املماليك، وتسابََق الفراشون، وتساَرَع له،

فيه. ونام قرصه إىل وركب منه خرج ثم الحمام، داخل ثيابه ولبس جيًدا، غسًال
إىل رجع فإنه رويان، الحكيم أمر من كان ما وأما يونان، امللك أمر من كان ما هذا
فدخل الدخول، يف له فأذن عليه واستأذن امللك، إىل طلع الصباح أصبح فلما وبات، داره

األبيات: بهذه امللك إىل وأشار يَديْه، بني األرض وقبََّل

أَبَ��ا َل��َه��ا ِس��َواَك يَ��ْوًم��ا َدَع��ْت َوإِذَا أَبً��ا َل��َه��ا ُدِع��ي��َت إِذْ اْل��َف��َص��اَح��ُة َزَه��ِت
َغ��يَ��اِه��بَ��ا اْل��َك��ِري��ِه اْل��َخ��ْط��ِب ِم��َن تَ��ْم��ُح��و أَنْ��َواُرُه الَّ��ِذي اْل��َوْج��ِه َص��اِح��َب يَ��ا
ُم��َق��طِّ��بَ��ا ال��زََّم��اِن َوْج��َه نَ��َرى َال َك��ْي ُم��تَ��َه��لِّ��ًال ُم��ْش��ِرًق��ا َوْج��ُه��َك َزاَل َم��ا
ال��رُّبَ��ا َم��َع ��َح��اِب ال��سَّ ِف��ْع��َل ِب��نَ��ا َف��َع��َل��ْت الَّ��ِت��ي اْل��ِم��نَ��َن َف��ْض��ِل��َك ِم��ْن أَْوَل��يْ��تَ��ِن��ي
َم��آِربَ��ا ال��زََّم��اِن ِم��َن بَ��َل��ْغ��َت َح��تَّ��ى اْل��ُع��َال َط��َل��ِب ِف��ي اْل��َم��اِل ُج��لَّ َوَص��َرْف��َت

وخلع بجانبه، وأجلسه وعانقه قدميه، عىل قائًما امللك نهض شعره من فرغ فلما
الربص، من شيئًا فيه يجد فلم جسده إىل نظر الحمام من امللك خرج وملا السنية، الخلع
وانرشح، صدره واتسع الفرح، غاية بذلك ففرح البيضاء؛ الفضة مثل نقيٍّا جسده وصار
وأكابر اُب الُحجَّ عليه ودخلت ملكه، رسير عىل وجلس الديوان، دخل الصباح أصبح فلما
بموائد وإذا بجانبه، وأجلسه مرسًعا، إليه قام رآه فلما رويان، الحكيم عليه ودخل الدولة،
أعطى الليل أقبل فلما نهاره، طول ينادمه عنده زال وما صحبتَه، فأكل ُمدَّْت قد الطعام
يونان وامللك داره، إىل وانرصف جواده وأركبه والهدايا، الخلع غري دينار ألَفْي الحكيَم
ما فوِهللا بدهان! يدهنِّي ولم جسدي، ظاهر من داواني هذا ويقول: صنعه من ب يتعجَّ
وأنيًسا جليًسا أتخذه وأْن واإلكرام، اإلنعاُم الرجِل لهذا عيلَّ فيجب بالغة، حكمة إال هذه

الزمان. مدى
أصبح فلما مرضه، من وخالصه جسمه، بصحة فرحان مرسوًرا يونان امللك وبات
والوزراء األمراء وجلست يَديْه، بني دولته أرباب ووقفت كرسيه، عىل وجلس امللك خرج
فقام يَديْه، بني األرَض وقبََّل عليه فدخل رويان، الحكيم طلب ثم ويساره، يمينه عىل
معه يتحدَّث يزل ولم وأعطاه، عليه وخلع وحيَّاه، معه وأكل بجانبه، وأجلسه امللك له
وهو داره إىل الحكيم انرصف ثم دينار، وألف ِخَلٍع بخمس له فرسم الليل، أقبل أن إىل
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والوزراء األمراء به أحدقت وقد الديوان، إىل امللك خرج الصباح أصبح فلما للملك، شاكر
حسود، بخيل لئيم الطالع، نحس املنظر، بَِشع وزرائه من وزيٌر له وكان والحجاب،
وأعطاه رويان، الحكيم قرََّب امللك أن الوزير ذلك رأى فلما واملقت، الحسد عىل مجبول
حسد. من جسد خال ما املعنى: يف قيل كما الرش، له وأضمر عليه حسده اإلنعام، هذا

يخفيه. والعجز تُظِهره القوة النفس، يف كمنٌي الظلم املعنى: يف وقيل
العرص ملك يا له: وقال يَديْه، بني األرَض وقبََّل يونان، امللك إىل َم تقدَّ الوزير إن ثم
عنك أخفيتُها فإْن عظيمة، نصيحة عندي ولك إحسانُك، الناَس شمل الذي أنت واألوان،
وما الوزير: كالم أزعجه وقد امللك فقال لك. أبديتها أبديها أن أمرتني فإن زنا، ولَد أكون
الدهر فما العواقب يف ينظر لم َمن القدماء: قالت قد الجليل، امللك أيها فقال: نصيحتك؟
زواَل يطلب َمن وعىل عدوِّه، عىل أنعم حيث صواب؛ غري عىل امللَك رأيُت وقد بصاحب. له
من امللك عىل أخىش وأنا القرب، غايَة وقرَّبَه اإلكرام، غاية وأكرمه إليه أحسن وقد ملكه،
فقال إليه؟ وأُحِسن عدوي أنه تزعم الذي َمن له: وقال لونه، َ وتغريَّ امللك فانزعج ذلك.
إن امللك: له فقال رويان. الحكيم إىل أشري فأنا فاستيقظ؛ نائًما كنَت إن امللك، أيها له:
مريض من وأبرأني بيدي، قبضته بيشء داواني ألنه عندي؛ الناس أعز وهو صديقي هذا
فكيف ورشًقا، غربًا الدنيا يف الزمان هذا يف مثله يوجد ال وهو األطباء، فيه عجزت الذي
يف له وأعمل والجرايات، الجوامك له أرتب اليوم هذا من وأنا املقال؟ هذا عليه تقول أنت
إال ذلك تقول أنك أظنُّ وما عليه، قليًال َلكان ملكي يف قاسمتُه ولو دينار، ألف شهر كل

… أعلم وهللا ذكر يونان: امللك قال ثم السندباد. امللك عن بلغني كما حسًدا
ما أختي، يا أختها: لها فقالت املباح، الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
املقِبلة الليلَة به أحدثكم ا ممَّ هذا وأين لها: فقالت وأعذبه! وألذه وأطيبه حديثك أحىل
حديثها؛ بقية أسمع حتى أقتلها ال وِهللا نفسه: يف امللك فقال امللك؟! وأبقاني عشُت إْن
محل إىل امللك خرج ثم الصباح، إىل متعانَقنْي الليلة تلك باتَا إنهم ثم عجيب. حديث ألنه
الديوان انفضَّ ثم النهار، آخر إىل ونهى وأمر وعزل، ووىلَّ فحكم الديوان، واحتبك حكمه،

شهرزاد. الوزير بنت من حاجته وقىض الليل، وأقبل قرصه، امللك فدخل
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الحسد دخلك أنت الوزير، أيها لوزيره: قال يونان امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الباز. قتل عىل السندباد امللك ندم كما أندم ذلك وبعد أقتله، أن فرتيد الحكيم هذا أجل من
الفرجة يحب الفرس ملوك ملك كان أنه ذُِكر امللك: فقال ذلك؟ كان وكيف الوزير: فقال
الليل طول ويبيت نهاًرا، وال ليًال يفارقه وال ربَّاه باز له وكان والقنص، والصيد والتنزُّه
معلَّقة الذهب من طاسة له عامل وهو معه يأخذه الصيد إىل طلع وإذا يده، عىل حامله
ملك يا يقول: الصيد طري عىل بالوكيل وإذا جالس امللك فبينما منها، يسقيه رقبته يف
وساروا يده، عىل البازي وأخذ للخروج، امللك فاستعد الصيد. إىل الخروج أوان هذا الزمان،
فقال الشبكة، تلك يف وقعت بغزالة وإذا الصيد، شبكَة ونصبوا واٍد، إىل وصلوا أن إىل
بالغزالة وإذا الصيد، حلقَة عليها فضيَّقوا قتلتُه. جهته من الغزالة فاتت َمن كلُّ امللك:
للملك، األرَض تَُقبُِّل كأنها صدرها عىل يديها وحطت رجَليْها، عىل وشبت امللك، عىل أقبلت
العسكر إىل امللك فالتفت الرب، إىل وراحت دماغه، فوق من ففرَّت للغزالة، امللك فطأطأ
قلَت إنك يقولون: فقال: العساكر؟ يقول ماذا وزير، يا فقال: عليه، يتغامزون فرآهم
بها. أجيء حتى ألتبعنها رأيس وحياة امللك: فقال يُقتَل. جهته من الغزالة فاتت َمن كل
أن إىل عينيها عىل يلطشها البازي وصار وراءها، يزل ولم الغزالة، إثر يف امللك طلع ثم
وعلَّقها وسلخها، فذبحها ونزل فقلبها، ورضبها دبوًسا امللك فسحب ودوَّخها، أعماها
امللك فعطش ماء، فيه يوجد لم قفًرا املكان وكان ، َحرٍّ ساعة وكانت الرسج، قربوس يف
البًسا امللك وكان السمن، مثل ماء منها ينزل شجرًة فرأى امللك فالتفت الحصان، وعطش
قدامه، املاء ووضع املاء، ذلك من ومألها البازي، قبة من الطاسة فأخذ جلًدا، كفه يف
البازي أن وظن ومألها، ثانيًا الطاسة امللك فأخذ فقلبها، الطاسة لطش بالبازي وإذا
الطاسَة وأخذ البازي، من امللك فغضب وقلبها، ثانيًا فلطشها قدامه فوضعها عطشان
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الطيور، أشأم يا يخيِّبك هللا امللك: فقال بجناحه، البازي فقلبها للحصان وقدَّمها ثالثًا
فرمى بالسيف، البازي رضب ثم الحصان. وحرمت نفسك، وحرمت الرشب، من حرمتني
امللك فرفع الشجرة، فوق الذي انظر باإلشارة: ويقول رأسه، يقيم البازي فصار أجنحته
البازي، أجنحة قصِّ عىل امللك فندم سمها، يسيل والذي حية، الشجرة فوق فرأى عينه
إىل الغزالة فألقى األول، مكانه إىل وصل حتى الغزالة ومعه وسار حصانه، وركب قام ثم
فشهق يده، عىل والبازي الكريس، عىل امللك جلس ثم واطبخها. خذها له: وقال الطبَّاخ،
هذا الهالك، من خلَّصه حيث البازي! قتل عىل أسَفا وا حزنًا: امللك فصاح ومات، البازي

السندباد. امللك حديث من كان ما
فعلته الذي وما الشأن، العظيم امللك أيها له: قال يونان امللك كالم الوزير سمع فلما
ذلك، صحَة وستعلم عليك، شفقًة هذا معك أفعل إنما سوءًا؟ منه ورأيَت الرضورة، من
كان امللوك؛ من ملك ابن عىل احتال كان وزير هلك كما هلكَت، وإال نجوَت مني قبلَت فإن
يكون أن الوزيَر ذلك امللك فأمر وزيٌر، له وكان والقنص، بالصيد مولع ولد امللك لذلك
أبيه، وزير معه وخرج والقنص، الصيد إىل األيام من يوًما فخرج ه، توجَّ أينما ابنه مع
فاطلبه، الوحش هذا دونك امللك: البن الوزير فقال كبري، وحش إىل فنظرا جميًعا فساروا
فلم امللك، ابن َ وتحريَّ الَربِّيَّة، يف الوحش عنه وغاب العني، عن غاب حتى امللك ابن فقصده
َمن امللك: ابن لها فقال تبكي، وهي الطريق رأس عىل بجاريٍة وإذا يذهب، أين يعرف
فوق من فوقعت النعاس، فأدركني الربية يف وكنت الهند، ملوك من ملٍك بنُت قالت: أنت؟

حائرة. منقطعة فرصُت بنفيس أعلم ولم الدابة،
حتى وسار وأردفها دابته، ظهر عىل وحملها لحالها، َرقَّ كالمها امللك ابن سمع فلما
ثم الجزيرة، إىل فأنزلها رضورة. أزيل أن أريد سيدي، يا الجاريُة: له فقاَلْت بجزيرٍة، مرَّ
ألوالدها: تقول وهي غولة هي فإذا به، تعلم ال وهي خلفها فدخل فاستبطأها، تعوقت
بطوننا. يف نأكله أمنا يا به ائتينا لها: فقالوا سمني. بغالم اليوَم أتيتكم قد أوالدي، يا
ورجع، نفسه عىل وخيش فرائصه، وارتعدت بالهالك، أيقن كالمهم امللك ابن سمع فلما
لها: فقال خائًفا؟ بالك ما له: فقالت يرتعد، وهو الوجل كالخائف فرأته الغولة فخرجت
قالت نعم. لها: قال امللك. ابن أنا تقول إنك الغولة: فقالت منه. خائف وأنا عدوٍّا يل إن
وال بمال، يرىض ال إنه لها: فقال به؟ فرتضيه املال من شيئًا عدوك تعطي ال لك ما له:
كما مظلوًما كنَت إن له: فقالت مظلوم. رجل وأنا منه، خائف وأنا بالروح، إال يرىض
إىل رأسه امللك ابن فرفع تخافه. ما جميع ورشَّ ه رشَّ يكفيك فإنه عليه؛ باهلل فاستِعْن تزعم،
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عدوي، عىل انرصني السوء، ويكشف دعاه، إذا املضطر دعوَة يجيب َمن يا وقال: السماء
قدير. تشاء ما عىل إنك عني؛ وارصفه

بحديث ثَه وحدَّ أبيه، إىل امللك ابن وانرصف عنه انرصفت دعاءه الغولة سمَعِت فلما
إليه أحسنَت كنَت وإن القتالت، أقبح قتلك الحكيم لهذا آمنت متى امللك أيها وأنت الوزير،
بيشء الجسد ظاهر من املرض من أبرأك أنه ترى أََما هالكك، يف يدبر فإنه منك؛ وقرَّبته
فقد صدقَت، يونان: امللك فقال أيًضا. تمسكه بيشء يُهِلَكك أن تأمن فال بيدك، أمسكته
هالكي، طلب يف جاسوًسا أتى الحكيم هذا فلعل الناصح، الوزير أيها ذكرَت كما يكون
امللك إن ثم أشمه. بيشء يهلكني أن يقدر فإنه بيدي، أمسكتُه بيشء أبرأني كان وإذا
الوقت هذا يف إليه أرسل الوزير: له فقال فيه؟ العمل كيف الوزير، أيها لوزيره: قال يونان
بك. يغدر أن قبل به واغدر منه، وتسرتيح رشه فتُكَفى عنقه؛ فارضب حرض فإْن واطلبه،
فرحان، وهو فحرض الحكيم إىل أرسل امللك إن ثم الوزير. أيها صدقَت يونان: امللك فقال

املعنى: يف بعضهم قال كما الرحمن، َره قدَّ ما يعلم وال

ال��ثَّ��َرى بَ��َس��َط الَّ��ِذي إَِل��ى اْألُُم��وَر َوِك��ِل آِم��نً��ا ُك��ْن َدْه��ِرِه ِم��ْن َخ��اِئ��ًف��ا يَ��ا
َرا َق��دَّ َم��ا الَّ��ِذي ِم��َن اْألََم��اُن َوَل��َك يُ��نْ��َم��َح��ى َال َك��اِئ��ٌن َر اْل��ُم��َق��دَّ إِنَّ

الشاعر: قوَل للملك مخاطبًا الحكيم وأنشد

ال��نَّ��ثْ��ِر َم��َع نَ��ْظ��ِم��ي أَْع��َدْدُت ِل��َم��ْن ِل��ي َف��ُق��ْل ��ْك��ِر ِب��ال��شُّ ��َك ِل��َح��قِّ يَ��ْوًم��ا أَُق��ْم َل��ْم إِذَا
ُع��ذِْر َوَال َل��َديْ��َك َم��ْط��ٍل ِب��َال أَتَ��تْ��ِن��ي ِب��أَنْ��ُع��ٍم ��َؤاِل ال��سُّ َق��بْ��َل ِل��ي ُج��ْدَت َل��َق��ْد
َواْل��َج��ْه��ِر ��رِّ ال��سِّ ِف��ي ُع��ْل��يَ��اَك َع��َل��ى َوأَثْ��ِن��ي ��ُه َح��قَّ ثَ��نَ��اءََك أُْع��ِط��ي َال ِل��َي َف��َم��ا
َظ��ْه��ِري أَثْ��َق��َل��ْت َوإِْن ��ي َف��مِّ َل��َه��ا يَ��ِخ��فُّ َص��نَ��اِئ��ٍع ِم��ْن أَْوَل��يْ��تَ��ِن��ي َم��ا َس��أَْش��ُك��ُر

املعنى: يف وأيًضا

ال��َق��َض��ا إَِل��ى اْألُُم��وَر َوِك��ِل ُم��ْع��ِرًض��ا ُه��ُم��وِم��َك َع��ْن ُك��ْن
َم��َض��ى َق��ْد َم��ا ِب��ِه تَ��نْ��َس��ى َع��اِج��ٍل ِب��َخ��يْ��ٍر َوابْ��ِش��ْر
ِرَض��ى َع��َواِق��ِب��ِه ِف��ي َل��َك ُم��ْس��ِخ��ٍط أَْم��ٍر َف��َل��ُربَّ
ُم��ْع��تَ��ِرَض��ا تَ��ُك��ْن َف��َال ءُ يَ��َش��ا َم��ا يَ��ْف��َع��ُل ال��ل��ُه
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األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

املعنى: يف وأيًضا

اْل��َع��اَل��ِم َج��ِم��ي��ِع ِم��ْن ُف��َؤاَدَك َوأَِرْح اْل��َع��اِل��ِم ِل��ْل��َح��ِك��ي��ِم أُُم��وَرَك َس��لِّ��ْم
َح��اِك��ِم أَْح��َك��ُم ال��ل��ُه يَ��َش��اءُ َم��ا بَ��ْل تَ��َش��ا َك��َم��ا َل��يْ��َس اْألَْم��َر ِب��أَنَّ َواْع��َل��ْم

املعنى: يف وأيًضا

اْل��َح��اِزِم لُ��بَّ تُ��ِزي��ُل اْل��ُه��ُم��وَم إِنَّ َج��ِم��ي��َع��َه��ا اْل��ُه��ُم��وَم َوانْ��َس تَ��بْ��تَ��ِئ��ْس َال
َداِئ��ٍم نَ��ِع��ي��ٍم ِف��ي تَ��ْس��َل��ْم َف��اتْ��ُرْك��ُه َع��اِج��ًزا َع��بْ��ًدا ال��تَّ��ْدِب��ي��ُر يَ��نْ��َف��ُع َال

يعلم ال الحكيم: فقال أحرضتك؟ ملاذا أتعلم امللك: له قال رويان الحكيم حرض فلما
رويان الحكيُم َب فتعجَّ روحك. وأعدمك ألقتلك أحرضتك امللك: له فقال تعاىل. هللا إال الغيب
له فقال مني؟ بََدا ذنب وأي تقتلني؟ ملاذا امللك، أيها وقال: العجب، غاية املقالة تلك من
إن ثم تقتلني. أن قبل أقتلك أنا وها لتقتلني، أتيَت وقد جاسوس، إنك يل قيل قد امللك:
الحكيم: فقال ه. رشِّ من وأَِرْحنا الغدار، هذا رقبة ارضب له: وقال السياف عىل صاح امللك
أيها لك قلت ما مثل القول عليه كرََّر إنه ثم هللا. يقتلك تقتلني وال هللا، يُبِْقيك أَبِْقني
آمن ال إني رويان: للحكيم يونان امللك فقال قتيل. تريد بل تدعني، ال وأنت العفريت،
غري أو أشمه، بيشء تقتلني أن آمن فال بيدي، أمسكته بيشء أبرأتني فإنك قتلتك، إن إال
بد ال امللك: فقال بالقبيح؟! املليح تقابل منك، جزائي أهذا امللك، أيها الحكيم: فقال ذلك.
ما عىل َف وتأسَّ بكى محالَة، وال قاِتلُه امللك أن الحكيم َق تحقَّ فلما مهلة. غري من قتلك من

املعنى: يف قيل كما أهله، غري مع الجميل من صنع

ُخ��ِل��َق َق��ْد اْألَْل��بَ��اِب ِم��َن أَبُ��وَه��ا َل��ِك��ْن َع��اِريَ��ٌة اْل��َع��ْق��ِل ِس��َم��اِت ِم��ْن َم��يْ��ُم��ونَ��ُة
ال��زََّل��َق يَ��تَّ��ِق��ي َه��َداُه ِب��نُ��وٍر إِالَّ َوَح��ٍل َوَال يَ��ْوًم��ا يَ��اِب��ٍس ِف��ي يَ��ْم��ِش َل��ْم

يبكي، والحكيم ائذَْن. وقال: سيفه، وشهر عينَيْه، ى وغمَّ السيَّاُف، تقدَّم ذلك وبعد
الشاعر: قول وأنشد هللا. يقتلك تقتلني وال هللا، يُبِْقك أبقني للملك: ويقول

َه��َواِن ِب��َداِر نُ��ْص��ِح��ي َف��أَْوَق��َع��ِن��ي َف��أَْف��َل��ُح��وا ��وا وََغ��شُّ أُْف��ِل��ْح َف��َل��ْم نَ��َص��ْح��ُت
ِل��َس��اِن ِب��ُك��لِّ بَ��ْع��ِدي ِم��ْن ال��نُّ��ْص��ِح ذَِوي ِل��ي َف��انْ��ِع ِم��تُّ َوإِْن أَنْ��َص��ْح َل��ْم ِع��ْش��ُت َف��ِإْن
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التمساح؟! مجازاة فتجازيني منك جزائي هذا أيكون للملك: قال الحكيم إن ثم
الحال، هذه يف وأنا أقولها أن يمكنني ال الحكيم: فقال التمساح؟ حكاية وما امللك: قال
امللك، خواص بعض فقام شديًدا، بكاءً بكى الحكيم إن ثم هللا. يُبِْقك أبقني عليك فباهلل
إال رأيناه وما ذنبًا، معك فَعَل رأيناه ما ألننا الحكيم؛ هذا دَم يل َهْب امللك، أيها وقال:
لهذا قتيل سبَب تعرفوا لم امللك: لهم فقال والحكماء. األطباء أعيا الذي مرضك من أبرأك
كان الذي املرض من أبرأني وَمن محالة، ال هالك فأنا أبقيته إن ألني وذلك الحكيم؛
ويأخذ يقتلني، أن أخاف فأنا أشمه، بيشء يقتلني أن فيمكنه بيدي، أمسكته بيشء بي
ذلك وبعد قتله، من بد فال ليقتلني، إال جاء وما جاسوًسا، كان ربما ألنه جعالة؛ عيلَّ
الحكيم َق تحقَّ فلما هللا. يقتلك تقتلني وال هللا، يُبِْقك أبقني الحكيم: فقال نفيس. عىل آمن
من بد وال كان إن امللك، أيها له: قال محالَة، ال قاِتَله امللك أن — العفريت أيها —
يدفنوني، أن وجرياني أهيل وأويص نفيس، فأخلِّص داري إىل أنزل حتى فأمهلني قتيل
فقال خزانتك. يف تدَّخره هدية لك أهبه الخاص خاص كتاب وعندي الطب، كتَب وأِهُب
أنك األرسار من فيه ما وأقل يُحَىص، ال يشء فيه قال: الكتاب؟ هذا وما للحكيم: امللك
التي الصحيفة من أسطر ثالث تقرأ ثم ورقات، ثالث وعددَت وفتحته، رأيس قطعَت إذا
غايَة امللك َب فتعجَّ عنه. سألتَه ما جميع عن ويجاوبك يكلِّمك الرأس فإن يسارك، عىل
فقال: تكلَّمت؟ رأسك قطعُت إذا وهل الحكيم، أيها له: وقال الطرب، من واهتزَّ العجب،
إىل الحكيم فنزل عليه، املحافظة مع أرسله امللك إن ثم عجيب. أمر وهذا امللك، أيها نعم
وطلعت الديوان، إىل الحكيم طلع الثاني اليوم ويف اليوم، ذلك يف أشغاله وقىض داره،
البستان، كزهر الديوان وصار جميًعا، الدولة وأرباب والنوَّاب اب والُحجَّ والوزراء األمراء
ذرور، فيها ومكحلة عتيق، كتاب ومعه امللك، قدام ووقف الديوان، دخل بالحكيم وإذا
امللك، أيها وقال: وفرشه، الذرور فيه وكبَّ بطبق، فأتوه بطبق. ائتوني وقال: وجلس
الطبق، ذلك يف فاجعله قطعته فإذا رأيس، تقطع حتى به تعمل وال الكتاب، هذا خذ
ففتحه الكتاب، افتح ثم ينقطع، دمه فإن ذلك فعلَت فإذ الذرور، ذلك عىل بكبسه َوأُْمر
والثالثة، والثانية ورقة أول وفتح بريقه، وبلَّه فمه يف أصبعه فحطَّ ملصوًقا، فوجده امللك،
فقال كتابًة، فيها يجد فلم فيها ونظر ورقات ست امللك ففتح بجهد، إال ينفتح ما والورق
فيه فَقلََّب ذلك، عىل زيادة قلِّب الحكيم: فقال مكتوب. يشء فيه ما الحكيم، أيها امللك:
كان الكتاب فإن وساعته، لوقته السم فيه رسى حتى الزمان من قليل إال يكن فلم زيادًة
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رويان الحكيم فأنشد السم. يفَّ رسى قد وقال: وصاح، امللك تزحزح ذلك فعند مسموًما،
يقول:

يَ��ُك��ِن َل��ْم اْل��ُح��ْك��َم َك��أَنَّ َق��ِل��ي��ٍل َوَع��ْن ُح��ُك��وَم��ِت��ِه��ْم ِف��ي َف��اْس��تَ��َط��الُ��وا تَ��َح��كَّ��ُم��وا
َواْل��ِم��َح��ِن ِب��اْآلَف��اِت ال��دَّْه��ُر َع��َل��يْ��ُه��ُم َف��بَ��َغ��ى بَ��َغ��ْوا َل��ِك��ْن أَنْ��َص��ُف��وا أَنْ��َص��ُف��وا َل��ْو
ال��زََّم��ِن َع��َل��ى َع��تْ��ٌب َف��َال ِب��ذَاَك َه��ذَا يُ��نْ��ِش��ُدُه��ْم اْل��َح��اِل َولِ��َس��اُن َوأَْص��بَ��ُح��وا

العفريت أيها فاعلم وقته. من ميتًا امللك سقط كالمه، من الحكيم رويان فرغ فلما
وأنت هللا، فقتله قتله وطلب أَبَى ولكن هللا، ألبقاه رويان الحكيم أبقى لو يونان امللك أن

هللا. َألبقاك أبقيتني لو العفريت أيها
أحىل ما دنيازاد: أختها لها فقالت املباح، الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
وباتوا امللك؟ وأبقاني عشُت إْن القابلة الليلَة به أحدِّثكم ا ممَّ هذا وأين فقالت: حديثك!
دخل الديوان انفضَّ وملا الديوان، إىل امللك طلع ثم الصباح، إىل ورسور نعيم يف الليلة تلك

بأهله. واجتمع قرصه،
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لكن أبقيتك، كنت أبقيتني لو للعفريت: قال ملا الصياد أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
املارد رصخ البحر. هذا يف وألقيك القمقم، هذا يف محبوًسا أقتلك فأنا قتيل، إال أردَت ما
أنا كنُت فإذا بعميل، تؤاخذني وال كرًما، وأبقني تفعل، ال الصياد أيها عليك باهلل وقال:
وال فعله. امليسء كفى أساء، مَلن محسنًا يا السائرة: األمثال ففي ُمحِسنًا، أنت كن مسيئًا

عاتكة. مع أمامة عمل كما تعمل
حتى السجن يف وأنا حديث وقت هذا ما العفريت: فقال شأنهما؟ وما الصياد: قال
سبيل وال البحر، يف إلقائك من بد ال الصياد: فقال بشأنهما. أحدثك وأنا منه، تطلعني
غري من قتيل إال تريد ال وأنت إليك، ع وأترضَّ أستعطفك، كنُت فإني منه، إخراجك إىل
أخرجتك لكوني خريًا إال معك أفعل ولم ، قطُّ سوءًا معك فعلُت وال منك، استوجبتُه ذنب
هذا يف رميتك ما أنني واعلم األصل، رديء أنك علمت ذلك معي فعلَت فلما السجن، من
فتقيم ثانيًة، فيه فريميك منك، وأحذِّره بخربك، أخربه طلَّعك َمن كل أن ألجل إال البحر
وقت فهذا أطلقني العفريت: فقال العذاب. أنواع ترى حتى الزمان آِخر إىل البحر هذا يف
الصياد فأخذ دائًما. ينفعك بيشء أنفعك بل أبًدا، أسوءك لن أني أعاهدك وأنا املروءات،
باأليمان منه استوثق فلما الجميل، معه يعمل بل أبًدا، يؤذيه ال أطَلَقه إذا أنه العهد عليه
وتكامل، خرج حتى الدخان فتصاعد الصياد، له فتح األعظم، هللا باسم وحلَّفه والعهود،
رمى أنه الصياد رأى فلما البحر، يف فرماه القمقم ورفس الخلقة، مشوَّه عفريتًا فصار
قوَّى إنه ثم خري. عالمة ليست هذه وقال: ثيابه، يف وبال بالهالك، أيقن البحر يف القمقَم
قد وأنت َمْسئُوًال﴾، َكاَن اْلَعْهَد إِنَّ ِباْلَعْهِد ﴿َوأَْوُفوا تعاىل: هللا قال العفريت، أيها وقال: قلبه
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يهمل، وال يمهل غيور فإنه هللا، يُْجِزَك بي غدرت فإن بي، تغدر ال أنك وحلفَت عاهدتني،
العفريت فضحك هللا. يبقك أبقني يونان: للملك رويان الحكيم قال ما مثل لك قلت وأنا
بالنجاة يصدِّق لم وهو وراءه، الصياد فمىش اتبعني. الصياد، أيها وقال: قدامه، ومىش
وسطها يف وإذا متسعٍة، يٍَّة بَرِّ إىل ونزلوا جبل عىل وطلعوا املدينة، ظاهر من خرجوا أن إىل
الصياد فنظر ويصطاد، الشبكة يطرح أن الصياد وأمر عليها، العفريت فوقف ماء، بركة
من الصياد َب فتعجَّ واألصفر؛ واألزرق، واألحمر، األبيض، ألوانًا: السمك وفيها الربكة إىل
رآها فلما بلون، سمكة كل سمكات، أربع فيها فوجد وجذبها شبكته طرح إنه ثم ذلك،
ما يعطيك فإنه إليه؛ وقدِّمها السلطان، إىل بها ادخل العفريت: له فقال فرح، الصياد
مدة البحر هذا يف وأنا طريًقا، أعرف لم الوقت هذا يف فإنني عذري، اقبل وباهلل يغنيك،
إال يوم كلَّ منها تصطد وال الساعة، هذه يف إال الدنيا ظاهر رأيت ما عام، وثمانمائة ألف

هللا. واستودعتك واحدة، مرة
ب متعجِّ وهو املدينة إىل الصياد ومىض وابتلعته، ْت فانشقَّ بقدَميْه األرض َدقَّ ثم
مأله ثم بماجور، وأتى منزله، به ودخل السمك أخذ ثم العفريت، هذا مع له جرى ا ممَّ
فوق املاجور حمل ثم املاء، يف املاجور داخل من السمك فاختبََط السمك، فيه وحطَّ ماءً
السمك، له َم وقدَّ امللك إىل الصياد طلع فلما العفريت، أمره كما امللك قرص به وقصد رأسه،
مثله عمره يف يََر لم ألنه الصياد؛ إليه َمه قدَّ الذي السمك ذلك من العجب غاية امللُك َب تعجَّ
أهداها قد الجارية هذه وكانت الطباخة، للجارية السمك هذا ألقوا فقال: شكًال، وال صفًة
وقال تقليه، أن الوزير فأمرها طبيخ، يف يَُجرِّبَْها لم وهو أيام، ثالثة منذ الروم ملك له
طهيك عىل اليوَم ففرجينا لشدَّتي، إال دمعتي ادَّخرت ما لك: يقول امللك إن جارية، يا لها:
أوصاها، بعدما الوزير رجع ثم بهدية. واحد إليه جاء السلطان فإن طبيخك؛ وحسن
حجره، يف فأخذها إياها، الوزير فأعطاه دينار، أربعمائة الصياد يعطي أن امللك فأمره

إليه. يحتاجون ما لعياله اشرتى ثم مرسور، فرحان وهو لزوجته منزله إىل َه وتوجَّ
السمك أخذت فإنها الجارية، أمر من كان ما وأما الصياد، أمر من كان ما هذا
الوجه عىل وقلبته وجهه، استوى حتى السمك تركت إنها ثم الطاجن، يف ورصته ونظَّفته،
كاملة الخد، أسيلة القد، رشيقة صبية منها وخرج ، انشقَّ قد املطبخ بحائط وإذا الثاني،
أذنيها ويف أزرق، ِبَخزٍّ كوفية البسة رجيح، وَقدٍّ مليح، بوجه الطرف، كحيلة الوصف،
قضيب يدها ويف املثمنة، بالفصوص خواتيم أصابعها ويف أساور، معاصمها ويف حلق،
القديم العهد عىل أنت هل سمك، يا وقالت: الطاجن، يف القضيب فغرزت الخيزران، من
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فرفع وثالثًا، ثانيًا القول الصبية أعادت وقد عليها، غيش هذا الجارية رأت فلما مقيم؟
البيت: هذا جميعه قال ثم نعم. نعم، وقال: الطاجن، من رأسه السمك

تَ��َك��اَف��يْ��نَ��ا َق��ْد َف��ِإنَّ��ا َه��َج��ْرَت َوإِْن َواَف��يْ��نَ��ا َواَف��يْ��َت َوإِْن ُع��ْدنَ��ا ُع��ْدَت إِْن

والتحمت منه، دخلت الذي املوضع من وخرجت الطاجن، الصبية قلبت ذلك فعند
فقالت األسود، الفحم مثل محروقة سمكات األربع فرأت الجارية أفاقت ثم املطبخ، حائط
بالوزير وإذا نفسها، تعاتب هي فبينما عصيته. كرس حصل غزوته أول من الجارية: تلك
الوزير وأعلمت الجارية، فبكت للسلطان. السمك هاتي لها: وقال رأسها، عىل واقف
أرسل إنه ثم عجيب. أمر إال هذا ما وقال: ذلك، من الوزير َب فتعجَّ جرى، وبالذي بالحال،
التي مثل سمكات بأربع لنا تجيء أن بد ال الصياد، أيها له: فقال إليه، به فأتوا الصياد إىل
سمكات، بأربع وإذا جذبها، ثم شبكته، وطرح الربكة إىل الصياد فخرج أوًال. بها جئَت
قدامي اقليها قومي لها: وقال الجارية، إىل الوزير بها فدخل الوزير، إىل بها وجاء فأخذها
النار، عىل الطاجن يف ووضعته السمَك، أصلَحِت الجارية فقامت القضية. هذه أرى حتى
ويف ملبسها، البسة وهي ظهرت، قد والصبية ، انشقَّ قد بالحائط وإذا قليًال، إال استقر فما
القديم العهد عىل أنت هل سمك، يا سمك، يا وقالت: الطاجن، يف فغرزته القضيب، يدها

البيت: هذا وأنشدت رءوسها، السمكات فرفعت مقيم؟

تَ��َك��اَف��يْ��نَ��ا َق��ْد َف��ِإنَّ��ا َه��َج��ْرَت َوإِْن َواَف��يْ��نَ��ا َواَف��يْ��َت َوإِْن ُع��ْدنَ��ا ُع��ْدَت إِْن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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بالقضيب، الطاجن الصبية قلبت السمك، تكلََّم ملا أنه السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أمر هذا وقال: الوزير قام ذلك فعند الحائط، والتحم منه جاءت الذي املوضع من وخرجت
أن بد ال فقال: قدامه، جرى بما وأخربه امللك إىل َم تقدَّ إنه ثم امللك. عن إخفاؤه يمكن ال
ثالثة وأمهله األوىل، مثل سمكات بأربع يأتي أن وأمره الصياد، إىل فأرسل بعيني، أنظر
أربعمائة يعطوه أن امللك فأمر الحال، يف بالسمك وأتاه الربكة، إىل الصياد فذهب أيام،
الوزير: فقال قدامي. هنا ها السمَك أنت سوِّ له: وقال الوزير إىل امللك التفت ثم دينار،
بالحائط وإذا قلَّبه، ثم نظَّفه، أن بعد السمك فيه ورمى الطاجن، فأحرض وطاعة. سمًعا
من فرع يده ويف عاد، قوم من أو الثريان، من ثور كأنه أسود عبد منها وخرج انشقَّ قد
القديم العهد عىل أنت هل سمك، يا سمك يا مزعج: فصيح بكالم وقال خرضاء، شجرة

البيت: هذا وأنشد نعم. نعم، وقال: الطاجن من رأسه السمك فرفع مقيم؟

تَ��َك��اَف��يْ��نَ��ا َق��ْد َف��ِإنَّ��ا َه��َج��ْرَت َوإِْن َواَف��يْ��نَ��ا َواَف��يْ��َت َوإِْن ُع��ْدنَ��ا ُع��ْدَت إِْن

العبد ذهب ثم أسود، فحًما صار أن إىل بالفرع وقلبه الطاجن، عىل العبد أقبل ثم
بد وال عنه، السكوت يمكن ال أمر هذا امللك: قال أعينهم عن العبد غاب فلما أتى، حيث من
هذا أين من له: قال حرض فلما الصياد، بإحضار فأمر غريب. شأن له السمك هذا أن
فالتفت مدينتك. بظاهر الذي الجبل هذا وراء جبال أربع بني بركة من له: فقال السمك؟
نصف مسرية السلطان، موالنا يا له: قال يوم؟ كم مسرية له: وقال الصياد، إىل امللك
يلعن الصياد فصار الصياد، مع وقته من العسكر بخروج وأمر السلطان، َب فتعجَّ ساعة.
أعمارهم، مدَة يروها لم متسعة يٍَّة بَرِّ إىل منه ونزلوا الجبل، طلعوا أن إىل وساروا العفريت،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

أفواهها. من املاء تُلِقي األحمر الذهب من ِسباٍع أربعَة القرص وسط يف املِلك فوجد

والسمك جبال، أربع بني نظروها التي الَربِّيَِّة تلك من يتعجبون العسكر وجميع والسلطان
للعسكر وقال متعجبًا، امللك فوقف وأزرق، وأصفر، وأبيض، أحمر، ألوان: أربعة عىل فيها
امللك: فقال ال. كلهم: فقالوا املكان؟ هذا يف الربكة هذه رأى منكم أحد هل حرض: ومَلن
وسمكها. الربكة هذه حقيقة أعرف حتى ملكي تخت عىل أجلس وال مدينتي، أدخل ال وِهللا
عاقًال خبريًا وزيًرا وكان بالوزير، دعا ثم فنزلوا، الجبال هذه حول بالنزول الناس أمر ثم
به؛ فأخربك شيئًا أعمل أن أردُت إني له: قال يَديْه بني حرض فلما باألمور، عامًلا لبيبًا
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وسمكها، الربكة هذه خرب عن وأبحث الليلة، هذه يف بنفيس أنفرد أن ببايل خطر أنه ذلك
وأمرني متشوش، السلطان إن والحجاب والوزراء لألمراء وُقْل خيمتي، باب عىل فاجلس
ثم مخالفته، عىل الوزير يقدر فلم بقصدي. أحًدا تُعِلْم وال عليه، الدخول يف ألحد آذَن ال أْن
يزل فلم الصباح، إىل ليله بقية ومىش بينهم، من وانسلَّ سيفه، وتقلََّد حالته، َ غريَّ امللك إن
فالَح الصباح، إىل الثانية وليلته يومه بقيَة مىش ثم فاسرتاح، الحر عليه اشتد حتى سائًرا
من قرب فلما وسمكها. الربكة بقضية يخربني َمن أجد َلَعيلِّ وقال: ففرح بُْعد؛ من سواٌد له
واآلخر مفتوح يِْه ِشقَّ وأحد بالحديد، ًحا مصفَّ السود، بالحجارة مبنيٍّا قًرصا وجده السواد
وثالثًا، ثانيًا فدقَّ جوابًا، يسمع فلم لطيًفا، ا دقٍّ ودقَّ الباب عىل ووقف امللك، ففرح مغلوق،
َع فَشجَّ خاٍل. أنه شكَّ ال فقال: أحٌد، يُِجبُْه فلم مزعًجا ا دقٍّ رابًعا فدقَّ جوابًا، يسمع فلم
غريب رجل إني القرص، أهل يا وقال: رصخ ثم دهليزه، إىل القرص باب من ودخل نفسه
فقوَّى جوابًا؛ يسمع فلم وثالثًا ثانيًا القول وأعاد الزاد؟ من يشء عندكم هل سبيل، وعابر
مفروش، أنه غري أحًدا فيه يجد فلم القرص، وسط إىل الدهليز من ودخل نفسه، وثبَّت قلبه،
كالدر أفواهها من املاء تُلِقي األحمر، الذهب من سباع أربعة عليها فسقية وسطه ويف
ذلك، من َب فتعجَّ الطلوع، من تمنعها القرصشبكة ذلك وعىل طيور، دائره ويف والجواهر،
ثم والقرص، والجبال والسمك الربكة تلك عن منه يستخرب أحًدا فيه يََر لم حيث َف وتأسَّ

الشعر: بهذا يرتنم فسمعه حزين، كبد من بأننٍي هو وإذا يتفكَّر، األبواب بني جلس

��َه��ْر ِب��ال��سَّ َل تَ��بَ��دَّ َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن َوال��نَّ��ْوُم َظ��َه��ْر َق��ْد َوَوْج��ِدي َض��نً��ى َخ��َف��يْ��ُت ��ا َل��مَّ
تَ��ذَْر َوَال َع��َل��يَّ تُ��بْ��ِق��ي َال َوْج��ُد يَ��ا ِب��اْل��ِف��َك��ْر تَ��َزايَ��َد َق��ْد َوْج��ًدا نَ��اَديْ��ُت

َواْل��َخ��َط��ْر ��ِة اْل��َم��َش��قَّ بَ��يْ��َن ُم��ْه��َج��ِت��ي َه��ا

عىل مسبوًال سرتًا فوجد جهته وقصد قائًما، نهض األنني ذلك السلطان سمع فلما
مقدار األرض عن مرتفع رسير عىل جالًسا شابٍّا السرت خلف فرأى فرفعه مجلس، باب
عىل وشامة أحمر، وَخدٍّ أزهر، وجبني فصيح، ولسان رجيح، بَقدٍّ مليح شاب وهو ذراع،

الشاعر: قال كما عنرب، من كرتس خدِّه كريسِّ

َوِض��يَ��اءِ ُظ��ْل��َم��ٍة ِف��ي اْل��َوَرى َم��َش��ِت َوَج��ِب��ي��ِن��ِه ِش��ْع��ِرِه ِم��ْن َوُم��َه��ْف��َه��ٍف
اْألَْش��يَ��اءِ َس��اِئ��ِر ِم��ْن يُ��َرى ِف��ي��َم��ا َم��نْ��َظ��ًرا أَْح��َس��َن َع��يْ��نَ��اَك أَبْ��َص��َرْت َم��ا
��ْوَداءِ ال��سَّ اْل��ُم��ْق��َل��ِة تَ��ْح��َت ـ��َح��ْم��َراءِ اْل��ـ اْل��َوْج��نَ��ِة َف��ْوَق اْل��َخ��ْض��َراءِ ��اَم��ِة َك��ال��شَّ
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لكن ذهب، من بطراز حرير قباء وعليه جالس، والصبي عليه، وسلََّم امللك به ففرح
فقال القيام. عدم يف اعذرني سيدي، يا له: وقال امللك، عىل السالم فردَّ الحزن، أثر عليه
وسبب القرص، هذا وعن امللون، سمكها وعن الِربكة، هذه عن أخربني الشاب، أيها امللك:
وبكى خده عىل دموعه نزلت الكالم، هذا الشاب سمع فلما بكائك؟ سبب وما فيه، وحدتك
وهذه أبكي ال كيف فقال: الشاب؟ أيها يُبِكيك ما له: وقال امللك َب فتعجَّ شديًدا؛ بكاءً
إىل ِتِه ُرسَّ ومن حجر، قدَميْه إىل التحتاني نصفه فإذا فرفعها، أذياله إىل يده ومدَّ حالتي؟
باإلبر ُكِتب لو عجيبًا، أمًرا السمك لهذا أنَّ امللك أيها اعلم الشاب: قال ثم بََرش، رأسه شعر
املدينة، هذه ملك والدي كان أنه سيدي يا وذلك اعترب؛ مَلن ِعْربًَة َلكان البرص آماق عىل
امُللك يف أقام األربعة، الجبال هذه وصاحب السود، الجزائر صاحب محمود اسمه وكان
محبة تحبني وكانت عمي، بابنة وتزوَّْجُت بعده، وتسلطنُت والدي َ تُُويفِّ ثم عاًما، سبعني
خمَس عصمتي يف فمكثَْت تراني، حتى ترشب وال تأكل ال عنها غبت إذا بحيث عظيمة
ألجل طعاًما لنا يجهز أن الطباخ فأمرت ام، الحمَّ إىل األيام من يوًما ذهبُت أن إىل سنني
يروَِّحا أن جاريتنَْي وأمرُت فيه، أنام الذي املوضع يف ونمت القرص هذا دخلت ثم العشاء،
يأخذني ولم لغيابها قلقت وقد رجيل، عند واألخرى رأيس، عند واحدة فجلَسْت وجهي، عىل
رجيل: عند للتي تقول رأيس عند التي فسمعت يقظانة، ونفيس مغمضة عيني أن غري نوم،
فقالت الخاطئة. الخبيثة سيدتنا مع خسارته ويا شبابه، مسكني سيدنا إن مسعودة، يا
التي الزانية لهذه يصلح ال وأخالقه سيدنا مثل ولكن الزانيات، النساء هللا لعن األخرى:
عنها. يسأل لم حيث ل؛ مغفَّ سيدنا إن رأيس: عند التي فقالت فراشه. غري يف تبيت ليلة كل
له تعمل بل باختياره؟! تخليه هي أو بحالها، ِعْلم سيدنا عند وهل ويلك، األخرى: فقالت
يشعر ولم فينام، البنج فيه فتضع املنام، قبل ليلة كلَّ يرشبه الذي الرشاب قدح يف عمًال
ثيابها تلبس الرشاَب تسقيه بعدما ألنها تصنع؛ بما وال تذهب، أين يعلم ولم يجري، بما
من فيستيقظ بيشء أنفه عند وتبخره إليه وتأتي الفجر، إىل فتغيب عنده من وتخرج

منامه.
الليل أن صدَّقُت وما ظالًما، وجهي يف الضياء صار الجواري كالَم سمعُت فلما
نتنادم زمانية ساعة وجلسنا وأكلنا، السماط فمددنا الحمام، من عمي بنت وجاءت أقبََل،
وجعلت عنه، فرتاوغت الكأس فناولتني املنام، عند أرشبه الذي بالرشاب دعوت ثم كالعادة،
نَْم قالت: بها وإذا والساعة، الوقت يف ورقدت عبي، يف ودلقته عادتي، مثل أرشبه أني
ولبست قامت ثم عرشتك. من نفيس وملَّْت صورتك، وكرهت كرهتك وِهللا تَُقْم، لم ليتك
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حتى وتبعتها فقمُت وخرجت، القرص باَب وفتحت سيًفا، وتقلََّدْت َرْت وتبخَّ ثيابها أفخر
بكالم فتكلََّمْت املدينة، أبواب إىل انتهت أن إىل املدينة أسواق يف وشقت القرص، من خرجت
حتى تشعر، ال وهي خلفها وأنا وخرَجْت األبواب، وانفتحت األقفال فتساقطت أفهمه، ال
وصعدُت هي فدخلته باب، لها بطني مبنية قبة فيه حصنًا وأتَْت الكيمان، بني ما إىل انتهت
شفتَيْه إحدى أسود عبٍد عىل دخلت قد بها وإذا عليها، وأرشفت القبة، سطح عىل أنا
قليل عىل وراقد مبتل وهو الحىص، من الرمل تلقط وشفاهه وطاء، الثانية وشفته غطاء،
ويلك! لها: وقال إليها، رأسه العبد ذلك فرفع يَديْه، بني األرض فقبَّلت القصب، قش من
واحد كل وصار الرشاب، ورشبوا السودان، عندنا كان الساعة؟! هذه إىل قعودك سبب ما
تعلم أََما قلبي، وحبيب سيدي، يا فقالت: شأنك. من أرشب أن رضيت ما وأنا بعشيقته،
أني ولوال صحبته، يف نفيس وأبغض صورته، يف الخلق أكره وأنا عمي، بابن متزوجة أني
حجارتها وأنقل والغراب، البوم فيها يصيح خرابًا املدينَة جعلُت َلكنُت خاطرك عىل أخىش
وإال السودان، فتوَّة وحق أحلف وأنا عاهرة، يا تكذبني العبد: فقال قاف. جبل خلف إىل
أصاحبك ال اليوم، هذا من الوقت هذا إىل تقعدين بقيِت إن البيضان، مروءة مروءتنا تكون
أخس يا منتنة يا شهوتك أجل من عيلَّ أتنقلبني خائنة، يا جسدك عىل جسدي أضع وال
الدنيا صارت بينهما، جرى ما بعيني أنظر وأنا كالمها، سمعُت فلما امللك: قال البيضان؟
إليه، تبكي واقفًة عمي بنت وصارت موضع، أي يف روحي أعرف ولم ظالًما، وجهي يف
طردتَني فإن يل، بقي غريك أحد ما فؤادي، وثمرة حبيبي يا له: وتقول يَديْه، بني وتتذلل
ففرحت عليها، ريض حتى له ع وتترضَّ تبكي زالت وما عيني. نور يا حبيبي يا وييل يا
لها: فقال جاريتك؟ تأكله ما عندك هل سيدي، يا له: وقالت ولباسها، ثيابها قلعت وقامت
القوارة لهذه وقومي وقرقشيها، فكليها مطبوخة، فرئان عظام تحتها فإن اللقان؛ اكشفي
عىل العبد مع وجاءت يديها، وغسلت ورشبت وأكلت فقامت فارشبيها. بوضة فيها تجدي
الفعال هذه إىل نظرُت فلما والرشاميط. الهدمة تحت معه ودخلت وتَعرَّْت، القصب قش
وأخذت ودخلت القبة، أعىل فوق من فنزلت الوجود، عن غبُت عمي، بنُت فعَلتْها التي
أنه فظننت رقبته عىل أوًال العبد فرضبت االثنني، أقتل أن وهممت عمي، بنت من السيَف

عليه. قيض قد
امللك دخل الصباح أصبح فلما املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
أختها لها فقالت قرصه، امللك طلع ثم النهار، آخر إىل الديوان واحتبك الحكم، محل إىل

وكرامة. حبٍّا قالت: حديثك. لنا أتممي دنيازاد:
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ألقطع العبد رضبُت ملا للملك: قال املسحور الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فتحركت عاليًا شخريًا فشخر قتلته، أني فظننت واللحم، والجلد الحلقوم قطعُت رأسه،
ودخَلِت املدينة، وأتَِت موضعه، إىل تْه وردَّ السيَف فأخذَِت ذهابي، بعد وقامت عمي، بنت
شعرها، قطعت قد اليوم ذلك يف عمي بنَت ورأيُت الصباح. إىل فرايش يف ورقَدْت القرص،
والدتي أن بلغني فإنه أفعله؛ فيما تلُْمني ال عمي، ابن يا وقالت: الحزن، ثياب ولبست
فيحقُّ رديًما، واآلَخر ملسوًعا، مات أحدهما أخويَّ وأن الجهاد، يف ُقِتَل والدي وأن توفيت،
فإني لك؛ بََدا ما افعيل لها: وقلُت عنها، سكتُّ كالمها سمعت فلما وأحزن. أبكي أن يل
السنة وبعد الحول، إىل الحول من كاملة سنة وعديد وبكاء حزن يف فمكثْت أخالفك. ال
بيت وأسميه باألحزان، فيه وأنفرد القبة، مثل مدفنًا قرصك يف يل أبني أن أريد يل: قالت
ومدفنًا قبة وسطه يف وبَنَْت للحزن، بيتًا لها فبَنَْت لك. بََدا ما افعيل لها: فقلُت األحزان.
يرشب لكنه بنافعة، ينفعها ال ا، جدٍّ ضعيف وهو فيه وأنزلته العبد نقلت ثم الرضيح، مثل
كل فصارت يفرغ، لم أجله ألن حي؛ أنه إال تكلََّم، ما فيه جرحتُه الذي اليوم ومن الرشاب،
واملساليق، الرشاب وتسقيه عليه، وتعدد عنده، وتبكي وعشيٍّا، بكرة القبة عليه تدخل يوم
دخلُت أن إىل عليها بايل أطول وأنا سنة، ثاني إىل ومساءً صباًحا الحال هذه عىل تزل ولم

األبيات: هذه وتقول وجهها، وتلطم تبكي فوجدتها غفلة، عىل األيام من يوًما عليها

ِس��َواُك��ُم يُ��ِح��بُّ َال ُف��َؤاِدي َف��ِإنَّ بُ��ْع��ِدُك��ُم بَ��ْع��َد اْل��َوَرى ِف��ي ُوُج��وِدي َع��ِدْم��َت
ِح��ذَاُك��ُم َف��اْدِف��نُ��ونِ��ي َح��َل��ْل��تُ��ْم َوأَيْ��َن تَ��ْرتَ��ُم��وا أَيْ��َن إَِل��ى ِج��ْس��ِم��ي َك��َرًم��ا ُخ��ذُوا
ِن��َداُك��ُم َص��ْوِت ِع��نْ��َد ِع��َظ��اِم��ي أَِن��ي��ُن يُ��ِج��بْ��ُك��ُم َق��بْ��ِري ِع��نْ��َد اْس��ِم��ي تَ��ذُْك��ُروا َوإِْن
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الالتي الخائنات كالم هذا يدي: يف مسلول وسيفي لها قلُت شعرها من فرَغْت فلما
فقامت الهواء، يف يدي فرفعت أرضبها، أن وأردُت الصحبة. يحفظن وال الِعرشة، ينكرن
أفهمه، ال بكالٍم وتكلََّمْت قدَميْها، عىل وقَفْت ثم العبَد، جرحُت الذي أنا أني علمت وقد
وبقيُت ترى، كما فرصُت بًرشا. اآلخر ونصفك حجًرا، نصفك بسحري هللا جعل وقالت:
من فيها وما املدينة سحَرِت هكذا رصُت فلما حي، أنا وال ميت أنا وال أقعد، وال أقوم ال
ومجوًسا. ويهوًدا، ونصارى، مسلمني، أصناف: أربعة مدينتنا وكانت والغيطان، األسواق
يهود، واألصفر نصارى، واألزرق مجوس، واألحمر مسلمون، فاألبيض سمًكا، فسحرتهم
تعذِّبني يوم كلَّ إنها ثم بالِربكة، وأحاطتها جبال، أربعَة األربعة الجزائَر وسحَرِت
الثياب هذه تحت من تلبسني ثم الدم، يسيل حتى رضبة مائَة الجلد من بسوٍط وترضبني

الشعر: هذا وأنشد بكى، الشاب إن ثم الفوقاني. نصفي عىل الشعر من ثوبًا

ال��رَِّض��ا َل��َك ِف��ي��ِه َك��اَن إِْن َص��اِب��ٌر أَنَ��ا َواْل��َق��َض��ا إَِل��ِه��ي يَ��ا ِل��ُح��ْك��ِم��َك َص��بْ��ًرا
اْل��ُم��ْرتَ��َض��ى ال��نَّ��ِب��يِّ آُل َف��َوِس��ي��َل��ِت��ي نَ��ابَ��ِن��ي َق��ْد الَّ��ِذي ِب��اْألَْم��ِر ِض��ْق��ُت َق��ْد

قال ثم همي. عىل ا همٍّ زدتني الشاب، أيها له: وقال الشاب، إىل امللك التفت ذلك فعند
يوم كل له تجيء وهي القبة، يف راقد العبد فيه الذي املدفن يف قال: املرأة؟ تلك وأين له:
وأنا رضبة، مائَة بالسوط وترضبني ثيابي، من وتجرِّدني إيلَّ تجيء مجيئها وعند مرًة،
إىل تذهب تعاقبني أن بعد ثم نفيس، عن أدفعها حتى حركة يفَّ يكن ولم وأصيح، أبكي
أُذَكر معروًفا معك َألفعلن فتى يا وهللا امللك: قال النهار. بكرة واملسلوقة بالرشاب العبد
قام ثم الليل، أقبل أن إىل معه يتحدََّث امللك جلس ثم بعدي. من ِسرَيًا يؤرِّخونه وجميًال به،
الذي املحل إىل ونهض سيفه، وتقلََّد ثيابه، من فتجرََّد السحر، وقت جاء أن إىل وصرب امللك
ورضبه العبد قصد ثم واألدهان، البخور ورأى والقناديل، الشمع إىل فنظر العبد، فيه
وهو العبد ثياب ولبس نزل ثم القرص، يف كانت برئ يف ورماه ظهره، عىل حمله ثم فقتله،
وعند الساحرة، العاهرُة أتَِت ساعة فبعد طوله، يف مسلول معه والسيف القبة، يف داخل
أنا ما يكفيني آه، فقال: ورضبته، سوًطا وأخذت ثيابه، من عمها ابن جرَّدت دخولها
اللباس ألبسته ثم معشوقي؟! يل وأبقيَت رحمتني، أنت كنت هل فقالت: فارحميني. فيه
املسلوقة، وطاسة الرشاب، قدح ومعها العبد، إىل نزلت ثم فوقه، من والقماش الشعر
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وأنشدت حدِّثني. سيدي يا كلِّمني، سيدي يا وقالت: وولولت، وبكت القبة، عليه ودخلت
تقول:

َك��َف��ا َل��َق��ْد اْل��َغ��َراَم َف��َع��َل الَّ��ِذي إِنَّ َواْل��َج��َف��ا ال��تَّ��َج��نُّ��ُب َه��ذَا َم��تَ��ى َف��ِإَل��ى
اْش��تَ��َف��ى َف��َق��ِد َح��اِس��ِدي َق��ْص��ُدَك َك��اَن إِْن ��ًدا ُم��تَ��َع��مِّ ِل��ي اْل��َه��ْج��َر تُ��ِط��ي��ُل َق��ْد َك��ْم

وتكلم لسانه، وعوج فخفضصوته، وحدثني. كلمني سيدي، يا وقالت: بكت إنها ثم
من رصخت كالمه سمعت فلما باهلل. إال قوة وال حول ال آه، آه، وقال: السودان بكالم
صوته امللك فخفض صحيح. سيدي لعل وقالت: استفاقت، إنها ثم عليها، وغيش الفرح،
سببه قال: ذلك؟ سبب ما قالت: أكلمك. أن تستحقني ال أنت عاهرة، يا وقال: بضعف،
العشاء من النوَم أحرمِتني حتى ويستغيث يرصخ وهو زوجك، تعاقبني النهار طول أنك
لكنُت هذا ولوال صوته، أقلقني حتى عليك ويدعو يترضع، زوجك يزل ولم الصباح، إىل

جوابك. عن منعني الذي فهذا تعافيُت،
فقالت: وأريحينا. خلِّصيه امللك: لها فقال فيه. هو مما أخلصه إذنك عن فقالت:
ثم ماء، مألتها طاسة وأخذت القرص، إىل القبة من وخرجت قامت ثم وطاعة. سمًعا
تلوته ما بحقِّ وقالت: منها رشته ثم القدر، يغيل كما يغيل املاء فصار عليها، تكلمت
وفرح قدَميْه عىل وقام الشاب فانتفض األوىل. صورتك إىل الصورة هذه من تخرج أن
اخرج له: قالت ثم ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن أشهد وقال: بخالصه،
القبة، إىل وعادت يديها، بني من فخرج وجهه، يف ورصخت قتلتك. وإال هنا إىل ترجع وال
فعلِته يشء أي ضعيف: بكالم لها قال أنظرك. حتى إيلَّ اخرج سيدي، يا وقالت: ونزلت
قال: األصل؟ هو وما حبيبي، يا فقالت: األصل. من تريحيني ولم الفرع من أرحِتني
ويدعو رأسه السمك يرفع الليل انتصف إذا ليلة كل جزائر، واألربع املدينة، هذه أهل
وأقيميني، بيدي خذي وتعايل فخلِّصيهم جسمي، عن العافية منع سبب فهو وعليك، عيلَّ
فرحانة: وهي له قالت العبد، تظنه وهي امللك كالم سمعت فلما العافية. إيلَّ هت توجَّ فقد
وخرجت تجري، مرسورة وهي وقامت نهضت ثم هللا. باسم وعيني، رأيس عىل سيدي، يا
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … قليًال مائها من أخذت الربكة، إىل
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وتكلَّمت الربكة، ماء من شيئًا أخذت ملا الساحرة الصبية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
السحر وانفكَّ الحال، يف آدميٍّا وصار رأسه، ورفع السمك تحرَّك يُفهم، ال بكالم عليه
صناعته، يف واحد كل وصار منصوبة، واألسواق عامرة، املدينة وصارت املدينة، أهل عن
وهي الحال، يف امللك إىل رجعت الساحرة الصبية إن ثم كانت، كما جزائر الجبال وانقلبت
خفي: بكالم امللك فقال أقبِّلها. الكريمة يدك ناولني حبيبي، يا وقالت: العبد، أنه تظن
ثم ظهرها، من خرج حتى صدرها، يف به وطعنها صارمه أخذ وقد منه، فَدنَْت مني. تقربي
بالسالمة، فهنَّأه انتظاره، يف واقًفا املسحور الشاب فوجد وخرج نصفني، ها فشقَّ رضبها
مدينتي؟ إىل معي تجيء أم مدينتك يف أتقعد امللك: له فقال وشكره، يَده الشابُّ وقبَّل
ونصف. يومان امللك: فقال مدينتك؟ وبني بينك ما أتدري الزمان، ملك يا الشاب: فقال
سنة مدينتك وبني بينك إن فاستيقظ، نائًما كنَت إن امللك، أيها الشاب: له قال ذلك فعند
أفارقك ال امللك أيها وأنا مسحورة، كانت املدينة ألن إال ونصف يومني يف أتيَت وما ، للُمِجدِّ
طول ألني ولدي؛ فأنت بك، عيلَّ َمنَّ الذي هلل الحمد قال: ثم بقوله، امللك ففرح عني. لحظة
القرص، إىل وصال حتى مشيا ثم شديًدا، فرًحا وفرَحا تعانََقا ثم ولًدا. أُرَزق لم عمري
جميَع له فهيَّئُوا الرشيف، الحج إىل مسافر أنه دولته أرباَب مسحوًرا كان الذي امللك وأخرب
غاب حيث مدينته، عىل ملتهب السلطان وقلب والسلطان، هو ه توجَّ ثم إليه، يحتاج ما

الهدايا. ومعه مملوًكا، خمسون ومعه سافر ثم سنة، عنها
فخرج السلطان، مدينة عىل أقبَال حتى كاملة سنة ونهاًرا ليًال مسافرين يزاَال ولم
بني األرَض وقبَّلت العساكر وأقبلت منه، الرجاء قطعوا بعدما ملقابلته والعساكر الوزير
ما بكل وأعلمه الوزير عىل أقبل ثم الكريس، عىل وجلس فدخل بالسالمة، وهنَّئُوه يديه،
الحال استقر وملا بالسالمة، هنَّأه الشاب عىل جرى ما الوزير سمع فلما الشاب، عىل جرى
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فأرسل بالسمك. أتى الذي بالصياد عيلَّ للوزير: قال ثم كثريين، أناس عىل السلطان أنعم
حاله، عن وسأله عليه، وخلع فأحرضه املدينة، لخالصأهل سببًا كان الذي الصياد ذلك إىل
باألخرى، الشاب َج وتزوَّ بنتيه، بإحدى امللك َج فتزوَّ وبنتني، ابنًا له أن فأخربه أوالد؟ له وهل
الجزائر هي التي الشاب مدينة إىل الوزير أرسل ثم خازنداًرا، وجعله عنده، االبَن امللك وأخذ
كثريًا معه وأرسل معه، جاءوا الذين مملوًكا الخمسني معه وأرسل سلطنتها، وقلَّده السود،
والشاب؛ السلطان واستقر مسافًرا، وخرج يَديْه، الوزير فقبََّل األمراء، لسائر الخلع من
املمات. أتاهم أن إىل امللوك زوجات وبناته زمانه، أهل أغنى صار قد فإنه الصياد وأما

البنات مع ال الحمَّ حكاية

وكان أعزب، وكان بغداد، مدينة من إنسانًا كان فإنه ال؛ للحمَّ جرى ا ممَّ بأعجب هذا وما
ة ملتفَّ امرأة عليه وقَفْت إذ قفصه، عىل متكئًا األيام من يوًما السوق يف هو فبينما اًال، حمَّ
من فبان قناعها، فرفعت قصب، من وحاشيتاه بالذهب، مزركش حرير من موصيل بإزار
قالت ذلك وبعد األوصاف، كاملة األطراف، ناعمة وهي وأجفان، بأهداب سود عيون تحته
إىل وتبعها القفص وأخذ بذلك، ال الحمَّ صدق فما واتبعني. قفصك هاِت لفظها: بحالوة
منه وأخذت ديناًرا، فأعطته نرصاني، رجل لها فنزل الباب فطرقت دار، باب عىل وقفت أن
هذا ال: الحمَّ فقال واتبعني. احمله له: وقالت القفص، يف ووضعته الزيتون، من مقداًرا
تفاًحا منه واشرتت فكهاني، دكان عىل فوقفت وتبعها، القفص حمل ثم مبارك. نهاٌر وِهللا
نيليٍّا، وخياًرا دمشقيٍّا ونينوفًرا حلبيٍّا، وياسمينًا عمانيٍّا، وخوًخا عثمانيٍّا، وسفرجًال شاميٍّا،
النعمان، وشقائق وأقحوانًا، حنا، وتمر ريحانيٍّا، ومرسينًا سلطانيٍّا، ا وأترجٍّ مرصيٍّا، وليمونًا
فحمل احمل. له: وقالت ال، الحمَّ قفص يف الجميع ووضعت ونرسينًا، وجلناًرا، وبنفسًجا،
اللحم ت ولفَّ لها، فقطع لحًما. أرطال عرشة اقطع له: وقالت جزار، عىل وقفت حتى وتبعها
وقفت ثم وتبعها، فحمل ال. حمَّ يا احمل له: وقالت القفص، يف ووضعته موز، ورق يف
وتبعها القفص فحمل واتبعني. احمل ال: للحمَّ وقالت النقل، سائر من وأخذت النقيل، عىل
مشبك، من عنده ما جميع من ومألته طبًقا، واشرتت الحلواني، دكان عىل وقفت أن إىل
وأصابع، وأمشاط، وميمونية، ليمونية، وأقراص وصابونية، محشية، باملسك وقطائف
فقال القفص، يف ووضعته الطبق، يف الحالوة أنواع جميع ووضعت القايض، ولقيمات
عىل وقفت ثم َمْت فتبسَّ األمور. هذه عليه نحمل ببغل معي لجئُت أعلمِتني لو الحمال:
وأخذت ذلك، وغري خالف، وماء زهر، وماء ورد، ماء من مياه عرشة منه واشرتت العطَّار،
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ومسًكا، وعنربًا وعوًدا ذكر، لبان وحىص ممسك، ورد ماء مرش وأخذت السكر، من قدًرا
واتبعني. قفصك احمل وقالت: القفص، يف الجميع وضعت إسكندرانيٍّا، شمًعا وأخذت

عالية وهي فسيحة، رحبة وقدامها مليحة، داًرا أتت أن إىل به وتبعها القفص فحمل
فوقفت األحمر، الذهب بصفائح ح مصفَّ األبنوس، من بشقتني بابها األركان، مشيدة البنيان،
فتح َمن إىل ال الحمَّ فنظر بشقتيه، انفتح بالباب وإذا لطيًفا، ا دقٍّ ْت ودقَّ الباب عىل الصبية
واعتدال، وَقدٍّ وجمال، حسن ذات النهد، قاعدة القد، رشيقة صبية فوجدها الباب، لها
شقائق مثل وخدود رمضان، كهالل وحواجب الغزالن، كعيون وعيون الهالل، كغرة وجبني
وبطن باتفاق، كرمانيتني ونهَديْن اإلرشاق، يف كالبدر ووجه سليمان، كخاتم وفم النعمان،
وكاد عقله، سلبت إليها الحمال نظر فلما للكتاب؛ السجل كطيِّ الثياب تحت مطوي
فقالت النهار. هذا من أبرك عمري رأيت ما قال: ثم رأسه، فوق من يقع أن القفص
قاعة إىل انتهوا حتى ومشوا الباب، داخل من وهي مرحبًا. ال: والحمَّ للداللة البوابة الصبية
عليها وخزائن وسدالت ومصاطب، وشازروانات تراكيب ذات مليحة، مزركشة فسيحة
عليه منصوب والجوهر، بالدر ع مرصَّ املرمر من رسير القاعة وسط ويف مرخيَّات، الستور
يُخِجل ووجه ألفية، وقامة بابلية، بعيون صبية داخله ومن األحمر، األطلس من ناموسية
الشاعر: فيها قال كما عربية، عقيلة أو الدرية، الكواكب بعض فكأنها املضيَّة، الشمَس

َوبُ��ْه��تَ��انَ��ا ُزوًرا ِب��ِه اْل��ِق��يَ��اُس أَْض��َح��ى َف��َق��ْد ال��رَِّط��ي��ِب ِب��اْل��ُغ��ْص��ِن َك َق��دَّ َق��اَس َم��ْن
ُع��ْريَ��انَ��ا نَ��ْل��َق��اَك َم��ا أَْح��َس��ُن َوأَنْ��َت ُم��ْك��تَ��ِس��يً��ا نَ��ْل��َق��اُه َم��ا أَْح��َس��ُن اْل��ُغ��ْص��ُن

وسط يف صارت أن إىل قليًال وخطرت الرسير، فوق من الثالثة الصبية فنهضت
فجاءت املسكني. الحمال هذا رأس عن حطوا وقوفكم؟ ما وقالت: أختَيْها، عند القاعة
ما وفرَّغن ال، الحمَّ عن وحططن الثالثة، وساعدتهما خلفه، من والبوابة قدامه، من الداللة
ال. حمَّ يا ْه توجَّ له: وقلن دينارين، ال الحمَّ وأعطني محله، يف يشء كل وصفوا القفص، يف
ولكن منهن، أحسن يََر فلم الحسان، والطبائع الحسن من فيه هن وما البنات، إىل فنظر
فتعجب ذلك؛ وغري واملشمومات، والفواكه الرشاب من عندهن ما ونظر رجال، عندهن ليس
استقَلْلَت أنت هل تروح؟! ال لك ما الصبية: له فقالت الخروج، عن ووقف العجب، غاية
سيداتي يا وهللا الحمال: فقال آخر. ديناًرا أعطيه لها: وقالت أختها إىل والتفتت األجرة؟
حالكن وكيف بكن، ورسي قلبي اشتغل وإنما األجرة، استقَلْلُت وما نصفان، أجرتي إن
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إال تثبت ال املنارة أن تعرفن وأنتن يؤانسكن؟ أحد وال رجال، عندكن وما وحدكن، وأنتن
الشاعر: قال كما بالرجال إال النساء حظ يكمل وما رابع، لكنَّ وليس أربعة، عىل

َوِم��ْزَم��اُر َوَق��انُ��وٌن وَُع��وٌد ُج��نْ��ٌك اْج��تَ��َم��َع��ْت َق��ِد ِع��نْ��ِدي أَْربَ��ٍع إَِل��ى انْ��ُظ��ْر

وانرشاٍح. وبسٍط وغناءٍ، رقٍص يف بينهن ال والحمَّ ِزْلَن وال
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نحن له: فقلن كاتًما، ولألرسار حاذًقا لبيبًا رجًال يكون رابع إىل فتفتقرن ثالثة أنتن
شعًرا: األخبار يف قرأنا وقد يحفظه، ال َمن عند َّ الرسِّ نودع أن ونخاف بنات،

َض��يَّ��َع��ُه َف��َق��ْد ��رَّ ال��سِّ أَْودََع َم��ْن تُ��وِدْع��ُه َال ��رَّ ال��سِّ ِس��َواَك َع��ْن ُص��ْن

وطالعت الكتب، قرأت أمني، عاقل رجل إني وحياتكن قال: كالمهن الحمال سمع فلما
الشاعر: بقول وأعمل القبيح، وأُخِفي الجميَل، أُظِهر التواريخ،

َم��ْك��تُ��وُم ال��نَّ��اِس ِخ��يَ��اِر ِع��نْ��َد ��رُّ َوال��سِّ ِث��َق��ٍة ِذي ُك��لُّ إِالَّ ��رَّ ال��سِّ يَ��ْك��تُ��ُم َال
َم��ْخ��تُ��وُم َواْل��بَ��اُب َم��َف��اِت��ُح��ُه َض��اَع��ْت َع��َل��ٌق َل��ُه بَ��يْ��ٍت ِف��ي ِع��نْ��ِدَي ��رُّ ال��سِّ

عىل غرمنا أننا تعلم أنت له: قلن الكالم، من أبداه وما الشعَر البنات سمعت فلما
حتى عندنا تجلس ندعك ال فنحن به؟ تجازينا يشء معك فهل املال، من جملة املقام هذا
وجوهنا عىل وتطلع نديمنا، وتصري عندنا، تجلس أن خاطرك ألن املال؛ من مبلغنا تغرم
حبة. وزن تساوي فال محبة املال بغري كانت إذا الدار: صاحبة فقالت املالح. باح الصِّ
عنه، نكفُّ أختي، يا الداللة: فقالت يشء. بال ُرْح يشء معك يكن لم إن البوابة: وقالت
أغرمه عليه جاء ومهما علينا، روحه طوَّل ما غريه كان ولو معنا، اليوَم َ قرصَّ ما فوِهللا
الرأس عىل اجلس له: فقلن منِك. إال بالدراهم استفتحت ما وهللا وقال: ال، الحمَّ ففرح عنه.
الحرضة وعملت املدام، وروقت القناني، وصفت وسطها، وشدَّْت الداللة وقامت والعني.
وأختها، هي وجلست امُلدام، قدمت ثم إليه، يحتاجون ما وأحرضت البحر، جانب عىل
قدح أول ومألت املدام، باطية قدمت ثم املنام؛ يف أنه يظن وهو بينهن، الحمال وجلس
فأخذ ال، الحمَّ وناولت مألت ثم األخرى، أختها وناولت مألت ثم والثالث، والثاني ورشبته

الشعر: هذا وأنشد الكأس منها ال الحمَّ

َش��اِف اءِ ِل��ل��دَّ ��َراَب ال��شَّ َه��ذَا إِنَّ ِب��اْل��َع��َواِف��ي َف��اِئ��ًزا ال��رَّاَح اْش��َرِب

البيت: هذا أيًضا وقال

َراِق��ي أَْف��َراِح��ِه ِف��ي ��ْك��ِر ِب��ال��سُّ يَ��ُك��وُن َط��َرٌب ِب��ِه َم��ْن إِالَّ ال��رَّاَح يَ��ْش��َرُب َال

61



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

وقال: املحل صاحبة عند نزل ثم معهن، ورشب أيديهن قبَّل الشعر هذا وبعد
يقول: وأنشد امك، وَخدَّ ومملوكك عبدك أنا سيدتي، يا

َع��اِرُف ��ْك��ِر َوال��شُّ َواْإلِْح��َس��اِن ِب��ُج��وِدِك َواِق��ٌف َع��ِب��ي��ِدِك ِم��ْن َع��بْ��ٌد اْل��بَ��اِب َع��َل��ى

بقول وترنََّم يدها وقبََّل الكأس فأخذ الصحة. مجاري يف وعافية هنيئًا ارشب فقالت:
الشاعر:

ِم��ْق��بَ��اِس َض��ْوءَ َس��نَ��اَه��ا يَ��ْح��ِك��ي َح��ْم��َراءَ ُم��َش��ْع��َش��َع��ًة يْ��َه��ا َخ��دَّ ِش��بْ��َه نَ��اَوْل��تُ��َه��ا
ِل��ل��نَّ��اِس؟ ال��نَّ��اِس ُخ��ُدوَد تَ��ْس��ِق��ي َف��َك��يْ��َف َض��اِح��َك��ٌة: َوْه��َي َوَق��اَل��ْت َف��َق��بَّ��ْل��تُ��َه��ا
أَنْ��َف��اِس��ي اْل��َك��أِْس ِف��ي َوَم��اَزَج��َه��ا َدِم��ي َوُح��ْم��َرتُ��َه��ا َدْم��ِع��ي ِم��ْن َف��ْه��َي اْش��َرِب��ي ُق��ْل��ُت:

رقص يف بينهن ال والحمَّ زلن وال أختها، عند ونزلت ورشبته القدح الصبية فأخذت
تجذبه، وهذه تكلمه وهذه وتقبيل، عناق يف معهن الحمال يزل ولم ومشمومات، وغناء
الرشاُب تحكََّم فلما بعقولهم، الخمرة لعبت حتى معهنَّ وهو ترضبه، باملشموم وهذه
البحرية، تلك يف نفسها رمت ثم عريانة، وصارت ثيابها من وتجرَّدت البوابة، قامت معهم
فخذيها، بني وما أعضاءها غسلت ثم ال، الحمَّ وبخت فمها يف املاء وأخذت املاء، يف ولعبت
هذا؟ اسم ما حبيبي، يا له: وقالت ال، الحمَّ حجر يف نفسها ورمت املاء من طلعت ثم
من ومسكته تستحي! أما يوه، يوه فقالت: هللا. رحمك ال: الحمَّ فقال فرجها، إىل وأشارت
فقال: غريه. فقالت: كسك. فقال: غريه. فقالت: فرجك. فقال: تصكه، وصارت رقبته،
فقالت اسمه؟ وما لها: قال ثم الصك، من ورقبته قفاه ذاب حتى تصكه تزل فلم زنبورك.

الجسور. حبق يا السالمة عىل هلل الحمد الحمال: فقال الجسور. حبق له:
تلك يف نفسها ورمت ثيابها، وخلعت الثانية فقامت والطاس، الكأس أداروا إنهم ثم
فرجها إىل وأشارت ال، الحمَّ حجر يف نفسها ورمت وطلعت األوىل، مثل وعملت البحرية،
وصكته الكالم! هذا عليك يقبح أََما قالت: فرجك. قال: هذا؟ اسم ما عيني، نور يا وقالت:
عىل والصك والرضب ال. فقالت: الجسور. حبق فقال: القاعة، يف ما سائر له َطنَّ ا كفٍّ

املقشور. السمسم له: فقالت اسمه؟ وما لها: فقال قفاه،
ثم قبلها، َمن مثل وفعلت البحرية، تلك ونزلت ثيابها، وخلعت الثالثة قامت ثم
اىل وأشارت هذا؟ اسم ما أيًضا: له وقالت ال، الحمَّ حجر يف نفسها وألقت ثيابها، لبست
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خان فقالت: اسمه؟ وما ترضبه: وهي لها قال أن إىل وكذا، كذا لها يقول فصار فرجها،
منصور. أبي خان يا السالمة عىل هلل الحمد فقال: منصور. أبي

وغسل املاء، يف يسبح وذكره البحرية، يف ونزل ثيابه ونزع ال الحمَّ قام ساعة بعد ثم
البوابة، حجر يف ذراَعيْه ورمى سيدتهن، حجر يف نفسه ورمى طلع ثم غسلن، ما مثل
فضحك هذا؟ اسم ما سيدتي، يا وقال: أيره، إىل أشار ثم لة، الدالَّ حجر يف رجَليْه ورمى
واحدة كل من وأخذ ال. قال: زبك. وقلن: ظهورهن، عىل انقلبن حتى كالمه عىل الكل
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك حضنًا. واحدة كل من وأخذ ال. قال: أيرك. قلن: عضة،

املباح. الكالم عن
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أيها بلغني قد وكرامة. حبٍّا قالت: حديثك. لنا أتممي أختي، يا دنيازاد: أختها لها قالت
يتضاحكن، وهن ويعانق، ويعضُّ يقبِّل وهو أيرك، زبك يقلن يزلن لم أنهن السعيد امللك
ويعلق الجسور، حبق يرعى الذي الجسور، البغل اسمه قال: اسمه؟ وما له: قلَن أْن إىل
ثم ظهورهن، عىل استلقني حتى فضحكن منصور. أبي خان يف ويبيت املقشور، بالسمسم
وأِرنَا ْه توجَّ للحمال: فقلن عليهم، الليل أقبل أن إىل كذلك يزالوا ولم منادمتهم، إىل عادوا
دعونا عندكن، من الخروج من أهون الروح خروج وِهللا الحمال: فقال أكتافك. عْرَض
تدعنه عندكن بحياتي الداللة: فقالت سبيله. حال إىل يروح منَّا وكلٌّ بالنهار، الليل نصل
تحت تدخل أن برشط عندنا تبيت له: فقلن ظريف. خليع فإنه عليه؛ نضحك عندنا ينام
الباب عىل ما واقرأ ُقْم، فقلن: نعم. فقال: سببه. عن وال عنه، تسأل ال رأيته ومهما الحكم،
ما تسمع يعنيك، ال فيما تتكلَّْم ال الذهب: بماء عليه مكتوبًا فوجد الباب إىل فقام مكتوبًا.

يعنيني. ال فيما أتكلم ال أني اشهدوا ال: الحمَّ فقال يرضيك. ال
أكل يف وقعدوا والعود، الشمع أوقدوا ثم فأكلوا، مأكوًال لهم َزْت جهَّ الداللة قامت ثم
الباب، إىل منهن واحدة فقامت نظامهم، يختل فلم الباب، دقَّ سمعوا هم وإذا ورشب،
ذقونهم أعاجم ثالثَة بالباب وجدت ألني الليلة؛ هذه يف صفانا كمل قد وقالت: عادت ثم
قد غرباء ناس وهم االتفاق، أعجب من وهذا الشمال، بالعني عور الثالثة وهم محلوقة،
نضحك دخلوا فإن مضحكة، وصورة شكل منهم واحد ولكل الروم، أرض من حرضوا
أالَّ عليهم وارشطي يدخلون، دعيهم لها: قالتَا حتى بصاحبتَيْها تتلطَّف تزل ولم عليهم.
الثالثة ومعها عادت ثم وراحت، ففرحت يرضيهم. ال ما فيسمعوا يعنيهم، ال فيما يتكلموا
روا، وتأخَّ فسلَّموا صعاليك، وهم ممشوقة، مربومة وشواربهم محلوقة، ذقونهم العور،
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فلما سكران، فوجدوه ال الحمَّ إىل رجال الثالثة فنظر وأقعدوهم، البنات لهم فقامت
الكالم هذا الحمال سمع فلما يؤانسنا. مثلنا صعلوك هو وقالوا: منهم، أنه ظنوا عاينوه
البنات فضحك الباب؟ عىل ما قرأتم أما فضول، بال اقعدوا لهم: وقال عينيه، وقلب قام

والحمال. الصعاليك بني نضحك إننا لبعضهن: وقلن
دار وملا تسقيهم، والبوابة يتنادمون، جلسوا ثم فأكلوا للصعاليك، األكل وضعن ثم
بها؟ تسلوننا نادرة أو حكاية معكم هل إخوتنا، يا للصعاليك: الحمال قال بينهم الكأس
عراقيٍّا، وعوًدا موصليٍّا، ا دفٍّ البوابة لهم فأحرضت اللهو، آالت وطلبوا الحرارة، فيهم فدبَّْت
وأخذ العوَد، واحٌد وأخذ ، الدفَّ منهم واحٌد وأخذ واقفني، الصعاليك فقام عجميٍّا، وجنًكا
وإذا كذلك هم فبينما عاٍل، صوت لهم وصار البنات، وغنَّت بها، ورضبوا الجنَك، واحٌد
يف أن الباب دقِّ يف السبب وكان بالباب، َمن لتنظر البوابة فقامت الباب، يطرق بطارق
وجعفر هو األخبار من يتجدَّد ما ويسمع لينظر الرشيد هارون الخليفة نزل الليلة تلك
تلك نزل فلما ار، التجَّ صفة يف يتنكََّر أن عادته من وكان نقمته، سيَّاف ومرسور وزيره،
الخليفة فقال املالهي، آالت فسمعوا الدار تلك عىل طريقهم جاءت املدينة، يف ومىش الليلة
هؤالء جعفر: فقال األصوات. هذه صاحب ونشاهد الدار، هذه ندخل أن أريد إني لجعفر:
وأريد دخولنا، من بد ال فقال: رش. منهم يصيبنا أن ونخىش فيهم، ْكر السُّ دخل قد قوم
الباب، وطرق جعفر تقدََّم ثم وطاعة. سمًعا جعفر: فقال عليهم. ندخل حتى تتحيَّل أن
بغداد يف ولنا طربية، من تجار نحن سيدتي، يا لها: فقال الباب، وفتحت البوابة فخرجت
الليلة هذه يف تاجر علينا وعزم التجار، خان يف نازلون ونحن تجارة ومعنا أيام، عرشة
باالنرصاف، لنا أذن ثم ساعة، عنده تنادمنا ثم فأكلنا، طعاًما لنا َم وقدَّ عنده، فدخلنا
أن مكارمكم من فنرجو فيه، نحن الذي الخان عن فتهنا غرباء، ونحن بالليل فخرجنا

الثواب. ولكم عندكم، نبيت الليلة هذه تدخلونا
لصاحبتيها فدخلت الوقار، وعليهم التجار، بهيئة فوجدتهم إليهم البوابة فنظرت
قالت: بإذنك؟ أندخل فقالوا: الباب، لهم وفتحت فرجعت أدخليهم. لها: فقالتا وشاورتهما،
وقلنا: وخدمنهم، لهم قمن البنات رأتهم فلما ومرسور، وجعفر الخليفة فدخل ادخلوا.
فتسمعوا يعنيكم، ال فيما تتكلموا أالَّ رشط عليكم ولنا بأضيافنا، وسهًال وأهًال مرحبًا
الثالثة إىل الخليفة فنظر واملنادمة، للرشاب جلسوا ذلك وبعد نعم. قالوا: يرضيكم. ال ما
من فيه هم وما البنات إىل ونظر منهم، َب فتعجَّ الشمال، بالعني عور فوجدهم الصعاليك،
برشاب، للخليفة وأتني والحديث، املنادمة يف واستمروا ب، وتعجَّ فتحريَّ والجمال الُحْسن
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عليها ووضعت مزركشة، صفرة له وقدَّمت البوابة فقامت عنهم، وانعزل حاج. أنا فقال:
ومزجته الثلج، من قطعة فيه وأرخت الخالف، ماء فيها وسكبت الصيني، من باطية
الخري. صنيع من فعلها عىل َغٍد يف أجازيها أن بد ال نفسه: يف وقال الخليفة، فشكرها بسكر،
أخذت ثم وخدمتهم، البيت صاحبة قامت الرشاب تحكََّم فلما بمنادمتهم، اشتغلوا ثم
البوابة، قامت ذلك فعند نعم. لها: فقالت َديننا. لنقيض قومي أختي، يا وقالت: الداللة بيد
وناَديَْن القاعة، وسط أخلت أن بعد وذلك قدامهن، األبواب خلف الصعاليك وأطلعت
وشدَّ الحمال فقام الدار. أهل من أنت بل غريب، أنت ما مودتك! أقل ما له: وقلن اَل الحمَّ
ساعدني. للحمال: وقالت الداللة قامت ثم مكانك. قف فقالت: تريدين؟ ما وقال: وسطه
وسط إىل بهما ودخل ال الحمَّ فأخذهما جنازير. رقبتيهما يف السود الكالب من كلبتني فرأى
ْم قدِّ للحمال: وقالت سوًطا وأخذت معصمها، عن رت وشمَّ املنزل، صاحبة فقامت القاعة،
فنزلت الصبية، إىل رأسها وتحرِّك تبكي والكلبة َمها، وقدَّ الجنزير يف فجرَّها منهما. كلبًة
سواعدها، كلَّْت حتى ترضبها زالت وال ترصخ، والكلبة رأسها عىل بالرضب عليها الصبية
ثم رأسها، وقبََّلْت دموعها، ومسحت صدرها، إىل الكلبة ت ضمَّ ثم يدها، من السوط فرمت
ذلك فعند باألوىل، فعلت ما مثل بها وفعلت بها، فجاء الثانية. وهات ُردَّها ال: للحمَّ قالت
اسكت. باإلشارة: له فقال يسألها، أن جعفر وغمز صدره، وضاق الخليفة، قلب اشتغل
ثم نعم. قالت: عليك. ما لقضاء قومي لها: وقالت للبوابة، البيت صاحبة التفتت ثم
للبوابة وقالت والفضة، بالذهب ح مصفَّ املرمر من رسير عىل صعدت البيت صاحبة إن
الداللة وأما بجانبها، رسيٍر عىل صعدت فإنها البوابة فأما عندكما. بما ائتيَا والداللة:
الصبية قدام ووقفت خرض، بأهداب األطلس من كيًسا منه وأخرجت مخدًعا، دخلت فإنها
هذه وأنشدت أوتاره، وأصلحت عوًدا، منه وأخرجت الكيس، ونفضت املنزل، صاحبة

األبيات:

ذََه��بَ��ا أَيَّ��ًة ِب��َع��ْق��ِل��ي َوَخ��بِّ��َراِن��ي ُس��ِل��بَ��ا الَّ��ِذي ال��نَّ��ْوَم َج��ْف��ِن��َي َع��َل��ى ا ُردَّ
َغ��ِض��بَ��ا َق��ْد َج��ْف��نَ��يَّ َع��َل��ى اْل��َم��نَ��اَم أَنَّ َم��نْ��ِزَل��ًة اْل��ُح��بَّ َرِض��ي��ُت ��ا َل��مَّ َع��ِل��ْم��ُت
��بَ��بَ��ا ال��سَّ َل��ْح��ِظ��ِه ِم��ْن اْط��لُ��بُ��وا ُق��ْل��ُت أَْغ��َواَك؟ َف��َم��ا ال��رََّش��اِد أَْه��ِل ِم��ْن َع��ِه��ْدنَ��اَك َق��الُ��وا
تَ��َع��بَ��ا َس��ْف��ِك��ِه ِف��ي ��ْل��تُ��ُه َح��مَّ أَُق��وُل ُم��ْع��تَ��ِذٌر اْل��َم��ْس��ُف��وِك َدِم َع��ْن َل��ُه إِنِّ��ي
ال��لَّ��َه��بَ��ا أَْح��َش��اِئ��َي ِف��ي َش��بَّ ف��َع��ْك��ُس��َه��ا ُص��وَرتِ��ِه َش��ْم��َس ِف��ْك��ِري ِب��ِم��ْرآِة أَْل��َق��ى
َش��نَ��بَ��ا ثَ��ْغ��ِره ِف��ي بَ��ِق��يَّ��تَ��ُه أَْج��َرى َوَق��ْد اْل��َح��يَ��اِة َم��اءِ ِم��ْن ال��ل��ُه َص��اَغ��ُه َم��ْن
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َط��ِربَ��ا أَْو َح��نَّ أَْو بَ��َك��ى أَْو َش��َك��ا إالَّ َل��ُه ذُِك��ْرَت َم��ا ُم��ِح��بٍّ ِف��ي تَ��َرى َم��اذَا
َش��ِربَ��ا َم��ا َوْه��َو َف��يُ��ْرَوى ��َراَب ال��شَّ َراَم إِذَا ال��زَُّالِل اْل��َم��اءِ ِف��ي َخ��يَ��اَل��َك يَ��َرى

أيًضا: وأنشدت

تَ��َم��ايُ��ِل��ِه َع��ْن َع��يْ��ِن��ي ِب��ال��نَّ��ْوِم َوَم��اَل ُم��َداَم��ِت��ِه ِم��ْن َال َل��ْح��ِظ��ِه ِم��ْن َس��ِك��ْرُت
َش��َم��اِئ��لُ��ُه بَ��ْل َش��َل��تْ��ِن��ي ��ُم��وُل ال��شَّ َوَم��ا َس��َواِل��ُف��ُه بَ��ْل َس��َل��تْ��ن��ي ��َالُف ال��سُّ َف��َم��ا
َغ��َالِئ��لُ��ُه تَ��ْح��ِوي ِب��َم��ا َع��ْق��ِل��ي َوَغ��اَل َل��ُه َل��َويْ��َن أَْص��َداٌغ ِب��َع��ْزِم��ي َل��َوى

األرض عىل ووقعت ثيابها، ْت شقَّ ثم هللا. طيَّبَِك قالت: ذلك الصبية سمعت فلما
َب فتعجَّ والسياط، املقارع رضب أثر الخليفة رأى جسدها انكشف فلما عليها، مغشيٍّا
وألبستها بحلة إليها وأتَْت وجهها، عىل املاءَ ِت ورشَّ البوابة فقامت العجب، غاية ذلك من
ال فأنا الرضب، أثر من عليها وما املرأة، هذه إىل تنظر أََما لجعفر: الخليفة فقال إيَّاها،
وحقيقة الصبية، هذه خرب حقيقة عىل وقفُت إن إال أسرتيح وال هذا، عىل أسكت أن أقدر
ال فيما نتكلَّم أالَّ وهو رشًطا علينا رشطوا قد موالنا، يا جعفر: فقال الكلبتني. هاتني خرب
وغمزته نهدها، إىل وأسندته العود، فأخذت الداللة قامت ثم يرضينا. ال ما فنسمع يعنينا،

تقول: وأنشدت بأناملها،

��ِب��ي��ُل ال��سَّ َف��َم��اذَا َش��ْوًق��ا تَ��ِل��ْف��نَ��ا أَْو تَ��ُق��وُل َف��َم��اذَا اْل��َه��َوى َش��َك��ْون��ا إِْن
َرُس��وُل اْل��ُم��ِح��بِّ َش��ْك��َوى يُ��َؤدِّي َم��ا َع��نَّ��ا تُ��تَ��ْرِج��ُم ُرْس��ًال بَ��َع��ثْ��نَ��ا أَْو
َق��ِل��ي��ُل إِالَّ اْألَْح��بَ��اِب َف��ْق��ِد بَ��ْع��َد بَ��َق��اءٍ ِم��ْن َل��نَ��ا َف��َم��ا َص��بَ��ْرنَ��ا أَْو
تَ��ِس��ي��ُل اْل��ُخ��ُدوِد َع��َل��ى َوُدُم��وًع��ا ُح��ْزنً��ا ثُ��مَّ ��ًف��ا تَ��أَسُّ إِالَّ َل��يْ��َس
ُح��لُ��وُل ِم��نِّ��ي اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي أَنْ��تُ��ُم َع��يْ��ِن��ي َل��ْم��ِح َع��ْن اْل��َغ��اِئ��بُ��وَن أَيُّ��َه��ا
يَ��ُح��وُل ال��زََّم��اِن َم��َدى َع��نْ��ُه َل��يْ��َس ِل��َص��بٍّ َع��ْه��ًدا اْل��َغ��يْ��ِب ِف��ي َح��َف��ْظ��تُ��ْم َه��ْل
َوال��نُّ��ُح��وُل ��نَ��ى ال��ضَّ ِف��ي��ُك��ُم ��ُه َش��فَّ َص��بٍّ��ا ال��تَّ��بَ��اُع��ِد َع��َل��ى نَ��ِس��ي��تُ��ْم أَْم
يَ��ُط��وُل ِح��َس��ابً��ا َربِّ��نَ��ا َل��ُدْن ِم��ْن أَتَ��َم��نَّ��ى ��نَ��ا َض��مَّ اْل��َح��ْش��ُر َوإِذَا

ثم ورصخت، األوىل فعلت كما ثيابها ْت شقَّ الداللة، ِشعَر الثانية املرأُة سمعِت ا فلمَّ
ت رشَّ أن بعد ثانية حلة وألبستها الداللة فقامت عليها، مغشيٍّا األرض عىل نفسها ألقت
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ألويف يل غنِّي للداللة: وقالت رسيٍر، عىل وجلست الثالثة املرأة قامت ثم وجهها، عىل املاء
األبيات: هذه وأنشَدْت العوَد، الداللُة فأصلحت الصوت. هذا غري بقي فما ديني،

َك��َف��ى َق��ْد َم��ا أَْدُم��ِع��ي ِم��ْن َج��َرى َف��َل��َق��ْد اْل��َج��َف��ا َوذَا ��ُدوُد ال��صُّ َه��ذَا َم��تَ��ى َف��ِإَل��ى
اْش��تَ��َف��ى َف��َق��ِد َح��اِس��ِدي َق��ْص��ُدَك َك��اَن إْن ��ًدا ُم��تَ��َع��مِّ ِل��ي اْل��َه��ْج��َر أََط��ْل��َت َق��ْد َك��ْم
ُم��نْ��ِص��َف��ا ِل��ْل��َع��َواِذِل يَ��ْوًم��ا َك��اَن َم��ا ِل��َع��اِش��ٍق اْل��َخ��ئُ��وُن ال��دَّْه��ُر أَنْ��َص��َف َل��ْو
اْل��َوَف��ا َف��َق��َد إِذَا ��اِك��ي ال��شَّ َخ��يْ��بَ��َة يَ��ا َق��اِت��ِل��ي يَ��ا ِب��َص��بْ��َوتِ��ي أَبُ��وُح َف��ِل��َم��ْن
ُم��ْخ��ِل��َف��ا َرأَيْ��تُ��َك َوَال وََع��ْدَت َف��َم��تَ��ى ��ًف��ا تَ��َل��هُّ َه��َواَك ِف��ي َوْج��ِدي َويَ��ِزي��ُد
َغ��َف��ا َم��ا َط��ْرٌف َل��َديْ��ِه ��َه��اَد ال��سُّ أَِل��َف ُم��تَ��يَّ��ٍم ِب��ثَ��أِْر ُخ��ذُوا ُم��ْس��ِل��ُم��وَن يَ��ا
ُم��َش��رََّف��ا ِب��اْل��ِوَص��اِل َغ��يْ��ِري َويَ��ُك��وُن تَ��ذَلُّ��ِل��ي اْل��َغ��َراِم َش��ْرِع ِف��ي أَيُ��ِح��لُّ
ُم��تَ��َك��لِّ��َف��ا ال��َه��َوى ِف��ي َع��ذُِول��ي َوَغ��َدا ُم��تَ��َل��ذِّذًا ِب��ُح��بِّ��ُك��ْم َك��ِل��ْف��ُت َوَل��َق��ْد

عىل نفسها وألقت ثيابها، ت وشقَّ رصخت قصيدتها، الثالثة املرأة سمَعِت فلما
فقال قبلها، َمن مثل املقارع رضب فيه ظهر جسدها انكشف فلما عليها، مغشيٍّا األرض
بيشء هنا مبيتنا َر تكدَّ فقد الكيمان؛ عىل ِبتْنَا وُكنَّا الدار، هذه دخلنا ما ليتنا الصعاليك:
بهذا نا رسُّ اشتغل قد قالوا: ذلك؟ ِلَم لهم: وقال إليهم الخليفة فالتفت الصلب. يقطع
للرجل إال املوضع هذا ظننا وال ال، قالوا: البيت؟ هذا من أنتم أََما الخليفة: فقال األمر.
عىل ِبتُّ وليتني الليلة، هذه إال املوضع هذا رأيُت ما وِهللا ال: الحمَّ فقال عندكم. الذي
لهن وليس نسوة، ثالث وهن رجال، سبعة نحن الجميع: فقال فيه. أبت ولم الكيمان،
ذلك، عىل الجميع واتفق كرًها. أجبننا طوًعا يُِجبْنَنَا لم فإن حالهن، عن فنسألهن رابعة،
رشًطا علينا رشطن وقد عندهن، ضيوف فنحن دعوهن سديد، رأي هذا ما جعفر: فقال
الخليفة غمز إنه ثم سبيله. حال إىل يميض منَّا وكلٌّ القليل، إال الليل من يَبَْق ولم به، فنويف
الخليفة فأبى قصتهن. عن فتسألهن يَديَْك بني تحرضهن غٍد ويف ساعة، غري بقي ما وقال:
يسألهن؟ وَمن قالوا: ثم والقال. القيل بينهن كثر وقد خربهن، عن صرب يل يَبَْق لم وقال:
الحمال فقام تتكلمون؟ يشء أي يف جماعة، يا النساء: لهم قال ثم ال. الحمَّ بعضهم: فقال
حال عن تخربينا أن به عليك وأقسم باهلل، سألتك سيدتي، يا لها: وقال البيت، لصاحبة
سبب عن تخربينا وأن وتقبِّلينهما، تبكني تعودين ثم تعاقبينهما، سبب وأي الكلبتني،

والسالم. سؤالنا وهذا باملقارع، أختك رضب
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إال نعم. الجميع: فقال عندكم؟! يقوله ما أصحيح للجماعة: املكان صاحبة فقالت
األذيَة ضيوفنا يا آذيتمونا لقد وِهللا قالت: كالمهم، الصبية سمعت فلما سكت، فإنه جعفر
أََما يرضيه، ال ما سمع يعنيه ال فيما تكلََّم َمن أن عليكم رشطنا أننا لنا َم وتقدَّ البالغة،
أوصلكم مَلن الذنب وإنما لكم، ذنب ال ولكن زادنا، وأطعمناكم منزلنا، أدخلناكم أننا كفى
بباب وإذا لوا. عجِّ وقالت: رضبات، ثالَث األرض ورضبت معصمها، عن رت شمَّ ثم إلينا.
هؤالء كتِّفوا فقالت: مسلولة، سيوف وبأيديهم عبيد، سبعة منه وخرج ُفِتح، قد خزانة
رضب يف لنا ائذني املخدرة، أيتها وقالوا: ففعلوا، ببعض. بعضهم واربطوا كالمهم، الكثري
الحمال: فقال رقابهم. رضب قبل حالهم عن أسألهم حتى ساعًة أمهلوهم فقالت: رقابهم.
أنا، إال الذنب يف ودخلوا أخطئوا، الجميع فإن الغري، بذنب تقتليني ال سيدتي يا باهلل
عامرًة مدينًة دخلوا لو الذين الصعاليك هؤالء من سلمنا لو طيبة ليلتنا كانت لقد وِهللا

يقول: أنشد ثم ألخربوها،

نَ��اِص��ِر ِذي َغ��يْ��ِر َع��ْن ِس��يَّ��َم��ا َال اْل��َق��اِدِر َع��ِن اْل��َع��ْف��َو أَْح��َس��َن َم��ا
ِب��اْآلِخ��ِر َل اْألَوَّ تَ��ْق��تُ��ِل َال بَ��يْ��نَ��نَ��ا الَّ��ِذي اْل��ُودِّ ِب��ُح��ْرَم��ِة

عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الصبية. ضحكت كالمه، من الحمال فرغ فلما
املباح. الكالم

70



١١ الليلة كانت فلام

الجماعة عىل أقبلت غيظها، بعد ضحكت ملا الصبية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أو قومكم وأكابر أعزاء أنتم ولوال ساعة، إال عمركم من بقي فما بخربكم، أخربوني وقالت:
جعفر: فقال تقتلنا. وإال بنا عرِّفها جعفر، يا ويلك الخليفة: فقال جزاءَكم. ْلُت َلعجَّ حكَّام
وقت. له منهما كلٌّ الجد، وقت يف الهزل ينبغي ال الخليفة: له فقال نستحق. ما بعض من
ما وهللا، ال لها: فقالوا إخوة؟ أنتم هل لهم: وقالت الصعاليك، عىل أقبلت الصبية إن ثم
قد وإنما وهللا، ال فقال: أعور؟ ُولِدت أنت هل منهم: لواحد فقالت الحجام. فقراء إال نحن
البرص آماق عىل باإلبر ُكِتبَْت لو حكاية األمر ولهذا عيني، تَِلَفْت حني عجيب أمر يل جرى
واحد كلَّ إنَّ قالوا: ثم األول، مثل لها فقاال والثالث الثاني فسألت اعترب. مَلن عربًة َلكانت
واحد كل وقالت: لهم، الصبية فالتفتَِت غريب. وأمرنا عجيب، حديثنا وإن بلد من ِمنَّا
حال إىل ويروح رأسه، عىل يملِّس ثم مكاننا، إىل مجيئه سبب وما حكايته، يحكي منكم
لة، الدالَّ هذه حملتني ال حمَّ رجل أنا سيدتي، يا فقال: اُل، الحمَّ َم تقدَّ َمن ُل فأوَّ سبيله.
عىل َملِّْس له: فقالت والسالم. حديثي وهذا جرى، ما معكن يل وجرى هنا، إىل بي وأتت

رفقائي. حديث أسمع حتى أروح ما وِهللا فقال: وُرْح. رأسك

األول الصعلوك حكاية

أن عيني وتلف ذقني حلق سبب أن اعلمي سيدتي، يا لها: وقال األول، الصعلوك َم فتقدَّ
يف ولدتني أمي أن واتفق أخرى، مدينة عىل ملًكا أخوه وكان أخ، وله ملًكا كان والدي
عمي أزور وكنت كربنا، حتى وأيام وأعوام سنون مضت ثم عمي، ابن فيه ُولِد الذي اليوم
اإلكرام، غاية عمي ابن فأكرمني مرة فزرته عديدة، أشُهًرا عنده وأقعد السنني، بعض يف
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عمي: ابن قال فينا الرشاب تحكَّم فلما للرشاب، وجلسنا امُلدام، يل ق وروَّ األغنام، يل وذبح
له: فقلُت أفعله. أن أريد فيما تخالفني أالَّ وأريد مهمة، حاجة عندك يل إن عمي، ابن يا

وكرامة. حبٍّا
وخلفه عاد ثم قليًال وغاب وساعته، وقته من ونهض الِعَظام، باأليمان مني فاستوثق
خلفه، واملرأة إيلَّ فالتفت عظيًما، مبلًغا يساوي ما الحلل من وعليها مطيبة، ُمَزيَّنَة امرأة
ادخل يل: وقال فعرفتُها، يل ووصفها الفالنية. الجبَّانة عىل واسبقني املرأة هذه خذ وقال:
اليمني ألجل سؤاله ردِّ عىل أقدر ولم املخالفة، يمكنني فلم هناك. وانتظرني الرتبة، بها
الجلوس بنا استقر فلما وهي، أنا الرتبة دخلت أن إىل ورست املرأة فأخذت حلفته، الذي
وجاء القادوم أخذ إنه ثم وقادوم، جبس فيه وكيس ماء فيها طاسة ومعه عمي ابن جاء
األرض يف بالقادوم حفر ثم الرتبة، ناحية إىل أحجاره ونقض فَفكَّه، الرتبة وسط يف قرب إىل
التفت ثم معقود، سلٌَّم الطابق تحت من فبان الصغري، الباب قدر طابق عن كشف حتى
التَفَت ثم السلَِّم، ذلك عىل املرأة فنزلت تختارين. وما دونك لها: وقال باإلشارة، املرأة إىل
عليه وُردَّ الطابق، فُردَّ املوضع ذلك يف أنا نزلُت إذا املعروَف، ِم تمِّ عمي ابن يا وقال: إيلَّ
يف الذي املاء وهذا الكيس، يف الذي الجبس وهذا املعروف، تمام وهذا كان، كما الرتاَب
أحد، يعرفه ال حتى أوًال كان كما األحجار دائر يف القرب وجبِّس الجبس منه أعجن الطاسة
إال به يعلم وما فيه، أعمل وأنا كاملة سنة يل ألن عتيق؛ وبطنه جديد فتح هذا يقول وال
السلم. عىل نزل ثم عمي. ابن يا منك هللا أوحش ال يل: قال ثم عندك. حاجتي وهذه هللا،
كان، كما القرب صار حتى به، أمرني ما وفعلت الطابق، ورددت قمُت عني غاب فلما
أصبح فلما الليلة، تلك فنمُت والقنص، الصيد يف عمي وكان عمي، قرص إىل رجعت ثم
فعلت ما عىل وندمت عمي، ابن وبني بيني فيها جرى وما املاضية الليلَة تذكرُت الصباح
أزل ولم أعرفها، فلم الرتبة عىل وفتَّْشُت املقابر إىل خرجت ثم الندم، ينفع ال حيث معه
اشتغل وقد أرشب، ولم آكل ولم القرص إىل فرجعُت إليها، أهتَِد ولم الليل، أقبل حتى أفتش
مغموًما ليلتي وِبتُّ شديًدا، ا غمٍّ فاغتممُت حاًال، له أعلم ال حيث من عمي بابن خاطري
سماعي عىل وندمُت عمي، ابن فعله فيما أفكِّر وأنا الجبانة، إىل ثانيًا فجئُت الصباح، إىل
فلم أيام سبعَة التفتيَش والزمُت الرتبة، تلك أعرف فلم جميًعا، الرتب يف فتَّْشُت وقد منه،
سافرت، أن دون فرًجا أجد فلم أجن، أن كدُت حتى الوسواس بي فزاد طريًقا، له أعرف
وكتَّفوني، املدينة باب عىل جماعة إيلَّ نهض أبي مدينة إىل وصويل فساعة أبي، إىل ورجعت
منهم ولحقني وغلماني، أبي خدم وهم املدينة، سلطان ابن ألني العجب كلَّ بُْت فتعجَّ
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كتَّفوني الذين أسأل ورصُت والدي؟! عىل جرى ما ترى يا نفيس: يف فقلت زائد، خوف
إن عندي: خادًما وكان بعضهم، يل قال حني بعد ثم جوابًا، عيلَّ يردُّوا فلم ذلك، سبب عن

وقوعك. ب نرتقَّ ونحن الوزير، وقتله العساكر، وخانته الزمان، به غدر قد أباك
تمثَّْلُت فلما أبي، عن سمعتها التي األخبار هذه بسبب الدنيا عن غائب وأنا فأخذوني،
أني العداوة تلك وسبب قديمة، عداوة وبينه بيني وكان أبي، قتل الذي الوزير يدي بني
وإذا قرصي، سطح عىل األيام من يوًما واقًفا كنُت أني فاتفق البندق، برضب مولًعا كنت
وإذا الطريَ، أرضب أن فأردُت هناك، واقًفا وكان الوزير، قرص سطح عىل نزل بطائر

الشاعر: قال كما والقدر، بالقضاء فأتلَفتْها الوزير، عني وأصابت أخطأَْت بالبندقة

اْل��َق��َض��اءُ َف��َع��َل ِب��َم��ا نَ��ْف��ًس��ا َوِط��ْب تَ��َش��اءُ َم��ا تَ��ْف��َع��ُل اْألَْق��َداَر دَِع
بَ��َق��اءُ َل��ُه َل��يْ��َس ��ْيءَ ال��شَّ َف��ِإنَّ ِب��َش��ْيءٍ تَ��ْح��َزْن َوَال تَ��ْف��َرْح َوَال

اآلخر: قال وكما

َ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

ملك كان والدي ألن يتكلم أن يقدر لم الوزير عنَي أتَلْفُت فلما الصعلوك: ذلك قال ثم
برضب أمر مكتَّف، وأنا قدامه وقفُت فلما وبينه، بيني التي العداوة سبب فهذا املدينة؛
امُلتَلفة، عينه إىل وأشار هذا؟ من أعظم ذنب أي فقال: ذنب؟! بغري أتقتلني فقلُت: عنقي،
قال: ثم عمًدا. بك أفعله فأنا خطأً، فعلتَه كنَت إن فقال: خطأً. ذلك فعلُت له: فقلُت
من فرصُت فأتلفها؛ الشمال عيني يف أصبعه فمدَّ يَديْه، بني فقدَّموني يدي. بني قدِّموه
هذا، تسلَّْم للسياف: وقال صندوق، يف ووضعني كتَّفني ثم تروني، كما أعور الوقت ذلك
فذهب تأكله. للوحوش وَدْعه واقتله املدينة، خارج إىل به واذهب وُخذْه حساَمك وأشِهْر
اليدين مكتوف وأنا الصندوق، من وأخرجني املدينة، من خرج حتى وسار السياف، بي

األبيات: هذه وأنشدت فبكيُت ويقتلني، عينيَّ يغمض أن وأراد الرجلني، مقيَّد

ِن��َص��اَل��َه��ا َف��ُك��نْ��تُ��ْم َع��نِّ��ي اْل��ِع��َدى ِس��َه��اَم ِل��تَ��ْم��نَ��ُع��وا اْل��َح��ِص��ي��َن ْرَع ال��دِّ َج��َع��ْل��تُ��ُك��ُم
ِش��َم��اَل��َه��ا تَ��ُك��وَن أَْن يَ��ِم��ي��ِن��ي تَ��ُخ��صُّ ��ٍة ُم��ِل��مَّ ُك��لِّ ِع��نْ��َد ��ي أَُرجِّ َوُك��نْ��ُت
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ِن��بَ��اَل��َه��ا إَِل��يَّ تَ��ْرِم��ي اْل��ِع��َدى َوَخ��لُّ��وا ِب��َم��ْع��ِزٍل َع��نِّ��ي اْل��ُع��ذَّاِل ��َة ِق��صَّ َدُع��وا
َل��َه��ا َوَال َع��َل��يْ��َه��ا َال ُس��ُك��وتً��ا َف��ُك��ونُ��وا اْل��ِع��َدى ُم��َك��ايَ��َدَة نَ��ْف��ِس��ي تُ��ِج��ْد َل��ْم إِذَا

األبيات: هذه أيًضا وأنشدُت

ِل��ْألََع��اِدي َوَل��ِك��ْن َف��َك��انُ��وَه��ا ُدُروًع��ا تَ��َخ��ذْتُ��ُه��ُم َوإِْخ��َواٍن
ُف��َؤاِدي ِف��ي َوَل��ِك��ْن َف��َك��انُ��وَه��ا َص��اِئ��بَ��اٍت ِس��َه��اًم��ا َوِخ��ْل��تُ��ُه��ُم
ِوَداِدي َع��ْن َوَل��ِك��ْن َص��َدُق��وا َل��َق��ْد ُق��لُ��وٌب ِم��نَّ��ا َص��َف��ْت َق��ْد َوَق��الُ��وا
َف��َس��اِدي ِف��ي َوَل��ِك��ْن َص��َدُق��وا َل��َق��ْد َس��ْع��ٍي ُك��لَّ َس��َع��يْ��نَ��ا َق��ْد َوَق��الُ��وا

كيف سيدي، يا قال: إحسان، عليه ويل أبي، سيَّاف وكان شعري، السياف سمع فلما
وتهلكني فتهلك، األرض هذه إىل تَُعْد وال بعمرك، ُفْز يل: قال ثم مأمور؟! عبد وأنا أفعل

الشاعر: قال كما معك،

بَ��نَ��اَه��ا َم��ْن تَ��نْ��ِع��ي اَر ال��دَّ َوَخ��لِّ َض��يْ��ًم��ا ِخ��ْف��َت إِْن ِب��َه��ا ُف��ْز َونَ��ْف��ُس��َك
ِس��َواَه��ا نَ��ْف��ًس��ا تَ��ِج��ْد َل��ْم َونَ��ْف��ُس��َك ِب��أَْرٍض أَْرًض��ا َواِج��ٌد َف��ِإنَّ��َك
َف��َالَه��ا َواِس��َع��ٌة ال��ل��ِه َوأَْرُض ذُلٍّ ِب��َداِر يَ��ِع��ي��ُش ِل��َم��ْن َع��ِج��بْ��ُت
ِ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
َع��نَ��اَه��ا َم��ا تَ��َولَّ��ْت ِب��أَنْ��ُف��ِس��َه��ا َح��تَّ��ى اْألُْس��ِد ِرَق��اُب َغ��لُ��َظ��ْت َوَم��ا

عيني تلف عيلَّ وهان فررت، حتى بالنجاة صدقت وما يَديْه، قبَّلت ذلك يل قال فلما
جرى بما وأعلمته عليه فدخلت عمي، مدينة إىل وصلُت حتى وسافرُت القتل، من بنجاتي
همي، عىل ا همٍّ زدتَني لقد وقال: شديًدا، بكاء فبكى عيني، تلف من يل جرى وبما لوالدي،
أحد يخربني ولم له، جرى بما أعلم ولم أيام، منذ ُفِقَد قد عمك ابن فإن غمي؛ عىل ا وغمٍّ
حزنًا عمك ابن عىل حزنت لقد ولدي، يا قال: استفاق فلما عليه، أغمي حتى وبكى بخربه.
بروحك. وال بعينك ولدي يا ولكن غمي، عىل ا غمٍّ ألبيك حصل بما زدتني وأنت شديًدا،

له جرى بالذي فأعلمتُه ولده، هو الذي عمي ابن عن السكوت يمكني لم إني ثم
فقلت: الرتبة. أرني وقال: ابنه، خرب سماع عند شديًدا فرًحا له قلته بما عمي ففرح كله،
مكانها. أعرف فلم عليها ألفتش مرات ذلك بعد رحت ألني مكانها؛ أعرف لم عمي يا وهللا
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فرًحا وعمي أنا ففرحت فعرفتها، وشماًال يمينًا ونظرت الجبانة، إىل وعمي أنا ذهبُت ثم
مقداَر وعمي أنا ونزلت الطابق، ورفعنا الرتاب، وأزحنا الرتبة، وإياه أنا ودخلُت شديًدا،
فقال أبصارنا، فغيش علينا طلع بدخان وإذا السلم، آِخر إىل وصلنا فلما درجة، خمسني
مشينا ثم العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال وهي: قاِئلُها يخاف ال التي الكلمَة عمي
ستارًة القاعة وسط يف ورأينا ذلك، وغري ومأكوًال، وحبوبًا دقيًقا ممتلئة بقاعة نحن وإذا
صاَرا معه نزَلْت قد التي واملرأة هو ابنه فوجد الرسير إىل عمي فنظر رسير، عىل مسبولة
وجهه، يف بصق ذلك عمي نظر فلما نار، جبِّ يف أُْلِقيَا كأنهما متعانقان وهما أسوَد، فحًما
وأدرك وأبقى. أشد وهو اآلخرة عذاب وبقي الدنيا، عذاب فهذا خبيث، يا تستحق وقال:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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وجعفر والخليفة والجماعة للصبية، قال الصعلوك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
من بُْت فتعجَّ األسود، كالفحم راقد وهو بالنعال ولده رضب عمي إن ثم الكالم: يسمعون
عمي، يا باهلل قلُت: ثم أسود، فحًما والصبية هو صار حيث عمي ابن عىل وحزنت رضبه،
هو صار وكيف لولدك، جرى قد بما وخاطري رسي اشتغل فقد قلبك، عن الهمَّ ِف خفِّ
أخي، ابن يا فقال: بالنعال؟! ترضبه حتى فيه هو ما يكفيك أََما أسود، فحًما والصبية
إنهما نفيس: يف وأقول عنها، أنهاه وكنُت أخته، بحب مولًعا صغره من كان هذا ولدي
زجًرا زجرتُه ولكني أصدِّق، ولم بذلك وسمعت القبيح، بينهما وقع كربَا فلما صغريان،
أحٌد يفعلها وال قبلك، أحٌد يفعلها لم التي القبيحة الفعال هذه من احذر له: وقلت بليًغا،
الركبان، مع أخبارنا وتشيع املمات، إىل والنقصان بالعار امللوك بني نبقى وإال بعدك؛
وحجبتها عنها، حجبته ثم وأقتلك. عليك أسخط فإني الفعال، هذه منك تصدر أن وإياك
حجبتُه، رآني فلما فيهما، الشيطان تمكََّن وقد عظيمة، محبًة تحبه الخبيثة وكانت عنه،
خرجُت ملا واستغلني تراه، كما املأكول فيه ونقل األرضخفيًة، تحت الذي املكان هذا فعل
وأحرقهما، — وتعاىل سبحانه — الحقُّ وعليها عليه فغار املكان هذا إىل وأتى الصيد، إىل

عنه. عوًضا ولدي أنت يل: وقال معه، وبكيُت بكى ثم وأبقى. أشدُّ اآلخرة وَلعذاب
مكانه، وأخذه لوالدي، الوزير قتِْل ِمن وحوادثها؛ الدنيا يف ساعًة تفكَّْرُت إني ثم
ورددنا صعدنا إننا ثم فبكيت، الغريبة؛ الحوادث من عمي البن جرى وما عيني، وتَلِف
الجلوس بيننا يستقر فلم منزلنا، إىل رجعنا ثم كان، كما القرب وعملنا والرتاب، الطابق
من والغبار بالعجاج الدنيا وامتألت األبطال، ورمحت وبوقات طبول دقَّ سمعنا حتى
وزير إن فقيل: الخرب، عن امللك فسأل الخرب، نعرف ولم عقولنا فحارت الخيل، حوافر
وأهل غفلة، يف املدينة عىل ليهجموا بعسكره وجاء والجنود، العسكر وجمع قتله، أخيك
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قتلني. يده يف أنا وقعت متى نفيس: يف فقلت إليه. فسلَُّموا بهم، طاقة لهم يكن لم املدينة
فإن العمل، كيف أعرف ولم وأمي، ألبي حدثت التي الحوادث وتذكرت األحزان، وتراكمت
به أنجو شيئًا أجد فلم وهالكي، قتيل يف فيسعون أبي وعسكر املدينة أهل عرفني ظهرُت
والسالم؛ املدينة هذه وقصدت املدينة، من وخرجت ثيابي ُْت وغريَّ فحلقتها، ذقني حلق إال
وما قصتي، له أحكي حتى العاملني؛ رب وخليفة املؤمنني أمري إىل يوصلني أحًدا لعل
وإذا أميض، أين أْدِر ولم حائًرا، فوقفت الليلة هذه يف املدينة هذه إىل فوصلت يل، جرى
فبينما أيًضا. غريب وأنا فقال: غريب. أنا له: وقلت عليه، فسلَّْمُت واقف الصعلوك بهذا
ونحن له: فقلنا غريب. أنا وقال: علينا، وسلََّم جاءنا الثالث هذا برفيقنا وإذا كذلك، نحن
ذقني، حلق سبب وهذا إليكم، القدر فساقنا الظالم، علينا هجم وقد فمشينا غريبان.

عيني. وتلف
غريي. خرب أسمع حتى أروح ال لها: فقال وُرْح. رأسك عىل ملِّْس الصبية: فقالت
الصعلوك. لهذا جرى الذي مثل رأيت ما أنا وِهللا لجعفر: الخليفة فقال حديثه، من بوا فتعجَّ

الثاني الصعلوك حكاية

حكاية يل وإنما أعور، ُولِدت ما أنا سيدتي، يا األرضوقال: وقبَّل الثاني الصعلوك َم تقدَّ ثم
وقرأت ملك، ابن ملك فأنا اعترب؛ مَلن عربًة َلكانت البرص آماق عىل باإلبر ُكِتبت لو عجيبة
النجوم، علَم وقرأت العلم، مشايخ من أربابها عىل الكتب وقرأت روايات، سبع عىل القرآن
سائر عند حظي فَعُظم زماني، أهَل ُفْقُت حتى العلوم سائر يف واجتهدت الشعراء، وكالَم
بي فسمع امللوك، سائر عند خربي وشاع والبلدان، األقاليم سائر يف ذكري وشاع الَكتَبة،
َزني فجهَّ للملوك، تصلح وتحًفا هدايا إليه وأرسل أبي، من يطلبني فأرسل الهند، ملك
خيًال وأخرجنا الرب، إىل وصلنا حتى كامل شهر مدة البحر يف ورسنا مراكب، ست يف أبي
وثار عال قد بغبار وإذا قليًال، ومشينا هدايا، أحمال عرشة لنا وحمَّ املركب، يف معنا كانت
وهم فارًسا ستون تحته من فبان انكشف ثم النهار، من ساعًة واستمر األقطار، سدَّ حتى
ومعنا قليل، نفرُّ ونحن رأونا فلما طريق، قطَّاع عرب هم وإذا فتأملناهم عبوس، ليوث
فأرشنا نحونا، أيديهم بني الرماح ورشعوا علينا رمحوا الهند، مللك هدايا أحمال عرشة
لسنا نحن فقالوا: تؤذونا. فال املعظَّم، الهند ملك إىل رسل نحن لهم: وقلنا باألصابع، إليهم

حكمه. تحت وال أرضه، يف
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بورده. عليها الربيع أقبََل فقد بالخري، عامرٍة مدينٍة إىل وصلُت حتى ُت ِرسْ

بليًغا، جرًحا ُجِرحت أن بعد أنا وهربت الباقون، وهرب الغلمان، بعض قتلوا إنهم ثم
وكنت أذهب، أين أدري ال فرسُت معنا، كانت التي والهدايا باملال العرب عنَّا واشتغلت
النهار، طلع حتى مغارة فدخلت الجبل، رأس أتيت أن إىل ورست ذليًال، فرصُت عزيًزا
وأقبل بربده، الشتاء عنها وىلَّ قد بالخري عامرة مدينة إىل وصلت حتى منها رست ثم
واالصفرار؛ الهم وعالني امليش، من تعبت وقد إليها، بوصويل ففرحت بورده، الربيع عليها
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عيلَّ فردَّ عليه وسلَّمُت دكان، يف خياط إىل فملت أسلك، أين أدري وال حالتي، َْت فتغريَّ
أوله من يل جرى بما فأخربته غربتي، سبب عن وسألني وباسطني، بي َب ورحَّ السالَم،
هذه ملك من عليك أخاف فإني عندك، ما تُظِهر ال فتى، يا وقال: ألجيل، فاغتمَّ آخره؛ إىل

ثأر. عنده وله أبيك، أعداء أكرب ألنه املدينة؛
وأخىل الليل، يف معه وتحادثت معي، وأكل فأكلت ومرشوبًا، مأكوًال يل أحرض ثم
ثالثة عنده فأقمُت وغطاء، فراش من إليه أحتاج بما وأتاني حانوته، جانب يف محالٍّ يل
كاتب علم، طالب فقيه إني له: فقلت بها؟ تكتسب صنعًة تعرف أََما يل: قال ثم أيام،
كتابًة وال علًما يعرف َمن مدينتنا يف وليس بالدنا، يف كاسدة صنعتك إن فقال: حاسب.
فأًسا وُخذْ وسطك، شد فقال: لك. ذكرته الذي غري شيئًا أدري ال وِهللا فقلت: املال. غري
بنفسك أحًدا تعرِّف وال عليك، هللا يفرج أن إىل به تتقوَّت حطبًا الَربِّيَِّة يف واحتطب وحبًال،
فخرجت بي، وأوصاهم الحطابني، بعض مع وأرسلني وحبًال، فأًسا يل اشرتى ثم فيقتلوك.
وأبقيت ببعضه فأكلت دينار، بنصف فبعته رأيس عىل بحمل فأتيت واحتطبت، معهم
الَربِّيَِّة إىل عادتي عىل يوًما ذهبت السنة بعد ثم سنة، مدة الحال هذا عىل ودمت بعضه،
الخميلة فدخلت كثري، حطب فيها أشجار خميلة فيها فوجدت ودخلتها منها، ألحتطب
نحاس، حلقة يف الفأس فاصطكت جدارها، عن الرتاب وأزلت حولها وحفرُت شجرًة وأتيت
أسفل إىل فنزلت ُسلٌَّم، تحته فبان فكشفته خشب، من طابق يف هي وإذا الرتاب، فنظفت
السنية، كالدرة صبية فيه فوجدُت البنيان، محكم قًرصا فرأيت فدخلته، بابًا فرأيت السلم،
من فيها أبدع ملا لخالقها سجدُت إليها نظرت فلما وبَلِيَّة، وَغمٍّ َهمٍّ كلَّ القلب عن تنفي
وَمن فقالت: إنيس. لها: فقلت جني؟ أم إنيس أنت يل: وقالت إيلَّ فنظرت والجمال، الحسن
فلما أبًدا؟ إنسيٍّا فيه رأيت ما سنة، وعرشون خمسة فيه يل الذي املكان هذا إىل أوصلك
يزيل ولعله منزلك، إىل هللا أوصلني سيدتي، يا لها: وقلت عذوبًة، له وجدُت كالمها سمعت

وغمي. همي
أنا وقالت: وبكت حايل، عليها فصعب اآلخر، إىل األول من يل جرى ما لها وحكيُت
وكان األبنوس، جزيرة صاحب الهند أقىص ملك بنت أني فاعلم بقصتي، أُعِلُمَك األخرى
بن رجموس بن جرجريس اسمه عفريت زفايف ليلَة فاختطفني عمي، بابن زوَّجني قد
والحلل، الحيل من إليه أحتاج ما كل إليه ونقل املكان، هذا يف ونزل بي فطار إبليس،
ليلًة، هنا فيبيت مرًة يجيئني أيام عرشة كل ويف والرشاب، والطعام واملتاع، والقماش
عىل املكتوبني السطرين هذين بيدي أملس أن نهاًرا أو ليًال حاجة يل عرَضْت إذا وعاهدني
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ستة له وبقي أيام، أربعُة اليوَم له عندي كان ومنذ عندي، أراه حتى يدي أرفع فما الُقبَّة،
فقلت: بيوم؟ مجيئه قبل تنرصف ثم أيام، خمسة عندي تقيم أن لك فهل يأتي، حتى أيام
وانتهت مقنطر، باب من وأدخلتني بيدي وأخذت أقدامها، عىل نهضت ثم ففرَحْت، نعم.
فجلست ودخلت ثيابها، وخلَعْت ثيابي خلعُت رأيتُه فلما ظريف، لطيف حمام إىل بي
فأكلنا مأكوًال، يل قدَّمت ثم وسقتني، ك ُمَمسَّ بسكر وأتَْت معها، وأجلستني مرتبة، عىل
يل جرى ما نسيت وقد سيدتي، يا فنمت تعبان. فإنك واسِرتْح، نَْم يل: قالت ثم وتحادثنا،
ثم ساعًة، نتحادث وجلسنا لها، فدعوت رجيل تكبس وجدتها استيقظُت فلما وشكرتها،
خمسة يحدِّثني َمن أجد ولم وحدي، األرض تحت وأنا الصدر ضيقَة كنُت إني وِهللا قالت:

أنشدت: ثم إيلَّ، أرسلك الذي هلل فالحمد سنًة، وعرشين

اْل��ُع��يُ��وِن َس��َواَد أَْو اْل��َق��ْل��ِب ُم��ْه��َج��َة َل��َف��َرْش��نَ��ا َم��ِج��ي��ئَ��ُك��ْم َع��ِل��ْم��نَ��ا َل��ْو
اْل��ُج��ُف��وِن َف��ْوَق اْل��َم��ِس��ي��ُر ِل��يَ��ُك��وَن َواْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ُخ��ُدوَدنَ��ا َوَف��َرْش��نَ��ا

وغمي، همي عني وذهب قلبي، يف محبتها تمكَّنَْت وقد شكرتها، شعرها سمعُت فلما
مرسورين، وأصبحنا عمري، يف مثلها رأيت ما ليلة معها فِبتُّ الليل، إىل منادمة يف جلسنا ثم
اقنع وقالت: فضحكت الجني؟ هذا من وأريحك األرض، تحت من أطلعك هل لها: فقلت
يف فأنا الغرام: عيلَّ غلب وقد فقلُت لك. وتسعٌة للعفريت يوٌم أيام عرشة كل ففي واسكت،
أقتله، حتى يجيء العفريت لعلَّ املكتوب النقش عليها التي القبة هذه أكرس الساعة هذه

تقول: أنشَدْت كالمي سمَعْت فلما العفاريت. بقتل موعود فإني

اْش��ِت��يَ��اُق َك��َف��ى َق��ْد ِب��ِح��ي��َل��ٍة َم��ْه��ًال ِل��ْل��ِف��َراِق َط��اِل��بً��ا يَ��ا
اْل��ِف��َراُق ��ْح��بَ��ِة ال��صُّ َوآِخ��ُر َغ��ْدٌر ال��زََّم��اِن َف��َط��بْ��ُع اْص��ِب��ْر

شهرزاد وأدرك قويٍّا. رفًسا القبة رفست بل لكالمها، ألتفت لم شعرها سمعُت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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رفست ملا سيدتي، يا ِبيَِّة: للصَّ قال الثاني الصعلوك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وهللا هذا؟ من حذَّْرتُك أََما إلينا، وصل قد العفريت إن املرأة: يل قالت قويٍّا، رفًسا القبة
نسيت خويف شدة فمن منه. جئَت الذي املكان من واطلع بنفسك، انُج ولكن آذيتني، لقد
منها وطلع ت، انشقَّ قد األرض فرأيت ألنظرهما، التفتُّ درجتني طلعت فلما وفأيس، نعَيل
فقالت: مصيبتك؟ فما بها، أرعشِتني التي الزعجة هذه ما وقال: بشع، منظر ذو عفريت
فنهضُت صدري، يرشح رشابًا أرشب أن فأردُت ضاق، صدري أن غري يشء أصابني ما
القرص يف ونظر فاجرة. يا تكذبني العفريت: لها فقال القبة. عىل فوقْعُت أشغايل، ألقيض
فقالت: إليك؟ جاء َمن اإلنس، متاع إال هذا ما لها: فقال والفاس، النعل فرأى وشماًال يمينًا
ال محال كالم هذا العفريت: فقال معك. تعلََّقا ولعلَّهما الساعة، هذه يف إال نظرتهما ما
بما ويقررها يعاقبها، وجعل أوتاد، أربعة بني وصلبها عرَّاها إنه ثم عاهرة. يا عيلَّ ينطيل
وصلُت فلما الخوف، من مذعوًرا السلم من فطلعت بكاءها، أسمع أن عيلَّ يهن فلم كان؛
الندم، غاية فعلت ما عىل وندمت بالرتاب، وسرتته كان، كما الطابق رددُت املوضع أعىل إىل
سنة وعرشون خمس معه لها وهي امللعون، هذا يعاقبها وكيف وُحْسنها، الصبية وتذكَّْرُت

البيت: هذا فقلُت حطَّابًا، رصُت وكيف ومملكته أبي وتذكرت بسببي، إال عاَقبَها وما

ُع��ْس��َرا تَ��َرى َويَ��ْوٌم يُ��ْس��ًرا تَ��َرى َف��يَ��ْوٌم ِب��نَ��ْك��بَ��ٍة يَ��ْوًم��ا ال��دَّْه��ُر أَتَ��اَك َم��ا إِذَا

يف يل وهو النار مقايل عىل أجيل من فلقيته الخياط، رفيقي أتيُت أن إىل مشيُت ثم
فالحمد غريه، أو وحش من عليك وخفُت عندك، وقلبي البارحَة بتُّ إني فقال: االنتظار،
يل، جرى فيما أتفكَّر وجعلت خلوتي، ودخلت عيلَّ، شفقته عىل فشكرته سالمتك. عىل هلل
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الدكان يف يل: وقال عيلَّ، دخل الخياط بصديقي وإذا القبة، هذه رفيس عىل نفيس وألوم
إني لهم: وقال الخياطني، إىل بهما جاء قد ونعلك، فأسك ومعه يطلبك، أعجمي شخص
عىل فدلُّوني هما، مَلْن أعلم ولم بهما، فعثرُت الفجر صالة ألجل املؤذن أذان وقَت خرجت
وُخذْ واشكره، إليه فاخرج دكاني، يف قاعد هو وها عليك، الخياطون فدلَّه صاحبهما.

ونعلك. فأسك
محيل بأرض وإذا كذلك أنا فبينما حايل، َ وتغريَّ لوني، اصفرَّ الكالم هذا سمعت فلما
العقاب، غاية ِبيََّة الصَّ عاَقَب كان وقد العفريت، هو وإذا األعجمي، منها وطلع ت، انشقَّ قد
فأنا إبليس ذرية من جرجريس كنت إن لها: وقال والنعل، الفأس فأخذ بيشء، له تُِقرَّ فلم
ولم عيلَّ ودخل الخياطني، إىل الحيلة بهذه جاء ثم والنعل. الفأس هذه بصاحب أجيء
ثم بنفيس، أعلم ال وأنا األرض يف وغاص بي، ونزل بي، وعال وطار اختطفني بل يمهلني،
فقطرت جوانبها، من يسيل والدم عريانة، الصبية فرأيت فيه، كنُت الذي القرص بي طلع
وقالت إيلَّ فنظَرْت عشيقك. هذا عاهرة، يا لها: وقال العفريت فأخذها بالدموع، عيناي
تقري؟! ولم العقوبة أهذه العفريت: لها فقال الساعة. هذه يف إال رأيته وال أعرفه ال له:
ال كنِت إن العفريت: لها فقال عليه. أكذب أن هللا من يحل وما عمري، رأيته ما فقالت:
رأيس، عىل ووقفت وجاءتني السيف فأخذَِت عنقه. وارضبي السيف هذا فخذي تعرفينه،
الذي أنت وقالت: وغمزتني، فنهضت وجنتي، عىل يجري ودمعي بحاجبي، لها فأرشت

يقول: حايل ولسان العفو وقت هذا أن لها فأرشت كله. هذا بنا فعلَت

يُ��َك��تِّ��ُم َص��ْدِري َك��اَن َم��ا َل��ُك��ْم َويَ��بْ��ُدو ِل��تَ��ْع��َل��ُم��وا ِل��َس��اِن��ي َع��ْن َط��ْرِف��ي يُ��تَ��ْرِج��ُم
يَ��تَ��َك��لَّ��ُم ِب��اْل��َه��َوى َوَط��ْرِف��ي َخ��ِرْس��ُت َس��َواِج��ُم َوال��دُُّم��وُع اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا َوَل��مَّ
َف��تَ��ْف��َه��ُم ِب��اْل��بَ��نَ��اِن إَِل��يْ��َه��ا َوأُوِم��ي ِب��َط��ْرِف��َه��ا تَ��ُق��وُل ��ا َع��مَّ َل��نَ��ا تُ��ِش��ي��ُر
يَ��تَ��َك��لَّ��ُم َواْل��َه��َوى ُس��ُك��وٌت َف��نَ��ْح��ُن بَ��يْ��نَ��نَ��ا اْل��َح��َواِئ��َج تَ��ْق��ِض��ي َح��َواِج��بُ��نَ��ا

العفريت فناولني سيدتي، يا يدها من السيف رمت إشارتي الصبية فهمت فلما
السيف، وأخذت نعم. فقلت: عليك. أنكِّد وال أطلقك وأنا عنقها ارضب يل: وقال السيف
عيناي فهملت حقك. يف قرصُت ما أنا بحاجبها: يل فقالت يدي ورفعت بنشاط، وتقدَّمت
كانت إذا الصنديد، والبطل الشديد العفريت أيها وقلت: يدي، من السيف ورميت بالدموع،
ولم عنقها، أرضب أن يل يحل فكيف عنقي، رضب تستِحلَّ لم ودين عقل ناقصُة امرأٌة
أنتما العفريت: فقال الردى. كأس املوت من ُسِقيُت ولو أبًدا، ذلك أفعل فال عمري؟ أََرها
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قطع ثم فقطعها، الثانية رضب ثم فقطعها، الصبية يد ورضب السيف أخذ مودة. بينكما
بعيني، أنظر وأنا رضبات، بأربع أربعها قطع حتى اليسار، رجلها قطع ثم اليمني، رجلها
ثم بعينك. زنيت قد لها: فقال العفريت، فرآها بعينَيْها إيلَّ أشاَرْت ثم باملوت، فأيقنت
لنا يحلُّ الزوجُة زنَِت إذا رشعنا يف نحن إنيس، يا وقال: إيلَّ، والتفت رأسها، فقطع رضبها
أحًدا تعرف ولم سنة، عرشة اثنتي بنت وهي عرسها ليلَة اختطفتُها الصبية وهذه قتلها،
أنها ْقُت تحقَّ فلما أعجمي، رجل زيِّ يف واحدة ليلًة أيام عرشة كل يف أجيئها وكنت غريي،
عافية، يف أخليك ما أني بد ال ولكن فيها، خنتني أنك ق أتحقَّ فلم أنت ا وأمَّ قتلتها، خانتني

رضر. أيَّ عيلَّ فتمنَّ
قال: عليك؟ أتمناه وما له: وقلت العفو، يف وطمعت الفرح، غاية سيدتي يا ففرحُت
قرد. صورة وإما حمار، صورة وإما كلب، صورة إما فيها، أسحرك صورة أي عيلَّ تمنَّ
رجل عن بعفوك عنك هللا يعُف عني عفوَت إْن وهللا عني: يعفو أنه طمعت وقد له فقلت
فقال مظلوم. أنا له: وقلت يديه، بني وبقيت الترضع، غاية إليه ْعُت وترضَّ يُؤِذَك. لم مسلم
وأما فيه، تطمع فال عنك العفو وأما منه، تخف فال القتل أما الكالم، عيلَّ تُِطْل ال يل:
كأنها تحتي الدنيا إىل نظرت حتى الجو إىل بي وطار األرض، شق ثم منه. بد فال سحرك
وقال: ني، ورشَّ وتكلَّم عليه وَهْمَهَم الرتاب، من قليًال وأخذ جبل، عىل حطَّني ثم ماء، قطعة
فلما سنة، مائة ابن قرًدا رصُت الوقت ذلك فمن قرد. صورة إىل الصورة هذه من اخرج
وعلمت الزمان، جور عىل وصربت روحي، عىل بكيُت القبيحة الصورة هذه يف نفيس رأيت
ثم شهٍر مدَة سافرُت وقد أسفل، إىل الجبل أعىل من انحدرُت وقد ألحد، ليس الزمان أن
طاب قد البحر وسط يف بمركب أنا وإذا ساعًة، فوقفت املالح، البحر شاطئ إىل ذهبت
أتيت أن إىل ورست البحر، جانب عىل صخرة خلف فاختفيت الرب، قاصدة وهي ريحها
نقتله. منهم: واحد وقال املركب. من املشئوَم هذا أَخِرجوا منهم: واحد فقال املركب، وسط
عيلَّ فحنَّ دموعي، وسالت وبكيت السيف طرف فأمسكت السيف. بهذا اقتله آَخر: وقال
فال جواري، يف وهو أجرتُه، وقد بي استجار القرد هذا إن تجار، يا لهم: وقال الريس،

عليه. يشوِّش وال له، يتعرَّض أحد
وأخدمه كلها، حوائجه وأقيض أفهمه به تكلََّم ومهما إيلَّ، يُحِسن صار الريس إن ثم
وفيها عظيمة، مدينة عىل فرسينا يوًما، خمسني مدة الريح لها طاب وقد املركب، يف
مماليك فجاءتنا مركبنا، أوقفنا وصولنا فساعة تعاىل، هللا إال عددهم يحيص ال كثري عالم
يهنِّئكم ملكنا إن وقالوا: بالسالمة، التجار وهنَّئُوا املركب فنزلوا املدينة، ملك طرف من

85



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

وأنا فقمُت سطًرا. فيه يكتب واحد كل وقال: الورق، الدرج هذا إليكم أرسل وقد بالسالمة،
فنهروني املاء، يف وأرميه أقطعه أني فخافوا أيديهم، من الدرج وخطفت القرد، صورة يف
الكتابة لخبَط فإن يكتب، دعوه الريس: لهم فقال أكتب، أني لهم فأرشُت قتيل، وأرادوا
القلم، أخذُت ثم منه. أفهم قرًدا رأيت ما فإني ولًدا، اتخذتُه أحسنها وإن عنَّا، طردناه

الشعر: هذا ورقمُت الرقاع، بقلم سطًرا وكتبُت الحربَ، واستمَدْدُت

يُ��ْح��َس��ُب َال ِل��ْآلَن َوَف��ْض��لُ��َك اْل��ِك��َراِم َف��ْض��َل ال��دَّْه��ُر َك��تَ��َب َل��َق��ْد
اْألَُب ِن��ْع��َم ِل��ْل��َف��ْض��ِل ِألَنَّ��َك اْل��َوَرى ِم��نْ��َك ال��ل��ُه أَيْ��تَ��َم َف��َال

الشعر: هذا الريحاني بالقلم وكتبت

َم��نَ��اِف��ُع اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َج��ِم��ي��َع َوَع��مَّ نَ��ْف��ُع��ُه اْألََق��اِل��ي��َم َع��مَّ َق��َل��ٌم َل��ُه
أََص��اِب��ُع َخ��ْم��ٌس اْألَْق��َط��اِر َع��َل��ى تَ��ِس��ي��ُل الَّ��ِت��ي أَنَ��اِم��لُ��َك أَنْ��َه��اٍر َوَخ��ْم��َس��ُة

البيتني: هذين الثلث بقلم وكتبت

يَ��َداُه َك��تَ��بَ��ْت َم��ا ال��دَّْه��ُر َويُ��بْ��ِق��ي َس��يَ��ْف��نَ��ى إِالَّ َك��اِت��ٍب ِم��ْن َوَم��ا
تَ��َراُه أَْن اْل��ِق��يَ��اَم��ِة ِف��ي يَ��ُس��رَُّك َش��ْيءٍ َغ��يْ��َر ِب��َخ��طِّ��َك تَ��ْك��تُ��ْب َف��َال

البيتني: هذين املشق بقلم تحته وكتبت

َك��َرِم َوِم��ْن ُج��وٍد ِم��ْن ِم��َداَدَك َف��اْج��َع��ْل َوال��نِّ��َع��ِم اْل��ِع��زِّ َدَواَة َف��تَ��ْح��َت إِذَا
اْل��َق��َل��ِم ِن��ْس��بَ��َة َف��ْض��ًال َش��رَّْف��َت ِب��ذَاَك ُم��ْع��تَ��ِذًرا ُك��نْ��َت َم��ا إِذَا ِب��ِح��بْ��ٍر َواْك��تُ��ْب

الدرج ذلك يف ما امللُك َل تأمَّ فلما امللك، إىل به فطلعوا الورق، الدرج ذلك ناولتهم ثم
وألبسوه الخط، هذا صاحب إىل هوا توجَّ ألصحابه: فقال خطي، إال أحٍد خطُّ يعجبه لم
امللك كالَم سمعوا فلما . يديَّ بني وأحرضوه بالنوبة، وهاتوه بغلة، وركِّبوه الحلة، هذه
ما امللك، أيها فقالوا: عيلَّ؟! فتضحكون بأمٍر آمركم كيف قال: ثم منهم، فغضب موا، تبسَّ
املركب. ريس مع وهو آدميٍّا، هو وليس قرٌد، الخط هذا كتب الذي بل كالمك، عىل نضحك
بعث ثم القرد. هذا أشرتي أن أريد وقال: الطرب، من واهتزَّ كالمهم، من امللك َب فتعجَّ
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البغلَة، وتُركبوه الحلة، هذه تُلِبسوه أن بد ال وقال: والُحلَّة، البغلة ومعهم املركب، إىل رسًال
الخالئق، فاندهش الحلة؛ وألبسوني الريس، من وأخذوني املركب، إىل فساروا به. وتأتوا
مرات، ثالَث يَديْه بني األرض قبَّْلُت ورأيته، امللك إىل بي طلعوا فلما عيلَّ، يتفرجون وصاروا
أكثرهم امللك وكان أدبي، من الحارضون َب فتعجَّ ، ركبتيَّ عىل فجلست بالجلوس فأمرني
ومملوك والطوايش امللك إال يَبَْق ولم فانرصفوا، باالنرصاف الخلَق أَمَر امللك إن ثم بًا، تعجُّ
األعني، وتلذُّ األنفس تشتهي ما فيها طعاٍم سفرَة فقدَّموا بطعام امللك أمر ثم وأنا، صغري
وقد معه، آكل وجلست مرات، سبع يَديْه بني األرَض وقبَّْلُت فقمُت آكل، أن امللك إيلَّ فأشار
هذين وكتبت والقرطاس، والقلم الدواة وأخذت ، يديَّ فغسلُت وذهبُت السفرة، ارتفعت

البيتني:

أََم��ِل��ي ُم��نْ��تَ��َه��ى ِف��ي��َه��ا اْل��َح��ْل��َوى َوأَْص��ُح��ُن اْل��ِع��َل��ِل ِم��َن ِت��ْريَ��اٌق ��اِن ال��ضَّ َم��نَ��اِح��ُر
َواْل��َع��َس��ِل ��ْم��ِن ِب��ال��سَّ ُك��نَ��اَف��تُ��ُه َم��اَج��ْت إِذَا ��َم��اِط ال��سِّ َم��دِّ َع��َل��ى َق��ْل��ِب��ي َل��ْه��َف يَ��ا

البيتني: هذين أيًضا وكتبت

َص��بْ��ُر َوَال َك��الَّ َع��نْ��ِك ِل��ي ِغ��نً��ى َوَل��يْ��َس َزاِئ��ٍد ُك��نَ��اَف��َة يَ��ا اْش��ِت��يَ��اٌق إَِل��يْ��ِك
ال��َق��ْط��ُر ِب��َج��ْرَع��اِئ��ِك ُم��نْ��َه��ًال َزاَل َوَال َوَل��يْ��َل��ٍة يَ��ْوٍم ُك��لَّ أَْك��ِل��ي ِزْل��ِت َف��َال

عند يكون هل وقال: ب، فتعجَّ وقرأه كتبته ما إىل امللك فنظر بعيًدا، وجلست قمُت ثم
شطرنج، للملك قدم ثم العجب! أعجب من هذا إن وِهللا الخط؟ وهذا الفصاحة هذه قرد
مرتني معه ولعبت الشطرنج، وصففت فتقدَّمت نعم. برأيس: قلُت أتلعب؟ امللك: فقال
اذهب لخادمه: قال ثم زمانه. أهل َلفاق آدميٍّا هذا كان لو وقال: امللك، عقل فحار فغلبته،
فذهب العجيب. القرد هذا عىل فتتفرج تجيء حتى امللك، كلِّمي لها: وقل سيدتك، إىل
كيف أبي، يا وقالت: وجهها، غطَّْت يل نظرت فلما امللك، بنت سيدته ومعه وعاد الطوايش،
سوى عندي ما بنتي، يا فقال: األجانب. الرجال فرياني إيلَّ ترسل أن خاطرك عىل طاب
وجههك؟ تغطِّني ن فممَّ أبوك، وأنا القرد، وهذا ربَّاك، الذي والطوايش الصغري اململوك
وهو الداخلة، األبنوس جزائر صاحب إيمار أبيه واسم ملك، ابن القرد هذا إن فقالت:
ملك بنت زوجته قتل وقد إبليس، ذرية من هو الذي جرجريس العفريت سحره مسحور،
ابنته، من امللك َب فتعجَّ عاقل. عالم رجل هو إنما قرد أنه تزعم الذي وهذا أقناموس،
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من لبنته: امللك فقال وبكيُت، نعم. برأيس: فقلت عنك؟ تقول ما أحقٌّ وقال: إيلَّ ونظر
ساحرة، ماكرة عجوٌز صغرية وأنا عندي كان أبت، يا فقالت: مسحور؟ أنه عرفت أين
أقل أبوابه، من بابًا وسبعني مائة وعرفت وأتقنته، حفظته وقد السحر، صناعة علَّمتني
سمًكا أهلها وأجعل بحر، لجة وأجعلها قاف، جبل خلف مدينتك حجارة به أنقل منها باب
وزيري، أجعله حتى الشاب هذا لنا تخلِّيص أن عليك هللا اسم بحق أبوها: فقال وسطه. يف
لبيب. ظريف شاب ألنه وزيري؛ أجعله حتى فخلصيه أعلم؟ ولم الفضيلة هذه فيك وهل
الصباح شهرزاد وأدرك دائرة. وعملت سكينًا، بيدها أخذت ثم وكرامة. حبٍّا له: فقالت

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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امللك بنت إن ثم سيدتي، يا للصبية: قال الصعلوك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
القرص، وسط يف دائرة بها وخطَّْت عربانية، أسماء عليها مكتوبًا سكينًا بيدها أخذت
أظلمت ساعة فبعد يُفَهم، ال كالًما وقرأَْت بكالم، وعزَمْت وطالسم، أسماء فيها وكتبَْت
علينا تدىلَّ قد بالعفريت وإذا علينا، انطبقت قد الدنيا أن ظننا حتى القرص جهات علينا
ففزعنا ناًرا، يوقدان كاملشعلني وعيننَْي كالصواري، ورجلني كاملداري، بأيٍد صفة أقبح يف
خائنة، يا أسد: صورة يف وهو العفريت فقال سهًال. وال بك أهًال ال امللك: بنت فقالت منه
ومن لعني، يا له: فقالت لآلخر؟ أحٌد يتعرَّض ال أنه عىل تحالفنا أََما اليمني؟ خنِت كيف
عىل وهجم فاه، وفتح أسًدا، انقلب ثم جاءك. ما خذي العفريت: فقال يمني؟ لك أين
الشعرة فصارت بشفتيها وهمهمت بيدها، شعرها من شعرة وأخذت فأرسَعْت الصبية،
الصبية وانقلبت عقربًا، رأسه فصارت نصفني، فصار األسد ذلك ورضبت ماضيًا، سيًفا
انقلب ثم شديًدا، قتاًال فتقاتََال عقرب صفة يف وهو اللعني هذا عىل ْت وهمَّ عظيمة، حية
ثم زمانية، ساعًة واستمرت العقاب، وراء وصارت نًرسا الحية فانقلبت عقابًا، العقرب
وتقاتََال زمانيًة، القرصساعًة يف فتشاحنا ذئبًا، الصبية فانقلبت أسود، قطٍّا العقاب انقلب
تلك ووقعت كبرية، حمراء رمانة وصار فانقلب مغلوبًا، نفسه القط فرأى شديًدا، قتاًال
فانكرست، القرص بالط عىل ووقعت الهواء يف فارتفعت الذئب، فقصدها بركة، يف الرمانة
ألجل ديًكا الذئب ذلك فانقلب حبٍّا، القرص أرض وامتألت وحدها، حبة كلُّ الحبُّ وانتثر
الفسقية، جانب يف حبة تدارت املقدر فباألمر حبة، منه يرتك ال حتى الحب ذلك يلتقط أن
يقول، ما نفهم ال ونحن بمنقاره إلينا ويشري بأجنحته، ويرفرف يصيح الديك فصار
القرص أرض يف ودار علينا، انقلب قد القرص أن منها لنا تخيل رصخًة علينا رصخ ثم
بالحبة وإذا ليلتقطها، عليها فانقضَّ الفسقية جانب يف تدارت التي الحبة رأى حتى كلها
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الديك فانقلب املاء، يف غاصت وقد سمكة، فصارت الربكة يف الذي املاء وسط يف سقطت
فبعد فارتجفنا، عاليًا رصاًخا سمعنا قد بنا وإذا ساعة وغاب خلفها، ونزل كبريًا، حوتًا
ودخانًا، ناًرا ومنخريه عينيه ومن ناًرا، فمه من فألقى نار شعلة وهو العفريت طلع ذلك
الحريق من أنفسنا عىل خوًفا املاء ذلك يف نغطس أن فأردنا نار، ة لُجَّ الصبية وانقلبت
ونفخ الليوان، يف عندنا وصار النريان، تحت من رصخ قد والعفريت إال نشعر فما والهالك،
منها الرشُر فأصابنا أيًضا، بالنار وجهه يف ونفخت الصبية فلحقته بالنار، وجوهنا يف
صورة يف فأتلفتها عيني، يف رشارة منه فلحقني رشره وأما يؤذينا، فلم رشرها فأما ومنه؛
ووقعت وحنكه، بذقنه التحتاني نصفه فأحرقت وجهه، يف منه رشارة امللك ولحق القرد،
وساعته، وقته من ومات فاحرتق الطوايش صدر يف رشارة ووقعت التحتانية، أسنانه

الحياة. من رجاءنا وقطعنا بالهالك، فأيقنَّا
وخذل ونرص، ربي فتح قد أكرب، هللا أكرب، هللا يقول: بقائل وإذا كذلك نحن فبينما
إليه فنظرنا العفريت؛ أحرقت قد امللك بنت بالقائل وإذا البرش. سيد محمد بدين كفر، َمن
فجاءوا ماء. بطاسة الحقوني وقالت: إلينا، الصبية جاءت ثم رماد، كوم صار قد فرأيناه
الحق، بحق اخلص وقالت: باملاء تني رشَّ ثم نفهمه، ال بكالٍم عليها فتكلََّمْت إليها بها
عيني، تلَفْت ولكْن أوًال، كنُت كما بًرشا فرصُت األوىل. صورتك إىل األعظم هللا اسم وبحق
من كان ولو بالقتل، موعودة ألني أعيش بقيت ما أنا والدي، يا النار النار الصبية: فقالت
ونسيت حبها لقطت حني الرمانة فرط وقت إال تعبت وما األمر، أول من لقتلته اإلنس
بالقضاء رأيتها ما ولكن ساعته، من َلَمات لقطتُها فلو الجني، روح فيها التي الحبة
الهواء ويف األرض تحت شديدة حرب منه يل وجرى أتى قد وهو إال أشعر ولم والقدر،
من وقلَّ النار، باَب عيلَّ فتح أن إىل منه، أعظم بابًا عليه فتحُت بابًا عيلَّ فتح وكلما واملاء،
أعهد وكنُت قبيل، أحرقتُه حتى القدُر عليه ساعدني إنما منه، ونجا النار باُب عليه ُفِتح

عليكم. خليفتي وهللا ميتة أنا وها اإلسالم، بدين التديُّن منه
إىل وطلع صدرها إىل طلع قد أسود برشر وإذا النار، من تستغيث تزل لم إنها ثم
رسول محمًدا أن وأشهد هللا، إال إله ال أن أشهد وقالت: بكت وجهها إىل وصل فلما وجهها،
كنُت لو وتمنيُت عليها، فَحِزنَّا العفريت، كوم بجانب رماد كوم ورأيناها إليها نظرنا ثم هللا.
ال هللا حكم لكن رماًدا، يصري املعروف هذا يفَّ عمل الذي املليح الوجه ذلك أرى وال مكانها،
ثيابه، وشقَّ وجهه، عىل ولطم لحيته، بقية نتف رماد كوم صارت ابنته امللك رأى فلما ، يَُردُّ
حالة يف السلطان فوجدوا الدولة، وأرباب اب الُحجَّ جاء ثم عليها، وبكينا فعل، كما وفعلُت
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جرى بما أخربهم أفاق فلما ساعًة، امللك حول وداروا بوا فتعجَّ رماًدا، كومان وعنده العدم،
أيام. سبعة العزاء وعملوا والجواري، النساء ورصخ مصيبتهم، فعظمت العفريت، مع البنته
والقناديل، الشموع فيها وأوقدوا عظيمة، قبة ابنته رماد عىل يُبنَى أن أَمَر امللك إن ثم
أرشف مرًضا السلطان مرض ثم هللا. لعنة إىل الهواء يف ذروه فإنهم العفريت رماد وأما
قد فتى، يا يل: وقال فطلبني العافية، إليه وعادت شهًرا، مرضه واستمر املوت، عىل منه
األكداُر، علينا فأقبَلْت جئتنا، حتى الزمان نوائب من آمنني عيش أهنأ يف زماننا قضينا
عدمت فأوًال العدم؛ حالة يف رصنا بسببها التي القبيحة طلعتك رأينا وال رأيناك ما فليتنا
وُعِدمُت جرى، ما الحريق من يل جرى وثانيًا رجل، مائة تساوي كانت التي ابنتي
هلل والحمد وعليك، علينا هللا قضاء جرى بل حيلة، بيدك ما ولكن خادمي، ومات أرضايس،
بسببك، جرى ما وكفى بلدي، من ولدي يا فاخرج نفسها، وأهلكت ابنتي، خلََّصتْك حيث

بسالم. فاخرج وعليك، علينا مقدَّر ذلك وكلُّ
وخطر ه، أتوجَّ أين أدري وال بالنجاة، صدقت وما عنده، من سيدتي يا فخرجت
وتذكَّْرُت شهًرا، ومشيُت منهم، سامًلا الطريق يف خلُّوني وكيف يل، جرى ما قلبي عىل
وخاليص األرض، تحت بالصبية واجتماعي بالخياط، واجتماعي غريبًا، املدينة يف دخويل
املنتهى، إىل املبتدأ من يل حصل ما وتذكَّْرُت قتيل، عىل عازًما كان أن بعد العفريت من
وحلقُت املدينة، من أخرج أن قبل الحمام ودخلت بروحي؛ وال بعيني وقلُت هللا، فحمدُت
عيني، تَلُف عاِقبَتُها التي املصائَب وأتفكَّر أبكي، يوم كل ويف سيدتي، يا وجئُت ذقني،

األبيات: هذه وأنشد أبكي يل جرى ما أتذكَّر وكلما

أَْدِري َال َح��يْ��ُث ِم��ْن اْألَْح��َزاُن ِب��َي َوَح��لَّ��ْت أَْم��ِري ِف��ي َش��كَّ َال َوال��رََّح��َ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 ال��نَّ��اُس يَ��ْع��َل��َم َح��تَّ��ى َس��أَْص��ِب��ُر
يَ��ْج��ِري َخ��ْل��ِق��ه َع��َل��ى اْل��َم��ْوَل��ى َر َق��دَّ َوَم��ا ال��تُّ��َق��ى َم��َع اْل��َج��ِم��ي��َل ��بْ��َر ال��صَّ أَْح��َس��َن َوَم��ا
ِس��رِّي ِف��ي ِس��رَُّك ��رِّ ال��سِّ ِس��رُّ َك��اَن إِذَا َس��ِري��َرتِ��ي تُ��ْرُج��َم��اُن ِس��رِّي َس��َراِئ��ُر
يَ��ْس��ِر َل��ْم َوِب��ال��رِّي��ِح أَْط��َف��اَه��ا َوِب��ال��نَّ��اِر َل��ُه��دَِّم��ْت ِب��اْل��ِج��بَ��اِل ِب��ي َم��ا أَنَّ َوَل��ْو
اْل��ُم��رِّ ِم��َن أََم��رَّ يَ��ْوٍم ِم��ْن بُ��دَّ َف��َال َح��الَوٌة ِف��ي��ِه ال��دَّْه��َر إِنَّ َق��اَل َوَم��ْن

إىل ل أتوصَّ لعيل بغداد السالم دار وقصدت األمصار، ووردت األقطاَر، سافرُت ثم
هذا أخي فوجدُت الليلة، هذه بغداد إىل فوصلُت يل، جرى بما وأخربه املؤمنني، أمري
علينا، أقبل قد الثالث بأخينا وإذا معه، وتحدَّثت عليك. السالم فقلُت: ًا، متحريِّ واقًفا األول
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الليلة هذه وصلنا وقد غريبان، ونحن له: فقلنا غريب. رجل أنا عليكم، السالم وقال:
هذا إىل املقادير فساقتنا أحٍد، حكايَة يعرف أحد فينا وما الثالثة نحن فمشينا املباركة،
غريبة، حكايتك إنَّ له: فقالت عيني. وتَلِف ذقني، حلق سبب وهذا عليكم، ودخلنا الباب،
رفيقي. حديث أسمع حتى أخرج ال فقال: سبيلك. حال إىل واخرج رأسك، عىل فَملِّْس

الثالث الصعلوك حكاية

قصتي بل قصتهما، مثل قصتي ما الجليلة، السيدة أيتها وقال: الثالث، الصعلوك َم تقدَّ
عيني وتلف ذقني حلق فسبب أنا وأما والقدر، القضاء جاءهما هذين أن وذلك أعجب؛
والدي، ومات ملك، ابن ملًكا كنت أني وذلك لقلبي؛ والهم لنفيس، القضاء جلبت أنني
يف السفر يف محبة يل وكان للرعية، وأحسنت وعدلت، وحكمت بعده، من امللك وأخذت
أن فأردت للقتال، ة ُمَعدَّ جزائر وحولنا متسع والبحر البحر، عىل مدينتي وكانت البحر،
وسافرت كامل، شهر مئونة معي وأخذت مراكب، عرشة يف فنزلت الجزائر، عىل أتفرج
الريح فهدأ الفجر، الح أن إىل مختلفة رياح علينا هبَّْت الليايل من ليلة ففي يوًما؛ عرشين

الشمس. أرشقت حتى البحر، وسكن
أقمنا ثم فأكلنا نأكله، شيئًا وطبخنا الرب، عىل وطلعنا جزيرة، عىل أرشفنا إننا ثم
البحر، الريس واستغرب الريس، وعىل املياه علينا فاختلَفْت يوًما، عرشين وسافرنا يومني،
للريس: وقال الناظور ذلك نزل ثم الصاري، فطلع ل. بتأمُّ البحر انظر للناظور: فقلنا
سواًدا فرأيت البحر وسط إىل ونظرت املاء، وجه عىل سمًكا يميني عن رأيت ريس، يا
األرض رضب الناظور كالم الريس سمع فلما أبيض. وتارًة أسود، تارًة يلوح بعيٍد من
ورشع أحد. منَّا يسلم ولم جميًعا، بهالكنا أبرشوا للناس: وقال لحيته، ونتف بعمامته،
الناظور. رأى بما أخربنا الريس، أيها فقلت: أنفسنا، عىل نبكي الجميع نحن وكذلك يبكي،
بكرة إال الريح يهدأ ولم املختلفة، الرياح علينا جاءت يوَم تهنا أننا اعلم سيدي، يا فقال:
الليلة، تلك من يوًما عرش أحد تائهني نََزْل ولم البحر، يف فتهنا يومني أقمنا ثم النهار،
حجر من جبل إىل نصل غٍد ويف النهار، آِخر قاصدون نحن ما إىل يُرِجعنا ريح لنا وليس
كل ويروح املركب، فتتمزَّق جهته، إىل غصبًا املياه وتجرُّنا املغناطيس، حجر ى يُسمَّ أسود
وهو ا، رسٍّ املغناطيس حجر يف وضع هللا ألن به؛ ويلتصق الجبل إىل املركب يف مسمار
إنه حتى تعاىل، هللا إال يعلمه ال كثري حديد الجبل ذلك ويف إليه، يذهب الحديد جميع أن
النحاس من قبة البحر ذلك وييل الجبل، ذلك بسبب كثرية مراكب الزمان قديم من َ تكرسَّ
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املغناطيس. حجر نحو منها املسامريُ وفرَّت املراكُب انفتَحت

ذلك يد ويف نحاس، من فرس عىل فارس القبة وفوق أعمدة، عرشة عىل معمودة األصفر
أسماء عليه منقوش رصاص، من لوح الفارس صدر يف ومعلَّق نحاس، من رمح الفارس
التي املراكب تنكرس الفرس هذا عىل راكبًا الفارس هذا دام ما امللك، أيها فيها وطالسم
بالجبل، املركب يف الذي الحديد جميع ويلتصق جميًعا، ركابها ويهلك تحته، من تفوت

الفرس. تلك فوق من الفارس هذا وقع إذا إال الخالص وما
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منَّا وكلٌّ محالة، ال هالكون أننا قنا فتحقَّ شديًدا، بكاء بكى سيدتي يا الريس إن ثم
فلما غصبًا، إليه املياه وساقتنا الجبل، ذلك من قربنا الصباح جاء فلما صاحبه، ودََّع
املغناطيس، حجر نحو فيها حديد وكلُّ منها املسامريُ وفرَِّت انفتحت تحته املراكب صارت
ولكن سلم، َمن ومنَّا غرق، َمن فمنَّا املراكب، وتمزَّقت النهار، آخر يف حوله دائرون ونحن
أدهشتهم، الرياح واختالف األمواج تلك ألن ببعضهم؛ يعلموا لم سلموا والذين غرق، أكثرنا
عىل فطلعت وبلوتي، وعذابي مشقتي من أراده ملا تعاىل هللا اني فنجَّ سيدتي يا أنا وأما
عىل أعاله إىل متطرًقا طريًقا فأصبُْت جبل، إىل واألمواج الريح فألقاه األلواح، من لوح
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك تعاىل. هللا فسميت الجبل، يف منقورة الساللم هيئة

املباح. الكالم
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ُمكتَّفون، والجماعُة للصبية، قال الثالث الصعلوك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إليه، وابتهلت ودعوته، هللا سميت إني ثم رءوسهم: عىل بالسيوف واقفون والعبيد
تلك يف الريَح هللاُ أسَكَن حتى فيه التي بالنقر أتمسك ورصُت الجبل، عىل الطلوع وحاولت
الفرح، غاية بسالمتي وفرحت الجبل، عىل سامًلا فطلعت الطلوع، عىل وأعانني الساعة،
إني ثم سالمتي، عىل هلل شكًرا ركعتني فيها وصليُت فدخلتها القبة، إال دأب يل يكن ولم
تحت فاحفر منامك، من انتبْهَت إذا خصيب، ابن يا يقول: قائًال فسمعت القبة تحت نمُت
فخذ طالسم، عليها منقوًشا رصاص، من نشابات وثالث نحاس، من قوًسا قد رجليك
فإذا العظيم، البالء هذا من الناَس وأَِرِح القبة، عىل الذي الفارس وارم والنشابات، القوس
فإذا موضعه، يف وادفنه يدك من القوس فخذ القوس، ويقع البحر، يف يقع الفارس رميَت
غري شخص فيه زورق عليه ويطلع الجبل، يساوي حتى ويعلو البحر يطفو ذلك فعلَت
يحملك فإنه تعاىل، هللا تَُسمِّ وال معه فاركب مجداف، يده ويف إليك فيجيء رميته، الذي
َمن تجد هناك وصلَت فإذا السالمة، بحر إىل يُوِصَلك أن إىل أيام عرشة مدة بك ويسافر

هللا. تَُسمِّ لم إذا لك يتمُّ إنما وهذا بلدك، إىل يوصلك
ورضبت الهاتف، قال كما املاء وقصدُت بنشاط وقمت نومي، من استيقظت ثم
فهاج ودفنته، القوس فأخذت يدي، من القوس ووقع البحر، يف فوقع رميته الفارس،
يف زورًقا رأيت حتى ساعة غري ألبث فلم عليه، أنا الذي الجبل ساوى حتى وعال البحر
من شخًصا فيه وجدت الزورق إيلَّ وصل فلما تعاىل، هللا فحمدُت يقصدني، البحر وسط
وأنا الزورق يف فنزلت وطالسم، بأسماء منقوش الرصاص، من لوح صدره يف النحاس
حتى أيام، عرشة تمام إىل والثالث والثاني يوم أول الشخص فحملني أتكلم، ال ساكت
وهلَّْلُت، يُْت، وسمَّ هللاَ، ذكرُت فرحي شدة ومن عظيًما، فرًحا ففرحُت السالمة؛ جزائر رأيت
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أعرف وكنت البحر، إىل رجع ثم البحر، يف الزورق من قذفني ذلك فعلُت فلما ُْت، وكربَّ
الهلكات، يف ورصُت أكتايف، وتعبت سواعدي، َكلَّْت حتى الليل، إىل اليوم ذلك فعمت العوم،
العظيمة كالقلعة موجة فجاءت الرياح، كثرة من البحر وهاج باملوت، وأيقنُت ْدُت تشهَّ ثم
ثيابي، وعرصت الرب، فطلعت هللا، يريد ملا الرب فوق بها رصت قذفًة وقذفتني فحملتني
فوجدت أميش، أين أنظر وقمت ثيابي، لبست أصبحت فلما ، وِبتُّ األرض عىل ونشفتها
محيط والبحر صغرية، جزيرة فيه أنا الذي املوضع فوجدُت حولها، ودرُت فجئتها غوطة،

منها! أعظم يف أقع بلية من أخلص كلما نفيس: يف فقلت بها،
وطلعُت فقمُت ناس، فيها مركبًا نظرت إذ املوت، وأتمنى أمري يف متفكر أنا فبينما
فمشوا مساحي، معهم عبيد عرشة منها وطلع بالرب، التصقت باملركب وإذا شجرة، عىل
الطابق فرفعوا طابق، عن وكشفوا األرض، يف وحفروا الجزيرة، وسط إىل وصلوا حتى
وجميع وأغناًما وعسًال وسمنًا ودقيًقا خبًزا منها ونقلوا املركب، إىل عادوا ثم بابه، وفتحوا
يحولون وهم الطابق، وباب املركب، بني مرتدِّدين العبيد وصار الساكن، إليه يحتاج ما
العبيد طلع ذلك بعد ثم املركب، يف ما جميَع نقلوا أن إىل الطابق، يف وينزلون املركب من
وأضعفه طويًال، زمنًا َر عمَّ قد َهِرم كبري شيخ وسطهم ويف يكون، ما أحسن ثياٌب ومعهم
من وأُلِبس الجمال، قالب يف أُفِرغ قد صبي يد يف الشيخ ذلك ويد فانيًا، صار حتى الدهر
كلَّ يسحر الرطب كالقضيب وهو األمثال، بحسنه يَُرضب إنه حتى الكمال، حلَة الُحْسن
الطابق، إىل أتوا حتى سائرين سيدتي يا يزالوا فلم بكماله، لب كل ويسلب بجماله، قلب

عيني. عن وغابوا فيه، ونزلوا
الرتاَب ونبشُت الردم، موضع إىل ومشيت الشجرة، فوق من ونزلت قمُت هوا توجَّ فلما
مقدار خشب هو فإذا الطابق، فانكشف الرتاب، جميَع أزلُت حتى نفيس ت وصربَّ ونقلته،
ونزلت ذلك، من فتعجبت حجر، من معقود سلم تحته من فباَن فرفعته الطاحون، حجر
إىل وثالثًا وثانيًا بستانًا ووجدت نظيًفا، شيئًا فوجدت آخره، إىل انتهيت حتى السلم يف
وأثماٍر وأنهاٍر أشجاٍر من الوصُف عنه يكلُّ ما فيه أرى بستان وكل وثالثني، تسعة تمام
ما وأنظر أفتحه أن بد فال املكان؟ هذا يف الذي ما نفيس: يف فقلت بابًا ورأيت وذخائر،
إىل بي فطار وركبتُه، ففككتُه مربوًطا، ملجًما مرسًجا فرًسا فيه فوجدُت فتحتُه ثم فيه.
فوق من فنزلت مني، وفرَّ عيني فأَتَْلَف بذيله ورضبني وأنزلني، سطٍح عىل حطَّني أن
أتقبلونني لهم: فقلت بك. مرحبًا ال قالوا: رأوني فلما عور، شباب عرشة فوجدُت السطح
العني، باكي القلب، حزين عندهم من فخرجت عندنا. تجلس ال وهللا فقالوا: عندكم؟ أجلس
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فوجدت صعلوًكا، ورصت ذقني فحلقت بغداد، إىل وصْلُت حتى السالمة يل هللا وكتب
فهذا غريبان. ونحن فقاال: غريب. أنا لهما: وقلُت عليهما فسلَّْمُت األعورين، االثنني هذين
حتى أروح ال وهللا فقال: وُرح. رأسك عىل ملِّْس له: فقالت ذقني. وحلق عيني تلف سبب

هؤالء. قصة أسمع

بي. فطار وركبتُه، ففَكْكتُه مربوًطا، ًما ُملجَّ ًجا ُمرسَّ َفَرًسا وجدُت
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بخربكم. أخربوني لهم: وقالت ومرسور، وجعفر الخليفة إىل التفتت الصبية إن ثم
كالمه، سمعت فلما دخولهم، عند للبوابة قالها التي الحكاية لها وحكى جعفر، فتَقدََّم
للصعاليك: الخليفة فقال الزقاق، يف صاروا أن إىل فخرجوا لبعض. بعضكم وهبت قالت:
وبيتوا سريوا الخليفة: لهم فقال نذهب. أين ندري وما فقالوا: تذهبون؟ أين إىل جماعة يا
أمره ما جعفر فامتثََل يكون. ما ننظر حتى غًدا يل وأحرضهم خذهم لجعفر: وقال عندنا.
جلس أصبح فلما الليلة، تلك يف نوم يجئه ولم قرصه، إىل طلع الخليفة إن ثم الخليفة، به
أرباب طلعت أن بعد جعفر إىل فالتَفَت الدولة، أرباب عليه ودخلت اململكة، كريس عىل
بني وأحرضهم جعفر، فنهض والصعاليك. والكلبتني صبايا بالثالث ائتني وقال: الدولة،
ملا عنكن عفونا قد لهن: وقال جعفر، لهن والتَفَت األستار، تحت الصبايا فأدخل يَديْه،
بني من الخامس يدي بني وأنتن أعرفكن أنا فها تعرفننا، ولم إلينا اإلحسان من أسلفتن
أمري لسان عن جعفر كالم الصبايا سمع فلما ا. حقٍّ إال تخربْنَه فال الرشيد، هارون العباس
آماق عىل باإلبر ُكِتب لو حديثًا يل إن املؤمنني، أمري يا وقالت: الكبرية، َمِت تقدَّ املؤمنني

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك اعترب. مَلن عربًة َلكان البرص
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زبيدة األوىل البنت حكاية

قالت: املؤمنني أمري يدي بني تقدَّمت ملا الصبايا كبرية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
والدنا، فمات أمي، غري من أبي من أختاي الصبيتني هاتني أن وهو عجيبًا، حديثًا يل إن
واحدة كل وتزوَّجت أختاي َزْت فتجهَّ سنٍّا، أصغرهن أنا وكنت دينار، آالف خمسة وخلف
دينار، ألف زوجته من وأخذ متجًرا هيَّأ أزواجهما من واحد كل إن ثم مدة، ومكثتا برجل
وتركاهما وخَرسا، املاَل زوجاهما وضيَّع سنني، أربع فغابَا وتركاهما، بعضهما مع وسافرا
ثم أعرفهما، ولم عنهما ذُِهلت رأيتهما فلما الشحاذين، هيئة يف فجاءتاني الناس، بالد يف
وقد اآلن، يفيد ال الكالم إن أختنا، يا فقالتا: الحال؟ هذه ما لهما: قلت عرفتهما ملا إني
لهما: وقلت ُحلًَّة، واحدة كل وألبست الحمام، إىل فأرسلتهما هللا. حكم بما القلم جرى
نابني الذي واإلرث وأمي، أبي عن عوض وأنتما الصغرية، وأنا الكبريتان أنتما ، أختَيَّ يا
وأحسنُت سواء. وأنتما وأنا جليلة، وأحوايل زكاته، من فُكَال الربكة، فيه هللا جعل قد معكما
فقالتا: مايل، من مال لهما وصار كاملة، سنة مدة عندي فمكثتا اإلحسان، غاية إليهما
خريًا، الزواج يف تََريَا لم ، أختَيَّ يا لهما: فقلت عنه. صرب لنا وليس لنا، خري الزواج إن
بغري وتزوََّجا كالمي يقبَال فلم الزواج. جرَّبتما وقد الزمان، هذا يف قليل الجيد الرجل فإن
ولعب يسرية، مدة فأقاموا زوَجيْهما، مع ومضتا وسرتتهما، مايل من فزوجتهما رضاي،
عريانتان وهما عندي فجاءتا وتركاهما، وسافَرا معهما، كان ما وأخذَا زوجاهما، عليهما
الزواج نذكر بقينا وما عقًال، وأكمل سنٍّا منَّا أصغر فأنت تؤاخذينا، ال وقالتَا: واعتذرتا،

إكراًما. وِزدتهما وقبَّلتهما، منكما. أعز عندي ما ، أختَيَّ يا بكما مرحبًا فقلت: أبًدا.
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فجهزت البرصة، إىل مركبًا يل ز أجهِّ أن فأردت كاملة، سنة الحالة هذه عىل نََزْل ولم
، أختَيَّ يا وقلت: املركب، يف إليه أحتاج وما واملتاجر، البضائع فيها وحملت كبرية، مركبًا
معك، نسافر فقالتا: معي؟ تسافَرا أو وأرجع، أسافر حتى املنزل يف تقعدا أن لكما هل
النصف، فأخذُت نصفني، مايل قسمت وكنُت وسافرنا، فأخذتهما فراقك. نطيق ال فإنَّا
رجعنا فإذا مدة، العمر يف ويكون يشء، املركب يصيب ربما وقلت: الثاني، النصَف وخبَّأُت
عن الريس وغفل املركب، بنا فتاهت وليايل، أياًما مسافرين نزل ولم ينفعنا. شيئًا نجد
لنا وطاب مدة، بذلك نعلم ولم نريده، الذي البحر غري بحًرا املركب ودخلت الطريق،
التي املدينة هذه اسم ما للريس: فقلنا بُْعٍد، عىل مدينة لنا فالحت أيام، عرشة الريح
جاء ولكن البحر، هذا عمري سلكت وال قط، رأيتها وال أعلم، ال وهللا فقال: عليها؟ أرشفنا
لكم حصل فإن بضائعكم، وتُخِرجوا املدينة هذه تدخلوا أن إال بقي فما بسالمة، األمر
فدخلنا ونسافر. ونتزوَّد يومني نرتاح بيع، لكم يحصل لم وإن فيها، فوا وترصَّ فبيعوا بيع
من بوا وتعجَّ املدينة، إىل قوموا وقال: جاءنا، ثم ساعًة وغاب إليها، الريس وطلع املدينة
ممسخًوا فيها َمن كلَّ فوجدنا املدينة فطلعنا سخطه. من واستعيذوا خلقه، يف هللا صنع
والذهب باقية، البضائع فوجدنا األسواق يف ومشينا ذلك، من فاندهشنا سوًدا، حجارة
يف وتفرقنا عجيب، أمر له يكون هذا لعل وقلنا: ففرحنا حالهما، عىل باقيني والفضة

والقماش. املال من فيها بما رفيقه عن اشتغل واحد وكل املدينة، شوارع
جميع فوجدت امللك قرص فدخلت محكمة، فوجدتها القلعة إىل فطلعت أنا وأما
وعليه ووزراؤه، ونوابه، حجابه، وعنده جالًسا امللك رأيت ثم والفضة، الذهب من األواني
ع مرصَّ كريس عىل جالًسا وجدته امللك من قربت ا فلمَّ الفكر، فيه يتحري يشء املالبس من
حوله وواقًفا بالذهب، مزركشة حلة وعليه كالنجمة، تيضء درة كل فيه والجوهر، بالدر
دهش لذلك نظرت فلما مجردة، السيوف أيديهم ويف الحرير، أنواع البسني مملوًكا خمسون
ووجدت الحرير، من ستائر حيطانها يف فوجدت الحريم، قاعة ودخلت مشيت ثم عقيل،
ويف الجواهر، بأنواع مكلل تاج رأسها وعىل الرطب، باللؤلؤ مزركشة حلة عليها امللكة
ممسوخة وهي حاله، عىل باٍق واملصاغ امللبوس من عليها ما وجميع وعقود، قالئد عنقها
فصعدته، درجات بسبع سلًما فيه ووجدت فدخلته، مفتوًحا بابًا ووجدت أسوَد، حجًرا
مرصًعا املرمر من رسيًرا فيه ووجدت املذهبة، بالبسط مفروًشا مرخًما مكانًا فرأيت
قدر مضيئة جوهرة فيها فوجدت فقصدتها جهٍة يف المًعا نوًرا ونظرت والجوهر، بالدر
عىل ومفروش ساطع، ونورهما كالشمعة، ييضء وهو صغري كريس عىل النعامة بيضة
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ذلك يف ورأيت تعجبت، ذلك إىل نظرت فلما الناظر، يحريِّ ما الحرير أنواع من الرسير ذلك
الشموع. هذه أوقد أحًدا أن بد ال نفيس: يف فقلت موقدًة، شموًعا املكان

نفيس ونسيت األماكن، يف أفتش ورصت غريه، موضًعا دخلت حتى مشيت إني ثم
فأردت الليل، دخل أن إىل فكري واستغرق األحوال، تلك من ب التعجُّ من أدهشني ا ممَّ
وجلست املوقدة، الشموع فيها التي الجهة إىل فعدت عنه، وتهت الباب، أعرف فلم الخروج
أستطع، فلم النوم وأردت القرآن، من شيئًا قرأت أن بعد بلحاف وتغطيت الرسير، عىل
إىل فالتفتُّ رقيق، حسن بصوت القرآن تالوة سمعت الليل انتصف فلما القلق، ولحقني
معلقة قناديل وفيه معبد، هو فإذا املكان ونظرت الباب فدخلت مفتوًحا، بابه فرأيت مخدٍع
سالم هو كيف فتعجبت املنظر، حسن شاب عليها جالس مفروشة سجادة وفيه موقدة،
أسألك له: فقلت السالم، عيلَّ ورد برصه فرفع عليه، وسلَّمت فدخلت املدينة، أهل دون
سبب عن أنِت أخربيني وقال: م فتبسَّ سؤايل. عن تجيبني أن هللا كتاب من تتلوه ما بحق
من ب فتعجَّ بخربي، فأخربته عنه. تسألينني ما بجواب أخربك وأنا املكان، هذا دخولك
كيس يف وأدخله املصحف، طبق ثم أمهليني. فقال: املدينة، هذه عن سألته إنني ثم ذلك،
األعطاف، لني األوصاف، حسن كالبدر هو فإذا إليه فنظرت بجنبه، وأجلسني األطلس، من

األبيات: هذه من املقصود كأنه الوجنات زهي الخدر، أسيل القد، رشيق املنظر، بهي

بُ��ْرَديْ��ِه ِف��ي يَ��ِم��ي��ُس اْل��َم��ِل��ي��ِح َق��دُّ َل��ُه َف��بَ��َدا َل��يْ��َل��ه ��ُم ال��ُم��نَ��جِّ َرَص��َد
يْ��ِه َخ��دَّ ِف��ي اْل��َخ��اِل َه��اِدي َواْل��ِم��ْس��ُك ذََواِئ��ٍب َس��َواَد ُزَح��ٌل ُه َوأََم��دَّ
َج��ْف��نَ��يْ��ِه ِم��ْن ال��نَّ��بْ��َل يَ��ْرِم��ي َواْل��َق��ْوُس ِه َخ��دِّ ُح��ْم��َرُة اْل��َم��رِّي��ِخ ِم��َن وََغ��َدْت
إَِل��يْ��ِه اْل��ُوَش��اِة نَ��َظ��َر ��َه��ا ال��سُّ َوأَبَ��ى ذََك��اِئ��ِه َف��ْرَط أَْع��َط��اُه وَُع��َط��اِرُد
يَ��َديْ��ِه بَ��يْ��َن اْألَْرَض بَ��اَس َواْل��بَ��ْدُر َرأَى ��ا ِم��مَّ َح��اِئ��ًرا ��ُم اْل��ُم��نَ��جِّ َف��َغ��َدا

موالي، يا له: فقلت جمرة، كلَّ بقلبي وأوقَدْت ألفحرسة، أعقبتني نظرًة إليه فنظرُت
أهله وجميع والدي مدينة املدينة هذه أن اعلمي وطاعًة، سمًعا فقال: سألتك. ا عمَّ أخربني
فهي رأيتِها التي امللكة وأما حجًرا، ممسوًخا الكريس عىل رأيتِه الذي امللك وهو وقومه،
والنور، بالنار يقسمون وكانوا الجبار، امللك دون النار يعبدون مجوًسا كانوا وقد أمي،
عمره، آِخر يف بي فُرِزَق ولد له ليس أبي وكان يدور، الذي والفلك والحرور، والظل
مسلمة السن يف طاعنة عجوز عندنا وكان السعادة، يل سبقت وقد نشأت، حتى فربَّاني
باألمانة التصافها يقدرها أبي وكان الظاهر، يف أهيل وتُوافق الباطن، يف ورسوله باهلل تؤمن
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سلَّمني كربُت فلما دينه، عىل أنها يعتقد وكان إكرامها، يف ويزيد يكرمها وكان والعفة،
بخدمته. وقومي تربيته، وأحسني ديننا، أحواَل وعلِّميه وربِّيه، خذيه وقال: إليها، أبي

والصالة، الوضوء وفرائض الطهارة من اإلسالم ديَن وعلَّمتني العجوز، فأخذتني
تُعِلمه وال أبيك، عن األمر هذا اكتم ولدي، يا يل: قالت ذلك أتممُت فلما القرآن، ظتني وحفَّ
بعد العجوز تلك ماتت حتى الخرب أبي عن كاتًما أزل ولم عنه، فكتمته يقتلك. لئال به
سمعوا إذ فيه هم ما عىل هم فبينما وضالًال، وعتوٍّا كفًرا املدينة أهل فازداد قالئل، أيام
يقول: والبعيد القريب سمعه القاصف، الرعد بصوت شبيه عاٍل بصوت ينادي مناديًا
املدينة أهل عند فحصل الجبار. امللك واعبدوا النار، عبادة عن ارجعوا املدينة، هذه أهل يا
سمعناه الذي املزعج الصوت هذا ما له: وقالوا املدينة، ملك وهو أبي عند واجتمعوا فزع،
عن يردكم وال يفزعكم، وال الصوت، يهولنكم ال لهم: فقال هوله؟ شدَّة من فاندهشنا
عىل واستمروا النار، عبادة عىل منكبني يزالوا ولم أبي، قول إىل قلوبهم فمالت دينكم.
فسمعوه ثانيًا، لهم فظهر األول الصوت سمعوا ما ميعاد جاء حتى سنة، مدة طغيانهم
نزل حتى عليه هم ما عىل عاكفني يزالوا فلم مرة، سنة كل يف سنني ثالث عىل مرات ثالث
دوابهم وكذلك سوًدا، حجارة فُمِسخوا الفجر، طلوع بعد السماء من والسخط املقت عليهم
هذه عىل وأنا الحادثُة هذه جَرْت يوم ومن غريي، املدينة هذه أهل من يسلم ولم وأنعامهم،
يؤانسني. َمن عندي وما الوحدة، من سئمت وقد قرآن، وتالوة وصيام صالة يف الحالة

إىل وتنظر بغداد، مدينة إىل معي تروح أن لك هل الشاب، أيها له: قلت ذلك فعند
وحاكمة قومي، سيدة أني مع جاريتك أنا وأكون وفقًها، علًما فتزداد الفقهاء، وإىل العلماء،
هذه عىل املقادير رمتنا وقد باملتجر، مشحونة مركب وعندي وغلمان، وخدم رجال عىل
ولم اجتماعنا. يف النصيب وكان األمور، هذه عىل اطَِّالعنا يف سببًا ذلك كان حتى املدينة
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك إليه. أجابني حتى ه التوجُّ يف به أرغِّ أزل
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غلب حتى معها ه التوجُّ للشاب ن تحسِّ زالت ما الصبية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ثم الفرح، من فيه هي بما تصدق ال وهي رجليه، تحت الليلة تلك فنامت النوم، عليها
ثمنه، وغال حمله خفَّ ما وأخذنا الخزائن، إىل ودخلنا قمنا الصباح أصبح فلما قالت:
فرحوا رأوني فلما عيلَّ، يفتشون وهم والريس العبيد فقابلنا املدينة، إىل القلعة من ونزلنا
وسبب الشاب، قصة لهم وحكيت رأيت، بما فأخربتهم غيابي، سبب عن وسألوني بي،
ذلك ومعي أختاي رأتني فلما ذلك، من فتعجبوا لهم؛ جرى وما املدينة، هذه أهل مسخ
بغاية وأنا املركب نزلنا ثم يل، املكر وأضمرتا غيظ، يف وصارتا عليه، حسدتاني الشاب
فنرشنا الريح، لنا طاب حتى الريح ننتظر وأقمنا الشاب، هذا بصحبة فرحي وأكثر الفرح،
تصنعني ما أختنا، يا يل: فقالتا تتحدثان، وصارتا عندنا أختاي فقعدت وسافرنا، القلوع
عليه، وأقبلُت إليه التفتُّ ثم بعًال. أتخذه أن قصدي لهما: فقلُت الحسن؟ الشاب بهذا
ثم وطاعًة. سمًعا فقال: فيه. تخالفني فال شيئًا لك أقول أن قصدي سيدي، يا وقلت:
ما ِنْعَم فقالتَا: لكما. األموال هذه وجميع الشاب، هذا يكفيني لهما: وقلت أختيَّ إىل التفتُّ
بحر من خرجنا حتى الريح اعتدال مع سائرين نزل ولم ، الرشَّ يل أضمرتا ولكنهما فعلِت.
والحت البرصة، مدينة من قربنا أن إىل قالئل أياًما وسافرنا األمان، بحر ودخلنا الخوف،
بفرشنا والغالم أنا وحملتاني أختاي قاَمْت النوُم أَخذَنا فلما املساء، فأدركنا أبنيتها لنا
الشهداء، من هللا وكتبه فغرق، العوَم يحسن ال كان فإنه الشاب فأما البحر، يف ورمتانا

الساملني. من فُكِتبت أنا وأما
أن إىل األمواج ورضبتني فركبتها، خشب بقطعة هللا رزقني البحر يف سقطُت فلما
الصباح أصبح فلما ليلتي، باقي الجزيرة يف أميش أزل فلم جزيرة، ساحل عىل رمتني
إىل الجزيرة من متصلة الطريق وتلك آدم، ابن قدم قدر عىل ميش أثر فيه طريًقا رأيت



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

أن إىل سائرة أزل ولم الطريق، يف ورست فيها ثيابي فنشفت الشمس، طلعت وقد الرب،
وقد هالكها، يريد ثعبان وخلفها تقصدني، بحية أنا وإذا املدينة، فيه الذي الرب من قربت
رأس عىل وألقيتُه حجٍر إىل فعمدُت عليها، الشفقة فأخذتني التعب، شدة من لسانها تدىلَّ
وقد ذلك، من بُْت فتعجَّ الجو، يف وطارت جناحني الحية فنرشت وقته، من فمات الثعبان،
رجيل، تكبس وهي جارية رجيل تحت وجدت أفقت فلما ساعة، موضعي يف فنمت تعبت
نسيتِني! ما أرسع ما فقالت: شأنك؟ وما أنت، َمن لها: وقلت منها، واستَحيُْت فجلست
فإني الثعبان، من خلصِتني التي الحية فأنا عدوي، وقتلِت الجميل، معي فعلِت التي أنِت
يف طرت منه نجيتِني فلما أنت، إال منه نجاني وما عدوي، وهو جني، الثعبان وهذا جنية،
وأغرقتها، بيتك إىل فيها ما جميَع ونقلُت أختاك، منها رماك التي املركب إىل وذهبت الريح،
لك جرى ما جميَع عرفُت فإني السود، الكالب من كلبتني سحرتهما فإني أختاِك وأما

غرق. فإنه الشاب وأما معهما،
املركب يف كان ما جميَع فرأيُت داري؛ سطح فوق وألقتنا والكلبتني، أنا َحَمَلتِْني ثم
الذي النقش وحق يل: قالت الحية إن ثم يشء، منه يَِضْع ولم بيتي، وسط يف األموال من
َلجئُت سوط، ثالثمائة يوم كل يف منهما واحدة كلَّ ترضبي لم إذا سليمان، خاتم عىل
الرضب، ذلك أرضبهما املؤمنني أمري يا أزل فلم وطاعًة. سمًعا فقلت: مثلهما. وجعلتُِك
الرضب سبب ما وأنِت الثانية: للصبية قال ثم ذلك، من الخليفة َب فتعجَّ عليهما. وأشفق

جسدك؟ عىل الذي

أمينة الثانية البنت حكاية

يسرية، مدة بعده فأقمُت كثريًا، ماًال وخلف فمات والد يل كان إني املؤمنني، أمري يا فقالت:
ألف ثمانني منه فورثت ومات، كاملة سنة معه فأقمُت زمانه، أهل أسعد برجل وتزوَّْجُت
دينار، بألف بدلة كل بدالت، عرش فعملت الرشعية، بالفريضة خصني ما بمقتىض دينار
ممعوط، وحاجب مسعوط بوجه عجوز عيلَّ دخلت إذ األيام من يوم يف جالسة أنا فبينما
الشاعر: فيها قال كما مائل، وعنقها سائل ومخاطها مكرسة، وأسنانها مفجرة وعيونها

ُس��ُك��وِت ِم��ْن اْل��َخ��ِدي��َع��َة تُ��َع��لِّ��ُم��ُه يَ��َراَه��ا إِبْ��ِل��ي��ٌس ال��نَّ��ْح��ِس َع��ُج��وُز
اْل��َع��نْ��َك��بُ��وِت ِب��َخ��يْ��ِط نَ��َف��ُروا إِذَا بَ��ْغ��ٍل أَْل��َف ��يَ��اَس��ِة ال��سِّ ِم��َن تَ��ُق��وُد
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اآلَخر: قال وكما

يَ��ُج��وُز َال َم��ا اْل��َح��َراِم ِف��ي َح��لَّ��َل��ْت َط��بْ��ٌع اْل��َك��َه��انَ��ُة َل��َه��ا َوَع��ُج��وٌز
َع��ُج��ْوُز َوَق��اَدْت َك��ْه��َل��ًة َوَزنَ��ْت َف��تَ��اًة َولِ��ي��َط��ْت ِط��ْف��َل��ًة بُ��ْع��ِب��َص��ْت

عرسها، عملت والليلة يتيمة، بنتًا عندي إن وقالت: عيل، سلَّمت العجوز دخلت فلما
إال لها ليس الخاطر، مكسورة فإنها عرسها؛ فاحرضي والثواب، األجر لك قصدي وأنا
فقالت: وطاعًة. سمًعا فقلت: والرأفة، الرحمة فأخذتني رجيل، وقبََّلْت بكت ثم تعاىل. هللا
وهيَّأت فقمت وذهبت، يديَّ قبََّلْت ثم وآخذك. أجيء العشاء وقت فإني نفسك، زي جهِّ
قد البلد سيدات إن سيدتي، يا وقالت: أقبلت قد بالعجوز وإذا حايل، وجهزت نفيس
جواري وأخذت وتهيَّأُْت، فقمُت انتظارك. يف وهن ففرحن بحضورك؛ وأخربتهن حرضن،
من بقبة مقنطرة بوابة فرأينا وَراَق، النسيم فيه هبَّ زقاق إىل أتينا حتى ورست معي،
وصلنا فلما بالسحاب، وتعلََّق الرتاب من قام قد قرص داخلها ويف البنيان، مشيدة الرخام
فيه معلًقا بالبسط، مفروًشا دهليًزا فوجدنا ودخلنا، لنا فُفِتح العجوز طرقته الباب إىل
أن إىل الدهليز يف فمشينا معلقة، واملعادن الجواهر وفيه مضيئة، وشموع موقدة قناديل
املوقدة القناديل فيها معلًَّقا الحرير، بالفراش مفروشة نظري، لها يوجد ال قاعة دخلنا
وعليه والجواهر، بالدر ع مرصَّ املرمر من رسير القاعة صدر ويف املضيئة، والشموع
مرحبًا يل: فقالت القمر، مثل الناموسية من خرجت بصبية وإذا األطلس، من ناموسية

تقول: وأنشدت خاطري، وجربِت آنسِتني أختي، يا وسهًال وأهًال

ال��َق��َدِم َم��ْوِض��َع بَ��اَس��ْت ثُ��مَّ َواْس��تَ��بَ��ْش��َرْت َف��ِرَح��ْت َزاَرَه��ا َق��ْد َم��ْن اُر ال��دَّ تَ��ْع��َل��ُم َل��ْو
َواْل��َك��َرِم اْل��ُج��وِد ِب��أَْه��ِل َوَس��ْه��ًال أَْه��ًال َق��اِئ��َل��ًة اْل��َح��اِل ِب��ِل��َس��اِن َوأَْع��َل��نَ��ْت

أحسن شاب وهو األفراح، بعض يف رآك وقد أًخا، يل إن أختي، يا وقالت: جلست ثم
هذه وعملت أتَتِْك، حتى دراهم العجوز هذه وأعطى شديًدا، حبٍّا قلبُه أَحبَِّك وقد مني،
من الحالل يف وما ورسوله، هللا بسنة يتزوََّجِك أن أخي ويريد بك، اجتماعي ألجل الحيلة
وطاعًة. سمًعا للصبية: قلُت الدار، يف انحزت قد نفيس ورأيت كالمها، سمعت فلما عيب.

الشاعر: قال كما القمر مثل شاب منه فخرج بابًا وفتحت بيَديْها، َقْت وصفَّ ففرحت

َوَس��وَّاُه َص��اَغ��ُه الَّ��ِذي َج��لَّ ال��ل��ُه تَ��بَ��اَرَك ُح��ْس��نً��ا َزاَد َق��ْد
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تَ��اُه��وا َج��َم��اِل��ِه ِف��ي اْل��َوَرى ُك��لُّ ُم��نْ��َف��ِرًدا اْل��َج��َم��اِل ُك��لَّ َح��اَز َق��ْد
ُه��و إِالَّ َم��ِل��ي��َح َال أَنَّ أَْش��َه��ُد ُوْج��نَ��ِت��ِه َف��ْوَق اْل��ُح��ْس��ُن َك��تَ��َب َق��ْد

أربعة ومعه دخل قد بالقايض وإذا وجلس، جاء ثم له، قلبي ماَل إليه نظرُت فلما
الشاب فالتَفَت وانرصفوا، الشاب ذلك عىل كتابي كتبوا إنهم ثم وجلسوا، فسلَّموا شهود،
وما سيدي، يا فقلُت: رشًطا. عليك أرشط إني سيدتي، يا قال: ثم مباركة. ليلتنا وقال: إيلَّ،
تميلني وال غريي أحًدا تختارين ال أنك يل احلفي وقال: مصحًفا يل وأحرض فقام الرشط؟
قلبي، بمجامع محبته فأخذت وعانقني، شديًدا فرًحا ففرح ذلك، عىل له فحلفُت إليه.
معي ونام فأخذني الليل، علينا ودخل اكتفينا، حتى ورشبنا فأكلنا السماط، لنا وقدَّموا
هناء يف ونحن شهر، مدة الحالة هذه عىل نزل ولم الصباح، إىل عناق يف وبتنا الفراش، عىل
يل فأذن قماش، بعض وأشرتي السوق، إىل أسري أني يف استأذنته الشهر وبعد ورسور،
شاب دكان يف فجلست السوق، إىل ونزلت معي، العجوز وأخذت ثيابي فلبست الرواح، يف
قالت ثم كثريًا. ماًال له وخلف أبوه، مات صغري ولد هذا يل: وقالت العجوز، تعرفه تاجر
العجوز فصارت وطاعًة. سمًعا لها: فقال الصبية. لهذه القماش من عندك ما أعزَّ هاِت له:
إىل ونعود منه حاجتنا نأخذ أن مرادنا ألن عليه؛ بثنائك حاجة لنا ما فقلُت: عليه، تثني
ضيافتكم هذه وقال: شيئًا يأخذ أن فأبى الدراهم، وأعطيناه طلبناه ما لنا فأخرج منزلنا.
منك آخذ ال وهللا فقال: قماشه. أعطيه الدراهم يأخذ لم إن للعجوز: فقلت عندي. اليوَم
دكاني. يف ما جميع من أحسن عندي فإنها واحدة، قبلة يف عندي من هدية والجميع شيئًا،
الشاب، هذا هذا سمعِت قد بنتي، يا قالت: ثم القبلة؟ من يفيدك الذي ما العجوز: فقالت
أني تعرفني أََما لها: فقلُت تطلبينه. ما وتأخذين قبلة، منك أخذ إذا يشء يصيبك وما
وال الدراهم. هذه وتأخذين يشء، عليك وال ساكتة، وأنت يقبِّلك، خليه فقالت: حالفة؟!
عيني، غطيت إني ثم بذلك، ورضيت الجراب يف رأيس أدخلت حتى األمر يل ُن تَُحسِّ زالت
ني عضَّ قبَّلني ا فلمَّ خدي، عىل إزاري تحت فمه وحط الناس، من إزاري بطرف وداريت
فلما حضنها، يف العجوز أخذتني ثم عيلَّ، فُغِيش خدي، من اللحم قطع حتى قوية عضًة
ثم أعظم. كان هللا دفع ما وتقول: الحزن، يل تُظِهر والعجوز مقفولة، الدكان وجدُت أفقُت
هذه به تداوين بدواء إليك أجيء وأنا ضعيفة، نفسك واعميل البيت، إىل بنا قومي يل: قالت
الخوف، بي واشتد الفكر، غاية يف وأنا مكاني من قمُت ساعة فبعد رسيًعا. فتربأ العضة
الذي ما وقال: داخل، بزوجي وإذا املرض، حالَة وأظهرُت البيت، إىل وصلُت حتى فمشيت
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هذا ما يل: وقال إيلَّ فنظر طيبة. أنا ما له: فقلت الخروج؟ هذا يف سيدتي يا أصابك
النهار هذا يف وخرجت استأذنتك ملا إني فقلت: الناعم؟ املكان يف وهو بخدك، الذي الجرح
فإن ترى، كما خدي وجرح نقابي، فرشمط حطبًا، حامل جمل زاحمني القماش، ألشرتي
يف حطاٍب كلَّ فيشنق له وأشكو للحاكم، أروح غًدا فقال: املدينة. هذه يف ضيق الطريق
عىل فوقعت بي نفر حماًرا ركبت فإني أحد؛ خطيئَة ل تتحمَّ ال عليك باهلل فقلت: املدينة.
وأحكي الربمكي، لجعفر أطلع غًدا فقال: وجرحني. خدي فخدش عود فصادفني األرض،
بسببي، كلهم الناس تقتل أنت هل فقلت: املدينة. هذه يف ار حمَّ كلَّ فيقتل الحكاية، له
قائًما، ونهض عيلَّ َد وشدَّ ذلك. من بد ال فقال: وقدره! هللا بقضاء يل جرى الذي وهذا
فرايش من فسحبوني سود، عبيد سبعة منه وطلع الباب فانفتح عظيمة، صيحة وصاح
وأمر رأيس، عىل ويجلس أكتايف من يمسكني أن منهم عبًدا أمر ثم الدار، وسط يف ورموني
سيدي، يا فقال: سيف يده ويف الثالث وجاء رجيل، ويمسك ركبتي عىل يجلس أن الثاني
فيأكلها الدجلة بحر يف يرميها قطعة يأخذ واحد وكل نصفني، فأقسمها بالسيف أأرضبها

الشعر: هذا وأنشد واملودة، األيمان يخون َمن جزاء وهذا السمك؟

َوْج��ِدي ِل��يُ��تْ��ِل��َف��ِن��ي ُروِح��ي اْل��َه��َوى َم��نَ��ْع��ُت ُم��َش��اِرٌك أُِح��بُّ ِف��ي��َم��ْن ِل��ي َك��اَن إِذَا
��دِّ ال��ضِّ َم��َع يَ��ُك��وُن ُح��بٍّ ِف��ي َخ��يْ��َر َف��َال َك��ِري��َم��ًة ُم��وتِ��ي نَ��ْف��ُس يَ��ا َل��َه��ا َوُق��ْل��ُت

ما وتذكَِّري الشهادة، اذكري وقال: السيف فجرََّد سعد. يا ارضبها للعبد: قال ثم
قليًال عيلَّ ْل تمهَّ الخري، عبَد يا له: فقلُت حياتك. آِخر هذا فإن وأويص، الحوائج من لك كان
؛ العزِّ بعد الذلِّ يف رصُت وكيف حايل، إىل ونظرُت رأيس رفعُت ثم وأويص. د أتشهَّ حتى

األبيات: هذه وأنشدت وبكيُت، َعربتي فجَرْت

َونِ��ْم��تُ��ُم اْل��َق��ِري��َح َج��ْف��ِن��ي َوأَْس��َه��ْرتُ��ْم َوَق��َع��ْدتُ��ْم اْل��َه��َوى ِف��ي ِف��َراِق��ي أََق��ْم��تُ��ْم
يُ��ْك��تَ��ُم ال��دَّْم��ُع َوَال يَ��ْس��َالُك��ْم اْل��َق��ْل��ُب َف��َال َونَ��اِظ��ِري اْل��ُف��َؤاِد بَ��يْ��َن َوَم��نْ��ِزلُ��ُك��ْم
َغ��َدْرتُ��ُم ُف��َؤاِدي تَ��َم��لَّ��ْك��تُ��ْم ��ا َف��َل��مَّ اْل��َوَف��ا َع��َل��ى تُ��ِق��ي��ُم��وا أَْن وََع��اَه��ْدتُ��ُم��ونِ��ي
أَِم��نْ��تُ��ُم اْل��َح��اِدثَ��اِت ُص��ُدوَف أَأَنْ��تُ��ْم ��ِف��ي َوتَ��َل��هُّ ِب��ُك��ْم َوْج��ِدي تَ��ْرَح��ُم��وا َوَل��ْم
ُم��تَ��يَّ��ُم َه��ذَا إِنَّ َق��بْ��ِري َل��ْوِح َع��َل��ى َف��اْك��تُ��بُ��وا ُم��تُّ إِْن ِب��ال��ل��ِه َس��أَْل��تُ��ُك��ُم
َف��يَ��ْرَح��ُم اْل��ُم��ِح��بِّ َق��بْ��ِر َع��َل��ى يَ��ُم��رُّ اْل��َه��َوى َل��وَْع��َة َع��اِرًف��ا َش��ِج��يٍّ��ا َل��َع��لَّ
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عىل غيًظا ازداد بكائي، إىل ونظر الشعر سمع فلما بكيُت، شعري من فرغُت فلما
البيتني: هذين وأنشد غيظه،

ال��تَّ��ْرِك إَِل��ى يُ��َؤدِّي ذَنْ��بً��ا َج��نَ��ى َوَل��ِك��ْن َم��َالَل��ٍة َع��ْن َال اْل��َق��ْل��ِب َح��ِب��ي��َب تَ��َرْك��ُت
��ْرِك ال��شِّ إَِل��ى يَ��ِم��ي��ُل َال َق��ْل��ِب��ي َوإِي��َم��اُن بَ��يْ��نَ��نَ��ا اْل��َم��َح��بَّ��ِة ِف��ي َش��ِري��ًك��ا أََراَد

الكالم؛ له وألني له أتواضع نفيس: يف وقلت واستعطفته، بكيت شعره من فرغ فلما
وأنشدته أجده، ما إليه شكوُت ثم أملك، ما جميَع يأخذ كان ولو القتل، من عني يعفو لعله

األبيات: هذه

ُم��نْ��ِص��ُف ِف��ي��ِه َم��ا اْل��بَ��يْ��ِن ُح��ْك��َم َوَل��ِك��نَّ َق��تَ��ْل��تَ��ِن��ي َم��ا أَنْ��َص��ْف��تَ��ِن��ي َل��ْو ��َك َوَح��قِّ
َوأَْض��ُع��ُف اْل��َق��ِم��ي��ِص َح��ْم��ِل َع��ْن َألَْع��َج��ُز َوإِنَّ��ِن��ي اْل��َغ��َراِم ِث��ْق��َل ��ْل��تَ��ِن��ي َوَح��مَّ
يَ��ْص��ِرُف َك��يْ��َف بَ��ْع��َدُك��ْم ِل��ِج��ْس��ِم��ي َع��ِج��بْ��ُت َوإِنَّ��َم��ا ُروِح��ي إِتَ��َالُف َع��َج��ٌب َوَم��ا

األبيات: هذه وأنشد وشتمني، ونهرني فنظرني بكيُت، شعري من فرغُت فلما

ُك��نَّ��ا َه��َك��ذَا َم��ا اْل��ِه��َج��َراَن َوأَْظ��َه��ْرتُ��ُم َغ��يْ��ِرنَ��ا ِب��ُص��ْح��بَ��ِة َع��نَّ��ا تَ��َش��اَغ��ْل��تُ��ُم
َع��نَّ��ا َص��بْ��ِرُك��ُم ِم��ثْ��َل َع��نْ��ُك��ْم َونَ��ْص��ِب��ُر َم��َراَم��نَ��ا تَ��َرْك��تُ��ْم ��ا َل��مَّ َس��نَ��تْ��ُرُك��ُك��ْم
ِم��نَّ��ا َوَال ِم��نْ��ُك��ْم اْل��َوْص��ِل َق��ْط��َع َونَ��ْج��َع��ُل ِل��َغ��يْ��ِرنَ��ا َج��نَ��ْح��تُ��ْم ُم��ذْ ِس��َواُك��ْم َونَ��ْه��َوى

فيها لنا فليس نصفني، اشطرها له: وقال العبد، عىل رصخ شعره من فرغ فلما
تعاىل، هلل أمري وسلمت الحياة، من ويئست باملوت أيقنُت إيلَّ، العبد َم تقدَّ فلما فائدة.
بحق ولدي، يا وقالت: وقبَّلتها، الشاب أقدام عىل نفسها ورمت دخلت قد بالعجوز وإذا
صغري شاب وأنت ذلك، يوجب ذنبًا فعَلْت ما فإنها الصبية، هذه عن تعفو لك تربيتي
عنها، عفوت قد قال: حتى عليه تلحُّ تزل ولم العجوز، بكت ثم دعائها. من عليك فأخاف
من فجذبوني العبيد أمر ثم عمرها، بقية عليها يظهر أثًرا فيها أعمل أن بد ال ولكن
يرضبني يزل ولم بالرضب، جسدي عىل به ونزل سفرجل، من قضيبًا وأحرض ثيابي،
من يئست وقد الرضب، شدة من الدنيا عن غبُت حتى وجنبيَّ ظهري عىل الشاب ذلك
ويرمونني معهم، العجوز ويأخذون يحملونني الليل دخل إذا أنه العبيَد أَمَر ثم حياتي،
فتعاهدت بيتي، يف ورموني سيدهم، به أمرهم ما ففعلوا سابًقا، فيه كنُت الذي بيتي يف
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ترى، كما باملقارع مرضوبة كأنها أضالعي بقيت شفيت فلما جسمي، وداويت نفيس
يل جرى التي الدار إىل جئُت ثم ُشِفيت، حتى أشهر أربعة نفيس مداواة يف فاستمررت
يف ووجدت آِخره، إىل أوله من مهدوًما الزقاق ووجدت خربة، فوجدتُها األمر، ذلك فيها
فوجدُت أبي، من التي هذه أختي إىل فجئت ذلك، سبب أعلم ولم كيمانًا، الدار موضع
يل: فقالت يل، جرى ما وبجميع بخربي، وأخربتها عليها فسلَّمت الكلبتني، هاتني عندها
أخربتني ثم بالسالمة. األمر جعل الذي هلل الحمد سليم؟ الزمان نكبات من الذي ذا َمن
عىل الزواج خرب نذكر ال وهي أنا وقعدُت أختَيْها، مع لها جرى ما وبجميع بخربها،
إليه نحتاج ما لنا فتشرتي تخرج يوٍم كل ويف لة، الدالَّ الصبية هذه صاحبتنا ثم ألسنتنا،
تشرتي أختنا فخرَجْت مضت، التي الليلة هذه إىل الحالة هذه عىل واستمررنا املصالح، من
الحمال مجيء من وقع ما لنا فوقع عادتها، جري عىل املصالح من إليه نحتاج ما لنا
بني ونحن إال نشعر لم اليوم هذا يف رصنا فلما تجار، صفة يف مجيئكم ومن والصعاليك،
خزانته. يف مثبتًا تاريًخا وجعلها الحكاية، هذه من الخليفة َب فتعجَّ حكايتنا. وهذه يَديْك،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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الدواوين، يف القصة هذه تُكتَب أن أمر الخليفة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
التي بالعفريتة خربٌ عندكم هل األوىل: للصبية قال إنه ثم امللك، خزانة يف ويجعلوها
أردِت متى وقالت: شعرها، من شيئًا أعطتني إنها املؤمنني، أمري يا قالت: أختَيْك؟ سحرت
قاف. جبل خلَف كنُت ولو عاجًال، إليك فأحرض شيئًا، الشعر هذا من فأحرقي حضوري
شيئًا، منه وأحرق الخليفة، فأخذه الصبية فأحرضته الشعر. يل أحرضي الخليفة: فقال
وكانت حرضت بالجنية وإذا وصلصلة، دويٍّا وسمعوا القرص، اهتز رائحته فاحت فلما
وبركاته. هللا ورحمة السالم وعليكم فقال: هللا. خليفة يا عليك السالم فقالت: مسلمًة،
أنقذتني فهي عليه؛ أكاِفئَها أن أقدر وال جميًال معي زرعت الصبية هذه أن اعلم فقالت:
منهما أنتقم أني إال رأيت فما أختاها، معها فعله ما ورأيت عدوي، وقتلت املوت، من
خالصهما أردَت وإْن عليها، يصعبَا أن فخشيت قتلهما، أردُت أن بعد كلبتني فسحرتهما
وبعد خلِّصيهما، لها: فقال املسلمني. من فإني ولها، لك كرامًة أخلِّصهما املؤمنني أمري يا
أخذت صدقها يل ظهر فإذا حالها، عن ونفحص املرضوبة، الصبية أمر يف نرشع ذلك
الصبية بهذه فعل َمن عىل أدلك أنا املؤمنني، أمري يا العفريتة: فقالت ظلمها. ن ممَّ ثأرها
من طاسة أخذت العفريتة إن ثم إليك. الناس أقرب وهو مالها، وأخذ وظلمها الفعل هذا
البرشية. األوىل صورتكما إىل عوَدا لهما: وقالت الكلبتني، وجه ت ورشَّ عليها، وعزمت املاء
ولدك الصبية رضب الذي إن املؤمنني، أمري يا قالت: ثم خالقهما، سبحان صبيتني فعادتا
للصبية، جرى ما جميع العفريتة له وحكت وجمالها. بحسنها يسمع كان فإنه األمني،
أحرض الخليفة إن ثم يدي. عىل الكلبتني هاتني خالص عىل هلل الحمد وقال: فتعجب
فأحرض الحق، وجه عىل فأخربه األوىل، الصبية قصة عن وسأله يديه، بني األمني ولده
كانتا اللتني وأختيها األوىل الصبية وأحرض الثالثة، والصعاليك والشهود، القضاة الخليفة
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كانوا أنهم أخربوهم الذين الصعاليك للثالثة الثالث َج وزوَّ كلبتني، صورة يف مسحورتني
وردَّ بغداد، قرص يف وأنزلهم إليه، يحتاجون ما وأعطاهم عنده، حجابًا وعملهم ملوًكا،
كانت، ما أحسن الدار تُبنَى أن وأمر كثريًا، ماًال وأعطاها األمني، لولده املرضوبة الصبيَة
وجواري بيتًا لها أفرد أصبح فلما معها، الليلة تلك يف ورقد بالداللة، َج تزوَّ الخليفة إن ثم

قًرصا. لها وشيَّد راتبًا، لها ورتََّب يخدمنها،

حرضت. بالجنِّيَّة وإذا َدِويٍّا، وَسِمعوا القرص فاهتزَّ شيئًا، منه الخليفُة فأحرق
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العبد وريحان والتفاح الصبية حكاية

أحوال عن ونسأل املدينة، إىل الليلة هذه يف ننزل أن أريد إني الليايل: من ليلًة لجعفر قال ثم
نزل فلما وطاعًة. سمًعا جعفر: فقال عزلناه. أحٌد منه شكا َمن وكل املتولِّني، الحكام
شيًخا فرأوا بزقاق مروا األسواق، يف ومشوا املدينة، يف وساروا ومرسور وجعفر الخليفة
األبيات: هذه وينشد مهله، عىل ماٍش وهو عًصا، يده ويف وقفة، شبكة رأسه عىل كبريًا

اْل��ُم��ْق��ِم��َرْه َك��ال��لَّ��يْ��َل��ِة ِب��ِع��ْل��ِم��َك اْل��َوَرى بَ��يْ��َن أَنْ��َت ِل��ي يَ��ُق��ولُ��وَن
اْل��َم��ْق��ِدَرْه َم��َع إِالَّ ِع��ْل��َم َف��َال َق��ْولِ��ُك��ْم ِم��ْن َدُع��ونِ��َي َف��ُق��ْل��ُت
َواْل��َم��ْح��بَ��َرْه َف��اِت��ِر ال��دَّ َوُك��لَّ َم��ِع��ي َوِع��ْل��ِم��ي َرَه��نُ��ونِ��ي َف��َل��ْو
اْآلِخ��َرْه إَِل��ى ال��رََّه��اِن َق��بُ��وَل أَْدَرُك��وا ل��َم��ا يَ��ْوٍم َف��ْوِت َع��َل��ى
أَْك��َدَرْه َف��َم��ا اْل��َف��ِق��ي��ِر َوَع��يْ��ُش اْل��َف��ِق��ي��ِر َوَح��اُل اْل��َف��ِق��ي��ُر ��ا َف��أَمَّ
اْل��ِم��ْج��َم��َرْه َع��َل��ى ُ يَ��ْدَف��أ اْل��بَ��ْرِد َوِف��ي ُق��وتِ��ِه َع��ْن يَ��ْع��َج��ُز ��يْ��ِف ال��صَّ َوِف��ي
يَ��نْ��َه��َرْه َغ��َدا َل��ِئ��ي��ٍم َف��ُك��لُّ َم��َش��ى َم��ا إِذَا اْل��ِك��َالُب تَ��ِل��ي��ِه
يَ��ْع��ِذَرْه َف��َل��ْن ُع��ذًْرا َوبَ��يَّ��َن ِالْم��ِرٍئ َح��اَل��ُه َش��َك��ا َم��ا إِذَا
اْل��َم��ْق��بَ��َرْه إَِل��ى اْل��َف��ِق��ي��َر َف��ُق��وُدوا َم��ْس��َخ��َرْه َغ��َدا َف��ِق��ي��ٍر َف��ُك��لُّ

الشعر؛ هذا وانظر الفقري الرجل هذا انظر لجعفر: قال إنشاَده الخليفة سمع فلما
قال: حرفتك؟ ما شيخ، يا له: وقال إليه َم تقدَّ الخليفة إن ثم احتياجه. عىل يدل فإنه
ولم الوقت هذا إىل النهار نصف من بيتي من وخرجت عائلة، وعندي صياد سيدي، يا
هل الخليفة: له فقال املوَت. وتمنَّيُْت نفيس كرهت وقد عيايل، به أقوت شيئًا يل هللا يقسم
ما وكل بختي، عىل شبكتك وترمي دجلة، شاطئ عىل وتقف البحر، إىل معنا ترجع أن لك
أرجع رأيس عىل وقال: الكالم، هذا سمع ملا الرجل ففرح دينار؟ بمائة منك أشرتيه طلع
الخيط جذب إنه ثم عليها، وصرب شبكته، ورمى البحر، إىل رجع الصياد إن ثم معكم.
الخليفة نظره فلما الوزن، ثقيل مقفول صندوق الشبكة يف فطلع إليه، الشبكة وجر
هو مرسور الصندوق وحمل وانرصف، دينار مائة الصياد فأعطى ثقيًال، فوجده ه، جسَّ
الخليفة، يدي بني والصندوق الشموع وأوقد القرص، إىل الخليفة مع به وطلَعا وجعفر،
أحمر، بصوف مخيطة خوص قفة فيه فوجدوا الصندوق، وكرسوا ومرسور جعفر فتقدََّم
اإلزار فرفعوا إزاًرا، تحتها فوجدوا فرفعوها بساط، قطعة فيها فرأوا الخياطة فقطعوا
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جَرْت الخليفة نظرها فلما ومقطَّعة، مقتولة فضة، سبيكة كأنها صبية تحته فوجدوا
ويُرَمْوَن زمني، يف القتىل أتُقتَل الوزراء، كلب يا وقال: جعفر إىل والتفت خده، عىل دموعه
قتلها ن ممَّ الصبية لهذه أقتصَّ أن بُدَّ ال وهللا بذمتي؟ متعلِّقني ويصريون البحر، يف
بالذي تأتني لم إن العباس، بني من بالخلفاء نسبي اتِّصال وحق لجعفر: وقال وأقتله.
واغتاظ عمك. بني من وأربعني أنت قرصي باب عىل َألصلبنَّك منه، ألنصفها هذه قتل
يَديْه، بني من جعفر خرج ثم أمهلتك. قال: أيام. ثالثة أمهلني جعفر: فقال الخليفة،
حتى الصبية هذه َقتََل َمْن أعرف أين من نفسه: يف وقال حزين، وهو املدينة يف ومىش

أصنع! ما أدري وال بذمتي، معلًَّقا يصري غريه له أحْرضُت وإْن للخليفة؟! أحرضه
يطلبه، الخليفة إليه أرسل الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة بيته يف جلس جعفر إن ثم
أعلم أنا هل املؤمنني، أمري يا جعفر: قال الصبية؟ قاتل أين له: قال يَديْه بني تمثََّل فلما
أن مناديًا وأمر قرصه، باب عىل بصلبه وأمر الخليفة، فاغتاظ قاِتَلها؟! أعرف حتى الغيب
وصلب الخليفة، وزير الربمكي جعفر صلب عىل الفرجة أراد َمن بغداد: شوارع يف ينادي
الحارات جميع من الناس فخرجت ليتفرج. َفْليخرج الخليفة قرص باب عىل عمه أوالد
بنصب أمر ثم ذلك، سبب يعلموا ولم عمه، أوالد وصلب جعفر، صلب عىل ليتفرجوا
الخليفة، من اإلذن ينتظرون وصاروا الصلب، ألجل تحته وأوقفوهم فنصبوه، الخشب
نقي حسن بشاب وإذا كذلك هم فبينما عمه، أوالد وعىل جعفر، عىل يتباَكْون الخلق وصار
هذه من سالمتك له: وقال الوزير، يَدِي بني وقف أن إىل مرسًعا الناس بني يميش األثواب
الصندوق، يف وجدتموها التي القتيلَة قتلُت الذي أنا الفقراء، وكهف األمراء، سيد يا الوقفة
فرح الخطاب، من أبداه وما الشاب كالم جعفر سمع فلما مني. لها واقتصَّ فيها فاقتلني

الشاب. عىل وحزن نفسه بخالص
وصل أن إىل برسعة بينهم ويميش الناس، يفسح كبري بشيخ وإذا الكالم يف هم فبينما
ما فإنه الشاب، هذا كالَم تصدِّق ال الوزير، أيها قال: ثم عليهما فسلََّم والشاب، جعفر إىل
كبري شيخ هذا إن الوزير، أيها الشاب: فقال مني. لها فاقتص أنا، إال الصبية هذه قتل
أنت ولدي، يا الشيخ: فقال مني. لها فاقتصَّ قتلتها، الذي وأنا يقول، ما يدري ال خرفان
عمه، وبني الوزير وأفدي أفديك وأنا الدنيا، من شبعت كبري وأنا الدنيا، تشتهي صغري

مني. باالقتصاص ل تعجِّ أن عليك فباهلل أنا، إال الصبية قتل وما
الخليفة، عند بهما وطلع والشيخ الشاب وأخذ منه، َب تعجَّ األمر ذلك إىل نظر فلما
هذا إن فقال: هو؟ أين الخليفة: فقال الصبية. قاتل حرض قد املؤمنني، أمري يا وقال:
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إىل الخليفة فنظر القاتل. أنا بل ال، ويقول: يكذِّبه الشيخ وهذا القاتل، أنا يقول الشاب
وقال أنا. إال قتلها ما الشاب: فقال الصبية؟ هذه قتل منكما َمن وقال: والشاب الشيخ
كان إذا جعفر: فقال واصلبهما. االثنني خذ لجعفر: الخليفة فقال أنا. إال قتلها ما الشيخ:
إني األرض وبسط السماء رفع َمن وحق الشاب: فقال ظلم. الثاني فقتل واحًدا القاتل
الخليفة عند َق فتحقَّ الخليفة، وجده ما ووصف قتلها. أمارة وهذه الصبية، قتلُت الذي أنا
بغري الصبية هذه قتلك سبب ما وقال: الخليفة َب فتعجَّ الصبية؛ قتل الذي هو الشاب أن

مني؟ لها اقتصوا وقولك رضب، غري من بالقتل إقرارك سبب وما حق،
الشيخ وهذا عمي، وبنت زوجتي الصبية هذه أن املؤمنني أمري يا اعلم الشاب: فقال
وكانت ذكور، أوالد ثالثَة منها هللا فرزقني ِبْكر، وهي بها وتزوَّْجُت عمي، وهو أبوها
شديًدا، مرًضا مرضت الشهر هذا أول كان فلما شيئًا، عليها أَر ولم وتخدمني، تحبني
إني فقالت: الحمام، أُدِخلها أن فأردُت العافية، لها حصلت حتى األطباء لها فأحرضت
أشتهي إني فقالت: هو؟ وما لها: فقلُت اشتهيته. ألني الحمام دخول قبل شيئًا أريد
ولو التفاح عىل وفتَّْشُت املدينة، إىل ساعتي من فطلعت عضة. منها وأعضُّ أشمها، تفاحًة
خرجت الصباح أصبح فلما متفكِّر، وأنا الليلة تلك فِبتُّ أجده، فلم بدينار الواحدة كانت
فسألته كبري خويل فصادفني فيها، أجد فلم واحًدا، واحًدا البساتني عىل ودرُت بيتي من
بستان يف إال يوجد وال معدوم، ألنه يوجد أن َقلَّ يشء هذا ولدي، يا فقال: التفاح، عن
وقد زوجتي إىل فجئت للخليفة. يدَّخره الخويل عند وهو البرصة، يف الذي املؤمنني أمري
يف ونهاًرا ليًال يوًما عرش خمسة وسافرت نفيس، هيَّأُْت أن عىل إياها محبتي حملتني
ثم دنانري، بثالثة البرصة خويل من اشرتيتها تفاحات بثالث لها وجئت واإلياب، الذهاب
قد الحمى مرض وكان جانبها، إىل تركتها بل بها، تفرح فلم إياها وناولتُها دخلُت إني
فخرجُت عوفيت، ذلك وبعد أيام، عرشة لها مىض أن إىل ضعفها يف تََزل ولم عليها، اشتدَّ
النهار، وسط يف جالس أنا فبينما ورشائي، بيعي يف وجلست دكاني، إىل وذهبت البيت، من
التفاحة هذه أخذَت أين من له: فقلت بها، يلعب تفاحة يده ويف عيلَّ َمرَّ أسود بعبٍد وإذا
فوجدتها وجئُت غائبًا، كنُت وأنا حبيبتي، من أخذتها وقال: فضحك مثلها؟ آخذ حتى
البرصة، إىل شأنها من ساَفَر الديوث زوجي إن فقالت: تفاحات، ثالث وعندها ضعيفة،

التفاحة. هذه منها فأخذت دنانري. بثالثة فاشرتاها
دكاني، وقفلت وجهي، يف الدنيا ِت اسَودَّ املؤمنني أمري يا العبد كالَم سمعُت فلما
أين لها: فقلت الثالثة، التفاحة أجد فلم الغيظ، شدة من العقل فاقد وأنا البيت إىل وجئت
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اًحا. تفَّ فيها يجد فلم واحًدا، واحًدا البساتني عىل ودار بيته من خرج

سكينًا أخذت وقمُت العبد، قوَل ْقُت فتحقَّ ذهبت. أين أعرف وال أدري، ال فقالت: الثالثة؟
القفة يف وحَطْطتُها وأعضاءها، رأسها وقطعت بالسكني، ونحرتها صدرها عىل وركبت
وقفلته، الصندوق يف وأنزلتها بساط، شقة عليها وحطْطُت باإلزار، وغطيتها برسعة،
بقتيل ل تعجِّ أن املؤمنني أمري يا عليك فباهلل بيدي، الدجلة يف ورميتها بغلتي، عىل وحملتها
ولم الدجلة، بحر يف رميتها ملا فإني القيامة، يوَم مطالبتها من خائف فإني لها، قصاًصا
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فعلُت بما علم له يكن ولم يبكي، الكبري ولدي فوجدُت البيت إىل رجعت أحٌد، بها يعلم
ونزلُت أمي، عند الذي التفاح من تفاحًة أخذت إني فقال: يُبِكيك؟ ما له: فقلت أمه، يف
أين من يل: وقال مني، خطفها طويل أسود بعبٍد وإذا إخواني، مع ألعب الزقاق إىل بها
ضعيفة، وهي أمي أجل من البرصة من بها وجاء أبي سافر هذه له: فقلُت هذه؟ جاءتك
أن أمي من فخفت بها، وراح ورضبني مني فأخذها دنانري. بثالثة تفاحات ثالَث واشرتى

التفاحة. شأن من ترضبني
عمي، بنت عىل الكذب الكالم افرتى الذي هو العبد أن علمُت الولد كالَم سمعُت فلما
والدها عمي وهو الشيخ بهذا وإذا شديًدا، بكاءً بكيُت إني ثم ظلًما، ُقِتَلْت أنها ْقُت وتحقَّ
وأقمنا الليل، نصف إىل نبكي نزل ولم وبكى، بجانبي فجلس كان، بما فأخربته أقبََل، قد
أن أجدادك فبحرمة قتلها، عىل ف نتأسَّ ونحن اليوم هذا إىل نزل ولم أيام، خمسة العزاء
أقتل ال وِهللا وقال: َب، تعجَّ الشاب كالم الخليفة سمع فلما مني. لها وتقتصَّ بقتيل، َل تعجِّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الخبيث. العبَد إال
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معذور، الشاب ألن العبد؛ إال يقتل ال أنه أقسم الخليفة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
سببًا كان الذي الخبيث العبد هذا يل أحرض له: وقال جعفر، إىل التَفَت الخليفة إن ثم
أين من ويقول: يبكي فنزل عنه. عوًضا تُْقتَُل فأنت تحرضه لم وإن القضية، هذه يف
األول يف يسلِّمني والذي حيلة، األمر هذا يف يل وليس الجرَّة، تسلم مرة كل وال أحرضه؟
يفعل سبحانه والحق أيام، ثالثة بيتي من أخرج بقيُت ما وهللا الثاني، يف يسلِّمني
أوالده وودََّع وأوىص القايض أحرض الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة بيته يف أقام ثم يشاء. ما
من يكون ما أشد يف املؤمنني أمري إن له: وقال إليه، أتى الخليفة برسول وإذا وبكى،
له تحرض لم إن مقتول وأنت إال النهار هذا يمر ال أنه وحلف إليك وأرسلني الغضب،

العبد.
بنته إىل َم تقدَّ التوديع من فرغ فلما أوالده، وبكت بكى الكالم هذا جعفر سمع فلما
عىل وبكى صدره، إىل فضمها جميًعا، أوالده من أكثر يحبها وكان ليودِّعها، الصغرية
تفاحة أبت، يا له: فقالت جيبك؟ يف الذي ما لها: فقال مكببًا، شيئًا جيبها يف فوجد فراقها،
فلما ديناَريْن. مني أخذ حتى يل أعطاها وما أيام، أربعة معي ولها ريحان، عبدنا بها جاء
العبد بإحضار أمر إنه ثم الفرج! قريب يا وقال: َفِرَح والتفاحة، العبد بذلك جعفر سمع
ماشيًا كنُت أيام خمسة مدة من سيدي، يا فقال: التفاحة؟ هذه أين من له: فقال فحرض،
التفاحة، هذه منهم واحد ومع يلعبون، صغاًرا فنظرت املدينة، أزقة بعض يف فدخلُت
تفاًحا، أبي عىل واشتَهْت مريضة، وهي ألمي هذه وقال: فبكى، ورضبته منه فخطفتها
بكى ثم بها، ألعب هذه فأخذُت دنانري، بثالثة تفاحات بثالث لها وجاء البرصة إىل فسافر
فلما بدينارين. الصغرية سيدتي فأخذتها هنا، إىل بها وجئت وأخذتها إليه، ألتفت فلم
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العبد بسجن وأمر عبده، من الصبية وقتِْل الفتنة لكْوِن َب تعجَّ القصة هذه جعفر سمع
البيتني: هذين أنشد ثم نفسه، بخالص وفرح

ُم��نَ��اَه��ا تُ��ْع��َط��ى أَْن ال��نَّ��ْف��ِس َف��َق��تْ��ُل ِب��َع��بْ��ٍد َرِزيَّ��تُ��ُه َك��انَ��ْت َوَم��ْن
ِس��َواَه��ا نَ��ْف��ًس��ا تَ��ِج��ْد َل��ْم َونَ��ْف��ُس��َك َك��ِث��ي��ًرا َخ��َدًم��ا َواِج��ٌد َف��ِإنَّ��َك

وتُجَعل الحكاية، هذه َخ تُؤرَّ أن فأمر الخليفة، إىل به وطلع العبد عىل قبض إنه ثم
هي فما القصة، هذه من املؤمنني أمري يا تعجب ال جعفر: له فقال الناس، بني ِسرَيًا
حكاية وأي الخليفة: فقال أخيه. الدين شمس مع الدين نور الوزير حديث من بأعجب
عبدي تعتق أن برشط إال أحدِّثك ال املؤمنني، أمري يا جعفر: فقال الحكاية؟ هذه من أعجب

دمه. لك وهبُت قد فقال: القتل. من

الدين شمس أخيه مع الدين نور حكاية

وله وإحسان، عدل صاحب سلطان مرص يف كان أنه املؤمنني أمري يا اعلم جعفر: فقال
قمران، كأنهما ولدان وله كبريًا، شيًخا وكان والتدبري، باألمور علم له خبري عاقل وزير
يف الكبري من أميز الصغري وكان الدين، نور الصغري واسم الدين، شمس الكبري اسم وكان
بعض فكان البالد، يف ذكره شاع إنه حتى منه، أحسن زمانه يف وليس والجمال، الحسن
عليه فحزن مات، والدهما أن فاتفق جماله؛ رؤية ألجل بلده إىل بالده من يسافر أهلها
أبيكما. مرتبة يف أنتما لهما: وقال عليهما، وخلع وقرَّبهما، الولدين عىل وأقبل السلطان
وكل الوزارة، يف ودخال كامًال، شهًرا ألبيهما العزاء وَعِمَال يديه، بني األرض وقبََّال ففرحا
من ليلة يف فاتفق منهما، واحد مع يسافر السفر السلطان أراد وإذا جمعة، يتوالها منهما
األخوان فبينما للكبري، النوبة وكانت الصباح، يف السفر عىل عازًما كان السلطان أن الليايل
واحدة. ليلة يف وأنت أنا أتزوج أن قصدي أخي، يا الكبري: قال إذ الليلة تلك يف يتحدثان
ثم ذلك، عىل واتفقا تقول. ما عىل موافقك فإني تريد، ما أخي يا افعل الصغري: فقال
يوم يف ووضعتا واحدة، ليلة يف ودخلنا بنتني، وخطبنا هللا قدََّر إْن ألخيه: قال الكبري إن
ألنهما لبعضهما؛ نزوِّجهما ببنت، زوجتي وجاءت بغالم زوجتك وجاءت هللا وأراد واحد،
ولدك من آخذ قال: بنتك؟ مهر يف ولدي من تأخذ ما أخي، يا الدين: نور فقال عم. أوالد
بغري عقدًة الشاب عَقَد فإن ضياع، وثالث بساتني، وثالثة دينار، آالف ثالثة بنتي مهر يف

يصح. ال هذا
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أََما ولدي؟ عىل رشطتَه الذي املهر هذا ما قال: الكالم، هذا الدين نور سمع فلما
ابنتك َم تقدِّ أن عليك الواجب وكان واحد، مقام يف وزيران االثنان ونحن أخوان، أننا تعلم
به ونُذَْكر ذكر وولدي األنثى، من أفضل الذكر أن تعلم فإنك مهر! غري من هدية لولدي
معي تفعل أن تريد أنت ولكن األمراء، بني بها نُذَْكر ال قال: لها؟ وما فقال: ابنتك. خالف
عىل قدم الناس بعض إن وقيل: غاليًا. الثمن فاجعل تطرده أردَت إن قال: الذي رأي عىل

الثمن. عليه فغىلَّ حاجة، يف فقصده أصحابه بعض
أنك شك وال بنتي، من أفضل ابنك تعمل ألنك ت قرصَّ قد أراك الدين: شمس له فقال
الوزارة يف معي أدخلتك ما وأنا الوزراء، رشكة تذكر حيث أخالق لك وليس عقل، ناقص
صدر وحيث شئَت، ما ُقْل ولكن معينًا، يل وتكون تساعدني، أن وألجل عليك، شفقًة إال
الدين نور سمع فلما ذهبًا. ثقلها وزنَْت ولو لولدك، بنتي ج أزوِّ ال وهللا القوُل؛ هذا منك
لها أرضاه ال أنا الدين: شمس فقال ابنتك. ابني ج أزوِّ ال وأنا وقال: اغتاظ، أخيه كالم
هللا يفعل السفر من أرجع ملا ولكن الِعَرب، معك عملت َلكنُت السفر أريد أنني ولوال بعًال،

يريد. ما
به، ما وكتم الدنيا، عن وغاب غيًظا، امتأل الكالم ذلك أخيه من الدين نور سمع فلما
الجزيرة إىل وعدى للسفر، السلطان برز الصباح أصبح فلما ناحية، يف واحد كل وبات
يف الليلة تلك يف فبات الدين نور أخوه وأما الدين، شمس الوزيُر وُصْحبتُه األهرام وقصد
وأخذ خزانته، إىل وعمد الصبح، وصىل قام الصباح أصبح فلما الغيظ، من يكون ما أشد
فأنشد: عليه، وافتخاره إياه واحتقاره أخيه قول وتذكََّر ذهبًا، ومأله صغريًا خرًجا منها

ال��نَّ��َص��ِب ِف��ي اْل��َع��يْ��ِش َل��ِذي��ذَ َف��ِإنَّ َوانْ��َص��ْب تُ��َف��اِرُق��ُه ��ْن َع��مَّ ِع��َوًض��ا تَ��ِج��ْد َس��اِف��ْر
َواْغ��تَ��ِرِب اْألَْوَط��اَن َف��اتْ��ُرِك َم��َع��رٌَّة أََدٍب َوِذي لُ��بٍّ ِل��ِذي اْل��َم��َق��اِم ِف��ي َم��ا
يَ��ِط��ِب َل��ْم يَ��ْج��ِر َل��ْم أَْو َط��اَب َج��َرى َف��ِإْن يُ��ْف��ِس��ُدُه اْل��َم��اءِ ُوُق��وَف َرأَيْ��ُت إِنِّ��ي
ُم��ْرتَ��ِق��ِب َع��يْ��ُن ِح��ي��ٍن ُك��لِّ ِف��ي إَِل��يْ��ِه نَ��َظ��َرْت َم��ا ِم��نْ��ُه أَُف��وٌل َل��ْوَال َواْل��بَ��ْدُر
يَ��ِص��ِب َل��ْم اْل��َق��ْوِس ِف��َراُق َل��ْوَال ��ْه��ُم َوال��سَّ َق��نَ��َص��ْت َم��ا اْل��َغ��اِب ِف��َراُق َل��ْوَال َواْألُْس��ُد
اْل��َح��َط��ِب ِم��َن نَ��ْوٌع أَْرِض��ِه ِف��ي َواْل��ُع��وُد أَم��اِك��ِن��ِه ِف��ي ُم��ْل��ًق��ى َك��ال��تُّ��ْرِب َوال��تِّ��بْ��ُر
ُرتَ��ِب إَِل��ى يَ��ْع��لُ��و َف��َال أََق��اَم َوإِْن َم��ْط��َل��بُ��ُه َع��زَّ َه��ذَا تَ��َغ��رََّب َف��ِإْن

امليش، رسيعة غالية زرزورية بغلة له يشد أن غلمانه بعض أمر شعره من فرغ فلما
األصبهانية، القطيفة من وعباءات هندية، بركابات مذهبًا رسًجا عليها ووضع فشدها
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يوضع وأن وسجادة، حرير بساط عليها يُجَعل أن وأمر مجلية، عروس كأنها فصارت
وأروح املدينة، خارج أتفرَّج أن قصدي والعبيد: للغالم قال ثم السجادة، تحت من الخرج
ثم صدر. ضيق عندي فإن أحٌد؛ منكم يتبعني فال لياٍل، ثالث وأبيت القليوبية، نواحي
فما الرب، واستقبل مرص، من وخرج الزاد، من قليًال شيئًا معه وأخذ البغلة، وركب أرسع
وأكل البغلة وأراح واسرتاح بغلته، عن فنزل بلبيس، مدينة دخل حتى الظهر عليه جاء
جاء فما الرب، استقبل ثم بغلته، عىل به يعلق وما إليه، يحتاج ما بلبيس من وأخذ شيئًا،
بغلته، وأراح واسرتاح بغلته عن فنزل القدس مدينة دخل حتى يومني بعد الظهر عليه
والغيظ مكاٍن يف ونام البساط، وفرش رأسه، تحت الخرج حطَّ ثم أكله، شيئًا وأخرج

عليه. غالب
وصل أن إىل البغلة يسوق وسار ركب الصباح أصبح فلما املكان، ذلك يف بات إنه ثم
وَشمَّ البغلة وأراح اسرتاح حتى أيام ثالثة وأقام الخانات، بعض يف فنزل حلب، مدينة إىل
يزل ولم يذهب، أين يدري وال مسافًرا وخرج بغلته وركب السفر، عىل عزم ثم الهواء،
ونزَّل الخان، يف نزل حتى بذلك يشعر ولم ليًال، البرصة مدينة إىل وصل أن إىل سائًرا
ها، يسريِّ أن وأمره البواب عند بعدتها البغلة وأودع السجادة، وفرش البغلة، عن الخرج
ما ونظر البغلة فنظر قرصه، شباك يف جالس البرصة وزير أن فاتفق َها، وسريَّ فأخذها
ذلك يف َل فتأمَّ امللوك، من ملك أو الوزراء، من وزير بغلة فظنها املثمنة، العدة من عليها
الوزير، إىل به وأتي الغالم فذهب البواب. بهذا ائتني غلمانه: لبعض وقال عقله، وحار
صاحب َمن للبواب: فقال كبريًا، شيًخا الوزير وكان يَديْه، بني األرَض وقبََّل البواب َم فتقدَّ
صغري شاب البغلة هذه صاحب إن سيدي، يا البواب: فقال صفاته؟ وما البغلة، هذه
قام البواب كالَم الوزير سمع فلما ووقار. هيبة عليه التجار، أوالد من الشمائل ظريف
عليه، قادًما الدين نور رآه فلما الشاب، عىل ودخل الخان، إىل وسار وركب قدَميْه، عىل
به َب فرحَّ عليه، وسلَّم جواده فوق من الوزير ونزل واحتضنه، والقاه قدميه عىل قام
موالي، يا الدين: نور فقال تريد؟ وماذا أقبلَت، أين من ولدي، يا له: وقال عنده، وأجلسه
بما وأخربه هللا. رحمة إىل انتقل وقد فيها، وزيًرا أبي وكان مرص، مدينة من قدمت إني
أنظر حتى أبًدا أعود ال أني نفيس عىل عزمت وقد قال: ثم املنتهى، إىل املبتدأ من جرى
فرتميك النفَس تطاِوِع ال ولدي، يا له: قال كالَمه الوزير سمع فلما والبلدان. املدن جميع

الزمان. عواقب من عليك أخاف وأنا خراب، البالد فإن الهالك، يف
إىل معه الدين نور وأخذ والسجادة، والبساط البغلة عىل الخرج بوضع أمر إنه ثم
ولدي، يا له: وقال شديًدا، حبٍّا وحبَّه إليه، وأحسن وأكرمه ظريف مكان يف وأنزله بيته،
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ومنعت الُحْسن، يف تُقاِربُك بنتًا هللا رزقني وقد ذكر، ولد يل يكن ولم كبريًا، رجًال بقيت أنا
لخدمتك، جاريًة ابنتي تأخذ أن لك فهل قلبي، يف حبك وقع وقد كثريين، ُخطَّابًا عنها
أخي، ولد إنك له وأقول البرصة، سلطان إىل أطلع ذلك تقبل كنَت فإْن بعًال؟ لها وتكون
فلما كبريًا. رجًال بقيت فإني بيتي، أنا وألزم مكاني، وزيًرا أجعلك حتى إليه وأوصلك
الوزير ففرح وطاعًة. سمًعا قال: ثم برأسه، أطرق البرصة وزير كالم الدين نور سمع
لحضور امُلَعدَّة الكبرية الجلوس قاعَة يزيِّنوا وأن طعاًما، له يصنعوا أن غلمانه وأمر بذلك،
يَديْه، بني فحرضوا البرصة، وتجار الدولة أكابر ودعا أصحابه، جمع ثم األمراء، أكابر
رزقني تعلمون كما وأنا ولدين، هللا ورزقه املرصية، بالديار وزير أخ يل كان إنه لهم: وقال
استحقَّ فلما ذلك، إىل فأجبتُه أوالده، ألحد بنتي ج أزوِّ أن أوصاني أخي وكان بنتًا، هللا
كتابَه أكتب أن أحببُت جاءني فلما الحارض، الشاب هذا وهو أوالده أحَد إيلَّ أرسل الزواَج
الورد ماء ورشوا السكر، رشبوا ثم فعلَت، ما ِنْعَم فقالوا: عندي. بها ويدخل بنتي، عىل
وأعطاه الحمام، به ويدخلوا الدين نور يأخذوا أن غلمانه أمر فإنه الوزير وأما وانرصفوا،
يحتاج وما البخور ومجامر والطاسات الفوط إليه وأرسل ملبوسه، خاص من بدلة الوزير
يزل ولم بغلته، ركب ثم تمامه، ليلة كالبدر فصار البدلة لبس الحمام من خرج فلما إليه،
َب ورحَّ يَده، فقبََّل الوزير عىل ودخل البغلة، عن فنزل الوزير، قرص إىل وصل حتى سائًرا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الوزير. به
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الليلة هذه ادخل ُقِم له: وقال به، َب ورحَّ له قام الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الدين، نور فقام خري. كلَّ هللا من لك وأرجو السلطان، إىل بك أطلع غٍد ويف زوجتك، عىل

الوزير. بنت زوجته عىل ودخل
السلطان مع غاب فإنه أخيه، أمر من كان ما وأما الدين، نور أمر من كان ما هذا
سافرَت يوم من له: فقالوا الخدم، عنه فسأل أخاه، يَِجْد فلم رجع ثم السفر، يف مدًة
يوًما فأغيب القليوبية، جهة إىل ه متوجِّ أنا وقال: املوكب، بعدة بغلته ركب السلطان مع
لم اليوم هذا إىل خروجه يوم ومن أحد. منكم يتبعني وال ضاق، صدري فإن يومني؛ أو
لفقده، شديًدا ا غمٍّ واغتمَّ أخيه، فراق عىل الدين شمس خاطر فتشوََّش خربًا، له نسمع
السلطان، مع سفري ليلَة الحديث يف عليه أغلظت أني إال ذلك سبب ما نفسه: يف وقال
بذلك، السلطان وأعَلَم طلع ثم خلفه. أرسل أن بد فال مسافًرا، وخرج خاطره َ تغريَّ فلعله
مدة يف بعيدة بالًدا قطع الدين ونور البالد، جميع يف نوَّابه إىل بها وأرسل بطاقات، فكتب
ويئس خرب، عىل له يقفوا ولم عادوا ثم باملكاتيب، الرسل فذهبت السلطان. مع أخيه غياب
لم ذلك فليت األوالد، زواج جهة من بكالمي أخي أغظُت لقد وقال: أخيه، من الدين شمس
رجل بنَت خطب يسرية مدة بعد ثم تدبريي. وعدم عقيل ِقلَِّة من إال ذلك حصل وما يكن،
عىل الدين شمس دخول ليلة أن اتفق وقد بها، ودخل عليها كتابه وكتب مرص، تجار من
تعاىل هللا بإرادة وذلك البرصة، وزير بنت زوجته عىل الدين نور دخول ليلة كانت زوجته
وقد منهما، حملتا الزوجتني أن فاتفق قااله، كما األمر وكان خلقه، يف حكمه ينفذ حتى
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زوجُة ووضعت منها، أحسن مرص يف يَُرى ال بنتًا مرص وزيُر الدين شمس زوجُة وضَعْت
الشاعر: قال كما منه أحسن زمانه يف يَُرى ال ذكًرا ولًدا الدين نور

إِبْ��ِري��ِق��ِه وََع��ْن اْل��َم��ْألَى َك��أِْس��ِه َع��ْن ِب��ِري��ِق��ِه ال��نَّ��ِدي��َم يُ��ْغ��ِن��ي َوُم��َه��ْف��َه��ف
َوِري��ِق��ِه َوَوْج��نَ��تَ��يْ��ِه ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِه ِف��ي َوَم��ذَاُق��َه��ا َوَل��ْونُ��َه��ا اْل��ُم��َداُم َف��َع��َل

آخر: وقال

َخ��َج��َال َرأَْس��ُه اْل��ُح��ْس��ُن يُ��نَ��كِّ��ُس ِب��ِه يُ��َق��اَس َك��ْي اْل��ُح��ْس��ُن َج��اءَُه إِْن
َف��َال ذَاَك نَ��ِظ��ي��ُر ��ا أَمَّ يَ��ُق��وُل: َك��ذَا َرأَيْ��َت َه��ْل ُح��ْس��ُن يَ��ا ِق��ي��َل أَْو

امللوك، ألوالد تصلح أسمطة وعملوا الوالئم، صنعوا والدته سابع ويف حسنًا، ْوه فسمَّ
قبََّل اَمه ُقدَّ صار فلما السلطان، إىل به وطلع الدين، نور معه أخذ البرصة وزير إن ثم
وإحسان، ُحْسن صاحَب الَجنان، ثابَت اللسان، فصيَح الدين نور وكان يَديْه، بني األرض

الشاعر: قول فأنشد

اْآلَف��اِق َس��اِئ��َر ��َد َف��َم��هَّ َوَس��َط��ا ِب��َع��ْدِل��ِه اْألَنَ��اَم َع��مَّ الَّ��ِذي َه��ذَا
اْألَْع��نَ��اِق َق��َالِئ��ُد َل��ِك��نَّ��ُه��نَّ َص��نَ��اِئ��ًع��ا َف��َل��ْس��َن َص��نَ��اِئ��َع��ُه اْش��ُك��ْر
اْألَْرَزاِق َم��َف��اِت��ُح َل��ِك��نَّ��ُه��نَّ أَنَ��اِم��ًال َف��َل��ْس��َن أَنَ��اِم��َل��ُه َواْل��ِث��ْم

الشاب؟ هذا َمن لوزيره: وقال قال، ما عىل الدين نور وشكر السلطان، فأكرمهما
يكون وكيف فقال: أخي، ابن هذا له: وقال آِخرها، إىل أولها من قصته الوزير له فحكى
املرصية، بالديار وزير أخ يل كان إنه السلطان، موالنا يا فقال: به؟ نسمع ولم أخيك ابن
جاء الصغري ولده وهذا وزيًرا، والده مرتبة يف جلس فالكبري ولدين، وخلف مات وقد
رصُت وأنا شاب وهو بها، زوَّجتُه جاء فلما له، إال ابنتي ج أزوِّ ال أني وحلفت عندي،
فإنه مرتبتي، يف يجعله أن السلطان موالنا من والقصد تدبريي، وعجز سمعي وقلَّ شيًخا،
إليه السلطان فنظر وتدبري. رأي صاحب ألنه للوزارة؛ أهل وهو ابنتي، وزوج أخي ابن
عليه فأنَعَم الوزارة، رتبة يف تقديمه من عليه أشار بما الوزير رأي واستحسن فأعجبه،
فقبََّل والجوامك. الرواتب له َ وعنيَّ مركوبه، خاص من وبغلة عظيمة، بخلعة له وأمر بها،
قَدَم إنَّ وقاال: الفرح، غاية يف وهما منزلهما إىل وصهره هو ونزل السلطان يَد الدين نور

126



٢٠ الليلة كانت فلما

هذين وأنشد األرض، وقبَّل امللك إىل يوم ثاني َه توجَّ الدين نور إن ثم مبارك. املولود هذا
البيتني:

اْل��َح��ُس��وُد َرِغ��َم َوَق��ْد َوإِْق��بَ��اٌل يَ��ْوٍم ُك��لَّ ُد تُ��َج��دَّ َس��َع��اَداٌت
ُس��وُد َع��اَداَك الَّ��ِذي َوأَيَّ��اُم ِب��ي��ًض��ا اْألَيَّ��اُم َل��َك َزاَل��ْت َف��َم��ا

بني ونظر خدمته أمور وتعاطى فجلس الوزارة، مرتبة يف بالجلوس السلطان فأمره
إليه ينظر السلطان وصار الوزراء، عادة به جَرْت كما ومحاكماتهم أمورهم يف الناس
وملا إليه، وقرَّبه فحبَّه أحواله يف َ وتبرصَّ تدبريه، وحسن عقله وذكاء أمره من ب ويتعجَّ
الوزير يزل ولم ففرح. وقع، ما لصهره وحكى بيته إىل الدين نور نزل الديوان انفضَّ
حتى الوزارة يف الدين نور يزل ولم أيام، عليه مَضْت أن إىل َحَسنًا، ى املسمَّ املولود يربي
اتسع أن إىل والجرايات الجوامك له وزاد نهار، يف وال ليل يف السلطان يفارق ال إنه
كثرية، أمالًكا َر وعمَّ وغريها، باملتاجر يده تحت من تسافر مراكب له وصار الحال، عليه
زوجة والد الكبري الوزير فتويف سنني، أربَع حَسٍن ولده عمر بلغ أن إىل وبساتني ودواليب،
ولده، برتبية ذلك بعد اشتغل ثم الرتاب، يف وواراه عظيمة، خرجة فأخرجه الدين، نور
فأقرأه تربيته، وُحْسن بتعليمه وأوصاه بيته، يف يُقِرئه فقيًها له أحرض أشده بلغ فلما
جماًال يزداد حسٌن زال وما سنوات، مدة يف القرآن حفظ أن بعد العلم يف فوائَد وعلَّمه

الشاعر: قال كما واعتداًال وُحْسنًا

ِه َخ��دِّ َش��َق��اِئ��ِق ِم��ْن تُ��ْش��ِرُق ��ْم��ُس َف��ال��شَّ َوانْ��تَ��َه��ى اْل��َم��َح��اِس��ِن ِف��ي تَ��َك��اَم��َل َق��َم��ٌر
ِع��نْ��ِدِه ِم��ْن ُك��لِّ��َه��ا اْل��بَ��ِريَّ��ِة ُح��ْس��ُن َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِب��أَْس��ِرِه اْل��َج��َم��اَل َم��َل��َك

أن إىل الوزارة قرص من يخرج لم نشأته حني ومن أبيه، قرص يف الفقيه ربَّاه وقد
وأركبه ملبوسه، أفخر من بدلة وألبسه األيام، من يوًما الدين نور الوزير والده أخذه
الدين بدر حسن امللك فنظر عليه، وأدخله السلطان لعند به وطلع بغاله، خيار من بغلة
مرة أوَّل عليهم مرَّ ملَّا فإنه اململكة أهل وأما ُحْسنه، من فانبهر الدين نور الوزير ابن
واعتداله، َقدِّه ورشاقة وجماله ُحْسنه فرط من وا تحريَّ قد امللك، لعند أبيه مع طالع وهو

الشاعر: قول معنى فيه قوا وتحقَّ

بُ��ْرَديْ��ِه ِف��ي يَ��ِم��ي��ُس اْل��َم��ِل��ي��ِح َق��دُّ َل��ُه َف��بَ��َدا َل��يْ��َل��ه ��ُم ال��ُم��نَ��جِّ َرَص��َد
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ِع��ْط��َف��يْ��ِه ِف��ي يَ��لُ��وُح اْل��ُج��َم��اِن َح��بَّ ِب��ِه نَ��ثَ��َرْت إِذْ اْل��َج��ْوَزاءَ ��َل َوتَ��أَمَّ
يْ��ِه َخ��دَّ ِف��ي اْل��َخ��اِل َه��اِدي َواْل��ِم��ْس��ُك ذََواِئ��ٍب َس��َواَد ُزَح��ٌل ُه َوأََم��دَّ
َج��ْف��نَ��يْ��ِه ِم��ْن ال��نَّ��بْ��َل يَ��ْرِم��ي َواْل��َق��ْوُس ِه َخ��دِّ ُح��ْم��َرُة اْل��َم��رِّي��ِخ ِم��َن وََغ��َدْت
إَِل��يْ��ِه اْل��ُوَش��اِة نَ��َظ��َر ��َه��ا ال��سُّ َوأَبَ��ى ذََك��اِئ��ِه َف��ْرَط أَْع��َط��اُه وَُع��َط��اِرُد
يَ��َديْ��ِه بَ��يْ��َن اْألَْرَض بَ��اَس َواْل��بَ��ْدُر َرأَى ��ا ِم��مَّ َح��اِئ��ًرا ��ُم اْل��ُم��نَ��جِّ َف��َغ��َدا

معك تحرضه أنك بد ال وزير، يا ألبيه: وقال عليه، وأنعم أحبَّه السلطان رآه فلما
إىل به يطلع زال وما منزله، إىل بولده الوزير عاد ثم وطاعًة. سمًعا فقال: يوم. كل يف
الوزير والده ضعف ثم عاًما، عرش خمسة العمر من الولد بلغ أن إىل يوم كل يف السلطان
وأريد بقاء، دار واآلِخرة فناء، دار الدنيا أن اعلم ولدي، يا وقال: فأحرضه الدين، نور
ِعْرشة بُحْسن يوصيه وصار إليه. قلبك وأصِغ لك، أقول ما فافهم وصايا، أوصيك أن
فرقة عىل وبكى وبالده، وأوطانه أخاه تذكََّر الدين نور إن ثم التدبري، وُحْسن الناس،
الدين شمس ى يُسمَّ أًخا يل فإن قويل، اسمع ولدي، يا وقال: دموعه، وساحت األحباب
تأخذ أنك والقصد رضاه، غري عىل وخرجُت فارقتُه، قد بمرص وزير ولكنه ك، عمُّ وهو
قاله ما كلَّ فيه يكتب وصار قرطاًسا فأحَرضَ عليك. أمليه ما وتكتب الورق، من درًجا
عىل ودخوله زواجه تاريخ له وكتب آِخره، إىل أوله من له جرى ما جميَع عليه فأمىل أبوه،
قال ثم موثَّقة، وصيًة وكتب بوزيرها، واجتماعه البرصة، إىل وصوله وتاريخ الوزير، بنت
من يشء أصابك فإن ونسبك، وحسبك أصلك فيها ورقتها فإن الوصية، هذه احفظ لولده:
إليه. مشتاًقا غريبًا متُّ أني وأعِلْمه عليه، وسلِّم عمك عىل واستدلَّ مرص، فاقصد األمور
البطانة بني وخيَّطها مشمعة، خرقًة عليها ولفَّ وطواها، الرقعَة الدين بدر حسن فأخذ

صغري. وهو فراقه أجل من أبيه عىل يبكي وصار والظهارة،
الحزن فأقام روحه، طلعت حتى الدين بدر حسن ولده يويص الدين نور زال وما
شهرين، مدَة حزن يف يزالوا ولم ودفنوه، األمراء وجميع السلطان عليه وحزن بيته، يف
اب، الحجَّ بعض مكانه وأقام السلطان، يقابل ولم الديوان، يطلع ولم يركب لم وولده
وعىل ماله، وعىل الدين، نور أماكن عىل يختم أن وأمره مكانه، جديًدا وزيًرا السلطان ووىلَّ
نور الوزير بيت إىل هوا وتوجَّ اب، الحجَّ وأخذ الجديد الوزير فنزل أمالكه، وعىل عماراته،
ليعمل السلطان إىل به ويطلعون الدين، بدر حسن ولده عىل ويقبضون عليه، يختمون
فلم املتوىف، الدين نور الوزير مماليك من مملوك العسكر بني وكان رأيه، يقتيض ما فيه
حزين الرأس منكس فوجده الدين، بدر حسن إىل اململوك ذلك فذهب سيده، ولُد عليه يَُهن
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بيتي أدخل حتى مهلة األمر يف هل له: فقال جرى، بما فأعلمه والده، فراق عىل القلب
بنفسك. انُج اململوك: له فقال الغربة؟ عىل به ألستعني الدنيا من شيئًا معي فآخذ

املدينة، خارج صار أن إىل ماشيًا وخرج بذيله، رأسه غطَّى اململوك كالم سمع فلما
ليختم املتوىف وزيره بيت إىل الجديد الوزيَر أرَسَل السلطان إن يقولون: الناس فسمع
وصارت فيقتله، إليه به ويطلع الدين بدر حسن ولده عىل ويقبض وأماكنه، ماله عىل
يعلم ولم مقصد، غري إىل خرج الناس كالَم سمع فلما وجماله، ُحْسنه عىل ف تتأسَّ الناس
ومىش املقربة فدخل والده، تربة إىل املقادير ساَقتْه أن إىل سائًرا يزل فلم يذهب، أين
عند جالس هو فبينما رأسه، فوق من ذيله وأزال أبيه، قرب عند جلس أن إىل القبور بني
له: فقال ًا؟ متغريِّ أراك يل ما سيدي، يا وقال: البرصة، من يهودي عليه قدم إذ أبيه تربة
وأنا فقمُت قربه، زيارتي عدم عىل يُعاِتبني أبي فرأيُت الساعة، هذه يف نائًما كنُت إني
سيدي، يا اليهودي: له فقال األمر. عيلَّ فيصعب أَُزْره ولم النهار يفوت أن وخفُت مرعوب،
كلَّ وسق منك أشرتي أن ومرادي البعض، منها وقِدَم بحارة، مراكب أرسل كان أباك إن
دينار، ألف منه وعدَّ الذهب، من ممتلئًا كيًسا اليهودي أخرج ثم دينار. بألف قدمت مركب
حسن فأخذ واختمها. ورقة يل اكتب اليهودي: له قال ثم الوزير، ابن حسن إىل ودفعه
الدين، نور الوزير ابن الدين بدر حسن الورقة هذه كاتب فيها: وكتب ورقًة الوزير ابن
دينار، بألف املسافرة أبيه مراكب من وردت مركب كل وسق جميَع فالن لليهودي باع قد
ما ويتذكَّر يبكي حسن وصار الورقة، اليهودي فأخذ التعجيل، سبيل عىل الثمَن وقبض

واإلقبال. العز من فيه كان
القمر، طلع حتى نائًما يََزل ولم أبيه، قرب عند فنام النوم، وأدركه الليل عليه دَخَل ثم
املقابر وكانت القمر، يف يلمع وجهه وصار ظهره، عىل ونام القرب، عن رأسه فتدحرجت
بَْت تعجَّ رأته ا فلمَّ نائم، وهو حسن وجَه فنظرت جنية فخرجت باملؤمنني، بالجن عامرًة
طارت ثم العني. الحور من كأنه إال الشاب هذا ما هللا! سبحان وقالت: وجماله ُحْسنه من
له: فقالت عليها، وسلََّم عليه فسلََّمْت طائًرا، عفريتًا فرأت عادتها، عىل تطوف الجو إىل
هذا ُحْسن إىل تنظر حتى معي تروح أن لك هل له: فقالت مرص. من قال: أقبلت؟ أين من
رأيت هل له: فقالت املقربة، يف نزَال حتى فساَرا نعم. لها: فقال املقربة؟ يف النائم الشاب
إن أختي يا ولكن له! شبيَه ال َمن سبحان وقال: إليه العفريت فنظر هذا؟ مثل عمرك يف
إقليم يف الشاب هذا مثل رأيُت إني لها: فقال حدثني. له: فقالت رأيُت. بما ثْتُِك حدَّ أردِت
فقال الدين، شمس الوزير أبيها من فخطبها امللك بها علم وقد الوزير، بنت وهي مرص،
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نائٌم. وهو حسن وَجَه ونظَرت جنِّيٌَّة خرَجت حتى أبيه، قرب عىل نائًما يََزل ولم

خرج الدين نور أخي أن تعرف فإنك َعربتي؛ وارحم عذري اقبل السلطان، موالنا يا له:
أتحدَّث جلسُت أني خروجه وسبب الوزارة، يف رشيكي وكان هو، أين نعلم وال عندنا من
بينهما، جرى ما جميَع للملك وحكى مغضبًا. فخرج مني فغضب الزواج، شأن يف معه
يوِم من أخي البن إال بنتي ج أزوِّ أالَّ حالف وأنا لغيظه، سببًا ذلك فكان للملك: قال ثم
بنت َج تزوَّ أخي أن سمعت قريبة مدة ومن سنة، عرشة ثماني نحو وذلك ها، أمُّ ولَدتْها
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وقَت أرَّْخُت إني ثم ألخي، كرامًة له إال بنتي ج أزوِّ ال وأنا بولد، منها وجاء البرصة وزير
كثري. والبنات عمها، ابن باسم وهي البنت هذه ووالدة زوجتي، وحْمِل زواجي،

مثيل يخطب كيف له: وقال شديًدا، غضبًا غضب الوزير كالم السلطان سمع فلما
مني ألقل إال أزوِّجها ال رأيس وحياة باردة؟! بحجٍة وتحتجُّ منه، فتمنعها بنتًا مثلك من
السلطان فأمر وراء، من وحدبة قدام من بحدبة أحدب سائس امللك عند وكان أنفك. برغم
الليلة، هذه يف عليها يدخل أن وأمر بالقهر، الوزير بنت عىل كتابه وكتب بإحضاره،
الشموع أيديهم يف حوله وهم السلطان، مماليك بني وهو تركتُه وقد زفاًفا، له ويعمل
جالسة فإنها الوزير بنت وأما الحمام، باب عىل به ويسخرون عليه يضحكون موقدة،
أبيها، عىل حجروا وقد الشاب، بهذا الناس أشبه وهي واملواشط، املنقشات بني تبكي
أحسن فهي الصبية وأما األحدب، هذا من أقبح أختي يا رأيت وما يحرضها، أن ومنعوه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الشاب. هذا من
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وأن مرص، وزير بنِت حكايَة للجنية حكى ملا الجني أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الجمال يف يشبهها أحَد ال وأنه الحزن، غاية يف وهي األحدب السايس عىل كتابها كتب امللك
عليها فردَّ زمانه. أهل أحسن الشاب هذا فإن تكذب، الجنية: له قالت الشاب، هذا إال
هو، إال لها يصلح ال ولكن هذا، من أحسن الصبية إن أختي يا وِهللا وقال: العفريت
فقالت األحدب! هذا مع خسارتها فيا عم، ولَدا أو أخوان ولعلَّهما بعضهما، مثل فإنهما
وننظر عليها، تقول التي الصبية إىل به ونروح ونحمله، تحته ندخل دعنا أخي، يا له:
هذا من أحسن هناك وليس صواب، كالم هذا وطاعًة، سمًعا العفريت: فقال أحسن. أيهما

أحمله. فأنا اخرتتِه، الذي الرأي
نزل أن إىل تحاذيه ركابه كل يف العفريتة وصارت الجو، إىل به وطار حمله إنه ثم
عىل نفسه يجد فلم النوم، من فاستيقظ ونبََّهه مصطبة، عىل وحطَّه مرص، مدينة يف به
مدينة غري مدينة يف إال نفسه يجد فلم وشماًال يمينًا والتَفَت البرصة، أرض يف أبيه قرب
بك جئُت أني اعلم له: وقال شمعة، له وقاد العفريت، فغمزه يصيح أن فأراد البرصة،
واختِلْط ام، الحمَّ ذلك إىل بها وامِش الشمعة هذه فخذ هلل، شيئًا معك أعمل أن أريد وأنا
وال القاعة، وادخل فاسبق العروس، قاعة إىل تصل حتى معهم ماشيًا تزل وال بالناس،
واملغنيات املواشط جاءك وكلما األحدب، العريس يمني عىل فقف دخلَت وإذا أحًدا، تخَش
تُدِخل أنك م تتوهَّ وال لهم وارِم فاكبس ذهبًا، ممتلئًا تجده جيبك يف يدك فحطَّ واملنقشات
وتوكَّْل يشء من تخَش وال بالحفنة، جاءك َمن كلَّ فأعِط بالذهب، ممتلئًا تجده وال يدك

وقوته. هللا بحول بل وقوتك، بحولك هذا فما خلقك، الذي عىل
هذه يشء أي تَُرى يا قال: الكالم هذا العفريت من الدين بدر حسن سمع فلما
األحدب فوجد الحمام، إىل َه وتوجَّ الشمعة وأوقد مىش ثم اإلحسان؟ وجه وما القضية،
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الحسنة، الصورة مع الحالة تلك عىل وهو الناس بني الدين بدر حسن فدخل الفرس، راكب
الزينة، يف ماشيًا زال وما بالذهب، املنسوجة والفرجية والعمامة الطربوش عليه وكان
فيكبش بالذهب، ممتلئًا فيلقاه جيبه يف يده يضع ، طهنَّ ينقِّ للناس املغنيات وقَفِت وكلما
املغنيات، عقول فاندهَشْت دنانري؛ الطار فيمأل واملواشط، للمغنيات الطار يف ويرمي
الوزير، بيت إىل وصلوا حتى الحال هذا عىل يزل ولم وجماله، ُحْسنه من الناس َب وتعجَّ
هذا دخل إْن إال ندخل ال وِهللا واملواشط: املغنيات فقالت ومنعوهم، الناَس اُب الحجَّ ِت فردَّ
دخلوا ذلك فعند حارض. وهو إال العروس تُجىل وال بإحسانه، غمرنا ألنه معنا؛ الشاب
األمراء نساء جميع ْت واصطفَّ األحدب، العريس أنف برغم وأجلسوه الفرح، قاعة إىل به
ملثَّمات، وكلهن مضيئة، موقدة كبرية شمعة معها امرأة وكل صفني، اب والحجَّ والوزراء
الذي املجلس عند الذي الليوان صدر إىل املنصة تحت من وشماًال يمينًا صفوًفا ورصن

العروس. منه تخرج
ييضء ووجهه والجمال، الُحْسن من فيه هو وما الدين، بدر حسن النساء نظر فلما
هذا أن اعلموا الحارضات: للنساء املغنيات فقالت إليه، النساء جميع مالت هالل، كأنَّه
فازدحم يقول. فيما وأَِطْعنَه خدمته، يف ن تقرصِّ فال األحمر، بالذهب إال نقطنا ما املليح
واحدة كلُّ وصارت ُحْسنه، من عقولهن فانبهرت جماله؛ إىل ونظرن بالشمع، عليه النساء
من وجوههن عىل كان ما ورفعن ساعًة، أو شهًرا أو سنًة حضنه يف تكون أن تودُّ منهن
دعون ثم عليه. أو له الشاب هذا كان مَلن هنيئًا وقلن: األلباب، منهن ت وتحريَّ النقاب،
بدر لحسن َدَعْوَن وكلما املليحَة، هذه زواجه يف سببًا كان وَمن األحدب، السايس ذلك عىل
وبنت املواشط وأقبلت بالدفوف، رضبَْن املغنيات إن ثم األحدب، ذلك عىل َدَعْوَن الدين
والحلل بالحيل ونحرها شعرها نَّ وُحسِّ وألبْسنَها، وعطَّْرنَها طيَّبْنَها وقد بينهن الوزير
صور وفيه األحمر، بالذهب منقوش ثوٌب عليها ما جملة ومن األكارسة، امللوك لباس من
األلوف، يساوي عقد عنقها ويف حوائجها، فوق من عليها مسبول وهو والطيور، الوحوش
البدر كأنها العروسة وصارت قيرص، وال تُبٌَّع مثله حاز ما الجوهر من فصٍّ كلُّ حوى قد
بهية، خلقها َمن فسبحان حورية، كأنها كانت أقبَلْت وملا عرشة، أربع ليلة يف أقمر إذا

الغيم. عنه انجىل إذا كالقمر بينهن وهي كالنجوم فصارت النساء بها وأحدق
العروسة فحرضت إليه، ينظرون والناس جالًسا البرصي الدين بدر حسن وكان
صارت حتى وانقلبت عنه، فأعرَضْت ليقبَِّلها األحدب السايس إليها فقام وتمايلت، وأقبلت
وحطَّ الدين، بدر حسن نحو إىل ماَلْت رأوها فلما الناس، فضحك عمها، ابن حسن قدام
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تكون أن نشتهي كنا وقالوا: فرحوا املغنيات، طار يف ورمى الذهب وكبش جيبه يف يده
له قادوا وكلما قرد، كأنه وحده األحدب والسايس كله هذا َم؛ فتبسَّ لك. العروسة هذه
به، محدقون الناس وهؤالء نفسه، يف يمقت الظالم يف قاعًدا وصار فبُِهت ُطِفئت، الشمعة

األلباب. أولو شعاعها من يتحريَّ العجاب عجب من بهجتها املوقدة الشموع وتلك
وأَِرْحني بعيل، هذا اجعل اللهم وقالت: السماء إىل يْها كفَّ رفعت فإنها العروسة وأما
حسن عىل خلع السبع، آِخر إىل العروسَة تجيل املواشط وصارت األحدب. السايس هذا من
باالنرصاف، للناس أذنوا ذلك من فرغوا فلما وحده، األحدب والسايس البرصي الدين بدر
والسايس الدين بدر حسن إال يَبَْق ولم واألوالد، النساء من الفرح يف كان َمن جميع فخرج
ويهيِّئنها والحلل، الحيل من عليها ما ليكشفن العروسة أدخلن املواشط إن ثم األحدب،
آنَْستَنا سيدي، يا وقال: الدين بدر حسن إيل األحدب السايس َم تقدَّ ذلك فعند للعريس؛
هللا. باسم فقال: مطرود؟! بال بيتك تروح تقوم ال فِلَم بإحسانك، وغمرتنا الليلة، هذه يف
األحدب خرج فإذا الدين، بدر يا ِقْف له: فقال العفريت فلقيه الباب، من وخرج قام ثم
زوجك، أنا لها: فُقْل العروسة أقبَلِت فإذا املخدع، يف واجلس أنت، فادخل الراحة بيت إىل
من سايس رأيتِه الذي وهذا العني، من عليك يخاف ألنه إال الحيلة تلك عمل ما وامللك

أحد. من بأًسا تخَش وال وجهها، واكشف عليها أقبل ثم ُسيَّاسنا.
عىل وقعد الراحة، بيت دخل بالسايس وإذا العفريت، مع يتحدَّث الدين بدر فبينما
فقال زيق. وقال: فأر، صورة يف املاء فيه الذي الحوض من العفريت له فطلع الكريس،
عوه وقال: كلبًا، صار حتى كرب ثم كالقط، وصار الفأر فكرب هنا؟ بك جاء ما األحدب:
صار حتى وانتفخ الكلب فكرب مشئوم. يا اخسأ وقال: فزع ذلك السايس نظر فلما عوه.
البيت. أهل يا الحقوني وقال: السايس فانزعج هاق؛ هاق وجهه: يف ورصخ ونهق جحًشا،
آدم ابن بكالم وتكلََّم املكان، عليه وسدَّ الجاموسة قدر وصار كرب قد بالجحش وإذا
بأثوابه، املالقي عىل وقعد البطن، السايس فلحق يَّاس. السُّ أنتن يا أحدب، يا ويلك وقال:
إال تتزوج فال األرض عليك ضاقت هل العفريت: له فقال ببعضها، أسنانه واشتبكت
ما وهللا له: فقال الرتاب. أسكنك وإال الجواَب، ردَّ له: فقال السايس، فسكت بمعشوقتي؟
هللا إىل تائب أنا ولكن الجواميس، من اًقا عشَّ لها أنَّ عرفُت وما غصبوني، أنهم إال ذنب يل
تكلَّْمَت أو املوضع هذا من الوقت هذا يف خرجَت إْن باهلل أقسم العفريت: له فقال إليك. ثم
إىل تَُعْد وال سبيلك، حال إىل فاخرج الشمس طلعت فإذا َألقتلنََّك، الشمس تطلع أن قبل
وجعلها املالقي رأسه يف وقلب األحدب، السايس عىل قبض العفريت إن ثم أبًدا. البيت هذا
الشمس. طلوع إىل أحرسك وأنا هنا استمر له: وقال فوق، إىل رجَليْه وجعل أسفل، إىل
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البرصي، الدين بدر حسن قصة من كان ما وأما األحدب، قصة من كان ما هذا
وإذا املخدع، داخل يف وجلس البيت ودخل يتخاصمان، والعفريت األحدب خىلَّ فإنه
ُقْم شهاب، أبا يا وقالت: املخدع، باب يف العجوز فوقفت عجوز، ومعها أقبلت بالعروسة
املخدع، صدر يف العروسة ودخلت العجوز ولَِّت ثم هللا. استودعتك وقد عروستك، وخذ
ولو نفيس من أمكِّنه ما وِهللا قلبها: يف وقالت مكسور، وقلبها الُحْسن، ست اسمها وكان
هذا وإىل حبيبي، فقالت: الدين، بدر نظرت املخدع صدر إىل دخلت فلما روحي. طلَعْت
حسن فقال يفَّ. مشرتكان األحدب والسايس أنت لعلك نفيس: يف قلُت لقد قاعد؟ أنت الوقت
فقالت: فيك؟ رشيكي يكون أن له أين ومن إليك، السايَس أوَصَل يشء وأيُّ الدين: بدر
به سخرية إال هذا عملنا ما نحن سيدتي، يا الدين: بدر قال هو؟ أْم أأنت زوجي؟ وَمن
العني، من علينا خافوا البديع ُحْسنَِك وأهلك واملغنيات املواشط نظرت فلما عليه؛ فنضحك
الحسن ست سمعت فلما راح. وقد العني عنا يرصف حتى دنانري بعرشة أبوك فاكرتاه
لقد وهللا وقالت: لطيًفا، ضحًكا وضحكت مت وتبسَّ فرحت الكالم، ذلك الدين بدر من
ثوبها فكشفت لباس، بال وكانت حضنك. إىل ني وضمَّ عندك، خذني فباهلل ناري، أطفأت
الشهوة، فيه تحرَّكت جسمها صفاءَ الدين بدر نظر فلما ووراؤها، قداُمها فبان نحرها، إىل
ألف فيه ووضع اليهودي، من أخذه كان الذي الذهب الكيس حلَّ ثم لباسه، وحلَّ فقام
الكريس، عىل ووضعها عمامته وقلع الطراحة، ذيله تحت وحطه رسواله، يف ه ولفَّ دينار،
الحسن، ست إليه قامت ذلك فعند بالذهب، القميصمطرًزا وكان الرفيع، بالقميص وبقي
وحرَّره املدفع ركب ثم وسطه، يف رجَليْها وأخذ وعانََقها، الدين بدر وجذبها إليها، وجذبته
فأزال ُرِكبت، ما لغريه ومطيًَّة ثُِقبت، ما درًَّة فوجدها الربج فهدم وأطلقه، القلعة عىل
فعلقت مرة، عرشة خمس غاية إىل ويردُّ املدفع، يركب يََزْل ولم بشبابها، وتمىل بكارتها،
يدها وضعت األخرى وكذلك رأسها، تحت يده وضع الدين بدر حسن فرغ فلما منه.

األبيات: هذه مضموَن بعناقهما ورشَحا متعانَقنْي، وناَما تعانََقا إنهما ثم رأسه، تحت

ِب��ُم��َس��اِع��ِد اْل��َه��َوى َع��َل��ى اْل��َح��ُس��وُد َل��يْ��َس اْل��َح��اِس��ِد َك��َالَم َ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��ى ُ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 َم��َع اْل��ُق��لُ��وُب تَ��آَل��َف��ِت َوإِذَا
اْل��َواِح��ِد ِب��ذَاَك َوِع��ْش اْل��ُم��َراُد َف��ُه��َو َواِح��ٌد َزَم��اِن��َك ِم��ْن َل��َك َص��َف��ا َوإِذَا
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أمر من كان ما وأما عمه، بنت الحسن وستِّ الدين بدر حسن أمر من كان ما هذا
يدركنا لئالَّ مكانه نوديه ودعينا الشاب، تحت وادخيل قومي للعفريتة: قال فإنه العفريت،
نائم، وهو ذيله تحت ودخلت العفريتة، تقدَّمت ذلك فعند قريب. الوقت فإن الصبح،
طائرة العفريتة زالت وما لباس، بال وهو بالقميص، حاله عىل وهو به وطارت وأخذته
فاحرتق، نار من بشهاب العفريت ترمي أن للمالئكة هللا فأذن يحاذيها، والعفريت به،
تتجاوزه ولم العفريت، الشهاب أحرق ما موضع يف الدين بدر فنزَّلت العفريتة، وسِلمت
عىل العفريتة فوضَعتْه الشام، دمشق يف املوضع ذلك املقدر باألمر وكان عليه، خوًفا به
فنظروا الناس، خرج املدينة أبواب وفتحت النهار طلع فلما وطارت، أبوابها من باٍب
يف غرقان السهر من قاىس مما وهو لباس، وال عمامة بال والطاقية بالقميص مليًحا شابٍّا
حتى صرب ليته ويا الليلة، هذه يف عنده هذا كان َمن بخت يا قالوا: الناس رآه فلما النوم،
من خرج الساعة هذه يف يكون هذا لعل الناس، أوالد مساكني اآلخر: وقال حوائجه. لبس
وصل حتى قصده، كان الذي املكان عن فتَاَه السكر عليه فقوي شغله، لبعض املسكرة

هنا. ها فنام مغلًقا فوجده املدينة باب إىل
فوق من ذيله فرفع الدين، بدر عىل هبَّ بالهواء وإذا بالكالم، فيه الناس خاض وقد
الناس فصار البلور، مثل وأفخاذ وسيقان محققة، ة وُرسَّ بطن تحته من فبان بطنه،
أين وقال: َب فتعجَّ ناس، وعليها مدينة باب عىل روحه فوَجَد الدين بدر فانتبه بون، يتعجَّ
رأيناك نحن فقالوا: معكم؟ حكايتي وما عيلَّ؟ اجتماعكم سبب وما الخري؟ جماعة يا أنا
نائًما كنت فأين هذا، غري أمرك من نعلم وال نائًما، الباب هذا عىل ملًقى الصبح أذان عند
مرص. يف الليلة هذه نائًما كنُت إني جماعة يا وهللا الدين: بدر حسن فقال الليلة؟ هذه
يف بائتًا تكون كيف مجنون؟ أأنت بعضهم: وقال حشيًشا؟ تأكل أنت هل واحد: فقال
عليكم أكذب لم الخري جماعة يا وهللا لهم: فقال دمشق؟ مدينة يف نائًما وتصبح مرص،
واحد: فقال بالبرصة. كنت البارحة وقبل مرص، ديار يف بالليل البارحة كنُت وأنا أبًدا،
الناس وتحدَّث بالكفوف، عليه وصفقوا مجنون. الشاب هذا اآلخر: وقال عجيب! يشء هذا
ارجع له: قالوا إنهم ثم خالف. جنونه يف ما وهللا شبابه، خسارة يا وقالوا: بعضهم مع
حلمت، لعلك فقالوا: مرص. ديار يف عريًسا البارحة كنت الدين: بدر حسن فقال لعقلك.
منام، هذا ما وِهللا لهم: وقال نفسه، يف حسن َ فتحريَّ املنام. يف تقول الذي هذا ورأيت
ثيابي وأين معي؟ كان الذي الذهب والكيس عندنا، قاعًدا كان الذي األحدب السايس وأين
وه، وزفُّ الناس عليه فازدحم وأسواقها، شوارعها يف ومىش املدينة ودخل قام ثم ولبايس؟
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له وفتح الحرام من عليه هللا فتاَب مرسًفا رجًال الطباخ ذلك وكان طباخ، دكان فدخل
الناس نظر فلما بأسه، شدَّة بسبب منه يخافون كلهم دمشق أهل وكان طباخ، دكان
بدر حسن إىل الطباخ نظر فلما منه، وخافوا افرتقوا الطباخ دكان دخل وقد الشاب إىل
يل احِك فتى؟ يا أنت أين من فقال: محبته، قلبه يف وقَعْت وجماله، ُحْسنَه وشاهد الدين،

روحي. من أعزَّ عندي رصَت فإنك حكايتك؛
الدين، بدر سيدي يا الطباخ: له فقال املنتهى، إىل املبتدأ من جرى ما له فحكى
ما هللا يفرج حتى معك ما اكتم ولدي يا ولكن غريب، وحديث عجيب، أمر هذا أن اعلم
األمر الدين: بدر له فقال ولدي. فأتخذك ولد يل ما وأنا املكان، هذا يف عندي واقعد بك،
مفتخرة، أقمشة الدين لبدر واشرتى السوق، إىل الطباخ نزل ذلك فعند عم. يا تريد كما
بدر حسن اشتهر وقد ولده، أنه نفسه عىل وأشهد القايض، إىل به َه وتوجَّ إياها وألبسه
استقرَّ وقد الدراهم، يقبض الدكان يف عنده وقعد الطباخ، ولد أنه دمشق مدينة يف الدين

الحال. هذه عىل الطباخ عند أمره
عمه، بنت الُحْسن ست أمر من كان ما وأما الدين، بدر حسن أمر من كان ما هذا
فاعتقدت عندها؛ قاعًدا الدين بدر حسن تجد لم النوم من وانتبهت الفجر طلع ملا فإنها
ا ممَّ مهموم وهو عليها دخل قد بأبيها وإذا ساعًة، تنتظره فجلست املرحاض، دخل أنه
السايس هو الذي غلمانه ألحد غصبًا ابنته َج وزوَّ غصبه وكيف السلطان، مع له جرى
فمىش نفسها. من الخبيث هذا مكَّنت كانت إن البنت هذه أقتل نفسه: يف وقال األحدب،
سيدي. يا نعم له: فقالت الحسن. ست يا وقال: بابه عىل ووقف املخدع، إىل وصل أن إىل
نوًرا وجهها وازداد يَديْه، بني األرض وقبَّلت الفرح، من تتمايل وهي خرجت إنها ثم
هل خبيثة، يا لها: قال الحالة بتلك وهي أبوها نظرها فلما الغزال، لذلك لعناقها وجماًال
باهلل وقالت: َمْت، تبسَّ والدها كالم الُحْسن ست سمعت فلما السايس؟ بهذا فرحانة أنت
يف يجيء ما الذي السايس بهذا ويعايرونني عيلَّ يضحكون والناس منك، جرى ما يكفي
التي البارحة ليلة من أحسن ليلًة عمري طول بتُّ ما وِهللا زوجي إن ظفر، قالمة إصبعي

األحدب. ذلك يل وتذكر بي تهزأ فال معه، بتُّها
يشء أي ويلك! لها: وقال عيناه ْت واْزَرقَّ بالغضب امتزج كالمها، والدها سمع فلما
تذكره ال عليك باهلل فقالت: عندك؟ بات قد األحدب السايس إن تقولينه؟ الذي الكالم هذا
دنانري، بعرشة ُمكرتًى إال السايس كان فما بذكره، املزاح تُكِثر فال أباه، وقبََّح هللا قبََّحه يل،
عليه جلتني بعدما قاعًدا زوجي فنظرُت املخدع ودخلت أنا وجئُت وراح، أجرته وأخذ
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زوجي حضن يف ِبتُّ وقد الحارضين، الفقراء أغنى حتى األحمر بالذهب َط ونقَّ املغنيات،
الكالم هذا والدها سمع فلما املقرونة. والحواجب السود، العيون صاحب الروح، الخفيف
عقلك؟ أين تقولينه؟ الذي هذا ما فاجرة، يا لها: وقال ظالًما، وجهه يف الضياء صار
بيت دخل قد وجهي أخذ الذي زوجي فهذا يشء، ألي كبدي فتَّتَّ لقد أبت، يا له: فقالت
السايس فوجد الخالء بيت ودخل ب متعجِّ وهو والدها فقام منه. علقت قد وإني الراحة،
هذا أََما وقال: الوزير، فيه فبُِهت فوق؛ إىل مرتفعة ورجاله املالقي، مغروزة ورأسه األحدب
الصباح شهرزاد وأدرك العفريت. أنه األحدُب وظنَّ عليه، يردَّ فلم فخاَطبَه األحدب؟ هو

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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فلم العفريت، أنه ظنَّ الوزيُر كلَّمه ملا األحدب السايس أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أقطع وإال تكلَّْم له: وقال الوزير عليه فرصخ العفريت. إال يكلمه ال أنه ظنَّ ألنه عليه؛ يردَّ
يف جعلتني حني من العفاريت شيخ يا وهللا األحدب: قال ذلك فعند السيف. بهذا رأسك
قال األحدب كالم الوزير سمع فلما بي. ترفق أن عليك فباهلل رأيس، رفعُت ما املوضع هذا
تقدر وال يدك، يف عمري ليس فقال: عفريت. أنا ما العروسة، أبو فإني تقول؟ ما له:
ال فأنتم الفعال، هذه بي فعل الذي يأتيك أن قبل سبيلك حال إىل فُرْح روحي، تأخذ أن
ولعن بها، زوََّجني َمن هللا فلعن العفاريت، ومعشوقة الجواميس بمعشوقة إال تزوِّجونني
ويقول: العروسة والد الوزير يحدِّث صار األحدب السايس إن ثم ذلك. يف السبب كان َمن
هل له: فقال املكان. هذا من واخرج ُقْم الوزير: له فقال ذلك. يف السبب كان َمن هللا لعن
فاخرج الشمُس طلَعِت إذا يل: قال فإنه العفريت؟ إذن بغري معك أروح حتى مجنون أنا
إال موضعي من أطلع أن أقدر ال فإني ال؟ أو الشمس طلعت فهل سبيلك. حال إىل وُرْح
جئُت إني فقال: املكان؟ هذا إىل بك أتى َمن الوزير: له قال ذلك فعند الشمس. طلعت إْن
وصاح املاء وسط من طلع بغبار وإذا رضورتي، وأزيل حاجتي ألقيض هنا إىل البارحة
هللا لعن وُرْح فَخلِِّني أذني، يف دخل كالًما يل وقال الجاموسة، قدر بقي حتى يكرب وصار
يجري، وهو فخرج املرحاض، من وأخرجه الوزير إليه َم فتقدَّ بها. زوَّجني وَمن العروسة

العفريت. مع له اتفق بما وأخربه السلطان إىل وطلع طلعت، الشمس أن صدق وما
فقال: بنته، أمر يف العقل حائر وهو البيت دخل فإنه العروسة أبو الوزير وأما
عندي بات عليه أنجيل كنُت الذي الظريف إن فقالت: خربك؟ عن يل اكشفي بنتي، يا
عىل تها بلفَّ عمامته فهذه تصدِّقني لم كنَت وإْن منه، وعلقت بكارتي، وأزال البارحة،
هذا والدها سمع فلما هو، ما أعرف لم ملفوف يشء وفيه الفرش، تحت ولباسه الكريس،
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يده يف أخذها الحال ففي أخيه، ابن الدين بدر حسن عمامة فوجد املخدع، دخل الكالم
طربوشه، يف مخيط حرز إىل نظر ثم موصلية. أنها إال وزراء عمامة هذه وقال: وقلبها،
ورقة، فيه فوجد ففتحه دينار، ألف فيه الذي الكيس فوجد اللباس وأخذ وفتقه، فأخذه
ووجد املرصي، الدين نور بن الدين بدر حسن واسم اليهودي، مبايعة فوجد فقرأها
أفاق فلما عليه، مغشيٍّا وخرَّ رصخًة، رصخ الورقَة الدين شمس قرأ فلما دينار. األلف
بنتي، يا وقال: يشء. كل عىل القادر هللا إال إله ال وقال: َب، تعجَّ القصة مضمون وعلم
وهذه عمك، ابن وهو أخي، ابن إنه قال: ال. قالت: وجهك؟ أخذ الذي َمن تعرفني هل
الحرز فتح ثم القضية؟! هذه اتفقت كيف شعري فليت هللا! فسبحان مهرك، دينار األلف
الدين، بدر حسن أبي املرصي الدين نور أخيه بخط فيها مكتوبًا ورقة فيه فوجد املخيط

البيتني: هذين أنشد أخيه خط نظر فلما

ُدُم��وِع��ي َم��َواِط��ِن��ِه��ْم ِف��ي َوأَْس��ُك��ُب َش��ْوًق��ا َف��أَذُوُب آثَ��اَرُه��ْم أََرى
ِب��ال��رُُّج��وِع يَ��ْوًم��ا َع��َل��يَّ يَ��ُم��نُّ َرَم��اِن��ي ِب��ُف��ْرَق��ِت��ِه��ْم َم��ْن َوأَْس��أَُل

وتاريخ البرصة، وزير بنت زواجه تاريخ فيه فوجد الحرز، قرأ الشعر من فرغ فلما
َب فتعجَّ الدين، بدر حسن ولده والدة وتاريخ وفاته، حني إىل عمره وتاريخ بها، دخوله
وزواجه بسواء، سواء فوجده له، جرى ما عىل ألخيه جرى ما وقابََل الطرب، من واهتزَّ
الدين بدر حسن ووالدة متوافًقا، بزوجتَيْهما ودخولهما تاريًخا، موافَقنْي اآلَخر وزواج
السلطان، إىل بهما وطلع الورقتني فأخذ متوافقني؛ الحسن ست بنته ووالدة أخيه ابن
الحال، يف األمر هذا يُؤرَّخ أن وأمر امللك َب فتعجَّ آِخره، إىل األمر أول من جرى بما وأعَلَمه
سبقني ما عمًال َألعملنَّ وهللا فقال: خرب، عىل له وقع فما أخيه، ابن ينتظر الوزير أقام ثم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أحٌد. إليه
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أخذ ثم أحٌد. إليه سبقني ما عمًال َألعملنَّ وهللا قال: الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
موضع يف الفالنية والستارة كذا، موضع يف الخشخانة وأن البيت، أمتعة وكتب وقلًما، دواة
العمامة وأخذ األمتعة، جميع بخزن وأمر الكتاب، طوى ثم البيت، يف ما جميع كتب كذا؛
كملت ملا فإنها الوزير بنت وأما عنده، وحفظهما والكيس الفرجية معه وأخذ والطربوش،
فقطعوا والجمال، والبهاء والكمال الُحْسن من واِلَده يشبه القمر مثل ولًدا ولدت أشهرها
وشهره بشهر، يومه فصار عجيبًا؛ ْوه وسمَّ املرضعات، إىل وسلَّموه مقلته، لوا وكحَّ ته، رسَّ
فأقام تربيته، ويُحِسن يربِّيه أن اه ووصَّ لفقيه، جده أعطاه سنني سبع عليه مرَّ ا فلمَّ بسنة،
أنا مثيل، فيكم َمن لهم: ويقول ويسبُّهم املكتب أهل يقاتل فصار سنوات، أربع املكتب يف
فقال عجيب، من قاَسْوه ا ممَّ العريف إىل يشكون واجتمعوا األوالد، فقامت مرص؟ وزير ابن
إذا أنه وذلك للمكتب، املجيء عن فيتوب يجيء ملا له تقولون شيئًا أعلِّمكم أنا العريف: لهم
لنا يقول َمن إال اللعبة هذه معنا يلعب ما وهللا لبعضكم: وقولوا حوله، فاقعدوا غًدا جاء
معنا. يلعب فال حرام، ابن فهو أبيه واسم ه أمَّ اسم يعرف لم وَمن أبيه، واسم أمه اسم ما
نحن وقالوا: األوالد به فاحتاطت عجيب، وحرض املكتب، إىل أتوا الصباح أصبح فلما
ذلك، عىل واتفقوا أبيه. واسم أمه اسم عىل لنا يقول َمن إال معنا يلعب ما ولكن لعبة، نلعب
وقال قوله، مثل اآلَخر وقال الدين. عز وأبي علوى وأمي ماجد اسمي منهم: واحد فقال
الحسن، ست وأمي عجيب، اسمي أنا فقال: عجيب، إىل الدور جاء أن إىل كذلك، اآلَخر
عجيب: فقال أبوك. هو ما الوزير إن وهللا له: فقالوا بمرص. الوزير الدين شمس وأبي
تعرف ما أنت وقالوا: عليه وصفقوا األوالد، عليه ضحكت ذلك فعند حقيقة. أبي الوزير
من األوالد َق تفرَّ الحال ويف أبيه. اسَم يعرف َمن إال معنا يلعب فال عندنا من فُقْم أبًا، لك
أن تعتقد هل العريف: له فقال بالبكاء، وانخنق صدره فضاق عليه؛ وتضاحكوا حوله
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السلطان ألن نحن؛ وال أنت تعرفه ما أباك إن الحسن؟ ست أمك أبو الوزير جدك أباك
يجعلوك أبًا لك تعرف لم فإن عندها، فناموا الجن وجاءت األحدب، للسايس زوَّجها كان
أبوك وأما جدك، هو إنما مرص فوزير أباه، يعرف البائع ابن أن ترى أََال زنا، ولد بينهم
عىل ودخل ساعته من قام الكالم ذلك سمع فلما لعقلك. فارجع أنت، وال نحن نعرفه فال
سمعت فلما الكالم، من البكاء ومنعه يبكي، وهو لها يشكي وصار الحسن، ست والدته
قصتك. يل فاحِك أبكاك؟ الذي ما ولدي، يا له: وقالت عليه، قلبها التَهَب وبكاءه كالمه أمه
له: قالت أبي؟ هو َمن والدتي يا لها: وقال العريف، ومن األوالد من سمعه ما لها فحكى
أبي ال أنِت أبوِك الوزير فإن عيلَّ؛ تكذبي فال أبي، هو ليس لها: فقال مرص. وزير أبوك
سمعت فلما الخنجر. بهذا روحي قتلُت بالصحيح تخربيني لم فإن أبي؟ هو فَمن أنا،
وما البرصي، الدين بدر حسن محاسَن وتذكَّرت عمها، ولد لِذْكر بَكْت أبيه ِذْكَر والدته

األبيات: هذه وأنشدت معه، لها جرى

يَ��اُر ال��دِّ ِت��ْل��َك ِب��ِه��ْم َش��طَّ��ْت َوَق��ْد َوَس��اُروا َق��ْل��ِب��ي ِف��ي اْل��ُح��بَّ أََه��اُج��وا
َواْص��ِط��بَ��اُر ُه��ُج��وٌع َوَف��اَرَق��ِن��ي بَ��انُ��وا َح��يْ��ُث ِم��نِّ��ي اْل��َع��ْق��ُل َوبَ��اَن
َق��َراُر َف��َال اْل��َق��َراُر ُع��ِدَم َوَق��ْد ُس��ُروِري َف��َف��اَرَق��ِن��ي َس��اُروا َوَق��ْد
اْل��ِب��َح��اُر تُ��َج��اِري��َه��ا َف��أَْدُم��ُع��َه��ا َع��يْ��ِن��ي ُدُم��وَع ِب��اْل��ِف��َراِق َوأَْج��َرْوا
َوانْ��ِت��َظ��اُر َح��ِن��ي��ِن��ي ِب��ِه��ْم َوَزاَد أََراُه��ْم أَْن يَ��ْوًم��ا اْش��تَ��ْق��ُت َم��ا إِذَا
َك��اُر َوادِّ َواْش��ِت��يَ��اٌق َغ��َراٌم َق��ْل��ِب��ي َوْس��ِط ِف��ي َش��ْخ��ُص��ُه��ْم يُ��َم��ثِّ��ُل
ِش��َع��اُر ُح��بِّ��ِه��ِم َغ��يْ��ُر ِل��ي َوَم��ا ِدثَ��اِري أَْض��َح��ى ِذْك��ُرُه��ْم َم��ْن أَيَ��ا
َوال��نِّ��َف��اُر ال��تَّ��بَ��اُع��ُد َه��ذَا َوَك��ْم ال��تَّ��َم��اِدي ذَا َك��ْم إَِل��ى أَِح��بَّ��تَ��نَ��ا

احرتق بكائهما إىل نظر فلما دخل، بالوزير وإذا ولدها، وكذلك ورصخت بكت ثم
ثم اآلخر، فبكى املكتب، صغار مع لولدها اتفق بما فأخربته يبكيكما؟ ما وقال: قلبه،
الوزير قام ثم األمر. باطن يف بما يعلم ولم البنته، اتفق وما معه، له اتفق وما أخاه تذكََّر
اإلذن منه وطلب بالقصة، وأخربه امللك عىل ودخل الديوان، إىل طلع حتى ومىش الحال، يف
أن السلطان من وطلب أخيه، ابن عن ويسأل البرصة، مدينة ليقصد الرشق إىل بالسفر
يدي بني بكى ثم يأخذه، موضع أي يف أخيه ابن وجد إذا البالد لسائر مراسيم له يكتب
للسلطان، ودعا بذلك ففرح والبالد، األقاليم لسائر مراسيم وكتب قلبُه، له فَرقَّ السلطان؛
عجيبًا، وولدها ابنته وأخذ إليه، يحتاج ما وأخذ للسفر، ز وتجهَّ الحال يف ونزل وودَّعه
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أشجار ذات فوجدها دمشق، مدينة إىل وصل حتى يوم وثالث يوم وثاني يوم أول وسافر
الشاعر: فيها قال كما وأنهار

يَ��ْغ��َل��ُط َال ِب��ِم��ثْ��ِل��َه��ا ال��زََّم��اُن َح��َل��َف َوَل��يْ��َل��ِت��ي ِدَم��ْش��َق ِف��ي يَ��ْوِم��ي بَ��ْع��ِد ِم��ْن
أَْش��َم��ُط َف��ْرٌع َع��َل��يْ��ِه ��بَ��اِح ال��صَّ َوِم��َن َغ��َف��َالِت��ِه ِف��ي ال��لَّ��يْ��ِل َوَج��نْ��ُح ِب��تْ��نَ��ا
َف��يَ��ْس��ُق��ُط ال��نَّ��ِس��ي��ُم يُ��َص��اِف��ُح��ُه ُدرٌّ َك��أَنَّ��ُه اْل��ُغ��ُص��وِن ِت��ْل��َك ِف��ي َوال��طَّ��لُّ
��ُط يُ��نَ��قِّ َواْل��َغ��َم��اُم تَ��ْك��تُ��ُب َوال��رِّي��ُح َص��ِح��ي��َف��ًة َواْل��َغ��ِدي��َر ُ يَ��ْق��َرأ َوال��طَّ��يْ��ُر

هنا الراحة نأخذ لغلمانه: وقال خيامه، ونصب الحصبا، ميدان من الوزير فنزل
يدخل وهذا يشرتي، وهذا يبيع هذا حوائجهم، لقضاء املدينة الغلمان فدخل يومني.
هو عجيب املدينة ودخل مثله، الدنيا يف ما الذي أمية بني جامع يدخل وهذا الحمام،
لم لسقط جمًال به رضب لو سوط يده ويف عجيب، يميشخلف والخادم يتفرجان، وخادمه
رخيم الجمال، بديع وكماله، وبهائه واعتداله، وقده عجيب إىل دمشق أهل نظر فلما يثر،
لصاحب العافية من وألذ الزالل، املاء من للظمآن وأحىل الشمال، نسيم من ألطف الدالل،
الطريق يف وتقعد وتتبعه، وراء تجري الخلق وصارت تبعوه، دمشق أهل رآه فلما االعتالل.
بدر حسن أبيه دكان عىل املقدر باألمر العبد وقف أن إىل وينظرونه عليهم يجيء حتى
وقف فلما ولده. أنه والشهود القضاة عند اعرتف الذي الطباخ فيه أجلسه الذي الدين،
حني فأعجبه ولده إىل الدين بدر حسن فنظر الخدام، معه وقف اليوم ذلك يف العبد عليه
، محىلٍّ رمان َحبَّ طبخ قد وكان قلبه، به وتعلَّق فؤاده إليه فحنَّ الُحْسن، غاية يف وجده
وفؤادي قلبي ملك َمن يا سيدي، يا وقال: الَوْجد من فنادى اإللهية املحبة به واشتدت
عيناه فاضت ثم طعامي؟ من وتأكل قلبي وتجرب عندي تدخل أن لك هل كبدي، إليه وحنَّ

الساعة. تلك يف هو وما مىض فيما فيه كان ما وتذكَّر اختياره، غري من بالدموع
الطباخ هذا إن له: وقال الخادم إىل والتفت قلبه إليه حنَّ أبيه، كالم عجيب سمع فلما
لعل ضيافته؛ ونأكل قلبه لنجرب عنده بنا فادخل له، ولًدا فاَرَق قد وكأنه إليه قلبي حنَّ
وهللا قال: عجيب سيده كالم الخادم سمع فلما خاطره. بجربنا بأبينا شملنا يجمع هللا
أحجب أنا ولكن الطباخ؟ دكان يف ونأكل الوزير أوالد نكون كيف ينبغي، ال سيدي يا
أبًدا. الدكان تدخل أن يمكنك فما وإال إليك، ينظروا أن من خوًفا العصا بهذه عنك الناس
عىل دموعه سالت وقد الخادم إىل والتَفَت َب تعجَّ الخادم كالم الدين بدر حسن سمع فلما
فعند تدخل. وال الكالم هذا من دعنا الخادم: له فقال حبه. قلبي إن له: وقال خدوده،
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عندي، وتدخل خاطري تجرب ال يشء ألي كبري، يا له: وقال للخادم عجيب أبو التفت ذلك
حتى املدح. من كذا واصفيه بعض فيه قال َمن يا أبيض، وقلبه أسود قصطل كأنه َمن يا
البيتني: هذين الحال يف فأنشد وأوجز. ُقْل فباهلل تقول؟ يشء أي وقال: الخادم، ضحك

ُم��َح��كَّ��َم��ا اْل��ُم��لُ��وِك َداِر ِف��ي َك��اَن َم��ا ِث��َق��اِت��ِه َوُح��ْس��ُن بُ��ُه تَ��أَدُّ َل��ْوَال
��َم��ا ال��سَّ أَْم��َالُك َخ��َدَم��تْ��ُه ُح��ْس��ِن��ِه ِم��ْن َخ��اِدٍم ِم��ْن َل��ُه َف��يَ��ا اْل��َح��ِري��ِم وََع��َل��ى

بدر حسن فغرف الطباخ، دكان ودخل عجيبًا وأخذ الكالم، هذا من الخادم َب فتعجَّ
الدين: بدر حسن لهم فقال سواء، فأكلوا وسكٍر، بَلْوٍز وكانت الرمان، حب من زبدية الدين
بَمن يجمعنا هللا لعل معنا ُكْل اقعد لوالده: قال عجيب إن ثم مريٍّا. هنيئًا كلوا آنستونا،
فقال األحباب؟ بفرقة سنَِّك ِصَغر عىل بُلِيَت هل ولدي، يا الدين: بدر حسن فقال نريد.
وقد والدي، هو فارقني الذي والحبيب األحباب، بفراق قلبي أُحِرق عم، يا نعم عجيب:
شديًدا، بكاءً وبكى به. شميل جمع عىل حرستاه فوا البالد، عليه نطوف وَجدِّي أنا خرجُت
وأكلوا الخادم له فحنَّ ووالدته، والده عن وبُْعده األحباب، فرقة وتذكََّر لبكائه، والده وبكى
روحه أن فأحسَّ الدين، بدر حسن دكان من وخرَجا قاَما ذلك بعد ثم اكتفوا، أن إىل جميًعا
وتبعهم الدكان فقفل واحدة، لحظًة عنهم يصرب أن قدر فما معهم، وراحت جسده فارَقْت
الكبري، الباب من يخرجوا أن قبل لحقهم حتى مشيه يف وأرسع ولده، أنه يعلم ال وهو
كأن عندي من نزلتم ملا الدين: بدر حسن فقال طباخ؟ يا لك ما له: وقال الطوايش فالتفت
حتى أرافقكم أن فأردُت الباب، خارج املدينة يف حاجة ويل جسمي، من خرَجْت روحي
وصارت مشئومة، أكلة هذه إن لعجيب: وقال الطوايش فغضب وأرجع. حاجتي أقيض
فاغتاظ الطباخ، فرأى عجيب فالتفت موضع. إىل موضع من تابعنا هو وها مكرمة، علينا
وخرج خيامنا إىل خرجنا فإذا املسلمني، طريق يميشيف َدْعه للخادم: قال ثم وجهه، واحمرَّ
بدر حسن فتبعهم وراءه، والخادم ومىش رأَسه فأطرق نطرده. يتبعنا أنه وعرفنا معنا
عجيب، فغضب خلفهم، ورأوه فالتفتوا الخيام، من قربوا وقد الحصبا، ميدان إىل الدين
دكان دخل إنه يقولوا أن مخافة بالغضب فامتزج جده، يخرب أن الطوايش من وخاف
بال جسًدا بقي وقد أبيه عني يف عيناه صارت حتى فالتفت تبعه، الطباخ وأن الطباخ،
حجًرا فأخذ غضبًا، فازداد زنا، ولد كان وربما خائن، عني كأنها عينه عجيب ورأى روح،
عليه، مغشيٍّا الدين بدر حسن فوقع فبطحه، جبينه عىل الحجر فوقع والده، به ورضب
ملا فإنه الدين بدر حسن وأما الخيام. إىل والخادم هو عجيب وسار وجهه، عىل الدم وسال
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ظلمت أنا وقال: نفسه والَم رأسه، بها وعصب عمامته من قطعة وقطع دمه، مسح أفاق
واشتغل الدكان، إىل رجع ثم خائن. أني ظنَّ حتى وتبعته دكاني، غلقت حيث الصبي
البيتني: هذين وأنشد عليها، ويبكي البرصة يف التي والدته إىل مشتاًقا وصار طعامه، ببيع

ِإلِنْ��َص��اِف يُ��ْخ��َل��ْق َف��َل��ْم تَ��لُ��ْم��ُه َوَال َف��تَ��ْظ��ِل��َم��ُه إِنْ��َص��اًف��ا ال��دِّْه��َر تَ��ْس��أَِل َال
َوإِنْ��َص��اِف ِف��ي��ِه َك��َدٍر ِم��ْن بُ��دَّ َال نَ��اِح��يَ��ًة اْل��َه��مَّ َواْزِو ��َر تَ��يَ��سَّ َم��ا ُخ��ذْ

دمشق يف أقام فإنه عمه الوزير وأما طعامه، يف يبيع مشتغًال استمر الدين بدر إن ثم
طريقه يف يفتِّش وصار عنها، رحل ثم فدخلها حمص، إىل ًها متوجِّ رحل ثم أيام، ثالثة
إىل سائًرا يزل ولم بكر، وديار واملوصل ماردين إىل وصل أن إىل سريه يف وجهه حلَّ أينما
وأكرم فاحرتمه به واجتمع سلطانها، إىل دخل املنزل به استقر فلما فدخلها البرصة، مدينة
َم فرتحَّ الدين، نور عيل الوزير أخاه وأن بقصته، فأخربه مجيئه، سبب عن وسأله منزله،
من مات وقد كثريًا، أحبه وكنت وزيري، كان إنه الصاحب، أيها له: وقال السلطان عليه
عندنا؛ أمه أن غري خرب، عىل له نطَِّلْع ولم فقدناه، وقد ولًدا وخلف عاًما، عرش خمسة مدة
طيبة، أخيه ابن أم أن امللك من الدين شمس الوزير سمع فلما الكبري. وزيري بنت ألنها
أخيه، دار يف عندها ينزل أن الحال يف له فأِذَن بها. أجتمع أن أريد إني ملك، يا وقال: َفِرح
أعتابها، وقبََّل نواحيها يف بطرفه وجال أخيه، دار يف عندها ودخل الدين شمس فنزل
األبيات: هذه وأنشد فبكى إليه، مشتاق وهو غريبًا مات وكيف عيل الدين نور أخاه وتذكََّر

اْل��ِج��َداَرا َوذَا اْل��ِج��َداَر ذَا أَُق��بِّ��ُل َل��يْ��َل��ى ِديَ��اِر يَ��اِر ال��دِّ َع��َل��ى أَُم��رُّ
يَ��اَرا ال��دِّ َس��َك��َن َم��ْن ُح��بُّ َوَل��ِك��ْن َق��ْل��ِب��ي َش��َغ��ْف��َن يَ��اِر ال��دِّ ُح��بُّ َف��َم��ا

مجزًَّعا الصوان، بالحجر مقوًرصا بابًا فوجد عظيمة فسحة إىل الباب من دخل ثم
فوجد فيها، بطرفه وجال ونظرها الديار نواحي يف فمىش األلوان، سائر من الرخام بأنواع
وأحرقه وبكى وقبَّله االسم إىل فأتى جدرانها، عىل بالذهب مكتوبًا الدين نور أخيه اسم

األبيات: هذه فأنشد فراقه،

َل��َم��َع��ا ُك��لَّ��َم��ا َع��نْ��ُك��ْم اْل��بَ��ْرَق َوأَْس��أَُل َط��َل��َع��ْت ُك��لَّ��َم��ا َع��نْ��ُك��ْم ��ْم��َس ال��شَّ أَْس��تَ��ْخ��ِب��ُر
َوَج��َع��ا َل��ُه أَْش��ُك��و َوَال َراَح��تَ��يْ��ِه، ِف��ي َويَ��نْ��ُش��ُرنِ��ي يَ��ْط��ِوي��ِن��ي ��ْوُق َوال��شَّ أَِب��ي��ُت
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ِق��َط��َع��ا بَ��ْع��َدُك��ْم ِم��نِّ��ي اْل��َق��ْل��ُب ُق��طِّ��َع َق��ْد َف��َل��ُك��ْم اْل��َم��َدى َط��اَل يَ��ُك��ْن إِْن أَْح��بَ��ابَ��نَ��ا
َوَق��َع��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا َش��ْيءٍ أَْح��َس��ُن َل��َك��اَن ِب��ُرْؤيَ��ِت��ُك��ْم َط��ْرِف��ي َع��َل��ى َم��نَ��نْ��تُ��ْم َف��َل��ْو
َوِس��َع��ا َم��ا اْل��َغ��يْ��ِر ِل��ُح��بِّ اْل��ُف��َؤاَد إِنَّ ُم��ْش��تَ��ِغ��ٌل ِب��اْل��َغ��يْ��ِر أَنَّ��ِن��ي تَ��ْح��َس��بُ��وا َال

البرصي، الدين بدر حسن أم أخيه زوجة قاعة إىل وصل أن إىل يميش صار إنه ثم
املدة عليها طالت فلما والنهار، بالليل والنحيب البكاء لزمت قد ولدها غيبة مدة يف وكانت
تنام وال ونهاًرا، ليًال عليه تبكي وصارت القاعة، وسط يف الرخام من قربًا لولدها عملت
تنشد فسمعها الباب خلف فوقف ها، حسَّ سمع مسكنها إىل وصل فلما القرب، ذلك عند إال

البيتني: هذين القرب عىل

ال��نَّ��ِض��ُر اْل��َم��نْ��َظ��ُر ذَاَك تَ��َغ��يَّ��َر َوَه��ْل َم��َح��اِس��نُ��ُه َزاَل��ْت َه��ْل َق��بْ��ُر يَ��ا ِب��ال��ل��ِه
َواْل��َق��َم��ُر اْل��ُغ��ْص��ُن ِف��ي��َك يُ��ْج��َم��ُع َف��َك��يْ��َف َف��َل��ٌك َوَال بُ��ْس��تَ��اٌن أَنْ��َت َال َق��بْ��ُر يَ��ا

أنه وأعلمها عليها، وسلَّم عليها، دخل قد الدين شمس بالوزير وإذا كذلك هي فبينما
بات الدين بدر حسن ابنها وأن القصة، عن لها وكشف جرى، بما أخربها ثم زوجها، أخو
وولدت ولدك من حملت ابنتي إن لها: وقال الصباح، عند ُفِقد ثم كاملًة، ليلًة ابنته عند
حي، وأنه ولدها خرب سمعت فلما ابنتي. من ولِدِك وولُد ولُدِك وإنه معي، وهو ولًدا،

البيتني: هذين وأنشدته وقبََّلتْهما، قدَميْه عىل ووقعت إليه قامت زوجها، أخا ورأت

اْل��َم��ْس��ُم��وِع ِب��أََط��اِي��ِب أَتَ��ى َف��َل��َق��ْد ِب��ُق��ُدوِم��ِه��ْم ��ِري ُم��بَ��شِّ َدرُّ ل��ل��ِه
ال��تَّ��ْوِدي��ِع َس��اَع��َة تَ��َق��طَّ��َع َق��ْل��بً��ا َوَه��بْ��تُ��ُه ِب��اْل��َخ��ِل��ي��ِع يَ��ْق��نَ��ُع َك��اَن َل��ْو

وبكت، واعتنقته جدته له قامت حرض فلما ليحرضه، عجيب إىل أرسل الوزير إن ثم
ديار إىل معنا للسفر تجهيزك وقت هذا بل بكاء، وقت هذا ما الدين: شمس لها فقال
قامت ثم وطاعًة. سمًعا فقالت: أخي. ابن بولدك وشملك شملنا يجمع أن هللا عىس مرص،
طلع ثم الحال، يف َزْت وتجهَّ وجواريها، وذخائرها أمتعتها جميع وجمعت وقتها، من
مرص، سلطان إىل وتحًفا هدايا معه فبعث وودَّعه، البرصة سلطان إىل الدين شمس الوزير
عىل فنزل دمشق، مدينة إىل وصل حتى سائًرا يزل ولم أخيه، وزوجة هو وقته من وساَفَر
للسلطان نشرتي أن إىل جمعًة بدمشق نقيم إننا معه: مَلْن وقال الخيام، ورضب القانون
إىل ننزل بنا فُقْم الفرجة، إىل اشتقُت إني غالم، يا للطوايش: عجيب قال ثم وتحًفا. هدايا
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طعامه أكلنا كنَّا قد الذي الطباخ لذلك جرى ما وننظر أحوالها، ونعترب دمشق، سوق
وطاعًة. سمًعا الطوايش: فقال أسأناه. ونحن إلينا، أحسن كان قد أنه مع رأسه، وشججنا
ودخَال لوالده، ه التوجُّ إىل القرابة وحرَّكته والطوايش، هو الخيام من خرج عجيبًا إن ثم
الدكان، يف واقًفا فوجداه الطباخ، دكان إىل وصَال أن إىل سائرين زاَال وما دمشق، مدينة
عجيٌب، ونظره منه قربَا فلما ان، رمَّ حب طبخ أنه األمر واَفَق وقد العرص، قبل ذلك وكان
أن اعلم هذا، يا عليك السالم فقال: جبينه، يف بالحجر الرضبة أثر إىل ونظر قلبه، إليه حنَّ
وأطرق إليه، فؤاده وخفق به، أحشاؤه تعلََّقْت الدين بدر إليه نظر فلما عندك، خاطري
ولده إىل رأسه رفع ثم ذلك، عىل قدر فما فمه يف لسانه يدير أن وأراد األرض، إىل برأسه

األبيات: هذه وأنشد متذلًِّال، خاضًعا

َط��ْرَف��ا َوَال ِل��َس��انً��ا أَْم��لُ��ْك َف��َل��ْم ذَِه��ْل��ُت َرأَيْ��تُ��ُه ��ا َف��َل��مَّ أَْه��َوى َم��ْن تَ��َم��نَّ��يْ��ُت
يَ��ْخ��َف َف��َل��ْم ِب��ي الَّ��ِذي إِْخ��َف��اءَ َوَح��اَوْل��ُت َوَم��َه��ابَ��ًة َل��ُه إِْج��َالًال َوأَْط��َرْق��ُت
َح��ْرَف��ا َوَال َوَج��ْدُت َم��ا اْج��تَ��َم��ْع��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ َص��َح��اِئ��ًف��ا ِل��ْل��ِع��تَ��اِب ا ُم��ِع��دٍّ َوُك��نْ��ُت

حنَّ إال الغالم أيها إليك نظرُت ما فوهللا طعامي، من وُكَال قلبي، اجربَا لهما: قال ثم
أكلنا ونحن لنا محبُّ إنك وهللا عجيب: فقال عقل. بغري وأنا إال اتَّبَْعتُك كنُت وما إليك، قلبي
تحلف أن برشط إال أكًال لك نأكل ال ونحن تهتكنا، إن وأردَت َعِقبَها فالزمتنا لقمة، عندك
هذه يف مقيمون فنحن هذا، وقتنا من إليك نعود ال وإال تتبعنا، وال وراءنا تخرج ال أنك
عجيب فدخل ذلك. عيلَّ لكم الدين: بدر فقال للملك. هدايا جدي يأخذ حتى جمعًة املدينة
هللا لعل معنا ُكْل عجيب: فقال رمان، حب ممتلئًة زبديًة لهما َم فقدَّ الدكان، يف والخادم هو
وقد وجهه، يف النظر عن طْرَفه يغضَّ لم وهو معهم وأكل الدين، بدر حسن فَفِرح عنَّا. يفرج
عاشق إنك لك قلُت أني تعلم أََلْم عجيب: له فقال معه. جوارحه كل وصارت قلبه به تعلََّق
األبيات: هذه أنشد كالَمه الدين بدر سمع فلما وجهي. إىل النظَر تُِطِل ال فحسبك ثقيل؟

يُ��نْ��َش��ُر َال َوَح��ِدي��ثُ��َه��ا َم��ْط��ِويَّ��ٌة تَ��ْظ��َه��ُر َال َس��ِري��َرٌة اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي َل��َك
اْل��ُم��ْس��ِف��ُر ��بَ��اُح ال��صَّ اْف��تُ��ِض��َح َوِب��َوْج��ِه��ِه ِب��ُح��ْس��ِن��ِه اْل��ُم��ِن��ي��ِر اْل��َق��َم��ِر َف��اِض��َح يَ��ا
َوتَ��ْك��ثُ��ُر تَ��ِزي��ُد أَبَ��ًدا َوَم��َع��اِه��ُد تَ��نْ��َق��ِض��ي َال أََم��اَرٌة َس��نَ��اَك ِف��ي ِل��ي
َك��ْوثَ��ُر َوِري��ُق��َك َظ��َم��ِئ��ي ِم��ْن َوأَُم��وُت َج��نَّ��ِت��ي َوَوْج��ُه��َك ُح��ُرِق��ي ِم��ْن َف��أَذُوُب
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املاء أيديهما عىل وَكبَّ ساعًة، الطوايش ويلقم ساعًة عجيبًا م يلقِّ الدين بدر فصار
الورد ماء عليهما ورشَّ بها أيديهم فمسح وسطه من حرير فوطة وحلَّ غسَال، حتى
الورد بماء ممزوجة رشبات من بقلتني عاد ثم الدكان من وخرج عنده، كان قمقم من
الخادم، وناَوَل ورشب عجيب فأخذ إحسانكما. َما تمِّ وقال: أيديهما بني َمها وقدَّ ك، املمسَّ
انرصَفا ثم عادتهما، خالف عىل شبًعا وشبَعا بطونهما، امتألت حتى يرشبان يزاَال ولم
بدر حسن والده أم جدته عىل عجيب ودخل خيامهما، إىل وصَال حتى مشيهما يف وأرسَعا
البيتني: هذين أنشدت إنها ثم وبَكْت، َدْت فتنهَّ الدين، بدر ولَدها وتذكََّرْت فقبََّلتْه، الدين

َط��َم��ُع بَ��ْع��َدُك��ْم َح��يَ��اِت��ي ِف��ي ِل��ي َك��اَن َم��ا يَ��ْج��تَ��ِم��ُع ��ْم��َل ال��شَّ ِب��أَنَّ أَُرجَّ َل��ْم َل��ْو
ُم��طَّ��ِل��ُع اْألَْس��َراِر َع��َل��ى َربِّ��ي َوال��ل��ُه ُح��بِّ��ُك��ُم َغ��يْ��ُر ُف��َؤاِدي ِف��ي َم��ا أَْق��َس��ْم��ُت

وقدَّمت قامت ذلك فعند دمشق. مدينة يف قال: كنَت؟ أين ولدي، يا لعجيب: قالت ثم
فقال سيدك. مع اقعد للخادم: وقالت الحالوة، قليل وكان الرمان، حب من طعام زبدية له
جلس ملا فإنه عجيب وأما الخادم، جلس ثم األكل. يف شهية لنا ما وهللا نفسه: يف الخادم
قليل فوجده وأكلها، الرمان حب يف وغمسها لقمًة فأخذ ورشب، أكل بما ممتلئًا بطنه كان
جدته: فقالت الوحش! الطعام هذا يشء أي وقال: َر فتضجَّ شبعانًا، كان ألنه الحالوة؛
بدر حسن والدك إال مثيل الطبيَخ يُْحِسُن أحَد وال طبخته، وأنا طبيخي أتعيب ولدي، يا
رأينا الساعة هذه يف نحن ُمتَقن، غري هذا طبيخك إن سيدتي، يا وهللا عجيب: فقال الدين؟!
ي يشهِّ فإنه طعامه وأما القلب، لها ينفتح رائحته ولكن رمان، حب طبخ طباًخا املدينة يف
فلما قليًال، وال كثريًا يساوي ال فإنه إليه بالنسبة طعامك وأما تأكل، أن املتخوم نفَس
الصباح شهرزاد وأدرك الخادم. إىل ونظرت شديًدا، غيًظا اغتاظت كالمه جدته سمعت

املباح. الكالم عن فسكتت
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إىل ونظرت اغتاظت كالمه سمعت ملا عجيب جدة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الطباخني. دكاكني إىل به دخلَت ألنك ولدي؟ أفسدَت أنت هل ويلك! له: وقالت الخادم،
لقد وِهللا عجيب: فقال جواًزا. جزنا ولكن الدكان، دخلنا ما وقال: وأنكر الطوايش خاف
عىل وأغرته زوجها أخا وأخربت جدته فقامت طعامك. من أحسن وهو وأكلنا دخلنا
فخاف الطباخ؟ دكان بولدي دخلَت ِلَم له: فقال الوزير، قدام الخادم فحرض الخادم،
شبعنا، حتى الرمان حب من وأكلنا دخلنا بل عجيب: فقال دخلنا. ما وقال: الخادم
فقال فأنكر، وسأله الخادم، عىل الوزير غضب فازداد وسكر. بثلج رشابًا الطباخ وأسقانا
أن وأراد الخادم، َم تقدَّ ذلك فعند امنا. قدَّ وُكْل فاقعد صحيًحا كالمك كان إن الوزير: له
الوزير فعرف البارحة. من شبعان إني سيدي، يا وقال: اللقمة، ورمى يقدر فلم يأكل
الوجيع، بالرضب عليه ونزل فطرحنه يطرحنه، أن الجواري فأمر الطباخ، عند أكل أنه
انطق له: وقال الرضب، عنه منع ثم البارحة. من شبعان إني سيدي، يا وقال: فاستغاث
وهللا منه، لنا فغرف الرمان، حب يطبخ وهو الطباخ دكان دخلنا أننا اعلم فقال: بالحق.

قدامنا. الذي هذا من أقبح رأيت وال مثله، عمري أكلُت ما
لنا وتجيء الطباخ هذا إىل تذهب أن بد ال وقالت: الدين، بدر حسن أم فغضبت
فقال وأطيب. أحسن أيهما يقول حتى لسيدك وتريه عنده، الذي من رمان حب بزبدية
إىل وصل حتى الخادم فمىض دينار، ونصف زبدية أعطته الحال ففي نعم. الخادم:
طبخه رمان حب هناك ألن سيدنا؛ بيت يف طعامك عىل تراهنَّا نحن للطباخ: وقال الدكان،
الرضب أكلنا فقد وأتقنه، طهيه يف بالك وأَِدْر دينار، النصف بهذا لنا فهات البيت، أهل
أحٌد يُحِسنه ال الطعام هذا إن وهللا وقال: الدين بدر حسن فضحك طبيخك. عىل املوجع
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باملسك وختمها وأخذها الزبدية، غرف إنه ثم بعيدة. بالد يف اآلن وهي ووالدتي، أنا إال
وذاقتها، حسن والدة فأخذتها إليهم، وصل حتى بها وأرسع الخادم فأخذها الورد، وماء
فبُِهت عليها؛ مغشيٍّا وقعت ثم فرصَخْت طبَّاخها، فعرَفْت وجودته طعمها ُحْسن ونظرت
الدنيا يف ولدي كان إْن وقالت: أفاقت ساعة بعد الورد، ماء عليها وا رشُّ ثم ذلك، من الوزير
ألن محالة؛ وال فيه شكَّ ال الدين بدر حسن ولدي وهو هو، إال هذا الرمان حب طبخ فما

طبخه. علَّمته ألني أنا؛ إال غريه يطبخه أحد وما طعامه، هذا
أخي! ابن رؤية إىل شوقاه وا وقال: شديًدا، فرًحا فرح كالمها الوزير سمع فلما
من قام الوزير إن ثم تعاىل. هللا من إال به االجتماع نطلب وما شملنا؟! األيام تجمع أَتَُرى
دكان إىل رجًال عرشون منكم يميض وقال: معه، الذين الرجال عىل وصاح وساعته وقته
يحصل إيذاء غري من مكاني إىل غصبًا ويجرونه بعمامته، ويكتفونه ويهدمونها الطباخ،
بنائب واجتمع السعادة، دار إىل وساعته وقته من ركب الوزير إن ثم نعم. له: فقالوا له.
وقال: تقبيلها، بعد رأسه عىل فوضعها السلطان، من معه التي الكتب عىل وأطلعه دمشق،
فذهبوا دكانه، إىل يذهبوا أن حجابه أمر الحال ففي طباخ. رجل قال: غريمك؟ هو وَمن
ما جماعته فعلت السعادة دار إىل َه توجَّ ملا ألنه مكسور؛ فيها يشء وكل مهدومة، فرأوها
يف يقول الدين بدر وحسن السعادة، دار من الوزير مجيء منتظرين وصاروا به، أمرهم
الوزير حرض فلما األمر؟ هذا يل صار حتى الرمان حب يف رأوا يشء أي تَُرى يا نفسه:
طلب الخيام دخل فلما به، وسفره غريمه أخذ يف له أِذَن وقد دمشق، نائب عند من
شديًدا، بكاء بكى ه عمِّ إىل الدين بدر حسن نظر فلما بعمامته، ُمكتًَّفا فأحرضوه الطباخ
فهل نعم، قال: الرمان؟ حب طبخت الذي أنت له: فقال عندكم؟ ذنبي ما موالي، يا وقال:
أََما سيدي، يا له: فقال جزائك. أقلُّ هذا له: فقال الرقبة؟ رضَب يُوِجب شيئًا فيه وجدتم

الساعة. هذه يف نعم، الوزير: له فقال ذنبي؟ عىل توقفني
معهم، الدين بدر حسن وأخذوا الجمال، هاتوا وقال: الغلمان، عىل رصخ الوزير إن ثم
فحطوا الليل، أقبل أن إىل سائرين يزالوا ولم وساروا، عليه وقفلوا صندوق، يف وأدخلوه
ولم الصندوق، إىل وأعادوه فأطعموه، الدين بدر حسن وأخرجوا الطعام، من شيئًا وأكلوا
هل له: وقال الصندوق، من الدين بدر حسن فأخرجوا مكاٍن إىل وصلوا حتى كذلك يزالوا
وأعادوه فقيَّدوه قيِّدوه. الوزير: فقال سيدي. يا نعم قال: الرمان؟ حب طبخَت الذي أنت
حسن بإخراج فأمر الزبدانية، يف نزلوا وقد مرص، إىل وصلوا أن إىل وساروا الصندوق، إىل
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حسن فقال خشب. لعبة لهذا اصنع وقال: نجار بإحضار وأمر الصندوق، من الدين بدر
كلها. املدينة بك أدور ثم فيها، وأسمرك عليها أصلبك فقال: بها؟ تصنع وما الدين: بدر
الرمان، حب طبيخك إتقان عدم عىل الوزير: فقال ذلك؟ بي تفعل يشء أي عىل فقال:
كله؟ هذا معي تصنع فلفًال ناقًصا لكونه وهل له: فقال فلفًال؟ ناقص وهو طبخته كيف
ناقًصا كونه أجل من الوزير: له فقال واحدة؟ أكلًة تطعموني يوم وكل حبيس كفاك أََما
يف يتفكَّر وصار روحه، عىل وحزن الدين، بدر حسن َب فتعجَّ القتل. إال جزاؤك ما فلفًال
عقلك، مثل التي السخيفة العقول يف له: فقال تتفكَّر؟ يشء أي يف الوزير: له فقال نفسه،
له فقال الفلفل. نقص ألجل األفعال هذه معي فعلَت كنَت ما عقل عندك كان لو فإنه
فعلتَه الذي إن الدين: بدر حسن فقال ملثله. تعود ال حتى نؤذيك أن علينا يجب الوزير:
وهو الخشب، يصلح والنجار هذا وكل صلبك. من بد ال فقال: أذيتي. فيه يشء أقل معي
يف وقال: الصندوق، يف ووضعه عمه فأخذه الليل، أقبل أن إىل كذلك يزالوا ولم إليه، ينظر

صلبك. يكون غٍد
املدينة، ودخل قدامه، الصندوق وأخذ وركب فقام نام، أنه عرف حتى عليه صرب ثم
عمك، بابن شملك جمع الذي هلل الحمد الحسن: ست البنته قال ثم بيته، دخل أن إىل وسار
الشمع، وأوقدن فقمن بذلك، الجواري فأمَرِت الجالء. ليلَة فرشه مثل البيت وافريش قومي
يشء كل يضعوا أن وأمر قرأها، ثم البيت، أمتعة فيها كتب التي الورقة الوزير أخرج وقد
الوزير إن ثم بعينها، الجالء ليلة أنها يف يشك ال ذلك رأى إذا الرائي إن حتى مكانه، يف
الرسوال، وكذلك بيده، فيه حطَّها الذي مكانها يف الدين بدر حسن عمامة يحطَّ أن أمر
ليلة كانت كما نفسها تتحف أن ابنته أمر الوزير إن ثم الطراحة، تحت الذي والكيس
يف عيلَّ أبطأَت قد له: فقويل عمك ابن عليك دخل إذا لها: وقال املخدع، وتدخل الجالء،

التاريخ. هذا وكتب النهار، إىل معه وتحدَّثي عندك، يبيت وَدِعيه الخالء، بيت دخولك
ما وخلع رجَليْه، من القيَد فكَّ أن بعد الصندوق، من الدين بدر أخرج الوزير إن ثم
ال نائم وهو هذا كل رسوال، غري من رفيع وهو النوم، بقميص وصار الثياب، من عليه
أنا هل نفسه: يف فقال ، نريِّ دهليز يف نفسه فوجد النوم من الدين بدر انتبه ثم بذلك، يعلم
وإذا ونظر، ثاٍن باب إىل قليًال فمىش الدين بدر قام ثم اليقظة؟ يف أم أحالم أضغاث يف
وحوائجه، عمامته ورأى والرسير، املخدع ورأى العروسة، فيه انجلت الذي البيت يف هو
أم املنام يف هذا هل نفسه: يف وقال رجًال ر ويؤخِّ رجًال يقدِّم وصار بُِهَت، ذلك نظر فلما
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التي العروسة مكان هذا إن وهللا متعجب: وهو ويقول جبينه يمسح وصار اليقظة؟ يف
صندوق. يف كنُت قد أنا فإني عيلَّ، فيه انجَلْت

له: وقالت الناموسية، طرف رفعت الُحْسن بستِّ وإذا نفسه، يخاطب هو فبينما
إىل ونظر كالمها سمع فلما الخالء. بيت يف عني أبطأَت فإنك تدخل؟ أََما سيدي، يا
َ وتحريَّ له، جرى فيما وتفكََّر َد وتنهَّ دخل ثم أحالم. أضغاث هذا إن وقال: ضحك وجهها،
دينار، األلف فيه الذي والكيس ورسواله عمامته رأى وملا قضيته، عليه وأشكلت أمره، يف
قالت ذلك فعند متحريًا، ب التعجُّ فرط من وصار أحالم. أضغاث يف أني أعلم هللا قال:
وقال: فضحك الليل؟ أول يف هكذا كنَت ما ًا، متحريِّ بًا متعجِّ أراَك يل ما الحسن: ست له
الكنيف إىل خرجَت إنما أنت حواليك، هللا اسم سالمتك له: فقالت عنك؟ غائبًا يل عاًما كم
وقال ضحك، ذلك الدين بدر سمع فلما عقلك؟ يف جرى يشء فأي وترجع، حاجًة لتقيض
كنُت أني فحلمُت الراحة، بيت يف النوم غلبني عندك من خرجُت ملَّا ولكنني صدقِت، لها:
ومعه األكابر، أوالد من صغري جاءني وكأنه سنني، عرش بها وأقمُت دمشق، يف طباًخا

وكذا. كذا أمره من وحصل خادم
وهللا فقال: عليه، الرضب أثر فرأى جبينه، عىل بيده مسح الدين بدر حسن إن ثم
هذا لعل قال: ثم اليقظة. يف فكأنه ه، فشجَّ جبيني عىل رضبني ألنه حق؛ كأنه سيدتي يا
بال دمشق إىل سافرت كأني املنام يف فرأيُت ونمنا، وأنت أنا تعانقُت حني حصل املنام
أني رأيُت كأني وهللا وقال: ساعًة بُِهَت ثم طباًخا. وعملت رسوال، وال عمامة وال طربوش
يف كله هذا فرأيت الراحة، بيت يف نمُت إال كأني ما وهللا قليل، وفلفله رمان حب طبخت
جميع لها فحكى ذلك؟ عىل زيادًة رأيتَه يشء أي عليك، باهلل الحسن: ست له فقالت املنام.
عىل له: فقالت خشب. لعبة عىل صلبوني َلكانوا انتبهُت أني لوال وهللا قال: ثم رآه، ما
وكرسوا دكاني، أخرجوا كأنهم ورأيُت الرمان، حب يف الفلفل قلة عىل فقال: يشء؟ أي
أرادوا ألنهم خشب؛ من لعبًة يل ليصنع بالنجار وجاءوا صندوق، يف وحطوني مواعيني،
فضحَكْت اليقظة. يف يجعله ولم املنام يف كله ذلك يل جعل الذي هلل فالحمد عليها، صلبي
يف إال كأنه ما وهللا وقال: تذكََّر ثم صدره، إىل ها وضمَّ صدرها، إىل تْه وضمَّ الحسن ست
أمره، يف متحري وهو نام إنه ثم الحال. حقيقة وال الخرب، يشء أي عرفُت ما فأنا اليقظة،
ثم الصباح، إىل كذلك يزل ولم اليقظة. يف رأيته يقول: وتارًة املنام. يف رأيتُه يقول: فتارًة
عليك باهلل وقال: الدين بدر حسن له فنظر عليه، فسلَّم الدين شمس الوزير ه عمُّ عليه دخل
الفلفل؟ قليَل لكونه الرمان حب شأن من دكاني وتسمري بتكتيفي أمرَت الذي أنَت أََما
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٢٤ الليلة كانت فلما

ابن أنت مختفيًا، كان ما وبان الحق ظهر أنه ولدي يا اعلم الوزير: قال ذلك فعند
ْقُت تحقَّ وما الليلة، تلك ابنتي عىل دخلَت الذي أنك ْقُت تحقَّ حتى ذلك فعلُت وما أخي،
كتبتها التي والورقتني؛ وذهبَك ورسواَلك عمامتَك وعرفَت البيَت، عرفَت رأيتَُك حتى ذلك
أمك وأما أعرفك. كنُت وما ذلك، قبل رأيتَُك ما فإني أخي، والدك كتبها والتي بخطك،
الدين بدر حسن سمع فلما وبكى. عليه نفسه رمى ثم البرصة. من معي بها جئُت فإني
الوزير: له قال ثم الفرح، شدة من وبكى عمه وعانََق العجب، غايَة َب تعجَّ عمه، كالَم
بينه جرى ما جميع له وحكى والدك. وبني بيني جرى ما كله ذلك سبب إن ولدي، يا
رآه فلما عجيب، إىل أرسل الوزير إن ثم البرصة، إىل والده سفر بسبب وأخربه أخيه، وبني
نفسه رمى ذلك فعند ولدك. هذا الوزير: فقال بالحجر. رضبني الذي هذا هذا قال: والده

األبيات: هذه وأنشد عليه،

أَْج��َف��اِن��ي ِم��ْن ال��دَّْم��ُع َوَف��اَض َزَم��نً��ا َش��ْم��ِل��نَ��ا تَ��َف��رُِّق َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت َوَل��َق��ْد
ِب��ِل��َس��اِن��ي ُف��ْرَق��ًة أَذُْك��ُر ُع��ْدُت َم��ا َش��ْم��َل��نَ��ا اْل��ُم��َه��يْ��ِم��ُن َج��َم��َع إِْن َونَ��ذَْرُت
أَبْ��َك��اِن��ي َس��رَّنِ��ي َق��ْد َم��ا َف��ْرِط ِم��ْن إِنَّ��ُه َح��تَّ��ى َع��َل��يَّ ��ُروُر ال��سُّ َه��َج��َم

البيتني: هذين وأنشَدْت عليه، روَحها وألَقْت والدتُه، إليه التفتَْت شعره من فرغ فلما

��ِري َف��َك��فِّ َزَم��اُن يَ��ا يَ��ِم��ي��نُ��َك َح��نَ��ثَ��ْت ُم��َك��دِِّري يَ��َزاُل َال أَْق��َس��َم ال��دَّْه��ُر
��ِري َوَش��مِّ ��ُروِر ال��سُّ َداِع��ي إَِل��ى َف��انْ��َه��ْض ُم��َس��اِع��ِدي َواْل��َح��ِب��ي��ُب َواَف��ى ��ْع��ُد ال��سَّ

فشكروا قاساه، ما جميَع لها وحكى بعده، لها وقع ما جميَع له حكت والدته إن ثم
له، جرى بما وأخربه السلطان، إىل طلع الوزير إن ثم ببعضهم، شملهم جْمِع عىل هللا
الوزير إن ثم األوقات، َمَمرِّ عىل حكايًة ليكون السجالت يف ذلك يُؤرَّخ أن وأمر َب فتعجَّ
اللذات، هادم أتاهم أن إىل عيٍش ألذ يف أخيه وزوجة وابنهما وابنته أخيه ابن مع أقام

الجماعات. ومفرِّق
الخليفة فقال الدين. نور وأخيه الدين شمس للوزير جرى ما املؤمنني أمري يا وهذا
ما له ورتََّب عنده، من رسية للشاب ووهب عجاب. َليشءٌ هذا إن وِهللا الرشيد: هارون

ينادمه. ن ممَّ وصار به، يعيش
واملبارش واليهودي واألحدب الخياط حكاية من بأعجب هذا وما قالت: البنت إن ثم

حكايتهم؟ وما امللك: قال لهم. وقع فيما والنرصاني
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والخياط واملبارشواليهودي والنرصاني األحدب حكاية

األحدب حكاية

مدينة يف واألوان العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه السعيد امللك أيها بلغني قالت:
يف وزوجته هو يخرج وكان والطرب، اللهو يحب الرزق، مبسوط خياط رجل الصني
آِخَره ورجعا النهار، أول من يوًما فخرَجا املنتزهات، غرائب عىل يتفرجان األحيان بعض
وتُِزيل الغضبان، تُضِحك رؤيتُه أحدَب رجًال طريقهما يف فوجَدا املساء، عند منزلهما إىل
عليه عزَما إنهما ثم عليه، يتفرجان وزوجته هو الخياُط َم تقدَّ ذلك فعند واألحزان، الهمَّ
البيت، إىل معهما ومىش ذلك إىل فأجابهما الليلة، تلك لينادمهما بيتهما إىل معهما يروح أن
وحالوًة وليمونًا، وخبًزا مقليٍّا سمًكا فاشرتى أقبل قد الليل وكان السوق، إىل الخياط فخرج
الخياط امرأة فأخذت يأكلون، وجلسوا األحدب قدام السمك وحطَّ رجع ثم بها، يتحلُّون
دفعًة إال تأكلها ما وهللا وقالت: بكفها، فمه وسدت لألحدب، ولقمتها كبرية سمك جزلة
فتصلَّبَْت قوية شوكة فيها وكان فابتلعها تمضغها. حتى أمهلك وال واحد، نَفٍس يف واحدة
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك فمات. أجله، انقضاء ألجل حْلِقه يف
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٢٥ الليلة كانت فلام

فمات السمك جزلة األحدَب لقمِت ملا الخياط امرأة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
املسكني هذا العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال الخياط: فقال وقته، يف أجله النقضاء
الشاعر: قول سمعَت أََما التواني، هذا وما املرأة: فقالت أيدينا! عىل هكذا إال موته كان ما

َوأَْح��َزاُن َه��مٌّ ِب��ِه يَ��ُك��وُن أَْم��ٍر َع��َل��ى ِب��اْل��ُم��َح��اِل نَ��ْف��ِس��ي أَُع��لِّ��ُل ِل��ي َم��ا
ُخ��ْس��َراُن ال��نِّ��ي��َراِن َع��َل��ى اْل��ُق��ُع��وَد إِنَّ َخ��َم��َدْت َوَم��ا نَ��اٍر َع��َل��ى اْل��ُق��ُع��وُد َم��اذَا

حرير، فوطة عليه وانرش حضنك، يف واحمله ُقْم قالت: أفعله؟ وما زوجها: لها فقال
نؤديه أن ومرادنا أمه، وهذه ولدي هذا وُقْل: الليلة، هذه يف ورائي وأنت قدامك أنا وأخرج
وزوجته حضنه، يف األحدب وحمل قام الكالَم، هذا الخياط سمع فلما ليداويه. الطبيب إىل
فكلُّ مكان؟ أي يف لك كان الجدري وهذا وجعك؟ محل أين سالمتك، ولدي، يا تقول:
منزل عن يسأالن وهما سائرين يزاَال ولم بالجدري. مصاب طفل معهما يقول: رآهما َمن
سوداء، جاريٌة لهما فنزَلْت الباب فقرَعا يهودي، طبيب بيت عىل دلُّوهما حتى الطبيب
خربكم؟ ما الجارية: فقالت معه، وأمه صغريًا حامٍل بإنسان وإذا ونظَرْت، الباَب وفتحِت
دينار، الربع هذا فخذي الطبيب، ينظره أن مرادنا صغري معنا الخياط: امرأة فقالت
ودخلت الجارية، فطلعت ضعف. لحقه فقد ولدي، لريى ينزل ودعيه لسيدك وأعطيه
فأوقفه بأنفسنا. ونفوز هنا األحدب دَِع لزوجها: وقالت العتبة داخل الخياط زوجة
اليهودي عىل دخلت فإنها الجارية وأما وزوجته، هو وخرج الحائط، إىل وأسنده الخياط،
وتصف لك، دينار ربع أعطياني وقد ورجل، امرأة مع ضعيف البيت أسفل يف له: وقالت

يوافقه. ما لهما



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

نزل ما فأول الظالم، يف ونزل عاجًال، وقام فرح، دينار الربَع اليهودي رأى فلما
لهارون يا كلمات! والعرش للموىل، يا للعزيز، يا فقال: ميت، وهو األحدب يف رجله عثرت
بقتييل أخرج فكيف فمات، أسفل إىل فوقع املريض، هذا يف عثرُت كأني نون! بن ويوشع
وما له: فقالت بذلك، وأعلمها زوجته، إىل البيت حوش من به وطلع فحمله بيتي؟ من
به نطلع وأنت فأنا أرواحنا، راحت النهار طلوع إىل هنا قعدَت فإْن هنا؟! ها قعودك
ما وكثريًا السلطان، مطبخ عىل مبارش رجل فإنه املسلم؛ جارنا بيت يف ونرميه السطح
عليه تنزل ليلة فيه استمر وإِن والفرئان، األطعمة من فيه ا ممَّ وتأكل بيته يف القطط تأتي
وأنزاله األحدب، حامالن وهما وزوجته اليهودي فطلع جميعه. وتأكله السطوح من الكالب
نزول يستقر ولم وانرصَفا، نزَال ثم للحائط، مالصًقا وجعاله األرض، إىل ورجَليْه بيَديْه
ابن فوجد مضيئة، شمعة ومعه البيت وطلع وفتحه البيت إىل جاء قد واملباِرش إال األحدب
يرسق الذي إن وهللا هذا؟ ما املبارش: ذلك فقال املطبخ، جانب يف الزاوية يف واقًفا آدم
القطط من خبأته ولو دهن، أو لحم من وجده ما فيأخذ آدم ابن إال هو ما حوائجنا،
أخذ ثم السطوح. من ينزل ألنه يفيد؛ ال جميًعا وكالبها الحارة قطط قتلُت وإْن والكالب؛
ميتًا، فوجده فوقع، صدره عىل بها رضبه ثم عنده، فصار بها ووكزه عظيمة مطرقة
وهذه واللحم الدهن هللا لعن وقال: نفسه عىل وخاف باهلل، إال قوة وال حول ال وقال: فحزن
أََما فقال: أحدب، هو فإذا إليه نظر ثم يدي؟ عىل الرجل ذلك منية فرَغْت كيف الليلة،
بسرتك اسرتني ستَّار، يا والدهن؟! اللحم وترسق حراميٍّا، تكون حتى أحدب أنك يكفي

الجميل.
أول إىل به سائًرا زال وما الليل، آخر يف بيته من به ونزل أكتافه، عىل حمله ثم
سمسار وهو بنرصاني وإذا وانرصف، وتركه عطفة رأس يف دكان بجانب فأوقفه السوق،
زال فما قريب. املسبح إن سكره: له فقال الحمام يريد فخرج سكراَن، وكان السلطان،
فوجد التفاته منه فالحت قباله، املاء يريق وجعل األحدب، من قرب حتى ويتمايل يميش
واقًفا األحدب رأى فلما الليل، أول يف عمامته خطفوا قد النرصاني وكان واقًفا، واحًدا
األرض، يف فوقع رقبته، عىل األحدب ولكم كفه فطبق عمامته، خطف يريد أنه اعتقد
وصار رضبًا، سكره شدة من األحدب عىل نزل ثم السوق، حارس عىل النرصاني وصاح
الحارس: فقال يرضبه، وهو املسلم عىل بارًكا النرصاني فوجد الحارس فجاء خنًقا، يخنقه
ثم مسلًما؟ النرصاني يقتل كيف فقال: ميتًا، فوجده الحارس إليه َم فتقدَّ فقام عنه. ُقْم
مسيح، يا نفسه: يف يقول والنرصاني الوايل، بيت إىل به وجاء وكتََّفه، النرصاني عىل قبض
الفكرة. وجاءت السكرة راحت قد لكمة، يف مات ما أرسع وما هذا؟ قتلُت كيف عذراء، يا
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٢٥ الليلة كانت فلما

السياف، عىل يُناَدى أن الوايل وأمر الوايل، بيت يف باتا والنرصاني األحدب إن ثم
الحبل، النرصاني رقبة يف ورمى السياف وجاء تحتها، وأوقفه خشبة للنرصاني ونصب
املشنقة، تحت واقف وهو النرصاني فرأى الناس، َشقَّ قد باملبارش وإذا يعلقه، أن وأراد
قتلتَه؟ يشء ألي الوايل: له فقال قتلتُه. الذي أنا تفعل، ال للسياف: وقال الناس ففسح
بمطرقة فرضبته مصالحي ورسق السطح، من نزل فرأيته بيتي الليلَة دخلُت إني قال:
ثم كذا. عطفة يف كذا موضع يف وأوقفته السوق، إىل به وجئُت فحملته فمات، صدره عىل
فلما غريي. تشنق فال نرصاني! بسببي يُقتَل حتى مسلًما قتلُت أني كفاني ما املباِرش: قال
باعرتافه. هذا اشنق للسياف: وقال السمسار، النرصاني أطلق املباِرش كالَم الوايل سمع
أن وأراد الخشبة، تحت وأوقفه املباِرش، رقبة يف ووضعه النرصاني، رقبة من الحبل فأخذ
فما تفعل، ال له: وقال السياف عىل وصاح الناس، شقَّ قد الطبيب باليهودي وإذا يعلِّقه،
فال فمات، برجيل فيه فعثرُت إليه فنزلُت ليتداوى، بيتي يف جاءني أنه وذلك أنا؛ إال قتله

واقتلني. ، املباِرشَ تقتل
ووضعه املباِرش، رقبة من الحبَل السياُف فأخذ الطبيب، اليهودي بقتل الوايل فأمر
فما تفعل، ال للسياف: وقال الناس، وشقَّ جاء بالخياط وإذا الطبيب، اليهودي رقبة يف
سكران األحدب هذا فلقيُت العشاء وقت وجئت أتفرج، بالنهار كنت أني وذلك أنا، إال قتله
سمًكا واشرتيت بيتي إىل به وجئت عليه، أتفرج فوقفت بفرحة، يغني وهو دف ومعه
لوقته، فمات فزور فمه، يف ودستهما ولقمًة سمك قطعَة زوجتي فأخذَْت نأكل، وقعدنا
فقلت الباب، لنا وفتحت الجارية فنزلت اليهودي، لبيت به وجئنا وزوجتي أنا فأخذته
دواءً. له وِصْف انظره تعال ضعيف ومعهما ورجًال امرأة بالباب إن لسيدك قويل لها:
أنا ومضيت السلم، جهة إىل األحدَب وأسندُت لسيدها، فطلعْت دينار، ربع وأعطيتها
هذا؟ أصحيح لليهودي: الخياط قال ثم قتله. أنه فظن فيه فعثر اليهودي فنزل وزوجتي،
الوايل سمع فلما واشنقني. اليهودي أطلق له: وقال للوايل، الخياط والتفت نعم. قال:
أطلق للسياف: قال ثم الكتب. يف يُؤرَّخ أمر هذا إن وقال: األحدب، أمر من َب تعجَّ كالمه
وال هذا، ر ونؤخِّ هذا نقدِّم هل وقال: السياف َمه فقدَّ باعرتافه. الخياط واشنق اليهودي،

الخياط. رقبة يف الحبل وضع ثم واحًدا؟ نشنق
مسخرة كان إنه فقيل األحدب، أمر من كان ما وأما هؤالء، أمر من كان ما فهذا
وثاني الليلة، تلك عنه غاب األحدب سكر فلما يفارقه، أن يقدر ال السلطان وكان للسلطان،
وهو الوايل به طلع موالنا، يا له: فقالوا الحارضين بعض عنه فسأل النهار، نصف إىل يوم
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ما يقول: وكلٌّ وثالث، ثاٍن له فحرض القاتل، ليشنق الوايل فنزل قاتله، بشنق وأمر ميت،
عىل رصخ الكالَم هذا امللك سمع فلما له. قتله سبَب للوايل يذكر واحد وكل أنا، إال قتله
أن كاد السياف فوجد الحاجب فنزل جميًعا. بهم َوأِْتني الوايل، إىل انزل له: وقال الحاجب
ثم امللك. بلغت القضية أن الوايلَ وأَْعِلِم تفعل، ال وقال: الحاجب عليه فرصخ الخياط، يقتل
بالجميع وطلع واملباِرش، والنرصاني واليهودي والخياط محموًال، معه األحدب وأخذ أخذه
الجميع، من جرى ما جميع له وحكى األرض، قبََّل يديه بني الوايل تمثََّل فلما امللك، إىل
يُكتَب أن وأمر الطرب، وأخذه َب تعجَّ الحكاية هذه امللك سمع فلما إفادة، اإلعادة يف وليس
َم تقدَّ ذلك فعند األحدب؟ هذا قصة مثل سمعتم هل للحارضين: وقال الذهب، بماء ذلك
وأغرب أعجب وهو يل، جرى بيشء ثْتَُك حدَّ يل أذنَت إن الزمان، ملك يا وقال: النرصاني،

عندك. بما ثنا حدِّ امللك: فقال األحدب. قصة من وأطرب

النرصاني حكاية

وأوقفني بمتجر، أتيُت الديار تلك دخلُت ملا أني الزمان ملك يا اعلم النرصاني: فقال
سمساًرا، والدي وكان بها، وتربَّيُْت قبطها، من وأنا بمرص، مولدي وكان عندكم، املقدور
من يوًما قاعد أنا فبينما مكانه، سمساًرا فعملت والدي، تويف الرجال مبلَغ بلغُت فلما
رآني فلما حماًرا، راكب وهو ملبوس، أفخر وعليه يكون، ما أحسن بشاب وإذا األيام،
يساوي َكْم وقال: السمسم، من قدر وفيه منديًال فأخرج له، تعظيًما إليه فقمُت عيلَّ، سلَّم
خان إىل واعمد والكيالني، الرتاسني خذ يل: فقال درهم. مائة له: فقلت هذا؟ من اإلردبُّ
فيه الذي بمنديله السمسم وأعطاني ومىض، وتركني فيه. تجدني النرص باب يف الجوايل
أربعة معي فأخذت درهًما، وعرشين مائًة أردبٍّ كل ثمن فبلغ املشرتين، عىل فدرُت العينة،
فكيَّلناه وفتحه، املخزن إىل قام رآني فلما انتظاري، يف فوجدتُه إليه ومضيت تراسني،
سمرسة، دراهم عرشة إردبٍّ كل يف لك الشاب: فقال إردبٍّا، خمسني فيه ما جميع فجاء
يل ويبقى خمسمائة، منها لك آالف، خمسة الثمن وقدر عندك، واحفظه الثمن واقبض
كما األمر له: فقلت وأخذتها. إليك جئُت حواصيل بيع فرغ فإذا وخمسمائة، آالف أربعة
عني وغاب درهم، ألف اليوم ذلك يف يل فحصل عنده، من ومضيُت يديه، قبَّْلُت ثم تريد.
أجيء حتى احفظها فقال: حارضة. هي ها فقلُت: الدراهم؟ أين يل: وقال جاء ثم شهًرا،
فقمُت الدراهم؟ أين يل: وقال جاء ثم شهًرا، عني فغاب أنتظره فقعدت فآخذها. إليك
حتى الدراهم احفظ يل: وقال فأبى شيئًا؟ عندنا تأكل أن لك هل له: وقلت عليه وسلَّْمُت
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فغاب أنتظره، وقعدُت الدراهم، له وأحرضُت فقمُت وىلَّ ثم منك. فآخذها وأجيء أميض
الدراهم، له وأحرضت فقمُت وىلَّ ثم منك. آخذها اليوم هذا بعد وقال: جاء ثم شهًرا، عني
بعد ثم السماحة. كامل الشاب هذا إن نفيس: يف فقلت شهًرا، عني فغاب أنتظره، وقعدت
ووجهه الحمام، من خرج قد وكأنه البدر ليلة كالقمر وهو فاخرة، ثياب وعليه جاء الشهر
الشاعر: قال ذلك مثل ويف عنرب، قرص كأنها وشامة أزهر وجبني أحمر بخد وهو كالقمر،

َط��َل��َع��ا َق��ْد َواْإلِْق��بَ��اِل اْل��ُح��ْس��ِن َغ��ايَ��ِة ِف��ي اْج��تَ��َم��َع��ا َق��ِد بُ��ْرٍج ِف��ي ��ْم��ُس َوال��شَّ اْل��بَ��ْدُر
َدَع��ا ��ُروِر ال��سُّ َداِع��ي ِع��نْ��َدَم��ا َل��ُه َف��يَ��ا َه��ًوى ِل��ل��نَّ��اِظ��ِري��َن ُح��ْس��نَ��ُه��َم��ا َوَزاَد
َس��َع��ى َواْل��ُف��َؤاُد َراَح��ْت ال��رُّوُح إَِل��يْ��ِه��َم��ا َك��ُم��َال َوَق��ْد َزاَدا َق��ْد َوال��ظَّ��ْرِف اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي
َص��نَ��َع��ا َخ��ْل��ِق��ِه ِف��ي اْل��ُع��َال َربُّ َش��اءَ َم��ا َع��َج��ٌب َم��ْخ��لُ��وَق��اتُ��ُه ال��ل��ُه تَ��بَ��اَرَك

فقال: دراهمك؟ تقبض أََما سيدي، يا له: وقلُت له، ودعوت يَديْه قبَّلُت رأيتُه فلما
إذا وهللا نفيس: يف فقلُت وىلَّ ثم منك. وآخذها مصالحي، قضاء من أفرغ حتى عيلَّ مهًال
السنة آِخر كان فلما الكثري، مال منها يل وحصل بدراهمه، انتفعُت لكوني َألضيِّفنه جاء
برشط يل: فقال ويضيفني، عندي ينزل أن عليه فحلفُت األوىل، من أفخر بدلة وعليه جاء
األطعمة من ينبغي ما هيَّأُت ونزلُت وأجلستُه نعم. قلُت: عندك. الذي مايل من تنفقه ما أن
يده ومد املائدة، إىل َم فتقدَّ هللا. باسم له: وقلت يَديْه، بني وأحرضتُه ذلك، وغري واألرشبة
وجلسنا به، يمسحها ما وناولتُه يده غسل فرغنا فلما منه، بُْت فتعجَّ معي، وأكل الشمال،
يدك يف لعل الشمال، بيدك أكلَت يشء أليِّ كربًة، عني ْج فرِّ سيدي، يا فقلت: للحديث

البيتني: هذين أنشد كالمي سمع فلما يؤملك؟ شيئًا اليمني

أَْس��َق��اُم َف��تَ��ْظ��َه��َر اْل��َح��رَّى ال��لَّ��وَْع��ِة ِم��َن ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي َم��ا َع��َل��ى تَ��ْس��أَْل َال َخ��ِل��ي��ِل��َي
أَْح��َك��اُم ��ُروَرِة ِل��ل��ضَّ َوَل��ِك��ْن بَ��ِدي��ًال ُم��َع��وًِّض��ا َس��ْل��َم��ى َف��اَرْق��ُت ِرًض��ا َع��ْن َوَم��ا

فقال ذلك، من فتعجبت كف، بال زنًدا مقطوعة هي وإذا كمه، من يده أخرج ثم
يدي لقطع ولكن عجبًا، الشمال بيدي معك أكلُت إني خاطرك يف تقل وال تعجب، ال يل:
من ووالدي بغداد، من أني اعلم فقال: ذلك؟ سبب وما له: فقلت العجب. من سبب اليمني
بالديار يتحدثون والتجار واملسافرين السياحني سمعت الرجال مبلغ بلغت فلما أكابرها،
من متجًرا وهيَّأت كثريًا، أمواًال فأخذت والدي، مات حتى خاطري يف ذلك فبقي املرصية،
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من وسافرت ذلك وحزمت النفيسة، البضائع من ذلك ونحو وموصيل، بغدادي قماش
األبيات: هذه وأنشد بكى ثم هذه، مدينتكم دخلت حتى يل السالمة هللا وكتب بغداد،

ال��نَّ��اِظ��ُر اْل��بَ��اِص��ُر ِف��ي��َه��ا يَ��َق��ُع ُح��ْف��َرٍة ِم��ْن اْألَْك��َم��ُه يَ��ْس��َل��ُم َق��ْد
اْل��َم��اِه��ُر اْل��َع��اِل��ُم ِف��ي��َه��ا يَ��ْه��َل��ُك َل��ْف��َظ��ٍة ِم��ْن اْل��َج��اِه��ُل َويَ��ْس��َل��ُم
اْل��َف��اِج��ُر اْل��َك��اِف��ُر َويُ��ْرَزُق ِرْزِق��ِه ِف��ي اْل��ُم��ْؤِم��ُن َويُ��ْع��ِس��ُر
اْل��َق��اِدُر َرُه َق��دَّ َف��ِف��ْع��لُ��ُه ِف��ْع��ِل��ِه ِف��ي ِل��ْل��َم��ْرءِ ِح��ي��َل��ٌة َال

وفككت رسور، خان يف القماش ونزَّلت مرص، فدخلت قال: شعره من فرغ فلما
فلما قليًال، ونِمت نأكله، شيئًا بها لنا ليشرتي دراهم الخادم وأعطيت وأدخلتها، أحمايل
القماش، من رزمة فتحت أصبحت فلما ليلتي، وبت رجعت ثم القرصين، بني ذهبت قمت
القماش، بعَض فأخذُت الحال. وأنظر األسواق، بعض يف ألشق أقوم نفيس: يف وقلت
السمارسة، فاستقبلني جرجس، قيرسية وصلت حتى ورسُت غلماني، لبعض وحملتُه
فقال ماله، رأَس ثمنُه يبلغ فلم عليه ونادوا القماش، مني فأخذوا بمجيئي، علموا وكانوا
يعمل ما مثل تعمل أن وهو به، تستفيد شيئًا لك أعرف أنا سيدي، يا لني: الدالَّ شيخ يل
ذلك من ل تحصَّ ما وتأخذ وصرييف، وشاهد بكاتب معلومة مدة إىل متجرك فتبيع التجار،
تتفرج ذلك عىل وزيادة اثنني، درهم كل الدراهم فتكسب قدًرا، وإثنني خميس يوم كل يف

سديد. رأي هذا فقلت: ونيلها. مرص عىل
فبعته القيرسية، إىل القماش فأخذوا الخان، إىل وذهبت الداللني، معي فأخذت
بذلك، وثيقة عليه وأخذت الصرييف، إىل الوثيقة ودفعت وثيقة عليهم وكتبت التجار، إىل
الضاني اللحم وأحرض الرشاب، من قدح عىل أفطر يوم كل أياًما وأقمت الخان، إىل ورجعت
أقعد وإثنني خميس كل فبقيت الجباية، فيه ت استُِحقَّ الذي الشهر دخل حتى والحلويات،
ويأتياني التجار من بالدراهم فيجيئان والكاتب الصرييف ويميض التجار، دكاكني عىل
وأفطرت موضعي، ودخلت الخان، إىل وخرجت األيام، من يوًما الحمام دخلت أن إىل بها،
رجل دكان إىل وذهبت وتعطَّْرُت، دجاجًة فأكلت وانتبهت، نمت ثم الرشاب، من قدح عىل
دكانه، يف ساعة معي وتحدث بي، ب رحَّ رآني فلما البستاني، الدين بدر له يقال تاجر
منها وتفوح مائلة، عصابة وعليها بجانبي، وقعدت جاءت بامرأة وإذا كذلك نحن فبينما
ثم سود، أحداق إىل فنظرُت اإلزاَر ورفَعِت وجمالها، بحسنها عقيل فسلبت الطيب، روائح
تمكََّن كالمها سمعت فلما معها، وتحدَّث ووقف السالم، عليها فردَّ الدين بدر عىل سلََّمْت
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جاريٌة. ومعها األوىل، من أفخُر بدلٌة وعليها ِبية الصَّ فجاءت التجار، عند جالًسا كنُت

خالص من املنسوج القماش من تفصيلة عندك هل الدين: لبدر فقالت قلبي، من حبُّها
ثمنها؟ إليك أرسل ثم وأذهب، آخذها هل للتاجر: فقالت تفصيلة، لها فأخرج الذهب؟
فقالت: قسط. عيلَّ وله القماش، صاحب هذا ألن سيدتي؛ يا يمكن ال التاجر: لها فقال
تريد، ما فوق فيها وأُرِبحك دراهم، بجملة قماش قطعة كل منك آخذ أن عادتي إن ويلك!
التفصيلة فأخذت اليوم. هذا يف الثمن إىل مضطر ولكني نعم، فقال: ثمنها. إليك أرسل ثم
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أن فظننُت مولية، قامت ثم قدًرا. ألحد تعرف ال طائفتكم إن وقالت: صدره، يف بها ورمته
وارجعي بااللتفات، عيلَّ تصدَّقي سيدتي، يا لها: وقلت ووقفت، فقمت معها، راحت روحي
الدكان، عىل قصادي وقعَدْت رجعت. ألجلك وقالت: مت وتبسَّ فرجعت الكريمة. بخطواتك
ولك له: فقلت درهم. ومائة ألف قال: عليك؟ ثمنها كم التفصيلة هذه الدين: لبدر فقلت
له وكتبُت منه، التفصيلة فأخذُت ثمنها. فيها لك فأكتب ورقة فهات فائدة. درهم مائة
ثمنها هاتي شئِت وإن وروحي، أنت خذي لها: وقلُت التفصيلة، وأعطيتها بخطي، ورقة
وجعلك مايل، ورزقك خريًا، هللا جزاك فقالت: مني. ضيافتك هي شئِت وإن السوق، يف إيلَّ

بعيل.
مثلها، أيًضا ولك لك، التفصيلة هذه اجعيل سيدتي، يا لها: وقلُت الدعوة، هللا فتقبََّل
ألف أعقبتني نظرة وجهها نظرت فلما وجهها، عن القناَع فكشَفِت وجهِك. أنظر ودعيني
التفصيلة، وأخذت القناع أرخت ثم عقيل، أملك ال فرصت بمحبتها، قلبي وتعلق حرسة،
غائب وأنا العرص، بعد إىل السوق يف وقعدُت ولْت وقد توحشني. ال سيدي، يا وقالت:
عنها التاجر سألت الحب من يل حصل ما شدة فمن عندي، الحبُّ تحكََّم وقد العقل،
وخلَّف والدها مات أمري، بنت وهي مال، صاحبة هذه إن يل: فقال القيام، أردُت حني
آكل فلم فتذكرتُها العشاء، إيلَّ َم فقدَّ الخان إىل وجئُت وانرصفُت، فودَّعتُه كثريًا. ماًال لها
كانَْت التي غري بدلًة فلبست قمُت ثم الصباح، إىل فسهرت نوم، يأتني فلم ونمت شيئًا،
فسلَّمُت التاجر دكان إىل وجئُت قليل، يشء عىل وفطرُت الرشاب، من قدًحا ورشبُت عيلَّ،
فجلَسْت جارية، ومعها األوىل، من أفخر بدلة وعليها الصبية فجاءت عنده، وجلست عليه
منه: أحىل وال أعذب سمعُت ما فصيح بلسان يل وقالت الدين، بدر دون عيلَّ وسلََّمْت
العجلة؟ يشء وألي لها: فقلُت التفصيلة. ثمَن درهم واملائتي األلف يقبض َمن معي أرِسْل
ففهمت باإلشارة، إليها فأومأت معها، أتحدَّث وقعدت الثمن، وناولتني عدمناك. ال فقالت:

بها. متعلق وقلبي مني واستوحشت منها، عجل عىل فقامت وصالها، أريد أني
كلِّْم سيدي، يا وقالت: أتتني بجارية وإذا إثرها، يف السوق خارج أنا وخرجت
سيدتي نسيتَها! ما أرسع ما الجارية: فقالت أحٌد. هنا يعرفني ما وقلت: فتعجبُت سيدتي.
أزوتني رأتني فلما الصيارف، إىل معها فمشيت فالن. التاجر دكان عىل اليوَم كانت التي
لم رأيتَُك ساعة ومن قلبي، من حبك وتمكََّن بخاطري وقعت حبيبي، يا وقالت: لجانبها،
الشكوى. عن يُغِني والحال ذلك، أضعاف عندي لها: فقلت رشب. وال أكل وال نوم يل يَِطْب
مكان يل وما غريب، رجل أنا لها: فقلُت عندي؟ تجيء أو عندك أجيء حبيبي، يا فقالت:
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الليلة لكن نعم، قالت: الحظ. يكمل عندك أكون بأن عيلَّ ْقِت تصدَّ فإن الخان، إال يأويني
عن واسأل حمارك، واركب فَصلِّ الصالة، بعد غٍد يف كان إن إال يشء، فيها ما الجمعة ليلة
ساكنة فإني شامة، بأبي املعروف النقيب بركات قاعة عن فاسأل وصلَت فإن الحبَّانية،

انتظارك. يف فإني تبطئ وال هناك،
سهراَن، الليل طول وبتُّ فيه، أنا الذي للخان وجئُت افرتقنا، ثم زائًدا، فرًحا ففرحت
معي وأخذت وتطيَّبُْت، وتعطَّْرُت ملبويس، ُت وغريَّ قمُت حتى الَح الفجر أن صدقت فما
وقلت حماًرا فركبت زويلة، باب إىل مرسور خان من ومشيت منديل، يف ديناًرا خمسني
درب عىل وقف ما أرسع فما لحظة، من أقل يف فمىض الحبانية. إىل بي امض لصاحبه:
وقال: قليًال فغاب النقيب. قاعة عن واسأل الدرب، ادخل له: فقلت املنقري، درب له يقال
غٍد يف له: فقلت املنزل، إىل أوصلني حتى فمىش القاعة. إىل قدامي امِش فقلت: انزل.
وانرصف، فأخذه ذهبًا، دينار ربع فناولته هللا. باسم ار: الَحمَّ فقال وتوديني. هنا تجيئني
إن ادخل فقالتا: قمران، كأنهما منهدتان وبكران صغريتان، بنتان يل فخرج الباَب فطرقُت
دائرها ويف أبواب، بسبعة مغلقة قاعة فدخلت بك. لولعها الليلَة تَنَِم لم انتظارك، يف سيدتنا
ناطقة، وطيور دافقة، أنهار وبه األلوان، جميع الفواكه من فيه بستان عىل مطلة شبابيك
ويف بذهب، مقربص وسقفها فيها، وجهه اإلنسان يرى سلطانيٍّا، بياًضا مبيضة وهي
وأرضها للناظرين، وأضاءت حسنة، أوصاًفا حوت قد بالالزورد، مكتوبة طرازات دائرها
والجوهر الدر الفسقية تلك أركان ويف فسقية، وسطها ويف ع، املجزَّ بالرخام مفروشة
الصباح، شهرزاد وأدرك جلسُت. دخلُت فلما واملراتب، امللونة الحرير بالبسط مفروشة

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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لم وجلست دخلت فلما للنرصاني: قال التاجر الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فلما مكتبة، منقشة وهي والجوهر، بالدر مكلَّل تاج وعليها أقبَلْت قد والصبية إال أشعر
فمي، عىل فمها وجعلت صدرها، عىل ووضعتني وحضنتني، وجهي، يف تبسمت رأتني
أنا لها: فقلت منام؟ هذا أم عندي أتيَت أصحيح وقالت: كذلك، وأنا لساني، تمص وجعلت
فقلُت: طعام. يل طاب وال نوم، يل لذَّ ما رأيتَُك يوم من وِهللا ومرحبًا، أهًال فقالت: عبدك.
قليًال إال أمكث ولم حياءً، األرض إىل برأيس مطرق وأنا نتحدث جلسنا ثم كذلك. وأنا
معها فأكلت محيش، ودجاج ق ومرقَّ ر محمَّ من األلوان، أفخر من سفرًة يل قدَّمت حتى
ك، املَمسَّ الورد بماء تطيَّبنا ثم يدي، فغسلت واإلبريق، الطشت إيلَّ قدَّموا ثم اكتفينا، حتى

البيتني: هذين فأنشدت نتحدَّث وجلسنا

اْل��ُع��يُ��وِن َس��َواِد َم��ْع اْل��َق��ْل��ِب ُم��ْه��َج��َة َل��َف��َرْش��نَ��ا ُق��ُدوَم��ُك��ْم َع��ِل��ْم��نَ��ا َل��ْو
اْل��ُج��ُف��وِن َف��ْوَق اْل��َم��ِس��ي��َر َوَج��َع��ْل��نَ��ا ِل��ِل��َق��اُك��ْم ُخ��ُدوَدنَ��ا َوَوَض��ْع��نَ��ا

عيلَّ وهان عندي، حبها وتمكن القيت، ما إليها أشكو وأنا القت، ما إيلَّ تشكو وهي
لنا فقدمت الليل، أقبل أن إىل والتقبيل العناق مع ونتهارش نلعب أخذنا ثم املال، جميع
اضطجعنا ثم الليل، نصف إىل فرشبنا كاملة، حرضة هي فإذا وامُلدام، الطعام الجواري
قمت الصباح أصبح فلما الليلة، هذه مثل عمري رأيت فما الصباح، إىل معها فنمت ونمنا،
وقالت: فبَكْت وخرجُت. وودَّعتُها الدنانري، فيه الذي املنديل الفراش تحت لها ورميت
خرجُت فلما العشاء. وقت عندك أكون لها: فقلُت املليح؟ الوجه هذا أرى متى سيدي، يا
خان وصلت حتى معه فركبُت ينتظرني، الباب عىل باألمس بي جاء الذي ار الحمَّ أصبُت



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

عىل قال: الغروب. وقت يف تعاَل له: وقلت دينار، نصف ار الحمَّ وأعطيت فنزلت مرسور،
عملت وقد رجعت ثم القماش، بثمن أطالب خرجت ثم وفطرت، الخان فدخلت الرأس.
أجرته، وأعطيته املحل، له ووصفُت اَل، الحمَّ دعوُت ثم حالوة، وأخذت مشويٍّا، خروًفا لها
منديل يف وجعلتها ديناًرا خمسني فأخذت ار، الحمَّ فجاءني الغروب، إىل أشغايل يف ورجعت
الشموع، وأوقدوا القناديل، وعمروا النحاس، وحلوا الرخام، مسحوا فوجدتهم ودخلت،
أوحشتني. وقالت: رقبتي، عىل يديها رمت رأتني فلما الرشاب، وروَّقوا الطعام، وغرفوا
يف نََزل فلم املدام، وقدمت املائدة، الجواري ورفعت اكتفينا، حتى فأكلنا املوائد، قدمت ثم
ديناًرا الخمسني وناولتها قمُت ثم الصباح، إىل فنمنا الليل، نصف إىل وحظ وتقبيل رشاب
قمت ثم ساعًة فنمت الخان، إىل فركبت ار الحمَّ فوجدت عندها، من وخرجُت العادة، عىل
ونحو مقليٍّا، قلقاًسا وعملت مفلفل، أرز وتحتهم ولوًزا، جوًزا فعملت العشاء، جهزت
ديناًرا خمسني وأخذت البيت، إىل ورست وأرسلتها ومشموًما، ونُقًال فاكهة وأخذت ذلك،
ونمنا ورشبنا أكلنا ثم فدخلت القاعة، إىل العادة عىل الحمار مع ركبت وخرجت منديل، يف
تلك عىل أزل ولم العادة، عىل الخان إىل وركبت املنديل، لها رميت قمُت وملا الصباح، إىل
فعل من هذا نفيس: يف فقلت ديناًرا، وال درهًما أملك ال وأصبحُت بتُّ أن إىل مدًة الحالة

األبيات: هذه وأنشدت الشيطان.

اْل��َم��ِغ��ي��ْب ِع��نْ��َد ��ْم��ِس ال��شَّ َك��اْص��ِف��َراِر أَنْ��َواَرُه يُ��ذِْه��ُب اْل��َف��تَ��ى َف��ْق��ُر
نَ��ِص��ي��ْب ِم��ْن َل��ُه َف��َم��ا أَتَ��ى َوإِْن اْل��َوَرى بَ��يْ��َن يُ��ذَْك��ُر َال َغ��اَب إِْن
َص��ِب��ي��ْب ِب��َدْم��ٍع يَ��بْ��ِك��ي اْل��َف��َال َوِف��ي ُم��ْس��تَ��ْخ��ِف��يً��ا اْألَْس��َواِق ِف��ي يَ��ُم��رُّ
َ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

زويلة، باب إىل وصلت حتى أميش زلت وال القرصين، بني وصلُت أن إىل يُْت تمشَّ ثم
جنديٍّا املقدر باألمر فرأيت الخلق، كثرة من مسنًدا والباب ازدحام، يف الخلق فوجدت
داخل من رصة فيه فوجدت فجَسْستُه، جيبه عىل يدي فجاءت اختياري، بغري فزاحمته
بأن الجندي فأحسَّ جيبه، من فأخذتها الرصة تلك إىل فعمدت عليه، يدي الذي الجيب
ورضبني بالدبوس، يده ورفع نحوي والتَفَت شيئًا يجد فلم جيبه، يف يده فحطَّ ، خفَّ جيبه
الجندي، فرس لجام وأمسكوا بنا الناس بنا فاحتاط األرض، عىل فسقطت رأيس، عىل
هذا وقال: الجندي عليهم فرصخ الرضبة. هذه الشاب هذا ترضب الزحمة أجل أمن وقالوا:
شيئًا. يأخذ لم مليح الشاب هذا يقولون: الناس ورأيت أفقت ذلك فعند سارق. حرامي
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خاليص وأرادوا الناس وجذبني والقال، القيل وكثر يكذِّب، وبعضهم يصدِّق، فبعضهم
فوجدوا الباب، من ودخلوا الوقت، هذا يف الحكام وبعض هو الوايل جاء املقدر فباألمر منه،
إن أمري يا وهللا الجندي: فقال الخرب؟ ما الوايل: فقال الجندي، وعىل عيلَّ مجتمعني الخلق
فقال الزحام. يف وأنا فأخذه ديناًرا عرشون فيه أزرق كيس جيبي يف وكان حرامي، هذا
وقال: املقدم، عىل الوايل فرصخ ال. الجندي: فقال أحد؟ معك كان هل للجندي: الوايل
عليه. ما جميع من أَْعِره الوايل: له فقال عني، السرت زال وقد فأمسكني وفتِّْشه. أمسكه،
فرأى وَعدَّه، وفتحه الوايل أخذه الكيس وجدوا فلما ثيابي، يف الكيس وجدوا أعراني فلما
فقدَّموني قدِّموه. وقال: بأتباعه، وصاح الوايل فغضب الجندي، قال كما ديناًرا عرشين فيه
إىل برأيس فأطرقُت الكيس؟ هذا رسقَت أنت هل الحقَّ ُقِل صبي، يا يل: فقال يديه، بني
وقعُت رسقتُه قلُت وإن ثيابي، من أخرجه فقد رسقتُه، ما قلُت إْن نفيس: يف وقلت األرض،
ودعا َب، تعجَّ الكالم هذا الوايل مني سمع فلما أخذته. نعم وقلُت: رأيس رفعت ثم العناء. يف
بقطع السيَّاف الوايل فأمر زويلة، باب يف كله هذا منطقي عىل وشهدوا فحرضوا الشهود
ومىض، الوايل وتركني قتيل، عدم يف وشفع الجندي، قلب فرقَّ اليمني، يدي فقطع يدي،
أنت وقال: الكيس أعطاني فإنه الجندي وأما رشاب، قدح وسقوني حويل الناس وصارت

األبيات: هذه وأنشدت منه، فأخذته ا. لصٍّ تكون أن ينبغي وال مليح، شاب

ال��نَّ��اِس أَْح��َس��َن يَ��ا َس��اِرًق��ا أَُك��ْن َوَل��ْم ِث��َق��ٍة أََخ��ا يَ��ا ��ا ِل��صٍّ ُك��نْ��ُت َم��ا َوال��ل��ِه
َوإِْف��َالِس��ي َوَوْس��َواِس��ي ��ي َه��مِّ َف��َزاَد َع��َج��ٍل َع��ْن ال��دَّْه��ِر ُص��ُروُف َرَم��تْ��ِن��ي َل��ِك��ْن
َراِس��ي َع��ْن اْل��ُم��ْل��ِك تَ��اَج َف��َط��يَّ��َر َس��ْه��ًم��ا َرَم��ى َل��َه اْإلِ َوَل��ِك��نَّ َرَم��يْ��ُت َوَم��ا

خرقة يف يدي ولففت أنا وانرصفت الكيس، أعطاني أن بعد وانرصف الجندي فرتكني
وأنا القاعة إىل فتمشيُت يل، جرى ا ممَّ لوني واصفرَّ حالتي ت تغريَّ وقد عبِّي، وأدخلتُها
يل: فقالت اللون، متغري الصبية فنظرتني الفراش، عىل روحي ورميُت استواءٍ، غري عىل
ذلك فعند طيب. أنا وما توجعني، رأيس لها: فقلُت َْت؟ تغريَّ حالتََك أرى يل وما وجعك ما
وحدِّثني رأسك، وارفع اقعد سيدي، يا قلبي تحرق ال وقالت: ألجيل، وتشوَّشت اغتاظت
وقالت: فبَكْت الكالم. من دعيني فقلت: كالم. وجهك يف يل بان فقد اليوم، لك حصل بما
وأنا تحدِّثني وصارت فبَكْت العادة. خالف عىل أراك فإني ِمنَّا، غرضك فرغ قد كأنك
بيدي آكل تراني أن وخشيت فامتنعُت، الطعام يل فقدَّمت الليل، أقبل حتى أجيبها ال
هذا يف لك جرى بما حدِّثني فقالت: الساعة. هذه يف آكل أن أشتهي ال فقلت: الشمال،
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أحدِّثك الساعة هذه يف فقلُت: والقلب؟ الخاطر مكسوَر مهموًما أراك يشء وألي اليوم،
ثني وتحدِّ ترشب أن بد فال همك، يزيل فإنه دونك؛ وقالت: الرشاب يل فقدَّمت مهيل. عىل
وناولتني ومألَتْه ورشبته القدح فمألت بيدِك. فاسقيني بد وال كان إن لها: فقلت بخربك.

األبيات: هذه فأنشدُت جفني، من الدمعُة وفرَِّت الشمال، بيدي منها فتناولتُه إياه،

َوبَ��َص��ْر َوَس��ْم��ٍع َع��ْق��ٍل ذَا َوَك��اَن ِالْم��ِرٍئ أَْم��ًرا ال��ل��ُه أََراَد إِذَا
��َع��ْر ال��شَّ َس��لَّ َع��ْق��َل��ُه ِم��نْ��ُه َوَس��لَّ َق��ْل��بَ��ُه َوأَْع��َم��ى أُذْنَ��يْ��ِه أََص��مَّ
ال��نَّ��َظ��ْر َم��َع َع��ْق��َل��ُه إَِل��يْ��ِه َردَّ ُح��ْك��َم��ُه ِف��ي��ِه أَنْ��َف��ذَ إِذَا َح��تَّ��ى

رصخت أبكي رأتني فلما وبكيت، الشمال بيدي القدح تناولت شعري من فرغُت فلما
بيدك القدح تناولت ومالك قلبي، أحرقت قد بكائك؟ سبب ما وقالت: قوية، رصخة
وقت هو ما فقلت: لك. أفقعها حتى أخرجها فقالت: حبة. بيدي إن لها: فقلت الشمال؟
تسقيني تزل ولم القدح، رشبُت ثم الساعة. تلك يف أخرجها فما عيلَّ، تطييل ال فقعها،
الكيس معي فرأت ففتََّشتِْني ، كفٍّ بال يدي فأبَرصْت مكاني، فنمُت عيلَّ، السكر غلب حتى
إىل بسببي تتألَُّم زالت وال أحد، عىل يدخل ال ما الحزن عليها فدخل الذهب، فيه الذي
طيور أربعة هي فإذا َمتْها، وقدَّ مسلوقة يل هيَّأَت وجدتها النوم من أفقُت فلما الصباح،
الخروَج، وأردُت الكيس وحطْطُت ورشبت، فأكلت رشاٍب، قدَح وأسقتني الدجاج، من
ترحل، ال فقالت: قلبي. عن الهم بعض ألزحزح كذا مكان إىل فقلت: تروح؟ أين فقالت:
عيلَّ، مالك جميع رصفت أن إىل إياي محبتك بلَغْت وهل يل: فقالت فجلسُت، اجلس. بل
هللا ولعل قويل، صحَة وسرتى أفارقك، ال أني هللا، والشاهد عيلَّ، فأُشِهُدَك ك؟ كفَّ وعدمت
عىل كتابي اكتبوا لهم: فقالت فحرضوا، الشهود خلف وأرسلت بزواجك. دعوتي استجاب
جميع أن اشهدوا قالت: ثم عليها، كتابي فكتبوا املهَر. قبضُت أني واشهدوا الشاب، هذا
فشهدوا الشاب. لهذا والجواري املماليك من عندي ما وجميع الصندوق، هذا يف الذي مايل

األجرة. أخذوا بعدما وانرصفوا التمليك، أنا وقبلُت عليها
انظر يل: وقالت كبريًا، صندوًقا وفتَحْت خزانٍة، عىل وأوقفتني يدي، من أخذتني ثم
منك، أخذتُه الذي مالك هذا فقالت: مناديل، مآلن هو فإذا فنظرُت الصندوق. يف الذي هذا
فقد ماَلك، فُخذْ الصندوق، هذا يف وأرميه ه ألفُّ ديناًرا، خمسون فيه منديًال أعطيتني فكلما
وأنا يمينك، عدمت حتى بسببي القضاء عليك جرى فقد عزيٌز، اليوَم وأنت عليك، هللا ردَّه
تسلَّْم يل: قالت ثم الفضل. ولك قليًال، ذلك َلكان روحي بذلُت ولو مكافأتك، عىل أقدر ال
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كنُت الذي مايل إىل مالها وضممُت صندوقي، إىل صندوقها يف ما نقلُت ثم فتسلمتُه، مالك.
بذلَت لقد فقالت: معها، وسكرت قبَّلتها فقمُت همي، وزال قلبي وفرح إياه، أعطيتُها
محبتَِك يف روحي بذلُت لو وهللا مكافأتك؟ عىل أقدر فكيف محبتي، يف ويدك مالك جميع

عيلَّ. حقك بواجب أقوم وما قليًال، ذلك َلكان
نامت وما بحجة، وأمالكها وصيغتها بدنها ثياب من تملك ما جميَع يل كتبَْت إنها ثم
عىل أقمنا ثم معها، وبتُّ يل، وقع ما لها حكيت حني أجيل من مهمومة إال الليلة تلك
ثم يوًما، خمسني غري مكثَْت وما املرض، بها وزاد الضعف بها وقوي شهر، من أقل ذلك
عليها وتصدَّقُت ختمات، لها وعملُت الرتاب، يف وواريتُها ْزتُها فجهَّ اآلخرة، أهل من صارت
جملة ومن وعقارات، وأمالًكا جزيًال ماًال لها فرأيت الرتبة، من نزلت ثم املال، من بجملة
هذه عنك اشتغايل كان وما املخزن، ذلك منها لك بعُت التي السمسم املخازن تلك ذلك
ال أنك منك فأرجو الثمن، قبض من أفرغ لم اآلن وإىل الحواصل، بقية بعُت ألني إال املدة
سبب فهذا عندك، الذي السمسم ثمن وهبتَُك فقد زادك، أكلت ألني لك؛ أقوله فيما تخالفني
تسافر أن بد ال يل: فقال عيلَّ. ْلَت وتفضَّ إيلَّ، أحسنَت لقد له: فقلت الشمال. بيدي أكيل
فقلُت: مصاحبتي؟ يف لك فهل وإسكندرانيٍّا، مرصيٍّا متجًرا اشرتيت فإني بالدي، إىل معي
أنا وسافرت متجًرا، به واشرتيت أملك، ما جميع بعت ثم الشهر، رأس عىل وواعدته نعم.
عوضه متجًرا واشرتى متجره، الشاب فباع بالدكم، هي التي البالد هذه عىل الشاب وذلك
ما حصل حتى الليلة هذه قعودي يف نصيبي فكان املرصية، الديار إىل ومىض بالدكم، من
بد ال امللك: فقال األحدب. حديث من أعجب هو ما الزمان ملك يا فهذا غربتي. يف حصل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك كلكم. شنقكم من
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َم تقدَّ ذلك فعند شنقكم. من بد ال قال: ملا الصني ملك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
قبل املدة تلك يف يل اتفقت حكايًة لك حكيُت يل أذنَت إْن وقال: الصني، ملك إىل املباِرش
ما هات امللك: فقال أرواحنا. لنا تهب حديثه من أعجب كانت وإن األحدب، هذا أجد أن

عندك.

املباِرش حكاية

فلما الفقهاء، وجمعوا ختمة، عملوا جماعة عند املاضية الليلة تلك كنُت أني اعلم فقال:
من لنأكل ْمنا فتقدَّ زرباجة، قدَّموا ما جملة فمن السماط، مدوا وفرغوا، املقرئون قرأ
منها، يأكل ال أنه فأقسم عليه فحلفنا منها، األكل من وامتنع منَّا، واحد َر فتأخَّ الزرباجة،
البيت: هذا أنشد ثم أكلها، من يل جرى ما فكفاني عيلَّ، تشددوا ال فقال: عليه فشددنا

اْل��ِح��يَ��ُل إِْرَج��اِع��ِه َع��َل��ى تُ��ِع��ي��َن َف��َل��ْن َخ��اِط��َرُه تَ��ْرَع َل��ْم َف��ِإْن ��ِدي��َق ال��صَّ َراِع

ألني فقال: الزرباجة؟ هذه من األكل عن امتناعك سبب ما باهلل له: قلنا فرغنا فلما
مرًة وأربعني بالسعد، مرًة وأربعني باألشنان، مرة أربعني يدي غسلُت إْن إال منها آكل ال
باملاء فأتوا غلمانه، الدعوة صاحب أمر ذلك فعند مرًة. وعرشون مائة فجملتها بالصابون،
مثل وهو يده ومد وجلس متكرِّه، وهو تقدََّم ثم ذكر، كما يَديْه فغسل طلبه، وبالذي
غاية منه ب نتعجَّ ونحن ب، متغصِّ وهو يأكل وصار الزرباجة، يف يده ووضع الخائف،
فقلنا أصابع، بأربعة يأكل وهو مقطوع، هو فإذا يده إبهام فنصب ترتعد، ويده التعجب،
هو ما إخواني، يا فقال: حادث؟ أصابه أم هللا خلقة أهو هكذا؟ إلبهامك ما عليك باهلل له:



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

كشف ثم انظروا. ولكن االثنان، رجالي وكذلك األخرى، إبهام ولكن وحده، اإلبهام هذا
كذلك رأيناه فلما إبهامني، بال رجاله وكذلك اليمني، مثل فوجدناها األخرى، يده إبهام
يَديْك إبهاَمْي قطع سبب وأخبار حديثك عىل صرب لنا بقي ما له: وقلنا عجبًا، ازددنا

مرة. وعرشين مائًة يَديْك غسل وسبب رجَليْك، وإبهاَمْي
بغداد مدينة تجار أكرب وكان الكبار، التجار من تاجًرا كان والدي أن اعلموا فقال:
لم مات فلما العود، وسماع الخمر، برشب مولًعا وكان الرشيد، هارون الخليفة أيام يف
دكانه، فتحُت ثم وليايل، أياًما عليه وحزنُت ختمات، له عملت وقد زته فجهَّ شيئًا، يرتك
وطيَّبُْت الديون، أصحاَب ُْت فصربَّ كثرية، ديونًا عليه ووجدُت يسريًا، إال خلف وجدتُه فما
زلت وال الديون، أصحاب وأعطي الجمعة، إىل الجمعة من وأشرتي أبيع ورصُت خواطرهم،
يوًما جالس أنا فبينما مايل، رأس عىل وزدُت الديون، يُْت وفَّ أن إىل مدًة الحالة هذه عىل
وهي فاخرة، وحلل حيل عليها منها، أحسَن عيني تََر لم صبية رأيت بي إذا األيام من
ودخل ودخَلْت السوق، رأس عىل البغلَة فأوقَفِت عبد، ووراءها عبد وقدامها بغلة، راكبة
حجبها ثم النار. فينا فتطلقي أحًدا، تعلمي وال اخرجي سيدتي، يا وقال: خادم، وراءها
جهتي إىل وصَلْت فلما دكاني، من أفخر تجد لم التجار دكاكني إىل نظَرْت فلما الخادم،
أعذب وال حديثها، من أحسَن سمعُت فما عيلَّ، وسلََّمْت دكاني عىل جلَسْت خلفها، والخادم
بمحبتها، قلبي وتعلَّق حرسًة، أعقبتني نظرًة فنظرتها وجهها، عن كشَفْت ثم كالمها، من

البيتني: هذين وأنشدُت وجهها، إىل النظَر أكرِّر وجعلُت

َراَح��ِت��ي َع��ذَاِب��ِك ِم��ْن ��ا َح��قٍّ اْل��َم��ْوُت اْل��َف��اِخ��ِت��ي اْل��ِخ��َم��اِر ِف��ي ِل��ْل��َم��ِل��ي��َح��ِة ُق��ْل
َراَح��ِت��ي نَ��َواِل��ِك إَِل��ى َم��َدْدُت َق��ْد َه��ا ِب��َه��ا أَْح��يَ��ا ِب��َزْوَرٍة إَِل��يَّ ُج��وِدي

األبيات: بهذه أجابتني إنشادهما سمَعْت فلما

ِس��َواُك��ُم يُ��ِح��بُّ َال ُف��َؤاِدي َف��ِإنَّ َس��َالُك��ُم إِْن اْل��َه��َوى ِف��ي ُف��َؤاِدي َع��ِدْم��ُت
ِل��َق��اُك��ُم اْل��ِب��َع��اِد بَ��ْع��َد َس��رََّه��ا َف��َال ُح��ْس��ِن��ُك��ُم َغ��يْ��ِر إَِل��ى َع��يْ��ِن��ي نَ��َظ��َرْت َوإِْن
ِب��َه��َواُك��ُم ُم��ْغ��َرٌم َح��ِزي��ٌن َوَق��ْل��ِب��ي َه��َواُك��ُم أَْس��ِل��ي َل��ْس��ُت يَ��ِم��ي��نً��ا َح��َل��ْف��ُت
َس��َق��اُك��ُم َس��َق��اِن��ي ��ا َل��مَّ َل��يْ��تَ��ُه َف��يَ��ا َص��اِف��يً��ا اْل��ُح��بِّ ِم��َن َك��أًْس��ا اْل��َه��َوى َس��َق��اِن��ي
ِح��ذَاُك��ُم َف��اْدِف��نُ��ونِ��ي َح��َل��ْل��تُ��ْم َوأَيْ��َن نَ��ًوى ِب��ُك��ْم اْس��تَ��َق��رَّْت َح��يْ��ُث َرَم��ِق��ي ُخ��ذُوا
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ِن��َداُك��ُم َرْف��ِع ِع��نْ��َد ِع��َظ��اِم��ي أَِن��ي��ُن يُ��ِج��ي��بُ��ُك��ْم َق��بْ��ِري ِع��نْ��َد اْس��ِم��ي تَ��ذُْك��ُروا َوإِْن
ِ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 َف��َل��ْو

سيدتي، يا فقلت: مالح؟ تفاصيل أعندك فتى، يا قالت: شعرها من فرَغْت فلما
ثم تريدينه. بما لك وأجيء دكاكينهم، التجار تفتح حتى اصربي ولكن فقري، مملوكك
التجار فتحت حتى عشقها، يف تائه محبتها، بحر يف غارق وأنا وإياها، أنا ثُْت تحدَّ
وناولت درهم، آالف خمسة ذلك ثمن وكان طلبته، ما جميع لها وأخذت فقمت دكاكينهم،
فركبت البغلة، لها فقدَّموا السوق، خارج إىل وذهبَا الخادم فأخذه ذلك، جميع الخادم
وتكلَّْفُت للتجار الثمن والتزمت ذلك، لها أذكر أن واستحيت هي، أين من يل تذكر ولم
لقمة، فأكلت العشاء، يل فقدَّموا محبتها، من سكران وأنا البيَت وجئُت درهم، آالف خمسَة

نوم. يجئني فلم أنام أن وأردُت األكل، عن فأشغلني وجمالها، ُحْسنَها وتذكرت
آَخر، أسبوًعا تهم فصربَّ بأموالهم التجار وطالبتني أسبوًعا، الحالة هذه عىل أزل ولم
وقالت: عيلَّ فسلََّمْت وعبدان، خادم ومعها البغلة عىل راكبة وهي أقبَلْت األسبوع فبعد
وأخرج الصرييف فجاء الثمن. واقبض الصرييف فهات القماش، بثمن عليك أبطأنا سيدي، يا
التجار، وفتحت السوق عمر أن إىل وإياها أنا أتحدث ورصت فقبضته، الثمن الطوايش له
تخاطبني ولم ومَضْت وأخذَتْه أراَدْت ما التجار من لها فأخذُت وكذا. كذا يل خذ فقالت:
عن غابت فلما دينار، بألف طلبته الذي أخذُت وكنُت ذلك، عىل ندمُت مَضْت فلما ثمن، يف
بألف شيئًا وأخذت درهم آالف خمسة أعطتني املحبة؟ هذه يشء أي نفيس: يف قلت عيني
كانت فما أنا. إال يعرفوا لم التجار إن وقلت: الناس، مال وضياع اإلفالس فخفُت دينار.
أسألها ولم عيلَّ فضحَكْت صغريًا ورأتني وجمالها، بُحْسنها خدعتني محتالًة إال املرأة هذه

منزلها. عن
عيلَّ، وشدَّدوا التجار فطالبني شهر، من أكثر غيبتها وطالت وسواس، يف أزل ولم
وهي إال أشعر فلم متفكِّر، وأنا قعدُت ثم الهالك، عىل وأرشفُت للبيع عقاري فعرضُت
وأقبلت فيه، كنت ما ونسيت الفكرة، زالت رأيتها فلما عيلَّ. ودخلت السوق باب عىل نازلة
أخذته ما ثمَن فأعَطتْني مالك. وزن امليزان هات قالت: ثم الحسن، بحديثها ثني تحدِّ
أنت هل يل: قالت ثم ورسوًرا، فرًحا أموت أن فكدُت الكالم، يف معي انبسَطْت ثم بزيادة،
من فقلت: تبكي؟ لك ما يل: فقالت بكيت، ثم امرأة. أعرف ال إني ال، فقلت: زوجة؟ لك
يف يتوسط أن وسألته للخادم، وأعطيتها دنانري، بعض أخذت إني ثم ببايل. خطر يشء
ألجل هو وإنما حاجة، بالقماش لها وما منك، أكثر لك عاشقة هي وقال: فضحك األمر،
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الخادم أعطي وأنا فرأتني تقول. فيما تخالفك ال فإنها تريد، بما فخاِطبْها لك، محبتها
يقول. فيما له واسمحي مملوك عىل تصدَّقي لها: قلُت ثم وجلست، فرجعت الدنانري،

برسالتي، يأتي الخادم هذا وقالت: وأجابتني ذلك فأعجبها خاطري، يف بما ثْتُها حدَّ ثم
وحصل أمواَلهم، التجاَر سلَّْمُت وقمُت ومَضْت، قاَمْت ثم الخادم. لك يقوله بما أنت واعمل
طوَل أَنَْم ولم عني، خربها انقطاع من الندم يل حصل ذهبَْت حني فإنها أنا، إال الربح لهم
مريضة. إنها فقال: عنها وسألته فأكرمته خادمها، وجاءني قالئل، أيام إال كان فما لييل،
هارون زوجة زبيدة السيدة ربَّتْها الصبية هذه إن قال: أمرها. يل ارشح للخادم: فقلت
يف لها فأذنت والدخول، الخروج سيدتها عىل اشتهت وقد جواريها، من وهي الرشيد،
وسألتها سيدتها، بك حدَّثت إنها ثم قهرمانة، صارت حتى وتخرج تدخل فصارت ذلك،
زوَّْجتُك يشتهيك كان فإن الشاب، هذا أنظر حتى أفعل ال سيدتها: فقالت بك، تزوِّجها أن
وصَلْت أحد، بك يشعر ولم دخلَت فإْن الدار، بك تدخل أن الساعة هذه يف نريد ونحن به.
معك، أروح نعم فقلت: تقول؟ فماذا رقبتك، رضبَْت أمُرَك انكَشَف وإن إياها، تزويجك إىل
إىل فامِض الليلة، هذه كانت إذا الخادم: يل فقال به. حدثتني الذي األمر عىل وأصرب
وكرامة. حبٍّا فقلت: هناك. وِبْت فيه، فَصلِّ الدجلة، عىل زبيدة السيدُة بنَتْه الذي املسجد
وقت كان فلما هناك، وِبتُّ فيه، وصليت املسجد، إىل مضيت العشاء وقت جاء فلما
املسجد يف فأدخالها فارغة، صناديق ومعهما زورق، يف أقبَال قد الخادمني رأيت السحر
ساعة فبعد وبينها، بيني واسطة كان الذي هو وإذا لتُه، فتأمَّ منهما واحد َر وتأخَّ وانرصَفا،
وتحدثنا وبكت، فقبَّلتني وعانقتها، إليها قمت أقبلت فلما صاحبتي، الجارية إلينا صعدت
الخليفة، دار يف وأنا إال أشعر ولم عيلَّ، وأغلَقتْه صندوق يف ووضعتني فأخذتني ساعة،
عرشين رأيت ثم درهم، ألف خمسني يساوي بحيث األمتعة من كثري بيشء إيلَّ وجاء
من عليها ا ممَّ امليش عىل تقدر لم وهي زبيدة، الست وبينهن أبكار، نهد وُهنَّ أخرى جارية
بني األرض وقبَّْلُت إليها فأتيُت حواليها، من الجواري تفرَّقت أقبَلْت فلما والحلل، الحيل
نسبي، وعن حايل عن تسألني رشَعْت ثم يَديْها، بني فجلست بالجلوس، يل فأشاَرْت يَديْها،
الجارية. هذه يف تربيتنا خابت ما وهللا وقالت: ففرَحْت عنه، سألتني ما كل عن فأجبتُها

عندك. هللا وديعة وهي الصلب، ولد بمنزلة عندنا الجارية هذه أن اعلم يل: قالت ثم
عرشة عندهم أقيم أن أمرتني ثم إياها، بزواجي ورضيَْت قدامها، األرض فقبَّلت
الوصائف بعض أن إال الجارية، هي َمن أدري ال وأنا املدة هذه عندهم فأقمت أيام،
أمري زوَجها زبيدة السيدة استأذنِت املدة هذه وبعد الخدمة، ألجل والعشاء بالغداء تأتيني
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زبيدة السيدة فأرسلت دينار، آالف بعرشة لها وأمر لها، فأذن جاريتها، زواج يف املؤمنني
الفاخرة، واألطعمة الحلويات عملوا ذلك وبعد عليها، كتابي وكتبوا والشهود، القايض إىل
يوًما العرشين وبعد أَُخر، أيام عرشة الحال هذه عىل ومكثوا البيوت، سائر عىل وفرَّقوا
جملته من طعام فيها بسفرة قدموا إنهم ثم بها، الدخول ألجل الحمام الجارية أدخلوا
املحمرة، الدجاج أصناف وفيها ممسك، ورد ماء وعليها بالسكر، محشيَّة زرباجة خافقية
نفيس أمهلت ما املائدة حَرضِت حني فوهللا العقول، يدهش مما األلوان سائر من وغريه
أغسلها، أن ونسيت يدي ومسحت الكفاية، بحسب منها وأكلت زرباجة عىل نزلت حتى
يزالوا ولم بالدفوف، املغنيات وأقبلت الشموع، وأوقدت الظالم، دخل أن إىل جالًسا ومكثت
عيلَّ بها أقبلوا ذلك وبعد كله، القرص طافت حتى بالذهب وينقطون العروسة، يجلون
بوصالها، أصدق لم وأنا وعانقتها، الفراش يف بها خلوت فلما امللبوس، من عليها ما ونزعوا
الجواري لها فنزل رصخة، رصخت الرائحة شمت فلما الزرباجة، رائحة يدي يف ت شمَّ
فقالت أختنا؟ يا لك ما الجواري: فقالت الخرب، ما أعلم ولم فارتجفُت جانب، كل من
من لك ظهر الذي وما لها: فقلت عاقل. أنه أحسب فأنا املجنون، هذا عني أخرجوا لهم:
أقبلك ال هللا فو يدك؟ تغسل ولم الزرباجة من أكلت يشء ألي مجنون، يا فقالت: جنوني؟
عىل ثم ظهري، عىل به ونزلت سوًطا، جانبها من تناوَلْت ثم فعلك. وسوء عقلك عدم عىل
وامضوا خذوه للجواري: قالت إنها ثم الرضب، كثرة من الوجود عن غبت حتى مقاعدي
قلت: ذلك سمعُت فلما يغسلها. ولم الزرباجة بها أكل التي يده ليقطع املدينة متويل إىل به
فدخلت إياها؟ غسيل وعدم الزرباجة، أكل أجل من يدي أتُقَطع باهلل، إال قوة وال حول ال
أن بد ال وهللا فقالت: املرة. هذه بفعله تؤاخذيه ال أختنا يا لها: وقلن الجواري، عليها

أطرافه. من شيئًا أقطع
وقالت عيلَّ أقبلت أيام، العرشة بعد إال أرها ولم أيام، عرشة عني وغابت راحت ثم
صاحت ثم يدك؟ تغسل ولم الزرباجة تأكل فكيف لك، أصلح ال أنا الوجه، أسود يا يل:
كما رجيل وإبهام يدي إبهام وقطعت ماضيًا، موًسا وأخذت فكتفوني، الجواري عىل
آكل ال نفيس: يف وقلُت الدم. فانقطع بالذرور، عيل ذرت ثم عيلَّ، فُغِيش جماعة؛ يا ترون
وأربعني بالسعد، مرة وأربعني باألشنان، مرة أربعني يدي أغسل حتى بقيُت ما الزرباجة
لكم، ذكرُت كما يدي أغسل حتى الزرباجة آكل ال أني ميثاًقا عيلَّ فأخذَْت بالصابون. مرة
ورجيلَّ، يديَّ إبهام قطع سبب هذا نفيس: يف وقلُت لوني، َ تغريَّ الزرباجة بهذه جئتم فلما

حلفت. بما أويف أن بد ال قلت: عيلَّ غصبتم فلما
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طاب لها حلفت فلما قال: ذلك؟ بعد لك حصل ما حارضون: والجماعة له فقلُت
الخالفة دار أهل إن قالت: املدة تلك وبعد الحال، هذا عىل مدًة وأقمنا وإياها، ونمت قلبها
بعناية إال فيها دخلت وما غريك، أجنبي دخلها وما فيها، وبينك بيني حصل بما يعلموا لم
واشِرت واخرج الدنانري، هذه خذ وقالت: دينار، ألف خمسني أعطتني ثم زبيدة. السيدة
من عندها ما جميع ونقلت فسيحة، مليحة داًرا واشرتيت فخرجُت فسيحة. داًرا بها لنا
سبب فهذا اشرتيتها، التي الدار هذه إىل والتحف والقماش األموال من ادَّخرتُه وما النَِّعم،
جميع وهذا جرى، ما األحدب مع يل جرى ذلك وبعد وانرصفنا، فأكلنا إبهامي. قطع

والسالم. حديثي،
ذلك، من أعذب األحدب حديث بل األحدب، حديث من بأعذب هذا ما امللك: فقال
أنا الزمان، ملك يا وقال: األرض، وقبََّل َم تقدَّ اليهودي، إن ثم جميًعا. صلبكم من بد وال

عندك. ما هات الصني: ملك له فقال األحدب. حديث من أعجب بحديث أحدِّثك

اليهودي الطبيب حكاية

فعملت صنعة وتعلمت الشام، دمشق يف كنت أني شبابي زمن يف يل جرى ما أعجب فقال:
الصاحب بيت من مملوك أتاني إذا األيام من يوًما صنعتي يف أعمل أنا فبينما فيها،
اإليوان صدر يف فرأيت فدخلت الصاحب، منزل إىل معه هت وتوجَّ له فخرجت بدمشق،
منه أحسن يَُر لم شاب وهو راقد، مريض آدمي وعليه الذهب، بصفائح املرمر من رسيًرا
سيدي، يا له: فقلت بعينه، إيلَّ فأشار بالشفاء، له ودعوُت رأسه عند فقعدُت زمانه، يف
العجب! هلل يا نفيس: يف وقلت ذلك، من فتعجبت اليرسى؛ يده يل فأخرج يدك. ناولني
جسسُت ثم العجب. هو هذا إن أدب، عنده وليس كبري، بيت ومن مليح، الشاب هذا إن
الحمام ودخل تعاىف حتى أيام، عرشة مدة عليه أتردَّد ومكثُت ورقًة، له وكتبُت مفاصله
الذي املارستان يف عنده ا مباِرشً وجعلني مليحة خلعة الصاحب عيلَّ فخلع وخرج، واغتسل
بالثياب الخادم ودخل الناس، جميع من لنا أخلوه وقد الحمام معه دخلت فلما بدمشق،
قطًعا اليمني بيده رأيت تعرَّى، أن بعد الحمام داخل من عليه كانت التي ثيابه وأخذ
رضب آثاَر عليه فوجدُت جسده إىل ونظرت عليه، وحزنت ب أتعجَّ أخذت رأيته فلما صعبًا،
تعجب ال الزمان حكيم يا يل: وقال الشاب إيلَّ فنظر ذلك. أجل من أتعجب فرصت مقارع،

الحمام. من تخرج حني بحديثي أحدِّثك فسوف أمري، من
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هل الشاب: قال واسرتحنا، الطعام وأكلنا الدار، إىل ووصلت الحمام من خرجنا فلما
أن وأمرهم فوق، إىل الفراش يطلعوا أن العبيد فأمر نعم. فقلت: الغرفة؟ يف تتفرج أن لك
فأكلنا، بالفاكهة وأتوا به، أمرهم ما العبيد ففعل بفاكهة، إلينا يأتوا وأن خروًفا، يشووا
حكاية اسمع الزمان، حكيم يا يل: فقال بحديثك. حدِّثني له: فقلت الشمال، بيده هو وأكل
أوالد عرشة وخلف أبوه، تويف قد والد يل وكان املوصل، أوالد من أنني اعلم يل، جرى ما
وأما بي، والدي وُرِزق وتزوَّجوا، كلهم فكربوا أكربَهم، وكان والدي، جملتهم من ذكور
فرًحا بي َفِرحون وهم أعمامي بني ورصُت أنا فكربُت بأوالد، يُرَزقوا فلم التسعة إخوته
وكان املوصل، جامع يف والدي مع يوم ذات وكنُت الرجال، مبلغ وبلغت كربت فلما شديًدا،
قعدوا فإنهم وأعمامي والدي وأما جميًعا، الناس وخرج الجمعة فصلينا جمعة، يوم اليوم
إن أعمامي: بعض فقال مرص، ذكروا أن إىل املدن وغرائب البالد عجائب يف يتحدَّثون
فيها قال َمن أحسن ولقد ونيلها، مرص من أحسن األرض وجه عىل ما يقولون املسافرين

البيتني: هذين نيلها ويف

َغ��ِل��ي��َال اْل��ُف��َراِت َم��اءِ ِم��ْن أَْش��ِف َل��ْم إِنَّ��ِن��ي َع��نِّ��ي ِل��ل��نِّ��ي��ِل ُق��ْل ِب��ال��ل��ِه
َج��ِم��ي��َال يَ��ُك��وَن أَْن َص��بْ��ُرَك َوأَُظ��نُّ بُ��ثَ��يْ��نَ��َة ثَ��مَّ َخ��لَّ��ْف��َت َك��ْم َق��ْل��ُب يَ��ا

هذه أنا وسمعت كالمهم، من فرغوا فلما ونيلها، مرص يصفون أخذوا إنهم ثم
منهم واحد كل وتوجه انرصفوا ثم بها، مشغوًال خاطري صار مرص، يف التي األوصاف
فلما رشب، وال أكل يل يِطب ولم بها، شغفي من نوم يأتني لم الليلة تلك فِبتُّ منزله، إىل
حتى معهم، الذهاب ألجل والدي عىل فبكيت مرص، إىل أعمامي َز تجهَّ قالئل أيام بعد كان
دمشق يف اتركوه بل مرص، يدخل تدعوه ال لهم: وقال معهم ومضيت متجًرا، يل ز جهَّ
مسافرين زلنا وما املوصل، من وخرجنا والدي، وودعت سافرنا، ثم فيها. متجره ليبيع
ذات مدينة فرأينا دمشق، وصلنا أن إىل سافرنا ثم أياًما بها فأقمنا حلب، إىل وصلنا حتى
الخانات، بعض يف فنزلنا فاكهة، كل من فيها جنة، كأنها وأطيار وأثمار وأنهار أشجار
دراهم، خمسة الدرهم فربح بضاعتي، وباعوا واشرتوا، باعوا حتى أعمامي بها واستمر
قاعة يف وسكنت بعدهم، فمكثت مرص. إىل وتوجهوا أعمامي تركني ثم بالربح، ففرحت
باملآكل أتلذذ فرصت ديناران، شهر كل أجرتها اللسان، وصفها عن يعجز البنيان، مليحة
من يوًما القاعة باب عىل قاعد أنا فبينما معي، كان الذي املال رصفت حتى واملشارب،
فعزمت منها، أفخر عيني رأت ما املالبس أفخر البسة وهي عيلَّ أقبلت بصبية وإذا األيام،
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بدخولها، وفرحت بها ظفرت دخلت فلما الباب، داخل صارت بل قرصت، فما عليها
الجمال، بديعة فوجدتها إزارها، وقلعت وجهها عن وكشَفْت وعليها، عيلَّ الباَب ِت فردَّ
إليه يحتاج وما والفاكهة، املأكول أطيب من بسفرة وجئت فقمت قلبي، من حبها فتمكََّن
إىل ليلة أطيب يف معها نمت ثم سكرنا، حتى رشبنا اللعب وبعد ولعبنا، وأكلنا املقام،
قالت: ثم مني، الدنانري تأخذ ال أنها فحلَفْت دنانري، عرشة أعطيتها ذلك وبعد الصباح،
مثل الدنانري بهذه لنا وهيِّئ عندك، أكون املغرب وقت أيام ثالثة بعد انتظرني حبيبي، يا

معها. عقيل فأخذت وانرصفت، وودَّعتني دنانري، عرشة هي وأعطتني هذا.
كان مما أعظم والحلل والحيل املزركش من وعليها أتَْت الثالثة، األيام مَضِت فلما
مثل ونمنا ورشبنا أكلنا ثم تحرض، أن قبل باملقام يليق ما لها هيَّأُت وكنُت أوًال، عليها
عندي، تحرض أنها أيام ثالثة بعد وواعدتني دنانري عرشة أعطتني ثم الصباح، إىل العادة
ثم والثاني، األول من أعظم قماش يف حرضت أيام ثالثة وبعد باملقام، يليق ما لها فهيأت
معي أجيء أن يل تأذن هل فقالت: وهللا. إْي فقلت: مليحة؟ أنا هل سيدي، يا يل: قالت
سألتني فإنها وإياها؟ ونضحك معنا تلعب حتى مني، سنٍّا وأصغر مني أحسن بصبية
لنا ِزْد يل: وقالت ديناًرا، عرشين أعطتني ثم وإياها. لنضحك معنا وتبيت معي، تخرج أن

وانرصفت. ودعتني ثم معي. تأتي التي الصبية ألجل املقام
املغرب، بعد كان فلما العادة، عىل باملقام يليق ما لها زُت جهَّ الرابع اليوم كان فلما
الشموع، وأوقدت ففرحُت وجلستا، فدخلتا بإزار، ملفوفة واحدة ومعها أتت قد بها وإذا
الصبية وكشفت القماش، من عليهما ما ونزعتا فقامتا والرسور، بالفرح واستقبلتني
لهما وقدَّمت فقمُت منها، أحسن أََر فلم تمامه، يف كالبدر فرأيتها وجهها، عن الجديدة
وأرشب القدح لها وأمأل الجديدة، الصبية أقبِّل ورصت ورشبنا، فأكلنا والرشب، األكل
هي أََما مليحة، الصبية هذه إن باهلل قالت: ثم الباطن، يف األوىل الصبية فغارت معها،
ثم وعيني. رأيس عىل قلت: معها. تنام أن خاطري قالت: وهللا. إْي قلت: مني؟ أظرف
وجدت أصبحت فلما الصبح، وقت إىل الجديدة الصبية مع ونمت فقمت لنا، وفرشت قامت
فتدحرجت الصبية فنبهت طلعت، قد الشمس فوجدت عيني ففتحت بدم، ملوَّثة يدي

منها. غريتها من ذلك فعلت أنها فظننُت بدنها. عن رأسها
ورددُت الصبية ووضعُت القاعة، يف وحفرت ثيابي قلعت قمت ثم ساعًة ففكرُت
إىل وجئت وخرجت، مايل بقية وأخذت لبست ثم كان، كما الرخام وأعدت الرتاب، عليها
سافرُت ثم بمرص. أعمامي إىل مسافر أنا له: وقلت سنة، أجرة له ودفعت القاعة صاحب
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قالوا ثم متجرهم بيع من فرغوا قد ووجدتهم بي ففرحوا بأعمامي، واجتمعت مرص إىل
فأقمت مايل. من يشء معي يبقى أالَّ وخفت إليكم اشتقت لهم: فقلت مجيئك؟ سبب ما يل:
منه أرصف ورصت مايل بقية يف يدي ووضعت ونيلها، مرص عىل أتفرج وأنا سنة عندهم
دمشق. إىل ورجع سبقنا لعله فقالوا: منهم. فهربت أعمامي سفر قرب حتى وأرشب وآكل
من معي يَبَْق لم حتى أرصف ورصُت سنني ثالث بمرص فأقمت أنا وخرجت فسافروا
ضاق سنني، الثالث وبعد أجرتها. القاعة صاحب إىل أرسل سنة كل يف وأنا يشء، املال
يف ونزلت دمشق إىل وصلت حتى فسافرت فقط، السنة أجرة إال معي يَبَْق ولم صدري
ورفعت املذبوحة، الصبية دم من ومسحتها القاعة فدخلت صاحبها، بي ففرح القاعة،
ساعة، وبكيت وتأملته فأخذته الصبية، تلك عنق يف كان الذي العقد تحتها فوجدُت املخدة
من يشء معي ما وأنا أثوابي، ُت وغريَّ الحمام دخلت الثالث اليوم ويف يومني، أقمت ثم
العقد فأخذت القدر، إنفاذ ألجل الشيطان يل فوسوس السوق إىل يوًما فجئُت الدراهم،
حتى وصرب بجانبه، وأجلسني يل فقام للدالل، وناولته السوق، إىل به هُت وتوجَّ الجوهر،
ثمنه بلغ مثمن بالعقد وإذا أعلم، ال وأنا خفية عليه ونادى الدالل ذلك وأخذ السوق، عمر
وقد اإلفرنج، بصنعة مصنوع نحاس العقد هذا إن يل: وقال الدالل فجاءني دينار. ألَفْي
به، عليها نضحك لواحدة صنعناه كنا هذا نعم، له: فقلت درهم. ألف إىل ثمنه وصل
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك درهم. األلف واقبض فُرْح بيعه، فأردنا زوجتي وورثتها

املباح. الكالم عن
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الدالل وسمع درهم. األلف اقبض للدالل: قال ملا الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
َه وتوجَّ فأخذه إياه، وأعطاه السوق كبري إىل بالعقد َه فتوجَّ مشكلة، قضيته أن عرف ذلك،
أوالد لباس البًسا الحرامي ووجدنا عندي، من ق ُرسِ العقد هذا إن له: وقال الوايل إىل به
فسألني الوايل، إىل بي وذهبوا وأخذوني بي، أحاطوا قد والظََّلمة إال أشعر فلم التجار.
الحق، كالم هذا ما وقال: الوايل فضحك للدالل؛ قلتُه ما له فقلُت العقد، ذلك عن الوايل
فأحرقني بدني، جميع عىل باملقارع ورضبوني ثيابي، من جرَّدوني وحواشيه إال أدِر فلم
إن أقول وال رسقته، أنا أقول أني األحسن إن نفيس: يف وقلت رسقتُه. أنا فقلت: الرضب،
الزيت؛ يف وقلوها يدي، قطعوا رسقته إني قلت فلما فيها. فيقتلوني عندي مقتولة صاحبته
صاحب فقال القاعة، إىل وجئُت يدي فأخذُت أفقُت، حتى الرشاب فسقوني عيلَّ فُغِيش
بالحرام. متَّهم ألنك آخر؛ موضًعا لك وانظر القاعة، فأخِل هذا لك جرى ما حيث القاعة:
ومىض نعم. قال: موضًعا. يل أنظر حتى ثالثة أو يومني عيلَّ اصرب سيدي، يا له: فقلت
قطع والذي اليد؟ مقطوع وأنا أهيل، إىل أرجع كيف وأقول: أبكي قاعًدا فبقيت وتركني،

أمًرا. ذلك بعد يُحِدث هللا فلعل بريء، أني يعلم لم يدي
فتشوشت شديد، غمٌّ لحقني عني القاعة مىضصاحب فلما شديًدا، بكاء أبكي ورصت
وكبري الظََّلمة بعض ومعه جاءني، القاعة وصاحب إال أدري ما الثالث اليوم ويف يومني،
يمهلوني، فلم الخرب؟ ما وقلت: لهم فخرجت العقد، رسقُت أني عيلَّ ادَّعى الذي السوق
لصاحب طلع معك كان الذي العقد إن يل: وقالوا جنزيًرا، رقبتي يف ووضعوا كتفوني، بل
ثالث مدة من الصاحب بيت من ضاع قد العقد هذا إن وقالوا: وحاكمها. ووزيرها دمشق
هم نفيس: يف وقلُت مفاصيل ارتعَدْت منهم، الكالم هذا سمعت فلما ابنته. ومعه سنني،
شاء وإن قتلني، شاء فإن حكايتي، للصاحب أحكي أنني بد ال وهللا محالة، وال يقتلونني
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رسق الذي أهذا قال: رآني فلما يَديْه، بني أوقفني الصاحب إىل وصلنا فلما عني. عفا
له: وقال السوق، كبري ان بسجَّ أمر ثم ظلًما. يده قطعتم إنكم ليبيعه؟ به ونزل العقد
وجرُّوه، فأخذوه أتباعه عىل صاح ثم مالك. جميع وآخذ أشنقك وإال يده، دية هذا أعِط

وثاقي. وحلوا بإذنه، عنقي من الغل فكوا أن بعد وحدنا والصاحب أنا وبقيت
هذا إليك وصل كيف واصدقني حدِّثني ولدي، يا يل: وقال الصاحب إيلَّ نظر ثم
الصبية مع يل جرى ما بجميع ثتُه حدَّ ثم الحق. لك أقول إني موالي، يا قلت: العقد؟
فلما بتمامه، الحديَث له وذكرُت الغرية، من ذبَحتْها وكيف بالثانية، جاءتني وكيف األوىل،
اعلم يل: وقال عيلَّ أقبل ثم ساعة، وبكى وجهه عىل منديله وحط رأسه، هزَّ كالمي سمع
عمها ولد إىل أرسلتُها بلَغْت فلما عليها، أحجر وكنُت بنتي، الكبرية الصبية أن ولدي يا
جاءتك ثم مرات، أربع وجاءتك مرص، أوالد من العهَر تعلََّمِت وقد فجاءتني فمات، بمرص
ما للكبرية جرى فلما لبعضهما، ُمِحبَّتني وكانتا شقيقتان، واالثنتان الصغرية، بأختها
فسألتها وحدها، رجعت ثم معها الذهاب مني فطلبت أختها، عىل ها رسَّ أخرَجْت جرى،
جرى ما جميع ا رسٍّ ألمها قالت ثم خربًا. لها أعلم ال وقالت: عليها، تبكي فوجدتها عنها
عليها أبكي أزال ال وهللا وتقول: تبكي تزل ولم ا، رسٍّ أمها فأخربتني أختها، ذبحها من
ولدي يا فانظر به، تخربني أن قبل بذلك أعلم فإني صحيح، ولدي يا وكالمك أموت. حتى
ابنتي أزوِّجك أن أريد أني وهو لك، أقول فيما تخالفني أالَّ منك أشتهي وأنا جرى، ما
من راتبًا لكما وأجعل مهًرا، منك آخذ وال ِبْكر، وهي لهما شقيقة ليَسْت فإنها الصغرية،
أصل أن يل أين ومن سيدي، يا تريد كما األمر له: فقلُت ولدي. بمنزلة عندي وتبقى عندي،
وأنا والدي، خلفه الذي بمايل وأتاني بريًدا، عنده من الحال يف الصاحب فأرسل ذلك؟ إىل
وسافرت كثريًا، ماًال وأعطاني أيام، ثالثة عنده وأقمُت منه، بُْت فتعجَّ عيش. أرغد يف اليوم
جرى. ما األحدب مع يل وجرى املعيشة، فيها يل فطابت هذه، بلدكم إىل فوصلت عنده من
جميًعا، شنقكم من يل بد وال األحدب، حديث من بأعجب هذا ما الصني: ملك فقال
أعجب بيشء ثْتَني حدَّ إْن خياط، يا قال: ثم خطيئة. كل رأس هو الذي الخياط وخصوًصا

ذنوبكم. لكم وهبُت األحدب، حديث من

الخياط حكاية

جرى ا ممَّ أعجب يل جرى الذي أن الزمان ملك يا اعلم وقال: الخياط َم تقدَّ ذلك فعند
أرباب أصحابي لبعض وليمٍة يف النهار أول باألحدب أجتمع أن قبل كنُت ألني للجميع؛
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الطعام حرض الشمس طلعت فلما ذلك، وغري ونجارين وبزازين خياطني من الصنائع
ذلك وعىل بغداد، أهل من مليح غريب شاب ومعه علينا دخل قد الدار بصاحب وإذا لنأكل،
فدخل أعرج، أنه غري الجمال، من يكون ما أحسن وهو الثياب، من يكون ما أحسن الشاب
وأراد الجلوس من فامتنع مزينًا، إنسانًا فينا رأى الجلوس أراد فلما له، فقمنا وسلَّم، علينا
صاحب عليه وحلف عليه، وشددنا املنزل، وصاحب نحن فمنعناه عندنا، من يخرج أن
فإن بيشء، يل تتعرض ال موالي يا باهلل فقال: وخروجك؟ دخولك سبب ما له: وقال املنزل
َب تعجَّ الكالم هذا الدعوة صاحب منه سمع فلما قاعد. هو الذي املزين هذا خروجي سبب
ثم املزين؟ هذا من خاطره وتشوَّش بغداد من الشاب هذا يكون كيف وقال: العجب غايَة
إنه جماعة، يا الشاب: فقال املزين. هذا من غيظك سبب ما لنا احِك له: وقلنا إليه التفتنا
رجيل، وكرس عرجي سبب هو وكان بلدي، بغداد يف عجيب أمر املزين هذا مع يل جرى
من سافرُت وقد فيها، ساكن هو بلد يف أسكن وال مكان، يف أقاعده بقيت ما أني وحلفت
باهلل له: فقلنا مسافًرا، إال أبيت ال الليلة وأنا املدينة، هذه يف وسكنت منها ورحلت بغداد

معه. حكايتك لنا تحكي أن عليك

بغداد مزين مع األعرج حكاية

من والدي أن الخري جماعة يا اعلموا الشاب: قال ثم الشاب، سألنا حني املزين لوُن فاصفرَّ
تويف الرجال مبلغ وبلغت كربت فلما غريي، بولد تعاىل هللا يرزقه ولم بغداد، تجار أكابر
املالبس، أحسن ألبس فرصُت وحشًما، وخدًما ماًال يل وخلف تعاىل، هللا رحمة إىل والدي
من يوًما ماشيًا كنت أن إىل النساء، يف ضني بغَّ سبحانه هللا وكان املآكل، أحسن وآكل
ينفذ، ال زقاًقا ودخلت فهربت الطريق، يف يل تعرَّضوا بجماعة وإذا بغداد، ة أَِزقَّ يف األيام
أنا الذي املكان قصاد بطاقة وإذا ساعة، غري أقعد فلم مصطبة، عىل آخره يف وارتكنت
تسقيه، زرع ولها مثلها، عمري يف أََر لم تمامه، يف كالبدر صبية منها وطلَّْت فتحت، فيه
فانطلقت عني، وغابت الطاقة قفلت ثم وشماًال يمينًا فالتفتَْت الطاقة، تحت الزرع وذلك
هذا يف جالًسا زلت فما محبة، للنساء بغيض وانقلب بها، خاطري واشتغل النار، قلبي يف
وقدامه راكب املدينة بقايض وإذا الغرام، شدة من الدنيا عن غائب وأنا املغرب، إىل املكان
ثم أبوها، أنه فعرفت الصبية، تلك منه طلَّْت الذي البيت ودخل فنزل خدم، ووراءه عبيد
وقعدن جواريَّ عيلَّ فدخلت مهموًما، الفراش عىل ووقعت مكروب، وأنا منزيل جئت إني
مريض، وعظم جوابًا، لخطابهن أردَّ ولم أمًرا، لهن أُبِْد لم وأنا بي، ما يعرفن ولم حويل،
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عند فقعدت حايل، عليها يخَف لم رأتني فلما عجوز، عيلَّ فدخلت تعودني، الناس فصارت
ولدي، يا فقالت: حكايتي، لها فحكيت خربك. يل قل ولدي، يا يل: وقالت والطفتني، رأيس
وأبوها طبقتها، هو فيه رأيتها الذي واملوضع الحجر، وعليها بغداد، قايض بنت هذه إن
إال وصالها تعرف وال عندهم، أدخل ما كثريًا وأنا وحدها وهي أسفل، كبرية قاعة له
اليوم، ذلك يف أهيل وفرح حديثها، سمعت حني نفيس يُت وقوَّ فتجلَّْدُت حيلك. فشد مني،

الصحة. تماَم يًا مرتجِّ األعضاء، متماسك وأصبحت
جرى ا عمَّ تسأل ال ولدي، يا فقالت: متغري، ووجهها ورجعت العجوز، مضت ثم
الكالم هذا عن النحس عجوز يا تسكتي لم إن يل: قالت فإنها ذلك، لها قلُت ملا منها
ازددُت منها ذلك سمعُت فلما مرة. ثاني إليها أرجع أن بد وال تستحقينه. ما بك َألفعلنَّ
البشارة. منك أريد ولدي، يا وقالت: العجوز أتت أيام بعد كان فلما مريض، عىل مرًضا
إني فقالت: خري. كل عندي لك لها: وقلت جسمي، إىل روحي ُردَّْت منها ذلك سمعُت فلما
قالت: العني، باكية الخاطر منكرسة وأنا نظرتني فلما الصبية، تلك إىل باألمس ذهبت
وسيدتي، بنتي يا لها: وقلت بكيُت ذلك يل قالت فلما الصدر؟ ضيقَة أراِك يل ما خالتي، يا
رقَّ وقد فقالت أجلك. من املوت عىل مرشف وهو يهواِك، فتًى عند من األمس أتيتك إني
من ورآِك فؤادي، وثمرة ولدي هو قلت: تذكرينه؟ الذي الفتى هذا يكون أين ومن قلبها:
مرة أول وأنا عشًقا، بك فهام وجهك، ورأى زرعك، تسقني وأنت مَضْت أياٍم من الطاقة
فقالت محالة. وال ميت إال هو وما الوساد، ولزم مرضه فزاد معك، يل جرى بما أعلمته
إليه، اميض قالت: تأمرين؟ فماذا وهللا، إْي قلت: أجيل؟ من كله هذا هل لونها: اصفرَّ وقد
قبل الجمعة يوم كان فإذا عنده، ما أضعاَف عندي أن وأخربيه السالم، مني وأقرئيه
ساعة، وإياه أنا وأجتمع عندي، وأطلعه الباب، له افتحوا أقول وأنا الدار إىل يجيء الصالة

الصالة. من أبي مجيء قبل ويرجع
إليها ودفعُت قلبي، واسرتاح األلم، من أجده كنُت ما زال العجوز كالَم سمعُت فلما
من يشء يفَّ يَبَْق لم لها: فقلت قلبك. طيِّْب يل: وقالت وانرصفت، الثياب من عيلَّ كان ما
بالعجوز وإذا الجمعة، يوم إىل كذلك أزل ولم بعافيتي، وأصحابي بيتي أهل وتبارش األلم،
وتعطَّرُت، ثيابي لبست ثم وعافية، بخري أني فأخربتها حايل، عن وسألتني عيلَّ دخلت
يف معك إن العجوز: فقالت إليها، أميض حتى الصالة إىل يذهبون الناس أنتظر ومكثت
َلكان املرض، أثر من سيما ال شعَرك، وأزلَت الحمام إىل مضيَت فلو زائًدا، اتساًعا الوقت
أدخل ثم أوًال، رأيس أحلق لكن الصواب، الرأي هو هذا إن لها: فقلُت صالحك. ذلك يف

186



٢٨ الليلة كانت فلما

حايل. عليها يَْخَف لم رأَتْني فلما عجوٌز، عيلَّ فدخَلت

وائتني السوق عىل امض للغالم: وقلت رأيس، يل ليحلق املزين خلف فأرسلُت الحمام.
بهذا وأتى الغالم فمىض كالمه. بكثرة رأيس يصدع ال الفضول، قليَل عاقًال يكون بمزين
والبؤس َك، وهمَّ َك غمَّ هللاُ أذَهَب فقال: السالم، عليه فرَدْدُت عيلَّ سلَّم دخل فلما الشيخ،
تقصري تريد العافية، جاءتك فقد سيدي، يا أبِرشْ فقال: منك. هللا تقبََّل فقلت: واألحزان.
الجمعة، يوم شعره َ قرصَّ َمن قال: أنه عباس ابن عن ورد فإنه دم؟ وإخراج شعرك
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يأمن ال الجمعة، يوَم احتجم َمن قال: أنه أيًضا عنه وُرِوي داءً. سبعني عنه هللا رصف
يل احلق الساعة هذه يف وُقْم الهذيان، هذا عنك دَْع له: فقلت املرض. وكثرة البرص ذهاب

ضعيف. رجل فإني رأيس،
فأخذه صفائح، سبع وهو أصطرالب، فيه وإذا وفتحه، منديًال وأخرج يده، ومد فقام
أنه اعلم يل: وقال مليٍّا ونظر الشمس، شعاع إىل رأسه ورفع الدار، وسط عىل ومىض
وسبعمائة وستني ثالث سنة صفر عارش وهو الجمعة، يوم وهو هذا، يومنا من مىض
علم أوجبه ما بمقتىض وطالعه والسالم، الصالة أفضل صاحبها عىل النبوية الهجرة من
حلق أن عىل يدل وذلك عطارد، قارنه أنه واتفق دقائق، وستة درج سبع املريخ الحساب
بعده لكْن مسعود، وهو شخص عىل اإلفضال تريد أنك عىل عندي ودلَّ ا، جدٍّ جيد الشعر
عيلَّ، وفوَّلَت روحي، وأزهقَت أضجرتَني، لقد وهللا له: فقلُت لك. أذكره ال ويشء يقع كالم
لو وهللا فقال: الكالم. عيلَّ تُِطْل وال رأيس واحلق فقم رأيس، لتحلق إال طلبتَُك ما وأنا
آمرك بالذي اليوم تعمل أنك عليك أشري وأنا البيان، زيادة مني َلطلبَت األمر حقيقَة علمَت
لك، ناصح فإني تخالفني؛ وال هللا تحمد أن سبيلك وكان الكواكب، حساب بمقتىض به
أجرة منك أريد وال بحقي، وتقوم كاملة، سنة خدمتك يف أكون أن وأود عليك، وشفيق
شهرزاد وأدرك محالة. وال اليوم هذا يف قاتيل إنك له: قلُت منه ذلك سمعُت فلما ذلك. عىل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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الذي أنا سيدي، يا اليوم هذا يف قاتيل إنك له: قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
والثاني البقبوق، اسمه الكبري أخي ألن إخوتي؛ دون الكالم لقلة الصامت الناس تسميني
والسادس العشار، اسمه والخامس األصواني، الكوز اسمه والرابع بقبق، والثالث الحدار،
رأيت بالكالم، املزين هذا عيلَّ زاد فلما أنا. وهو الصامت، اسمه والسابع شقالق، اسمه
فال هللا، لوجه عني ينرصف وخلِّه دينار ربع أعطه للغالم: وقلُت انفطَرْت، مرارتي أن
هذا يشء أي الغالم: مع كالمي سمع حني املزين هذا فقال رأيس. حالقة يف يل حاجة
واجب فإنه خدمتك؛ من بد وال أخدمك، حتى أجرة منك آخذ ال وهللا موالي؟ يا املقال
قدري تعرف ال كنَت فإْن دراهم؛ منك آخذ لم إذا أبايل وال حاجتك، وقضاء خدمتك عيلَّ
وِهللا كريًما، كان ألنه اإلحسان علينا له تعاىل هللا رحمه والدك وكان قدرك، أعرف فأنا
من جماعة عنده وكان عليه فدخلت املبارك، اليوم هذا مثل يوًما خلفي والدك أرسل لقد
طالع فوجدت االرتفاع، له وأخذت األصطرالب فأخذت دًما. يل أخِرْج يل: فقال أصحابه،
الساعة أتت أن إىل وصرب فامتثل بذلك، فأعلمتُه صعبًا، فيها الدم وإخراج نحًسا، الساعة
الحارضون، الجماعة وكذلك شكرني بل يخالفي ولم الدم، فيها له وأخرجت الحميدة

الدم. إخراج نظري يف دينار مائة والدك وأعطاني
إال إله ال وقال: املزين هذا فضحك مثلك. عرف الذي أبي هللا رحم ال له: فقلت
خرفَت لكنك عاقًال إال أظنك كنُت ما ، يتغريَّ وال يغريِّ َمن سبحان هللا، رسول محمد هللا،
وأنت النَّاِس﴾، َعِن َواْلَعاِفنَي الَغيَْظ ﴿َواْلَكاِظِمنَي العزيز: كتابه يف هللا وقال املرض، من
إال شيئًا يفعل كان ما والدك أن تعلم وأنت عجلتك، سبب أدري وما حال كل عىل معذور
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واقف فأنا باألمور؛ مني أعرف أحًدا تجد وما مؤتمن، املستشار إن قيل وقد بمشورتي،
ما ألجل عليك أصرب وأنا مني؟ أنت ضجرَت فكيف منك، ضجرُت وما أخدمك أقدامي عىل
وأنا املقال، يف عيلَّ وزدَت الخطاَب، عيلَّ أطلت لقد وهللا له: فقلت الفضل. من عيلَّ ألبيك
بَلَّ قد كان وإْن أقوم أن وأردُت الغضَب وأظهرُت عني. وتنرصف رأيس تحلق أن قصدي
وأنت ضعيف عقلك ألن أؤاخذك ال لكن مني، الضجر عليك غلب أنه علمت قد فقال: رأيس.
أخي، يا له: فقلت املكتب. إىل بك وأميض كتفي عىل أحملك كنُت قريب زمن ومن صبي،
فلما أثوابي، مزَّقُت ثم سبيلك. حال إىل وُقْم أقيضشغيل حتى عني انرصف عليك هللا بحق
جسمي، تفارق أن روحي كاَدْت حتى يسنُّه زال وال وسنَّه، املوس أخذ ذلك فعلت رآني
الشيطان. من العجلة موالي، يا وقال: يده رفع ثم بعًضا منها وحلق رأيس إىل َم تقدَّ ثم

البيتني: هذين أنشد إنه ثم

ِب��َراِح��ِم تُ��بْ��َل ِل��ل��نَّ��اِس َراِح��ًم��ا َوُك��ْن تُ��ِري��ُدُه ِألَْم��ٍر تَ��ْع��َج��ْل َوَال تَ��أَنَّ
ِب��َظ��اِل��ِم َس��يُ��بْ��َل��ى إِالَّ َظ��اِل��ٍم َوَال َف��ْوَق��َه��ا ال��ل��ِه يَ��ُد إِالَّ يَ��ٍد ِم��ْن َف��َم��ا

واألمراء امللوك رأس عىل تقع يدي فإن بمنزلتي، تعرف أظنك ما موالي، يا قال: ثم
الشاعر: قال مثيل ويف والفضالء، والحكماء والوزراء،

��لُ��وِك ال��سُّ ُدرُّ اْل��ُم��َزيِّ��ُن َوَه��ذَا اْل��ُع��ُق��وِد ِم��ثْ��ُل ��نَ��اِئ��ِع ال��صَّ َج��ِم��ي��ُع
اْل��ُم��لُ��وِك ُرءُوُس يَ��َديْ��ِه َوتَ��ْح��َت ِح��ْك��َم��ٍة ِذي ُك��لِّ َع��َل��ى َف��يَ��ْع��لُ��و

مستعجًال. أظنك فقال: خاطري. وأشغلت صدري، ضيَّقت فقد يعنيك ال ما دَْع فقلُت:
تُوِرث وهي الشيطان، من العجلة فإن نفسك؛ عىل ْل تمهَّ فقال: نعم. نعم، نعم، له: فقلُت
وِهللا وأنا . تأنٍّ فيه كان ما األمور خري والسالم: الصالة عليه قال وقد والحرمان، الندامة
فإني خري؛ ولعله أجله، من مستعجل أنت الذي ما تعرِّفني أن فأشتهي أمُرَك، رابَنِي
املوىس ورمى غضب ثم ساعات. ثالُث الوقت من بقي وقد ذلك، غري شيئًا يكون أن أخىش
بقي قد وقال: وعاد مديدة، حصة ووقف الشمس، إىل ومىض األصطرالب، وأخذ يديه، من
فقد عني، اسكت عليك باهلل له: فقلُت تنقص. وال تزيد ال ساعات ثالث الصالة لوقت
من مهموم أنا وقال: رأيس، بعض وحلق أوًال، فعل كما وسنَّه املوىس، فأخذ كبدي. فتَّتَّ
شيئًا يفعل كان ما والدك أن تعلم ألنك لك؛ خريًا َلكان سببها عىل أطلعتَني فلو عجلتك،
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وأريد الصالة، وقت جاء قد نفيس: يف قلُت خالص، منه يل ما أن علمُت فلما بمشورتي. إالَّ
إىل السبيل أين أدري ال ساعًة ْرُت تأخَّ فإْن الصالة، من الناس تخرج أن قبل أميض أن
دعوة إىل أميض أن أريد فإني والفضول، الكالم هذا عنك ودَْع أوجز فقلُت: إليها. الدخول

أصحابي. عند
عىل حلفت البارحة كنت لقد عيلَّ؛ مبارك يوم يومك قال: الدعوة ذكر سمع فلما
ذلك، تذكرت الساعة هذه ويف يأكلونه، شيئًا لهم ز أجهِّ أن ونسيت أصدقائي، من جماعة
فكل دعوة، يف اليوَم أنني تعريفك بعد األمر بهذا تهتم ال له: فقلت منهم! فضيحتاه وا
هللا جزاك فقال: رأيس. حالقَة لَت وعجَّ أمري، أنجزَت إْن لك ورشاب طعام من داري يف ما
وعرش الطعام، من أواٍن خمسة عندي فقلت: أعرفه. حتى ألضيايف عندك ما يل ِصْف خريًا،
جميع إليه فأحرضت أنظر. حتى يل أحرضها فقال: مشوي. وخروف رات، محمَّ دجاجات
هلل قال: له، فأحرضته أحرضه. قال: عندي. له: فقلت الرشاب. بقي قال: عاينه فلما ذلك،
وعنرب وعود ندٌّ فيه درًجا له فأحرضت الطيب. البخور بقي لكن نفسك! أكرم ما درك،
له: فقلت صدري، مثل صار حتى ضاق قد الوقت وكان ديناًرا، خمسني يساوي ومسك
أرى حتى آخذه ما وِهللا املزين: فقال ملسو هيلع هللا ىلص. محمد بحياة رأيس جميع يل واحلق هذا، خذ

فيه. ما جميع
األرض عىل وجلس يده، من األصطرالب املزين فرمى الدرج، له ففتح الغالَم فأمرت
ثم جسمي، تفارق أن روجي كادت حتى الدرج يف الذي والعود والبخور الطيب يقلب
أأشكرك أدري ما ولدي يا وِهللا وقال: يسريًا، شيئًا رأيس من وحلق املوىس وأخذ َم تقدَّ
َمن عندي وليس وإحسانك، فضلك بعض من كلها اليوَم دعوتي ألن والدك؟ أشكر أم
وعكرشة الفوال، وعوكل الفاني، وصليع الحمامي، زيتون عندي وإنما ذلك، يستحق
ينشدها، وأبيات يرقصها، رقصة هؤالء من ولكلٍّ اللبان، وعكارش الزبال، وحميد البقال،
الحمامي أما فضول. ال كالم كثرة أعرف ال أنا وعبدك امللوك، مثل أنهم فيهم ما وأحسن
ما كثريًا خليع، ظريف فإنه الزبال وأما بيتي. تجئني إليها أذهب لم إن يقول: فإنها
لطائُف له أصحابي من واحد وكل صندوٍق. يف صار ما زوجتي عند الخري ويقول: يرقص
إليك أحبَّ ذلك كان عندنا تحرض أن اخرتَت فإن كالعيان، الخرب وليس اآلَخر، يف توجد ال
أثر عليك فإن إليهم؛ الذهاب تريد إنك يل قلَت الذين أصدقائك إىل رواحك واترك وإلينا،
فيهم يكون وربما يعنيهم، ال فيما يتكلمون الكالم كثريي أقوام إىل تميض وربما املرض،
هذا غري يف ذلك يكون هللا شاء إن فقلت: املرض. من روحك قلقت وأنت فضويل واحد
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بحملهم وتفوز مؤانستهم لتغتنم أصحابي عند حضورك تقدم أن األنسب يل: فقال اليوم.
الشاعر: بقول وتعمل

اْل��َع��َط��ْب َك��ِث��ي��ُر ال��زََّم��اَن إِنَّ أَْم��َك��نَ��ْت إِْن َل��ذًَّة ��ْر تُ��َؤخِّ َال

هللا أمان يف أنا وأسري شغيل أقِض له: وقلُت بالغيظ، مشحون قلب عن فضحكُت
أعارشك أن إال طلبُت ما فقال: قدومك. منتظرون فإنهم أصحابك إىل أنت وتميض تعاىل،
َلرتكَت واحدة مرة رأيتهم ولو فضويل، فيهم ما الذين الناس أوالد من فإنهم األقوام، بهؤالء
إذا فقال: يوًما. عندي أحرضهم أن بد وال بهم، رسوَرك هللا َم نعَّ له: فقلُت أصحابك. جميَع
الذي اإلكرام بهذا أميض حتى فاصرب اليوم، هذا يف أصحابك دعوت وقدمت، ذلك أردَت
وأميض إليك أعود ثم ينتظرون، وال ويرشبون يأكلون أصحابي عند وأدعه به، أكرمتني
إليك والعود تركهم عن تمنعني حشمة أصدقائي وبني بيني فليس أصدقائك؛ إىل معك
امِض العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال فقلت: ْهَت. توجَّ أينما معك وأميض عاجًال،
اليوم؛ هذا يف معهم وأكون أصدقائي إىل أميض ودعني معهم، وانرشح أصدقائك إىل أنت
الذي املوضع إن له: فقلت وحدك. تميض أدعك ال املزين: فقال قدومي. ينتظرون فإنهم
كنَت وإال واحدة، ميعاد يف اليوم أظنك فقال: غريي. يدخله أن أحد يقدر ال إليه أميض
تدخل أن أخاف فإني تريد، ما عىل وأساعدك الناس، جميع من أحق وأنا معك، تأخذني
شيئًا فيها يعمل أن أحد يقدر ال بغداد مدينة هذه فإن روحك؛ فرتوح أجنبية امرأة عىل
ويلك فقلُت: عظيم. صارم بغداد وايل وهذا اليوم، هذا مثل يف سيما ال األشياء، هذه من

به؟! تقابلني الذي الكالم هذا يشء أي الرش! شيخ يا
حلق من فرغ وقد الخطبة، وقت وجاء الصالة وقت وأدركنا طويًال، سكوتًا فسكَت
وتميض تعود حتى أنتظرك وأنا والرشاب، الطعام بهذا أصحابك إىل امِض له: فقلت رأيس،
نفسك وترمي وحدك، وتميض تخادعني إنك يل: فقال يميض، لعله أخادعه أزل ولم معي.
ما أعلم حتى معك وأميض إليك أعود حتى تربح ال هللا، فاهلل منها، لك خالَص ال مصيبٍة يف
وغريه والرشاب الطعام من أعطيته ما فأخذ عيلَّ. تُبِطئْ ال نعم، له: فقلت أمرك. من يتم
ثم ة، األِزقَّ بعض يف نفسه وأخفى منزله، إىل ليوصله الحمال إىل فسلَّمه عندي، من وخرج
وحدي، وخرجت ثيابي فلبسُت الجمعة، بسالم املنارات عىل أعلنوا وقد ساعتي من قمُت
وال خلفي باملزين وإذا الصبية، تلك فيه رأيُت الذي البيت عىل ووقفُت الزقاق إىل وأتيُت
الصالة، من منزله إىل عاد الدار بصاحب وإذا فدخلُت، مفتوًحا الباب فوجدُت به، أعلم
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الساعة هذه يف فاتفق بي؟ الشيطان هذا علم أين من فقلت: الباب، وغلَّق القاعة ودخل
فصاَحْت، فرضبها عنده جاريٌة أذنبَْت الدار صاحب أن سرتي، هتك من هللا يريده ألمٍر
ومزََّق فصاح يرضبني، أنه املزين فاعتقد اآلَخر، فصاح فرضبه ليخلصها عبد عنده فدخل
ُقِتَل يقول: وهو حوله والناس ويستغيث يرصخ وصار رأسه، عىل الرتاَب وحثا أثوابه،
بيتي أهَل وأعَلَم خلفه، والناس يصيح وهو داري، إىل مىض ثم القايض. بيت يف سيدي
وهو قدامهم واملزين هذا كل سيداه! وا يصيحون: أقبلوا قد وهم إال دريُت فما وغلماني،
يقولون: وهم يرصخ، أوائلهم يف وهو يرصخون يزالوا ولم معهم، والناس الثياب ممزَّق
وقام األمر، عليه عُظم القايضذلك سمع فلما فيها. أنا التي الدار نحو أقبلوا وقد قتياله! وا
إنك الغلمان: له فقال القصة؟ ما قوم، يا وقال: فبُِهَت عظيًما، جمًعا فرأى الباب، وفتح
الصباح شهرزاد وأدرك أقتله؟ حتى سيدكم فعله الذي وما قوم، يا فقال: سيدنا. قتلَت

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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أقتله؟ حتى سيدكم فعله الذي ما للغلمان: قال القايض أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
باملقارع، الساعة هذه يف رضبته أنت املزين: له فقال أيديكم؟ بني املزين هذا أرى ال يل وما
ومن داري؟ أدَخَله وَمن أقتله؟ حتى فعله الذي وما القايض: فقال صياَحه. أسمع وأنا
وسبَب الحكايَة أعلم فأنا نحًسا، شيًخا تكن ال املزين: له فقال يقصد؟ أين وإىل جاء؟ أين
دارك دخل قد أنه فعلمَت يعشقها، وهو تعشقه فبنتك كله؛ األمِر وحقيقَة داَرك، دخوله
ليأخذه سيَدنا لنا تُخِرج أو الخليفة، إالَّ وبينك بيننا ما وِهللا فرضبوه، غلمانك وأمرَت
القايض فالتجم بإخراجه. أنت ْل وعجِّ عندكم، من وأُخِرجه أدخل أن إىل تحوجني وال أهله،
فادخل صادًقا كنَت إْن للمزين: وقال الناس، من الخجل غاية يف وصار الكالم، عن
يل أجد فلم أهرب، أن أردُت املزين رأيُت فلما الدار، ودخل املزين فنهض وأُخِرْجه. أنت
الغطاء ورددُت فيه فدخلُت كبريًا، صندوًقا فيها أنا التي الطبقة يف رأيت أني غري مهربًا،
قصد بل فيها، أنا التي الجهة غري إىل يلتفت ولم القاعة فدخل النفس، وقطعت عليه
عىل فحمله فيه، أنا الذي الصندوق إال يجد فلم وشماًال يمينًا والتَفَت فيه، أنا الذي املوضع
فتحُت يرتكني، ما أنه علمُت فلما مرسًعا، َمرَّ ثم رشدي، غاب ذلك فعل رأيته فلما رأسه،

رجيل. فانكَرسْت األرض، عىل نفيس ورميُت برسعة، منه وخرجت الصندوق
الذي االزدحام هذا مثل عمري يف أََر لم كثريًا خلًقا وجدُت الباب إىل ْهُت توجَّ فلما
به الناس فاشتغل به، ليشتغلوا الناس عىل الذهب أنثر فجعلت اليوم. ذلك يف حصل
وهو خلفي يدخل فيه دخلُت مكان وأي خلفي، املزين وهذا بغداد، ة أَِزقَّ يف أجري ورصت
من سيدي وخلََّص عليهم نرصني الذي هلل الحمد سيدي، يف يفجعوني أن أرادوا يقول:
األفعال، هذه بنفسك فعلَت حتى تدبريك لسوء بالعجلة مولًعا سيدي يا زلَت فما أيديهم،
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كانوا وربما فيها، وقعَت التي املصيبة هذه من خلصَت كنَت ما بي عليك هللا َمنَّ فلوال
وهللا أخلصك، حتى لك أعيش أن هللا من فأطلب أبًدا، منها تخلص ال مصيبٍة يف يرمونك
جهلك عىل نؤاخذك ما ولكن وحدك، تروح أنك تريد وكنَت تدبريك، بسوء أهلكتَني لقد
األسواق؟ يف ورائي تجري حتى منك جرى ما كفاك أََما له: فقلت عجول. العقل قليل ألنك
فررُت الغيظ شدة فمن منه، ينقذني موتًا أجد فال منه، خاليص ألجل املوت أتمنى ورصُت
مخزن يف وجلسُت عني، فمنعه بصاحبها واستجرت السوق، وسط يف دكانًا ودخلُت منه
ولم ونهاًرا، ليًال عندي يقيم بل املزين، هذا من أفرتق أن أقدر بقيُت ما نفيس: يف وقلت
وصيًة وكتبُت الشهود، أحرضُت الوقت يف فأرسلُت وجهه. إىل النظر عىل قدرة يفَّ يَبَْق
وأوصيته والعقارات، الدار يبيع أن وأمرته عليهم، ناظًرا إنسانًا وجعلت مايل وفرَّقُت ألهيل،
جئُت ثم القوَّاد، هذا من أتخلص حتى الوقت ذلك من مسافًرا وخرجت والصغار، بالكبار
القوَّاد القبيح هذا رأيت إليكم، وجئُت عيلَّ عزمتم فلما مدة، فيها ويل فسكنتها بالدكم إىل
معي فعل وقد هذا مع عندكم مقامي ويطيب قلبي يسرتيح فكيف املكان، صدر يف عندكم

بسببه؟ رجيل وانكرست الفعال، هذه
أََحقٌّ للمزين: قلنا املزين مع حكايته سمعنا فلما الجلوس، من امتنع الشاب إن ثم
ذلك فعلُت أني ولوال بمعرفتي، ذلك معه فعلُت أنا وهللا فقال: عنك؟ الشاب هذا قاله ما
يَُصْب ولم برجله أُِصيَب أنه بسببي عليه هللا فضل ومن أنا، إال نجاته سبب وما َلهلك،
جرى حديثًا لكم أقول أنا وها الجميل، ذلك معه فعلُت ما الكالم كثريَ كنُت ولو بروحه،

إخوتي. دون من فضول عندي وما الكالم، قليل أني تصدِّقوا حتى يل

الستة إخوته مع بغداد مزين حكاية

الفقراء يحب وكان باهلل، املنترص املؤمنني أمري خالفة أيام يف ببغداد كنت أني وذلك
أشخاص، عرشة عىل غضب أنه يوًما له فاتفق والصالحني، العلماء ويجالس واملساكني،
إال هؤالء اجتمع ما فقلت: أنا، فنظرتهم زورق، يف بهم يأتيه أن ببغداد املتويل فأمر
غريي. نديمهم يكون وال ورشب، أكل يف الزورق هذا يف يومهم يقطعون وأظنهم لعزومة،
الوايل أعوان لهم فجاء اآلَخر، الجانب يف فقعدوا بهم، واختلطت معهم ونزلت فقمت
هو ما جماعة يا فهذا جملتهم، من غالٍّ رقبتي يف ووضعوا رقابهم، يف ووضعوها باألغالل
وقدَّمونا األغالل، يف جميًعا فأخذونا أتكلَّم، أن رضيُت ما ألني كالمي؛ وقلة مروءتي من إال
رقاب السياف فرضب العرشة، رقاب برضب فأمر املؤمنني، أمري باهلل املنترص يدي بني
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رقاَب ترضب ال بالك ما للسياف: فقال فرآني، الخليفة فالتفت أنا، بقيت وقد العرشة،
رضبَت أظنك ما الخليفة: له فقال كلهم. العرشة رقاَب رضبُت فقال: العرشة؟ جميع
عرشة. إنهم نعمتك وحقِّ السياف: فقال العارش. هو يديَّ بني الذي وهذا تسعة، غري رقاَب
يف سكوتك عىل حملك ما وقال: الخليفة إيلَّ فنظر عرشة، هم فإذا فعدوهم ُعدُّوهم. قال:

الدم؟ أصحاب مع رصَت وكيف الوقت؟ هذا
الشيخ أنا أني املؤمنني أمري يا اعلم له: قلت املؤمنني أمري خطاَب سمعُت فلما
فإنها كالمي، وقلة فهمي وجودة عقيل رزانة وأما كثري، يشء الحكمة من وعندي الصامت،
قاصدين العرشة هؤالء نظرت النهار بكرة أمس كان فلما الزيانة، وصنعتي لها، نهاية ال
هم وإذا ساعة غري كان فما عزومة، يف أنهم وظننت معهم، ونزلت بهم فاختلطت الزورق
رقبتي يف ووضعوا األغالل، رقابهم يف ووضعوا األعوان، إليهم فحرضت جرائم، أصحاب
فرط من الوقت ذلك يف كالمي فعدم أتكلم، ولم سكتُّ مروءتي فرط فمن جملتهم، من غالٍّ
بني أنا وبقيت العرشة، رقاب برضب فأمرَت يديك، بني أوقفونا حتى بنا فساروا مروءتي؛
أشاركهم أن إىل أحوجتني التي عظيمة مروءٌة هذه أََما بنفيس، أعرِّفكم ولم يَّاف السَّ يدي
كثري أني وعلم كالمي، الخليفة سمع فلما الجميل. أفعل هكذا دهري طول ولكن القتل؟ يف
قال األهوال، من خلَّصتُه الذي الشاب هذا يزعم كما فضول عندي ما الكالم، قليل املروءة
بُقوا وال عاشوا ال قلُت: الكالم؟ وقلة والعلم الحكمة فيهم مثلك، الستة وإخوتك الخليفة:
ألنهم بي؛ إخوتي تقرن أن لك ينبغي وال املؤمنني، أمري يا ذممتني ولكن مثيل، كانوا إن
وواحد أعرج، واحد فمنهم بعاهة؛ منهم واحد كل صار مروءتهم، وقلة كالمهم كثرة من
الشفتني، مقطوع وواحد واألنف، األذنني مقطوع وواحد أعمى، وواحد أفلج، وواحد أعور،
أني لك أبني أن بد وال الكالم، كثري أني املؤمنني أمري يا تحسب وال العينني، أحول وواحد
لك. أحِك شئَت وإْن عاهة، فيه صار حتى له اتفقت حكاية واحد ولكل منهم، مروءًة أعظم

األكرب األخ حكاية

يف يخيط فكان ببغداد، الخياطة صنعته كان األعرج وهو األول أن املؤمنني أمري يا فاعلم
أسفل يف وكان الدكان، عىل ساكنًا الرجل ذلك كان املال، كثري رجل من استأجرها دكان
رفع إذ يخيط، األيام بعض يف الدكان يف جالس األعرج أخي فبينما طاحون، الرجل دار
أخي رآها فلما الناس، إىل تنظر وهي الدار، روشن يف الطالع كالبدر امرأة فرأى رأسه
املساء. وقت إىل بالخياطة اشتغاله وترك إليها، ينظر ذلك يومه وصار بحبها، قلبه تعلَّق
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الروشن، إىل ينظر غرزة غرز كلما وهو يخيط، وقعد دكانه فتح الصباح وقت كان فلما
أخي إىل جاء الدار صاحب أن فاتفق درهًما؛ يساوي شيئًا يِخْط لم مدة ذلك عىل فمكث
سمًعا أخي: فقال أقمصة. وخيِّطه هذا، يل ْل فصِّ له: وقال قماش، ومعه األيام من يوًما
طعاًما. يَذُْق لم وهو العشاء، وقت إىل قميًصا عرشين ل فصَّ حتى ل يفصِّ يزل ولم وطاعة.
شيئًا. منه تأخذ ال بعينها الصبيَّة إليه فأشاَرْت أخي، يتكلَّْم فلم ذلك؟ أجرة كم له: قال ثم
اجتهاده بسبب القليل إال يرشب وال يأكل ال أيام ثالثة واستمر فلس، إىل محتاًجا وكان
قد الصبية وكانت باألقمصة، إليهم أتى لهم التي الخياطة من فرغ فلما الخياطة، تلك يف
يف أخي استعمال عىل وزوجها هي واتفقت ذلك، يعلم ال وأخي أخي، بحال زوَجها عرَّفت

عليه. يضحكون بل أجرة، بال الخياطة
أراد وليلَة بجاريتهما، وزوَّجاه حيلًة، عليه عِمَال أشغالهما، جميع من أخي فرغ فلما
لهما أن أخي فاعتقد خريًا. يكون غٍد إىل الطاحون يف الليلَة ِبِت له: قاَال عليها يدخل أن
حتى عليه الطحان غمز الصبية زوج وراح وحده، الطاحون يف فبات صحيًحا، قصًدا
الثور هذا إن يقول: وجعل الليل، نصف يف الطحان عليه فدخل الطاحون، يف ره يدوِّ إنه
يخلص حتى الطاحون يف أعلقه فأنا يطلبونه، الطحني وأصحاب كثري، القمح أن مع بطال
معلًَّقا أخي فرأى الدار صاحب فجاء الصبح، قريب إىل الطاحون يف فعلَّقه القمح. طحني
التي الجارية جاءت ذلك وبعد ومىض، فرتكه بالسوط، يرضبه والطحان الطاحون، يف
وعىل عيلَّ َشقَّ قد وقالت: الطاحون من فَحلَّتْه النهار، بكرة يف مجيئها وكان عليها، عقد
ثم الرضب، شدة من جوابًا يرد لسان له يكن فلم همك. حملنا وقد لك، جرى ما سيدتي
له: وقال عليه، وسلََّم جاء قد الكتاب كتب الذي بالشيخ وإذا منزله، إىل رجع أخي إن
الصباح. إىل العشاء من والعناق والدالل، النعيم يف الليلَة ِبتَّ إنك مبارك، زواجك هللا، حيَّاك
الثور موضع يف ألطحن إال جئت ما وِهللا قوَّاد، ألف يا الكاذَب هللا سلََّم ال أخي: له فقال
نجمك وافق ما له: فقال له، وقع بما أخي فحدَّثه بحديثك. حدِّثني له: فقال الصباح. إىل
نجُمك يوافق أن ألجل منه، بأحسن لك ه أغريِّ العقد عقَد لك أغريِّ أن شئَت إذا ولكن نجمها،

أخرى. حيلة لك بقي إْن انظر له: فقال نجَمها.
وإذا أجرته، من يتقوَّت بشغل إليه يأتي أحًدا ينتظر دكانه إىل وأتى تركه، أخي إن ثم
سيدتي إن له: فقالت الحيلة، تلك عىل سيدتها مع اتفقت وكانت إليه، أتت قد بالجارية هو
قد وهي إال أخي يشعر فلم الروشن. من وجهك لرتى السطح طلعت وقد إليك، مشتاقة
فلم وبينك؟! بيننا املعاملة قطعَت يشء ألي وتقول: تبكي وصارت الروشن، من له طلعت
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فلما باختيارها؛ يكن لم الطاحون يف له وقع ما جميع أن له فحلفت جوابًا، عليها يردَّ
ثم برؤيتها، وفرح عذرها وقبل له، حصل ما عنه ذهب وجمالها، حسنها إىل أخي نظر
وقالت الجارية إليه ذهبت ذلك وبعد مدًة، خياطته يف وجلس معها، وتحدَّث عليها سلَّم
أصدقائه بعض عند يبيت أنه عىل عزم قد زوجها إن لك وتقول سيدتي، عليك تسلُِّم له:
إىل عيش ألذ يف سيدتي مع وتبيت عندنا، أنت تكون عندهم مىض فإذا الليلة، هذه يف
وأجرَّه آخذه حتى عندك مجيئه يف العمل يكون ما لها: قال قد زوجها وكان الصباح.
املدينة. هذه يف بها يشتهر فضيحة وأفضحه بحيلة، عليه أحتال دعني فقالت: الوايل. إىل

النساء. كيد من شيئًا يعلم ال وأخي
فقالت سيدتها، إىل به ورجعت وأخذته، أخي إىل الجارية جاءت املساء أقبل فلما
يتم فلم يشء. كل قبل بقبلة يل عجِّ باهلل فقال: كثريًا. إليك مشتاقة إني سيدي يا وِهللا له:
أفارقك ال وِهللا له: وقال أخي عىل فقبض جاره، بيت من الصبية زوُج حرض وقد إال كالمه
فرضبه الوايل، دار إىل حمله بل يسمعه، فلم أخي إليه ع فترضَّ الرشطة. صاحب عند إال
َمن جزاء هذا عليه: ينادون والناس املدينة، شوارع يف ره ودوَّ جمًال، وأركبه بالسياط،
نفاه ثم أعرج، فصار رجله، فانكَرسْت الجمل فوق من ووقع الناس. حريم عىل م يتهجَّ
والتزمت به وأتيت فلحقتُه، أنا فاغتظُت يقصد، أين يدري ال فخرج املدينة، من الوايل

اآلن. إىل ورشبه بأكله
دون منك التعظيم هذا أقبل ال فقلت: أحسنَت. وقال: كالمي، من الخليفة فضحك
فقال الكالم. كثري أني تحسب وال إخوتي، لبقية وقع ما لك أحكي حتى إيلَّ تصغي أن
سبيَل واسلك الرقائق، بهذه مسامعي وشنِّْف إخوتك، لجميع وقع بما حدِّثني الخليفة:

اللطائف. هذه ذكر يف اإلطناب

الثاني األخ الحدار حكاية

ماشيًا كان أنه له وقع وقد ار، الحدَّ اسمه كان الثاني أخي أن املؤمنني أمري يا اعلم فقلت:
الرجل، أيها له: وقالت استقبلته قد بعجوز وإذا له، حاجة إىل ًها ومتوجِّ األيام من يوًما
عىل أدلُّك له: فقالت أخي فوقف يل. فاْقِضه أعجبك فإن أمًرا، عليك أعرض حتى قليًال قف
له: قالت كالمك. هاتي أخي: لها فقال كثريًا. كالُمك يكون أالَّ برشط إليه وأرشدك يشء،
أسيل وخدٍّ تشاهده، مليح ووجه وُمدام، وفاكهة يجري، وماؤها حسنة، دار يف قولك ما
أشرتط ما فعلَت فإْن الصباح، إىل العشاء من كذلك تزل ولم تعانقه؟ رشيق وَقدٍّ تقبِّله،
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تُقبِّله. أسيٍل وخدٍّ تشاهده، مليٍح ووجٍه َحَسنة، داٍر يف قولك ما العجوز: له فقالت

األمر بهذا قصدِتني وكيف سيدتي، يا لها: قال كالمها أخي سمع فلما الخري. رأيت عليك
كثريَ تكن ال لك قلت ما ألخي: فقالت مني؟ أعجبك يشء فأي أجمعني، الخلق دون من
وصَفتْه فيما طمًعا لها؛ تابًعا أخي وسار العجوز، ولَِّت ثم معي. وامِض واسكت الكالم،
فنظر ظريًفا، قًرصا فرأى أعىل، إىل أدنى من به وصعدت فسيحة، داًرا دخَال حتى له،
تطرب بأصوات يغنني وُهنَّ منهن، أحسن الراءون رأى ما بنات أربع فيه فرأى أخي
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وقام والعافية. بالصحة أخي: لها فقال قدًحا، رشبت منهن بنتًا إن ثم األصم، الحجر
أخي رأى فلما رقبته، عىل وصفَعتْه فرشب، قدًحا سَقتْه ثم الخدمة، من فمنعته ليخدمها
ارجع، يعني بعينها تغمزه وجعلت العجوز فتبعته للكالم، ومكثًرا مغضبًا خرج منها ذلك
لقضاء أخي قام ثم عليه، أغمي أن إىل قفاه عىل الصفع فأعادت ينطق، ولم وجلس فرجع
كم إىل أخي: لها فقال تريد. ما تبلغ حتى قليًال اصرب له: وقالت العجوز فلحقته حاجته،

مرادك. بلغَت سكرَت إذا العجوز: له فقالت أريد؟ ما أبلغ وال قليًال أصرب
يجرِّْدنَه أن العجوز وأمرتهن كلهن البنات فقامت وجلس، مكانه إىل أخي فرجع
الجمال البارعة الصبية فقالت ذلك، ففعلن ورد، ماء وجهه عىل يرششن وأن ثيابه، من
أخي: لها فقال مرادك. بلغَت رشطي عىل صربَت فإن منزيل، دخلَت قد هللا، أعزك منهن:
الطرب، بحب أشغفني قد هللا أن اعلم له: فقالت يدك. طبقة ويف عبدك، أنا سيدتي، يا
ثم املجلس، طرب حتى فغنَّنْيَ يغنِّني أن الجواري أمرت ثم يريد. ما نال أطاعني فَمن
أخي الجارية فأخذت الحال. يف به وائتيني حاجته، واقيض سيدك خذي للجارية: قالت
فأقبل القليل. إال بقي ما اصرب له: وقالت العجوز فلحقته به، تصنع ما يدري ال وهو
وهو واحد يشء بقي وإنما تريد، ما بلغَت فقد اصرب؛ تقول: والعجوز الصبية عىل أخي
العجوز: له فقالت الناس؟ بني فضيحتي يف أعمل وكيف أخي: لها فقال ذقنك. تحلق أن
يشء وجهك يف يبقى وال ذقن، بال أمرَد تصري أن ألجل إال ذلك بك تفعل أن أرادت ما إنها

امُلنَى. بلغَت فقد فاصرب عظيمة، محبة لك قلبها يف صار فإنها يشكلها،
محلوق هو وإذا الصبية، إىل به وجاءت ذقنه، وحلق الجارية، وطاوع أخي، فصرب
عىل استلقت حتى ضحكت ثم منه، ففزعت الوجه، محمرَّ والذقن، والشاربني الحاجبني
يقوم أن بحياتها حلََّفتْه ثم الحسنة. األخالق بهذه ملكتني لقد سيدي، يا وقالت: قفاها،
الجواري جميع وكذلك بها، رضبته حتى مخدة البيت يف تدع فلم ورقص، فقام ويرقص،
ولم الرضب، من عليه مغشيٍّا سقط أن إىل وأترجة وليمونة نارنجة بمثل يرضبنه رصن
واعلم مرادك، بلغَت اآلن العجوز: له قالت أن إىل وجهه، يف والرجم قفاه، عىل الصفع يزل
إذا أنها عادتها من أن وذلك واحد، يشء إال بقي وما يشء، الرضب من عليك بقي ما أنه
جميع من عريانًة وتبقى ورساويلها ثيابها تقلع حتى نفسها من أحًدا تمكِّن ال سكَرْت
ولم منك، هاربة كأنها قدامك تجري وهي وراءها وتجري ثيابك، تقلع اآلَخر وأنت ثيابها،
قم له: قالت ثم نفسها. من فتمكِّنك أَيُْرك، يقوم حتى مكان إىل مكان من تابعها تزل
شهرزاد وأدرك عريانًا. وبقي جميًعا ثيابه وقلع الوجود، عن غائب وهو فقام ثيابك. اقلع

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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وهو قام ثيابك. اقلع قم العجوز: له قالت ملا املزين أخا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ورائي، واجِر اآلن، ُقِم ألخي: الجارية قالت عريانًا، وصار ثيابه وقلع الوجود عن غائب
من تدخل جعلت ثم وتبعها، قدامه فجرت فاتبعني. شيئًا أردَت وإذا قدامك، أنا وأجري
وأيره الشبق، عليه غلب وقد وراءها، وأخي آَخر، إىل محل من وتخرج محل، إىل محل
صوتًا منها سمع حتى وراءها، يجري وهو قدامه تجري تزل ولم مجنون، كأنه قائم
وهم دين، الجالَّ سوق يف الزقاق وذلك زقاق، وسط يف نفسه رأى إذ كذلك هو فبينما رقيًقا،
الذقن محلوق األير، قائم عريان، وهو الحالة تلك عىل الناس فرآه الجلود، عىل ينادون
وصار ويقهقهون، يضحكون وصاروا عليه فصاحوا الوجه، محمرَّ والشوارب، والحواجب
لوه وصَّ حتى حمار عىل وحملوه عليه، غيش حتى عريان وهو بالجلود يصفعه بعضهم
فرضبه الحالة. هذه عىل وهو الوزير، بيت من لنا وقع هذا قالوا: هذا؟ ما فقال: الوايل، إىل
يقتات ما له رتَّبُْت ثم ا، رسٍّ املدينة وأدخلته به وجئُت خلفه، أنا وخرجُت سوط، مائة الوايل

مثله. أحتمل كنُت ما مروءتي فلوال به،

الثالث األخ حكاية

أن طمًعا الباب فَدقَّ كبرية، دار إىل والقدر القضاء ساقه بقبق، فاسمه الثالث أخي وأما
فسمعه أحٌد، يكلمه فلم بالباب؟ َمن الدار: صاحب فقال شيئًا، فيسأله صاحبها يكلمه
الباب إىل وصل حتى مشيه وسمع أخي، يكلمه فلم هذا؟ َمن عاٍل: بصوت يقول أخي
له قال رضير؟ أنت هل له: فقال تعاىل. هلل شيئًا أخي: له قال تريد؟ ما فقال: وفتحه،
سلم من به يصعد يزل ولم الدار، فأدخله يده فناوله يدك. ناولني له: فقال نعم. أخي:



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

فلما شيئًا، يعطيه أو شيئًا، يُطِعمه أنه يظن وأخي السطوح، أعىل إىل وصل حتى سلم إىل
يفتح له: فقال تعاىل. هلل شيئًا أريد قال: رضير؟ يا تريد ما ألخي: قال مكان أعىل إىل انتهى
أسفل يا له: فقال األسفل؟ يف وأنا ذلك يل تقول كنت أََما هذا، يا أخي: له فقال عليك. هللا
أخي: فقال الباب. تدقُّ وأنت مرة أول كالمي سمعَت حني هلل شيئًا تسألني لم َفلة، السَّ
قال إياه. أعطيك حتى يشء عندي ما له: فقال بي؟ تصنع أن تريد ما الساعة هذه ويف
وما الساللم، واستقبل أخي فقام يديك. بني الطريق له: فقال الساللم. إىل بي انزل له:
واقًعا يزل ولم فوقع، رجله فزلقت درجة، عرشون الباب وبني بينه بقي حتى نازًال زال
بعض فلحقه يذهب، أين يدري ال وهو فخرج رأسه، ْت انشجَّ حتى الساللم يف منحدًرا
قال ثم له، وقع بما فحدَّثهم اليوم؟ هذا يف لك حصل يشء أي له: فقالوا العميان، رفقائه
نفيس. عىل منه وأنفق معنا، بقيت التي الدراهم من شيئًا آخذ أن أريد إخواني، يا لهم:

الرجل بأن يدري ال وأخي كالمه، فسمع حاله ليعرف خلفه مىش الدار صاحب وكان
أخي وقعد به يشعر ال وهو خلفه، الرجل ودخل مكانه، أخي دخل أن إىل خلفه، يسعى
أحٌد يكون ال كي البيت وفتِّشوا الباب، أغلقوا لهم: قال عليه دخلوا فلما رفقاءه، ينتظر
البيت فطافوا السقف، يف كان بحبل وتعلَّق قام أخي، كالم الرجل سمع فلما تبعنا. غريب
معهم التي الدراهم وأخرجوا أخي، جانب إىل وجلسوا رجعوا ثم أحًدا، يجدوا فلم جميعه
زاد ا ممَّ واحد كل وأخذ البيت، زاوية يف فرتكوها درهم، آالف عرشة هي فإذا وعدُّوها،
شيئًا أيديهم بني قدموا ثم الرتاب، يف درهم آالف العرشة ودفنوا إليه، يحتاج ما عنها
معنا هل ألصحابه: فقال جهته، يف غريب بصوت أخي فأحسَّ يأكلون، وقعدوا األكل، من
غريب. هذا وقال: رفقائه، عىل فصاح الدار، صاحب الرجل بيد فتعلَّقت يده مدَّ ثم غريب؟
أن يريد لص علينا دخل مسلمون! يا صاحوا: ذلك عليهم طال فلما رضبًا، فيه فوقعوا
َعْوا ادَّ الذي الدار صاحب الغريب الرجل فتعامى كثري، خلق عليهم فاجتمع مالنا. يأخذ
وصاح: أحٌد، فيه يشكُّ ال بحيث مثلهم أعمى أنه وأظهر عينَيْه، وأغمض لص، أنه عليه
لألمري. نصيحة عندي فإن واألمري، باهلل أنا والوايل، باهلل أنا والسلطان، باهلل أنا مسلمون، يا
بني وأحرضوهم معهم، وأخي فأخذوهم الوايل، جماعة بهم احتاط وقد إال يشعروا فلم
لك يظهر ال الوايل، أيها كالمي اسمع الرجل: ذلك فقال خربكم؟ ما الوايل: فقال يديه،
اطرحوا الوايل: فقال رفقائي. قبل بعقوبتي فابدأ شئَت وإن بالعقوبة، إال حالنا حقيقة
عينَيْه، إحدى فتح الرضب أوجعه فلما ورضبوه، فطرحوه بالسياط. وارضبوه الرجل هذا
فاجر؟ يا الفعال هذه ما الوايل: له فقال األخرى، عينه فتح الرضب عليه ازداد فلما
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عميانًا، أرواحنا نعمل أربعة نحن فقال: األمان فأعطاه أخربك. وأنا األمان أعطني فقال:
األموال واكتساب فسادهن يف ونحتال النساء، وننظر البيوت وندخل الناس، عىل ونمر
لرفقائي: فقلت درهم، آالف عرشة وهو عظيًما مكسبًا ذلك من حصلنا وقد طرفهن، من
وبك، باهلل مستجري وأنا مايل، وأخذوا ورضبوني فقاموا وخمسمائة. ألفني حقي أعطوني
أكثر واحد كلَّ فارضب قويل، ِصْدَق تعرف أن شئَت وإْن رفقائي، من بحصتي أحق وأنت

عينيه. يفتح فإنه رضبتني ا ممَّ
أن كاد حتى يرضبونه زالوا وال بأخي، بدأ ما وأول بعقوبتهم، الوايل أمر ذلك فعند
فقال عميان؟! أنكم وتدعون هللا، نعمة أتجحدون َفَسَقة! يا الوايل: لهم قال ثم يموت،
حتى يرضبونه يزالوا ولم ثانيًا، الرضب إىل فطرحوه بصري. فينا ما هللا، هللا هللا أخي:
برضب أمر ثم مرة. ثالث الرضب عليه وأعيدوا يفيق، حتى دعوه الوايل: فقال عليه، ُغِيش
جدَّدوا وإال عيونَكم، افتحوا لهم: يقول والبصري عًصا، ثالثمائة من أكثر واحد كل أصحابه
أعينهم، يفتحون ما هؤالء فإن باملال، يأتيك َمن معي ابعث للوايل: قال ثم الرضب. عليكم
وأعطى فأخذه، باملال أتاه َمن معه الوايل فبعث الناس. بني فضيحتهم من ويخافون
الثالثة وباقي أخي ونفى عنهم، رغًما حصته قدر عىل درهم وخمسمائة ألفني منه الرجل
بما فأخربني حاله، عن وسألتُه أخي، ولحقت املؤمنني أمري يا أنا فخرجُت املدينة، خارج

عمره. طول يرشب وما يأكل ما له ورتَّبُْت ا رسٍّ املدينة فأدخلته لك، ذكرته
وِهللا له: فقلت ينرصف. ودعوه بجائزة، صلوه وقال: حكايتي، من الخليفة فضحك
الكالم. قليل أني له ح وأوضِّ إخوتي، لبقية جرى ما املؤمنني ألمري َ أبنيِّ حتى شيئًا آخذ ما

وبجرك. عجرك من وِزْدنا خربك، بخرافة آذاننا اصدع الخليفة: فقال

الرابع األخ األعور حكاية

اللحم يبيع ببغداد جزَّاًرا كان فإنه األعور، وهو املؤمنني أمري يا الرابع أخي ا وأمَّ فقلت:
فاكتسب اللحم، منه ويشرتون يقصدونه األموال وأصحاب الكبار وكانت الخرفان، ويربي
هو فبينما طويًال، زمنًا ذلك عىل أقام ثم والدُّوَر، الدوابَّ واقتنى عظيًما، ماًال ذلك من
أعطني وقال: دراهم له فدفع اللحية، كبري شيخ عليه وقف إذ األيام من يوًما دكانه يف
فرأى الشيخ، فضة يف أخي َل فتأمَّ وانرصف. اللحم وأعطاه الدراهم، منه فأخذ لحًما. بها
خمسة عليه يرتدَّد الشيخ وأقام ناحية، يف وحدها فعزلها ساطع، بياضها بيًضا دراهمه
فلما غنًما، ويشرتي يخرجها أن أراد ثم وحدها، صندوق يف دراهمه يطرح وأخي أشهر،
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فاجتمع وصاح، وجهه فلطم مقصوًصا، أبيض ورًقا فيه ما جميع رأى الصندوق فتح
فذبح عادته، عىل الدكان إىل أخي رجع ثم منه، بوا فتعجَّ بحديثه فحدَّثهم عليه، الناس
لعلَّ نفسه: يف يقول وصار الدكان، خارج وعلقه لحًما وقطع الدكان، داخل وعلَّقه كبًشا
فقام الفضة، ومعه الشيخ أقبل وقد ساعة إال كان فما عليه. فأقبض يجيء الشيخ ذلك
الفاجر. هذا مع قصتي واسمعوا الحقوني مسلمون! يا يصيح: وصار به، وتعلََّق أخي

أم فضيحتي، عن تُعِرض أن إليك: أحبُّ يشء أي له: قال كالمه الشيخ سمع فلما
يف الناس لحم تبيع بأنك قال: تفضحني؟ يشء بأي أخي: له فقال الناس؟ بني أفضحك
عنده الذي إال ملعون ما الشيخ: فقال ملعون. يا كذبت أخي: له فقال الغنم. لحم صورة
لك. حالل ودمي فمايل ذكرَت، كما األمر كان إْن أخي: له فقال الدكان. يف معلَّق رجل
صورة يف لحمهم ويبيع اآلدميني، يذبح الجزار هذا إن الناس، معارش يا الشيخ: فقال
دكان عىل الناس فهجم دكانه. فادخلوا قويل صْدَق تعلموا أن أردتم وإْن الغنم، لحم
عليه: وصاحوا بأخي، تعلَّقوا ذلك رأوا فلما معلًَّقا، إنسانًا صار الكبش ذلك فرأوا أخي،
وحمل فقلعها، عينه عىل الشيخ ولطمه يرضبه، إليه الناس أعز وصار فاجر! يا كافر! يا
يذبح الرجل هذا إن األمري، أيها الشيخ: له فقال الرشطة، صاحب إىل املذبوح ذلك الناس
فداَفَع وجل. عز هللا حقَّ واْقِض فُقْم به أتينا وقد غنم، لحم أنه عىل لحمهم ويبيع الناس،
وأخذوا عًصا، خمسمائة برضبه أمر بل الرشطة، صاحب منه يسمع فلم نفسه، عن أخي
أين يدري ال هائًما فخرج املدينة، من أخي نفوا ثم لقتلوه، ماله كثرة ولوال ماله، جميع
يعمل وقعد دكانًا، ففتح إسكافيٍّا، يعمل أن واستحسن كبرية، مدينة دخل حتى ه، يتوجَّ
ذلك، سبب عن فبحث خيل، صهيل فسمع حاجة يف يوم ذات فخرج منه، يتقوَّت شيئًا
يتعجب وهو املوكب عىل ليتفرج أخي فخرج والقنص. الصيد إىل خارج امللك إن له: فقيل
أخي، عني عىل عينه فوقعت امللك فالتَفَت األساكفة، صنعة إىل انتقل حيث رأيه، حسن من
راجًعا، وانرصف فرسه، ِعنان وثنى اليوم. هذا رشِّ من باهلل أعوذ وقال: رأسه امللك فأطرق
ورضبوه به فلحقوا ويرضبوه، أخي يلحقوا أن غلمانه امللك وأمر العسكر، جميع فرجع
يف وهو موضعه إىل فرجع السبب، ما أخي يَْدِر ولم يموت، أن كاد حتى موجًعا رضبًا
حتى فضحك له، وقع ما عليه وقصَّ امللك، حاشية من إنسان إىل مىض ثم العدم، حالة
إن سيما ال أعور، إىل ينظر أن يطيق ال امللك أن اعلم أخي، يا له: وقال قفاه، عىل استلقى

قتله. عن يرجع ال فإنه شماًال، الَعَور كان
َل وتحوَّ منها ارتحل ثم املدينة، تلك من الهروب عىل عزم الكالم ذلك أخي سمع فلما
أمره، يف تفكََّر ذلك بعد ثم طويًال، زمنًا بها وأقام ملك، فيها يكن لم أخرى مدينة إىل
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موضًعا يطلب وفرَّ هللا. أمر جاء فقال: خلفه، خيل صهيل فسمع ليتفرج، يوًما وخرج
دهليًزا فرأى فدخل الباب ذلك فدفع منصوبًا، بابًا فرأى نظر ثم يجد، فلم فيه، ليسترت
الذي هلل الحمد له: وقاَال به، تعلََّقا قد ورجالن إال يشعر فلم فيه، داخًال فاستمر طويًال،
مضجع، لنا يستقر وال ننام، تركتنا وال أرحتنا، ما لياٍل ثالث هذه هللا، عدو يا منك مكَّنَنا
أن وتريد تراقبنا، أنت فقالوا: أمركم؟ ما قوم، يا أخي: فقال املوت. طْعَم أذْقتَنا بل
أَْخِرْج ولكن أصحابك؟ وأفقرَت أفقرتَه أنك يكفيك أََما البيت، صاحب وتفضح تفضحنا،
بها يقطع التي السكنَي وسطه يف فوجدوا وفتَّشوه ليلة. كلَّ بها تهدِّدنا التي السكني لنا
حديثك؟ وما فقالوا: عجيب. حديثي أن واعلموا أمري، يف هللا اتقوا قوم، يا فقال: النعال،
رضبوه بل إليه، يلتفتوا ولم قاله، ما منه يسمعوا فلم يُطِلقوه، أن طمًعا بحديثه فحدَّثهم
جنبَيْه، عىل باملقارع الرضب أثر وجدوا بدنه، وانكشف أثوابه تمزََّقْت فلما ثوبه، ومزَّقوا
الوايل، يدي بني أخي أحرضوا ثم جرمك. عىل يشهد الرضب أثر هذا ملعون، يا له: فقالوا
الوايل يدي بني حرض فلما تعاىل. هللا إال يخلِّصني وما بذنوبي، وقعُت قد نفسه: يف فقال
مائة أخي رضب ثم عظيم. جرم إال باملقارع بت ُرضِ أن عىل حملك ما فاجر، يا له: قال
سمعُت فلما الناس. بيوت عىل يهجم َمن جزاء هذا عليه: ونادوا جمل عىل حملوه ثم سوط،
وأخذته، إليه فأتيُت تركوه، حتى عليه ينادون وهم معه دائًرا زلت وال إليه، خرجُت أنا به

يرشب. وما يأكل ما له ورتَّبُْت ا، رسٍّ املدينة وأدخلته

الخامس األخ حكاية

يسأل فقريًا رجًال وكان املؤمنني، أمري يا األذنني مقطوع كان فإنه الخامس، أخي وأما
السن، يف طاعنًا كبريًا شيًخا والدنا وكان نهاًرا، بالسؤال له يحصِّ ما وينفق ليًال، الناس
ملا فإنه هذا الخامس أخي وأما درهم، مائة منَّا واحد كل فأخذ درهم، سبعمائة لنا فخلف
بها يأخذ أنه خاطره يف وقع إذ كذلك هو فبينما بها، يصنع ما يدِر ولم تحريَّ حصته أخذ
كبري، طبق يف وجعله زجاًجا، درهم باملائة فاشرتى ويربح، به ليتَِّجَر نوع كل من زجاًجا
يف متفكًرا وقعد إليها، ظهره فأسند حائط، وبجانبه الزجاج، ذلك ليبيع موضع يف وقعد
أشرتي ثم درهم، بمائتَْي أبيعه وأنا درهم، مائة الزجاج هذا يف مايل رأس إن وقال: نفسه،
معي يبقى أن إىل وأشرتي أبيع أزال وال درهم، بأربعمائة وأبيعه زجاًجا، درهم باملائتَْي
ذلك وبعد عظيًما، ربًحا يربح حتى والعطريات؛ املتاجر جميع من به فأشرتي كثري، مال
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أخيل وال وأرشب، وآكل املذهبة، والرسوج والخيل املماليك وأشرتي حسنة، داًرا أشرتي
مغانيها. وأسمع بيتي، إىل بها أجيء حتى املدينة يف مغنية

الخاطبات جميع وأبعث قال: ثم امه، قدَّ وقفصالزجاج نفسه، يف يحسب وهو كله هذا
بديعة الحسن، كاملة أنها بلغني فقد الوزير، بنت وأخطب والوزراء، امللوك بنات خطبة يف
قهًرا أخذتُها يرَض لم وإن املراد، حصل أبوها ريض فإن دينار، بألف وأمهرها الجمال،
كسوة يل أشرتي ثم صغار، ُخدَّام عرشة أشرتي داري يف حصلت فإن أنفه، رغم عىل
املماليك ومعي أركب ثم بالجواهر، مرصًعا الذهب من رسًجا يل وأصوغ والسالطني، امللوك
مكانه، وأقعدني يل، إجالًال قام الوزير رآني إذا حتى وخلفي، وقدامي حويل، يمشون
دينار، ألف كيس كل يف بكيسني خادمان معي ويكون صهري، ألنه دوني؛ هو ويقعد
مروءتي له أُظِهَر حتى إنعاًما؛ الثاني األلَف إليه وأهدي بنته، مهَر دينار ألَف فأعطيه
امرأتي، جهة من أحد جاء فإذا داري، إىل أنرصف ثم عيني، يف الدنيا وِصَغر وكرمي
كانت ولو عليه، ردْدتُها هديًة الوزير إيلَّ أرَسَل وإْن خلعة، عليه وخلعت دراهم، له وهبُت
ثم مكانة، أعىل يف إال نفيس أخيل وال النفس، عزيز أني يعلموا حتى منه أقبلها ولم نفيسًة،
داري أصلح ثم بزفافها. أمرتهم ذلك فعلوا فإذا وتعظيمي، شأني إصالح يف إليهم أقدم
الديباج من مرتبة عىل وقعدت ثيابي، أفخر لبست الجالء وقت جاء فإذا بيِّنًا، إصالًحا
حليها يف كالبدر وهي امرأتي وتجيء فهمي، ورزانة عقيل لكرب شماًال وال يمينًا ألتفت ال
امرأتك سيدي، يا حرض: َمن جميع يقول حتى وتيًها عجبًا إليها أنظر ال وأنا وحللها،
األرض يقبِّلون ثم القيام. بها أرضَّ فقد بالنظر، عليها فأنِعْم يديك، بني قائمة وجاريتك
األرض، إىل برأيس أُطِرُق ثم واحدة، نظرة إليها وأنظر رأيس، أرفع ذلك فعند مراًرا، قدامي
بالعروسة جاءوا فإذا عيلَّ، كان ا ممَّ أحسن وألبس ثيابي، وأغريِّ أنا وأقوم بها، فيمضون
ولم األرض، إىل أطرق ثم إليها، فأنظر مراًرا، يسألوني حتى إليها أنظر ال الثانية املرة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك جالؤها. يتم حتى كذلك أزل
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أزل ولم األرض، إىل أطرق ثم قال: الخامَس املزين أخا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
دينار خمسمائة فيه كيًسا يرمي أن الخدام بعض آمر إني ثم جالؤها، يتم حتى كذلك
أنظر ال عليها أدخلنني فإذا عليها، يدخلنني أن آمرهن املواشط أخذته فإذا للمواشط،
رأيس تقبِّل أمها تجيء حتى النفس، عزيز إني يقال أن ألجل لها؛ احتقاًرا أكلمها وال إليها
بكلمة. خاطرها فاجرب ُقْربَك، تشتهي فإنها جاريتك انظر سيدي، يا يل: وتقول ويدي،
مراًرا، ورجيل يدي وتقبِّل تقوم حتى تستعطفني كذلك تزل ولم جوابًا، عليها أردُّ فال
االنقباض هذا منك رأَْت فإذا رجًال، رأت ما مليحة صبية بنتي إن سيدي، يا تقول: ثم
إن ثم رشاب، فيه قدًحا يل وتحرض تقوم إنها ثم وكلِّْمها. إليها فِمْل خاطرها، انكَرسَ
مخدة عىل متكئ وأنا يدي بني قائمة تركتها جاءتني فإذا لتعطيني، القدح تأخذ ابنتها
أني نفسها يف تظن حتى قدري، وجاللة نفيس كرب من إليها أنظر ال بالذهب، مزركشة
فإني جاريتك، يد من القدَح تردَّ ال عليك هللا بحق سيدي، يا فتقول: الشأن، عظيم سلطان
يف يدي فأنفض فمي، إىل وتقدِّمه رشبه. من بد ال وتقول: عيلَّ فتلحُّ أكلمها، فال جاريتك.
يف وكان الزجاج، قفص يف فجاءت برجله أخي رفس ثم هكذا. وأعمل وأرفسها، وجهها
كرب من كله هذا الخياط: أخو قال ثم فيه، ما كلُّ فتكرس األرض إىل فنزل مرتفع، مكان

البلد. يف وأشهرتُه سوط ألف لرضبتُه املؤمنني أمري يا إيلَّ أمره كان ولو نفيس.
والناس ويلطم، يبكي وجعل ثيابه، َق ومزَّ وجهه، عىل يلطم أخي صار ذلك بعد ثم
فيه يفكر لم َمن ومنهم يرمقه، َمن فمنهم الجمعة، صالة إىل رائحون وهم إليه، ينظرون
بامرأة وإذا يبكي، جالًسا يزل ولم والربح، املال رأس منه وراح الحالة، تلك عىل وهو
بغلٌة وتحتها املسك، رائحة منها تفوح الجمال بديعة وهي الجمعة، صالة إىل مقبلة
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الزجاج إىل نظَرْت فلما الخدم، من عدد ومعها بالذهب، مزركشة الديباج، من برذعتُها
لها: فقيل حاله، عن وسألت له، قلبها ورقَّ عليه، الشفقُة أخذتها وبكائه، أخي وحال
بعض فنادت تنظرينه. ما فأصابه منه، فانكَرسَ منه، يتعيَّش زجاج طبق معه كان إنه
فتحها فلما فأخذها، رصة له فدفع املسكني. هذا إىل معك الذي ادفع له: وقالت الخدام
عاد ثم لها، بالدعاء أخي وأقبل الفرح، شدة مع يموت أن فكاد دينار، خمسمائة فيها وجد
يعرفها، ال بعجوز وإذا وفتح، فقام الباب، يدقُّ بداقٍّ وإذا متفكًرا، وقعد غنيٍّا، منزله إىل
أن منك وأطلب وضوء، بغري وأنا وقتها، زوال قرب قد الصالة أن اعلم ولدي، يا له: فقالت
بالدخول، لها وأذن أخي، دخل ثم وطاعًة. سمًعا لها: فقال أتوضأ. حتى منزلك تدخلني
وصلَّْت فيه، جالس هو الذي املوضع إىل أقبَلْت فرغت فلما بالدنانري، الفرح من طائر وهو
رأت فلما دينارين، وأعطاها ذلك عىل فشكرها حسنًا، دعاءً ألخي دعت ثم ركعتني، هناك
عني، مالك فُخذْ الصعاليك، بِسَمِة وأنت أَحبََّك ْن ممَّ َألعجب إني هللا، سبحان قالت: ذلك
لها فقال منك. الزجاج انكَرسَ ملا إياه أعَطتَْك التي إىل فاردْده إليه، محتاج غريَ كنَت وإْن
زوجة لكنها إليك، تميل إنها ولدي، يا قالت: إليها؟ الوصول يف الحيلة كيف أمي، يا أخي:
والكالم املالطفة من شيئًا ترتك فال بها اجتمْعَت فإذا معك، مالك جميع فخذ مورس، رجل

تريده. ما جميَع مالها ومن جمالها من تنال فإنك معها، وتفعله إال الحسن
تزل فلم بذلك، يصدِّق ال وهو العجوز مع ومىش وقام الذهب، جميع أخي فأخذ
فتحت رومية جارية فخرَجْت تْه، فدقَّ كبري باب إىل وصَال حتى وراءها يميش وأخي تميش
فيها رأى دخلها فلما كبرية، داًرا فدخل بالدخول، أخي وأمرت العجوز فدخلت الباب،
ووضع يديه، بني الذهب ووضع أخي، فجلس مسبلة، وستائَر مفروًشا، كبريًا مجلًسا
أفخر البسة وهي الراءون، مثلها رأى ما أقبلت وجارية إال يشعر فلم ركبته، عىل عمامته
الباب إىل ذهبت ثم به، وفرحت وجهه يف ضحكت رأته فلما قدميه، عىل أخي فقام القماش،
منفردة حجرة إىل أتيَا أن إىل جميًعا ومضيَا يده، وأخذت أخي عىل أقبَلْت ثم وأغلَقتْه،
ساعة والعبَتْه بجانبه، وجلَسْت أخي فجلس الديباج، بأنواع مفروشة هي وإذا فدخالها،
هو فبينما ساعة، أخي عن وغابت إليك. أجيء حتى تربح ال له: وقالت قامت ثم زمانية،
وقال بالبرص، ملعانه يأخذ مجرَّد سيف ومعه الخلقة، عظيم أسود عبد عليه دخل إذ كذلك
الخنا؟ وتربية الزانية ابن يا اإلنس، أخسَّ يا املكان هذا إىل بك جاء َمن ويلك! يا ألخي:
وأعراه، العبد فأخذه الساعة، تلك يف لسانه انعقد بل جوابًا، عليه يردَّ أن أخي يقدر فلم
من سقط أن إىل رضبة ثمانني من أكثر متعددة رضبات صفًحا بالسيف يرضبه يزل ولم
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ِت ارتجَّ بحيث عظيمة صيحة وصاح مات، أنه واعتقد عنه العبد فرجع األرض، عىل طوله
طبق يدها يف جارية إليه فأقبلت املليحة؟ أين وقال: املكان، له ودوَّى صوته، من األرُض
يف التي الجراحات وتحشو امللح، ذلك من تأخذ الجارية فصارت أبيض، ملح فيه مليح
مضت ثم فيقتلوه، حي أنه يعلموا أن خيفَة يتحرك ال وأخي تهورت، حتى أخي جلد
إىل رجله من وجرَّتْه أخي إىل العجوز فجاءت األوىل، مثل صيحة العبد وصاح الجارية،
كاملني، يومني مكانه يف فاستقر مقتولني، جماعة عىل فيه ورمته مظلم، طويل رسداب

الدم. عروق قطع ألنه لحياته؛ سببًا امللح جعل سبحانه هللا وكان
الحائط، يف طاقة وفتح الرسداب، من قام الحركة عىل القوة نفسه يف أخي رأى فلما
ذلك يف واختفى الظالم يف فمىش السرت، وجل عز هللا وأعطاه القتىل، مكان من وخرج
فخرج آَخر، صيد طلب يف العجوز خرجت الصبح وقت كان فلما الصبح، إىل الدهليز
ولم برئ، حتى نفسه يعالج يزل ولم منزله، إىل أتى حتى به، تعلم ال وهي إثرها يف أخي
وتوصلهم واحد، بعد واحًدا الناس تأخذ وهي وقت كلَّ إليها وينظر العجوز يتعهد يزل
خرقة إىل عمد قوته، وكملت صحته إليه رجعت ملا ثم بيشء، ينطق ال وأخي الدار تلك إىل
ولبس أحد، يعرفه ال حتى وتنكََّر وسطه، يف وشده زجاًجا، ومأله كيًسا، منها وعمل
العجم: بكالم لها قال العجوز رأى فلما ثيابه، تحت وجعله سيًفا، وأخذ العجم، ثياب
صرييف صغري ولد يل العجوز: فقالت دينار؟ تسعمائة يسع ميزان عندك هل عجوز، يا
فقال ذهبك. لك يزن حتى مكانه من يخرج أن قبل إليه معي فامِض املوازين، سائر عنده
الجارية، فخرجت تْه فَدقَّ الباَب أتت حتى خلفها، أخي وسار فسارت قدامي. اميش أخي:
أخي، بيد الجارية فأخذت سمينة. بلحمة أتيتكم العجوز: فقالت وجهه. يف وضحكت
حتى تربح ال ألخي: وقالت وقامت ساعة، عنده وقعدت سابًقا، دخلها التي الدار وأدخلته
ألخي: فقال املجرد، السيف ومعه أقبل قد والعبد إال أخي يستقر فلم وراحت، إليك. أرجع
تحت الذي سيفه إىل يده ومد وراءه، وأخي أمامه، العبد َم وتقدَّ أخي فقام مشئوم. يا قم
املليحة؟ أين ونادى: الرسداب، إىل رجله من وسحبه رأسه، فرمى العبد به ورضب ثيابه،
هاربًة، ولَّْت بيده، والسيف أخي رأت فلما امللح، فيه الذي الطبق وبيدها الجارية فجاءت
أتعرفينني لها: فقال فجاءت العجوز؟ أين نادى: ثم رأسها، فرمى ورضبها أخي فتبعها
وتوضأِت جئِت الذي الدنانري صاحب أنا لها: فقال موالي. يا ال فقالت: النحس؟ عجوز يا
إليها فالتَفَت أمري. يف هللا اتِق فقالت: هنا. أوقعتني حتى عيلَّ تحيَّلِت ثم وصليِت، عندي

قطعتني. َها فصريَّ بالسيف ورضبها
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أُذنَيْه. وقطعوا ورضبوه فَعرَّْوه اللصوُص عليه فخرَجت

قال ثم نَها، فأمَّ األمان منه وطلبت عقلها، طار رأته فلما الجارية، طلب يف خرج ثم
هذه وكانت التجار، لبعض جاريًة كنت إني فقالت: األسود؟ هذا عند أوقعك الذي ما لها:
أن فأحبُّ مثَله، أحٌد رأى ما فرًحا عندنا إن األيام: من يوًما يل فقالت عيلَّ، ترتدَّد العجوز
رصة معي وأخذُت ثيابي، أحسَن ولبست قمُت ثم وطاعًة. سمًعا لها: فقلت إليه. تنظري
وهذا إال شعرت ما دخلت فلما الدار، هذه أدخلتني حتى معها ومضيت دينار، مائة فيها

212



٣٢ الليلة كانت فلما

لها فقال الكاهنة. العجوز بحيلة سنني ثالث الحال هذا عىل عنده أزل ولم أخذني، األسود
فقام فانقله. نقله عىل تقدر كنَت فإن كثري، يشء عنده فقالت: يشء؟ الدار يف له هل أخي:
الجارية: له فقالت ًا، متحريِّ أخي فبقي أكياس، فيها صناديق له ففتحت معها، ومىش أخي
وصل فلما وجاء، رجال عرشة واكرتى فخرج املال. ينقل َمن وهات هنا، وَدْعني اآلن، امِض
ورأى املال من يسريًا شيئًا رأى وإنما األكياس، وال الجارية يََر ولم مفتوًحا، وجده الباب إىل
ما جميع وأخذ الخزائن، وفتح بقي، الذي املال أخذ ذلك فعند خدعته. أنها فعلم القماش،
الصباح أصبح فلما مرسوًرا، الليلة تلك وبات شيئًا، الدار يف يرتك ولم القماش، من فيها
فأخذوه يطلبك. الوايل إن له: وقالوا به تعلَّقوا إليهم خرج فلما جنديٍّا، عرشين بالباب وجد
األمان. أعطني أخي: فقال القماش؟ هذا لك أين من له: قال أخي رأى فلما الوايل، إىل وراحوا
هروب ومن اآلِخر، إىل األول من العجوز مع له وقع ما بجميع ثَه فحدَّ األمان، منديل فأعطاه
الوايل فطلب به. أتقوَُّت ما يل ودَْع شئَت، ما منه خذ أخذته والذي للوايل: قال ثم الجارية،
البعض، أخي وأعطى البعض فأخذ السلطان، به يعلم أن وخاف والقماش، املال جميَع
بعض إىل فخرج والطاعة. السمع فقال: أشنقك. وإال املدينة هذه من اخرج له: وقال
فخرجت بخربه فسمعت أذنَيْه، وقطعوا ورضبوه فعرَّْوه اللصوص عليه فخرجت البلدان،

يرشبه. وما يأكله ما له ورتَّبُْت مرسوًرا، املدينة إىل به وجئُت ثيابًا، إليه وأخذت إليه،

السادس األخ حكاية

يملك ال ا جدٍّ فقريًا كان فإنه الشفتني، مقطوع وهو املؤمنني أمري يا السادس أخي وأما
فبينما رمقه، به يسدُّ شيئًا يطلب األيام من يوًما فخرج الفانية، الدنيا حطام من شيئًا
وأمر َخَدٌم، الباب وعىل مرتفع، واسع دهليز ولها حسنة داًرا رأى إذ الطرق بعض يف هو
إىل أخي َم فتقدَّ امللوك. أوالد من إلنسان هي فقال: هناك، الواقفني بعض فسأل ونهي،
الدهليز فدخل صاِحِبها. ِمن تحب ما تجد الدار باب ادخل فقالوا: شيئًا، وسألهم البوابني
وسطها ويف والظرف، املالحة من يكون ما غاية يف داٍر إىل وصل حتى ساعًة فيه ومىش
فصار مسبولة؛ وستورها بالرخام، مفروشة وأرضها منه، أحسن الراءون رأى ما بستان
واللحية، الوجه حسن إنسانًا فرأى املكان، صدر نحو فمىض يقصد، أين يعرف ال أخي
كالم سمع فلما محتاج، أنه فأخربه حاله، عن وسأله به ب ورحَّ إليه قام أخي رأى فلما
بها وأنت ببلد أنا أكون هل وقال: ومزََّقها، نفسه ثياب إىل يده ومدَّ شديًدا، ا غمٍّ أظهر أخي
سيدي، يا فقال: تمالحني. أن بد ال قال: ثم خري، بكل ووعده ذلك. عىل يل صربَ ال جاد؟
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له: قال ثم واإلبريق. الطشت هات غالم، يا فصاح: الجوع. شديد وإني صرب، يل ليس
قدموا أن أتباعه عىل صاح ثم يَديْه، يغسل كأنه أومأ ثم يَديَْك. واغسْل ْم تقدَّ ضيفي يا
عىل معه وجلس أخي أخذ ثم السفرَة، تهيِّئ كأنها وترجع تغدو أتباعه فجعلت املائدة،
ألخي: ويقول يأكل، كأنه شفتَيْه ويحرِّك يُوِمئ املنزل صاحب وصار املوهومة، السفرة تلك
كأنه يُوِمئ أخي فجعل الجوع. شدة من فيه أنت ما أعلم وأنا جائع، فإنك تستِح؛ وال ُكْل،

شيئًا. يبدي ال وأخي وبياضه. الخبز هذا وانظر ُكْل ألخي: يقول وهو يأكل،
سيدي، يا له: فقال بالناس. يهزأ أن يحب رجل هذا إن نفسه: يف قال أخي إن ثم
جاريٌة خبَزتْه هذا فقال: طعمه. من ألذ وال الخبز، هذا بياض من أحسن رأيت ما عمري
السكباج لنا ْم قدِّ غالم، يا الدار: صاحب صاح ثم دينار. بخمسمائة اشرتيتها كنت يل
الجوع، شديد جائع فإنك ضيفي، يا ُكْل ألخي: قال ثم امللوك. طعام يف مثله يوجد ال الذي
لونًا يستدعي الرجل وأقبل يأكل، كأنه ويمضغ حنكه يدور أخي فصار األكل. إىل ومحتاج
لنا ْم قدِّ غالم، يا صاح: ثم باألكل، أخي ويأمر إال شيئًا يُحِرض وال الطعام، من لون بعد
ال األكل هذا إن سيدي، يا فقال: قط. مثله تأكل لم ما فكل بالفستق، املحشوَّة الفراريج
هذه يعدِّد وكان بيده، يلقمه كأنه حتى أخي فم إىل بيده يومئ وأقبل اللذة. يف له نظريَ
من رغيف بشهوة وصار جوعه فاشتدَّ جائع، وهو األوصاف بهذه ألخي ويصفها األلوان،
أخي: له فقال األطعمة؟ هذه أبازير من أطيب رأيت هل الدار: صاحب له قال ثم شعري،
الرجل فصاح الطعام. من اكتفيُت قد فقال: تستِح. وال األكَل أكِثِر فقال: سيدي. يا ال
قال ثم الحلويات، قدموا كأنهم الهواء يف أيديهم فحركوا الحلويات، قدموا أن أتباعه عىل
وخذ بحياتي، القطائف هذه من وُكْل جيد، فإنه النوع هذا من ُكْل ألخي: املنزل صاحب
أخي وأقبََل سيدي. يا عدمتك ال أخي: له فقال الجالب. منها ينزل أن قبل القطيفة هذه
يضعون فدائًما بيتي، يف عادتي هذه إن له: فقال القطائف، يف الذي املسك كثرة عن يسأله
رأسه يحرِّك وأخي كله هذا العنرب، من مثقال ونصف املسك، من مثقاًال قطيفة كل يف يل
أن أتباعه عىل الدار صاحب صاح ثم الحلويات، بأكل يتلذَّذ كأنه شدَقيْه بني يلعب وفمه
هذا من ُكْل ألخي: وقال النقل، أحرضوا كأنهم الهواء يف أيديهم فحرَّكوا النَُّقل، أحرضوا
له: ويقول النقل، أنواع له د يعدِّ وصار ذلك، ونحو الزبيب. ومن الجوز، هذا ومن اللوز،
فقال: يشء. أكل عىل قدرة يل يَبَْق ولم اكتفيُت قد سيدي، يا أخي: له فقال تستِح. وال ُكْل

جائًعا. تكن ال هللا فاهلل املأكوالت، غرائب عىل وتتفرَّج تأكل أن أردَت إن ضيفي، يا
عمًال فيه َألعمَلنَّ وِهللا وقال: به، الرجل ذلك استهزاء ويف نفسه، يف أخي فكََّر ثم
فحركوا الرشاب. لنا قدِّموا ألتباعه: الرجل قال ثم الفعال. هذه عن هللا إىل بسببه يتوب
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قدًحا، أخي ناَوَل كأنه املنزل صاحب أومأ ثم الرشاب، قدَّموا كأنهم حتى الهواء يف أيديهم
بيده أخي وأومأ إحسانك. من هذا سيدي، يا له: فقال أعجبك. فإنه القدح، هذا خذ وقال:
فقال الرشاب. هذا من ألذَّ رأيُت ما سيدي، يا له: فقال أعجبك؟ هل له: فقال يرشبه، كأنه

وصحة. هنيئًا ارشب له:
وأظهر رشبه، أنه فخيَّل ثانيًا، قدًحا أخي ناول ثم ورشب، أومأ البيت صاحب إن ثم
صفعًة رقبته عىل وصفعه إبطه، بياض بان حتى يده ورفع غافله أخي إن ثم سكران، أنه
العاملني؟ أسفل يا هذا ما الرجل: له فقال ثانية، بصفعة عليه ثنى ثم املكان، لها رنَّ
وأسقيتَه الزاد، وأطعمتَه منزلك، وأدخلتَه عليه، أنعمَت الذي عبدك أنا سيدي، يا فقال:
صاحب سمع فلما بجهله. تؤاخذه أن من أعىل ومقامك عليك، وعربََد فسكر العتيق، الخمَر
وأهزأ بالناس، أسخر طويًال زمانًا يل إن له: قال ثم عاليًا، ضحًكا ضحك أخي كالَم املنزل
السخرية، هذه به أفعل أن عىل طاقة له َمن منهم رأيت ما واملجون، املزاح أصحاب بجميع
عىل نديمي فكن عنك، عفوت واآلن غريك، أموري جميع يف بها يدخل فطنة له َمن وال

تفارقني. وال الحقيقة
ثم اكتفيا، حتى وأخي هو فأكل أوًال، املذكورة الطعام أنواع من عدة بإخراج أمر ثم
واشتغلن األلحان، بجميع فغنَّنْيَ األقمار، كأنهن َجواٍر فيه فإذا الرشاب، مجلس إىل انتقال
أخوه، كأنه حتى بأخي الرجل وأنس السكر، عليهما غلب حتى رشبَا ثم املالهي، بجميع
من عليه كانا ملا عاَدا الصباح أصبح فلما سنية، خلعة عليه وخلع عظيمة، محبة وحبَّه
عىل السلطان وقبض مات الرجل إن ثم سنة، عرشين مدة كذلك يزاَال ولم والرشب، األكل
عليه خرج الطريق نصف إىل وصل فلما هاربًا، البلد من أخي فخرج عليه، واحتوى ماله
وإال باألموال، مني روحك اشِرت هلل له: ويقول يعذِّبه أرسه الذي وصار فأرسوه، العرب
طريق أعرف وال العرب، شيخ يا شيئًا أملك ال وِهللا أنا ويقول: يبكي أخي فجعل أقتلك.
من الجبار البدوي فأخَرَج شئَت. ما بي فافعل يدك يف ورصت أسريك، وأنا املال، من يشء
وأخذها الوريد، إىل الوريد من لقطعتها جمل رقبة عىل نزلت لو عريضة سكينًا حزامه
وكان باملطالبة، عليه َد وشدَّ شفتَيْه، بها وقطع املسكني أخي إىل َم وتقدَّ اليمني، يده يف
وهو نفسه، عن وتراوده ألخي، تتعرَّض البدوي خرج إذا وكان حسنة، زوجة للبدوي
وأجلسها والَعبَها فقام األيام، من يوًما أخي راوَدْت أن فاتفق تعاىل، هللا من حياءً يمتنع
ويلك له: قال أخي، إىل نظر فلما عليهما، داخل بزوجها وإذا بذلك هما فبينما حجره، يف
عىل وحمله ذََكَره، بها وقطع سكينًا وأخَرَج زوجتي؟ عيلَّ تفسد أن اآلن أتريد خبيث! يا
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فعرفوه، املسافرون عليه فجاز سبيله، حال إىل وسار وتركه جبل، فوق وطرحه جمل
له ورتَّبُْت املدينة، به ودخلت وحملته، إليه فذهبت بخربه، وأعلموني وأسقوه، فأطعموه
إخبارك، قبل بيتي إىل أرجع أن وخفت املؤمنني، أمري يا عندك جئُت أنا وها يكفيه. ما

بهم. أقوم وأنا إخوة ستة وورائي غلًطا، ذلك فيكون

األقمار. كأنهنَّ َجَواٍر فيه فإذا الرشاب، مجلس إىل انتقال
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صدقَت وقال: ضحك إخوتي، عن أخربته وما قصتي، املؤمنني أمري سمع فلما
واسكن املدينة هذه من اخرج اآلن ولكن فضول، عندك ما الكالم قليل أنت صامت، يا
سمعت أن إىل األقاليم طفُت حتى البالد يف سائر أزل فلم بغداد، من نفاني ثم غريها.
وفعلت الشاب، هذا عند ووقعت مات، فوجدتُه املدينة إىل فرجعت غريه، وخالفة بموته
من عني نقله ما وجميع ِيفَّ، هو ما بيشء اتهمني وقد لُقِتَل، أنا ولوال الفعال، أحسن معه

جماعة. يا باطٌل الذوق؛ وعدم الطبع، وكثافة الكالم، وكثرة الفضول،
كالمه، وكثرة فضوله قنا وتحقَّ املزين قصَة سمعنا فلما الصني: مللك الخياط قال ثم
أكلنا ثم آمنني، حوله وجلسنا وحبسناه عليه وقبضنا املزين أخذنا معه، مظلوم الشاب وأن
فخرجُت العرص، أذََّن أن إىل جالسني نزل ولم حالة، أحسن عىل الوليمة وتمت ورشبنا،
البيت يف قاعدة وأنا حظك، يف النهار طول أنت فقالت: زوجتي، وغشيُت منزيل وجئُت
فأخذتها منك. فراقي سبب ذلك كان النهار بقيَة وتفرجني بي تخرج لم فإن حزينة،
وهو منه، طافح ْكُر والسُّ األحدب هذ فلقينا رجعنا ثم العشاء، إىل وتفرَّجنا بها، وخرجُت

البيتني: هذين ينشد

اْألَْم��ُر َوتَ��َش��اَك��َل َف��تَ��َش��ابَ��َه��ا اْل��ُخ��ْم��ُر َوَراَق��ِت ال��زَُّج��اُج َرقَّ
َخ��ْم��ُر َوَال َق��َدٌح َوَك��أَنَّ��َم��ا َق��َدٌح َوَال َخ��ْم��ٌر َف��َك��أَنَّ��َم��ا

جلسنا ثم ورجعت، فاشرتيت مقليٍّا، سمًكا ألشرتي وخرجت فأجابني، عليه فعزمُت
وتحايلُت فحملته فمات، تْه وسدَّ فمه وأدخَلتْهما سمك، وقطعَة لقمًة زوجتي فأخذت نأكل،
وتحايََل املباِرش، بيت يف رماه حتى الطبيب وتحايََل الطبيب، هذا بيت يف رميته حتى
أعجب هي أََما البارحة، لقيته ما قصة وهذه السمسار. طريق يف رماه حتى املباِرش
مع يمضوا أن ابه ُحجَّ بعض أمر القصة هذه الصني ملك سمع فلما األحدب؟ قصة من
سببًا ذلك ويكون كالمه، ألسمع حضوره من بد ال لهم: وقال املزين، ويحرضوا الخياط،
نعمل ثم أمس، من ميت فإنه الرتاب، يف ونواريه األحدب هذا وندفن جميًعا، خالصكم يف
حتى ساعة إال كان فما العجيبة. األخبار هذه عىل اطالعنا يف سببًا كان ألنه رضيًحا؛ له
إىل به وساروا املزين، منه وأخرجوا الحبس، إىل مضوا أن بعد والخياط هم اب الُحجَّ جاء
أسود التسعني، جاَوَز كبري شيخ هو فإذا َله، تأمَّ رآه فلما امللك، هذا يَدْي بني أوقفوه أن
امللك فضحك كرب، نفسه يف األنف، طويل األذنني، مقرطم والحواجب، اللحية أبيض الوجه،
ملك يا املزين: فقال حكاياتك. من شيئًا يل تحكي أن أريد صامت، يا وقال: رؤيته من
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ميت؟ بينكم األحدب وهذا املسلم، وهذا اليهودي، وهذا النرصاني، هذا شأن ما الزمان،
حتى عنهم سؤايل فقال: هذا؟ عن سؤالك وما الصني: ملك له فقال الجمع؟ هذا سبب وما
من به اتهموني ا ممَّ بريء وأنني يعنيني، بما إال أشتغل وال فضويل، غري أني امللك يعلم

الشاعر: قال كما بالصامت، بوني لقَّ حيث اسمي، من نصيبًا يل وأن الكالم، كثرة

َل��َق��ِب��ْه ِف��ي َف��تَّ��ْش��َت إِْن َوَم��ْع��نَ��اُه إِالَّ َل��َق��ٍب ذَا َع��يْ��نَ��اَك أَبْ��َص��َرْت َوَق��لَّ��َم��ا

وارشحوا العشاء، وقت يف له جرى وما األحدب، هذا حال للمزين ارشحوا امللك: فقال
فحكوا الخياط. حكى وما املباِرش، حكى وما اليهودي، حكى وما النرصاني، حكى ما له
اليشء هذا إن وِهللا وقال: رأسه املزين فحرََّك إفادة، اإلعادة يف وليس الجميع، حكايات له
يف رأَسه وأخذ رأسه عند فجلس عنه، له فكشفوا األحدب، هذا عن يل اكشفوا عجاب،
الضحك، شدة من قفاه عىل انقَلَب حتى عاليًا، ضحًكا وضحك وجهه، يف ونظر حجره،
تُؤرَّخ أن يجب العجاب، عجب من األحدب هذا وموتة األسباب، من سبب موتة لكل وقال:
احِك صامت، يا وقال: كالمه، من امللك َب فتعجَّ آٍت. هو َمن مىض بما ليعترب السجالت يف
أخَرَج املزين إن ثم الروح. فيه األحدب إن نعمتك وحقِّ ملك، يا فقال: هذا. كالمك سبب لنا
كالبتني أخرج ثم عرقت، حتى وغطاها األحدب رقبة ودهن دهن، فيها مكحلة وسطه من
الناس رآها أخرجها فلما بعظمها، السمك قطعَة فالتقطت حلقه، يف بهما ونزل حديد، من
وملََّس نفسه، يف واستفاق عطسة، وعطس قدَميْه، عىل واقًفا األحدب نهض ثم بعيونهم،
الذي ِمن الحارضون َب فتعجَّ ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول محمد هللا، إال إله ال وقال: وجهه، عىل بيديه
السلطان: وقال الحارضون، وكذلك عليه، ُغِيش حتى الصني ملك فضحك وعاينوه؛ رأوه
جماعة يا مسلمون، يا قال: السلطان إن ثم منها! أغرب رأيت ما عجيبة، قصة هذه إن وِهللا
املزين بهذا هللا رَزَقه ولوال ذلك؟ بعد يحيا ثم يموت أحًدا عمركم يف رأيتم هل العسكر،
العجاب! عجب من هذا إن وِهللا فقالوا: لحياته. سببًا كان فإنه اآلِخرة؛ أهل من اليوَم َلكان
امللك، خزانة يف جعلوها ثم فسطَّروها، القصة هذه تُسطَّر أن أمر الصني ملك إن ثم
الخياط وجعل سنية، خلعة واحد كل عىل وخلع واملباِرش، والنرصاني اليهودي عىل خلع ثم
سنيَّة خلعة األحدب عىل وخلع األحدب، وبني بينه وأصَلَح الرواتب، له ورتَّب خياَطه،
ورتََّب سنية، خلعة عليه وخلع املزين عىل وأنَعَم نديمه، وجعله الرواتب له ورتََّب مليحة،
وأهناه عيش ألذ يف يزالوا ولم ونديمه. اململكة مزيَن وجعله جامكية، له وجعل الرواتب، له
التي الوزيرين قصة من بأعجب هذا وليس الجماعات. ومفرِّق اللذات، هادم أتاهم أن إىل

الوزيرين؟ حكاية وما امللك: قال الجليس. أنيس ِذْكُر فيها
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نور الجليسوعيل أنيس حكاية

والصعاليك، الفقراء يحب امللوك من ملك بالبرصة كان أنه السعيد امللك أيها بلغني قالت:
واصفيه: بعُض فيه قال كما وهو ملسو هيلع هللا ىلص، بمحمد يؤمن مَلن ماله من ويَِهُب بالرعية، ويرفق

َدَم��اءََه��ا اْل��ِم��َداَد َوَرأَى اْل��ِع��َدى ُم��َه��َج َوُط��ُروَس��ُه أَْق��َالَم��ُه اْل��َق��نَ��ا َج��َع��َل
أَْس��َم��اءََه��ا َخ��طِّ��يَّ��ًة يَ��ْج��َع��لُ��وا أَْن َرأَْوا ِل��ذَا اْألَْق��َدِم��ي��َن أَنَّ َوأَُظ��نُّ

يقال أحدهما وزيران، له وكان الزيني، سليمان بن محمد امللك لهذا يقال وكان
أكرَم خاقان بن الفضل وكان خاقان، بن الفضل له يقال والثاني ساوى، بن املعني له
وكل مشورته، عىل العقالء واتفقت محبته، عىل القلوب أجمعت السريِة، حَسَن زمانه، أهل
املعني الوزير وكان والضري. للرش مزيل خري، محرض ألنه ته؛ مدَّ بطول له يدعون الناس
واصفيه: بعض فيه قال كما سوء، محرض وكان الخري، يحب وال الناس يكره ساوى بن

َف��اِس��ِد ُع��نْ��ُص��ٍر ِم��ْن َف��ُركِّ��بَ��ْت ذَاتُ��ُه نُ��َط��ٍف ِم��ْن ��َع��ْت تَ��َج��مَّ
َواِح��ِد ِف��ي اْل��َع��اَل��َم يَ��ْج��َم��َع أَْن ِب��ُم��ْس��تَ��نْ��َك��ٍر ال��ل��ِه َع��َل��ى َل��يْ��َس

الشاعر: قول من نصيب الوزيرين هذين من فلكلٍّ

ِك��َراَم��ا اْل��ِك��َراِم بَ��نُ��و اْل��ِك��َراَم تَ��ِل��ُد َف��ِإنَّ��َم��ا اْل��ِك��َراِم بَ��ِن��ي ِب��اْل��ِك��َراِم لُ��ذْ
ِل��ئَ��اَم��ا ال��لِّ��ئَ��اِم بَ��نُ��و ال��لِّ��ئَ��اَم تَ��ِل��ُد َف��ِإنَّ��َم��ا ال��لِّ��ئَ��اِم بَ��ِن��ي ال��لِّ��ئَ��اَم َودَِع

ساوى بن املعني يبغضون خاقان بن الدين لفضل محبتهم قدر عىل الناس وكان
كريس عىل األيام من يوًما قاعًدا كان الزيني سليمان بن محمد امللك إن ثم القادر، بقدرة
جاريًة أريد إني له: وقال خاقان بن الفضل وزيره نادى إذ دولته، أرباب وحوله مملكته
حميدَة االعتدال، يف فائقًة الجمال، يف كاملًة تكون بحيث منها أحسن زمانها يف يكون ال
صاح ذلك فعند دينار. آالف بعرشة إال توجد ال وهذه الدولة: أرباب فقال الخصال.
فامتثل خاقان. بن الفضل دار إىل دينار آالف عرشة احمل وقال: الخازندار عىل السلطان
كل يف السوق إىل يعمد أن السلطان أمره بعدما الوزير ونزل السلطان، أمر الخازندار
حتى دينار األلف فوق ثمنُها جاريٌة تُباع ال وأنه ذكره، ما عىل السمارسة ويويص يوم،
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أمره، الوزير فامتثل عليه، يعرضوها حتى جاريًة السمارسُة تَِبِع فلم الوزير، عىل تُعَرض
أن األيام من يوًما فاتفق جارية، تُعِجبْه ولم الزمان، من مدًة الحال هذه عىل واستمر
قرص إىل ًها متوجِّ راكبًا فوجده خاقان، بن الفضل الوزير دار عىل أقبََل السمارسة بعض

البيتني: هذين وأنشد ركابه عىل فقبض امللك،

َم��نْ��ُص��وًرا َزاَل َال الَّ��ِذي اْل��َوِزي��ُر أَنْ��َت َم��نْ��ُش��وًرا اْل��ُم��ْل��ِك َرِم��ي��َم أََع��اَد َم��ْن يَ��ا
َم��ْش��ُك��وًرا ال��ل��ِه ِع��نْ��َد َس��ْع��يُ��َك َزاَل َال َك��َرٍم ِم��ْن ال��نَّ��اِس بَ��يْ��َن َم��اَت َم��ا أَْح��يَ��يْ��َت

فقال حرضت. قد الكريم املرسوم بطلبها صدر التي الجارية إن سيدي، يا قال: ثم
بطرٍف النهد، قاعدة القد، رشيقة جارية ومعه حرض ثم ساعة، فغاب بها. عيلَّ الوزير: له
الثياب، من يكون ما أحسن وعليها ثقيل، وردف نحيل، وخرص أسيل، وخدٍّ كحيل،
مرَّ إذا النسيم من أرقُّ وكالُمها البان، غصوَن تفضح وقامتها ب، الجالَّ من أحىل وُرضابها

األبيات: هذه واصفيها بعض فيها قال كما البستان، زهِر عىل

نَ��ذُْر َوَال ُه��َراءٌ َ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
اْل��َح��ْش��ُر َم��ْوِع��ُ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
اْل��َف��ْج��ُر ِب��ِه يَ��لُ��وُح يَ��ْوًم��ا أَْس��َف��َرْت إِذَا َج��ِب��ي��نُ��َه��ا َوَل��ِك��ْن َل��يْ��ٌل ذََواِئ��بُ��َه��ا

هذه ثمن كم له: وقال السمسار إىل فالتَفَت اإلعجاب، غايَة أعجبَتْه الوزير رآها فلما
آالف العرشة أن صاحبها وحلف دينار، آالف عرشة عيلَّ سعُرها وقف فقال: الجارية؟
فإنها معلميها؛ عىل خلعتها التي الِخلع ثمن وال أكَلتْها، التي الفراريج ثمَن تجئ لم دينار
والرضب والتقويم والطب والدين الفقه وأصول والتفسري واللغَة والنحَو الخطَّ تعلََّمِت
فإذا والساعة، الوقت يف السمسار فأحرضه بسيدها. عيلَّ الوزير: فقال املطِربة. باآلالت
الشاعر: قال كما جلد، يف عظًما الدهُر َه صريَّ حتى طويًال زمنًا عاَش أعجمي رجل هو

َوبَ��ْط��ِش ُق��وٍَّة ذُو َوال��دَّْه��ُر َرْع��ٍش أَيَّ ال��دَّْه��ُر أَْرَع��َش��ِن��ي
أَْم��ِش��ي َوَل��ْس��ُت أَْع��يَ��ا َواْل��يَ��ْوَم أَْع��يَ��ا َوَل��ْس��ُت أَْم��ِش��ي ُك��نْ��ُت َق��ْد
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السلطان من دينار آالف عرشة الجارية هذه يف تأخذ أن أرضيت الوزير: له فقال
أقدِّمها أن عيلَّ فالواجب للسلطان، كانت حيث العجمي: فقال الزيني؟ سليمان بن محمد
الدنانريَ وَزَن حَرضْت فلما األموال، بإحضار الوزير أمر ذلك فعند ثمن. بال هديًة إليه
الوزير: فقال أتكلم. الوزير موالنا إذن عن وقال: الوزير عىل اُس النخَّ أقبََل ثم للعجمي،
اليوم، هذا يف السلطان إىل الجارية بهذه تطلع أالَّ الرأي من عندي فقال: عندك. ما هات
القرص يف عندك خلِّها ولكن السفُر، وأتَعبَها الهواء عليها واختَلَف السفر، من قادمة فإنها
الثياب، أحسَن وألبسها الحماَم، أَْدِخْلها ثم جمالها، فيزداد تسرتيح، حتى أيام عرشَة
النخاس كالَم الوزيُر َل فتأمَّ األوفر. الحظ ذلك يف لك فيكون السلطان، إىل بها واطلْع
تحتاج ما يوم كلَّ لها ورتََّب مقصورًة، لها وأخىل قرصه، إىل بها فأتى صوابًا، فوجده
بن الفضل للوزير وكان الرفاهية، تلك عىل مدًة فمكثَْت وغريه، ورشاب طعام من إليه
وفيه عنرب، كنقطة خال عليه أحمر، وخد أقمر، بوجه أَرشَق إذا البدر كأنه ولٌد خاقان

األبيات: هذه مثله يف الشاعر قال كما أخرض، عذار

يُ��ْج��تَ��نَ��ى أَْن نَ��ْف��َس��ُه ُث اْل��ُم��َح��دِّ َف��َم��ِن اْل��َق��نَ��ا َش��ْوُك َوُدونَ��ُه اْل��ُخ��ُدوِد َوْرُد
اْألَْع��يُ��نَ��ا َم��َدْدنَ��ا ِألَْن اْل��ُح��ُروَب َش��نُّ��وا َف��َط��اَل��َم��ا إَِل��يْ��ِه اْألَيْ��ِدي تَ��ْم��ُدِد َال
ُه��نَ��ا َه��ا ِم��ْن ُه��نَ��ا إَِل��ى نَ��َق��ْل��َت َه��الَّ َخ��ْص��ِرِه ��َة َوِرقَّ اْل��َق��اِس��ي َق��ْل��بَ��ُه يَ��ا
َج��نَ��ى َوَال اْل��ُم��ِح��بِّ َع��َل��ى َق��طُّ َج��اَر َم��ا َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي َخ��ْص��ِرِه ��ُة ِرقَّ َك��اَن َل��ْو
��نَ��ى ال��ضَّ تَ��َم��لَّ��َك��ُه َق��ْد ِب��ِج��ْس��ٍم ِل��ي َم��ْن َع��اِذِري ُك��ْن ُح��بِّ��ِه ِف��ي َع��اِذِل��ي يَ��ا
اْل��َع��نَ��ا َه��ذَا ِف��ي ُك��نْ��ُت َم��ا َل��ْوَالُه��َم��ا َونَ��اِظ��ِري ِل��ْل��ُف��َؤاِد إِالَّ ال��ذَّنْ��ُب َم��ا

يا لها: وقال أوصاها والده وكان الجارية، هذه قضية يعرف لم الصبي وكان
ما ولًدا يل وأن الزيني، سليمان بن محمد للملك رسية إال اشرتيتك ما أني اعلمي بنتي،
أو وجهك تريه أن واحذري منه، نفسك فاحفظي بها، فعل إال الحارة يف بصبية خال
املقدر باألمر واتفق وانرصف، تركها ثم والطاعة. السمع الجارية: فقالت كالمك. تسمعيه
الجواري، بعض حماها وقد املنزل، يف الذي الحمام األيام من يوًما دخلت الجارية أن
يدها، فقبََّلْت الوزير، زوجة عىل ودخلت وجمالها، حسنها فتزايد الفاخرة، الثياب ولبست
ما سيدتي، يا فقالت: الحمام؟ هذا يف حالك كيف الجليس، أنيس يا نعيًما لها: فقالت
ندخل بنا قوموا للجواري: البيت سيدة قالت ذلك فعند فيه. حضورك إال محتاجًة كنُت
فيها التي املقصورة بباب وكََّلْت وقد بينهن، وسيدتهن ومضني أمرها، فامتثلن الحمام.
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الجارية. عىل الدخول من أحًدا تمكِّنا ال لها: وقالت صغريتني، جاريتني الجليس أنيس
الذي الوزير بابن وإذا املقصورة، يف قاعدة الجليس أنيس فبينما والطاعة. السمع فقالتا:
دخلوا الجاريتان: له فقالت العائلة، وعن أمه عن وسأل دخل قد الدين نور عيل اسمه
من وهي الوزير، ابن الدين نور عيل كالَم الجليس أنيس الجارية سمعت وقد الحمام.
عنه الوزير يل قال الذي الصبي هذا شأن ما ترى، يا نفسها: يف فقالت املقصورة، داخل
عىل نهضت إنها ثم أنظره. أن أشتهي إني وهللا واَقَعها؟ إال الحارة يف بصبية خال ما إنه
الدين، نور عيل إىل ونظرت املقصورة، باب جهَة َمْت وتقدَّ الحمام، أثر من وهي قدَميْها
التفاتة الصبي من والحت حرسة، ألَف النظرُة فأورثَتْها تمامه، يف كالبدر صبي هو فإذا

اآلَخر. هوى ك َرشَ يف منهما كلٌّ ووقع حرسة، ألَف أورثَتْه نظرًة فنظرها إليها،
بعيٍد من ووقفتا يديه بني من فهربتا عليهما، وصاح الجاريتني إىل الصبي َم فتقدَّ
الجارية، عىل ودخل وفتحه املقصورة، باب إىل َم تقدَّ به وإذا يفعل، ما وتنظران تنتظرانه
وكان إليها الصبي َم تقدَّ ذلك فعند نعم. له: فقالت أبي؟ إيلَّ اشَرتَاِك التي أنت لها: وقال
واستقبلته عنقه يف يَديْها شبكت وهي وسطه، يف وجعلهما رجَليْها وأخذ كر، السُّ حال يف
الجاريتان رأت فلما بكارتها. فأزال لسانه ْت ومصَّ لسانها فمصَّ وغنج، وشهيق بتقبيل
حاجته الصبي قىض قد وكان رصختا الجليس، أنيس الجارية عىل دخل الصغري سيدهما
سيدة سمعت فلما فعله. الذي الفعل عقب الخوف من وفرَّ طالبًا، وللنجاة هاربًا وخرج
سبب ما وقالت: منها يقطر والعرق الحمام من وخرجت مَضْت الجاريتني رصاَخ البيت
املقصورة باب عىل أقعدتهما اللتني الجاريتني من قربت فلما الدار؟ يف الذي الرصاخ هذا
ورضبنا إلينا جاء الدين نور عيل سيدي إن قالتا: رأيتاها فلما الخرب؟ ما ويلكما لهما: قالت
فلما ذلك، بعد عمل يشء أي ندري وما وعانََقها، الجليس أنيس عىل ودخل منه، فهربنا
الخرب؟ ما لها: وقالت الجليس، أنيس إىل البيت سيدُة َمْت تقدَّ ذلك فعند هرب. لك صحنا
التي أنت يل: وقال عيلَّ، دخل الصورة جميل بصبي وإذا قاعدة، أنا سيدتي، يا لها: فقالت
أتى ذلك فعند صحيح، كالمه أن اعتقدُت سيدتي يا وِهللا نعم، فقلت: إيلَّ؟ أبي اشَرتَاِك
قبالت. ثالث مني وأخذ نعم، قالت: ذلك؟ غري شيئًا بك فعل هل لها: فقالت وعانقني. إيلَّ
عىل خوًفا والجواري؛ هي وجهها ولطمت بكت ثم افتضاض؟ غري من ترَكِك ما فقالت:

أبوه. يذبحه أن الدين نور
ما أن احلف زوجته: له فقالت الخرب، عن وسأل دخل بالوزير وإذا كذلك، هم فبينما
وجهه، عىل ولطم ثيابه، ومزَّق فحزن ولده، فعله بما فأخربَتْه نعم. قال: تسمعه. لك قلته

222



٣٢ الليلة كانت فلما

ْكر. السُّ حال يف وكان إليها م وتَقدَّ الجليس»، «أنيس الجارية عىل ودخل

دينار آالف عرشة مايل من أعطيك أنا نفسك، تقتل ال زوجته: له فقالت لحيته، ونتف
أن خويف ولكن بثمنها، حاجة يل ما أنا ويلك، لها: وقال إليها، رأسه رفع ذلك فعند ثمنها.
وراءنا أن تعلمني أََما لها: قال ذلك؟ سبب ما سيدي، يا له: فقالت ومايل. روحي تروح
وقال السلطان، إىل َم تقدَّ األمر هذا سمع ومتى ساوى؟ بن املعني له يقال الذي العدو هذا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك … له:
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يقال عدوٍّا وراءنا أن تعلمني أََما لزوجته: قال الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الذي وزيرك إن له: وقال السلطان إىل َم تقدَّ األمر بهذا سمع ومتى ساوى؟ بن املعني له
فلما مثلها، أحد رأى ما جارية بها واشرتى دينار، آالف عرشة منك أخذ يحبك أنه تزعم
هي وها بكارتها، وأزال فأخذها السلطان، من بها أحقُّ أنت خذها البنه: قال أعجبته
فيأذن بها. وآتيَك عليه، أهجم إذنك عن للملك: فيقول تكذب. امللك: فيقول عنده. الجارية
فما يسألها ثم السلطان، يدي بني ويحرضها الجارية ويأخذ الدار، عىل فيهجم ذلك، يف له
حظ. عندكم يل ما ولكن لك، ناصح أني تعلم أنت سيدي، يا له: فيقول تنكر، أن تقدر
ال زوجته: له فقالت روحي. وتروح عيلَّ، يتفرجون كلهم والناس السلطان، بي فيمثل
سكن ذلك فعند القضية. هذه يف هللا إىل أمَرَك وَسلِّْم خفية، حصل األمر وهذا أحًدا، تُعِلم

خاطره. وطاب الوزير، قلب
عاقبة خاف فإنه الدين، نور عيل أمر من كان ما وأما الوزير، أمر من كان ما هذا
ويقوم عندها فينام ألمه، الليل آِخر يف إال يأتي وال البساتني، يف نهاره يقيض فكان األمر،
ألبيه: أمه فقالت أبيه، وْجَه يََر لم وهو شهًرا، كذلك يزل ولم أحد، يراه وال الصبح، قبل
لها: قال . َهجَّ الولد عىل األمر هذا طال فإن الولد؟ وتعدم الجارية تعدم هل سيدي، يا
وأْعِطه وإياه، أنت واصطلح أمِسْكه، جاء فإذا الليلة، هذه اسهر له: قالت العمل؟ وكيف
أتى فلما الليل، طول الوزير فسهر ثمنها. وأعطيك يحبها، وهو تحبه فإنها الجاريَة،
فقال معه؟ تفعل أن تريد يشء أي له: وقالت أمه فأدركته نحره، وأراد أمسكه ولده
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وقال بالدموع عيناه فتغرغرت عليك؟ أهون هل ألبيه: الولد فقال أذبحه. أن أريد لها:
قال ما والدي يا اسمع الصبي: فقال وروحي؟! مايل ذهاب عليك هان كيف ولدي، يا له:

الشاعر:

َش��اِم��َال َس��َم��اًح��ا ِل��ْل��َج��اِن��ي يَ��ِه��بُ��وَن ال��نُّ��َه��ى أَْه��ل تَ��َزْل َف��َل��ْم َج��نَ��يْ��ُت َه��بْ��ِن��ي
َم��نْ��ِزَال أَْع��َل��ى َوأَنْ��َت اْل��َح��ِض��ي��ِض َدَرِك ِف��ي َوْه��َو َع��ُدوَُّك يَ��ْرُج��و َع��َس��ى َم��اذَا

والده، يد وقبََّل الصبي وقام عليه، وأشفق ولده صدر عىل من الوزير قام ذلك فعند
والدي يا فقال: لك. وهبتُها كنُت الجليس أنيس تنصف أنك علمُت لو ولدي، يا فقال:
تبيعها. وال تضارها، وال عليها، تتزوج ال أنك ولدي يا أوصيك قال: أنصفها؟ ال كيف
ما عىل أيمانًا له حلف ثم أبيعها. وال عليها، أتزوج ال إني لك أحلف أنا والدي، يا له: قال

الجارية. قصَة امللَك تعاىل هللا وأنىس سنة، معها فأقام الجارية عىل ودخل ذكر،
الوزير منزلة لعظم يتكلم أن يقدر لم ولكنه الخرب، بلغه فإنه ساوى، بن املعني وأما
وهو وخرج الحمام، خاقان بن الدين فضل الوزير دخل السنة مضت فلما السلطان، عند
ذلك فعند الضعف، به وتسلسل السهاد، به وطال الوساد، فلزم الهواء، فأصابه عرقان،
مقسوم، الرزق إن ولدي، يا له: قال يديه بني حرض فلما الدين، نور عليٍّا ولَده ناَدى

األبيات: هذه وأنشد املنون، كأس رشب من نسمة لكل بد وال محتوم، واألجل

َوَرَدا ال��رََّدى َح��ْوِض َع��َل��ى ِم��نَّ��ا َواْل��ُك��لُّ َغ��ًدا يَ��ُف��تْ��ُه َل��ْم يَ��ْوًم��ا اْل��َم��ْوُت َف��اتَ��ُه َم��ْن
أََح��َدا اْل��َوَرى بَ��يْ��َن َه��يْ��بُ��ُه يَ��دَْع َوَل��ْم ُم��ْح��تَ��َق��ًرا َك��اَن َق��ْد ِب��َم��ْن اْل��َع��ِظ��ي��َم َس��وَّى
أَبَ��َدا َداِئ��ٍم ِب��َع��يْ��ٍش ��ى نُ��بَ��قَّ َوَال َم��ِل��ٍك َوَال َك��الَّ َم��َل��ٍك ِم��ْن يُ��بْ��ِق َل��ْم

تستويص وأن العواقب، يف والنظر هللا تقوى إال وصية عندك يل ما ولدي، يا قال: ثم
ودعاء الخري، بفعل معروًفا كنت وقد مثلك، وَمن أبِت، يا له: فقال الجليس. أنيس بالجارية
بالشهادتني، نطق ثم القبول. تعاىل هللا من أرجو ولدي، يا فقال: املنابر؟ عىل لك الخطباء
إىل الخرب ووصل بالرصاخ، القرص امتأل ذلك فعند السعادة، أهل من فُكِتب شهقة، وشهق
مكاتبها، يف الصبيان عليه فبكت خاقان، بن الفضل بوفاة املدينة أهل وسمعت السلطان،
املدينة وأهل الدولة وأرباب والوزراء األمراء وحرضت َزه، وجهَّ الدين نور عيل ولده ونهض
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خروج عند بعضهم وأنشد ساوى، بن املعني الوزيُر الجنازَة حرض ن ممَّ وكان مشهده،
األبيات: هذه الدار من جنازته

نُ��َص��َح��اِئ��ِه ِم��ْن َوُك��نْ��َت أََط��اَع َه��الَّ َغ��ْس��لُ��ُه اْل��َم��َولَّ��ى ِل��ل��رَُّج��ِل ُق��ْل��ُت َق��ْد
بُ��َك��اِئ��ِه ِع��نْ��َد اْل��َم��ْج��ِد ُع��يُ��وَن أََزَرْت ِب��َم��ا ��ْل��ُه َغ��سِّ ثُ��مَّ َم��اءََك َج��نِّ��بْ��ُه
ثَ��نَ��اِئ��ِه ِب��ِط��ي��ِب َوَح��نِّ��ْط��ُه َع��نْ��ُه ��َه��ا َونَ��حِّ اْل��َح��نُ��وِط َم��َج��اِم��ي��َع َوأَِزْل
ِب��ِإَزاِئ��ِه تَ��َراُه��ُم��و أََل��ْس��َت َش��َرًف��ا ِب��َح��ْم��ِل��ِه اْل��ِك��َراَم اْل��َم��َالِئ��َك��َة َوُم��ِر
نَ��ْع��َم��اِئ��ِه ِم��ْن َح��َم��لُ��وُه الَّ��ِذي يَ��ْك��ِف��ي ِب��َح��ْم��ِل��ِه ال��رَِّج��اِل أَْع��نَ��اَق تُ��وِه َال

يوًما جالس هو فبينما مديدًة، مدًة والده عىل الحزن شديَد الدين نور عيل مكث ثم
وإذا الباب، وفتح الدين نور عيل فنهض طارق، الباب طرق إذ والده بيت يف األيام من
خلف َمن سيدي، يا وقال: الدين، نور عيل يَد فقبََّل وأصحابه، والده ندماء من برجل
فعند الحزَن. ودَِع نفًسا، ِطْب سيدي، يا واآلِخرين، األولني سيد مصري وهذا مات، ما مثلك
عليه واجتمع إليه، يحتاج ما إليها ونقل الجلوس، قاعة إىل الدين نور عيل نهض ذلك
ورشب الطعام، أكل إنه ثم التجار، أوالد من عرشة عليه واجتمع جاريته، وأخذ أصحابه،
وقال وكيله، عليه دخل ذلك فعند ويتكرَّم، يعطي وصار مقام، بعد مقاًما َد وجدَّ الرشاب،
ولقد افتقر؟ يحسب ولم ينفق َمن بعضهم: قْوَل سمعَت أََما الدين، نور سيدي يا له:

األبيات: هذه قال َمن أحسن

َوتُ��ْرِس��ي َس��يْ��ِف��ي أَنَّ��َه��ا ِل��ِع��ْل��ِم��ي َع��نْ��َه��ا َوأَذُبُّ َدَراِه��ِم��ي أَُص��وُن
ِب��نَ��ْح��ِس��ي َس��ْع��ِدي اْل��َوَرى ِف��ي َوأُبْ��ِدُل اْألََع��اِدي أَْع��َدى إَِل��ى أَأَبْ��ذُلُ��َه��ا
ِب��َف��ْل��ِس أََح��ٍد إَِل��ى يَ��ْس��ُخ��و َوَال َه��ِن��ي��ئً��ا َويَ��ْش��َربَ��َه��ا َف��يَ��أُْك��َل��َه��ا
ِألُنْ��ِس��ي يَ��ْص��ُف��و َال ال��طَّ��بْ��ِع َل��ِئ��ي��ِم َش��ْخ��ٍص ُك��لِّ َع��ْن ِدْرَه��ِم��ي َوأَْح��َف��ُظ
ِب��َخ��ْم��ِس ِل��َغ��ٍد ِدْرَه��ًم��ا أَِن��ْل��ِن��ي ِل��نَ��ذٍْل َق��ْولِ��ي ِم��ْن إَِل��يَّ أََح��بُّ
نَ��ْف��ِس��ي اْل��َك��ْل��ِب نَ��ْف��ِس ِم��ثْ��َل َف��تَ��بْ��َق��ى َع��نِّ��ي َويَ��ُص��دُّ َوْج��َه��ُه َف��يَ��ْع��ِرَض
َك��َش��ْم��ِس َف��َض��اِئ��لُ��ُه��ْم َك��انَ��ْت َوَل��ْو َم��اٍل ِب��َغ��يْ��ِر ال��رَِّج��اِل ذُلَّ َف��يَ��ا
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عيل سمع فلما املال. تُفني العظيمة واملواهب الجزيلة النفقة هذه سيدي، يا قال: ثم
فما كلمة، منه أسمع ال قلتُه ما جميع له: وقال إليه نظر الكالم، هذا وكيله من الدين نور

الشاعر: قول أحسن

ِرْج��ِل��ي نَ��َه��َض��ْت َوَال ��ي َك��فِّ بَ��َس��َط��ْت َف��َال أَِج��ْد َوَل��ْم يَ��ْوًم��ا اْل��َم��اَل َم��َل��ْك��ُت َم��ا إِذَا
بَ��ذِْل ِم��ْن َم��اَت بَ��اِذًال أَُرونِ��ي َوَه��اتُ��وا ِب��بُ��ْخ��ِل��ِه َم��ْج��ًدا نَ��اَل بَ��ِخ��ي��ًال َف��َه��اتُ��وا

همَّ لني تحمِّ أالَّ لغدائي يكفيني ما عندك فضل إذا أريد أني الوكيل أيها اعلم قال: ثم
فيه هو ما عىل الدين نور عيل وأقبل سبيله، حال إىل عنده من الوكيل فانرصف عشائي.
هبة. لك هو يقول: مليح. اليشء هذا إن ندمائه: من له يقول َمن وكل األخالق، مكارم من
الدين نور عيل يزل ولم هبة. لك هي يقول: مليحة. الفالنية الدار إن سيدي، يا يقول: أو
هذه عىل مكث أْن إىل مجلًسا، آِخره ويف مجلًسا، النهار أول يف وأصحابه لندمائه يعقد
البيتني: هذين تنشد بالجارية وإذا يوًما جالس هو فبينما السنة وبعد كاملة، سنًة الحال

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

بعضجلسائه فتبعه الدين نور فقام الباب، يطرق بطارق إذا شعرها من فرَغْت فلما
فقال الخرب؟ ما الدين: نور عيل له فقال وكيله، رآه الباب فتح فلما به، يعلم أن غري من
ما أنه اعلم قال: ذلك؟ وكيف قال: لك. وقع قد منه عليك أخاف كنُت الذي سيدي، يا له:
الذي املرصوف دفاتر وهذه درهم، من أقل وال درهًما، يساوي يشء يدي تحت لك بقي
األرض، إىل برأسه أطرق الكالم هذا الدين نور عيل سمع فلما مالك. أصل ودفاتر رصفته،
عليه ليتسلََّل وخرج خفيًة تبعه الذي — الرجل سمع فلما باهلل. إال قوة وال حول ال وقال:
نور عليٍّا فإن تعملون، يشء أي انظروا لهم: وقال أصحابه إىل رجع الوكيل، قاله ما —
نهض ذلك فعند وجهه، يف الغمُّ لهم ظهر الدين نور عيل إليهم رجع فلما أفلس. قد الدين
أن أريد إني سيدي، يا له: وقال الدين، نور عيل إىل ونظر قدَميْه، عىل الندماء من واحد
زوجتي إن فقال: اليوم؟ هذا يف االنرصاف ملاذا الدين: نور عيل فقال باالنرصاف. يل تأذن
له، فأذن وأنظرها. إليها أذهب أن وأريد عنها، أتخلف أن يمكنني وال الليلة، هذه يف تلد
يطاِهُر فإنه أخي، عند أحرض أن اليوم أريد الدين، نور سيدي يا له: وقال آَخر ونهض
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عيل وبقي كلهم، انرصفوا حتى سبيله حال إىل ويذهب بحيلٍة، يستأذنه واحد وكل ولده.
حلَّ ما تنظرين أََما الجليس، أنيس يا لها: وقال جاريته، دعا ذلك فعند وحده، الدين نور
عىل لك أقول أن هممُت لياٍل منذ من سيدي، يا فقالت: الوكيل، قاله ما لها وحكى بي؟

البيتني: هذين تنشد فسمعتُك الحال، هذه

تَ��تَ��َف��لَّ��ْت أَْن َق��بْ��َل ُط��رٍّا ال��نَّ��اِس َع��َل��ى ِب��َه��ا َف��ُج��ْد َع��َل��يْ��َك نْ��يَ��ا ال��دُّ َج��اَدِت إِذَا
َولَّ��ْت ِه��َي إِذَا يُ��بْ��ِق��ي��َه��ا ��حُّ ال��شُّ َوَال أَْق��بَ��َل��ْت ِه��َي إِذَا يُ��ْف��ِن��ي��َه��ا اْل��ُج��وُد َف��َال

أنيس يا الدين: نور عيل لها فقال خطابًا، لك أُبِْد ولم ، سكتُّ تنشدهما سمعتَُك فلما
غري من يرتكونني ال وأظنهم أصحابي، عىل إال مايل رصفت ما أني تعرفني أنت الجليس،
هذه يف فأنا الدين: نور عيل فقال بنافعة. ينفعونك ما وِهللا الجليس: أنيس فقالت مواساة.
رأس يدي يف فأجعله شيئًا، منهم أنال لعيل أبوابهم؛ وأطرق إليهم، وأروح أقوم الساعة
حتى سائًرا زال وال وساعته، وقته من نهض إنه ثم واللعب. اللهو وأترك فيه وأتَِّجر مال،
إىل َم فتقدَّ الزقاق، ذلك يف ساكنني كلهم وكانوا العرشة، أصحابه فيه الذي الزقاق عىل أقبل
نور عيلٌّ لسيدك، قويل لها: فقال أنت؟ َمن له: وقالت جارية له فخرجت وطَرَقه، باب أول
الجارية فدخلت فضلك. وينتظر أياديك يقبِّل مملوكك لك: ويقول الباب عىل واقٌف الدين
الجارية فرجعت هنا. هو ما له وقويل ارجعي لها: وقال عليها فصاح سيدها، وأعلمت
يف وقال الدين نور عيل َه فتوجَّ هنا. هو ما سيدي إن سيدي، يا له: وقالت الدين نور إىل
الثاني الباب إىل َم تقدَّ ثم زنا. ولد هو ما فغريه نفسه، وأنكر زنا ولد هذا كان إن نفسه:

البيت: هذا أنشد ذلك فعند نفسه، اآلَخُر فأنكر أوًال، قال كما وقال

ال��نَّ��َدى ِم��َن تُ��ِري��ُد ِب��َم��ا َع��َل��يْ��َك َم��نُّ��وا ِب��بَ��اِب��ِه��ْم َوَق��ْف��َت إِذَا الَّ��ِذي��َن ذََه��َب

واحد فيهم يكون أن عىس كلهم، أمتحنهم أن بد ال وِهللا قال: شعره من فرغ فلما
وال نفسه، أراه وال الباب، فتح منهم أحًدا يجد فلم العرشة عىل فدار الجميع. مقام يقوم

األبيات: هذه فأنشد برغيف، له أمر

ال��ثَّ��َم��َرْة َداَم��ِت َم��ا َح��ْولِ��َه��ا ِم��ْن َف��ال��نَّ��اُس ��َج��َرْة َك��ال��شَّ اْإلِْق��بَ��اِل َزْم��ِن ِف��ي اْل��َم��ْرءُ
َش��َج��َرْة َغ��يْ��َرَه��ا أََراُدوا أَْو تَ��َف��رَُّق��وا َح��َم��َل��ْت َم��ا ُك��لِّ ِم��ْن َع��ِريَ��ْت إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��َع��َش��َرْة ِم��َن يَ��ْص��ُف��و َواِح��ًدا أَِج��ْد َف��َل��ْم ُك��لِّ��ِه��ِم ال��دَّْه��ِر َه��ذَا ِألَبْ��نَ��اءِ تَ��بٍّ��ا
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إنهم لك قلُت أََما سيدي، يا له: فقالت همه، تزايََد وقد جاريته، إىل رجع إنه ثم
من ِبْع سيدي، يا له: فقالت وجهه. أراني َمن فيهم ما وهللا فقال: بنافعة؟ ينفعونك ال
يشء، عنده يَبَْق ولم البيت، يف ما جميَع باع أن إىل فباع وأنفق. فشيئًا، شيئًا البيت أثاث
عندي سيدي، يا له: فقالت اآلن؟ نفعل ما لها: وقال الجليس، أنيس إىل نظر ذلك فعند
والدك أن تعلم وأنت فتبيعني، السوَق بي وتنزل الساعة، هذه يف تقوم أن الرأي من
هللا قدر وإذا الثمن، هذا ببعض عليك يفتح هللا فلعل دينار، آالف بعرشة اشرتاني كان
فقالت واحدًة. ساعًة فراقك عيلَّ يهون ما الجليس، أنيس يا لها: فقال نجتمع. باجتماعنا

الشاعر: قال كما أحكام للرضورة لكن أنا، وال له:

ِب��اْألََدِب يَ��ِل��ي��ُق َال َم��ا ُس��لُ��وِك إَِل��ى اْألُُم��وِر ِف��ي ��ُروَراُت ال��ضَّ تُ��ْل��ِج��ي
��بَ��ِب ِب��ال��سَّ يَ��ِل��ي��ُق ِألَْم��ٍر إِالَّ َس��بَ��ٍب َع��َل��ى نَ��ْف��َس��ُه َح��اِم��ٌل َم��ا

البيتني: هذين أنشد ثم يْه، خدَّ عىل تسيل ودموُعه الجليس أنيس أخذ ذلك فعند

يَ��تْ��َل��ُف ِب��اْل��بَ��يْ��ِن َك��اَد َق��ْل��بً��ا أَُع��لِّ��ُل بَ��يْ��ِن��ُك��ْم َق��بْ��َل نَ��ْظ��َرًة َزوُِّدونِ��ي ِق��ُف��وا
تَ��تَ��َك��لَّ��ُف��وا َوَال َوْج��ِدي ِف��ي َدَع��ْونِ��َي ُك��ْل��َف��ًة ِب��ذَِل��َك تَ��ْزِوي��ِدي َك��اَن َف��ِإْن

الدالل: فقال عليه. تنادي ما مقدار اعرف له: وقال ل، الدَّالَّ إىل وسلََّمها مىض ثم
كان الذي الجليس أنيس هي أََما له: قال ثم محفوظة. األصول الدين، نور سيدي يا
التجار، إىل الدالل طلع ذلك فعند نعم. قال: دينار؟ آالف بعرشة مني والدك اشرتاها
أجناس بسائر السوق وامتأل التجار، سائر اجتمع حتى فصرب كلهم، يجتمعوا لم فوجدهم
ازدحام إىل الدالل نظر فلما وحبشية، وجرجية ورشكسية ورومية تركية من الجواري
مستطيلة كل وال جوزة، مدور كل ما األموال، أرباب يا تجار، يا وقال: قائًما نهض السوق
سمراء كل وال خمرة، صهباء كل وال شحمة، بيضاء كل وال لحمة، حمراء كل وال موزة،
باب تفتحون بكم بقيمة، لها األموال تفي ال التي اليتيمة الدرة هذه تجار، يا تمرة،
بن املعني بالوزير وإذا وخمسمائة. دينار آالف بأربعة التجار: من واحد فقال الثمن؟
بقي ما فإنه واقًفا، باله ما نفسه: يف فقال واقًفا، الدين نور عليٍّا فنظر السوق، يف ساوى
السوق يف ينادي واقف وهو املنادي فسمع بعينه نظر ثم جواري. به يشرتي يشء عنده
قال ثم ليبيعها. بالجارية ونزل أفلس، إال أظنه ما نفسه: يف الوزير فقال حوله، والتجار
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بني األرَض وقبََّل عليه، فأقبل املنادي دعا ثم قلبي! عىل أبرده فما ذلك صحَّ إْن نفسه: يف
بالجارية فجاء املخالفة، يمكنه فلم عليها. تنادي التي الجارية هذه أريد إني فقال: يديه،
الرقيقة، وألفاظها الرشيقة قامتها من محاسنها َل وتأمَّ إليها نظر فلما يَديْه، بني َمها وقدَّ
سمع فلما دينار. وخمسمائة آالف أربعة له: فقال ثمنها؟ وصل كم إىل له: فقال أعجبته،
يعلمون ملا جميًعا تأخروا بل ديناًرا، وال درهًما يزيد أن منهم واحد قدر ما التجار ذلك

الوزير. ذلك ظلم من
والجارية رح وقوفك، سبب ما له: وقال الدالل، إىل ساوى بن املعني الوزير نظر ثم
له: وقال الدين، نور عيل إىل الدالل فراح دينار. خمسمائة ولك دينار آالف بأربعة عيلَّ
فتحنا نحن له: قال ذلك؟ سبب وما له: فقال ثمن. بال عليك الجارية راحت سيدي، يا
ودخل ساوى بن املعني الظالم هذا فجاء وخمسمائة، دينار آالف بأربعة سعرها باب
خمسمائة، ولك دينار آالف أربعة عىل شاِوْر يل: وقال أعجبته، الجارية نظر فلما السوق،
ذلك يكون الساعة هذه يف ثمنها يعطيك كان فإن لك، الجارية أن عرف إال أظنه وما
ثم عمالئه، بعض عىل حوالة ورقة لك يكتب أنه ظلمه من أعرف أنا لكن هللا، فضل من
غٍد يف يقولون لتطالبهم إليهم ذهبَْت فكلما شيئًا، تعطوه ال لهم: ويقول إليهم، يرسل
يضجوا أن وبعد النفس، عزيز وأنت يوم بعد يوًما ويُخِلفون يَِعُدونك يزالون وال نعطيك.
وراح قطعوها منك الورقَة أخذوا فإذا الحوالة. ورقة أعطنا يقولون: إياهم مطالبتك من

الجارية. ثمن عليك
يكون كيف له: وقال إليه نظر الكالم، هذا الدالل من الدين نور عيل سمع فلما
وما وقال: األوفر. الحظ لك كان مني قبلتها فإن بمشورة، عليك أشري أنا له: فقال العمل؟
من الجارية وتأخذ السوق، وسط يف واقف وأنا عندي، الساعة هذه يف تجيء قال: هي؟
حيث السوق بك ونزلُت حلفتُها، التي يميني فديُت قد ويلك، لها: وتقول وتلكمها يدي
ربما ذلك فعلَت فإن عليك. الدالل ومناداة السوق إىل إخراجك من بد ال أنه عليك حلفُت
فقال: اليمني. إبرار ألجل إال بها نزلَت ما أنك ويعتقدون الناس، وعىل الحيلة عليه تدخل
الجارية يد وأمسك السوق، وسط إىل وجاء فاَرَقه، الدالل إن ثم الصواب. الرأي هو هذا
نور عيل جاء ثم أقبََل. قد ماِلُكها هذا موالي، يا وقال: ساوى، بن املعني الوزير إىل وأشار
السوق إىل بِك نزلُت قد ويلِك، لها: وقال ولكمها يده من الجارية ونزع الدالل، إىل الدين
حتى ثمنك إىل محتاًجا فلسُت تخالفيني، ال ذلك وبعد البيت، إىل روحي يميني، إبرار ألجل

ثمنك. قدر بلغ ما عديدًة مراٍت وأمثاَله البيت أثاَث بعُت لو وأنا أبيَعِك،
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يشء عندك بقي وهل ويلك! له: قال الدين نور عيل إىل ساوى بن املعني نظر فلما
إىل التجار نظر ذلك فعند به، يبطش أن أراد ساوى بن املعني إن ثم يُشرتَى؟ أو يباع
فقال ظلمه. عرفتم وقد أيديكم بني أنا ها لهم: فقال يحبونه، كلهم وكانوا الدين، نور عيل
يدخل منَّا أحد ما وقالوا: اإلشارة، بعني لبعضهم كلهم رمزوا ثم أنتم. لوال وهللا الوزير:
شجاًعا، الدين نور وكان ساوى، ابن الوزير إىل الدين نور عيل تقدََّم ذلك فعند وبيته. بيتك
الوزير فوقع طني معجنة هناك وكان األرض، عىل فرماه رسجه فوق من الوزير فجذََب
لحيته فاختضبت أسنانه عىل لكمة فجاءت يلكمه، الدين نور عيل وجعل وسطها، يف
األفعال، هذه بسيدهم فعل الدين نور رأوا فلما مماليك، عرشة الوزير مع وكان بدمه،
وإذا ويقطعوه، الدين نور عىل يهجموا أن وأرادوا سيوفهم، مقابض عىل أيديهم وضعوا
وتكونون بعضهما، مع اصطلَحا وربما وزير، ابن وهذا وزير، هذا للمماليك: قالوا بالناس
ومن امليتات، أقبَح جميًعا فتموتون رضبة فيه جاءت وربما منهما، كلٍّ عند مبغوضني
ومىض جاريته أخذ الوزير، رضب من الدين نور عيلَّ فرغ فلما بينهما. تدخلوا أالَّ الرأي
فصار أبيض، ثيابه قماش وكان ساعته، من قام فإنه ساوى ابن الوزير وأما داره، إىل
الحالة هذه عىل نفسه رأى فلما الرماد، ولون الدم، ولون الطني، لون ألوان: بثالثة ملوَّنًا
تحت وقف أن إىل وسار حلفة، من حزمتني يده يف وأخذ رقبته، يف وجعله برًشا، أخذ
َله فتأمَّ يَديْه، بني فأحرضوه مظلوم. الزمان، ملك يا وصاح: السلطان، فيه الذي القرص
وأنشد وانتحب، فبكى الفعال؟ هذه بك فعل َمن له: فقال ساوى، بن املعني وزيَره فرآه

البيتني: هذين

َل��يْ��ُث َوأَنْ��َت اْل��ِك��َالُب َوتَ��أُْك��لُ��ِن��ي ِف��ي��ِه َوأَنْ��َت ال��زََّم��اُن أَيَ��ْظ��ِل��ُم��ِن��ي
َغ��يْ��ُث َوأَنْ��َت ِح��َم��اَك ِف��ي َوأَْع��َط��ُش َص��اٍد ُك��لُّ ِح��يَ��اِض��َك ِم��ْن َويُ��ْرَوى

وَمن له: قال املشاق؟ هذه له تجري ويخدمك يحبك َمن كلُّ أهكذا سيدي، يا قال: ثم
أشرتي لَعيلِّ الجواري سوق إىل اليوَم خرجت أني اعلم الوزير: فقال الفعال؟ هذه بك فعل
إنها الدالل: فقال مثلها، عمري طول يف رأيت ما جاريًة السوق يف فرأيُت طبَّاخة، جاريًة
بها له ليشرتي دينار آالف عرشة سابًقا إياه أعطى السلطان موالنا وكان خاقان. بن لعيل
سلك أبوه مات فلما إياها، ولده فأعطى فأعجبته الجارية، تلك فاشرتى مليحة، جارية
ولم أفَلَس فلما واألواني، والبساتني األمالك من عنده ما جميَع باع حتى اإلرساف طريَق
فناَدى الدالل، إىل سلََّمها ثم يبيعها، أن عىل السوق إىل بالجارية نزل يشء، عنده يَبَْق
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هذه أشرتي لعقيل: فقلُت دينار. آالف أربعَة ثمنها بلغ حتى التجاُر فيها وتزايََدْت عليها،
آالف أربعة ثمنها خذ ولدي، يا فقلت: عنده، من كان ثمنها أصَل فإنَّ السلطان، ملوالنا
وال والنصارى لليهود أبيعها النحس، شيخ يا وقال: إيلَّ نظر كالمي سمع فلما دينار.
ويلُّ هو الذي السلطان ملوالنا أشرتيها وإنما لنفيس، أشرتيها ما أنا فقلت: لك. أبيعها
كبري، شيخ وأنا الجواد، عن ورماني وجذبني، اغتاظ الكالم هذا مني سمع فلما نعمتنا.
أنني إال كله هذا يف أوقعني ما وأنا تراني، كما تركني حتى يرضبني يزل ولم ورضبني،

لسعادتك. الجارية هذه ألشرتي جئُت
حالته السلطان نظر فلما ويرتعد، يبكي وجعل األرض، عىل نفسه رمى الوزير إن ثم
الدولة، أرباب من بحرضته َمن إىل التَفَت ثم عينَيْه، بني الغضب ِعرق قام مقالته، وسمع
الساعة هذه يف انزلوا السلطان: لهم فقال يديه، بني وقفوا سيٍف ضارَب بأربعني وإذا
واسحبوهما ، مكتََّفنْيِ وبالجارية به وائتوني واهدموها، وانهبوها خاقان، بن عيل دار إىل
وقصدوا نزلوا إنهم ثم والطاعة. السمع له: فقالوا يدي. بني بهما وائتوا وجوههما، عىل
وكان سنجر، الدين علم له يقال حاجب السلطان عند وكان الدين، نور عيل إىل املسري
ورأى السلطان، أمر سمع فلما الدين، نور عيل والد خاقان بن الفضل مماليك من أوًال
بيت أتى أن إىل وسار جواده فركب ذلك، عليه يهن لم سيده، ابن قتل إىل تهيَّئوا األعداء
عليه، يسلِّم أن وأراد عرفه رآه فلما الدين، نور له فخرج الباب فطرق الدين، نور عيل

الشاعر: قال ما واسمع كالم، وال سالم وقت هذا ما سيدي، يا فقال:

بَ��نَ��اَه��ا َم��ْن تَ��نْ��ِع��ي اَر ال��دَّ َوَخ��لِّ َض��يْ��ًم��ا ِخ��ْف��َت إِْن ِب��َه��ا ُف��ْز َونَ��ْف��ُس��َك
ِس��َواَه��ا نَ��ْف��ًس��ا تَ��ِج��ْد َل��ْم َونَ��ْف��ُس��َك ِب��أَْرٍض أَْرًض��ا َواِج��ٌد َف��ِإنَّ��َك

والجارية؛ أنت بنفسك وُفْز انهض، فقال: الخرب؟ ما الدين، علم يا الدين: نور فقال
إليكما أرسل وقد قتلكما، يده يف وقعتما ومتى ًكا، َرشَ لكما نصب ساوى بن املعني فإن
إن ثم بكما. الرضر يحل أن قبل تهربا أن عندي والرأي بالسيف، ضاربًا أربعني السلطان
سيدي، يا له: وقال دينار، أربعني فوجدها فَعدَّها بدنانري، الدين نور إىل يده مد سنجر
ذلك فعند معاتبة. وقت هذا ما لكن إياه، َألعطيتك ذلك من أكثر معي كان ولو هذه، خذ
ظاهر إىل الوقت يف االثنان خرج ثم فتخبَّلت، بذلك وأعَلَمها الجارية، عىل الدين نور دخل
للسفر، َزْت تجهَّ مركبًا فوجَدا البحر، ساحل إىل ومَشيَا سْرتَه، عليهما هللا وأسبََل املدينة،
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حاجة نيس أو زوادة أو وداع من حاجة له بقي َمن يقول: املركب، وسط يف واقف والريس
الريس قال ذلك فعند ريس. يا حاجة لنا يَبَْق لم كلهم: فقالوا متوجهون. فإننا بها، َفْليأِت
فقال: ريس؟ يا أين إىل الدين: نور عيل فقال األوتاد. وأقلعوا الطرَف حلُّوا هيا لجماعته:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بغداد. السالم دار إىل
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مدينة السالم دار إىل الدين: نور لعيل قال ملا الريس أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فاندفعت القلوع، ونرشوا وعوموا الجارية، معه وطلعت الدين، نور عيل طلع بغداد.

البيتني: هذين بعضهم فيها قال كما بجناحيه، طري كأنها املركب

ِب��َس��رَّاءِ َس��يْ��ٍر ِف��ي ال��رِّي��َح تُ��َس��اِب��ُق َم��نْ��َظ��ُرُه يُ��ْس��ِب��ي��َك َم��ْرَك��ٍب إَِل��ى انْ��ُظ��ْر
اْل��َم��اءِ َع��َل��ى ��ا ُم��نْ��َق��ضٍّ اْل��َج��وِّ ِم��َن أَتَ��ى أَْج��ِن��َح��ًة َم��دَّ َق��ْد َط��اِئ��ٌر َك��أَنَّ��ُه

لألربعني جرى ما وأما لهؤالء، جرى ما هذا الريح؛ لهم وطاب املركب، بهم فسارت
ودخلوا األبواب، فكرسوا الدين نور عيل بيت إىل جاءوا فإنهم السلطان، أرسلهم الذين
السلطان، وأعلموا ورجعوا الدار فهدموا خرب، عىل لهما يقعوا فلم األماكن، جميع وطافوا
بن املعني الوزير نزل ثم والطاعة. السمع فقالوا: فيه. كانَا مكان أي من اطلبوهما فقال:
فدعا أنا. إال بثأرك يأخذ ال له: وقال خلعة، السلطان عليه خلع أن بعد بيته إىل ساوى
الناس معارش يا املدينة: يف يُناَدى أن أمر السلطان إن ثم قلبه، واطمأن البقاء، بطول له
خلع السلطان، إىل به وجاء خاقان، ابن الدين نور بعيل عثر َمن أن السلطان أمر قد كافة،
ما يستحق فإنه به، يخرب ولم مكانه عرف أو أخفاه وَمن دينار، ألف وأعطاه خلعة، عليه
أثًرا. له يعرفوا فلم الدين، نور عىل التفتيش يف الناس جميع فصار النكال، من له يجري
وصَال فإنهما وجاريته، الدين نور عيل أمر من كان ما وأما هؤالء، من كان ما هذا
الشتاء عنها وىلَّ قد أمينة، مدينة وهي بغداد، هذه الريس: فقال بغداد، إىل بالسالمة
ذلك فعند أنهارها. وجَرْت أشجارها، وأزهرت بورده، الربيع فصُل عليها وأقبََل بربده،
ساَرا ثم دنانري، خمسَة الريِّس وأعطى املركب، من وجاريته هو الدين نور عيل طلع
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بمساطب مرشوًشا مكنوًسا فوجداه مكاٍن إىل فجاءَا البساتني، بني املقادير فرمتهما قليًال
ويف الزقاق، بطول القصب من مكعب وفوقه باملاء، مآلنة معلقة وقواديس مستطيلة،
محل هذا إن وهللا للجارية: الدين نور فقال مغلوق، أنه إال بستان باب الزقاق صدر
املساطب، عىل وجلَسا فطلَعا املساطب. هذه عىل ساعة بنا اقعد سيدي، يا فقالت: مليح.
هذا وكان ينام. ال َمن وجلَّ فناَما النسيم، بمرور واستلذَّا وأيديهما، وجَهيْهما غسَال ثم
هارون للخليفة وهو الفرجة، قرص له يقال قرص وهناك النزهة، بستان ى يُسمَّ البستان
فيقعد القرص ذلك ويدخل البستان، هذا إىل يأتي صدره ضاق إذا الخليفة وكان الرشيد،
شمعدان وسطه ويف قنديًال، ثمانون فيه ومعلَّق شباًكا، ثمانون له القرص وكان فيه،
النديم إسحاق وأمر الشبابيك، تفتح أن الجواري أمر الخليفة دخله فإذا الذهب. من كبري
له يقال كبري شيخ خويل للبستان وكان همه، ويزول صدره فينرشح يغنوا، أن والجواري
النساء معهم املتفرِّجني فوجد أشغاله، من حاجًة ليقيض خرج أنه واتفق إبراهيم، الشيخ
بعض يف الخليفة عنده جاء حتى إبراهيم الشيخ فصرب شديًدا، غضبًا فغضب الريبة، أهل
أردَت. ما به فافعل البستان باب عىل وجْدتَه َمن كلُّ الخليفة: فقال بذلك، فأعلمه األيام،
فوجد له، عرَضْت حاجٍة لقضاء الخويل إبراهيم الشيخ خرج اليوم، ذلك كان فلما
أعطاني الخليفة أن عرَفا أََما فقال: واحد، بإزار مغطَّينَْي البستان باب عىل نائمني االثنني
أحد يقرتب ال حتى خفيًفا رضبًا هذين أرضب أنا ولكن أقتله؟ هنا لقيتُه َمن كلَّ أن إذنًا
إبطه، بياُض فبان يده ورفع إليهما، وخرج خرضاء، جريدة قطع ثم البستان. باب من
وقد حالهما، تعرف ولم ترضبهما كيف إبراهيم، يا وقال: نفسه يف فتفكََّر رضبهما وأراد
وأنظر وجوههما أكشف فأنا هنا؟ املقادير ورَمتْهما السبيل، أبناء من أو غريبنَْي، يكونان
غطَّى ثم أرضبهما. أن ينبغي ال حسنان هذان وقال: وجوههما عن اإلزار فرفع إليهما.
كبريًا، شيًخا فوجده عينه ففتح يكبسها، وجعل الدين نور عيل ِرْجل إىل َم وتقدَّ وجَهيْهما
له: فقال فقبََّلها، الشيخ يد وأخذ قاعًدا، واستوى رجَليْه ولمَّ الدين نور عيل فاستحى
فقال عينه، من الدمعة وَفرَِّت غرباء. نحن سيدي، يا له: فقال أنتم؟ أين من ولدي، يا
ولدي، يا له: قال ثم الغريب. بإكرام أوىص ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن اعلم ولدي، يا إبراهيم: الشيخ
هذا سيدي، يا الدين: نور له فقال صدرك؟ فينرشح فيه وتتفرَّج البستان وتدخل تقوم أََما
إبراهيم الشيخ قصد كان وما أهيل. من ورثتُه البستان هذا ولدي، يا قال: مَلْن؟ البستان

البستان. ويدخَال يَْطَمِئنَّا أن إال الكالم بهذا
امهما، قدَّ إبراهيم والشيخ وجاريته، هو وقام شكره، كالمه الدين نور سمع فلما
األحمر األلوان، مختلفة وأعنابه كروم، عليه مقنطر بابه بستان هو فإذا البستان، فدخلوا
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صنوانًا األثمار فيها فوجدوا عريشة تحت فدخلوا أبنوس، كأنه واألسود ياقوت، كأنه
بصوته مأل والقمري يرتنم، والَهزار األغصان، عىل باأللحان تغرِّد واألطيار صنوان، وغري
قد واألشجار نشوان، شارٌب كأنه والفاخت إنسان، تغريده يف كأنه والشحرور املكاَن،
ولوزي كافوري بني ما واملشمش زوجان، فاكهة كل ومن مأكول، كل من أثماُرها أينعت
والتني إنسان، كل عقل تذهل والقراصية الحسان، لون كأنه والربقوق خراسان، ومشمش
والورد واملرجان، اللؤلؤ كأنه والزهر األلوان، أحسن من وأخرض وأبيض أحمر بني ما
واملنشور واآلس النريان، من دنَا كربيت كأنه والبنفسج الحسان، خدوَد بحمرته يفضح
األقحوان، ثغر وضحك الغمام، بمدامع األوراق تلك وتكلََّلْت النعمان، شقائق مع والخذامة
كبنادق والليمون أكواب، كأنه واألترج السودان، بعيون الورد إىل ناظًرا النرجس وصار
املكان، ببهجته فأَرشَق الربيُع وأقبََل األلوان، سائر من بالزهر األرض وُفِرشت ذهب، من
اعتالل. يف والنسيم اعتدال، يف والزمان صفري، يف والريح هدير، يف والطري خرير، يف والنهر
فيها وما القاعة، تلك بحسن فابتهجوا املعلَّقة؛ القاعة إبراهيم الشيخ بهما دخل ثم
التي املقامات الدين نور عيل فتذكََّر الشبابيك، بعض يف وجلسوا الغريبة، اللطائف من
كربي من وأطفأ مىض، بما ذكَّرني لقد الحسن، غاية يف املكان هذا إن وِهللا فقال: له، مضت
أيديهما، غسَال ثم كفايتهما، فأكَال األكل لهما َم قدَّ إبراهيم الشيخ إن ثم الغضا. جمر
فصاَرا إليه، فأتَْت جاريته عىل وصاح الشبابيك، تلك من شباك يف الدين نور وجلس
إبراهيم، الشيخ إىل الدين نور عيل التفت ثم األثمار، سائر حملت وقد األشجار إىل ينظران
يأكلوا. أن بعد يرشبون الناس ألن الرشاب؟ من يشء عندك أََما إبراهيم، شيخ يا له: وقال
فقال أريده. الذي الرشاب هذا ما الدين: نور له فقال بارد، حلو بماء إبراهيم الشيخ فجاءه
عاًما عرش ثالثة يل إن منها، باهلل أعوذ فقال: نعم. الدين: نور له فقال الخمر؟ أتريد له:
مني اسمع الدين: نور له فقال وحاِمَله. ه وعاِرصَ شاِربَه لعن ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن ذلك؛ فعلُت ما
يصيبك فهل حاِمَله، وال شاِربَه وال الخمر عاِرصَ تكن لم إذا قال: شئَت. ما ُقْل قال: كلمتني.
وقف الحمار هذا واركب الدرهمني، وهذين الدينار هذا خذ قال: ال. قال: يشء؟ لعنهم من
بهذين واشِرت الدرهمني، هذين خذ له: وُقْل عليه فِصْح يشرتي وجدته إنسان وأي بعيًدا،
وال مشرتيًا، وال عاًرصا وال حامًال تكون ال وحينئٍذ الحمار، عىل واحمله خمًرا، الدينارين
ما وهللا كالمه: من ضحك وقد إبراهيم الشيخ فقال الجميع. أصاب مما يشء يصيبك
عليك، محسوبني رصنا نحن الدين: نور له فقال كالمك. من أحىل وال منك، أظرف رأيُت
ولدي، يا إبراهيم: الشيخ له فقال إليه. نحتاج ما بجميع لنا فأِت املوافقة، إال عليك وما
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األشجار. إىل يَنْظران جاريتُه، ومعه بَّاك الشُّ يف الدين نور وجلس

فيه فإن شئَت، ما منه وخذ فادخله املؤمنني، ألمري امُلَعدُّ الحاصل وهو قدامك، كراري هذا
تريد. ما فوق

عة مرصَّ والبللور والفضة الذهب من أواني فيه فرأى الحاصل، الدين نور عيل فدخل
هو وصار والقناني، البواطي يف الخمر وسكب أراد، ما منها فأخرج الجواهر، بأصناف
باملشموم، لهما جاء إبراهيم الشيخ إن ثم رأيا، ما ُحْسن من واندهَشا يتعاطيان، وجاريته
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الرشاب معهما تحكََّم حتى الفرح غاية يف وهما يرشبان يزاَال فلم عنهما، بعيًدا وقعد
يل ما إبراهيم: الشيخ فقال شعورهما، واسرتخت عيونهما، وتغازلت خدودهما، واحَمرَّت
االثنني هذين مثل قرصنا يف اجتمع وقت وأي عندهما؟ أقعد ال كيف عنهما؟ بعيًدا قاعًدا
عيل له فقال اإليوان، طرف يف وقعد َم تقدَّ إبراهيم الشيخ إن ثم قمران؟ كأنهما اللذين
فمأل عندهما، إبراهيم الشيخ َم فتقدَّ عندنا. َم تتقدَّ أن عليك بحياتي سيدي، يا الدين: نور
طعمه. لذة ما تعرف حتى ارشب له: وقال إبراهيم الشيخ إىل ونظر قدًحا، الدين نور
فتغاَفَل ذلك. من شيئًا فعلُت ما سنة عرشة ثالث يل إن باهلل، أعوذ إبراهيم: الشيخ فقال
فعند السكر، عليه غلب أنه وأظهر األرض، يف نفسه ورمى القدح، ورشب الدين نور عنه
معي؟ عمل كيف هذا انظر إبراهيم، شيخ يا له: وقالت الجليس، أنيس إليه نظَرْت ذلك
أنا وأبقى وينام، ساعة فيرشب هكذا، معي يعمل دائًما قالت: له؟ ما سيدتي، يا لها: قال
فَمن غنَّيُْت وإذا يعاطيني؟ فَمن رشبُت فإذا قدحي، عىل ينادمني نديًما يل أجد ال وحدي
ال كالمها: من إليها نفسه ومالت أعضاؤه، حنَّْت وقد إبراهيم الشيخ لها فقال يسمعني؟
إبراهيم، الشيخ إىل ونظرت قدًحا، مألَْت الجارية إن ثم هكذا. يكون أن النديم من ينبغي
إبراهيم الشيخ فَمدَّ خاطري. واجرب فاقبله ترده، وال وترشبه تأخذه أن بحياتي وقالت:
بقي سيدي، يا له: وقالت به، يدها إليه ومدت ثانيًا له ومألت ورشبه، القدح وأخذ يده،
بد ال وِهللا له: فقالت رشبته. الذي كفاني فقد أرشبه، أن أقدر ال وهللا لها: فقال هذا. لك
َهمَّ الدين بنور وإذا يرشبه، أن وأراد فأخذه الثالث أعطته ثم ورشبه، القدح فأخذ منه.

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك قاعًدا.
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إبراهيم، شيخ يا له: فقال قاعًدا، َهمَّ الدين نور عليٍّا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فعلتُه؟ ما عاًما عرش ثالثة يل إن وقلَت: فأبيَت ساعة من عليك حلفُت أََما هذا؟ يشء أي
نور فضحك عيلَّ. َدْت شدَّ هي فإنما ذنب، يل ما وهللا استحى: وقد إبراهيم الشيخ فقال
تحلف وال ارشب سيدي، يا ا: رسٍّ لسيدها وقالت الجارية فالتفتَِت للمنادمة، وقعدوا الدين،
يمأل وسيدها سيدها، وتسقي تمأل الجارية فجعلت عليه. أفرجك حتى إبراهيم الشيخ عىل
يشء أي لهما: وقال إبراهيم الشيخ لهما فنظر مرة، بعد مرًة كذلك يزاال ولم ويسقيها،
أُغِمَي أن إىل كالمه من فضحَكا نديمكما؟ رصُت وقد تسقياني ال ِلَم املنادمة؟ هذه وما هذا،
الجارية: قالت ذلك فعند الليل، ثلث إىل املنادمة يف زالوا وما وسقياه، رشبا ثم عليهما،
لها: فقال املصفوف؟ الشمع هذا من شمعًة وأوقد أقوم هل إذنك عن إبراهيم، شيخ يا
أن إىل الشمع أول من وابتدأت قدميها عىل فنهضت واحدة. شمعة إال توقدي وال قومي،
يشء أي وأنا إبراهيم، شيخ يا الدين: نور قال ذلك وبعد قعدت، ثم شمعة، ثمانني أوقدت
وأوقد ُقْم إبراهيم: الشيخ له فقال القناديل؟ من قنديًال أوقد تخليني أََما عندك؟ حظي
فعند قنديًال، ثمانني أوقد أن إىل أولها من وابتدأ فقام اآلَخر. أنت تتثاقل وال واحًدا، قنديًال

مني. أخرع أنتما السكر: عليه غلب وقد إبراهيم الشيخ لهما فقال املكان، رقص ذلك
ويتناشدون يتنادمون معهما وجلس جميًعا، الشبابيك وفتح قدميه، نهضعىل إنه ثم
الخليفة أن سببًا يشء لكل جعل الذي العليم السميع هللا فقدََّر املكان، بهم وابتهج األشعار،
إىل فنظر القمر، ضوء يف الدجلة ناحية عىل املطلة الشبابيك يف جالًسا الساعة تلك يف كان
التفاتة الخليفة من فالحت ساطًعا، البحر يف والشموع القناديل ضوء فرأى الجهة تلك
بجعفر عيلَّ فقال: والقناديل، الشموع تلك من يرهج فرآه البستان، يف الذي القرص إىل
كلب يا له: فقال املؤمنني، أمري يدي بني جعفر حرض وقد لحظة إال كان فما الربمكي.
سبب وما جعفر: له فقال بغداد؟ مدينة يف يحصل بما تُعِلمني ولم أتخدعني الوزراء،
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بضوء مبتهًجا الفرجة قرص كان ما مني أُِخذَْت بغداد مدينة أن لوال فقال: الكالم؟ هذا
إال الفعال هذه عىل قدرة له يكون الذي َمن ويلك شبابيكه! وانفتحت والشموع، القناديل
قرص بأن أخربك وَمن فرائصه: ارتعدت وقد جعفر فقال مني؟ أُِخذَت الخالفة كانت إذا
وانظر. عندي ْم تقدَّ له: فقال شبابيكه؟ وُفِتحت والشموع القناديل فيه أُوِقدت الفرجة
نورها نار، شعلة كأنه القرص فوجد البستان، ناحية ونظر الخليفة، عند جعفر فتقدََّم
هذا يكون ربما الخويل، إبراهيم الشيخ عن يعتذر أن جعفر فأراد القمر، نور عىل غلب
الجمعة يف إبراهيم الشيخ كان املؤمنني، أمري يا فقال: املصلحة، من فيه رأى ملا بإذنه األمر
أمري وحياة حياتك يف أوالدي أفرح أن أريد إني جعفر، سيدي يا يل: قال مضت التي
الخليفة من إذنًا تأخذ أن مرادي يل: فقال الكالم؟ بهذا مرادك وما له: فقلت املؤمنني.
هللا شاء وإن أوالدك، فرح من شئَت ما افعل له: فقلُت البرصة. يف أوالدي أطاهر بأني

أعلمك. أن ونسيت الحال، هذه عىل عندي من فراح بذلك. وأُعِلمه بالخليفة أجتمع
ألنك ذنبان؛ عندي لك فصار واحد، ذنب عندي لك كان جعفر، يا الخليفة: فقال
الشيخ بلغَت ما أنك الثاني والوجه بذلك، أعلمتَني أنك األول الوجه وجهني: من أخطأَت
املال من يشء بطلب تعريًضا إال الكالم هذا لك وقال إليك جاء ما فإنه مقصوده، إبراهيم
أمري يا جعفر: فقال أعطيه. حتى تُعِلمني ولم شيئًا، تعطه فلم مقصوده، عىل به يستعني
فإنه عنده، إال ليلتي بقية أتم ما وأجدادي، آبائي وحق الخليفة: فقال نسيت. املؤمنني،
الجميع أن وأظن املساكني، ويوايس بالفقراء، ويحتفل املشايخ، إىل يرتدَّد صالح رجل
لنا يحصل دعوة لنا يدعو منهم واحًدا لعل إليه الذهاب من بد فال الليلة، هذه يف عنده
هو بذلك ويفرح بحضوري، األمر هذا يف نفع له يحصل وربما واآلخرة، الدنيا يف خري بها
عىل الساعة هذه يف وهم مىض، قد الليل معظم إن املؤمنني، أمري يا جعفر: فقال وأحبابه.

عنده. الرواح من بد ال الخليفة: فقال االنفضاض. وجه
قدميه، عىل الخليفة فنهض يفعل، ما يدري ال وصار نفسه، يف َ وتحريَّ جعفر، فسكت
القرص، من ونزلوا متنكِّرين الثالثة ومشوا الخادم، مرسور ومعهما يديه، بني جعفر وقام
َم فتقدَّ املذكور، البستان باب إىل وصلوا أن إىل التجار زيِّ يف وهم األزقة يف يشقون وجعلوا
خىل كيف إبراهيم الشيخ جعفر يا انظر وقال: َب فتعجَّ مفتوًحا، البستان فرأى الخليفة
البستان آِخر إىل انتهوا أن إىل دخلوا إنهم ثم عادته؟ هي وما الوقت، هذا إىل مفتوًحا الباب
عندهم، أطلع أن قبل عليهم أتسلَّل أن أريد جعفر، يا الخليفة: فقال القرص، تحت ووقفوا
الخلوات يف شئونًا لهم فإن الكرامات، وواردات النفحات من املشايخ عىل ما أنظر حتى
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فرأى نظر الخليفة إن ثم أثًرا. لهم نََر ولم صوتًا، لهم نسمع لم اآلن ألننا والجلوات؛
قريبة فروعها فإن الشجرة، هذه عىل أطلع أن أريد جعفر، يا فقال: عالية، جوز شجرَة
فرع من يتعلَّق يزل ولم الشجرة، فوق طلع الخليفة إن ثم إليهم. وأنظر الشبابيك، من
القرص شباك من ونظر فوقه، وقعد الشباك يقابل الذي الفرع إىل وصل حتى فرع إىل
ويف قاعًدا إبراهيم الشيخ ورأى خلقهما، َمن سبحان قمران كأنهما وصبيٍّا صبية فرأي
الشاعر: قول تسمعي أََلم فالح، غري طرب بال الرشب املالح، سيدة يا يقول: وهو قدح يده

اْل��ُم��ِن��ي��ِر اْل��َق��َم��ِر يَ��ِد ِم��ْن َوُخ��ذَْه��ا ��ِغ��ي��ِر َوِب��ال��صَّ ِب��اْل��َك��ِب��ي��ِر أَِدْرَه��ا
��ِف��ي��ِر ِب��ال��صَّ تَ��ْش��َرُب اْل��َخ��يْ��َل َرأَيْ��ُت َف��ِإنِّ��ي َط��َرٍب ِب��َال تَ��ْش��َرْب َوَال

عينيه، بني الغضب ِعْرُق قام الِفَعاَل، هذه إبراهيم الشيخ من الخليفة عايََن فلما
الليلة، هذه يف رأيُت ما مثل الصالحني كرامات من شيئًا رأيُت ما أنا جعفر، يا وقال: ونزل
جعفر سمع فلما الصالحني. بركاُت تفوتَُك لئال وانظر الشجرة، هذه عىل اآلَخر أنت فاطلع
نور فرأى نظر به وإذا الشجرة، أعىل إىل وصعد أمره، يف ًا متحريِّ صار املؤمنني أمري كالَم
تلك جعفر عايََن فلما القدح، يده يف إبراهيم الشيخ وكان والجارية، إبراهيم والشيخ الدين
الحمد جعفر، يا الخليفة: فقال املؤمنني، أمري يدي بني فوقف نزل ثم بالهالك، أيَقَن الحالة
رة. املزوَّ الطريقة تلبيسات رشَّ وكفانا املطهرة، الرشيعة لظاهر املتبعني من جعلنا الذي هلل
َمن تَُرى يا وقال: جعفر، إىل الخليفة نظر ثم الخجل، شدة من يتكلََّم أن جعفر يقدر فلم
ما الصبية وهذه الصبي هذا مثل ولكن قرصي؟ أدَخَلهم وَمن املكان؟ هذا إىل هؤالء أوَصَل
صدقَت الخليفة: رضاء اسرتجى وقد جعفر فقال واعتداًال. ا وقدٍّ وجماًال، حسنًا عيني رأت
عليهم. لنتفرج مقابلهم هو الذي الفرع هذا عىل بنا اطلع جعفر، يا فقال: املؤمنني. أمري يا
تركُت قد سيدتي، يا يقول: إبراهيم الشيَخ فسمَعا ونظراهما، الشجرة عىل االثنان فطلع
شيخ يا الجليس: أنيس له فقالت األوتار. بنغمات إال ذلك يلذُّ وال العقار، برشب الوقاَر
الشيخ سمع فلما كامًال. رسورنا َلكان الطرب آالت من يشء عندنا كان لو وهللا إبراهيم،
أن يريد ماذا تَُرى يا لجعفر: الخليفة فقال قدميه، عىل قائًما نهض الجارية كالم إبراهيم
فإذا الخليفة، َله فتأمَّ عود، ومعه وعاد إبراهيم الشيخ فغاب أدري. ال جعفر: فقال يعمل؟
صلبتُكم الغناء تُحِسن ولم الجارية غنَِّت إْن وهللا الخليفة: فقال النديم، إسحاق عود هو
اللهم جعفر: فقال أنت. وأصلبك عنهم أعفو فإني الغناءَ، وأحسنَِت غنَّْت وإن كلكم،
فيؤانس كلنا، تصلبنا أن ألجل فقال: يشء؟ ألي الخليفة: فقال الغناءَ. تُحِسن ال اجعلها
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والشيخ. وَصِبيٍّا َصِبيًة فرأى الَقرص، ُشبَّاك يُقاِبل الذي الفرع إىل الخليفة وصل

ورضبَْت أوتاره، وأصلَحْت العود، أخذَِت بالجارية وإذا الخليفة، فضحك بعًضا. بعضنا
األبيات: هذه تنشد وجعلت البليد، ويفطن الحديد، يذيب رضبًا

تُ��َج��اِف��ي��نَ��ا لُ��ْق��يَ��انَ��ا ِط��ي��ُب َدنَ��ا ُوُم��ذْ تَ��َداِن��ي��نَ��ا ِم��ْن بَ��ِدي��ًال ال��تَّ��نَ��اِئ��ي أَْض��َح��ى
َم��آِق��ي��نَ��ا ��ْت َج��فَّ َوَال إَِل��يْ��ُك��ْم َش��ْوًق��ا َج��َواِن��ُح��نَ��ا ابْ��تَ��لَّ��ْت َف��َم��ا َوِب��نَّ��ا ِب��نْ��تُ��ْم
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آِم��ي��نَ��ا ال��دَّْه��ُر َف��َق��اَل نَ��َغ��صَّ ِب��أَْن َف��َدُع��وا اْل��َه��َوى تَ��َس��اِق��ي��نَ��ا ِم��ْن اْل��ِع��َدى ِغ��ي��َظ
ِف��ي��نَ��ا تَ��أْثَ��ُم��وا أَْن َخ��ْوَف��نَ��ا َوإِنَّ��َم��ا َم��نَ��اِزلِ��ُك��ْم ِف��ي تَ��ْق��تُ��لُ��ونَ��ا أَْن اْل��َخ��ْوُف َم��ا َوال��ل��ِه

جعفر: فقال هذا. مثل مطربًا صوتًا سمعُت ما عمري جعفر يا وهللا الخليفة: فقال
هو الشجرة عىل من نزل ثم ذهب. نعم، قال: الغيظ. من عنده ما ذهب الخليفة لعل
تغني الصبية وأسمع عندهم، وأجلس أطلع أن أريد وقال: جعفر إىل التفت ثم وجعفر،
فإنه إبراهيم الشيخ وأما تكدَّروا، ربما عليهم طلعت إذا املؤمنني، أمري يا فقال: قدامي.
معرفة عىل بها أحتال حيلًة تعرِّفني أن بد ال جعفر، يا الخليفة: فقال الخوف. من يموت
إىل ذهبا وجعفر الخليفة إن ثم عليهم. باطِّالعنا يشعروا أن غري من األمر هذا حقيقة
الصياد وكان يصطاد، واقف بصياد وإذا األمر، هذا يف متفكران وهما الدجلة، ناحية
صاح سابًقا الخليفة وكان به، يقتات ما ليصطاد شبكته فرمى القرص، شبابيك تحت
فقال القرص؟ شبابيك تحت سمعتُه الذي الصوت هذا ما له: وقال إبراهيم الشيخ عىل
من وامنعهم انزل فقال: السمك. يصطادون الذين الصيادين صوت إبراهيم: الشيخ له
ى يُسمَّ صياد جاء الليلة تلك كانت فلما املوضع، ذلك من الصيادون فامتنع املوضع. ذلك
هذا يف أستغنم لعيل غفلة، وقت هذا نفسه: يف فقال مفتوًحا، البستان باَب ورأى كريًما،

األبيات: هذه ينشد وصار البحر، يف وطرحها شبكته أخذ ثم صيًدا. الوقت

ِب��اْل��َح��َرَك��ْة ال��رِّْزُق َف��َل��يْ��َس َع��نَ��اَك أَْق��ِص��ْر َواْل��َه��َل��َك��ْة اْألَْه��َواِل ِف��ي اْل��بَ��ْح��ِر َراِك��َب يَ��ا
ُم��ْح��تَ��ِب��َك��ْة ال��لَّ��يْ��ِل َونُ��ُج��وُم َل��يْ��ِل��ِه ِف��ي ُم��نْ��تَ��ِص��ٌب ��يَّ��اَد َوال��صَّ اْل��بَ��ْح��َر تَ��َرى أََم��ا
��بَ��َك��ْة ال��شَّ َك��ْل��َك��ِل ِف��ي تَ��َزْل َل��ْم َوَع��يْ��نُ��ُه يَ��ْل��ِط��ُم��ُه َواْل��َم��ْوُج أَْط��نَ��ابَ��ُه َم��دَّ َق��ْد
َح��نَ��َك��ْه ال��رََّدى َف��خِّ ِف��ي َح��طَّ َق��ْد َواْل��ُح��وُت َف��ِرًح��ا ِب��َه��ا َم��ْس��ُروًرا بَ��اَت إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��بَ��َرَك��ْة ِم��َن َخ��يْ��ٍر ِف��ي اْل��بَ��اِل ��َم ُم��نَ��عَّ َل��يْ��َل��تَ��ُه ِف��ي��ِه أَْم��َس��ى اْل��َق��ْص��ِر َوَص��اِح��ُب
َم��َل��َك��ْه َوَق��ْد َظ��بْ��يً��ا ُم��ْل��ِك��ِه ِف��ي َل��ِك��نَّ َرْق��َدِت��ِه بَ��ْع��ِد ِم��ْن ُم��ْس��تَ��يْ��ِق��ًظ��ا َوَص��اَر
��َم��َك��ْة ال��سَّ يَ��أُْك��ُل َوبَ��ْع��ٌض يَ��ِص��ي��ُد بَ��ْع��ٌض ذَا َويَ��ْم��نَ��ُع ذَا يُ��ْع��ِط��ي َربِّ��َي ُس��بْ��َح��اَن

له: فقال الخليفة فعرفه رأسه، عىل واقف وحده بالخليفة وإذا شعره، من فرغ فلما
وهللا وقال: فرائُصه، ارتعَدْت الخليفة رأى فلما باسمه، اه سمَّ سمعه ملا إليه فالتَفَت كريم!
ترى. ما عىل حمالني قد والعيلة الفقر ولكن باملرسوم، استهزاءً فعلتُه ما املؤمنني أمري يا
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الشبكة وطرح شديًدا، فرًحا فرح وقد الصياُد، َم فتقدَّ بختي. عىل اصَطْد الخليفة: فقال
السمك أنواع من فيها فطلع إليه، جذبها ثم القرار، يف وثبتَْت حدَّها، أخذت أن إىل وصرب
عليه وكانت ثيابه، فقلع ثيابك. اقلع كريم، يا فقال: الخليفُة، بذلك فَفِرح يُحَىص، ال ما
الرباغيث ومن أذناب، له الذي القمل من وفيها الخشن، الصوف من رقعة مائة فيها جبٌَّة
سنني ثالث له وكان رأسه، فوق من عمامته وقلع األرض، وجه عىل بها يسري أن يكاد ما
من الخليفة خلع والعمامة، الجبة قلع فلما عليها، ها لفَّ خرقة رأى إذا كان وإنما َحلَّها، ما
للصياد: قال ثم وفرجية، وملوطة والبعلبكي اإلسكندراني الحرير من ثوبنَْي جسمه فوق
قال ثم لثاًما، وجهه عىل ووضع وعمامته، الصياد جبة الخليفة لبس ثم والبسها. هذه خذ

البيتني: هذين وأنشد وشكره، الخليفة ِرْجَل فقبََّل شغلك. إىل أنت ُرْح للصياد:

ِب��أَْس��ِرَه��ا اْألُُم��وِر ُك��لَّ َوَك��َف��يْ��تَ��ِن��ي ِب��ُش��ْك��ِرِه أَُق��وُم َال َم��ا أَْوَل��يْ��تَ��ِن��ي
َق��بْ��ِرَه��ا ِف��ي أَْع��ُظ��ِم��ي ِم��نِّ��ي َش��َك��َرتْ��َك أَُم��ْت َوإِْن َح��ِي��ي��ُت َم��ا َف��َألَْش��ُك��َرنَّ��َك

بيده يقبض فصار الخليفة، جلد عىل القمل جال حتى شعره من الصياد فرغ فما
هذه يف الكثري القمل هذا ما ويلك صياد، يا قال: ثم ويرمي، رقبته عىل من والشمال اليمني
تحس ال فإنك جمعة عليك مَضْت فإذا يؤملك، الساعة هذه يف إنه سيدي، يا فقال: الجبة؟
جسدي؟ عىل الجبة هذه أخيل كيف ويلك! له: وقال الخليفة، فضحك فيه. تفكر وال به،
له: فقال الخليفة. هيبة من أستحي ولكني كالًما، لك أقول أن أشتهي إني الخليفة: فقال
ألجل الصيَد تتعلََّم أن أردَت إْن أنك املؤمنني أمري يا ببايل خطر قد له: فقال عندك. ما ُقْل
تناسبك. الجبة هذه فإن املؤمنني أمري يا ذلك أردَت فإْن تنفعك، صنعة يدك يف تكون أن
السمك، الخليفة وأخذ سبيله، حال إىل الصياد وىل ثم الصياد، كالم من الخليفة فضحك
أنه جعفر فاعتقد يديه، بني ووقف جعفر، إىل به وأتى الحشيش، من قليًال فوقه ووضع
هنا الخليفة فإن بنفسك، انُج هنا؟ بك جاء ما كريم، يا وقال: عليه فخاف الصياد، كريم
له فقال قفاه، عىل استلقى حتى ضحك جعفر، كالَم الخليفة سمع فلما الليلة. هذه يف
أنا وجئُت وزيري، وأنت جعفر، يا نعم الخليفة: فقال املؤمنني؟ أمري موالنا لعلك جعفر:
حتى مكانك فُكْن سكران؟ وهو إبراهيم الشيخ يعرفني فكيف عرفتني! وما هنا وإياك

وطاعًة. سمًعا جعفر: فقال إليك. أرجع
بالباب؟ َمن وقال: إبراهيم الشيخ فقام ه، ودقَّ القرص باب إىل َم تقدَّ الخليفة إن ثم
عندك أن وسمعُت الصياد، كريم أنا له: قال أنت؟ َمن له: قال إبراهيم. شيخ يا أنا له: فقال
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يحبان والجارية هو الدين نور وكان مليح. فإنه السمك، من بيشءٍ إليك فجئُت أضياًفا،
وَدْعه له افتح سيدي، يا وقاَال: شديًدا، فرًحا به فرَحا السمك ِذْكَر سمَعا فلما السمك،
صورة يف وهو الخليفة فدخل الباب، إبراهيم الشيخ ففتح معه. الذي بالسمك لنا يدخل
أَِرنا تعاَل املقامر؟ السارق باللص أهًال إبراهيم: الشيخ له فقال بالسالم، وابتدأ الصياد،
وهللا الجارية: فقالت يتحرَّك، حيٌّ هو فإذا نظروه فلما إياه، فأراهم معك. الذي السمَك
قال ثم صدَقْت. وهللا إبراهيم: الشيخ فقال مقيل. ليته يا مليح، السمك هذا إن سيدي يا
عىل الخليفة: فقال وهاته. لنا فاْقِلِه ُقْم مقليٍّا، السمك بهذا جئَت ليتك صياد، يا للخليفة:
وصل حتى يجري الخليفة فقام به. واإلتيان بقليه ْل عجِّ له: فقال به. وأجيء أقليه الرأس،
أقليه. وأنا هاته املؤمنني، أمري يا فقال: مقليٍّا. السمك طلبوا جعفر، يا وقال: جعفر، إىل

بيدي. أنا إال يقليه ما وأجدادي آبائي وتربة الخليفة: فقال
من إليه يحتاج يشء كل فيه فوجد فيه، وفتََّش الخويل خص إىل ذهب الخليفة إن ثم
مليًحا، قليًا وقاله الطاجن وعلَّق للكانون، َم فتقدَّ ذلك، وغري والزعرت امللح حتى القيل، آلة
بني ووضعه بالسمك وطلع ليمونًا، البستان من وأخذ املوز، ورق عىل جعله استوى فلما
فقال أيديهم، غسلوا فرغوا فلما وأكلوا، إبراهيم والشيخ والصبية الصبي َم فتقدَّ أيديهم،
جيبه، يف يده وضع ثم الليلة. هذه معروًفا معنا صنعَت إنك صياد يا وهللا الدين: نور
وقال: للسفر، خروجه وقَت سنجر إياها أعطاه التي الدنانري من دنانري ثالثَة له وأخرج
الفقر مرارَة نزعُت َلكنُت سابًقا، يل حصل الذي قبل عرفتَُك لو فوهللا اعذرني صياد، يا
وقبَّلها، الخليفة فأخذها للخليفة، الدنانري رمى ثم الحال. بحسب هذا ُخذْ لكن قلبك، من
فقال تغني، وهي الجارية من السماع إال بذلك الخليفة مراد كان وما جيبه، يف ووضعها
لنا تغنِّي الجارية هذه أن العميمة قاتك تصدُّ من مرادي لكنَّ ْلَت، وتفضَّ أحسنَت الخليفة:
وحياتي لها: قال نعم. قالت: الجليس. أنيس يا الدين: نور عيل فقال أسمعها. حتى صوتًا
كالَم سمَعْت فلما يسمعك. أن يريد ألنه الصياد؛ هذا خاطر شأن من شيئًا لنا تغني أن

البيتني: هذين وأنشدت أذنَه، عرَكْت أن بعد وغمزته العود أخذت سيدها

تَ��ْخ��تَ��ِل��ُس اْل��َج��سِّ ِع��نْ��َد ال��نَّ��ْف��ُس َف��َع��اَدِت أَنْ��ُم��لُ��َه��ا ِب��اْل��ُع��وِد َل��ِع��بَ��ْت َوَغ��اَدٌة
َخ��َرُس ِب��ِه َم��ْن ُم��ْغ��نَ��ى أَْح��َس��نْ��ِت َوَق��اَل َص��َم��ُم ِب��ِه َم��ْن ِب��اْألََغ��اِن��ي أَْس��َم��َع��ْت َق��ْد
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البيتني: هذين تقول وأنشدت العقول، أذهَلِت أن إىل غريبًا رضبًا رضبَْت إنها ثم

ال��دَّيْ��ُج��وِر ُظ��ْل��َم��َة َس��نَ��اُك��ْم َوَم��َح��ا أَْرَض��نَ��ا نَ��َزْل��تُ��ْم إِذْ َش��ُرْف��نَ��ا َوَل��َق��ْد
َواْل��َك��اُف��وِر َواْل��َم��اَوْرِد ِب��اْل��ِم��ْس��ِك َم��نْ��ِزلِ��ي أَُخ��لِّ��ُق أَنِّ��ي ِل��ي َف��يَ��ِح��قُّ

وصار الطرب شدة من نفسه يملك فلم الَوْجد، عليه الخليفة اضطرب ذلك فعند
الجارية أعجبَتْك هل صياد، يا الدين: نور فقال هللا. طيَّبَك هللا، طيَّبَك هللا، طيَّبَك يقول:
كريم هبة إليك، مني هبة هي الدين: نور فقال وهللا. إي الخليفة: فقال األوتار؟ وتحريكها
عىل ورماها ملوطة وأخذ قدميه، عىل قائًما نهض الدين نور إن ثم عطائه. يف يرجع ال
إليه الجاريُة فنظَرِت بالجارية. ويروح يخرج أن وأمره الصياد، صورة يف وهو الخليفة
وأنشَدْت َعك. أودِّ حتى فِقْف بدَّ وال كان إْن وداع؟ بال رائح أنت هل سيدي، يا وقالت:

البيتني: هذين

َواْل��َح��َش��ا اْل��َج��َواِن��ِح بَ��يْ��َن ُم��ْه��َج��ِت��ي َل��ِف��ي َم��َح��لَّ��ُك��ْم َف��ِإنَّ َع��نِّ��ي ِغ��بْ��تُ��ُم َل��ِئ��ْن
يَ��َش��ا َم��ْن يُ��ْؤتِ��ي��ِه ال��ل��ِه َف��ْض��ُل َوذَِل��َك ِل��َش��ْم��ِل��نَ��ا َج��ْم��ًع��ا ال��رَّْح��َم��ِن ِم��َن َوأَْرُج��و

يقول: وهو الدين نور أجابها شعرها من فرَغْت فلما

َوِف��َراِق َل��وَْع��ٍة ِم��ْن تَ��بْ��ِك��ي َوْه��َي َوَق��اَل��ْت اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم َودََّع��تْ��ِن��ي
بَ��اِق ُه��َو ِل��َم��ْن َه��ذَا ُق��ولِ��ي ُق��ْل��ُت بُ��ْع��ِدي بَ��ْع��َد َص��اِن��ٌع أَنْ��َت الَّ��ِذي َم��ا

وقال الصبي إىل والتفت بينهما، التفريق عليه صعب ذلك، سمع ملا الخليفة إن ثم
يا وِهللا الدين: نور فقال َديْن؟ عليك ألحد أو جناية من خائف أنت هل سيدي، يا له:
آماق عىل باإلبر ُكِتَب لو غريب، وأمٌر عجيب حديٌث الجارية ولهذه يل جرى إنه صياد
أن عىس بخربك؛ وتعرِّفنا بحديثك ثنا تحدِّ أََما الخليفة: فقال اعترب. مَلِن ِعربًة َلكان البرص
حديثَنا تسمع هل صياد، يا الدين: نور فقال قريب. هللا فرَج فإن فرج، فيه لك يكون
رأَسه الدين نور أطرق ذلك فعند نظام. والشعر كالم النثر الخليفة: فقال نثًرا؟ أم نظًما

األبيات: هذه يقول وأنشأ األرض إىل

ِب��َالِدي ِل��بُ��ْع��ِد نَ��َم��ْت َوُه��ُم��وِم��ي ُرَق��اِدي َه��َج��ْرُت إِنِّ��ي َخ��ِل��ي��ِل��ي يَ��ا
اْألَْل��َح��اِد ُم��َج��اِوَر َع��نِّ��ي َغ��اَب َش��ُف��وًق��ا َع��َل��يَّ َواِل��ٌد ِل��ي َك��اَن
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اْألَْك��بَ��اِد ُم��َف��تَّ��َت ِم��نْ��َه��ا ِص��ْرُت أُُم��وٌر ذَاَك بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِل��ي َوَج��َرْت
اْل��َم��يَّ��اِد ِب��َق��دََّه��ا ُغ��ْص��ٍن ِم��ثْ��َل َف��تَ��اًة اْل��ِح��َس��اِن ِم��َن ِل��ي اْش��تَ��َرى
اْألَْج��َواِد َع��َل��ى َوتَ��َخ��يَّ��َرتْ��ُه��ا َع��َل��يْ��َه��ا َوِرثْ��ُت الَّ��ِذي َف��َص��َرْف��ُت
ِب��ُم��َراِدي يَ��ُك��ْن َل��ْم اْل��بَ��يْ��ِن َوَج��َوى ��ي َه��مِّ تَ��َزايَ��َد إِذْ اْل��بَ��يْ��َع ِس��ْم��تُ��َه��ا
اْل��َف��َس��اِد َك��ِث��ي��ُر َش��يْ��ٌخ ِف��ي��َه��ا َزاَد ُم��نَ��اٍد إَِل��يْ��َه��ا َدَع��ا َم��ا َوإِذَا
ِب��أَيَ��اِد َج��ذَبْ��تُ��َه��ا َولِ��ُم��ْل��ِك��ي َش��ِدي��ًدا َغ��يْ��ًظ��ا اْغ��تَ��ْظ��ُت َف��ِل��َه��ذَا
اْألَْل��َح��اِد َل��َظ��ى ِف��ي��ِه َق��اَدْت ثُ��مَّ ِب��ُق��بْ��ٍح ال��لَّ��ِئ��ي��ُم ذَاَك َف��تَ��َردَّى
ُف��َؤاِدي َش��َف��يْ��ُت َح��تَّ��ى َوِش��َم��اِل��ي ِب��يَ��ِم��ي��ِن��ي َل��َك��ْم��تُ��ُه َغ��َراِم��ي ِم��ْن
اْألَْض��َداِد َس��ْط��َوَة ��نْ��ُت َوتَ��يَ��قَّ ِل��َداِري أَتَ��يْ��ُت َق��ْد اْل��َخ��ْوِف َوِم��َن
��َداِد ال��سَّ ال��رَِّش��ي��ُد اْل��َح��اِج��ُب َف��أَتَ��ى ِل��َح��بْ��ِس��ي اْل��ِب��َالِد َم��اِل��ُك َف��ُه��ِدي
��اِدي ُح��سَّ ��ًدا ُم��َك��مِّ ذَُراُه��ْم َع��ْن بَ��ِع��ي��ًدا َس��يْ��ًرا أَِس��ي��َر َك��ْي َراِم��ًزا
بَ��ْغ��َداِد ِف��ي اْل��ُم��َق��اَم َط��اِل��ِب��ي��َن َل��يْ��ٍل ُج��نْ��َح َداِرنَ��ا ِم��ْن َف��َط��َل��ْع��نَ��ا
��يَّ��اِد ال��صَّ إَِل��ى ِم��نْ��َح��ٌة ُدونَ��َه��ا ِع��نْ��ِدي ال��ذََّخ��اِئ��ِر ِم��َن َش��ْيءٌ َل��يْ��َس
ُف��َؤاِدي َوَه��بْ��ُت أَنِّ��ي ��ْن َف��تَ��يَ��قَّ َق��ْل��ِب��ي َم��ْح��بُ��وَب أُْع��ِط��ي��َك أَنِّ��ي َغ��يْ��َر

فأخربه أمرك. يل ارشح الدين، نور سيدي يا الخليفة: قال شعره، من فرغ فلما
يف تقصد أين له: قال الحال، هذه الخليفة فهم فلما آِخره، إىل أوله من بحاله الدين نور
إىل توصلها ورقًة لك أكتب أنا الخليفة: له فقال فسيحة. هللا بالد له: قال الساعة؟ هذه
الصباح، شهرزاد وأدرك بيشء. َك يرضُّ ال قرأها فإذا الزيني، سليمان بن محمد السلطان

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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٣٦ الليلة كانت فلام

ورقًة لك أكتب أنا الدين: نور لعيل قال ملا الخليفة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عيل له فقال بيشء. َك يرضُّ ال قرأها فإذا الزيني، سليمان بن محمد السلطان إىل توصلها
الخليفة: له فقال أبًدا. يكون ال يشء هذا إن امللوك? يكاتب صيَّاد الدنيا يف وهل الدين: نور
فقيه، عند واحد مكتب يف وإياه أنا قرأُت أني اعلم بالسبب؛ أخربك أنا ولكن صدقَت،
أرسل لم ولكن صياًدا، هللا وجعلني سلطانًا، وصار السعادة أدرَكتْه ثم عريفه، أنا وكنت
فلما َلقضاها. حاجة ألف شأن من يوٍم كل يف إليه أرسلُت ولو قضاها، إال حاجة يف إليه
البسملة: بعد وكتب وقلًما دواًة فأخذ أنظر. حتى اكتب له: قال كالمه الدين نور سمع
سليمان بن محمد حرضة إىل املهدي بن الرشيد هارون من الكتاب هذا فإن بعُد، أما
الواصل أن وأعرِّفك مملكتي، بعض يف عني نائبًا جعلتُه الذي بنعمتي املشمول الزيني،
نفسك تنزع عندكم وصوله فساعَة الوزير، خاقان بن الدين نور صحبة الكتاب هذا إليك
تخالف فال سابًقا، عليه ولَّيْتَُك كنُت ما عىل ولَّيْتُه قد فإني مكانك، وتُجِلسه امللك، من
وقبََّله الدين نور فأخذه الكتاب، خاقان بن الدين نور عيل أعطى ثم والسالم. أمري،

مسافًرا. الوقت يف ونزل عمامته، يف وحطَّه
وهو إليه نظر إبراهيم الشيخ فإن الخليفة، أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
عرشين تساويان بسمكتني لنا جئَت قد الصيادين، أحقر يا له: وقال الصياد، صورة يف
عليه صاح كالمه سمع فلما أيًضا؟ الجارية تأخذ أن وتريد دنانري، ثالثَة فأخذَت نصًفا،
صبيان من رجًال أرَسَل قد جعفر وكان عليه. وهجم نفسه فأشهر مرسور، إىل وأومأ
وقبََّل بالبدلة وطلع الرجل فذهب املؤمنني، ألمري بدلًة منه يطلب القرص بوَّاب إىل البستان
الشيخ وكان البدلة. تلك ولبس عليه كان ما الخليفة عليه فخلع الخليفة، يدي بني األرض
إبراهيم الشيُخ بُِهت ذلك فعند يجري، ما ينظر واقف والخليفة كريس، عىل جالًسا إبراهيم



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

إليه فنظر يقظان؟ أم نائم أنا هل تَُرى يا ويقول: الخجل، من أنامله يف يعضُّ وصار
ُسْكره من أفاَق ذلك فعند فيه؟ أنت الذي الحال هذا ما إبراهيم، شيخ يا وقال: الخليفة

البيتني: هذين وأنشد األرض، عىل نفسه ورمى

َك��َرُم َس��اَداِت��ِه ِم��ْن ِل��ْل��َع��بْ��ِد َف��ِإنَّ اْل��َق��َدُم ِب��ِه َزلَّ��ْت َم��ْن ِج��نَ��ايَ��َة ِل��ي َه��ْ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��ذَّنْ��ُب يَ��ْق��تَ��ِض��ي��ِه َم��ا َف��َع��ْل��ُت

لها أفرد القرص إىل وصَلْت فلما القرص، إىل تُحَمل أن الجارية وأمر الخليفة عنه فعفا
سلطانًا سيدك أرسلُت أني اعلمي لها: وقال يخدمها، َمن بها ووكَّل وحدها، منزًال الخليفة

صحبتها. إليه ونرسلك خلعة إليه نرسل شاء فإن البرصة، عىل
مسافًرا زال ما فإنه خاقان، بن عيل الدين لنور جرى ما وأما لهؤالء، جرى ما هذا
السلطان فسمعه عظيمة، رصخة رصخ ثم السلطان، قرص وطلع البرصة دخل حتى
رأى فلما إياها، وأعطاه الورقَة أخَرَج ثم امه، قدَّ األرَض قبََّل يَديْه بني حرض فلما فطلبه،
السمع وقال: مرات، ثالَث وقبََّلها قدميه عىل واقًفا قام املؤمنني، أمري بخطِّ الكتاب عنواَن
نفسه يخلع أن وأراد واألمراء، األربعة القضاة أحرض ثم املؤمنني. وألمري تعاىل هلل والطاعة
املؤمنني، أمري ورقَة السلطان فأعطاه حرض، قد ساوى بن املعني بالوزير وإذا امللك، من
وقد السلطان له فقال ورماها، ومضغها فمه يف وأخذها آِخرها، عن قطََّعها قَرأَها فلما
بوزيره، وال بالخليفة اجتمع ما هذا له: قال الفعال؟ هذه عىل حملك الذي ما ويلك! غضب:
أراد؛ ما فيها وكتب َرها، فزوَّ الخليفة خطُّ فيها بورقة وقع مكَّار، شيطان علق هو وإنما
رشيف؟ بخط رسوًال إليك يرسل لم الخليفة أن مع السلطنة، من نفسك تعزل يشء فأليِّ
وكيف له: فقال وحده. جاء لكنه وزيًرا، أو حاجبًا معه َألرَسَل صحيًحا األمر هذا كان ولو
حاجٍب صحبة وأُرِسلُه منك، وأتسلَّمه آخذه وأنا الشاب، هذا معي أرِسْل له: قال العمل؟
صحيح غري كان وإن وتقليد، رشيف بخط يأتينا صحيًحا كالمه كان فإن بغداد، مدينة إىل

غريمي. من حقي آخذ وأنا الحاجب، مع إلينا يرسلوه
ورضبوه فطرحوه الغلمان عىل صاح عقله، ودخل الوزير كالَم السلطان سمع فلما
قبََّل حرض فلما ان، السجَّ عىل وصاح قيًدا، رجَليْه يف يضعوا أن أمر ثم عليه، أغمي أن إىل
هذا تأخذ أن أريد قطيط، يا له: فقال قطيط، له يقال السجان هذا وكان يَديْه، بني األرَض
له فقال والنهار. بالليل وتعاقبه السجن، يف عندك التي املطامري من مطمورة يف وترميه
ثم الباب، عليه وقفل السجن، يف الدين نور أدَخَل السجان إن ثم وطاعًة. سمًعا ان: السجَّ
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وفكَّ عليها، الدين نور وأقعد مخدة، أو بسجادة وفرشها الباب وراء مصطبة بكنس أمر
أنه يُظِهر والسجان برضبه، ويأمره ان السجَّ إىل يرسل يوم كلَّ وكان إليه، وأحَسَن قيده
واألربعون، الحادي اليوم كان فلما يوًما، أربعني مدَة كذلك يزل ولم يالطفه، وهو يعاقبه
فقال أمرها، يف الوزراء فشاَوَر أعجبَتْه، السلطان رآها فلما الخليفة، عند من هدية جاءت
كان إنما ساوى: بن املعني الوزير فقال الجديد. للسلطان كانَْت الهدية هذه لعل بعٌض:
عنقه. وارضب هاته انزل به، ذكَّْرتَني لقد وهللا السلطان: فقال قدومه. وقَت قتله املناِسب
أن أراد َمن املدينة يف أنادي أن قصدي إن له: وقال فقام وطاعًة. سمًعا الوزير: فقال
الناس جميع فيأتي القرص، إىل َفْليَأِْت خاقان بن عيل الدين نور رقبة رضب عىل يتفرج
فنزل تريد. ما افعل السلطان: له فقال حسادي. وأكمد فؤادي، ألشفي عليه ليتفرَّجوا
الناس سمع فلما ذكره، بما ينادي أن وأمره الوايل عىل وأقبََل مرسور، فرحان وهو الوزير
الناُس وتسابََق دكاكينهم، يف والسوقة املكاتب يف الصغار حتى جمًعا وبكوا حزنوا املنادي
معه، يأتون حتى السجن إىل الناس بعض وذهب فيها، ليتفرجوا أماكَن لهم يأخذون
موالنا يا تطلب ما السجان: قطيط فقال السجن، إىل مماليك عرشة ومعه الوزير ونزل
رضبتُه. ما كثرة من حاٍل أقبح يف إنه ان: السجَّ فقال العلق. هذا يل أحرض فقال: الوزير؟

األبيات: هذه ينشد فوجده ان السجَّ دخل ثم

َدَواِئ��ي وََع��زَّ َداِئ��ي اْع��تَ��َل��ى َف��َق��ِد بَ��ْل��َواِئ��ي َع��َل��ى يُ��َس��اِع��ُدِن��ي ِل��ي َم��ْن
أَْع��َداِئ��ي أَِح��بَّ��ِت��ي َردَّ َوال��دَّْه��ُر َوُح��َش��اَش��ِت��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي أَْض��نَ��ى َواْل��َه��ْج��ُر
ِن��َداِئ��ي يُ��ِج��ي��ُب أَْو ِل��َح��اِل��ي يَ��ْرثِ��ي ُم��ْش��ِف��ٌق َرِف��ي��ٌق ِف��ي��ُك��ْم َه��ْل َق��ْوُم يَ��ا
َرَج��اِئ��ي اْل��َح��يَ��اِة ِط��ي��ِب ِم��ْن َوَق��َط��ْع��ُت َس��َك��َراِت��ِه َم��ْع َع��َل��يَّ َه��اَن َف��اْل��َم��ْوُت
��َف��َع��اءِ ال��شُّ َس��يِّ��ِد اْل��َم��َك��اِرِم بَ��ْح��ِر اْل��ُم��ْص��َط��َف��ى اْل��بَ��ِش��ي��ِر ِب��اْل��َه��اِدي َربُّ يَ��ا
وََع��نَ��اِئ��ي َش��ْق��َوتِ��ي َع��نِّ��ي َوتَ��ِزي��ُل َزلَّ��ِت��ي َوتَ��ْغ��ِف��ُر تُ��نْ��ِق��ذُِن��ي أَْدُع��وَك

إىل به ونزل َوِسخني، ثوبني وألبََسه النظاف، ثيابَه ان السجَّ عنه نزع ذلك فعند
هل له: وقال بكى رآه فلما قتله؛ يطلب زال ال الذي عدوَّه فرآه الدين نور فنظره الوزير،

الشاعر: قوَل سمعَت أََما الدهَر؟ آمنَت

يَ��ُك��ْن َل��ْم اْل��ُح��ْك��َم َك��أَنَّ َق��ِري��ٍب َوَع��ْن تَ��َح��كُّ��ِم��ِه��ْم ِف��ي َف��اْس��تَ��َط��الُ��وا تَ��َح��كَّ��ُم��وا
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له: فقال يريد. ملا ال الفعَّ هو — وتعاىل سبحانه — هللا أن اعلم وزير، يا قال: ثم
البرصة، أهل أنف رغم عىل رقبتََك أرضب اليوم هذا يف فأنا الكالم؟! بهذا أتخوِّفني عيل، يا

الشاعر: قول إىل ألتفُت وإنما نصحك، إىل ألتفت وال

اْل��َق��َض��اءُ َف��َع��َل ِب��َم��ا نَ��ْف��ًس��ا َوِط��ْب تَ��َش��اءُ َم��ا تَ��ْف��َع��ُل اْألَيَّ��اَم دَِع

اآلَخر: قول أحسن وما

اْل��ُم��نَ��ى بَ��َل��َغ َف��َق��ْد يَ��ْوًم��ا َع��ُدوِِّه بَ��ْع��َد َع��اَش َم��ْن

الدين نور لعيل الغلمان فقال بغل، ظهر عىل يحملوه أن غلماه أمر الوزير إن ثم
ال الدين: نور عيل لهم فقال أرواحنا. تروح ولو ونقطِّعه نرجمه َدْعنا عليهم: صعب وقد

الشاعر: قول سمعتم أََما أبًدا، ذلك تفعلوا

ُم��تُّ أَيَّ��اُم��َه��ا انْ��َق��َض��ْت َف��ِإذَا َم��ْح��تُ��وَم��ٍة ٍة ُم��دَّ ِم��ْن ِل��ي بُ��دَّ َال
َوْق��ُت ِل��ي َداَم َم��ا تُ��ْف��ِن��َه��ا َل��ْم َغ��ابَ��اِت��َه��ا ِف��ي اْألُْس��ُد أَْدَخ��َل��تْ��ِن��ي َل��ْو

إىل الخليفة عىل مكتوبًا ُر يزوِّ َمن جزاء أقل هذا الدين: نور عيل نادوا إنهم ثم
يف وجعلوه القرص، شباك تحت أوقفوه أن إىل البرصة يف به يطوفون زالوا وما السلطان.
بها فأخربني حاجة لك كان فإن مأمور، عبد أنا له: وقال السياف إليه َم وتقدَّ الدم، منقع
الشباك. من وجَهه السلطاُن يُخِرج ما قدر إال عمرك من بقي ما فإنه لك؛ أقضيها حتى

األبيات: هذه وأنشد وشماًال، يمينًا نظر ذلك فعند

َج��َواِب��ي ُردَّ ِب��ال��ل��ِه أَُح��لِّ��ُف��ُك��ْم يُ��ِع��ي��نُ��ِن��ي ��ُف��وُق ال��شَّ اْل��ِخ��لُّ ِف��ي��ُك��ُم َف��َه��ْل
ثَ��َواِب��ي يَ��نَ��اَل َك��ْي ِل��ي َراِح��ٌم َف��َه��ْل َم��ِن��يَّ��ِت��ي َوَح��انَ��ْت ُع��ْم��ِري ِم��ْن اْل��َوْق��ُت َم��َض��ى
َع��ذَاِب��ي يَ��ُه��وَن َك��ْي َم��اءٍ ِب��ُش��ْربَ��ِة ُك��ْربَ��ِت��ي َويَ��ْك��ِش��َف َح��اِل��ي ِف��ي َويَ��نْ��ُظ��َر

من الوزير فنهض إياها، يناوله ماء رشبة وأخذ السيَّاف وقام عليه، الناس فتباكت
ذلك فعند عنقه، برضب وأمره السياف عىل وصاح فكرسها، بيده املاء قلََّة ورضب مكانه
بينهم وكثر الرصاخ، عليه وأقاموا الوزير عىل الناس فصاح الدين، نور عيل عيني عصب
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إليه نظر فلما والخَال، الجو مأل وعجاج َعَال، قد بغباٍر وإذا كذلك هم فبينما والقال. القيل
عنق نرضب حتى الوزير: فقال الخرب! ما انظروا لهم: قال القرص يف قاعد وهو السلطان
جعفر غبار الغبار ذلك وكان الخرب. ننظر حتى أنت اصرب السلطان: له فقال قبُل. هذا
يتذكَّْر لم يوًما ثالثني مكث الخليفة أن مجيئهم يف السبب وكان معه، وَمن الخليفة وزير
أنيس مقصورة إىل الليايل من ليلًة جاء أن إىل أحٌد، له يذكرها ولم خاقان، بن عيل قصَة

الشاعر: قْوَل رقيق بصوت تنشد وهي بكاءَها، فسمع الجليس

ِل��َس��اِن��ي يُ��َف��اِرُق��ُه َال َوِذْك��ُرَك َوال��تَّ��َداِن��ي ال��تَّ��بَ��اُع��ِد ِف��ي َخ��يَ��الُ��َك

الجليس أنيس فرأى املقصورة، ودخل الباب فتح قد بالخليفة وإذا بكاؤها، وتزايد
هذين أنشَدْت ثم مرات، ثالَث وقبََّلتْهما قدَميْه، عىل وقَعْت الخليفة رأت فلما تبكي، وهي

البيتني:

ِج��نْ��َس��ا َوَزَك��ا يَ��اِن��ًع��ا ُغ��ْص��نً��ا َوأَثْ��َم��َر ِوَالَدًة َوَط��اَب أَْص��ًال َزَك��ا َم��ْن أَيَ��ا
تَ��نْ��َس��ى أَْن َوَح��اَش��اَك اْل��ُح��ْس��نَ��ى َم��َح��اِس��نُ��َك ِب��ِه َس��َم��َح��ْت الَّ��ِذي اْل��وَْع��َد أُذَكِّ��ُرَك

الذي الوعد إنجاز وأريد إليك، خاقان بن عيل هدية أنا قالت: أنِت؟ َمن الخليفة: فقال
طعَم أَذُْق لم يوًما ثالثون هنا يل واآلن الترشيف، مع إليه ترسلني أنك من به وعدتَني
بخرب أسمع لم يوًما ثالثني منذ من وقال: الربمكي جعفر الخليفة طلب ذلك فعند النوم.
إْن وأجدادي آبائي وتربة رأيس وحياة ولكن قتله، السلطان أن إال أظن وما خاقان، بن عيل
أن وأريد عندي، الناس أعزَّ كان ولو فيه، سببًا كان َمن َألُْهِلَكنَّ مكروه، أمٌر له جرى كان
مع الزيني سليمان بن محمد امللك بأخبار وتأتي البرصة، إىل الساعة هذه يف أنت تسافر
واالزدحام، واملرج الهرج ذلك نظر جعفر أقبل فلما وساَفَر، أمره فامتثل خاقان. بن عيل
بن الدين نور عيل أمر من فيه هم ما له فذكروا االزدحام؟ هذا ما جعفر: الوزير فقال
جاء بما وأعلمه عليه، وسلََّم السلطان، إىل بالطلوع أرسع كالمهم جعفر سمع فلما خاقان،
يف السبَب كان َمن يُهِلك السلطان فإن مكروه، أمٌر الدين نور لعيل وقع كان إذا وأنه فيه،
الدين نور عيل بإطالق وأمر ساوى، بن املعني والوزير السلطان عىل قبض إنه ثم ذلك،
أياٍم ثالثَة وقعد الزيني، سليمان بن محمد السلطان مكان يف سلطانًا وأجَلَسه خاقان، بن
جعفر، إىل خاقان بن عيل التَفَت الرابع اليوم صبح كان فلما الضيافة، مدَة البرصة يف
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ْز تجهَّ سليمان: بن محمد للملك جعفر فقال املؤمنني. أمري رؤية إىل اشتقُت إني وقال:
والطاعة. السمع فقال: بغداد. إىل ه ونتوجَّ نصيل فإننا للسفر،

َم يتندَّ وصار ساوى، بن املعني الوزير ومعهم جميعهم وركبوا الصبح، صلوا إنهم ثم
إىل سائرين زالوا وما جعفر، بجانب ركب فإنه خاقان ابن الدين نور عيل وأما فعله؛ عىل
له حكوا عليه دخلوا فلما الخليفة، عىل دخلوا ذلك وبعد السالم، دار بغداد إىل وصلوا أن
السيف هذا خذ له: وقال خاقان بن عيل عىل الخليفة أقبََل ذلك فعند الدين، نور قصَة
عملُت أنا له: وقال إليه فنظر ساوى، بن املعني إىل َم وتقدَّ فأخذه عدوك. رقبة به وارضب
الخليفة إىل ونظر يده، من السيف فرمى بمقتىضطبيعتك. أنت فاعمل بمقتىضطبيعتي،

الشاعر: قْوَل وأنَشَد خدعني. إنه املؤمنني، أمري يا وقال:

ال��طَّ��يِّ��ُب اْل��َك��َالُم يَ��ْخ��َدُع��ُه َواْل��ُح��رُّ أَتَ��ى ��ا َل��مَّ ِب��َخ��ِدي��َع��ٍة َف��َخ��َدْع��تُ��ُه

رقبته. وارضب أنت ُقْم مرسور، يا ملرسور: قال ثم أنت. اتركه الخليفة: له فقال
له: فقال عيلَّ. تََمنَّ خاقان: بن لعيل الخليفة قال ذلك فعند رقبته، ورمى مرسور فقام
الخليفة: فقال خدمتك. وجه مشاهدة إال أريد وما البرصة، بُمْلك حاجة يل ما أنا سيدي، يا
وأعطاهما عليهما، فأنعم يديه، بني فحرضت بالجارية دعا الخليفة إن ثم وكرامًة. حبٍّا
إىل عنده مقيًما زال وما ندمائه، من وجعله مرتبات، لهما ورتََّب بغداد، قصور من قًرصا

املمات. أدركه أن

فتنة وابنته غانم وابنه أيوب التاجر حكاية

ذلك؟ وكيف امللك: قال وأوالده، التاجر حكاية من بأعجب هذا وليس

املسلوب املتيَّم غانم حكاية

من تاجٌر واألوان، العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه السعيد امللك أيها بلغني قالت:
املتيَّم أيوب بن غانم ى يُسمَّ اللسان، فصيح تمامه، ليلة البدر كأنه ولد وله مال، له التجار
ماًال لهما وخلف والدهما فتويف وجمالها؛ ُحْسنها فرط من فتنة اسمها أخت وله املسلوب،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك جزيًال.

256



٣٧ الليلة كانت فلام

مائة ذلك جملة ومن جزيًال، ماًال لهما خلَّف التاجر ذلك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وكان بغداد. بقصد هذا األحمال: عىل ومكتوب املسك، ونوافح والديباج القز من ِحمل
األحماَل هذه ولده أخذ مدة، ومَضْت تعاىل هللا اه توفَّ فلما بغداد، إىل يسافر أن مراده
بلدته وأهل وأقاربه، أمه وودَّع الرشيد، هارون زمن يف ذلك وكان بغداد، إىل بها وساَفَر
وكان بغداد، إىل وصل حتى السالمة له هللا وكتب تعاىل، هللا عىل متوكًال وخرج سريه، قبل
والوسائد، بالبسط وفرشها حسنة، داًرا له فاستأجر التجار، من جماعة صحبة مسافًرا
اسرتاح، حتى وجلس والجمال، والبغال األحمال تلك فيها ونزَّل الستور، عليها وأرخى
النفيس، القماش من تفاصيل عرشة فيها بقجة أخذ ثم وأكابرها، بغداد تجاُر عليه وسلََّم
وه وتلقَّ وأكرموه، عليه وسلَّموا فالقوه التجار، سوق إىل بها ونزل أثمانها، عليها مكتوب
دينارين، دينار كل يف فربح التفاصيل، وباع السوق، شيخ دكان عىل وأنزلوه بالرتحيب،
ويف كاملة، سنًة كذلك يزل ولم فشيئًا، شيئًا والتفاصيل القماش يبيع وصار غانم، ففرح
له: فقيل ذلك، سبب عن فسأل مقفوًال، بابه فرأى السوق، ذلك إىل جاء الثانية السنة أول
أجًرا تكسب أن لك فهل جنازته، يف يمشون كلهم التجار وذهب التجار، من واحد تويف إنه
مع مىش ثم فتوضأ املحل، عن فدلوه الجنازة، محل عن سأل ثم نعم. قال: معهم؟ وتميش
إىل الجنازة قدام جميعهم التجار مىش ثم امليت، عىل وصلوا املصىل وصلوا أن إىل التجار
املقابر بني ومشوا املدينة، خارج املقربة إىل بالجنازة وصلوا أن إىل غانم فتبعهم املقربة،
الشموع وأحرضوا خيمة، القرب عىل نصبوا امليت أهل فوجدوا املدفن، إىل وصلوا حتى
التجار فجلس القرب، ذلك عىل القرآن يقرءون القراء وجلس امليت، دفنوا ثم والقناديل،
حتى أفارقهم أن أقدر لم أنا نفسه: يف فقال الحياء، عليه غالب وهو أيوب بن غانم ومعهم

معهم. أنرصف
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والحلوى، العشاء لهم فقدَّموا العشاء، وقت إىل القرآن يسمعون جلسوا إنهم ثم
ببضاعته غانم خاطر فاشتغل مكانهم، جلسوا ثم أيديهم، وغسلوا اكتفوا، حتى فأكلوا
بعيًدا الليلَة بتُّ فإن باملال، ومتهم غريب رجل أنا نفسه: يف فقال اللصوص، من وخاف
من وخرج فقام متاعه، عىل وخاف واألحمال. املال من فيه ما اللصوُص رسق منزيل عن
حتى الطريق آثار ويتتبع يميش فسار حاجة، يقيض أنه عىل واستأذنهم الجماعة، بني
أحًدا يََر ولم مغلوًقا، املدينة باب فوجد الليل، نصف الوقت ذلك وكان املدينة، باب إىل جاء
قوة وال حول ال فقال: الذئاب، وعواء الكالب نبيح سوى صوتًا يسمع ولم رائًحا، وال غاديًا
خائًفا اآلن فرصُت مغلوًقا، الباب فوجدُت أجله، من وجئُت مايل عىل خائًفا كنُت باهلل، إال

روحي. عىل
حيطان، بأربعة محوطة تربة فوجد الصباح، إىل فيه ينام محالٍّ له ينظر رجع ثم
وأخذته نوم، يَِجئْه فلم ينام أن وأراد فدخلها مفتوح، الصوَّان من باب ولها نخلة، وفيها
نوًرا فرأى ونظر املكان، باب وفتح قدميه عىل واقًفا فقام القبور، بني وهو ووحشة رجفة
توصل التي الطريق يف ُمقِبًال النور فرأى قليًال فمىش املدينة، باب ناحية يف بُْعٍد عىل يلوح
فوق طلع حتى وتعلََّق الباب، ِبَردِّ وأرسع نفسه عىل غانم فخاف فيها، هو التي الرتبة إىل
الرتبة، من قرب حتى فشيئًا شيئًا الرتبة من يقرتب النور فصار قلبها، يف وتدارى النخلة
فلما وفانوس، فاس يده يف وواحد صندوًقا، حامالن اثنان عبيد؛ ثالثة فرأى النوَر ل فتأمَّ
اآلخر العبد فقال صواب؟ يا لك ما الصندوق: الحاملني العبدين أحد قال الرتبة من قربوا
فقال: مفتوًحا؟ الباَب وخلينا العشاء وقَت هنا ُكنَّا أََما فقال: كافور؟ يا لك ما منهما:
الفاس حامل وهو الثالث لهما فقال مرتبس. مغلق هو ها فقال: صحيح. الكالم هذا نعم،
من يخرجون الغيطان أصحاب أن تعرفان أََما عقلكما! أقل ما بخيتًا: اسمه وكان والنور،
من خوًفا الباب عليهم ويغلقون هنا، فيدخلون املساء عليهم فيميس هنا، ويرتدَّدون بغداد،
عقًال أقل فينا وما صدقَت، له: فقالوا ويأكلوهم؟ يأخذوهم أن مثلنا هم الذين السودان
كان إذا أنه وأظن أحًدا، فيها ونجد الرتبة ندخل حتى تصدِّقوني لم إنكم لهم: فقال منك.

النخلة. فوق هرب النور ورأى أحد فيها
ملا السوداَن هللا فقبََّح العبد! هذا أمكر ما نفسه: يف قال العبد، كالم غانم سمع فلما
يخلصني الذي وما العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال قال: ثم واللؤم. الخبث من فيهم
الحائط عىل تعلَّْق الفأس: معه مَلن قاَال للصندوق الحاملني االثنني إن ثم الورطة؟ هذه من
الباب، لنا فتحَت فإذا رقابنا، عىل الصندوق حمل من تعبنا ألننا صواب؛ يا الباب لنا وافتح
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نقطة. دهنه من يضيع ال بحيث جيًدا قليًا لك ونقليه نمسكهم، الذين من واحد علينا فلك
وراء الصندوق نرمي أننا وهو عقيل، قلة من تذكَّْرتُه يشء من خائف أنا صواب: فقال
الرتبة داخل يف يكون أن خائف أنا فقال: ينكرس. رميناه إْن له: فقاَال ذخريتنا. ألنه الباب
يدخلون الوقت عليهم أمىس إذا ألنهم األشياء؛ ويرسقون الناس، يقتلون الذين الحرامية
قليل يا للصندوق: الحامالن االثنان له فقال معهم. يكون ما مون ويقسِّ األماكن، هذه يف
وفتَحا ونزَال الحائط، عىل وتعلََّقا الصندوق، حمَال ثم هنا؟ يدخلوا أن يقدرون هل العقل،
من بعض فيه الذي واملقطف بالنور لهما واقف بخيت هو الذي الثالث والعبد الباب،
امليش من تعبنا نحن إخوتي، يا منهم: واحد فقال الباب، وقفلوا جلسوا إنهم ثم الجبس.
الرتبة لفتح قوة فينا يَبَْق ولم الليل، نصف الوقت وهذا وقفله، الباب وفتح والحط والشيل
حاجتنا، ونقيض نقوم ثم لنسرتيح، ساعات ثالث هنا نجلس ولكننا الصندوق، ودْفِن
املنتهى إىل املبتدأ من له وقع ما وجميَع تطويشه، سبَب لنا يحكي منَّا واحد كل ولكن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الليلة. هذه فوات ألجل
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ما جميَع يحكي واحد كل لبعضهم: قالوا الثالثة العبيد أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
تكلَّْم. له: فقالوا حكايتي. لكم أحكي أنا النور: حاِمَل كان الذي وهو األول قال له. وقع

صواب األول العبد حكاية

خمس وعمري بلدي من الجالب بي جاء صغريًا كنُت ملا أني إخواني يا اعلموا لهم: قال
وكانوا معها، فرتبيت سنني، ثالث عمرها بنت له وكان جاويش، لواحد فباعني سنني،
عرشة اثنتي عمري صار أن إىل لها، وأغني لها وأرقص البنت أالعب وأنا عيلَّ يضحكون
وهي األيام من يوًما عليها دخلُت أن إىل عنها، يمنعونني وال سنني، عرش بنت وهي سنة،
معطرة كانت ألنها البيت؛ يف الذي الحمام من خرجت وكأنها خلوة، محل يف جالسة
حتى إحلييل فنفر والعبْتُها، فالعبَتْني عرشة، أربع ليلة يف القمر مثل ووجهها مبخرة،
صدري فوق وركبت ظهري، عىل فوقعت األرض عىل فدفعتني الكبري، املفتاح مثل صار
تحكُّ وصارت بيدها، أخذته نافر وهو رأَتْه فلما إحلييل، فانكشف عيلَّ، تتمرغ وصارت
يديها فشبكت وحضنتها عندي، الحرارة فهاجت لباسها، فوق من فرجها أشفار عىل به
فأزال فرجها، ودخل لباسها فتق وإحلييل إال أشعر فما بجهدها، عيلَّ وقرطت عنقي، يف
حالها رأت فلما أمها، عليها فدخَلْت أصحابي، بعض عند هربُت ذلك عاينُت فلما بكارتها،
مدة عليها وصربت وكتَمتْه أبيها، عن حالها وأخفت أمرها تداركت ثم الدنيا، عن غابت
ولم فيه، كنت الذي املكان من أخذوني حتى ويالطفونني ينادونني وهم هذا كل شهرين،
شابٍّا لها خطبت أمها إن ثم كثريًا، يحبونني كانوا ألنهم ألبيها؛ األمر هذا من شيئًا يذكروا
بحالها، يعلم ال وأبوها هذا كل له، َزتْها وجهَّ عندها من وأمهرتها أباها، يزيِّن كان مزينًا،
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زفوها وملا وخصوني، غفلة عىل أمسكوني إنهم ثم جهازها، تحصيل يف يجتهدون وصاروا
أو الحمام إىل رواحها كان سواء راحت، أينما قدامها أميش لها طواشيٍّا جعلوني للعروس
عندها ومكثُت حمامة، قميصها عىل ذبحوا الدخلة وليلة أمرها، سرتوا وقد أبيها، بيت إىل
ماتت أن إىل وعناق تقبيل من أمكنني ما قدر عىل وجمالها بُحْسنها أتمىلَّ وأنا طويلة، مدة
بكم، ارتفقُت وقد املكان، هذا يف ورصُت املال، بيت أخذت ثم وأبوها، وأمها وزوجها هي

والسالم. إحلييل قطع سبب وهذا

كافور الثاني العبد حكاية

كنت ولكن سنني، ثماني ابن أمري ابتداء يف كنت أني إخوتي يا اعلموا الثاني: العبد فقال
وأنزلني الجالب، مني فقلق بعضهم، يف يقعوا حتى كذبة؛ سنة كل يف الجالبة عىل أكذب
قال: عيبه؟ وما له: فقيل عيب؟ عىل العبد هذا يشرتي َمن ينادي: أن وأمره الدالل، يد يف
هذا يف أعطوا َكْم له: وقال الدالل، إىل تاجر رجل فتقدََّم واحدة. كذبة سنة كل يف يكذب
بينه فجمع عرشون. ولك قال: درهم. ستمائة أعطوا قال: عيبه؟ عىل الثمن من العبد
داللته، وأخذ التاجر، ذلك منزل إىل الدالل وأوصلني الدراهم، منه وقبض الجالب، وبني
بالخري، الجديدة السنة هلَّت أن إىل سنتي باقي عنده ومكثُت يناسبني، ما التاجر فكساني
عىل يوم وكل العزومات، يعملون التجار فصار بالنبات، مخصبة مباركة سنة وكانت
والتجار هو فراح البلد، خارج بستان يف سيدي عىل العزومة جاءت أن إىل منهم واحد
وقت إىل ويتنادمون ويرشبون يأكلون فجلسوا وغريه، أكل من إليه يحتاجون ما لهم وأخذ
املنزل، إىل وُرْح البغلة، اركب عبد، يا فقال: البيت، من مصلحة إىل سيدي فاحتاج الظهر،
فلما املنزل، إىل ورحُت أمَره فامتثلُت رسيًعا. وارجع الفالنية الحاجَة سيدتك من وهات
وسمَعْت وصغاًرا، كباًرا الحارة أهل فاجتمع الدموع، وأرخيُت رصخُت املنزل من قربت
سيدي إن لهم: فقلت الخرب، عن وسألوني الباب يل ففتحوا وبناته، سيدي زوجُة صوتي
ركبت لهم جرى ما رأيت فلما عليهم، فوقع وأصحابه هو قديم حائط تحت جالًسا كان

ألخربكم. مرسًعا وجئت البغلة،
وجوههم، عىل ولطموا ثيابهم، وا وشقُّ رصخوا الكالم ذلك وزوجته أوالده سمع فلما
وخلعت بعض، عىل بعضه البيت متاع قلبت فإنها سيدي زوجة ا وأمَّ الجريان، إليهم فأتَْت
كافور، يا ويلك وقالت: ونيلة، بطني حيطانه وسخمت وشبابيكه، طبقاته وكرست رفوفه،
وأخربت إليها فجئت والصيني. األواني هذه ْ وكرسِّ الدواليب، هذه واخرب ساعدني، تعال
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وعىل السقوف عىل ودرُت فيها ما وأتلفُت ودواليبه، عليها ما وأتلفُت البيت، رفوَف معها
الوجه مكشوفَة سيدتي خرَجْت ثم سيداه! وا أصيح: وأنا الجميع، أخرجُت حتى محل كل
مكاَن وأَِرنا قدامنا امِش كافور، يا وقالوا: واألوالد البنات معها وخرج غري، ال رأسها بغطاء
تابوت يف ونحمله الردم، تحت من نُخِرجه حتى الحائط تحت فيه ميت هو الذي سيدك
وهم سيداه! وا أصيح: وأنا قدامهم فمشيت مليحة. خرجًة فنخرجه البيت إىل به ونجيء
من أحٌد يَبَْق فلم نكبتاه! وا مصيبتاه! وا يصيحون: والرءوس، الوجوه مكشوفو خلفي
كلهم وصاروا معنا، جاء إال عجوزة وال صبية وال الصبيان من وال النساء من وال الرجال
فأخربوهم الخرب عن الناس فسأل املدينة، يف بهم فمشيُت البكاء، شدة يف وهم يلطمون
للوايل نميض إننا العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال الناس: فقال مني، سمعوا بما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أخربوه. الوايل إىل وصلوا فلما ونخربه.
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وأخذ وركب الوايل قام وأخربوه، الوايل إىل وصلوا ملا أنهم السعيد امللك أيها بلغني قالت:
قدامهم وأنا الناس، من كثري معهم أثري، تابعني ومشوا والقفف، باملساحي الَفَعلة معه
سيدي ورآني عليهم دخلت فلما وجهي، عىل وألطم رأيس عىل الرتاب وأحثوا وأصيح، أبكي
رآني فلما فداءَها! كنُت ليتني يا سيدتي، بعد عيلَّ يحنُّ َمن سيدتاه! وا وأقول: ألطم وأنا
له: فقلُت الخرب؟ وما الحال هذه وما كافور؟ يا لك ما وقال: لونه، واصفرَّ بُِهَت سيدي
الحائط فرأيت ودخلته، البيت إىل رحُت طلبتَه، بالذي لك ألجيء البيت إىل أرسلتَني ملَّا إنك
سيدتك وهل يل: فقال وأوالدها. سيدتي عىل كلها القاعة فانهدمت وقع، القاعة يف الذي
وهل فقال: الكبرية. سيدتي منهم مات َمن وأول أحد، منهم سلم ما ال، فقال: تسَلم؟ لم
ساملة؟ هي هل أركبها التي البغلة حال وما يل: فقال ال. له: فقلُت الصغرية؟ بنتي سلَمْت
يف ما جميع عىل انطبَقْت اإلصطبل وحيطان البيت حيطان فإن سيدي؛ يا ال له: فقلُت
ولم الردم، تحت وصاروا لحم، كوم كلهم وصاروا والدجاج، واإلوز الغنم عىل حتى البيت،
هذه ويف أحد، منهم يسلم فلم ال، له: فقلت الكبري؟ سيدك وال يل: فقال أحد. منهم يَبَْق
فإن والدجاج واإلوز الغنم وأما أثر، كله ذلك من يَبَْق ولم سكان، وال داٌر يَبَْق لم الساعة

والكالب. القطط أكلها الجميع
نفسه يتمالك أن يقدر ولم ظالًما، وجهه يف الضياء صار كالمي سيدي سمع فلما
أثوابه، َق ومزَّ ظهره، وانكرس الكساح، جاءه بل قدميه، عىل يقف أن يقدر ولم عقله، وال
وجهه عىل يلطم زال وما رأسه، فوق من عمامته ورمى وجهه، عىل ولطم لحيته، ونتف
جرى َمن مصيبتاه! وا آه زوجتاه! وا أوالداه! وا آه يصيح: وصار الدم، منه سال حتى
وا وشقُّ لحاله، ورثوا معه، وبكوا لصياحه، رفقاؤه التجار فصاحت يل؟ جرى ما مثل له
عىل اللطم وأكثر له، جرى ما شدة من يلطم وهو البستان ذلك من سيدي وخرج أثوابهم،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

نظروا هم وإذا البستان، باب من خارجون الجماعة فبينما سكران، كأنه وصار وجهه،
املقبلني، الجماعة فرأوا الجهة تلك إىل فنظروا مزعجة، بأصوات وصياًحا عظيمة، غربة
يرصخون وراءهم التاجر وأهل يتفرجون، الذين والعالم والخلق وجماعته، الوايل وهم
فلما وأوالدها، زوجته سيدي القى َمن فأول زائد، وحزن شديد بكاء يف وهم ويصيحون،
فلما لكم؟ جرى وما الدار، يف لكم حصل وما أنتم حالكم ما لهم: وقال وضحك بُِهت رآهم
وصاحوا: به، أوالده وتعلََّقْت عليه، أنفسهم ورموا أنت. سالمتك عىل هلل الحمد قالوا: رأوه
وجهك أرانا الذي هلل الحمد زوجته: له وقالت أبانا. يا سالمتك عىل هلل الحمد أبتاه! وا
وأصحابك؟ أنت سالمتك كانت كيف له: وقالت رأته، ملا عقلها وطار اندهشت وقد بسالمة.
دارنا أصاب وما وعافية، بخري طيبون نحن فقالوا: الدار؟ يف حالكم كان وكيف لها: فقال
يصيح: وهو األثواب، ممزق الرأس مكشوف إلينا جاء كافوًرا عبدك أن غري الرش، من يشء
حائط تحت جلس سيدي إن فقال: كافور؟ يا الخرب ما له: فقلنا سيداه! وا سيداه، وا
هذه يف أتاني إنه وهللا سيدي: لهم فقال فمات. عليه فوقعت حاجة ليقيض البستان يف
جميًعا. ماتوا وأوالدها سيدتي إن وقال: سيدتاه! أوالد وا سيدتاه، وا يصيح وهو الساعة
شديًدا بكاءً وأبكي أصيح وأنا رأيس، عن ساقطة وعمامتي فرآني جانبه إىل نظر ثم
النحس، عبد يا ويلك يل: فقال عليه، فأقبلُت عيلَّ، فرصخ رأيس، عىل الرتاب وأحثو
جلدك ألسلخنَّ وهللا ولكن عملتَها؟ التي الوقائع هذه ما الجنس! ملعون يا الزانية، ابن يا
ألنك شيئًا؛ معي تعمل أن تقدر ما وهللا له: فقلت عظمك. عن لحمك وأقطعنَّ لحمك، عن
عيبي، عىل اشرتيتني حني عليك يشهدون والشهود الرشط، بهذا عيبي عىل اشرتيتني قد
كمَلِت فإذا كذبة، نصف وهذه واحدة، كذبة سنة كل يف أكذب أني وهو به، عالم وأنت
كله هذا هل العبيد، ألعن يا عيلَّ: فصاح كاملة. كذبة فتبقى اآلَخر، نصفها كذبت السنُة
أنت أعتقتَني إن وهللا فقلت: حر. فأنت عني اذهب كبرية، داهية هو وإنما كذبة؟ نصف
بي فانزل ها أتمَّ أن وبعد الباقي، الكذبة نصَف وأكذب السنة، تكمل حتى أنا أعتقك ما
منها، أقتات صنعة يل ما فإنني تعتقني، وال عيبي عىل به اشرتيتني بما وبعني السوق،

العتق. باب يف الفقهاء ذكرها رشعيٌة، لك ذكرتُها التي املسألة وهذه
جاءوا قد ورجاًال نساءً الحارة، وأهل والناس بالخالئق وإذا الكالم، يف نحن فبينما
بالقضية، وأعلموه الوايل، إىل والتجار سيدي فراح وجماعته، الوايل وجاء العزاء، يعملون
وتعجبوا الكذبة، تلك استعظموا منه ذلك الحارضون سمع فلما كذبة، نصف هذه وأن
وقد سيدي، يقتلني كيف وأقول أضحك، واقًفا فبقيت وشتموني، فلعنوني العجب، غاية
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أخربُت الذي وأنا خرابًا، وجده البيت إىل سيدي مىض فلما العيب؟! هذا عىل اشرتاني
هو كافوًرا إن زوجته: له فقالت املال، من جملة يساوي شيئًا فيه وكرست معظمه،
هذا مثل زنا ولد رأيت ما عمري وهللا وقال: غيظه فازداد والصيني. األواني كرس الذي
أو مدينة خرَّب كان فحينئٍذ كاملة؟ كذبة كانت لو فكيف كذبة! نصف إنها ويقول العبد،
الدنيا عن غبت حتى شديدة علقة فرضبني الوايل، إىل غيظه شدة من ذهب ثم مدينتني.
نفيس وجدُت استفقُت فلما وكواني، فخصاني غشيتي، حال يف باملزيِّن فأتاني عيلَّ، وُغِيش
أعز عىل قلبك أحرقُت عندي، يشء أعز عىل قلبي أحرقَت مثلما سيدي: يل وقال خصيٍّا،
يف الفتن ألقي زلُت وما طواشيٍّا، رصُت ألني ثمن؛ بأغىل فباعني أخذني ثم عندك. يشء
حتى والرشاء، بالبيع أكرب إىل كبري ومن أمري، إىل أمري من وأنتقل فيها، أُباع التي األماكن
سمع فلما خصاي. وعدمت قوتي، وضعَفْت نفيس انكَرسْت وقد املؤمنني، أمري قَرص دخلُت
ثم شنيًعا. كذبًا كذبَت قد خبيث، ابن خبيث إنك له: وقاَال عليه، ضحَكا كالمه العبدان

حكايتك. لنا احِك الثالث: للعبد قالوا

بخيت الثالث العبد حكاية

وقد خصاي، قطع سبب لكم أحكي فأنا بطال، هذا حكى ما كل عمي، أوالد يا لهم: قال
طويلة، معي والحكاية سيدي، وابن سيدتي نكت كنت ألني ذلك؛ من أكثر أستحق كنت
ومعنا الصباح علينا يطلع وربما قريب، عمي أوالد يا الصباح ألن حكايتها وقت هذا وما
فتحناه فإذا الباب، فتح فدونكم أرواحنا، وتروح الناس بني فنفتضح الصندوق هذا
الباب، وفتح الحيط من ونزل تعلََّق ثم خصاي. قطع سبب عىل لكم قلُت محلنا، ودخلنا
كافور وصار قبور، أربعة بني الصندوق قدر عىل حفرًة وحفروا الشمع، وحطوا فدخلوا
يف الصندوق حطوا ثم قامة، نصف حفروا أن إىل بالقفف الرتاب ينقل وصواب يحفر،
أيوب. بن غانم عني عن وغابوا الباب، وردوا الرتبة من وخرجوا الرتاب، عليه وردوا الحفرة،
نفسه: يف وقال الصندوق، يف بما رسه اشتغل وحده، أنه وعلم املكان لغانم خال فلما
من فنزل ضياؤه، وبان والح الفجر برق حتى صرب ثم الصندوق؟ يف يشء أي تَُرى يا
ورضب حجًرا أخذ ثم وخلصه، الصندوق كشف حتى بيده الرتاب وأزال النخلة، فوق
ونازل، طالع ونفسها مبنَّجة، نائمة صبيًة فرأى فيه ونظر الغطاء، وكشف فكرسه القفل
تساوي الجوهر من وقالئد الذهب من ومصاغ حيل وعليها وجمال، حسن ذات أنها إال
عليها، تغامزوا أنهم عرف أيوب بن غانم رآها فلما مال. بثمنها بقي ما السلطان ُمْلك
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وذهب. ُحِيلٌّ وعليها وَجماٍل، ُحْسٍن ذات ُمبنَّجة، نائمًة َصِبيًة فرأى الغطاء، كشف

فلما قفاها، عىل دها ورقَّ الصندوق من أخرجها حتى فيها عاَلَج األمر ذلك َق تحقَّ فلما
فوقع وسعلت، رشقت ثم عطست ومنافسها، مناخرها يف الهواء ودخل األرياح استنشقت
وأداَرْت عينَيْها ففتَحْت الليل، إىل الليل من َلرقد الفيُل ه شمَّ لو بنج قرص حلقها من
أين للريان، أنس وال للعطشان، ري فيك ما ريح، يا ويلك فصيح: بكالم وقالت طرفها،
نجمة الهدى نور الدر شجرة صبيحة وقالت فالتفتَْت أحد، يجاوبها فلم البستان؟ زهر
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وقالت: بطرفها فجالت أحد، يُِجبْها فلم تكلموا. ظريفة حلوة نزهة شهر يف أنت الصبح:
َمن والنشور البعث يوَم ويجازي الصدور، يف ما يعلم َمن يا القبور، يف إنزايل عند وييل

قبور. أربعة بني ووضعني والخدور، الستور بني من بي جاء
وال قصور وال خدور ال سيدتي، يا لها: فقال قدَميْه، عىل واقف وغانم كله هذا
هذه من يك ينجِّ حتى الغيوب م عالَّ امللك إليك ساقه أيوب، بن غانم عبدك إال هذا ما قبور،
إال إله ال أن أشهد قالت: األمَر َقِت تحقَّ فلما وسكت، املطلوب. غاية لك ويحصل الكروب،
وقالت صدرها، عىل يديها وضَعْت وقد غانم، إىل والتفتَْت هللا. رسول محمًدا أن وأشهد هللا،
فقال: أفقُت؟ قد أنا فها املكان، هذا إىل بي جاء َمن املبارك، الشاب أيها عذب: بكالم له
ما جميع لها حكى ثم الصندوق. هذا حاملون وهم أتوا مخصيون عبيد ثالثة سيدتي، يا
ثم تها، بُغصَّ ماتَْت كانت وإال سالمتها، سبب كان حتى املساء عليه أمىس وكيف جرى،
فُقِم مثلك، عند رماني الذي هلل الحمد الشاب، أيها له: فقالت وخربها، حكايتها عن سألها
لحمل فاكرته وبغاًال، مكاريًا وجدَت فإذا الطريق، إىل واخرج الصندوق يف وحطني اآلَن
حكايتي لك وأحكي خريًا، يكون دارك يف رصُت فإذا بيتك، إىل لني ووصِّ الصندوق هذا
شعشع وقد الربية، إىل وخرج ففرح جهتي. من الخري لك ويحصل بقصتي، وأخربك
إىل به وأتى ببغل رجًال فاكرتى ومشوا، الناس وخرجت باألنوار، الشمس وطلعت النهار،
وهو بها وسار قلبه، يف محبتها ووقَعْت الصبية، فيه حط بعدما الصندوق فحمل الرتبة،
وما جزيًال، ماًال تساوي وحلل حيل وعليها دينار، آالف عرشة تساوي جارية ألنها فرحان؛
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وفتحه. الصندوق وأنزل داره، إىل يصل أن صدق

املباح. الكالم
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وأخرج وفتحه بالصندوق، داره إىل وصل أيوب بن غانم أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
واأللوان امللونة، بالبسط مفروًشا مليًحا، محالٍّ املكان هذا فرأت ونظرت منه، الصبية
كبري تاجر أنه فعلمت ذلك، وغري وأحماًال، محزوًما قماًشا ورأت ذلك، وغري املفرحة،
أَحبَّتْه رأته فلما مليح، شاب هو فإذا إليه، ونظرت وجهها كشفت إنها ثم أموال، صاحب
واشرتى السوق نزل ثم والعني. الرأس عىل غانم: لها فقال نأكله. شيئًا لنا هاِت له: وقالت
إليه يحتاج وما نبيذًا، معه وأخذ وشمًعا، نُقًال معه وأخذ حالوة، وصحن مشويٍّا خروًفا
وقبََّلتْه ضحكت الجارية رأَتْه فلما بالحوائج، ودخل البيت إىل وأتى املشموم، آلة من األمر
أن إىل ورشبَا أكَال ثم قلبه، عىل واحتوت املحبة عنده فازدادت تالطفه، وصارت وعانَقتْه،

واحد. وُحْسن واحد سن يف كانا ألنهما بعًضا؛ بعضهما حبَّ وقد الليل، أقبل
فأضاء والقناديل، الشموع وأوقد أيوب، بن غانم املسلوب املتيم قام الليل أقبََل فلما
ويسقيها يمأل وكان وإياها، هو وجلس الحرضة، نصب ثم امُلدام، آلة وأحرض املكان،
وتعلََّقا الفرح بهما وزاد األشعار، وينشدان ويضحكان يلعبان وهما وتسقيه، تمأل وهي
عليهما فغلب الصبح، قريب إىل كذلك يزاال ولم القلوب. مؤلف فسبحان بعضهما، بحب
إىل وخرج أيوب، بن غانم فقام الصباح، أصبح أن إىل موضعه يف منهما كل فنام النوم،
هو وجلس الدار، إىل وأتى وغريه، وخمر ولحم خرضة من إليه يحتاج ما واشرتى السوق،
بعضهما مع ولعبا ورشبَا الرشاب ا أحَرضَ ذلك وبعد اكتفيا، حتى فأكَال يأكالن، وإياها
الجارية تقبيل إىل أيوب بن غانم نفس واشتاقت أعينهما، ْت واسودَّ وجناتهما احمرت حتى
فقالت: قلبي. نار تربد لعلها فيك من بقبلة يل ائذني سيدتي، يا لها: فقال معها، والنوم
إنها ثم قبَّْلتَني. أنك أشعر لم بحيث ا رسٍّ لك وأسمح وأغيب، أسكر حتى اصرب غانم، يا
ذلك فعند وكوفيه، رفيع قميص يف وقعدت ثيابها، بعض وخلعت قدَميْها، عىل قامت
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وهللا فقالت: منك؟ طلبتُه بما يل تسمحني أََما سيدتي، يا وقال: غانم، عند الشهوة تحرََّكِت
أيوب، بن غانم خاطر فانكرس صعب. قول لبايس دكة عىل مكتوب ألنه ذلك؛ لك يصحُّ ال

األبيات: هذه فأنشد املطلوب، عزَّ ملا الغرام عنده وزاد

��َق��ْم ال��سَّ تَ��ْش��ِف��ي ُق��بْ��َل��ٍة ِف��ي أَْم��َرَض��ِن��ي َم��ْن َس��أَْل��ُت
نَ��َع��ْم نَ��َع��ْم َل��ُه: ُق��ْل��ُت أَبَ��ًدا َال َال َف��َق��اَل:
َوابْ��تَ��َس��ْم اْل��َح��َالِل ِم��َن ِب��ال��رَِّض��ا ُخ��ذَْه��ا َف��َق��اَل:
َع��َل��ْم َرأِْس َع��َل��ى إِالَّ َال َق��اَل: َغ��ْص��بً��ا َف��ُق��ْل��ُت:
َونَ��ْم ال��ل��َه َواْس��تَ��ْغ��ِف��ِر َج��َرى ��ا َع��مَّ تَ��َس��ْل َف��َال
ِب��ال��تُّ��َه��ْم يَ��ْح��لُ��و َف��اْل��ُح��بُّ ِب��نَ��ا ِش��ئْ��َت ِب��َم��ا َف��اْظ��نُ��ْن
َك��تَ��ْم أَْو يَ��ْوًم��ا بَ��اَح إِْن ذَا بَ��ْع��َد أُبَ��اِل��ي َوَال

لك ما وتقول: منه تتمنَّع وهي هذا مهجته، يف النريان وانطلقت محبته، زادت ثم
هي وأما الهيام، يف غريق أيوب بن وغانم ومنادمتهما، عشقهما يف يزاَال ولم وصول.
فقام املنام، ذيل عليها وأرخى بالظالم، الليل دخل أن إىل وامتناًعا قسوًة ازداَدْت قد فإنها
فوجدهما وقبََّلهما، رجَليْها وأخذ املقام، بهجة وزاد الشموع، وأوقد القناديل، وأشعل غانم
قتَلْت وَمن هواِك، أسري ارحمي سيدتي، يا وقال: عليهما، وجهه فمرَّغ الطري، الزبد مثل
لك وهللا أنا عيني، ونور سيدي يا فقالت: قليًال، بكى ثم لوالك. القلب سليَم كنُت عيناِك،
له: فقالت املانع؟ وما لها: فقال إيلَّ. تصل ال أنك أعرف أنا ولكن واثقة، وبك عاشقة،

عذري. تقبل حتى قصتي الليلة هذه يف لك سأحكي
وعدته ثم وتالطفه، تقبِّله وصارت بيديها، رقبته عىل وطوََّقْت عليه، تراَمْت إنها ثم
عىل يزاال ولم بعض، من بعضهما حب تمكََّن حتى ويضحكان يلعبان يزاال ولم بالوصال،
تتعزَّز الوصال منها طلب وكلما واحد، فراش عىل ينامان ليلة كل يف وهما الحال ذلك
صرب لهما يَبَْق ولم اآلَخر، قلب من منهما واحد كل حبُّ وتمكََّن كامل، شهر مدة عنه
يده فمدَّ سكرانان، واالثنان معها، راقد وهو الليايل من ليلة كانَْت إن إىل بعضهما عن
َدِت وتعهَّ وقعدت، فانتبهت رستها إىل ونزل بطنها، عىل بيده مرَّ ثم وملََّس، جسدها عىل
ودكتها رسوالها إىل بها ونزل بيده عليها فملََّس ثانيًا، فنامت مربوًطا، فوجدته اللباس
أن أريد قال: تريد؟ الذي ما له: فقالت جانبها، إىل غانم وقعد وقعدت، فانتبهت وجذبها
تعرف حتى أمري لك ح أوضِّ اآلن أنا له: قالت ذلك فعند وأنت. أنا وأتصاىف معك، أنام
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قميصها ذيَل ْت شقَّ ذلك فعند نعم. قال: عذري. لك ويظهر رسي، لك وينكشف قدري،
طرف فأخذ الطرف. هذا عىل الذي اقرأ سيدي، يا وقالت: لباسها، دكة إىل يدها ومدَّْت

النبي. عم ابن يا يل وأنت لك أنا بالذهب: عليه مرقوًما فوجده ونظره، يده يف الدكة
محظية أنني اعلم نعم، قالت: خربك؟ عن يل اكشفي لها: وقال يده نثر قرأه فلما
إىل نظر وكربت، قرصه يف ربَّاني ملا املؤمنني أمري وأن القلوب، قوت واسمي املؤمنني، أمري
يف وأسكنني وأخذني زائدة، محبًة فأَحبَّني والجمال، الحسن من ربي أعطاني وما صفاتي
ثم معي، تراه الذي املصاغ ذلك أعطاني إنه ثم يخدمنني، جواٍر بعرش يل وأمر مقصورة،
الجواري بعض إىل زبيدة السيدة فجاءت البالد، بعض إىل األيام من يوًما ساَفَر الخليفة إن
أنفها يف البنج القطعة هذه فحطِّي القلوب قوت سيدتك نامت إذا وقالت: خدمتي يف التي
الجارية إن ثم وكرامة. حبٍّا الجارية: لها فقالت يكفيك. ما املال من عيلَّ ولك رشابها، يف أو
إيلَّ فجاءت جاريتها، األصل يف كانت ولكونها املال، ألجل فرحانة وهي منها البنج أخذت
يف نفيس ورأيت رجيل، عند رأيس وصارت األرض عىل فوقعُت جويف، يف البنَج ووضَعِت
وأنعمت ا، رسٍّ العبيد وأحرضت الصندوق، ذلك يف حطَّتْني حيلتها ْت تمَّ وملا أخرى، دنيا
النخلة، فوق فيها نائًما كنَت التي الليلة يف العبيد مع وأرسلتني البوابني، وعىل عليهم
إيلَّ وأحسنَت املكان هذا إىل بي أتيَت وأنت يَديَْك، عىل نجاتي وكانت رأيت، ما معي وفعلوا
وال قدري فاعرف غيبتي، يف للخليفة جرى الذي أعرف وما قصتي وهذه اإلحسان، غاية
الخليفة، محظية أنها َق وتحقَّ القلوب، قوت كالَم أيوب بن غانم سمع فلما أمري. تشهر
نفسه، يعاتب املكان من ناحية يف وحده وجلس الخليفة، هيبة من خيفًة ورائه إىل َر تأخَّ
الغرام شدة من فبكى وصول؛ إليها له ليس التي عشق يف متحريًا وصار أمره، يف ويتفكر
قلوَب أشغل َمن فسبحان العدوان، من له وما الزمان، يشكو وصار والهيام، الَوْجد ولوعة

البيتني: هذين وأنشد حبة، وزَن منها األنذاَل يُْعِط ولم باملحبة، الكرام

َم��نْ��ُه��وُب اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��ِع َم��ْع َوَع��ْق��لُ��ُه َم��تْ��ُع��وُب اْألَْح��بَ��اِب َع��َل��ى اْل��ُم��ِح��بِّ َق��ْل��ُب
تَ��ْع��ِذي��ُب ِف��ي��ِه َوَل��ِك��ْن َع��ذٌْب اْل��ُح��بُّ َل��ُه ُق��ْل��ُت ؟ اْل��ُح��بُّ َم��ا ِل��ي: َق��اَل َوَق��اِئ��ٌل

وباحت قلبها، يف حبه وتمكَّن وقبَّلته، واحتضنَتْه القلوب قوت إليه قامت ذلك فعند
خوًفا عنها يتمنَّع وهو وقبَّلته، بيديها رقبته عىل وطوَّقت املحبة، من عندها وما برسها، له
طلع أن إىل بعضهما محبة بحر يف غريقان وهما الزمان من ساعًة ثَا تحدَّ ثم الخليفة، من
األمر، إليه يحتاج ما وأخذ عادته، عىل السوق إىل وخرج أثوابه، ولبس غانم فقام النهار،
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له: وقالت َمْت وتبسَّ البكاء عن سكتَْت رأته فلما تبكي، القلوب قوت فوجد البيت، إىل وجاء
عىل أقدر ال فإني َكَسنٍَة، عني غبتَها التي الساعة هذه إن وهللا قلبي، محبوب يا أوحشتني
واقِض كان، ما ودَْع اآلَن بنا فُقِم بك، ولعي شدة من حايل لك بيَّنُْت قد أنا وها فراقك،
السبع؟ موضع يف الكلب يجلس كيف يكون، ال يشء هذا إن باهلل، أعوذ قال: مني. إربك
هي وزادت ناحية، يف وجلس منها، نفسه جذب ثم أقربه. أن عيلَّ يحرم ملوالي والذي
به، باالفتضاح وهامت فسكَرا والعبته، ونادمته جانبه إىل جلَسْت ثم عنها، بامتناعه محبة

األبيات: هذه منشدًة فغنَّْت

َم��تَ��ى إَِل��ى ��ُدوُد ال��صُّ َه��ذَا َم��تَ��ى َف��ِإَل��ى يَ��تَ��َف��تَّ��تَ��ا أَْن َك��اَد اْل��ُم��تَ��يَّ��ِم َق��ْل��ُب
��تَ��ا تَ��تَ��َل��فَّ أَْن اْل��ِغ��ْزَالِن َف��َع��َواِئ��ُد ِج��نَ��ايَ��ٍة ِب��َغ��يْ��ِر َع��نِّ��ي ُم��ْع��ِرًض��ا يَ��ا
اْل��َف��تَ��ى يَ��ْح��ِم��لُ��ُه اْألَْم��ِر َه��ذَا ُك��لُّ َم��ا َوَص��بَ��ابَ��ٌة َزاِئ��ٌد َوَه��ْج��ٌر َص��دٌّ

غانم قام ثم الليل، إىل يرشبان يزاال ولم لبكائه، هي وبكت أيوب، بن غانم فبكى
الثاني؟ الفرش هذا مَلن القلوب: قوت له فقالت وحده، مكان يف فرش كل فرشني، وفرش
للسيد يشء وكل النمط، هذا عىل إال ننام ال الليلة ومن لك، واآلَخر يل هذا لها: فقال
فأبى، وقدر. بقضاء يجري يشء وكل هذا، من دعنا سيدي، يا فقالت: العبد. عىل حرام
هللا. معاذ فقال: سوية. إال ننام ما وهللا وقالت: فيه غرامها وزاد قلبها، يف النار فانطلقت
والهيام، الَوْجد بها واشتدَّ والغرام، العشق بها فزاد الصباح، إىل وحده ونام عليها، وغلب
هو ما كل ويقول: عنها، يمتنع منه تقرب كلما وهي طوال، أشهر ثالثَة ذلك عىل وأقاَما
املسلوب، املتَيَّم أيوب بن غانم مع املطال بها طال فلما العبد. عىل حرام بالسيد مخصوص

األبيات: هذه أنشَدْت والكروب، الشجون بها وزادت

َع��نِّ��ي ِب��اْإلِْع��َراِض أَْغ��َراَك َوَم��ْن ال��تَّ��َج��نِّ��ي َه��ذَا َك��ْم اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��َع
َف��نِّ ُك��لَّ اْل��َم��َالَح��ِة ِم��َن َوُح��ْزَت َم��ْع��نً��ى ُك��لَّ ال��رََّش��اَق��ِة ِم��َن َح��َويْ��َت
َج��ْف��ِن ِب��ُك��لِّ ��َه��اَد ال��سُّ َوَوكَّ��ْل��َت َق��ْل��ٍب ِل��ُك��لِّ اْل��َغ��َراَم َوأَْج��َريْ��َت
تَ��ْج��ِن��ي أََراَك اْألََراِك ُغ��ْص��َن َف��يَ��ا تُ��ْج��نَ��ى اْألَْغ��َص��اَن َق��بْ��َل��َك َوأَْع��ِرُف
اْل��ُم��َج��نِّ أَْربَ��اَب تَ��ِص��ي��ُد أََراَك ِل��ي َف��َم��ا َص��يْ��ٌد ِب��ال��ظِّ��بَ��ا وََع��ْه��ِدي
ِب��أَنِّ��ي تَ��ْع��َل��ْم َل��ْم َوأَنْ��َت ُف��ِت��نْ��ُت أَنِّ��ي َع��نْ��َك أَُح��دُِّث َم��ا َوأَْع��َج��ُب
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ِم��نِّ��ي َف��َك��يْ��َف ِم��نْ��َك َع��َل��يْ��َك أََغ��اُر َف��ِإنِّ��ي ِل��ي ِب��َوْص��ِل��َك تَ��ْس��َم��ْح َف��َال
ال��تَّ��َج��نِّ��ي َه��ذَا َك��ْم اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��َع َح��يٍّ��ا ُدْم��ُت َم��ا ِب��َق��اِئ��ٍل َوَل��ْس��ُت

املتيَّم أمر من كان ما فهذا عنها. غانًما يمنع والخوف مدًة، الحال هذه عىل وأقاموا
بقوت فعَلْت الخليفة غيبة يف فإنها زبيدة، أمر من كان ما وأما أيوب. غانم املسلوب
وسأل جاء إذا للخليفة أقول ما نفسها: يف تقول ة متحريِّ صارت ثم األمر، ذلك القلوب
لها: وقالت ها، ِرسِّ عىل وأطلَعتْها عندها كانت بعجوز فدَعْت له؟ جوابي يكون وما عنها؟
اعلمي الحال: فهمت ملا العجوز لها فقالت الفرط؟ فيها فرط قد القلوب وقوت أفعل كيف
ميت صورة يعمل أن َوأْمريه نجار أي أرسيل ولكن الخليفة، مجيءُ َقُرَب أنه سيدتي يا
أن القرص يف َمن كلَّ َوأْمري والقناديل، الشموع حوله وتُوَقد قربًا، له ويحفروا خشب، من
يشيعوا أن سفره من أتى الخليفة أن علموا إذا والخدام جواريك َوأْمري األسود، يلبسوا
ويعظم ماتَْت، القلوب قوت إن له يقولون الخرب عن وسأل دخل فإذا الدهليز، يف الحزن
ويعزُّ يبكي، ذلك سمع فإذا قرصها. يف دفنَتْها سيدتنا عند معزتها ومن فيها، أجَرَك هللا
زبيدة عمي بنت إن نفسه: يف قال فإن الختمات، لقراءة قربها عىل القرَّاء يسهر ثم عليه،
القرب، من بإخراجها فأمر الهيام عليه غلب أو القلوب. قوت هالك يف سعت غريتها من
وهي وأخرجوها آدم ابن هيئة عىل التي الصورة تلك عىل حفروا ولو ذلك، من تفزعي فال
من أنِت فامنعيه لينظرها عنها األكفان إزالة الخليفة أراد فإن الفاخرة، باألكفان نة مكفَّ
ويردُّها ماتت، أنها حينئٍذ فيصدِّق حرام. عورتها رؤية له: وتقول تمنعه واألخرى ذلك،

الورطة. هذه من تعاىل هللا شاء إن وتخلصني فعلك، عىل ويشكرك مكانها، إىل
أن وأمرتها خلعة، عليها فخلعت صوابًا، رأته كالمها زبيدة السيدة سمعت فلما
النجار وأمَرِت األمر، ذلك يف العجوُز فرشَعِت املال، من جملًة أعطتها بعدما ذلك تفعل
فكفنتها زبيدة السيدة إىل بها جاءت الصورة تمام وبعد ذكرنا، كما صورة لها يعمل أن
الجواري وأمرت السواد، ولبست القرب، حول البُُسط وفرَشِت والقناديل، الشموع وأوقدت
الخليفة أقبََل مدة بعد ثم ماتت. القلوب قوت أن القرص يف األمر واشتهر السواد، يلبسن أن
والخدام الغلمان فرأى القلوب، قوت إال شغل له ما ولكن قرصه، إىل وطلع غيبته، من
رآها زبيدة السيدة عىل القرص دخل فلما فؤاده، فارتجف السواد البسني كلهم والجواري
أفاق فلما عليه، مغشيٍّا فوقع القلوب؛ قوت بموت فأخربوه ذلك عن فسأل األسود، البسة
عندي معزتها من أنني املؤمنني، أمري يا اعلم زبيدة: السيدة له فقالت قربها، عن سأل
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فوجد القلوب، قوت ليزور القرص إىل السفر بثياب الخليفة فدخل قرصي. يف دفنتُها
إنه ثم فعلها، عىل شكرها ذلك رأى فلما موقدة، والقناديل والشموع مفروشة البُُسط
بحفر أمر الوسواس عليه غلب فلما ومكذِّب، مصدِّق بني ما يزل ولم أمره، يف حائًرا صار
تعاىل، هللا من خاف لرياها، عنها يزيله أن وأراد الكفن رأى فلما منه، وأخرجها القرب
واملقرئني، الفقهاء بإحضار الحال يف أمر الخليفة إن ثم مكانها. إىل ُردُّوها العجوز: فقالت
قاعًدا يزل ولم عليه، ُغِيش أن إىل يبكي القرب بجانب وجلس قربها، عىل الختمات وقرءوا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك كامًال. شهًرا قربها عىل

276



٤١ الليلة كانت فلام

أن فاتفق شهر، مدة قربها عىل يرتدَّد يزل لم الخليفة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ونام بيوتهم إىل يديه بني من والوزراء األمراء انفضاض بعد الحريم عىل دخل الخليفة
وفتح تنبََّه النوم عليه غلب أن وبعد جارية، رجليه وعند جارية رأسه عند فجلست ساعة،
لها: قالت خيزران! يا ويلك رجليه: عند للتي تقول رأسه عند التي الجارية فسمع عينيه،
عىل يسهر إنه حتى جرى، بما علم عنده ليس سيدنا إن لها: قالت قضيب؟ يا يشء ألي
يشء أي القلوب وقوت األخرى: لها فقالت النجار. صنعة رة منجَّ خشبة إال فيه يكن لم قرب
تحكََّم فلما وبنَّجتها، بنًجا جارية مع أرسلت زبيدة السيدة أن اعلمي فقالت: أصابها؟
يف يرمياها أن وأمرتهما وكافور، صواب مع وأرسلتها صندوق يف وضعتها منها البنج
سالمة فقالت: تَُمْت؟ لم القلوب قوت السيدة هل قضيب! يا ويلك خيزران: فقالت الرتبة.
تاجر شاب عند القلوب قوت إن تقول: زبيدة السيدة سمعت أنا ولكن املوت، من شبابها
ويسهر يبكي هذا وسيدنا أشهر، أربعة اليوم بهذا عنده لها وإن الدمشقي، غانم اسمه

ميت. فيه يكن لم قٍرب عىل الليايل
من الجاريتان فرغ فلما كالمهما، يسمع والخليفة الحديث بهذا تتحدثان وصارتا
مدة أيوب بن غانم عند القلوب قوت وأن زور، القرب هذا وأن القضية، وعرف الحديث
الوزيُر أقبََل ذلك فعند دولته، أمراء وأحرض وقام شديًدا، غضبًا غضب أشهر، أربعة
بجماعة جعفر يا انزل بغيظ: الخليفة له فقال يديه، بني األرَض وقبََّل الربمكي، جعفر
بد وال القلوب، قوت بجاريتي وائتوني داره عىل واهجموا أيوب، بن غانم بيت عن واسأل
والوايل وأتباعه هو جعفر نزل ذلك فعند والطاعة. بالسمع جعفر فأجابه أعذِّبه. أن يل
الوقت ذلك يف خرج غانم وكان غانم، دار إىل وصلوا أن إىل سائرين يزالوا ولم صحبته،
منها، التفاتة فالحت القلوب، وقوت هو منها ليأكل يده يمد أن وأراد لحم، بقدرة وجاء
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به وداروا مجردة، بسيوف واملماليك والظََّلَمة والوايل والوزير بالدار، أحاط البالء فوجَدِت
فأيقنت سيدها، الخليفة إىل وصل خربها أن عرفت ذلك فعند السواد، بالعني يدور كما
حبيبي، يا له: وقالت غانم إىل نظرت إنها ثم محاسنها. َْت وتغريَّ لونها، واصفرَّ بالهالك،
ال له: فقالت الدار؟ هذه يف ورزقي ومايل أذهب، أين وإىل أعمل كيف لها: فقال بنفسك. ِفرَّ
الخروج يف أصنع كيف عيني، ونور حبيبتي يا لها: فقال مالك. ويذهب تهلك لئالَّ تمكث
خلقانًا وألبَستْه الثياب، من عليه ما نزعت إنها ثم تََخْف. ال له: فقالت بالدار؟ أحاطوا وقد
خبز بعض فيها وحطَّْت رأسه، فوق ووضَعتْها اللحم فيها كان التي القدر وأخذت بالية،
يدي يف يشء أي أعرف فأنا مني؛ عليك وال الحيلة بهذه اخرج له: وقالت طعام، وزبدية

الخليفة. من
حامل وهو بينهم من خرج عليه، به أشاَرْت وما القلوب قوت كالم غانم سمع فلما
الوزير وصل فلما نيته. بربكة واألرضار املكائد من ونجا الستار، عليه وسرت القدر،
تزيَّنَْت وقد القلوب قوت إىل ونظر البيت، ودخل حصانه عن َل ترجَّ الدار ناحية إىل جعفر
ثمنه، وغال حمله َخفَّ ا ممَّ وتحف وجواهر ومصاغ ذهب من صندوًقا ومألت وتبهَرَجْت
سيدي، يا له: وقالت يديه، بني األرض وقبََّلِت قدميها، عىل قامت جعفر عليها دخل فلما
إال أوصاني ما إنه سيدتي يا وهللا لها: قال جعفر ذلك رأى فلما هللا. حكم بما القلم جرى
يل علَم وال دمشق، إىل بها وذهب تجاراته، حزم أنه اعلم فقالت: أيوب. بن غانم بقبض
جعفر: فقال املؤمنني. أمري قرص إىل وتحمله الصندوق هذا يل تحفظ أن وأريد ذلك، بغري
وهي الخالفة دار إىل معهم القلوب وقوت بحمله وأمر الصندوق أخذ ثم والطاعة. السمع

معزَّزة. مكرَّمة
ما جميع جعفر له وحكى الخليفة إىل هوا توجَّ غانم، دار نهبوا أن بعد هذا وكان
لقضاء عجوًزا بها وألزم فيه، وأسكنها مظلم بمكان القلوب لقوت الخليفة فأمر جرى،
الزيني سليمان بن محمد لألمري مكتوبًا كتب ثم بها، فحش غانًما أن ظنَّ ألنه حاجتها؛
بن غانم عىل تقبض يديك إىل املكتوب وصول ساعة ومضمونه: دمشق، يف نائبًا وكان
األسواق: يف ونادى رأسه، عىل ووضعه قبََّله إليه املرسوم وصل فلما إيلَّ. وترسله أيوب
قد وأخته غانم أم فوجدوا الدار، إىل فجاءوا أيوب. بن غانم بدار فعليه ينهب أن أراد َمن
الخرب. ما يعلَما ولم الدار، ونهبوا عليهما فقبضوا تبكيان، عنده وقعدتا قربًا، لهما صنعتَا
ما سنة مدة من له: فقالتا أيوب، بن غانم عن سألهما السلطان عند أحرضوهما فلما

مكانهما. إىل فردوهما خرب. عىل له وقفنا
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فإنه املسلوب، املتيَّم أيوب بن غانم أمر من كان ما وأما أمرهما، من كان ما هذا
يزل ولم وسار قلبه، انفطر حتى نفسه عىل يبكي وصار أمره، يف َ تحريَّ نعمته سلبت ملا
فدخل بلد، إىل وصل حتى امليش به وأَرضَّ الجوع، به ازداد وقد النهار، آِخر إىل سائًرا
الجوع غاية يف وهو وارتمى املسجد حائط إىل ظهره وأسند فرش، عىل وجلس املسجد
القمل، جلده وركب الجوع، من قلبه خفق وقد الصباح، إىل هناك مقيًما يزل ولم والتعب،
فوجدوه الصبح، يصلُّون البلدة تلك أهل فأتى أحواله، َْت وتغريَّ ُمنِْتنًَة، رائحته وصارت
برداَن وجدوه عليه أقبلوا فلما الئحة، النعمة آثار وعليه الجوع، من ضعيًفا مطروًحا
سبب وما غريب يا أنت أين من له: وقالوا أكمامه، بَلِيَْت قد عتيًقا ثوبًا فألبسوه جائًعا،
شدة عرف بعضهم إن ثم جوابًا. عليهم يردَّ ولم وبكى إليهم ونظر عينه ففتح ضعفك؟
الشمس، طلعت حتى عنده وقعدوا فأكل، ورغيفني عسل بسكرجة له وجاء فذهب جوعه،

ألشغالهم. انرصفوا ثم
واملرض، الضعف عليه تزايد وقد عندهم وهو شهًرا، الحالة هذه عىل يزل ولم
املارستان إىل يوصلوه أن عىل اتفقوا ثم أمره، يف بعضهم مع وتشاوروا عليه فتعطَّفوا
وأخته، أمه وهما عليه، دخلتَا قد سائلتني بامرأتني وإذا كذلك هم فبينما ببغداد، الذي
فلما يعرفهما، ولم الليلة، تلك عنده ونامتا رأسه، عند الذي الخبز أعطاهما رآهما فلما
فوق الضعيف هذا احمل لصاحبه: وقالوا جمًال، وأحرضوا القرية أهل أتاه يوم ثاني كان
األجر. لك فيحصل يتعاىف لعله املارستان باب عىل فأنَزَله بغداد، إىل وصلت فإذا الجمل،
بالفرش وحملوه املسجد، من أيوب بن غانم أخرجوا إنهم ثم والطاعة. السمع لهم: فقال
ولم الناس، جملة من عليه يتفرجان وأخته أمه وجاءت الجمل، فوق عليه نائم هو الذي
هذا هو هل تَُرى فيا ابننا، غانًما يشبه إنه وقالتا: َلتْاه وتأمَّ إليه نظرتا ثم به، يعلَما
وينوح، يبكي فصار الجمل، فوق محمول وهو إال يُِفْق لم فإنه غانم وأما ال؟ أم الضعيف
أن إىل وأخته أمه سافرت ثم تعرفانه، ولم عليه تبكيان وأخته أمه ينظرون القرية وأهل
وأخذ املارستان باب عىل أنزله حتى به سائًرا يزل لم فإنه ال الَجمَّ وأما بغداد. إىل وصلتا
نظروا الطريق يف الناس درجت فلما الصباح، إىل هناك راقًدا غانم فمكث ورجع، جمله
ومنع السوق شيخ جاء حتى عليه يتفرجون الناس يزل ولم الخالل، ِرق صار وقد إليه
يف قتلوه املارستان أدخلوه متى ألنهم املسكني؛ بهذا الجنة أكسب أنا وقال: عنه، الناس
له ووضع جديًدا، فرًشا له وفرش بيته، إىل فحملوه بحمله صبيانه أمر ثم واحد. يوم
له وسخنت رت تشمَّ ثم الرأس. عىل فقالت: بنصح. اخدميه لزوجته: وقال جديدة، مخدة
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رشاب، قدح وسقته جواريها، لبس من ثوبًا وألبسته وبدنه، ورجليه يديه وغسلت ماء
الكروب. به فزادت القلوب، قوت محبوبته وتذكََّر فأفاق ورد، ماء عليه ت ورشَّ

الخليفة عليها غضب ملا فإنه القلوب، قوت أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك …
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مكان يف وأسكنها الخليفة عليها غضب ملا القلوب قوت أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عىل األيام من يوًما َمرَّ الخليفة أن فاتفق يوًما، ثمانني الحال هذا عىل فيه استمرت مظلم،
حبيبي يا قالت: إنشادها، من فرغت فلما األشعار، تنشد القلوب قوت فسمع املكان، ذلك
انتَهَك َمن حرمَة وحفظَت أساءك، مَلن أحسنَت قد نفسك! أعف وما أحسنك، ما غانم، يا
بني املؤمنني وأمري أنت تقف أن بد وال أهلك، وَسبَى َسبَاك وهو حريمه، وسرتَْت حرمتك،

املالئكة. هم والشهود هللا هو القايض يكون يوم يف عليه وتنتصف عادل، حاكم يَدْي
وأرسل قرصه فدخل مظلومة، أنها علم شكواها، وفهم كالمها الخليفة سمع فلما
قوت يا فقال: القلب، حزينة العني باكية وهي طرقت يديه بني حرضت فلما لها، الخادم
إيلَّ، أحَسَن َمن إىل أسأُت أني وتزعمني الظلم، إىل وتنسبينني مني، تتظلَّمني أراِك القلوب،
له: فقالت حريمه؟ وَسبَيُْت حريمي وسَرتَ حرمته، وانتهكُت حرمتي حفظ الذي هو فَمن
حول ال الخليفة: فقال املؤمنني. أمري يا نعمتك وحقِّ بفاحشة يقربني لم فإنه أيوب؛ بن غانم
محبوبي عليك تمنَّيُْت قالت: مرادك. أبلغك فأنا عيلَّ، تمني القلوب قوت يا باهلل، إال قوة وال
املؤمنني، أمري يا فقالت: مكرًَّما. هللا شاء إن أحرضه قال: كالمها سمع فلما أيوب. بن غانم
فقالت: عطائه. يف يردُّ ال كريٍم هبَة وهبتُِك أحرضتُه إْن فقال: له؟ تهبني أحرضته إن
لك. بدا ما افعيل لها: فقال به. يجمعني هللا لعل عليه ر أدوِّ أن يل ائذن املؤمنني، أمري يا

ثاني وطلعت عنه، وتصدَّقت املشايخ فزارت دينار، ألف ومعها وخرجت ففرحت
ثم الغرباء. عىل بها ْق تصدَّ له: وقالت دراهم، السوق عريف وأعطت التجار، سوق إىل يوم
فطلبت الجوهرجية، وسوق الصاغة سوق ودخلت دينار، ألف ومعها جمعة ثاني طلعت
إليها فنظر الغرباء. عىل بها ْق تصدَّ له: وقالت دينار ألف له فدفعت فحرض، السوق عريف
الشاب هذا إىل وتنظري داري إىل تذهبي أن لك هل لها: وقال السوق، شيخ وهو العريف



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

ليس العريف ولكن املسلوب، املتيَّم أيوب بن غانم هو وكان أكمله! وما أظرفه ما الغريب
أِحبَّتَه. فاَرَق عاشق أو نعمته، ُسِلبَْت مديون مسكني رجل أنه يظن وكان معرفة، به له
يوصلني َمن معي أرسل له: فقالت أحشاؤها، به وتعلَّقت قلبها، خفق كالمه سمعت فلما
عىل فشكرته الغريب فيها التي الدار إىل فأوصلها صغريًا، صبيٍّا معها فأرسل دارك. إىل
األرَض وقبََّلِت العريف زوجة قامت العريف، زوجة عىل وسلمت الدار تلك دخلت فلما ذلك،
وقالت: فبكت عندكم؟ الذي الضعيف أين القلوب: قوت لها فقالت عرفتها، ألنها يديها بني
راقد هو الذي الفرش إىل فالتفتَْت النعمة. أثر وعليه ناس ابن أنه إال سيدتي، يا هو ها
صار أن إىل ورق نحوله، وزاد حاله ْت تغريَّ قد ولكنه بذاته، هو كأنه فرأته َلتْه، وتأمَّ عليه
فصارت عليه، الشفقة أخذتها ولكن هو، أنه ْق تتحقَّ فلم أْمُره عليها وانبَهَم كالخالل،
واألدوية، الرشاب له ورتبت بالدهم. يف أمراء كانوا وإن مساكني الغرباء إن وتقول: تبكي
ألجل سوق كل يف تطلع وصارت قرصها، إىل وطلعت وركبت ساعة، رأسه عند جلست ثم

غانم. عىل التفتيش
سيدة يا وقال: القلوب قوت عىل بهما ودخل فتنة، وأخته بأمه أتى العريف إن ثم
أثر وعليهما الناس، وجوه من وهما وبنت، امرأة اليوم هذا يف مدينتنا دخل قد املحسنات،
مخالة، رقبتها يف معلقة منهما واحدة وكل الشعر، من ثيابًا البستان لكنهما الئح، النعمة
ذلِّ عن وتصونيهما لتأويهما إليك بهما أتيُت أنا وها حزينة. وقلوبهما باكية، وعيونهما
وهللا فقالت: الجنة. بسببهما ندخل هللا شاء وإن اللئام، لسؤال أهًال ليستا ألنهما السؤال؛
وأمها فتنة دخلت ذلك فعند بالدخول، فأمرهما هما؟ وأين إليهما، شوَّْقتَني لقد سيدي يا
وهللا وقالت: عليهما بكت جمال ذاتا وهما القلوب قوت نظرتهما فلما القلوب، قوت عىل
الفقراء نحب إننا سيدتي، يا العريف: فقال الغنى. أثر عليهما ويلوح نعمة، أوالد إنهما
ديارهم. وأخربوا نعمتهم وسلبوا الظََّلَمُة عليهم جاَر ربما وهؤالء الثواب، ألجل واملساكني
نحيبهما، فزاد املسلوب، املتيَّم أيوب بن غانم وتفكرتا شديًدا، بكاءً بكتا املرأتني إن ثم
نريده، بَمن يجمعنا أن هللا نسأل قالت: أمه إن ثم لبكائهما، القلوب قوت بَكْت بكتا فلما
أم املرأة هذه أن علمت الكالم هذا القلوب قوت سمعت فلما أيوب. بن غانم ولدي وهو
وقالت عليهما أقبلت أفاقت فلما عليها، ُغِيش حتى هي فبكت أخته، األخرى وأن معشوقها،
وأدرك تحزنَا. فال شقاوتكما، وآِخر سعادتكما أول اليوم فهذا عليكما، بأس ال لهما:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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أن العريف أمرت ثم تحزنَا. ال لهما: قالت القلوب قوت أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بهما وتتوىص َحَسنة، ثيابًا وتُلِبسهما الحمام، تُدِخلهما زوجته ويخيلِّ بيته، إىل يأخذهما
وذهبت القلوب، قوت ركبت يوم ثاني ويف املال. من جملة وأعطته اإلكرام، غاية وتُكِرمهما
ورأت إحسانها، وشكرت يديها، وقبَّلت إليها فقامت زوجته، عند ودخلت العريف، بيت إىل
فظهرت الثياب، من عليهما ما ونزعت الحمام، العريف زوجة أدخَلتْهما وقد وأخته غانم أم
الذي املريض عن العريف زوجَة سأَلْت ثم ساعًة، تحاِدثهما فجلست النعمة، آثار عليهما
العريف وزوجة هي فقامت ونعوده. عليه نطلُّ بنا قوموا فقالت: بحاله. هو فقالت: عندها،
املسلوب املتيَّم أيوب بن غانم سمعهن فلما عنده، وجلسن عليه، ودخلن وأخته، غانم وأم
رأسه ورفع روحه، له ْت ُردَّ — عظمه ورقَّ جسمه انتحل قد وكان — القلوب قوت يذكرون
بقولها: وصاحت فعرفته َقتْه وتحقَّ إليه فنظرت القلوب! قوت يا ونادى: املخدة فوق من
فقال املسلوب. املتيَّم أيوب بن غانم لعلك له: فقالت مني. اقربي لها: فقال حبيبي. يا نعم
صاحتا كالَمهما وأمه أخته سمعت فلما عليها، مغشيٍّا وقَعْت ذلك فعند هو. أنا نعم لها:
القلوب: قوت له فقالت استفاقوا، ذلك وبعد عليهما، مغشيٍّا ووقعتَا فرحتاه! وا بقولهما:
جرى ما جميع له وحَكْت إليه وتقدَّمت وأختك. وبأمك بك شملنا جمع الذي هلل الحمد
كالمي فصدََّق املؤمنني. أمري يا الحقَّ لك أظهرُت قد له قلُت إني وقالت: الخليفة، مع لها
ففرح لك. وهبني الخليفة إن لغانم: قالت ثم يراك. أن يتمنَّى اليوم وهو عنك، وريض

أحرض. حتى تربحوا ال القلوب: قوت لهم فقالت الفرح، غايَة بذلك
الذي الصندوق وحملت قرصها، يل وانطلقت وساعتها، وقتها من قامت إنها ثم
الدنانري هذه خذ له: وقالت إياها، العريف وأعطت دنانري، منه وأخرجت داره، من أخذته
وغري منديًال، وعرشين القماش، أحسن من كوامل بدالت أربع منهم شخص لكل واشِرت
وعملت بغسلهم، وأمرت الحمام، وبغانم بهما دخلت إنها ثم إليه. يحتاجون مما ذلك
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الثياب، ولبسوا الحمام من خرجوا أن بعد التفاح، وماء الخولنجان وماء املساليق لهم
املكرر، السكر وتسقيهم واملساليق، الدجاج لحَم تُطِعمهم وهي أيام ثالثَة عندهم وأقامت
الثياب، عليهم ت وغريَّ وخرجوا ثانيًا الحمام وأدخلتهم أرواحهم، لهم ْت ُردَّ أيام ثالثة وبعد
بالقصة، وأعلَمتْه يَديْه بني األرَض وقبََّلِت الخليفة إىل وذهبت العريف، بيت يف وخلتهم
فلما حرضتَا. قد وأخته أمه وأن املسلوب، املتيَّم أيوب بن غانم سيدها حرض قد وأنه
قوت وكانت إليه، جعفر فنزل بغانم. عيلَّ للخدام: قال القلوب قوت كالم الخليفة سمع
بني ليُحِرضك إليك أرَسَل قد الخليفة إن له: وقالت غانم عىل ودخلت سبقته قد القلوب
وأعطته فاخرة، حلة وألبسته الكالم. وعذوبة الَجنان وثَبات اللسان بفصاحة فعليك يديه،
بجعفر وإذا عليه. داخل وأنت الخليفة حاشية إىل البذَل أَْكِثَر له: وقالت بكثرة، دنانري
ظهر وقد يديه، بني األرض وقبِّل وحيَّاه، وقابََله غانم فقام بغلته، عىل وهو عليه أقبََل
أمري عىل دخَال حتى سائَريْن يزاَال ولم جعفر فأخذه مجده، طالع وارتفع سعده، كوكب
الدولة وأرباب والنواب والحجاب واألمراء الوزراء إىل نظر يديه بني حرض فلما املؤمنني،
اإلشارة، أنيق العبارة، رقيق الجنان، ثابت اللسان، فصيح غانم وكان الصولة، وأصحاب

األبيات: هذه وأنشد الخليفة إىل نظر ثم األرض، إىل برأسه فأطرق
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َوال��نِّ��ي��َراِن ال��طُّ��وَف��اِن َع��ِن ْث َح��دِّ ال��نَّ��َدى َف��يَّ��اِض اْل��َع��َزَم��اِت ��ِد ُم��تَ��َوقِّ
اْإلِي��َواِن َوَص��اِح��ِب اْل��َم��َق��اِم ذَا ِف��ي َق��يْ��َص��َر ِم��ْن ِب��َغ��يْ��ِرِه يَ��ْل��َه��ُج��وَن َال
ال��تِّ��ي��َج��اِن َج��َواِه��َر ��َالِم ال��سَّ ِع��نْ��َد أَْع��تَ��اِب��ِه ثَ��َرى َع��َل��ى اْل��ُم��لُ��وُك تَ��َض��ُع
اْألَذَْق��اِن َع��َل��ى ِل��َه��يْ��بَ��ِت��ِه َخ��رُّوا أَبْ��َص��اُرُه��ْم َل��ُه َش��َخ��َص��ْت إِذَا َح��تَّ��ى
��ْل��َط��اِن ال��سُّ َوَج��َالَل��َة اْل��ُع��َال ُرتَ��َب ال��رَِّض��ا َم��َع اْل��ُم��َق��اُم ذَاَك َويُ��ِف��ي��ُدُه��ْم
ِك��ي��َواِن ذَُرى ِف��ي ِخ��يَ��اَم��َك َف��اْض��ِرْب َواْل��َف��َال اْل��َف��يَ��اِف��ي ِب��َع��ْس��َك��ِرَك َض��اَق��ْت
اْإلِنْ��َس��اِن َس��َع��اَدُة ��ِع��ي��ِد ال��سَّ َس��ْع��ُد ��ًال ُم��تَ��َف��ضِّ ُم��ْح��ِس��نً��ا اْل��َك��َواِك��َب َواْق��ِر
َج��نَ��اِن َوثَ��بْ��ِت تَ��ْدِب��ي��ٍر ُح��ْس��ِن ِم��ْن َع��نْ��َوًة ��يَ��اِص��ي ال��صَّ َش��اِم��َخ��َة َوَم��َل��ْك��َت
اِن��ي َوال��دَّ ِب��َه��ا اْل��َق��اِص��ي اْس��تَ��َوى َح��تَّ��ى ُك��لِّ��َه��ا اْل��بَ��ِس��ي��َط��ِة ِف��ي َع��ْدَل��َك َونَ��َش��ْرَت

لسانه، فصاحة وأعجبه رونقه، محاسن من الخليفة طرب شعره من فرغ فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك منطقه. وعذوبة
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٤٤ الليلة كانت فلام

ونظمه بفصاحته الخليفة أعَجَب ملا أيوب بن غانم أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عىل وأطلعني قصتك، يل ارشح له: قال ثم منه، فدنا مني. ادُن له: قال منطقه، وعذوبة
اإلعادة يف وليس املنتهى، إىل املبتدأ من له جرى بما الخليفة وحدَّث فقعد خربك. حقيقة
ذمته، فأبرأ ذمتي. أبرئ وقال: إليه، وقرَّبه عليه خلع صادق أنه الخليفة علم فلما إفادة،
أن أمر ثم بذلك، الخليفة ففرح لسيده. يداه ملكت وما العبد إن املؤمنني، أمري يا له: وقال
وسمع إليه، وأخته أمه فنقل كثريًا، شيئًا والجرايات الجوامك من له ورتَّب قٌرص، له يُفَرد
وأنا جاريتك، إنها غانم: له فقال منه، فخطبها فتنة، الُحْسن يف فتنة أخته بأن الخليفة
ودخل الكتاب، وكتبوا والشهود بالقايض وأتى دينار، ألف مائة وأعطاه فشكره مملوكك.
فلما القلوب. قوت عىل أيوب بن وغانم فتنة، عىل الخليفة فدخل واحد؛ نهار يف وغانم هو
يُدوَّن وأن آخره، إىل أوله من لغانم جرى ما جميع يُؤرَّخ أن الخليفة أمر الصباح أصبح
ويفوِّض األقدار، ترصفات من ب فيتعجَّ بعده، يأتي َمن عليه يطَّلع أن ألجل السجالت يف

والنهار. الليل خالق إىل األمر

املكان وضوء برشكان ولَديْه مع النعمان عمر امللك حكاية

جرى وما املكان، ضوء وولده رشكان وولده النعمان عمر حكاية من بأعجب هذا وليس
حكايتهم؟ وما امللك: قال والغرائب. العجائب من لهم

بن امللك عبد خالفة قبل دمشق بمدينة كان أنه السعيد امللك أيها بلغني قالت:
األكارسة امللوك قهر قد الكبار، الجبابرة من وكان النعمان، عمر له يقال ملٌك مروان
من يخرج غضب وإذا مضمار، يف أحد يجاريه وال بنار، له يُصطىل ال وكان والقيارصة،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

واألمصار، القرى سائر يف حكمه ونفذ األقطار، جميع ملك قد وكان النار، لهيب منخريه
املرشق حكمه يف ودخل البالد، أقىص إىل عساكره ووصلت العباد، جميَع له هللاُ وأطاع
والسودان، والحبشة والحجاز واليمن والصني، والسند الهند من بينهما وما واملغرب،
كسيحون األنهار، مشاهري من األرض يف وما البحار، وجزائر بكر وديار والروم والشام
فرجعوا األخبار، بحقيقة ليأتوه العمار أقىص إىل ُرُسَله وأرسل والفرات، والنيل وجيحون
ُهم َعمَّ وقد لهيبته، خضعت الجبابرة وجميع لطاعته، أذعنت الناس سائر بأن وأخربوه
الهدايا إليه وُحِمَلْت الشأن، عظيم كان ألنه واألمان؛ العدل بينهم وأشاع واالمتنان، بالفضل

والعرض. طولها يف األرض خراج إليه وُجِبَي مكان، كل من
وأباد الشجعان، وقهر الزمان، آفات من آفًة نشأ ألنه رشكان؛ اه سمَّ قد ولد له وكان
رشكان إن ثم بعده. من بامُلْلك وأوىصله مزيد، من عليه ما شديًدا حبٍّا والده فأحبه األقران؛
العباد؛ جميَع له هللاُ أطاع سنة عرشون العمر من له وصار الرجال، مبلغ بلغ حني هذا
نَّة، والسُّ بالكتاب نساء أربع له النعمان عمر والده وكان والعناد، البأس شدة من به ملا
واحدة من يُرَزق لم عواقر والباقي إحداهن، من وهو رشكان، بغري منهن يُرَزق لم لكنه
وتلك القبطيَّة، السنة أيام عدد عىل رسيَّة وستون ثالثمائة له كان ذلك ومع بولد، منهن
املقاصري وكانت مقصورة، منهن واحدة لكل بنى قد وكان األجناس، سائر من الرساري
قرص كل يف وجعل السنة، شهور عدد عىل قًرصا عرش اثني بنى فإنه القرص، داخل من
الجواري تلك وأسَكَن مقصورة، وستني ثالثمائة املقاصري جملة فكانت مقصورة، ثالثني
سنة بعد إال يأتيها وما عندها، يبيت ليلة منهن رسيَّة لكل وفَرَض املقاصري، هذه يف
ففرح اآلفاق، سائر يف اشتهر رشكان ولده إن ثم الزمان، من مدًة ذلك عىل فأقام كاملة؛
جارية أن املقدر باألمر واتفق والبالد، الحصون وفتح َ وتجربَّ فطغى قوًة، وازداد والده به
شديًدا فرًحا ففرح بذلك، امللك وعلم حملها، واشتهر حملت قد النعمان عمر جواري من
فعلم إليها، يُحِسن وصار حملها، يوم َخ فأرَّ ذكوًرا. كلها تكون ونسيل ذريتي لعل وقال:
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األمر. عليه وعظم فاغتمَّ بذلك رشكان
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٤٥ الليلة كانت فلام

وعظم اغتمَّ حملت قد أبيه جارية أن علم ملا رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إن الجارية هذه إن نفسه: يف فأضمر اململكة. يف ينازعني َمن جاءني قد وقال: ذلك، عليه

نفسه. يف ذلك وكتم قتلتُه. ذكًرا ولًدا ولدت
وكان رومية، كانت فإنها الجارية، أمر من كان ما وأما رشكان، أمر من كان ما هذا
اسمها وكان كثرية، تحًفا معها وأرسل قيسارية، صاحب الروم ملُك هديًة إليه بعثها قد
وافر عقل ذات وكانت ِعْرًضا، وأصونهن وجًها، وأجملهن الجواري أحسن وكانت صفية،
من أشتهي كنت امللك، أيها له: وتقول عندها، مبيته ليلة امللك تخدم وكانت باهر، وجمال
وصيانته. أدبه يف وأباِلغ لك، تربيته أُحِسن حتى ذكًرا ولًدا مني يرزقك أن السماء إله
كريس عىل فجلست أَْشُهرها، كملت حتى كذلك زالت فال الكالم، ذلك ويعجبه امللك، فيفرح
صالح، بولد يرزقها أن هللا وتدعو ، فتصيلِّ العبادَة تُحِسن صالح، عىل وكانت الطلق،
بما يخربه خادًما بها وكَّل قد امللك وكان دعاءها. منها هللا فتقبََّل والدته، عليها ويسهل
وضعت فلما بذلك، يعرِّفه َمن أرَسَل رشكان ولده وكذلك أنثى؟ أم ذكر هو هل تضعه
الحارضين فأعلمَن القمر، من أبهى بوجه بنتًا فوجدنه القوابل، لته تأمَّ املولود ذلك صفية
فرًحا ففرح بذلك، أخربه رشكان رسول وكذلك بذلك، وأخربه امللك رسول فرجع ذلك،

شديًدا.
أحشائي بأن أحسُّ فإني ساعًة، عيلَّ أمهلوا للقوابل: صفية قالت الخدام انرصف فلما
ثانيًا، مولوًدا فوضعت عليها هللا ل وسهَّ ثانيًا، الطلق وجاءها تأوََّهْت ثم آَخر. يشء فيها
ففرحت مورَّد، أحمر وَخدٍّ أزهر بجبني البدر، يشبه ذكًرا ولًدا فوجدنه القوابل إليه فنظرت
الزغاريد أطلقوا وقد الخالص، صفية ورمت حرض، َمن وكل والحشم والخدام الجارية به
واستبرش، ففرح الخرب النعمان عمر وبلغ فحسدنها، بذلك الجواري بقية فسمع القرص، يف



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

الجواري ورضبت وقبََّله، عليه انحنى ثم املولود، إىل ونظر رأسها، وقبََّل عليها ودخل وقام
الزمان، نزهة وأخته املكان ضوء املولود يسموا أن امللك وأمر باآلالت، ولعبت بالدفوف
ام والُخدَّ املراضع من يخدمهم َمن امللك لهم وأفَرَد والطاعة، بالسمع وأجابوا أمره فامتثلوا
يكلُّ مما ذلك وغري واألدهان، واألرشبة السكر من الرواتب لهم ورتب والدايات، والحشم
وأظهرت املدينة فُزيِّنت األوالد، من امللك هللا رزق بما دمشق أهل وسمع اللسان. وصفه عن
بولده النعمان عمر امللك وَهنَّْوا الدولة، وأرباب والوزراء األمراء وأقبل والرسور، الفرح
إكرامهم يف وزاد عليهم وخلع ذلك، عىل امللك فشكرهم الزمان، نزهة وبنته املكان ضوء
أن إىل الحالة تلك عىل زال وما والعام. الخاص من الحارضين إىل وأحسن اإلنعام، من
األربعة وبعد وأوالدها، صفية عن يسأل األيام من قليل كل بعد وهو أعوام، أربعة مىض
برتبيتهما وأوصاها كثري، يشء واألموال والحلل والحيل املصاغ من إليها يُنَقل أن أمر أعوام

أدبهما. وُحْسن
يعلم ولم ذكًرا، ولًدا ُرِزَق النعمان عمر والده أن يعلم ال رشكان امللك وابن هذا كل
وهو وأعوام أيام مضت أن إىل املكان ضوء خرب عليه وأخفوا الزمان، نزهة سوى ُرِزق أنه
األيام من يوًما جالس النعمان عمر فبينما الفرسان، ومبارزة الشجعان بمقارعة مشغول
رسل إلينا وصل قد امللك، أيها وقالوا: يديه، بني األرض وقبَّلوا اب، الُحجَّ عليه دخل إذ
بني والتمثل عليك الدخول يريدون وإنهم العظمى، القسطنطينية صاحب الروم ملك من
بالدخول، لهم أذن ذلك فعند ألمره. َمَردَّ فال وإال نُدِخلهم، بذلك امللك لهم أِذَن فإْن يديك،
فقبَّلوا إقبالهم، سبب وما حالهم عن وسألهم عليهم، وأقبل إليهم مال عليه دخلوا فلما
إليك أرسلنا الذي أن اعلم الطويل، الباع صاحب الجليل، امللك أيها وقالوا: يديه، األرضبني
القسطنطينية، بمملكة املقيم النرصانية، والعساكر اليونانية البالد صاحب أفريدون امللك
ذلك يف والسبب قيسارية، صاحب وهو عنيد جبار مع شديد حرب يف اليوَم أنه يُعِلمك
عهد من الزمان قديم من كنًزا الفتوحات بعض يف وجد أنه اتفق العرب ملوك أحد أن
قدر عىل مدورات خرزات ثالث فيه وجد ما جملة ومن تُحَىص، ال أمواًال منه فنقل إسكندر،
نظري، له يوجد ال الذي الخالص األبيض الجوهر أغىل من الخرزات وتلك النعام، بيض
كثرية، وخواص منافع ولهن األرسار، من أمور اليوناني بالقلم عليها منقوش خرزة وكل
معلَّقة الخرزة دامت ما ألم يصبه لم منهن خرزة عليه ُعلِّقت مولود كل أن خواصهن ومن

يسخن. وال يَُحمُّ وال عليه،
أفريدون امللك إىل أرسل األرسار، من فيها ما وعرف بها ووقع عليها، يده وضع فلما
مال، فيها واحدة مركبني: ز وجهَّ خرزات، الثالث جملتها ومن واملال، التحف من هدايا
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٤٥ الليلة كانت فلما

نفسه من يعرف وكان البحر، يف لها يتعرَّض ْن ممَّ الهدايا تلك تحفظ رجال فيها واألخرى
فيها التي املراكب وطريق سيما ال العرب، ملك لكونه مراكبه عىل يتعدَّى أن يقدر أحد ال أنه
سواحل يف وليس إليه، هة متوجِّ وهي القسطنطينية، ملك مملكة يف الذي البحر يف الهدايا
عليهما فخرج بالدنا، من قربا أن إىل سافرا املركبني َز جهَّ فلما رعاياه، إال البحر ذلك
فأخذوا قيسارية، صاحب عند من عساكر وفيهم األرض، تلك من الطُرق ُقطَّاع بعض
فبلغ الرجال، وقتلوا خرزات، والثالث والذخائر، واألموال التحف من املركبني يف ما جميع
فهزموه األول من أقوى عسكًرا إليهم فأرسل فهزموه، عسكًرا إليهم فأرسل ملكنا، ذلك
وأنه عسكره، جميع يف بنفسه إال إليهم يخرج ال أنه وأقسم امللك، اغتاظ ذلك فعند أيًضا،
ملكها عليها يحكم التي البالد وجميع أرضها ويرتك قيسارية، يخرب حتى عنهم يرجع ال
عنده من بعسكر يمدنا أن النعمان عمر امللك والسلطان القوة صاحب من واملراد خرابًا،
من ويرجو الهدايا، أنواع من شيئًا معنا ملكنا إليك أرسل وقد الفخر، له يصري حتى
عمر امللك يدي بني األرض قبَّلوا الرسل إن ثم باإلسعاف. عليه ل والتفضُّ قبولها، إنعامك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك النعمان.
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٤٦ الليلة كانت فلام

عمر امللك يدي األرضبني قبَّلوا القسطنطينية ملك رسل أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
خواص من جارية خمسني الهدية وكانت بالهدية، أعلموه ثم له، حكوا أن بعد النعمان
وكل والفضة، الذهب من بمناطق الديباج من أقبية عليهم مملوًكا وخمسني الروم، بالد
كذلك، والجواري الذهب، من مثقال ألف تساوي لؤلؤة فيها الذهب من حلقة أذنه يف مملوك
بإكرام وأمر بهم، وفِرح َقِبلهم امللك رآهم فلما جزيًال. ماًال يساوي ما القماش من وعليهم
كبريًا شيًخا وكان وزيٌر بينهم من فنهض يفعل، فيما يشاورهم وزرائه عىل وأقبل الرسل،
األمر يف ما امللك، أيها وقال: النعمان، عمر امللك يدي بني األرض فقبَّل دندان، له يقال
غلمان، يديه بني ونحن رشكان، ولدك قائدهم وتجعل جراًرا، عسكًرا ز تجهِّ أنك من أحسن
فقبلتها، هدية إليك وأرسل بك استجار قد الروم ملك أن األول لوجهني؛ أحسن الرأي وهذا
عدوَّه وهزم الروم ملك عن عسكرك منع فإذا بالدنا، عىل يجرس ال العدو أن الثاني والوجه
إىل الخرب وصل إذا سيما وال والبالد، األقطار سائر يف ذلك ويشيع إليك، األمر هذا ينسب
واألموال. والتحف الهدايا إليك يحملون فإنهم املغرب؛ أهل بذلك وسمع البحر، جزائر

وقال عليه، وخلع واستصوبه أعجبه دندان، وزيره من الكالم هذا امللك سمع فلما
رشكان وولدي العسكر، مقدم يف أنت تكون أن وينبغي امللوك، تستشريه َمن مثلك له:
وأخربه القصة، عليه َقصَّ حرض فلما ولده، بإحضار أمر امللك إن ثم العسكر. ساقة يف
ال وأنه للسفر، والتجهيز األهبة بأخذ وأوصاه دندان، الوزير قاله وبما الرسل، قاله بما
فارس آالف عرشة عسكره من ينتخب أن وأمره عليه، به يشور فيما دندان الوزيَر يخالف
يف وقام النعمان، عمر والده قاله ما رشكان فامتثل الشدة. عىل صابرين العدَّة، كاملني
وأنفق عظيًما ماًال وأخرج قرصه دخل ثم فارس، آالف عرشة عسكره من واختار الوقت
ثم ألمره، مطيعني يديه بني األرض فقبَّلوا أيام. ثالثة أمهلتكم قد لهم: وقال املال، عليهم
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السالح، خزائن دخل رشكان إن ثم الشأن، وإصالح األهبة يف وأخذوا عنده من خرجوا
املسوَّمة، الخيل منه واختار اإلصطبل دخل ثم والسالح، العدد من إليه يحتاج ما وأخذ
وخرج املدينة، ظاهر إىل العساكر خرجت ثم أيام، ثالثة أقاموا ذلك وبعد ذلك. غري وأخذ
املال، من خزائن سبع له وأهدى يديه، بني األرض فقبَّل رشكان، ولده لوداع النعمان عمر
وأجابه يديه بني األرَض فقبََّل رشكان، ولده بعسكر وأوصاه دندان، الوزير عىل وأقبل
سائر يف دندان الوزير بمشاورة وأوصاه رشكان ولده عىل امللك وأقبل والطاعة، بالسمع
العسكر كبار أمر رشكان إن ثم املدينة، دخل أن إىل والده ورجع ذلك فَقِبل األمور،

يتبعهم. ما غري فارس آالف عرشَة عدَّتهم وكانت عليه، بعرضهم
وركب والرايات، األعالم وانترشت النفري، وصاح الطبول، ِت وُدقَّ حملوا، القوم إن ثم
سائرين يزالوا ولم رءوسهم، عىل تخفق واألعالم دندان وزيره جانبه وإىل رشكان امللك ابن
الليلة. تلك وباتوا واسرتاحوا، فنزلوا الليل، وأقبل النهار وىلَّ أن إىل تقدمهم والرسل
مدة الطريق عىل يدلونهم والرسل سائرين يزالوا ولم وساروا، ركبوا الصباح أصبح فلما
األشجار كثري الجهات، واسع واٍد عىل والعرشين الحادي اليوم يف أرشفوا ثم يوًما، عرشين
ثالثة فيه واإلقامة بالنزول رشكان فأمرهم ليًال، الوادي ذلك إىل وصولهم وكان والنبات،
دندان الوزير ونزل وشماًال، يمينًا العسكر وافرتق الخيام، ورضبوا العساكر فنزل أيام،

الوادي. ذلك وسط يف القسطنطينية صاحب أفريدون رسل وصحبته
نزلوا حتى ساعًة بعدهم وقف العسكر وصول وقت يف كان فإنه رشكان، امللك وأما
ذلك يكشف أن وأراد جواده، ِعنان أرخى إنه ثم الوادي، جوانب يف وتفرقوا جميعهم،
وأرض الروم بالد أول يف فإنهم إياه؛ والده وصية ألجل بنفسه الحرس ويتوىل الوادي
لم إنه ثم دندان، الوزير عند بالنزول وخواصه مماليكه أمر أن بعد وحده فسار العدو،
وغلب فتعب ربعه، الليل من مىض أن إىل الوادي جوانب يف جواده ظهر عىل سائًرا يزل
جواده، ظهر عىل ينام أنه عادة له وكان الجواَد، يُرِكض أن يقدر ال فصار النوم، عليه
بعض يف به فدخل الليل، نصف إىل به سائًرا الجواد يزل ولم نام النوم عليه هجم فلما
بحافره الجواد َدقَّ حتى رشكان ينتبه فلم األشجار، كثرية الغابة تلك وكانت الغابات،
الخافقني؛ يف وأضاء القمر عليه طلع وقد األشجار بني نفسه فوجد فاستيقظ األرض، يف
وال حول ال وهي: قائلها يخجل ال كلمة وقال املكان، ذلك يف نفسه رأى ملَّا فاندهشرشكان
القمر رأى ه، يتوجَّ أين يدري ال متحريِّ الوحوش من خائف كذلك هو فبينما باهلل. إال قوة
يسبي وضحًكا عاليًا، وصوتًا مليًحا كالًما فسمع الجنة، مروج من كأنه مرج عىل أرشف
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نهٍر عىل أرشف حتى ومىش األشجار، يف جواده عن رشكان امللك فنزل الرجال، عقول
هذا إن املسيح، وَحقِّ تقول: وهي بالعربية تتكلم امرأة كالم وسمع يجري، املاء فيه فرأى
ورشكان هذا كل بزنارها. وكتفتها رصعتُها بكلمة تكلََّمْت َمن كلُّ ولكن مليح، غري مكان
وطيور يسبح، بنهر هو فإذا نظر ثم املكان، طرف إىل انتهى حتى الصوت جهة إىل يميش
املكان وذلك ترشح، الحظ املعاني بلغاتها والطيور ترتع، ووحوش تسنح، وغزالن تمرح،

البيتان: هذان مثله أوصاف يف قيل كما النبات، بأنواع مزركش

ِب��ِإْرَس��اِل يَ��ْج��ِري َف��ْوِق��َه��ا ِم��ْن َواْل��َم��اءُ َزْه��َرتِ��َه��ا ِع��نْ��َد إِالَّ اْألَْرُض تَ��ْح��ُس��ُن َم��ا
ِم��ْف��َض��اِل ُك��لِّ َوُم��ْع��ِط��ي اْل��َع��َط��ايَ��ا ُم��ْع��ِط��ي ُم��ْق��تَ��ِدًرا ��أِْن ال��شَّ اْل��َع��ِظ��ي��ِم َل��ِه اْإلِ ُص��نْ��ُع

الهواء يف شاهقة قلعة الدير داخل ومن ديًرا، فيه فرأى املكان ذلك إىل رشكان فنظر
يديها بني امرأة وهناك الرياض، تلك إىل منه املاء يجري نهر وسطها ويف القمر، ضوء يف
وكلهن األبصار، يدهش ما والحلل الحيل أنواع من وعليهن األقمار، كأنهن جواٍر عرش

األبيات: هذه فيهن قيل كما بديعات، أبكار

اْل��َع��َواِل��ي اْل��ِب��ي��ِض ِم��َن ـ��ِه ِف��ي��ـ ِب��َم��ا اْل��َم��ْرُج يُ��ْش��ِرُق
اْل��ِخ��َالِل بَ��ِدي��َع��اِت ِم��ْن َوَج��َم��اًال ُح��ْس��نً��ا َزاَد
َوَدَالِل ُغ��نْ��ٍج ذَاِت َق��َواًم��ا َه��يْ��َف��اءَ ُك��لُّ
َواِل��ي ال��دَّ َك��َع��نَ��اِق��ي��ِد ِل��ُش��ُع��وٍر َراِخ��ي��اٍت
ِب��ال��نِّ��بَ��اِل َراِم��ي��اٍت ِب��ُع��يُ��وٍن َف��اِت��نَ��اٍت
ال��رَِّج��اِل ِل��َص��نَ��اِدي��ِد َق��اِت��َالٍت َم��اِئ��س��اٍت

تمامه، عند البدر كأنها جارية بينهن فوجد العرش، الجواري هؤالء إىل رشكان فنظر
والصفات، الذات يف كاملة معقرب، وصدغ أهدب، وطرف أبلج، وجبني ج، مزجَّ بحاجب

األبيات: هذه مثلها يف الشاعر قال كما

��ْم��َه��ِريَّ��اِت ِل��ل��سَّ ُم��ْخ��ِج��ٌل َوَق��دَُّه��ا بَ��ِدي��َع��اٍت ِب��أَْل��َح��اٍظ َع��َل��يَّ تَ��ْزُه��و
اْل��َم��َالَح��اِت أَنْ��َواُع ال��ظَّ��ْرِف ِم��َن ِف��ي��َه��ا اَه��ا َخ��دَّ اْل��َح��ْق��ِل َوَوْرُد إَِل��يْ��نَ��ا تَ��بْ��ُدو
اْل��َم��َس��رَّاِت ُص��بْ��ِح َع��َل��ى يَ��لُ��وُح َل��يْ��ٌل َط��ْل��َع��ِت��َه��ا نُ��وِر ِف��ي ُط��رَّتَ��َه��ا َك��أَنَّ
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القمر. عليه طلع وقد األشجار بني نفَسه فوجد رشكان، فاستيقظ

القمر يغيب أن قبل أصارعكم حتى تقدَّموا للجواري: تقول وهي رشكان فسمعها
وتكتفها الحال، يف فترصعها إليها م تتقدَّ منهن واحدة كل فصارت الصباح. ويأتي
عجوز جارية إىل التفتت ثم الجميع، رصعت حتى وترصعهن تصارعهن تزل فلم بزنارها،
للجواري؟ برصعك أتفرحني فاجرة، يا عليها: كاملغضبة وهي لها وقالت يديها، بني كانت
قوة لك كان إْن ولكن بنفسك؟ تعجبني فكيف مرة، أربعني رصعتهن وقد عجوز أنا فها
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بني رأسك وأجعل لك، أقوم ملصارعتي وقمِت ذلك أردِت فإن فصارعيني، مصارعتي عىل
لها: وقالت إليها وقامت باطنًا، منها غيًظا امتألت وقد ظاهًرا، الجارية َمِت فتبسَّ رجليك.
لها: قالت معي؟ تمزحني أم حقيقًة، أتصارعينني املسيح بحق الدواهي، ذات سيدتي يا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك حقيقًة. أصارعك بل
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أتصارعينني املسيح بحق الدواهي: لذات قالت ملا الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
سمعت فلما قوة. لك كان إن للرصاع قومي لها: قالت حقيقة. أصارعك لها: قالت حقيقة؟
لها وقامت قنفذ، شعر كأنه بدنها شعر وقام شديًدا، غيًظا اغتاظت ذلك، منها العجوز
إن ثم فاجرة. يا عريانة وأنا إال أصارعك لن املسيح وحقِّ العجوز: لها فقالت الجارية،
ونزعتها ثيابها، تحت يديها وأدخلت لباسها، فكت أن بعد حريًرا منديًال أخذت العجوز
حية أو معطاء عفريتة كأنها فصارت وسطها، يف وشدته املنديل وملت جسدها، فوق من
ثم إليهما، ينظر ورشكان هذا كل كفعيل. افعيل لها: وقالت الجارية، عىل انحنت ثم رقطاء،
ذلك، فعلت ملا العجوز إن ثم ويضحك، العجوز صورة تشويه يف يتأمل صار رشكان إن
لها فبان رساويلها وشمرت مرتني، وثنتها يمانية فوطة وأخذت مهل، عىل الجارية قامت
أعكانه، من املسك يفوح وبطن مربرب، ناعم البلور من كثيب وفوقهما املرمر، من ساقان
العجوز عليها انحنَْت ثم رمان، كفحيل نهدان فيه وصدر النعمان، بشقائق مصفح كأنه
العجوز، تغلب الجارية أن هللا ودعا السماء إىل رأسه رشكان فرفع ببعضهما، وتماَسَكا
رقبتها يف اليمني ويدها شقتها، يف الشمال يدها ووضعت العجوز، تحت الجارية فدخلت
عىل فوقعت الخالص وأرادت يديها، من العجوز فانفلتت يديها، عىل ورفعتها حلقها، مع
عفرت رضطتني رضطت ثم القمر، يف شعرتها فبانت فوق، إىل رجالها فارتفعت ظهرها،
عىل وقع حتى منهما رشكان فضحك السماء؛ يف األخرى ودخنت األرض، يف إحداهما
عىل مرمية العجوز غري أحًدا يََر فلم وشماًال، يمينًا والتفت حسامه، وسلَّ قام ثم األرض،

الدواهي. ذات اِك سمَّ َمن كذب ما نفسه: يف فقال ظهرها،
مالءة العجوز عىل ورمت الجارية فأقبلت بينهما، يجري ما ليسمع منهما تقرََّب ثم
ما الدواهي، ذات سيدتي يا لها: وقالت إليها، واعتذرت ثيابها وألبستها رفيعة، حرير من
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عىل هلل فالحمد يدي، بني من انفلتِّ أنت ولكن لك، حصل ما جميع ال رصعك إال أردُت
غابت أن إىل ماشيًة تزل ولم خجلها، من تميش فقامت جوابًا، عليها تردَّ فلم السالمة.
يف رشكان فقال وحدها، واقفة والجارية مرميات، مكتَّفات الجواري وصارت البرص، عن
لبختي، إال املكان هذا إىل الجواد بي وسار النوم، عيلَّ غلب ما سبب، رزق لكل نفسه:
إذا كالسهم به ففرَّ ولكزه جواده، ركب ثم يل. غنيمة تكون معها وما الجارية هذه فلعل
الجارية رأته فلما أكرب. هللا صاح: ثم غالفه، من مجرَّد حسامه وبيده القوس، من فرَّ
فصارت ووثبَْت أذرع، ستة عرضه وكان النهر، جانب عىل قدَميْها وحطَّْت قائمًة، نهَضْت
قطعت ألنك هذا؟ يا أنت َمن صوتها: برفيع ونادت رجليها عىل قامت ثم اآلَخر، جانبه عىل
أين وإىل أنت؟ أين من عساكر. يف حملت قد كأنك ْرصَت حسامك جرَّْدَت وحني رسورنا،
اللئام، أخالق من الكذب فإن تكذب وال لك، أنفع الصدق فإن مقالك يف فاصدق تذهب؟
فيه خالصك الذي املكان هذا إىل جئَت حتى الطريق عن الليلة هذه يف تهَت أنك شك وال
آالف أربعة إلينا لجاء واحدة رصخة فيه رصخنا لو مرج، يف أنك واعلم الغنيمات. أكرب
أردَت وإْن أرشدناك، الطريق إىل نرشدك أن أردَت فإن تريد؟ الذي ما لنا فُقْل بطريق،

أرفدناك. الرِّْفد
هذه يف رست وقد املسلمني، من غريب رجل أنا لها: قال كالمها رشكان سمع فلما
الجواري هؤالء من أحسن غنيمًة أجد فلم أغتنمها، غنيمًة أطلب بنفيس منفرًدا الليلة
اعلم الجارية: له فقالت أصحابي. إىل بهنَّ وأرجع فآخذهن املقمرة، الليلة هذه يف العرش
شني؟ الكذب إن لك قلُت أََما غنيمتك، هنَّ ما وِهللا والجواري إليها، وصلَت ما الغنيمة أن
أخاف أني لوال املسيح، وحقِّ له: فقالت غريه؟ عن باهلل يكتفي الذي السعيد إن لها: فقال
ولكن ورجاًال، خيًال األرض عليك مألت صيحة صحُت َلكنُت ، يديَّ عىل هالكك يكون أن
يل وتحلف جوادك عن تنزل أن منك أطلب فأنا الغنيمة أردَت وإن الغرباء، عىل أشفق أنا
عىل فضعني رصعتَني فإن وأنت، أنا وأتصارع السالح من بيشء إيلَّ تتقرب ال أنك بدينك
غدرك، من أخاف فإني يل، فاحلف فيك؛ أتحكَّم رصعتُك وإن غنيمًة، كلنا وخذنا جوادك
عديُت يل حلفَت فإن عجز. أحد بكل الثقة فإن طباًعا الغدر كان إذا األخبار: يف ورد وقد
بطل أني تعرف إنها نفسه: يف وقال أخذها يف رشكان فطمع عندك. وجئت وأتيتك إليك
تأخذي حتى بيشء أقربك ال إني به تثقني بما حلِّفيني لها: وقال ناداها ثم األبطال. من
ما املال من يل فإن رصعِتني فإن منِك، أتقرَّب فحينئٍذ ألصارعك، مني ادُن وتقويل أهبتك
بذلك. رضيت أنا الجارية: فقالت الكربى. الغنيمة فهي أنا رصعتُِك وإْن نفيس، به أشرتي

298



٤٧ الليلة كانت فلما

اآلن احلف له: فقالت اآلَخر. أنا رضيت ملسو هيلع هللا ىلص النبي وحقِّ وقال: ذلك يف رشكان فتحريَّ
األيمان، من به وثَقْت بما لها فحلف الرشائع. لنا ع ورشَّ األجساد يف األرواح ركَّب بَمن
لرشكان وقالت النهر جانبي من اآلَخر الجانب يف فصارت وثبت إنها ثم بذلك، فرضيت
يأتيك لئال الصباح قبل أصحابك إىل اذهب موالي، يا فراُقك عيلَّ يعزُّ تضحك: وهي
تدافع فكيف النسوان، لدفع قوة فيك ما وأنت الرماح، أسنة عىل فيأخذوك البطارقة
الدير: تقصد ُمعِرضًة عنه ولَّْت وقد لها وقال نفسه، يف رشكان َ فتحريَّ الفرسان؟! الرجال
وهي إليه فالتفتَْت القلب؟ الكسري املسكني الغريب املتيَّم وترتكني أتذهبني سيدتي، يا
وأتحىل أرضك، أطأ كيف فقال: دعوتك. أجيب فإني حاجتك؟ ما له: قالت ثم تضحك،
يأبى ال فقالت: َخَدمك؟ بعض من رصت وقد طعامك، من أكل بال وارجع لطفك، بحالوة
النهر جانب عىل وِرسْ جوادك واركب والعني، الرأس عىل هللا باسم ْل تفضَّ لئيم، إال الكرامة

ضيافتي. يف فأنت مقابيل
قبالته سائرة وهي مقابلها، ماشيًا زال وما وركب جواده إىل وبادر رشكان، ففرح
وعليها البوالد، من بسالسل بكر وفيه الحور، من بأخشاب معمول جرس إىل وصل أن إىل
يف معها كن الالتي بالجواري وإذا الجرس، ذلك إىل رشكان فنظر كالليب، يف أقفال
الرومية، بلسان منهن جارية كلََّمْت عليهن أقبلت فلما إليها. ينظرن قائمات املصارعة
وهي رشكان فسار الدير. إىل به سريي ثم جواده، عنان وأمسكي إليه قومي لها: وقالت
الوزير ليت يا نفسه: يف وقال رأى، مما عقله اندهش وقد الجرس، عدَّى أن إىل قدامه
إىل التفت ثم الحسان. الجواري تلك إىل عيناه وتنظر املكان، هذا يف معي كان دندان
الصحبة، حرمة حرمتان: اآلن عليك يل صار قد الجمال، بديعة يا لها: وقال الجارية تلك
أنك فلو عهدك، ويف حكمك تحت رصت وقد ضيافتك، وقبول منزلك إىل سريي وحرمة
أنا. َمن وتعرفني رضغام، أسد كل عىل وتتفرجني اإلسالم، بالد إىل باملسري عيلَّ تنعمني
ولكني ورأي، عقل ذا عندي كنَت لقد املسيح وحق له: وقالت اغتاظت كالمه سمعت فلما
إىل بها تنسب بكلمة تتكلم أن لك يجوز وكيف الفساد، من قلبك يف ما عىل اآلن اطَّلعت
منه؛ أخلص ال النعمان عمر ملككم عند حصلت متى أعلم وأنا هذا أصنع كيف الخداع؟
كل يف قًرصا، عرش اثني له وبنى وخراسان، بغداد صاحب كان ولو مثيل؟ صورة يف ألنه
حصل فإن السنة، أشهر عدد والقصور السنة، أيام عدد عىل جارية وستون قرصثالثمائة
فيها: قيل حيث كتبكم يف كما بمثيل التمتع لكم يحل أنه اعتقادكم ألن مني؛ فزع عنده

الكالم؟ بهذا تكلمني فكيف أَيَْمانُُكْم﴾، َمَلَكْت َما ﴿أَْو
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غري قوًال قلت إنك املسيح فَوَحقِّ املسلمني. شجعان عىل وتتفرجني قولك: وأما
لم أقبلتم فلما اليومني، هذين يف وبالدنا أرضنا استقبلتم ملا عسكركم رأيت فإني صحيح،

مجتمعة. طوائف رأيتكم وإنما ملوك، تربية تربيتكم أََر
أفعل وإنما إجاللك، ألجل جميًال معك أصنع ال فأنا أنا؟ َمن تعرفني قولك: وأما
الذي النعمان عمر امللك بن رشكان كنت ولو ذلك، ملثيل يقول ال ومثلك الفخر، ألجل ذلك
عدتهم، وعرفت العساكر قدوَم عرَفْت لعلها نفسه: يف رشكان فقال الزمان. هذا يف ظهر
ثم القسطنطينية. ملك لنرصة معي أرسلهم والدي أن وعرفت فارس، آالف عرشة وأنهم
ذلك، بسبب ثيني تحدِّ أن دينك من تعتقدين بَمن عليك أقسمت سيدتي، يا رشكان: قال
لوال ديني وَحقِّ له: فقالت ذلك؟ َوبَاُل عليه يكون وَمن الكذب، من الصدق يل يظهر حتى
العرشة وبارزُت بنفيس، خاطرُت َلكنُت الروم، بنات أني من خربي يشيع أن خفُت أني
من عيلَّ كان وما رشكان، بفارسهم وظفرت دندان، الوزير مقدمهم وقتلُت فارس، آالف
نفيس لك أصف ولست العرب، كالم من األدب وتعلَّْمُت الكتب قرأت ولكني عار، ذلك
حرض ولو والرباعة، الرصاع يف والقوة والصناعة، العالمة مني رأيت أنك مع بالشجاعة
أسأل وإني بالعجز، واعرتف َألذعن النهر. هذا نط له: وقيل الليلة هذه يف مكانك رشكان
يف وأجعله وآرسه، الرجال صفة يف له أخرج حتى الدير هذا يف يدي بني يرميه أن املسيح

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األغالل.
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٤٨ الليلة كانت فلام

وهو لرشكان الكالم هذا قالت ملا النرصانية الصبية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بها، ويبطش نفسه، لها يُظِهر أن وأراد األبطال، وغرية والحِميَّة النخوة أخذته يسمعه،

البيت: هذا فأنشد ُحْسنها، وبديع جمالها، فْرُط عنها ردَّه ولكن

َش��ِف��ي��ِع ِب��أَْل��ِف َم��َح��اِس��نُ��ُه َج��اءَْت َواِح��ٍد ِب��ذَنْ��ٍب أَتَ��ى اْل��َم��ِل��ي��ُح َوإِذَا

تتالطم أردافها فرأى الجارية، ظهر إىل رشكان فنظر إثرها، يف وهو صعدت ثم
األبيات: هذه فأنشد الرجراج، البحر يف كاألمواج

َش��َف��َع��ا َح��يْ��ثُ��َم��ا َوِج��ي��ٌه اْل��ُق��لُ��وِب ِم��َن إَِس��اءَتَ��َه��ا يَ��ْم��ُح��و َش��اِف��ٌع َوْج��ِه��َه��ا ِف��ي
َط��َل��َع��ا َق��ْد اْإلِْك��َم��اِل َل��يْ��َل��ِة ِف��ي اْل��بَ��ْدُر َع��َج��ٍب ِم��ْن نَ��اَديْ��َت ��ْل��تَ��َه��ا تَ��أَمَّ إِذَا
َص��َرَع��ا َس��اَع��ٍة ِف��ي ُق��وَّتِ��ِه َوْص��ِف َم��ْع يُ��َص��اِرُع��َه��ا بَ��ْل��ِق��ي��َس ِع��ْف��ِري��َت أَْن َل��ْو

ففتحت رخام، من قنطرته وكانت مقنطر، باب إىل وصال حتى سائَريْن يزاال ولم
قناطر عرش عىل مقبَّى طويل دهليز إىل وسار رشكان، ومعها ودخلت الباب الجارية
يف الجواري فلقيتها الشمس، كاشتعال يشتعل البللور من قنديل قنطرة كل عىل معقودة،
أصناف بالفصوصمن املزركشة العصائب رءوسهن وعىل املطيَّبة، بالشموع الدهليز آخر
ذلك بدائر فوجد الدير، إىل وصلوا أن إىل وراءها ورشكان أمامها وهن وسارت الجواهر،
بأنواع مفروشة الدير وأرض بالذهب، مكللة ستور وعليها لبعضها، مقابلة ة أِرسَّ الدير
يخرج واملاء الذهب، من قارورة وعرشون أربع عليها ماء بركة وسطه ويف ع، املجزَّ الرخام
اصعد الجارية: له فقالت امللوكي، بالحرير مفروًشا رسيًرا الصدر يف ورأى ، كاللَُّجنْيِ منها



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

فسأل عنه، وغابت الجارية وذهبت الرسير، فوق رشكان فصعد الرسير. هذا عىل موالي يا
إنها ثم أمَرْت. كما نخدمك ونحن مرقدها، إىل ذهبت إنها له: فقالوا الخدام، بعض عنها
من وإبريًقا طشتًا إليه قدمت ذلك بعد ثم اكتفى، حتى فأكل األلوان، غرائب من إليه قدَّمت
ويتذكَّر بعده، لهم جرى ما يعلم ال لكونه بعسكره مشغول وخاطره يديه، فغسل الذهب،
الفجر طلع أن إىل فعل ما عىل نادًما أمره، يف متحريًا فصار أبيه، وصية نيس كيف أيًضا
األبيات: هذه وأنشد الفكر، يف مستغرًقا وصار فعل، ما عىل يتحرسَّ وهو النهار، وبان

ِح��ي��َل��ِت��ي َف��َم��ا اْألَْم��ِر ِف��ي ُدِه��ي��ُت َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي اْل��َح��ْزَم أَْع��َدِم َل��ْم
ُق��وَّتِ��ي َوِم��ْن َح��ْولِ��ي ِم��ْن بَ��ِرئْ��ُت اْل��َه��َوى َع��نِّ��ي يَ��ْك��ِش��ُف َم��ْن َك��اَن َل��ْو
ِت��ي ِش��دَّ ِف��ي ال��ل��َه َوأَْرُج��و َص��بٌّ اْل��َه��َوى َض��َالِل ِف��ي َق��ْل��ِب��ي َوإِنَّ

عرشين من بأكثر هو فإذا فنظر أقبلت، قد عظيمة بهجة رأى شعره من فرغ فلما
ملوكي، ديباج وعليها الكواكب، بني كالبدر بينهنَّ وهي الجارية، تلك حول كاألقمار جارية
كأنهما فصاَرا ردفها، وأبرز خرصها ضمَّ وقد الجواهر، بأنواع ع مرصَّ زنار وسطها ويف
عقله كاد ذلك رشكان نظر فلما رمان؛ كفحيل ونهداها فضة، من قضيب تحت بلور كثيب
اللؤلؤ من شبكًة عليه فرأى رأسها وتأمل ووزيره، عسكره ونيس الفرح، من يطري أن
ُعْجبًا، تتمايل وهي أذيالها يرفعن ويسارها يمينها عن والجواري الجواهر، بأنواع لة مفصَّ
من حريتاه وا فصاح: وجمالها، ُحْسنها هيبة من قدميه عىل قائًما رشكان وثب ذلك فعند

األبيات: هذه وأنشد الزنار! هذا

ال��نَّ��ْه��ِد نَ��اِع��َم��ُة َخ��ْرُع��وبَ��ٌة َم��اِئ��َل��ٌة اْألَْرَداِف ثَ��ِق��ي��َل��ُة
ِع��نْ��ِدي الَّ��ِذي أَْك��تُ��ُم َوَل��ْس��ُت َج��ًوى ِم��ْن ِع��نْ��َدَه��ا َم��ا تَ��َك��تَّ��َم��ْت
ِع��ْق��ِد َوِف��ي َح��ْل��ٍي ِف��ي َك��اْل��َق��يْ��ِل َخ��ْل��ِف��َه��ا ِم��ْن يَ��ْم��ِش��ي��َن اُم��َه��ا ُخ��دَّ

تحققته أن إىل النظر فيه وتكرر طويًال، زمانًا إليه تنظر جعلت الجارية إن ثم
يا ليلتك كانت كيف رشكان، يا املكان بك أرشق قد عليه: أقبلت أن بعد له فقالت وعرفته،
سيما وال وعار، منقصة امللوك عند الكذب إن له: قالت ثم وتركناك؟ مضينا بعدما همام
أمرك تكتم وال وحسبك، نفسك تنكر فال النعمان، عمر بن رشكان وأنت امللوك، أكابر عند
نفذ فقد والعداوة، البغض يورث الكذب فإن الصدق؛ غري ذلك بعد تُسِمعني وال عني،
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٤٨ الليلة كانت فلما

فأخربها اإلنكار، يمكنه لم كالمها سمع فلما والرضاء. بالتسليم فعليك القضاء، سهم فيك
هذا يف وأوقعني الزمان، عذَّبني الذي النعمان عمر بن رشكان أنا لها: وقال بالصدق
التفتت ثم طويًال، زمانًا األرض إىل برأسها فأطرقت اآلن. فافعليه شئِت فمهما املكان،
وحديث وملح، خبز وبينك بيننا وصار ضيفي، فإنك عينًا، وَقرَّ نفًسا ِطْب له: وقالت إليه
يؤذوك أن األرض أهل أراد لو املسيح وحقِّ آمنًا، فُكْن عهدي، ويف ذمتي يف فأنت ومؤانسة؛
إىل وجلست وأماني. املسيح أمان يف فأنت أجلك، من روحي خرجت إن إال إليك وصلوا ملا
قتله يف أرب لها كان لو أنها وعلم الخوف، من عنده ما زال أن إىل تالعبه فصارت جانبه

املاضية. الليلة يف لقتلته
ُمدام آلة ومعها إليها رجعت ثم ساعة فغابت الرومية بلسان جارية كلمت إنها ثم
الطعام. ذلك يف شيئًا وضَعْت ربما نفسه: يف وقال األكل عن رشكان فتوقف طعام، ومائدة
الطعام وهذا كذلك، األمر ليس املسيح، وحقِّ وقالت: إليه فالتفتت ضمريه يف ما فعرفت
ثم الوقت. هذا يف لقتلتك قتلك يف خاطري كان ولو تتوهمه، الذي من يشء فيه ليس
وأكلت الجارية ففرحت رشكان، أكل ذلك فعند لقمة، لون كل من وأكلت املائدة، إىل َمْت تقدَّ
وآالت بالرياحني تأتي أن جارية وأمرت قامت أيديهما غسَال أن وبعد اكتفيا، أن إىل معه
املختلفة األلوان سائر من الرشاب يكون وأن والبلور، والفضة الذهب أواني من الرشاب
كما قبله ورشبته قدح أول مألت الجارية إن ثم طلبته. ما بجميع فأتتها النفيسة، واألنواع
أنت كيف انظر مسلم، يا له: فقالت فرشب، إياه وأعطته ثانيًا مألت ثم الطعام، يف فعلت
الصباح شهرزاد وأدرك رشده. عن غاب أن إىل معه ترشب تزل ولم ومرسة. عيش ألذ يف

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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٤٩ الليلة كانت فلام

عن غاب أن إىل رشكان وتسقي ترشب زالت ما الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
شيئًا لنا هات مرجانة، يا لجارية: قالت إنها ثم محبتها، سكر ومن الرشاب، من رشده
عجمي، وجنك جلقي، بعود وأتت لحظًة غابت ثم وطاعة. سمًعا فقالت: الطرب. آالت من
عليه وغنت أوتاره، وشدت وأصلحته، العود الجارية فأخذت مرصي، وقانون ترتي، وناي
األبيات: بهذه مطربة وأنشدت التسنيم، ماء من وأعذب النسيم، من أرق رخيم بصوت

أْس��ُه��َم��ا ال��لَّ��َواِح��ُظ ِم��نْ��َك َف��وََّق��ْت َوَك��ْم َدًم��ا َس��َف��َك��ْت َك��ْم َع��يْ��نَ��يْ��َك َع��ْن ال��ل��ُه َع��َف��ا
َويَ��ْرَح��َم��ا يَ��ِرقَّ أَْن َع��َل��يْ��ِه َح��َراٌم َح��ِب��ي��ِب��ِه ِف��ي َج��اِئ��ًرا َح��ِب��ي��بً��ا أُِج��لُّ
ُم��تَ��يَّ��َم��ا ِف��ي��َك َظ��لَّ ِل��َق��ْل��ٍب َوُط��وبَ��ى ��ًدا ُم��َس��هَّ ِف��ي��َك بَ��اَت ِل��َط��ْرٍف َه��ِن��ي��ئً��ا
اْل��ُم��تَ��َح��كِّ��َم��ا اْل��َح��اِك��َم أَْف��ِدي ِب��ُروِح��ي َم��اِل��ِك��ي َف��ِإنَّ��َك َق��تْ��ِل��ي ِف��ي تَ��َح��كَّ��ْم��َت

بلسان أبياتًا عليها تقول وأنشدت آلتها، ومعها الجواري، من واحدة كل قامت ثم
ما فهمَت أََما مسلم، يا وقالت: أيًضا، سيدتهن الجارية غنت ثم رشكان، فطرب الرومية؛
لك غنيُت إن له: وقالت فضحكت أناملك. ُحْسن عىل إال طربت ما ولكن ال، قال: أقول؟
الرضَب، َِت وغريَّ الطرب آلة فأخذت عقيل. أتمالك كنت ما فقال: تصنع؟ ماذا بالعربية

األبيات: هذه وأنشدت

َص��بْ��ُر ِل��ذَِل��َك َف��َه��ْل ُم��رٌّ ال��تَّ��ْف��ِري��ِق َط��ْع��ُم
َوَه��ْج��ُر َوبَ��يْ��ٌن َص��دٌّ ثَ��َالٌث ِل��ي تَ��َع��رََّض��ْت
ُم��رُّ َف��اْل��َه��ْج��ُر ِب��اْل��ُح��ْس��ِن َس��بَ��اِن��ي َظ��ِري��ًف��ا أَْه��َوى



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

يزل ولم وجوده، عن غاب قد فوجدته رشكان إىل نظرت شعرها من فرغت فلما
أقبلت الجارية إن ثم طربًا. فمال الغناء، وتذكَّر أفاق ثم ساعة، ممدوًدا بينهن مطروًحا
الليل ونرش بالرواح، النهار وىل أن إىل وَلْهٍو لعب يف يزاال ولم الرشاب، عىل ورشكان هي
يف فقال: مرقدها. إىل مضت إنها له: فقالوا عنها، رشكان فسأل مرقدها إىل فقامت الجناح،
تدعوك سيدتي إن له: وقالت الجارية، عليه أقبَلْت الصباح أصبح فلما وحفظه. هللا رعاية
واملغاني بالدفوف الجواري ته زفَّ مكانها من قُرب فلما خلفها، وسار معها فقام إليها.
داًرا وجد منه دخلوا فلما والجوهر، بالدرِّ ع مرصَّ العاج من كبري باب إىل وصل أن إىل
شبابيك اإليوان ذلك وبدائر الحرير، بأنواع مفروش كبري إيوان صدرها ويف أيًضا، كبرية
فتتحرك الهواء، فيها يدخل مة مجسَّ صور البيت ويف وأنهار، أشجار عىل مطلَّة مفتحة
نظرته فلما إليهم، تنظر جالسة والجارية تتكلم، أنها للناظر فيتخيَّل آالت، جوفها يف
لها، فدعا مبيته، عن وسألته بجانبها، وأجلسته يده وأخذت إليه، قائمة نهضت الجارية
نعم، فقال: واملتيَّمني؟ بالعاشقني يتعلق ا ممَّ شيئًا أتعرف له: فقالت يتحدثان. جلسا ثم

األبيات: هذه فأنشد أَْسِمعني. فقالت: األشعار. من شيئًا أعرف

وَُع��ُه��وَدا َم��َواِث��ًق��ا َع��َل��يَّ أََخ��ذَْت إِنَّ��َه��ا َع��زََّة ِب��ُح��بِّ أَبُ��وُح َال َال
ُق��ُع��وَدا اْل��ِف��َراِق َح��ذَِر ِم��ْن يَ��بْ��ُك��وَن َع��ِه��ْدتُ��ُه��ْم َوالَّ��ِذي��َن َم��ْديَ��َن ُرْه��بَ��اُن
َوُس��ُج��وَدا ُركَّ��ًع��ا ِل��َع��زََّة َخ��رُّوا َح��ِدي��ثَ��َه��ا َس��ِم��ْع��ُت َك��َم��ا يَ��ْس��َم��ُع��وَن َل��ْو

وصفه يف باَلَغ ألنه البالغة؛ بارع الفصاحة، باهر كثريِّ كان لقد قالت: سمعته فلما
البيتني: هذين وأنشَدْت — قال حيث لعزة

َل��َه��ا َل��َق��َض��ى ��ٍق ُم��َوفِّ ِع��نْ��َد اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي ��َح��ى ال��ضُّ َش��ْم��َس َح��اَك��َم��ْت َع��زََّة أَنَّ َل��ْو
ِن��َع��اَل��َه��ا ُخ��ُدوَدُه��نَّ َل��ُه اْإلِ َج��َع��َل ِن��ْس��َوٌة َع��زََّة ِب��َع��يْ��ِب إَِل��يَّ َوَس��َع��ى

إن امللك، ابن يا له: قالت ثم والجمال. الحسن نهاية يف كانت عزة إن وقيل قالت: ثم
أنشد ثم واحد. كل من به أَْعَرُف إني قال: منه. فأنشدنا جميل كالم من شيئًا تعرف كنت

البيت: هذا جميل شعر من

أُِري��ُد ِس��َواِك َق��ْص��ًدا أََرى َوَل��ْس��ُت َغ��يْ��َرُه تُ��ِري��ِدي��َن َال َق��تْ��ِل��ي تُ��ِري��ِدي��َن
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حتى بجميل عزة أرادته الذي ما امللك. ابن يا أحسنت له: قالت ذلك سمعت فلما
لقد سيدتي، يا رشكان: لها فقال غريه. تريدين ال قتيل تريدين أي الشطر؛ هذا قال
يزاال ولم الكالم، هذا رشكان لها قال ملا فضحكت يرضيك. وال مني تريدين ما به أرادت
مرقدها، إىل وذهبت الجارية فقامت باالعتكار، الليل وأقبل النهار، وىلَّ أن إىل يرشبان
الجواري عليه أقبلت أفاق فلما الصبح. أصبح أن إىل مرقده يف رشكان ونام ونامت
سيدتنا فإن ْل، تفضَّ له: وقلن يديه، بني األرض وقبَّلن العادة، عىل الطرب وآالت بالدفوف،
واآلالت، بالدفوف يرضبن حوله والجواري ومىش رشكان فقام عندها. الحضور إىل تدعوك
التماثيل من وفيها األوىل، الدار من أعظم غريها داًرا ودخل الدار تلك من خرج أن إىل
هذه فأنشد املكان، ذلك صنع من رأى ا ممَّ رشكان َب فتعجَّ يُوَصف؛ ال ما الطيور وصور

األبيات:

ِب��اْل��َع��ْس��َج��ِد ��ًدا ُم��نَ��ضَّ ال��نُّ��ُح��وِر ُدرَّ َق��َالِئ��ِد ِث��َم��اِر ِم��ْن َرِق��ي��ِب��ي أََج��نَ��ى
َزبَ��ْرَج��ِد ُوُج��وِه ِف��ي ُوْرٍد َوُخ��ُدوَد ��ٍة ِف��صَّ َس��بَ��اِئ��ِك ِم��ْن َم��اءٍ وَُع��يُ��وَن
ِب��اْإلِثْ��ِم��ِد ��َل��ْت َوُك��حِّ اْل��ُع��يُ��وِن ُزْرَق َح��َك��ى َق��ْد اْل��بَ��نَ��ْف��َس��ِج َل��ْوُن َف��َك��أَنَّ��َم��ا

أنت له: وقالت جانبها، إىل وأجلسته يده وأخذت له، قامت رشكان الجارية رأت فلما
قال كما تكوني ال ولكن نعم، فقال: الشطرنج؟ لعب تُحِسن فهل النعمان، عمر امللك ابن

الشاعر:

تَ��ْرِوي��ِن��ي اْل��ُح��بِّ ُرَض��اِب ِم��ْن َونَ��ْه��َل��ٌة َويَ��نْ��ُش��ُرنِ��ي يَ��ْط��ِوي��ِن��ي َواْل��َوْج��ُد أَُق��وُل
يُ��ْرِض��ي��ِن��ي َل��يْ��َس َل��ِك��ْن ��وِد َوال��سُّ ِب��اْل��ِب��ي��ِض َف��َالَع��بَ��ِن��ي أَْه��َوى َم��ْن َش��ْط��َرنْ��َج َح��َض��ْرُت
ِب��اْل��َف��َراِزي��ِن��ي َدْس��تً��ا ��َد تَ��َف��قَّ َوَق��ْد َم��ْوِض��ُع��ُه خِّ ال��رُّ ِع��نْ��َد ��اُة ال��شَّ َك��أَنَّ��َم��ا
تُ��ْرِدي��ِن��ي َق��ْوُم يَ��ا أَْل��َح��اَظ��َه��ا َف��ِإنَّ َل��َواِح��ِظ��َه��ا َم��ْع��نَ��ى إَِل��ى نَ��َظ��ْرُت َف��ِإْن

نظر نقلها إىل ينظر أن أراد كلما رشكان فصار معه، ولعبت الشطرنج له َمْت قدَّ ثم
وقالت: فضحكت الفرس؛ موضع الفيل ويضع الفيل، موضع الفرس فيضع وجهها، إىل
رجع غلبته فلما تحسبيه. ال دست أول هذا فقال: شيئًا. تعرف ال فأنت هكذا لعبك كان إن
له: وقالت إليه التفتت ثم وخامًسا، ورابًعا وثالثًا ثانيًا فغلبته معها ولعب الِقَطع، وَصفَّ
أمرت ثم مغلوبًا. أكون أن يحسن مثلك مع سيدتي، يا فقال: مغلوب. يشء كل يف أنت
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أخذت ذلك وبعد بَا، فَرشِ الرشاب بإحضار وأمرت أيديهما، وغسال فأكال الطعام بإحضار
األبيات: هذه فأنشدت جيدة، معرفة القانون برضب لها وكان القانون،

َوَم��ْخ��ُروِط َم��ْج��ُروٍر ِم��ثْ��ُل َوِم��ثْ��لُ��ُه َوَم��بْ��ُس��وِط َم��ْط��ِويٍّ بَ��يْ��َن َم��ا ال��دَّْه��ُر
تَ��ْف��ِري��ِط َوْج��ِه ِف��ي تُ��َف��اِرَق��ِن��ي َال أَْن ُم��ْق��تَ��ِدًرا ُك��نْ��َت إِْن ُح��ْس��ِن��ِه َع��َل��ى َف��اْش��َرْب

الذي اليوم من أحسن اليوم ذلك فكان الليل، دخل أن إىل ذلك عىل يزاال لم إنهما ثم
إىل فنام موضعه، إىل رشكان وانرصف مرقدها، إىل الجارية مضت الليل أقبل فلما قبله،
وصلوا أن إىل العادة عىل وأخذوه الطرب، وآالت بالدفوف الجواري عليه أقبلت ثم الصباح،
عن وسألته بجانبها، وأجلسته يده من وأمسكته قائمة، نهضت رأته فلما الجارية، إىل

البيتني: هذين وأنشدت العود أخذت ثم البقاء، بطول لها فدعا مبيته،

اْل��َم��ذَاِق ُح��ْل��ُو َف��ِإنَّ��ُه اْل��ِع��نَ��اِق ِم��َن تَ��ْه��ُربَ��نَّ َال
اْل��ِف��َراِق أََل��ِم ِم��ْن تَ��ْص��َف��رُّ ُغ��ُروِب��َه��ا ِع��نْ��َد ��ْم��ُس ال��شَّ

ُمقِبلني وشبانًا رجاًال فرأيا فالتفتا بضجة؛ هما وإذا الحالة، هذه عىل هما فبينما
وقعت الرومية: بلسان يقولون وهم تلمع، مسلولة السيوف وبأيديهم بطارقة، وغالبهم
هذه لعل نفسه: يف قال الكالم هذا رشكان سمع فلما بالهالك. فأيقن رشكان، يا عندنا
خوَّفتني الذين البطارقة وهم رجالها، جاء أن إىل وأمهلتني خدعتني، الجميلة الجارية
ليعاتبها، الجارية إىل التَفَت ثم الهالك. يف وألقيتُها نفيس، عىل جنيُت الذي أنا ولكن بهم،
فقال أنتم؟ َمْن لهم: تقول وهي قدَميْها عىل وثبت ثم باالصفرار، َ تغريَّ قد وجهها فوجد
عندك الذي تعرفني أََما اليتيمة، والدرة الكريمة امللكة أيتها عليهم: املقدَّم البطريق لها
هذا الفرسان، وسيد البلدان مخرِّب هذا لها: فقال هو؟ فَمن أعرفه، ال له: قالت هو؟ َمن
وصل وقد مناع، حصن كل وملك القالع، فتح الذي هذا النعمان، عمر امللك ابن رشكان
نقًال ملكنا والدك ذلك َق وتحقَّ الدواهي، ذات العجوز من والدك حردوب امللك إىل خربه

املشئوم. األسد هذا بأخذ الروم عسكر نرصت قد أنت وها العجوز، عن
ماسورة اسمي لها: قال اسمك؟ ما له: وقالت إليه، نظرت البطريق كالَم سمَعْت فلما
إذني؟ بغري عيلَّ دخلت كيف له: قالت البطارقة. بطريق كارشده بن موسورة عبدك ابن
جميع قام بل بوَّاب، وال حاجب منعني ما الباب إىل وصلت ملا إني موالتي، يا لها: فقال
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عىل واقًفا يرتكونه غرينا أحد جاء إذا أنه العادة به جرت كما أيدينا، بني ومشوا البوابني
رجوعنا منتظر وامللك الكالم، إطالة وقت هذا وليس بالدخول، عليه يستأذنوا حتى الباب
إىل عسكره ويرحل يقتله، أن ألجل اإلسالم؛ عسكر جمرة رشارة هو الذي امللك بهذا إليه
منه الجارية سمعت فلما قتالهم. يف تعب لنا يحصل أن غري من منه جاءوا الذي املوضع
فإنها الدواهي، ذات العجوز كذبت قد ولكن حسن، غري الكالم هذا إن له: قالت الكالم هذا
وال رشكان هو ما عندي الذي إن املسيح وحقِّ حقيقته، تعلم ال باطل بكالم تكلَّمت قد
رشكان أنه ْقنا تحقَّ فإن فأضفناه، الضيافة وطلب علينا وقِدم إلينا، أتى رجل ولكنه أرسته،
دخل ألنه منه؛ أمكِّنكم أني بمروءتي يليق فال شك، غري من هو أنه عندنا وثبت بعينه،
إىل أنت ارجع بل األنام، بني تفضحوني وال ضيفي، يف تخونوني فال وذمتي، عهدي تحت
الدواهي. ذات العجوز قالته ما بخالف األمر بأن وأخربه يديه، بني األرض وقبِّل أبي، امللك
وقد له فقالت بغريمه. إال امللك إىل أعود أن أقدر ما أنا إبريزة، يا ماسورة: البطريق فقال
فقال مالم. عليك وال بالجواب إليه أنت ارجع الكالم؟! بهذا يخصك ما ويلك! اغتاظت:
هذا فإن والهذيان؛ الكالم كثري تكن ال له: وقالت لونها فتغريَّ به. إال أعود ال ماسورة: لها
قلُت ولو وحده، فارس مائة عىل يحمل أنه نفسه من واثق وهو إال علينا دخل ما الرجل
تعرضتم فإن له؛ تتعرضوا أن يمكنكم وال نعم. ويقول: النعمان، عمر بن رشكان أنت له:
أحرضه أنا وها عندي، هو وها املكان، هذا يف كان َمن جميع قتل إْن إال عنكم يرجع ال له
لم غضبك من أمنت إذا أنا ماسورة: البطريق لها فقال معه. وترسه وسيفه أيديكم بني
ويمضون أسريًا يأخذونه فإنهم البطارقة إىل أشري رأيته إذا وإني أبيك، غضب من آمن
للسفه؛ عنوان فإنه األمر، هذا كان ال قالت: الكالم هذا سمعت فلما حقريًا. امللك إىل به
واحد بعد واحًدا له فابرزوا مصادمته، أردتم فإذا بطريق، مائة وأنتم واحد رجل هذا ألن
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك منكم. البطل هو َمن امللك عند ليظهر
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وأنتم واحد رجل هذا للبطريق: قالت إبريزة امللكة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
هو َمن امللك عند ليظهر واحد بعد واحًدا له فابرزوا مصادمته أردتم فإذا بطريق، مائة
أوًال له يخرج ما ولكن ، الحقَّ قلت لقد املسيح وحقِّ ماسورة: البطريق فقال منكم. البطل
عنده ما وأنظر األمر، بحقيقة وأعرفه إليه أذهب حتى اصرب الجارية: له فقالت غريي.
الدير يف وَمن أنا وأكون إليه، لكم سبيل فال أبى وإْن كذلك، األمر أجاب فإن الجواب، من
أحًدا تخرب لم أنها وعلم م فتبسَّ كان، بما وأخربته رشكان عىل أقبلت ثم فداه. وجواريَّ
وقال: نفسه، عىل باللوم فرجع إرادتها، بغري امللك إىل وصل حتى خربه شاع وإنما بأمره،
إيلَّ بروزهم إن لها: قال الجارية كالم سمع ملا إنه ثم الروم؟ بالد يف روحي رميت كيف
عىل وثب ذلك وبعد عرشة؟ بعد عرشة يل يربزون فهالَّ بهم، إجحاف واحد بعد واحًدا
إليه وثب البطريق رآه فلما حربه، وآلة سيفه معه وكان عليهم، أقبل أن إىل وسار قدميه،
يلمع السيف فخرج عاتقه، عىل بالسيف ورضبه األسد كأنه رشكان فقابََله عليه، وحمل
ترصعه لم أنها وعرفت عندها، رشكان قدر عُظم ذلك الجارية نظرت فلما أمعائه، من

وجمالها. بُحْسنها بل بقوَّتها، رصعته حني
أخو له فخرج صاحبكم. بثأر خذوا لهم: وقالت البطارقة، عىل أقبلت الجارية إن ثم
بالسيف رضبه أن دون رشكان يمهله فلم رشكان عىل فحمل عنيًدا، جباًرا وكان املقتول،
ُعبَّاد يا وقالت: الجارية نادت ذلك فعند أمعائه، من يلمع السيف فخرج عاتقه، عىل
يلعب ورشكان واحد، بعد واحًدا إليه يربزون يزالوا فلم صاحبكم. بثأر خذوا املسيح،
الرعَب هللا قذف وقد إليهم، تنظر والجارية بطريًقا، خمسني منهم قتل حتى بسيفه فيهم
حملوا بل إليه، الربوز عىل يجرسوا ولم الِرباز عن روا تأخَّ وقد منهم، بقي َمن قلوب يف
طحن طحنهم أن إىل الحجر من أقوى بقلٍب عليهم وحمل بأجمعهم، واحدة حملة عليه
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َمن لهن: وقالت جواريها عىل الجارية فصاحت والنفوس، العقول منهم وسلب الدروس،
باألحضان، وأخذته القته امللكة إن ثم البوابني. إال أحد يبَق لم لها: فقلن الدير؟ يف بقي
يف له كامن قليل منهم بقي وكان الحرب، من فراغه بعد القرص إىل معها رشكان وطلع
إليه رجعت ثم رشكان، عند من قامت القليل ذلك إىل الجارية نظرت فلما الدير، زوايا
بنفيس أبخل لم املسيح، وحق وقالت: مهند، صارم وبيدها العيون ضيقة زردية وعليها
تأملت إنها ثم الروم. بالد يف معرية ذلك بسبب أبقى أني ولو عنه، أتخىلَّ وال ضيفي عن
صنع ما إىل نظرت فلما عرشون، منهم وانهزم ثمانني، منهم قتل قد فوجدته البطارقة،
يمسح ذلك بعد قام إنه ثم رشكان. يا درك الفرسان، تفتخر بمثلك له: قالت بالقوم

األبيات: هذه وينشد القتىل، دم من سيفه

��بَ��اِع ال��سِّ َط��ْع��َم ُك��َم��اتَ��ُه��ْم تَ��َرْك��ُت َج��اءَْت اْل��َح��ْرِب ِف��ي ِف��ْرَق��ٍة ِم��ْن َوَك��ْم
اْل��ِق��َراِع يَ��ْوِم ِف��ي اْل��َخ��ْل��ِق َج��ِم��ي��َع ِن��َزاِل��ي ِش��ئْ��تُ��ْم إِذَا َع��نِّ��ي َس��لُ��وا
اْل��ِب��َق��اِع ِت��ْل��َك ِف��ي ال��رَّْم��َض��اءِ َع��َل��ى َص��ْرَع��ى اْل��َح��ْرِب ِف��ي لُ��يُ��وثَ��ُه��ْم تَ��َرْك��ُت

الذي الدرع وقلعت يده، وقبَّلت متبسمة، الجارية عليه أقبلت شعره من فرغ فلما
قالت: حسامك؟ وشهرت الزرد الدرع لبست يشء ألي سيدتي، يا لها: فقال عليها، كان
تركتم كيف لهم: وقالت البوَّابني، دعت الجارية إن ثم اللئام. هؤالء من عليك حرًصا
أننا العادة جرت ما امللكة أيتها لها: فقالوا إذني؟ بغري منزيل يدخلون امللك أصحاب
ما أظنكم لهم: فقالت الكبري. البطريق خصوًصا امللك، ُرُسِل عىل منك استئذاٍن إىل نحتاج
وقالت رقابهم، فرضب رقابهم، يرضب أن رشكان أمرت ثم ضيفي. وقتل هتكي إال أردتم
لك ظهر اآلن له: وقالت لرشكان التفتت ثم ذلك. من أكثر يستحقون إنهم امها: خدَّ لباقي
إبريزة، واسمي حردوب، الروم ملك بنت أني اعلم بقصتي؛ أُعِلمك أنا فها خافيًا، كان ما
أنها بد وال بك، أبي أعلمت التي وهي أبي، أم جدتي الدواهي ذات ى تُسمَّ التي والعجوز
املسلمني، مع تحزَّبُْت قد أني وشاع أبي، بطارقة قتلَت وقد خصوًصا هالكي، يف حيلًة تدبِّر
أن منك أريد ولكن خلفي، الدواهي ذات دامت ما هنا اإلقامة أترك أنني السديد فالرأي
فال أبي، وبني بيني وقعت قد العداوة فإن الجميل؛ من معك فعلُت ما مثل معي تفعل

أجلك. من إال وقع ما كله هذا فإن شيئًا، كالمي من ترتك
وهللا وقال: وانرشح، صدره واتسع الفرح، من عقله طار الكالم هذا رشكان سمع فلما
وأهلك؟ والدك فراق عىل صرب لك هل ولكن جسدي، يف روحي دامت ما أحد إليك يصل ال
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عليك بقي ولكن قلبي، طاب اآلن فقالت: ذلك. عىل وتعاهَدا رشكان فحلَّفها نعم. قالت:
سيدتي، يا لها: فقال بالدك. إىل بعسكرك ترجع أنك له: فقالت هو؟ وما فقال: آَخر. رشط
الثالث جملته ومن أخذه، الذي املال بسبب والدك قتال إىل أرسلني النعمان عمر أبي إن
وأخربك بحديثها، ثَُك أحدِّ أنا فها عينًا، وَقرَّ نفًسا، ِطْب له: فقالت الربكات. الكثرية خرزات
تجتمع سنة كل الدير، عيد له يقال عيًدا لنا أن وذلك القسطنطينية؛ مللك معاداتنا بسبب
من وأنا أيام، سبعة فيه ويقعدون والتجار، األكابر وبنات األقطار، جميع من امللوك فيه
سنني، سبِع مدَة العيد ذلك حضور من أبي منعني العداوة بيننا وقعت فلما جملتهم،
إىل أماكنها من جاءت قد الجهات سائر من األكابر بنات أن السنني من سنة يف فاتفق
يقال وكان القسطنطينية، ملك بنت إليه جاء َمن جملِة من العادة، عىل العيد ذلك يف الدير
صفية: فقالت الناس، انرصفت السابع اليوم ويف أيام، ستة الدير يف فأقاموا صفيَّة، لها
وخواصها، هي فيها فنزلت مركبًا لها فجهزوا البحر، يف إال القسطنطينية إىل أرجع ما أنا
املركب فأخرج عليهم، خرج قد بريح وإذا سائرون هم فبينما وساروا، القلوع حلُّوا فلما
وفيها الكافور، جزيرة من نصارى مركب والقدر بالقضاء هناك وكان طريقها، عن
قلع لهم الح فلما البحر، يف مدة لهم وكان والسالح، العدة ومعهم إفرنجي، خمسمائة
ساعة غري كان فما ُمِرسعني، عليها وا انَقضُّ البنات، من معها وَمن صفية فيها التي املركب
وقصدوا قلوعهم، وحلوا وجرُّوها الكالليب، فيها ووضعوا املركب، تلك إىل وصلوا حتى
أن بعد شعب إىل فجذبهم الريح، عليهم انعكس حتى قليل غري بعدوا فما جزيرتهم،
فأخذناهم إلينا، انساَقْت قد غنيمًة فرأيناهم فخرجنا منَّا، وقرَّبَهم مركبهم، قلوَع َق مزَّ
ومن جارية، أربعون مركبهم يف وكان والتحف، األموال من معهم ما واغتنمنا وقتلناهم،
من أن نعرف ال ونحن أبي، إىل ْمناها وقدَّ الجواري فأخذنا امللك، بنت صفية جملتهم
ابنة وفيهن جواٍر، عرش منهن أبي فاختار القسطنطينية، ملك أفريدون امللك ابنة جملتهن
وأرسل جواٍر، العرش من امللك ابنة فيهن خمسة عزل ثم حاشيته، عىل الباقي َق وفرَّ امللك،
ومن الصوف، قماش ومن الجوخ، من يشء مع النعمان عمر والدك إىل هدية الخمسة تلك
امللك بنت صفية جواٍر الخمس من واختار أبوك، الهدية فَقِبل الرومي، الحرير القماش
ذكره، ينبغي ال كالم فيه مكتوبًا والدي إىل أبوها أرسل العام هذا أول كان فلما أفريدون،
سنتني، منذ من مركبنا أخذتم إنكم له: ويقول ويوبخه، املكتوب ذلك يف يهدِّده وصار
من ومعها صفية، بنتي فيها ما جملة ومن اإلفرنج، من لصوص جماعة يد يف وكانت
أُظِهر أن أقدر ال وأنا بذلك، يخربني أحًدا عيلَّ ترسلوا ولم جارية، ستني نحو الجواري
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هذا إىل أمري فكتمت ابنتي، هتك أجل من امللوك عند عار حقي يف يكون أن خوًفا خربها
وأكَّْدُت ابنتي خرب عن وسألتهم اللصوص، هؤالء كاتبُْت أني ذلك يل بنيَّ والذي العام،
ما وِهللا فقالوا: الجزائر، ملوك من هي ملك أي عند ويخربوني عليها يفتِّشوا أن عليهم
معاداتي، مرادكم يكن لم إن لوالدي: كتبه الذي املكتوب يف قال ثم بالدك. من بها خرجنا
وإن عندكم، من بنتي إيلَّ ترسلوا إليكم كتابي وصول فساعة ابنتي، وهتك فضيحتي وال

أعمالكم. وسوء أفعالكم قبيح عىل أكافئكم أن بد فال أمري، وعصيتم كتابي أهملتم
حيث وندم ذلك، عليه شقَّ فيها، ما وفهم وقرأها، أبي إىل املكاتبة هذه وصلت فلما
أمره، يف متحريًا فصار والدها، إىل لريدَّها الجواري تلك بني امللك بنت صفية أن يعرف لم
وقد منه، ويطلبها النعمان عمر امللك إىل يرسل أن املستطيلة املدة هذه بعد يمكنه ولم
أوالًدا، أفريدون امللك بنت صفية لها يقال التي جاريته من ُرِزق أنه يسرية مدة من سمعنا
أنه غري حيلة ألبي يكن ولم العظمى، املصيبة هي الورطة هذه أن علمنا ذلك قنا تحقَّ فلما
من ابنته أن يعلم لم أنه باألقسام له ويحلف فيه، إليه يعتذر أفريدون للملك جوابًا كتب
النعمان، عمر امللك إىل أرَسَلها أنه عىل أظهره ثم املركب، تلك يف كانت التي الجواري جملة
وقعد، قام القسطنطينية ملك أفريدون إىل أبي رسالُة وصلت فلما أوالًدا. منها ُرِزق وأنه
امللوك، أيدي وتتداولها الجواري، بصفة مسبية ابنتي تكون كيف وقال: وأزبد، وأرغى
عن أتقاعد أن يمكنني ال إنه الصحيح، والدين املسيح وحقِّ قال: ثم عقد؟ بال ويطئونها
من الناس به يتحدث فعًال أفعل أن بد فال العار، وأكشف الثأر آخذ أن دون األمر هذا

بعدي.
والدك إىل رسًال وأرسل عظيمة، مكائد ونصب الحيلة، عمل أن إىل صابًرا زال وما
معك التي بالعساكر والدك َزك جهَّ حتى األقوال، من سمعت ما له وذكر النعمان، عمر
الثالث وأما عساكرك. من معك وَمن أنت عليك يقبض حتى إليه ك وصريَّ أجلها، من
ابنته، صفية مع كانت وإنما صحة، لذلك فليس مكتوبه، يف بها والدك أخرب التي خرزات
اآلن وهي يل وهبها ثم معها، التي والجواري هي عليها استوىل حني منها أبي وأخذها
إذا فإنكم والروم؛ اإلفرنج بالد يف لوا يتوغَّ أن قبل وُردَّهم عسكرك إىل أنت فاذهب عندي،
الجزاء يوم إىل أيديهم من خالص لكم يكن ولم الطرق، عليهم يضيِّقون بالدهم يف توغلتم
أيام ثالثة باإلقامة أمرتهم ألنك مكانهم؛ يف ُمِقيمون الجيوش أن أعرف وأنا والقصاص،

يفعلون. ماذا يعلموا ولم املدة، هذه يف فقدوك أنهم مع
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امللكة يد قبَّل إنه ثم باألوهام، الفكر مشغول صار الكالم هذا رشكان سمع فلما
ولكن معي، َمن وسالمة لسالمتي سببًا وجعلك بك، عيلَّ َمنَّ الذي هلل الحمد وقال: إبريزة
عسكرك إىل اآلن أنت اذهب له: فقالت بعدي. عليك يجري ما أعلم وال فراقك، عيلَّ يعزُّ
من بالقرب وأنتم الخرب لكم يظهر حتى عليهم فاقبض عندهم الرسل كانت وإن وُردَّهم،
سواء. كلنا فندخل معكم، وأنا إال بغداد تدخلون وما ألحقكم، أنا أيام ثالثة وبعد بالدكم،
معه قائمة نهضت إنها ثم وبينك. بيني الذي العْهَد تنَس ال له: قالت االنرصاف أراد فلما
الدموع وأرسلت األحجار، يذيب بكاءً وبكت األشواق، نار وإطفاء والعناق، التوديع ألجل
الوداع يف ونزح والولوع، الَوْجد به اشتدَّ والدموع البكاء ذلك منها رأى فلما كاألمطار،

البيتني: هذين وأنشد العني، دمع

ِوِع��نَ��اِق ��ٍة ِل��َض��مَّ اْل��يَ��َس��اُر َويَ��ِدي ِألَْدُم��ِع��ي اْل��يَ��ِم��ي��ُن َويَ��ِدي ��تْ��ُه��ا َوَدعَّ
��اِق اْل��ُع��شَّ َف��ِض��ي��َح��ُة اْل��َوَداِع يَ��ْوُم َال ُق��ْل��ُت اْل��َف��ِض��ي��َح��َة تَ��ْخ��َش��ى أََم��ا َق��اَل��ْت

إىل متوجًها وخرج فركب جواده، له وقدموا الدير، من ونزل رشكان فارقها ثم
األشجار، من تخلَّص فلما األشجار، تلك بني ودخل فوقه، من َمرَّ إليه وصل فلما الجرس،
سيفه وشهر منهم، الحذر لنفسه فأخذ فوارس، بثالثة هو وإذا املرج، ذلك يف ومىش
دندان الوزير أحدهم ووجد وعرفهم، عرفوه بعًضا بعضهم ونظر منه قربوا فلما وانحدر،
غيابه، سبب عن دندان الوزير وسأله عليه، وسلَّموا له لوا ترجَّ عرفوه وعندما أمريان، ومعه
ذلك، عىل تعاىل هللا فحمد آِخره، إىل أوله من إبريزة امللكة مع له جرى ما بجميع فأخربه
عندنا من رحلوا معنا جاءوا الذين الرسل ألن البالد؛ هذه عن بنا ارحلوا رشكان: قال ثم
عسكره يف رشكان نادى ثم علينا. وقبضوا إلينا أرسعوا فربما بقدومنا، ملكهم ليُعِلموا
وكان الوادي، سطح إىل وصلوا حتى السري يف ُمِجدِّيَن سائرين يزالوا ولم فرحلوا، بالرحيل
عليه، ليقبضوا عسكر إليه َز فجهَّ رشكان، بقدوم وأخربوه ملكهم، إىل هوا توجَّ قد الرسل

معه. َمن وعىل
بعسكره سافر فإنه رشكان، أمر من كان ما وأما وملكهم، الرسل أمر من كان ما هذا
منه، ساروا ذلك وبعد مدة، فيه واسرتاحوا األشجار كثري واٍد يف نزلوا ثم أيام خمسة مدة
وصلوا فلما بالدهم، أوائل عىل أرشفوا حتى يوًما وعرشين خمسة مدة سائرين يزالوا ولم
بالضيافات، البالد تلك أهل إليهم فخرج الراحة، ألخذ ونزلوا أنفسهم، عىل أمنوا هناك إىل
مائة يف بعدهم رشكان َر وتأخَّ ديارهم، طالبني ورحلوا يومني أقاموا ثم البهائم، وعليق
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بَمن دندان الوزير فسار الجيش، من معه َمن عىل أمريًا دندان الوزير وجعل فارس،
مقدار وساروا معه، الذين فارس واملائة هو رشكان ركب ذلك بعد ثم يوم، مسرية معه
فمنعوا وَعَجاج، غربة أمامهم وإذا جبلني، بني مضيق محل إىل وصلوا حتى فرسخني
ليوث فارس مائة تحته من فبَاَن الغبار، انكشف حتى ساعة مقدار السري من خيولهم
عليهم صاحوا معه وَمن رشكان من قربوا أن فلما غواطس، والزرد الحديد ويف عوابس،
ليًال السريَ ُمِجدُّوَن خلفكم ونحن أملناه، ما بلغنا قد إننا ومريم، يوحنا وحقِّ وقالوا:
لنا وسلِّموا أسلحتكم وأعطونا خيولكم، عن فانزلوا املكان، هذا إىل سبقناكم حتى ونهاًرا

بأرواحكم. عليكم نجود حتى أنفسكم
كالب يا لهم: وقال وجنتاه، واحمرَّت عيناه، الجت الكالم ذلك رشكان سمع فلما
حتى ذلك كفاكم وما أرضنا؟! يف ومشيتم بالدنا، وجئتم علينا، تجارستم كيف النصارى،
ثم بالدكم؟ إىل وتعودون أيدينا، من تخلصون أنكم أظننتم الخطاب! بهذا تخاطبونا
ثم عددكم. يف فإنهم الكالب، وهؤالء دونكم لهم: وقال معه الذين فارس املائة عىل صاح
من أقوى بقلوب اإلفرنج فاستقبلتهم فارس، املائة معه وحملت عليهم، وحمل سيفه سلَّ
واشتد القتال، والتحم األبطال، يف األبطال ووقعت بالرجال، الرجال واصطدمت الصخر،
والرضب والكفاح، الحرب يف يزالوا ولم والقال، القيل بطل وقد األهوال، وعظمت النزال،
رشكان واجتمع بعضهم، عن فانفصلوا باالعتكار، الليل وأقبل النهار وىلَّ أن إىل بالصفاح
سليمة، جراحات لهم حصل أنفس أربعة غري مجروًحا منهم أحًدا يجد فلم بأصحابه،
باألمواج، السيوف من املتالطم العجاج الحرب بحر أخوض عمري أنا رشكان: لهم فقال
فقالوا األبطال. هؤالء مثل الرجال ومالقاة الجالد عىل أصرب لقيت ما فوهللا الرجال، وأقاتل
نافذات، وطعنات شجاعة له عليهم، املقدَّم وهو إفرنجيٍّا فارًسا فيهم أن امللك أيها اعلم له:
بأجمعنا. َلقتََلنا قتلنا أراد لو فوهللا يقتله، وال عنه يتغافل يديه بني منَّا وقع َمن كل أن غري
ونطلب مائة نحن فها ونباِرزهم، نصطفُّ غٍد يف وقال: املقال، ذلك سمع ملا رشكان َ فتحريَّ

االتفاق. ذلك عىل الليلة تلك وباتوا السماء، رب من عليهم النرص
هؤالء يف اليوَم بلغنا ما إننا له: وقالوا مقدمهم، عند اجتمعوا فإنهم اإلفرنج وأما
أيًضا، االتفاق عىل فباتوا واحد. بعد واحًدا ونبارزهم نصطفُّ غٍد يف لهم: فقال إربًا.
والبطاح، الروابي رءوس عىل الشمس وطلعت والح، بنوره وأضاء الصباح، أصبح فلما
إىل وأتوا فارس، املائة معه وركب رشكان، امللك ركب املالح، زين محمد عىل وسلمت
قد أعداءنا إن ألصحابه: رشكان فقال للقتال، اصطفوا قد اإلفرنج فوجدوا كلهم، امليدان
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الوادي. سطح إىل وصلوا حتى سائرين يَزالوا ولم بالرحيل، عسكره يف رشكان نادى ثم

إال اليوم هذا يف قتالنا يكون ال اإلفرنج: من مناٍد فنادى إليهم. واملبادرة فدونكم اصطفوا،
وساق رشكان، أصحاب من فارس برز ذلك فعند منَّا. بطل إىل منكم بطل يربز بأن مناوبة
عاجز. وال كسالن اليوَم يل يربز ال مناجز؟ من هل مبارز؟ من هل وقال: الصفني بني
ذهب، من وقماشه سالحه، يف غريق اإلفرنج من فارس إليه برز حتى كالمه يتم فلم
وقف حتى جواده فسار بعارضيه، نبات ال اإلفرنجي وذلك أشهب، جواد عىل راكب وهو
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اإلفرنجي طعنه حتى ساعة غري يكن فلم والطعان، بالرضب وصادمه امليدان، وسط يف
يخرج أن ومنعوه قومه به ففرح حقريًا، وقاده أسريًا، وأخذه جواده، عن فنكسه بالرمح
معه ووقف األسري، أخو وهو آَخر املسلمني من إليه خرج وقد غريه، وأخرجوا امليدان، إىل
وغالطه املسلم، عىل اإلفرنجي كرَّ ثم يسريًة، ساعًة بعضهما عىل االثنان وحمل امليدان، يف
املسلمني من إليهم يخرج زال وال أسريًا، وأخذه جواده، عن فنكسه الرمح بعقب وطعنه
أرسوا وقد باالعتكار، الليل وأقبل النهار وىلَّ أن إىل يأرسونهم واإلفرنج واحد، بعد واحًدا
وقال أصحابه فجمع األمر، عليه عظم ذلك رشكان عايََن فلما فارًسا، عرشين املسلمني من
اإلفرنجي مبارزة وأطلب امليدان، إىل غٍد يف أخرج أنا بنا؟ َحلَّ الذي األمر هذا ما لهم:
أبى فإن قتالنا، من وأحذِّره بالدنا، يدخل أن عىل حمله الذي ما وأنظر عليهم، املقدَّم

صاَلْحناه. صاَلَحنا وإن قاتلناه،
الطائفتان، ركب ثم والح، بنوره وأضاء الصباح، أصبح أن إىل الحال هذه عىل وباتوا
من أكثر منهم ل ترجَّ قد اإلفرنج رأى امليدان إىل رشكان خرج فلما الفريقان، واصطفَّ
ذلك رشكان فتأمل امليدان، وسط يف صاروا أن إىل قدامه ومشوا منهم، فارس قدام نصفهم
كالبدر فيه ووجهه أزرق، أطلس من قباء البس وهو عليهم املقدم الفارس فرآه الفارس،
أدهم جواد عىل راكب وهو مهنَّد، سيف وبيده العيون، ضيقة زردية فوقه ومن أرشق، إذا
يف صار حتى جواده لكز إنه ثم بعارضيه، نبات ال اإلفرنجي وذلك كالدرهم، ُغرَّة وجهه يف
عمر ابن يا رشكان، يا فصيح: عربي بلسان يقول وهو املسلمني إىل وأشار امليدان، وسط
ناَصَفك قد َمن إىل وابرز والطعان، والحرب دونك والبلدان، الحصون ملك الذي النعمان
تحت وقومه هو أخذه صاحبه منا غلب فَمن قومي، سيد وأنا قومك، سيد فأنت امليدان، يف
دنا حتى جواده وساق مآلن، الغيظ من وقلبه رشكان له برز حتى كالَمه أتمَّ فما طاعته.
الفرسان، صدمة وصدمه الغضبان، كاألسد اإلفرنجي عليه فَكرَّ امليدان، يف اإلفرنجي من
بحران أو يصطدمان، جبالن كأنهما امليدان حومة يف وصارا والرضب، الطعن يف وأخذا
ثم باالعتكار، الليل أقبل أن إىل النهار أول من ونزال وحرب قتال يف يزاال ولم يلتطمان،
ما لهم: قال بأصحابه رشكان اجتمع فلما قومه. إىل وعاد صاحبه، عن منهما كلٌّ انفصل
إذا أنه وهو غريه، أحد من أرها لم خصلة منه رأيت أني إال ، قطُّ الفارس هذا مثل رأيت
يكون ماذا أدري ما ولكن بعقبه، ويرضب الرمح يقلب قاتل، مرضب خصمه يف له الح

أصحابه. ومثل مثله عسكرنا يف يكون أن ومرادي ومنه، مني
وأقبل امليدان، وسط يف ونزل اإلفرنجي، له خرج الصباح أصبح فلما رشكان، وبات
ولم األعناق، إليهما وامتدت واملجال، الحرب يف وأوسعا القتال، يف أخذا ثم رشكان، عليه
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افرتَقا ثم باالعتكار، الليل وأقبل النهار وىلَّ أن إىل بالرماح وطعن وكفاح حرب يف يزاال
اإلفرنجي إن ثم صاحبه، من القاه ما ألصحابه يحكي منهما كلٌّ وصار قومهما، إىل ورجَعا
االثنان، ركب ثم الصباح، إىل الليلة تلك وباتوا االنفصال. يكون غٍد يف ألصحابه: قال
حيلًة، اإلفرنجي عمل ذلك وبعد النهار، نصف إىل الحرب يف يزاال ولم بعضهما، عىل وحمَال
يرضبه أن وأراد رشكان، عليه فانكبَّ ورماه به فعثر باللجام، جذبه ثم جواده، ولكز
تكون هكذا ما رشكان، يا وقال: باإلفرنجي به فصاح املطال، به يطول أن خوًفا بالسيف
الكالم هذا الفارس ذلك من رشكان سمع فلما بالنسوان. املغلوب فعل هو إنما الفرسان،
يف وقع ما معها له وقع التي إبريزة امللكة فوجده فيه، النظر وأمعن إليه، طرفه رفع
عىل حملك ما لها: وقال يديها بني األرض وقبَّل يده، من السيف رمى عرفها فلما الدير،
والطعان، الحرب يف ثباتك وأنظر امليدان، يف أختربك أن أردُت له: فقالت الفعال؟ هذه
ولوال امليدان، يف فرسانك قهرن وقد أبكار، بنات وكلهن جواٍر، كلهم معي الذين وهؤالء
لها: وقال قولها، من رشكان َم فتبسَّ وجالدي. قوتي ترى َلكنَت بي عثر قد جوادي أن

الزمان. ملكة يا بك اجتماعي وعىل السالمة، عىل هلل الحمد
العرشين يطلقن أن بعد بالرحيل وأمرتهن جواريها عىل صاحت إبريزة امللكة إن ثم
بني األرض قبَّلن ثم أمرها، الجواري فامتثلت رشكان، قوم من أرسنهم ُكنَّ الذين أسريًا
أصحابه إىل أشار إنه ثم للشدائد. مدَّخًرا امللوك عند يكون َمن مثلكن لهن: فقال يديها،
فارس، املائتا ركب ثم امللكة، يدي بني األرض وقبلوا جميًعا فرتجلوا عليها؛ سلموا أن
امللكة رشكان فأمر الديار، عىل أقبلوا ذلك وبعد أيام، ستة مدَة والنهار الليل يف وساروا
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك اإلفرنج. لباس من عليهن ما ينزعن أن وجواريها إبريزة

املباح. الكالم عن
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عليهنَّ ما ينزعن أن وجواريها إبريزة امللكة أمر رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أصحابه من جماعة أرسل إنه ثم ذلك، ففعلن الروم، بنات لباس يلبسن وأن الثياب، من
جاءت الروم ملك بنت إبريزة امللكة أن ويخربه بقدومه، النعمان عمر والده ليُعِلم بغداد إىل
الذي املكان يف وساعتهم وقتهم من نزلوا إنهم ثم ملالقاتها. موكبًا يرسل أن ألجل صحبته
أيًضا وركبت معه، وَمن هو رشكان ركب أصبح فلما الصباح، إىل فيه وباتوا إليه، وصلوا
فارس ألف يف أقبََل قد دندان بالوزير وإذا املدينة، واستقبلوا معها، وَمن هي إبريزة امللكة
كما النعمان، عمر امللك بإشارة خروجه وكان ورشكان، هي إبريزة امللكة مالقاة أجل من
ثم أيديهما، بني األرض وقبلوا إليهما، توجهوا منهما قربوا فلما رشكان. ولده إليه أرسل
ودخل امللك، قرص وطلعا املدينة، إىل وصال حتى خدمتهما يف وصاروا معهما، وركبوا ركبا
إبريزة، امللكة قالته بما فأخربه الخرب، عن وسأله واعتنقه، إليه فقام والده، عىل رشكان
الرحيل اختارت إنها له: وقال أباها، وفارقت مملكتها فارقت وكيف معها، له اتفق وما
بنته؛ صفيَّة أجل من حيلًة لنا يعمل أن أراد القسطنطينية ملك وإن عندنا، والقعود معنا،
يعرف كان ما الروم ملك وإن إليك، إهدائها وبسبب بحكايتها، أخربه قد الروم ملك ألن
بل إليك، أهداها كان ما ذلك يعرف كان ولو القسطنطينية، ملك أفريدون امللك ابنة أنها
إال واملكايد الِحيَل هذه من يخلصنا ولم لوالده: رشكان قال ثم والدها، إىل يردها كان

منها. أشجع رأينا وما القسطنطينية، ملك بنت إبريزة
املصارعة أمر من آِخره إىل أوله من معها له وقع ما ألبيه يحكي رشع إنه ثم
عنده، إبريزة عظمت الكالم ذلك رشكان ولده من النعمان عمر امللك سمع فلما واملبارزة،
وقال إليها، رشكان ذهب ذلك فعند يسألها، أن ألجل طلبها إنه ثم يراها، أنه يتمنَّى وصار
والده وكان والده، وأتى رشكان فأخذها والطاعة، بالسمع فأجابت يدعوك. امللك إن لها:
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الجارية دخلت فلما الخدم. غري عنده يَبَْق ولم عنده كان َمْن وأخرج كرسيه، عىل قاعًدا
من امللك َب فتعجَّ الكالم؛ بأحسن وتكلََّمْت يديه، بني األرَض قبََّلِت النعمان امللك عىل إبريزة
وكشفت فجلست بالجلوس وأمرها رشكان، ولده مع فعلت ما عىل وشكرها فصاحتها،
وأفرد منه، وأدناها إليه قرَّبها إنه ثم عقله، وبني بينه حيل امللك رآها فلما وجهها، عن
تلك عن يسألها أخذ ثم الرواتب، ولجواريها لها ورتب وبجواريها، بها ا مختصٍّ قًرصا لها
الزمان. ملك يا معي الخرزات تلك إن له: فقالت سابًقا، ذكرها َم تقدَّ التي الثالث الخرزات
العلبة من وأخرجت علبة، منه وأخرجت صندوًقا وفتحت محلها إىل ومضت قامت إنها ثم
للملك وناولتها قبَّلتها ثم الثالث، الخرزات تلك منه وأخرجت وفتحته الذهب، من ا ُحقٍّ

معها. قلبه فأخذت وانرصفت،
خرزات، الثالث من خرزة فأعطاه فحرض رشكان، ولده إىل أرسل انرصافها وبعد
املكان، ضوء ألخيك واحدة منهما أعطيت قد ولدي، يا فقال: األخريني، االثنني عن فسأله
كان وما املكان، ضوء ى يُسمَّ أًخا له أنَّ رشكان سمع فلما الزمان، نزهة ألختك والثانية
ألك والدي، يا له: وقال النعمان، عمر امللك والده إىل التفت الزمان، نزهة أخته إال يعرف
نزهة وأخته املكان، ضوء اسمه أن أعلمه ثم سنني. ست اآلن وعمره نعم قال: غريي؟ ولد
بركة عىل لوالده: وقال رسه كتم ولكنه ذلك، عليه فصعب واحد، بطن يف وأنهما الزمان،
َْت تغريَّ قد أراك مايل امللك: له فقال أثوابه، ونفض يده من الخرزة رمى ثم تعاىل. هللا
الدولة أمراءَ عاهدُت وقد بعدي، من اململكة صاحب أنك مع الخرب؟ هذا سمعت ملا أحوالك
واستحى األرض، إىل برأسه رشكان فأطرق خرزات. الثالث من لك خرزة وهذه ذلك، عىل
حتى ماشيًا زال وما الغيظ، شدة من يصنع كيف يعلم ال وهو قام ثم والده، يكافح أن
ودعت فعاله، عىل وشكرته قائمة، إليه نهضت عليها أقبل فلما إبريزة، امللكة قرص دخل
الغيظ، وجهه يف رأت الجلوس به استقر فلما جانبها، يف وأجلسته وجلست ولوالده، له
صفية من ُرِزَق النعمان عمر امللك والده أن فأخربها غيظه، سبب وما حاله، عن فسألته
أعطاهما إنه لها: وقال الزمان، نزهة واألنثى املكان ضوءَ الولَد ى وسمَّ وأنثى، ذكًرا ولدين
فخنقني الوقت هذا يف إال بذلك أعلم لم اآلن إىل وأنا فرتكتها، واحدة وأعطاني خرزتني
يتزوجك، أن من عليك وأخىش شيئًا، عنك أخِف ولم غيظي، بسبب أخربتك وقد الغيظ،
اعلم فقالت: ذلك؟ يف أنت تقولني فما بك، ج يتزوَّ أنه يف الطمع عالمة منه رأيت فإني
يأخذني كان وإن رضاي، بغري يأخذني أن يقدر وال عيلَّ، حكم له ما أباك أن رشكان يا
أوالده من أحد عىل ينعم أنه بايل عىل كان فما خرزات الثالث وأما روحي. قتلُت غصبًا
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أن إحسانك من أشتهي ولكن ذخائره، مع خزائنه يف يجعلها أنه إال ظننت وما منها، بيشء
قالت ثم وطاعة. سمًعا فقال: منه. قبلتها إن والدك لك أعطاها كان التي الخرزة يل تهب
فيسعى عندكم أني أبي يسمع أن أخاف إني له: وقالت ساعة، معه وتحدثت تخف. ال له:
وتكون بعساكر، إليكم فيأتيان صفية، ابنته أجل من أفريدون وامللك هو ويتفق طلبي، يف
عندنا باإلقامة راضية كنِت إذا موالتي، يا لها: قال ذلك رشكان سمع فلما عظيمة. ضجة
إال يكون ما فقالت: َلغلبناهم. والبحر الرب يف َمن كلُّ علينا اجتمع فلو فيهم، تفكري ال
إنها ثم عندكم. من رحلُت أسأتموني وإن عندكم، قعدُت إيلَّ أحسنتم إن أنتم وها الخري،
ومىض يسريًا، شيئًا رشكان فأكل املائدة، فُقدِّمت األكل، من يشء بإحضار الجواري أمرت

مغموًما. مهموًما داره إىل
بعد فإنه النعمان، عمر أبيه أمر من كان ما وأما رشكان، أمر من كان ما هذا
فلما الخرزات، تلك ومعه صفيَّة جاريته عىل ودخل قام عنده من رشكان ولده انرصاف
الزمان، ونزهة املكان ضوء ولداه عليه فأقبل جلس، أن إىل قدَميْها عىل قائمًة نهضت رأته
وأقبال يديه، وقبَّال بالخرزتني ففرحا خرزة، منهما واحد كل عىل وعلَّق قبَّلهما رآهما فلما
إنك حيث صفية، يا امللك: لها فقال الدوام. بطول للملك ودعت بهما، ففرحت أمهما عىل
إكرامك يف أزيد أن ألجل تُعِلميني لم يشء ألي القسطنطينية، ملك أفريدون امللك ابنة
زيادًة هذا من أكثر أريد وماذا امللك، أيها قالت: ذلك صفية سمعت فلما منزلتك؟ ورفع
منك هللا رزقني وقد وخريك، بإنعامك مغمورة أنا فها فيها؟ أنا التي املنزلة هذه عىل
ودقة ألفاظها، عذوبة واستظرف كالُمها، النعمان عمر امللَك فأَعجَب وأنثى. ذكر بولدين
عجيبًا، قًرصا وألوالدها لها وأفرد عندها، من مىض إنه ثم ومعرفتها. أدبها وظرف فهمها،
وأوصاهم والجراحني، واألطباء والفلكية والحكماء، والفقهاء والحشم، الخدم لهم ورتَّب
واملحاكمة اململكة قرص إىل رجع ثم اإلحسان، غاية إليهم وأحسن رواتبهم، يف وزاد بهم

الناس. بني
إبريزة، امللكة مع أمره من كان ما وأما وأوالدها، صفية مع أمره من كان ما هذا
ويتحدث إليها يدخل ليلة كل ويف بها، مشغوًفا ونهاًرا ليًال وصار بحبها، اشتغل فإنه
الوقت هذا يف أنا الزمان، ملك يا تقول: بل جوابًا، له تردَّ فلم بالكالم، لها ح ويلوِّ عندها،
والهيام، الَوْجد عليه وزاد الغرام، به اشتدَّ منه تمنُّعها رأى فلما الرجال. يف غرض يل ما
ابنة إبريزة امللكة محبة من قلبه يف ما عىل وأطلعه دندان، وزيره أحرض ذلك أعياه فلما
فلما شيئًا، منها ينَْل ولم حبها، قتله وقد طاعته، يف تدخل ال أنها وأخربه حردوب، امللك
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مثقال، مقدار بنج قطعة معك فُخذْ الليل َجنَّ إذا للملك: قال ذلك دندان الوزير سمع
واملنادمة الرشب من الفراغ وقت كان فإذا الخمر، من شيئًا معها وارشب عليها وادخل
إال مرقدها إىل تصل ما فإنها إياه، واسقها البنج ذلك فيه واجعل األخري، القدح فأَْعِطها
ِنْعَم امللك: له فقال الرأي. من عندي ما وهذا منها؛ غرضك فتبلغ البنج، عليها تحكَّم وقد

عيلَّ. به أرشَت ما
السنة من َلرقد الفيل ه شمَّ لو مكرَّر، بنج قطعة منها وأخرج خزائنه، إىل عمد إنه ثم
امللكة عىل ودخل الليل، من قليل مىض أن إىل وصرب جيبه يف وضعها إنه ثم السنة، إىل
عندها وجلس فجلست، بالجلوس لها فأذن قائمة، إليه نهضت رأته فلما قرصها، يف إبريزة
وأوقدت األواني، له ت وصفَّ الرشاب، سفرَة فقدَّمت الرشاب، أمر يف معها يتحدث وصار
معها يرشب وصار إليه، يحتاجان ما وكل والفاكهة، النقل بإحضار وأمرت الشموع،
قطعة أخرج ذلك النعمان امللك علم فلما إبريزة؛ امللكة رأس يف ْكر السُّ دبَّ أن إىل وينادمها
وأسقط ثانيًة ومألها ورشبها، بيده كأًسا ومأل أصابعه، بني وجعلها جيبه، من البنج
امللكة فأخذته هذا. ارشبي خذي لها: قال ثم بذلك، تشعر ال وهي فيها، البنج قطعة
فقام إدراكها، وسلب عليها، البنج تحكَّم حتى ساعة دون إال كان فما ورشبته، إبريزة
ذيل الهواء ورفع رجليها، من الرساويل قلعت كانت وقد ظهرها، عىل ملقاًة فوجدها إليها
وعند شمعة، رأسها عند ووجد الحالة، تلك عىل ورآها امللك عليها دخل فلما عنها، قميصها
الشيطان، له ووسوس عقله، وبني بينه حيل فخذيها، بني ما عىل تيضء شمعة رجليها
ودخل فوقها من وقام بكارتها، وأزال عليها، ووقع رساويله قلع حتى نفسه تماَلَك فما
فدخلت كلِّميها. سيدتك عىل ادخيل لها: وقال مرجانة، لها يقال جواريها من جاريٍة إىل
فمدَّْت ظهرها، عىل ملقاة وهي ساقيها، عىل يجري دمها فوجدت سيدتها، عىل الجارية

الدم. ذلك عنها ومسحت سيدتها، شأَن به وأصلحت مناديلها، من منديل إىل يدها
ورجليها، ويديها سيدتها وجَه وغسلت مرجانة، الجارية تقدَّمت الصباح أصبح فلما
وتقيَّأْت إبريزة امللكة عطست ذلك فعند وفمها، وجهها به وغسلت الورد بماء جاءت ثم
وقالت ويديها، فمها غسلت إنها ثم كالقرص، باطنها من البنج قطعة فنزلت البنج، ذلك
سائل ودمها ظهرها، عىل ملقاًة رأتها أنها فأخربتها أمري. من كان بما أعلميني ملرجانة:
عليها؛ حيلته وتمت وواصلها، بها وقع قد النعمان عمر امللك أن فعرفت فخذَيْها، عىل
يدخل أن أراد َمن كلَّ امنعوا لجواريها: وقالت نفسها، وحجبت شديًدا، ا غمٍّ لذلك ْت فاغتمَّ
امللك إىل الخرب وصل ذلك فعند بي. هللا يفعل ماذا أنظر حتى ضعيفة إنها له وقولوا عيلَّ،
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واملعاجني، والسكر األرشبة إليها يرسل فصار ضعيفة، إبريزة امللكة بأن النعمان عمر
إليها شوقه وانطفأ ناره، بردت قد امللك إن ثم محجوبة. وهي شهوًرا ذلك عىل وأقامت
ضاقت بطنها، وكرب الحمل ظهر أشهر عليها مرت فلما منه، علقت قد وكانت عنها، وصرب
عىل الجانية أنا وإنما ظلموني، ما القوم أن اعلمي مرجانة: لجاريتها فقالت الدنيا، بها
يَبَْق ولم همتي، وضعفت الحياَة كرهت قد وأنا ومملكتي، وأمي أبي فارقُت حيث نفيس،
أقدر ال اآلن وأنا عليه، أقدر جوادي ركبت إذا وكنت يشء، القوة من وال الهمة من عندي
أنه يعلم القرص يف َمن وكلُّ ، جواريَّ عند معرية رصُت عندهم ولدُت ومتى الركوب، عىل
أحسن وما إليه! أرجع وجه وبأي ألقاه! وجه فبأيِّ ألبي رجعُت وإذا سفاًحا، بكارتي أزاَل

الشاعر: قول

َس��َك��ُن َوَال َك��أٌْس َوَال نَ��ِدي��ٌم َوَال َوَط��ُن َوَال أَْه��ٌل َال ال��تَّ��َع��لُّ��ُل ِب��َم

ا رسٍّ أخرج أن اليوم أريد فقالت: طوعك. يف وأنا أمرك، األمر مرجانة: لها فقالت
أهله، إال له ما أنتن إذا اللحم فإن وأمي، أبي إىل وأسافر غريك، أحد بي يعلم ال بحيث
أحوالها، جهزت إنها ثم امللكة. أيتها تفعلني ما ِنْعَم لها: فقالت يريد. ما بي يفعل وهللا
إىل رشكان ولده وخرج والقنص، للصيد امللك خرج حتى أياًما وصربت رسها، وكتمت
أريد لها: وقالت مرجانة، جاريتها عىل إبريزة فأقبلت الزمان، من مدًة بها ليقيم القالع
وإن والوالدة؟ الطلق أوان قرب وقد املقادير يف أصنع كيف ولكن الليلة، هذه يف أسافر أن
مكتوبًا كان ما وهذا بالدي، أروح أن أقدر ولم هنا، وضعت أربعة أو أيام خمسة قعدت
انظري ملرجانة: قالت ذلك وبعد ساعًة، تفكَّرت ثم الغيب. يف عيلَّ ًرا ومقدَّ جبيني، عىل
فقالت السالح. حمل عىل قوة يل ليس فإنه الطريق، يف ويخدمنا معنا، يسافر رجًال لنا
امللك عبيد من وهو الغضبان، اسمه أسود عبد غري أعرف ما سيدتي يا وهللا مرجانة:
غمرناه وقد يخدمنا، أن أمره امللك فإن قرصنا، لباب مالزم شجاع وهو النعمان، عمر
إذا له: وأقول املال، من بيشء وأَِعُده األمر، هذا شأن يف وأكلِّمه إليه أخرج أنا فها بإحساننا؛
الطريق، يقطع كان أنه اليوم قبل يل ذكر قد وكان شئَت. بَمن أزوِّجك عندنا املقاَم أردَت
ثه. أحدِّ حتى عندي هاتيه لها: فقالت بالدنا. إىل ووصلنا مراَدنا، بلغنا وافقنا هو فإن

ما سيدتك من قبلَت إْن هللا أسعدك قد غضبان، يا له: وقالت مرجانة له فخرجت
فحني يديها، قبَّل رآها فلما سيدتها، عىل به وأقبلت بيده أخذت ثم الكالم. من لك تقوله
تحدِّثه عليه وأقبلت أحكام. لها الرضورة إن نفسها: يف قالت لكنها منه، قلبها نفر رأته
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شديًدا. ا غمٍّ لذلك رشكان فاغتمَّ هربَت، إبريزة املِلكة أن واِلُده أخربه

وإذا الزمان؟ غدرات عىل لنا مساعدة فيك هل غضبان، يا له: وقالت منه نافر وقلبها
قلبه ملكت ُحْسنها ورأى إليها، العبد نظر فلما له؟ كاتًما تكون أمري عىل أظهرتُك
منك أريد له: فقالت عنه. أخرج ال بيشء أمرتِني إن سيدتي، يا لها: وقال لوقته، وعشقها
امللك، خيل من وفرسني راحلتني لنا وتشد هذه، جاريتي وتأخذ تأخذني أن الساعة هذه يف
أقمَت وإن بالدنا، إىل معنا وترحل الزاد، من وشيئًا املال من خرًجا فرس كل عىل وتضع
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تحب، ما أعطيناك بالدك إىل الرجوَع طلبَت وإن ، جواريَّ من تختارها َمن زوَّجناك عندنا
فرح الكالم ذلك الغضبان سمع فلما املال. من يكفيك ما تأخذ أن بعد بالدك إىل ترجع ثم
الخيل. لكما وأشد معكما وأميض بعيوني، أخدمكما إني سيدتي، يا وقال: شديًدا، فرًحا
قتلتهما، تطاوعاني لم وإن منهما، أريد ما بلغُت قد نفسه: يف وقال فرحان، مىضوهو ثم
وثالث راحلتان ومعه وعاد مىض ثم رسه، يف ذلك وأضمر املال. من معهما ما وأخذت
وهي فركبتها فرًسا إليها م وقدَّ إبريزة، امللكة عىل وأقبل إحداها، راكب وهو الخيل، من
سافر ثم فرًسا، مرجانة وركبت الوجع، كثرة من نفسها تملك وال الطلق، من متوجعة
فجاءها واحد، يوم بالدها وبني بينها وبقي الجبال، بني وصلوا حتى ونهاًرا ليًال بهما
لحقني فقد أنزلني للغضبان: فقالت الفرس، عىل نفسها تمسك أن قدرت فما الطلق،
فوق من مرجانة نزلت ذلك فعند وولِّديني. تحتي واقعدي انزيل ملرجانة: وقالت الطلق.
من إبريزة امللكة ونزلت الفرسني، لجام وشد فرسه، فوق من الغضبان ونزل فرسها،
األرض عىل نزلت الغضبان رآها وحني الطلق، شدة من الدنيا عن غائبة وهي فرسها فوق
بوصلك. ارحميني سيدتي، يا وقال: وجهها، يف حسامه فشهر وجهه، يف الشيطان وقف
ال كنُت بعدما السود، العبيد إال عيلَّ بقي ما له: وقالت إليه التفتت مقالته سمعت فلما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الصناديد. بامللوك أرىض
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بقي ما غضبان: هو الذي للعبد قالت ملا إبريزة امللكة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الكالم هذا ما ويلك، له: وقالت الغيظ، له وأظهرت تُبكِّته، صارت ثم السود، العبيد إال عيلَّ
قلتَه، مما أرىضبيشء ال أنني واعلم حرضتي، يف هذا من بيشء تتكلم فال يل؟! تقوله الذي
الخالص، وأرمي شأني وأُصِلح الجنني، أُصِلح حتى اصرب ولكن الردى، كأَس ُسقيُت ولو
الوقت هذا يف الكالم فاحش ترتك لم وإن تريد، ما بي فافعل عيلَّ قدرَت إن ذلك بعد ثم

األبيات: هذه أنشدت ثم كله. هذا من وأرتاح الدنيا وأفارق بيدي، نفيس أقتل فإني

َوال��زََّم��اِن اْل��ُح��َواِدِث ُم��َك��ابَ��َدُة َك��َف��اِن��ي َق��ْد َدْع��ِن��ي َغ��ْض��بَ��اَن أَيَ��ا
َع��َص��اِن��ي َم��ْن َم��ثْ��َوى ال��نَّ��اُر َوَق��اَل نَ��َه��اِن��ي َق��ْد َربِّ��ي اْل��َف��ْح��َش��اءِ َع��ِن
تَ��َراِن��ي َال َدْع��ِن��ي ال��نَّ��ْق��ِص ِب��َع��يْ��ِن ُس��وءٍ ِب��ِف��ْع��ِل أَِم��ي��ُل َال َوإِنِّ��ي
َرَع��اِن��ي ِف��ي��َم��ْن ُح��ْرَم��ِت��ي َوتَ��ْرَع��ى َع��نِّ��ي اْل��َف��ْح��َش��اءَ تَ��تْ��ُرِك َل��ْم َوَل��ْو
َوَداِن��ي َق��اِص��ي��َه��ا ُك��لَّ َوأَْج��ِل��ُب َق��ْوِم��ي ِل��ِرَج��اِل َط��اَق��ِت��ي َألَْص��ُرُخ
يَ��َراِن��ي ��اًش��ا َف��حَّ َخ��لَّ��يْ��ُت َل��َم��ا اْل��يَ��َم��اِن��ي ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ ُق��طِّ��ْع��ُت َوَل��ْو
ال��زََّواِن��ي نَ��ْس��ِل ِم��ْن اْل��َع��بْ��ُد َف��َك��يْ��َف ُط��رٍّا َواْل��ُك��بَ��َراءِ اْألَْح��َراِر ِم��َن

واغربَّْت مقلتاه، واحمرَّت شديًدا، غضبًا غضب الشعر ذلك الغضبان سمع فلما
األبيات: هذه وأنشد النفرات، به وزادت مشافره، واستدلَّْت مناخره، وانتفخت سحنته،

اْل��يَ��َم��اِن��ي ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ َه��َواِك َق��ِت��ي��َل تَ��ْه��ُج��ِري��ِن��ي إِْن اذُْك��ِري أَإِبْ��ِري��َز
َف��اِن ��بْ��ُر َوال��صَّ نَ��اِح��ٌل َوِج��ْس��ِم��ي َج��َف��اِك ِم��ْن تَ��َق��طَّ��َع َق��ْد َف��َق��ْل��ِب��ي
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َداِن ��ْوُق َوال��شَّ نَ��اِزٌح َف��َع��ْق��ِل��ي ِس��ْح��ًرا اْألَْل��بَ��اَب َس��بَ��ى َق��ْد َوَل��ْف��ُظ��ِك
ال��زََّم��اِن ذَا ِف��ي َم��أَْرِب��ي ِألَبْ��لُ��َغ َج��يْ��ًش��ا اْألَْرِض ِم��ْلءَ أَْج��َل��بْ��ُت َوَل��ْو

من بلغ وهل غضبان، يا ويلك له: وقالت شديًدا، بكاء بكت كالمه إبريزة سمعت فلما
سواء؟ كلهم الناس أن أتحسب الخنا؟ وتربية الزنا ولد يا الخطاب بهذا تخاطبني أن قدرك
ورضبها إليها َم وتقدَّ شديًدا، غضبًا منها غضب الكالم هذا النحس العبد ذلك سمع فلما

الجبال. يف آبًقا بنفسه وفرَّ املال، أخذ أن بعد قدامه جوادها وساق فقتلها، بالسيف
صارت فإنها إبريزة، امللكة أمر من كان ما وأما الغضبان، أمر من كان ما هذا
ورصخت حجرها، يف مرجانة فحملته ذكًرا، ولدته الذي الولد وكان األرض، عىل طريحة
حتى خدها عىل وتلطم رأسها، عىل الرتاب تحثو وصارت أثوابها، وشقت عظيمة، رصخة
بعد له قيمَة ال أسود عبٌد سيدتي قتل كيف خيبتاه! وا وقالت: وجهها، من الدم طلع
ذلك انكشف وملا األقطار، سدَّ حتى طار قد بغبار وإذا تبكي هي فبينما فروسيتها؟
امللكة والد الروم ملك عساكر العساكر تلك وكانت جرار، عسكر تحته من بان الغبار
امللك عند وأنها بغداد، إىل وجواريها هي هربت ابنته أن سمع ملا أنه ذلك وسبب إبريزة،
عند رأوها كانوا إن املسافرين بعض من األخبار يتنسم معه بَمن خرج النعمان، عمر
ابنته، بخرب يعلم لعله أتوا أين من املسافرين ليسأل معه بَمن فخرج النعمان، عمر امللك
فقصدهم مرجانة، وجاريتها الغضبان، والعبد ابنته، الثالثة: هؤالء بُعٍد عىل رأى وكان
رآها عليها أقبلوا فلما بنفسه، ونجا فقتلها نفسه عىل العبد خاف قصدهم فلما ليسألهم،
إىل ووقع جواده، فوق من نفسه فرمى عليها، تبكي وجاريتها األرض، عىل مرمية أبوها
ورضبوا والوزراء، واألمراء الفرسان من معه كان َمن كلُّ َل فرتجَّ عليه، مغشيٍّا األرض
فلما القبة، تلك خارج الدولة أرباب ووقف حردوب، للملك قبًة ونصبوا الجبال، يف الخيام
سألها غشيته، من امللك أفاق فلما والنحيب، البكاء يف وزادت عرفته، سيدها مرجانة رأت
عمر امللك عبيد من أسود عبد ابنتك قتل الذي إن له: وقالت بالقصة، فأخربته الخرب، عن

بابنته. النعمان عمر امللك فعله بما وأخربته النعمان،
ثم شديًدا، بكاءً وبكى وجهه، يف الدنيا اسودَّت الكالم ذلك حردوب امللك سمع فلما
امللك إن ثم القرص، وأدخلوها قسارية، إىل ومىض فيها، ابنته وحمل محفة بإحضار أمر
امللك فإن بابنتي؟ املسلمون يفعل أهكذا لها: وقال الدواهي، ذات أمه عىل دخل حردوب
املسيح فوَحقِّ عبيده، من أسود عبد قتلها ذلك وبعد قهًرا، بكارتها أزال النعمان عمر
بكى ثم بيدي. نفيس قتلُت وإال عريض، عن العار وكشف منه، بنتي ثأر أخذ من بد ال

330



٥٢ الليلة كانت فلما

يف تكرهها كانت ألنها مرجانة؛ إال ابنتك قتل ما الدواهي: ذات أمه له فقالت شديًدا، بكاء
عمر امللك عن أرجع ال املسيح فوَحقِّ ثأرها، أخذ من تحزن ال لولدها: قالت ثم الباطن.
ويتحدَّث واألبطال، الدهاة عنه تعجز عمًال معه وَألعملنَّ أوالده، وأقتل أقتله حتى النعمان
تبلغ وأنت أقوله ما كل يف أمري تمتثل أن لك ينبغي ولكن األقطار، جميع يف املتحدثون به
نهد بَجواٍر ائتني له: قالت تقولينه. فيما أبًدا أخالفك ال املسيح وحقِّ لها: فقال تريد. ما
الحكمَة الجواري يعلِّموا أن وأمرهم العطايا، لهم وأجزل الزمان، بحكماء وائتني أبكار،
ويكون واملواعظ، بالحكمة يتكلموا وأن واألشعار، ومنادمتهم امللوك وخطاب واألدب
من سلف َمن وأخبار الخلفاء، وتواريخ العرب، أخبار يعلِّموهنَّ أن ألجل مسلمني الحكماء
األعراب بعض فإن واصرب؛ روَحك وطوِّل أعوام، عرشة ذلك عىل أقمنا ولو اإلسالم، ملوك
من بلغنا الجواري تلك علَّمنا إذا ونحن قليلة، مدته عاًما أربعني بعد الثأر أْخذَ إن يقول:
جارية، وستون وست جارية ثالثمائة وعنده الجواري، بحب ممتحن ألنه نختار؛ ما عدونا
ما الجواري تعلََّم فإذا املرحومة، مع كنَّ الالتي جواريك خواص من جارية مائة وازددن

بهن. وأسافر ذلك بعد آخذهن فإني العلوم، من أخربتُك
ثم رأسها، وقبَّل شديًدا، فرًحا فرح الدواهي ذات أمه كالم حردوب امللك سمع فلما
من بالحكماء إليه ليأتوا البالد أطراف إىل اد والقصَّ املسافرين وساعته وقته من أرسل
والعلماء، الحكماء من طلبه بما وأتوه بعيدة، بالد إىل وسافروا أْمَره فامتثلوا املسلمني،
الرواتب لهم ورتَّب الخلع، عليهم وخلع اإلكرام، غايَة أكرمهم يديه بني حرضوا فلما
وأدرك الجواري. لهم أحرض ثم به، أمرهم ما فعلوا إذا الجزيل باملال ووعدهم والجرايات،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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أكرمهم حردوب امللك عند حرضوا ملا والحكماء العلماء أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فامتثلوا واألدب، الحكمة يعلِّموهن أن وأوصاهم أيديهم، بني وأحرضالجواري زائًدا، إكراًما

أمره.
فإنه النعمان، عمر امللك أمر من كان ما وأما حردوب، امللك أمر من كان ما هذا
أحد يخربه ولم يجدها، فلم إبريزة امللكة طلب القرص، وطلع والقنص الصيد من عاد ملا
فإن أحد؟ بها يعلم ولم القرص من الجارية هذه تخرج كيف وقال: ذلك عليه فعظم عنها،
إىل أخرج بقيُت فما لها! ضابط وال املصلحة ضائعة فإنها األمر، هذا عىل مملكتي كانت
لفراق صدره وضاق حزنه، واشتد بها. يتوكَّل َمن األبواب إىل أرسل حتى والقنص الصيد
بذلك، والده فأعلمه سفره، من أتى قد رشكان بولده وإذا كذلك هو فبينما إبريزة، امللكة
امللك إن ثم شديًدا. ا غمٍّ لذلك رشكان فاغتمَّ والقنص؛ الصيد يف وهو هربت أنها وأخربه
العلم، ليعلموهما والحكماء العلماء أحرض قد وكان ويكرمهما، يوم كلَّ ولديه د يتفقَّ صار
عىل أخَويْه وحسد شديًدا، غضبًا غضب األمر ذلك رشكان رأى فلما الرواتب، لهما ورتَّب
والده له فقال األمر، هذا بسبب متمرًِّضا يزل ولم وجهه، يف الغيظ أثر ظهر أن إىل ذلك
رشكان: له فقال لونك؟ يف واصفراًرا جسمك، يف ضعًفا تزداد أراك يل ما األيام: من يوًما
يزيد أن وأخاف حسد، عندي يحصل إليهما وتُحِسن ، أخويَّ تقرِّب رأيتك كلما والدي، يا
لوني َ وتغريَّ جسمي، فمرض قتلتهما، أنا إذا بسببهما أنت وتقتلني فأقتلهما الحسد بي
بها أقيم حتى القالع من قلعًة تعطيني أن إحسانك من أشتهي أنا ولكن ذلك، بسبب
تنظر ال عني من وأحسن يل أجمل حبيبي عن بُعدي يقول: املثل صاحب فإن عمري؛ بقيَة

األرض. إىل برأسه أطرق ثم يحزن. ال وقلب
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فأخذ التقصري، من فيه هو ما سبب عرف كالمه، النعمان عمر امللك سمع فلما
دمشق، قلعة من أكرب ملكي يف وليس تريد، ما إىل أجيبك إني ولدي، يا له: وقال بخاطره
تقليد بكتابة وأمرهم والساعة، الوقت يف عني املوقِّ أحرض ثم الوقت. هذا من ملكتَها فقد
وأوصاه معه دندان الوزير وأخذ زوه، وجهَّ ذلك له فكتبوا الشام، دمشق والية رشكان ولده
وسار الدولة، وأكابر األمراء وودَّعته والده ودَّعه ثم أموره، وقلَّده والسياسة، باململكة
بالبوقات، وصاحوا الكاسات، أهلها له دقَّ إليها وصل فلما دمشق، إىل وصل حتى بالعسكر
ميرسة. امليرسة وأهل ميمنة، امليمنة أهل فيه سار عظيم بموكب وقابلوه املدينة، وزينوا

سفر بعد فإنه النعمان، عمر والده أمر من كان ما وأما رشكان، أمر من كان ما هذا
والحكمة العلم تعلَّموا أوالدك إن موالنا، يا له: وقالوا الحكماء، عليه أقبل رشكان ولده
حيث الحكماء؛ جميع عىل وأنعم شديًدا، فرًحا النعمان عمر امللك فرح ذلك فعند واألدب.
وطلع سنة، عرشة أربع العمر من له وصار الخيل، وركب وترعرع، كرب املكان ضوء رأى
يحبونه بغداد أهل وصار والقرآن، العلم وأهل للفقراء محبٍّا والعبادة، بالدين مشتغًال
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي قرب وزيارة الحج، أجل من العراق محمل ببغداد طاف أن إىل ورجاًال، نساءً
إني له: وقال والده عىل فدخل الحج، إىل اشتاق املحمل موكب املكان ضوء رأى فلما
وأنا القابل، العام إىل اصرب له: وقال ذلك، من فمنعه . أحجَّ أن يف ألستأذنك إليك أتيُت
الزمان نزهة أخته عىل دخل عليه، يطول األمر رأى فلما معي. وآخذك الحج إىل أتوجه
هللا بيت حج إىل الشوق قتلني قد إني لها: قال الصالة قضت فلما تصيل، قائمًة فوجدها
ذلك، من فمنعني والدي واستأذنت — والسالم الصالة عليه — النبي قرب وزيارة الحرام،
أخته: له فقالت بذلك. أبي أُعِلم وال ا رسٍّ الحج إىل وأخرج املال من شيئًا آخذ أن فاملقصود
الظالم جنَّ إذا لها: فقال ملسو هيلع هللا ىلص. النبي زيارة من تحرمني وال معك، تأخذني أن عليك باهلل

بذلك. أحًدا تُعِلمي وال املكان، هذا من فاخرجي
لباس ولبست املال، من شيئًا وأخذت الزمان، نزهة قامت الليل نصف كان فلما
باب إىل متوجهة ومشت املكان، ضوء عمر مثل العمر من بلغت قد وكانت الرجال،
واختلطا ليًال وسارا وأركبها، فركب الِجمال، ز جهَّ قد املكان ضوء أخاها فوجدت القرص،
لهما هللا وكتب سائرين، زاال وما العراقي، الحج وسط يف صارا أن إىل ومشيا بالحجيج،
إىل ها توجَّ ثم الحج، مناِسَك وقضيَا بعرفات، ووقَفا فة، املرشَّ مكة دخَال حتى السالمة
ضوء فقال بالدهم، إىل الحجاج مع الرجوع أراَدا ذلك وبعد فزاراه. ملسو هيلع هللا ىلص، النبي زيارة
الصالة عليه — إبراهيم والخليل املقدس بيت أزور أن أريد أختي، يا ألخته: املكان
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املقادسة، مع ولها له واكرتى خرج ثم ذلك، عىل واتفقا كذلك. وأنا له: فقالت والسالم.
فتشوَّشت، باردة ى حمَّ الليلة تلك يف ألخته فحصل الركب، مع وتوجها حالهما، زا وجهَّ
دخال أن إىل سائرين يزاال ولم ضعفه، يف تالطفه فصارت اآلَخر، وتشوََّش ُشفيت، ثم
لهما واكرتيا هناك، خان يف نزال إنهما ثم املكان، ضوء عىل املرض واشتد املقدس، بيت
عن وغاب أنحله حتى املكان ضوء عىل يتزايد املرض يزل ولم فيها، واستقرَّا حجرة فيه
هللا. حكم هذا باهلل، إال قوة وال حول ال وقالت: الزمان، نزهة أخته لذلك ْت فاغتَمَّ الدنيا،

وتنفق تخدمه وهي الضعف به زاد وقد املكان، ذلك يف وأخوها هي قعدت إنها ثم
درهم، وال دينار معها يَبَْق ولم وافتقرت، املال من معها ما فرغ حتى نفسها، عليه
باعت ثم أخيها، عىل وأنفقته فباعه قماشها من بيشء السوق إىل الخان صبي فأرسلت
مقطَّعة، حصري غري لها يَبَْق لم حتى فشيئًا شيئًا أمتعتها من تبيع تزل ولم آَخر، شيئًا
أحسسُت قد إني أختي، يا أخوها: لها قال ثم بعُد. ومن قبُل من األمر هلل وقالت: فبكت
يل ما إني أخي، يا وهللا أخته: له فقالت املشوي. اللحم من يشء خاطري ويف بالعافية،
أنا به نقتات بيشء وأعمل وأخدم األكابر من أحد بيت أدخل غًدا ولكن للسؤال، وجه
ولكن الحالة، هذه يف وأنت فراقك عيلَّ يهون ال إني له: وقالت ساعًة تفكَّرت ثم وأنت.
حول فال ذليلًة؟! تصبحني العزِّ أَبَْعَد أخوها: لها فقال عني. قهًرا املعاش طلب من بد ال
أقمنا وقد غرباء، نحن أخي، يا له: وقالت وبكت، بكى ثم العظيم. العيل باهلل إال قوة وال
الرأي من عندي فليس الجوع؟ من نموت فهل أحٌد، الباَب علينا دقَّ ما كاملة سنة هنا
بالدنا. إىل نسافر ثم مرضك، من تربأ أن إىل به نقتات بيشء وآتيك وأخدم، أخرج أني إال

ساعة. تبكي ومكثت
كان الني الجمَّ ثياب من عباءة بقطعة رأسها وغطت الزمان، نزهة قامت ذلك بعد ثم
تبكي، وهي عنده من وخرجت واعتنَقتْه، أخيها رأَس وقبَّلت عندهما، نسيها صاحبها
فمكث تأِت، ولم العشاء وقت قرب أن إىل ينتظرها أخوها زال وما تميض. أين تعلم ولم
يومني، الحالة هذه عىل يزل ولم إليه، تَُعْد فلم النهار طلع أن إىل ينتظرها وهو ذلك بعد
عىل وصاح الحجرة من فخرج الجوع، به واشتدَّ عليها، قلبه وارتجف عنده، ذلك فعظم
عليه فاجتمع السوق، يف وألقاه فحمله السوق. إىل تحملني أن أريد له: وقال الخان صبي
فجاءوا يأكله، يشء بطلب إليهم فأشار الحالة، تلك عىل رأوه ملَّا عليه وبكوا القدس أهل
ثم إياه، وأطعموه شيئًا له واشرتوا دراهم، ببعض السوق يف الذين التجار بعض من له
أقبل فلما إبريًقا، رأسه عند ووضعوا برش، قطعة له وفرشوا دكان عىل ووضعوه حملوه
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فازداد أخته، تذكََّر الليل نصف كان فلما ه، همَّ حاملون وهم الناس كلُّ عنه انرصف الليل
له وأخذوا السوق أهل فقام الوجود، عن وغاب والرشب، األكل من وامتنع الضعف، به
دمشق، إىل وأوصله هذا احمل ال: للجمَّ وقالوا جمًال، له واكرتوا درهًما ثالثني التجار من
بهذا أميض كيف نفسه: يف قال ثم الرأس. عىل لهم: فقال يربأ. أن لَعلَّه املارستان وأدخله
عىل ألقاه ثم الليل، إىل به واختفى مكان إىل به خرج ثم املوت؟! عىل ُمِرشف وهو املريض

سبيله. حال إىل مىض ثم ام، حمَّ مستوقد مزبلة
يف فقال ظهره، عىل ملًقى فوجده شغله، إىل ام الحمَّ اد وقَّ طلع الصباح أصبح فلما
اد: الوقَّ له فقال فتحرَّك، برجله ورفسه هنا؟ إال امليت هذا يرمون ما يشء ألي نفسه:
فرآه وجهه نظر ثم كان! موضع أي يف نفسه ويرمي حشيش قطعَة يأكل منكم الواحد
وغريب، مريض أنه وعرف عليه، الرأفة فأخذته وجمال، بهاء ذو وهو بعارضيه، نبات ال
ملسو هيلع هللا ىلص النبي أوىص وقد الصبي، هذا خطيئة يف دخلت إني باهلل، إال قوة وال حول ال فقال:
ودخل منزله، إىل به وأتى حمله ثم مريًضا. الغريب كان إذا سيما ال الغريب، بإكرام
وسادًة، رأسه تحت وجعلت له ففرشت بساًطا، له وتفرش تخدمه أن وأمرها زوجته عىل
له وأتى السوق، إىل اد الوقَّ وخرج ووجهه، ورجَليْه يديه به له وغسلت ماء له نت وسخَّ
قميًصا له وأخرج السكر، وسقاه وجهه عىل الورد ماء ورش والسكر، الورد ماء من بيشء
ففرح املخدة، عىل واتكأ العافية، إليه َهْت وتوجَّ الصحة، نسيَم فشمَّ إياه، وألبسه نظيًفا
أن املكنون َك برسِّ أسألك إني اللهم الصبي، هذا عافية عىل هلل الحمد وقال: بذلك، اد الوقَّ
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك يدي. عىل الشاب هذا سالمة تجعل
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تجعل أن املكنون برسك أسألك إني اللهم قال: اد الوقَّ أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وماء السكر يسقيه وهو أيام ثالثة يتعهده اد الوقَّ زال وما يدي. عىل الصبي هذا سالمة
عينه، وفتح جسمه، يف الصحُة ِت َرسَ حتى به ويتلطف عليه ويتعطف الورد، وماء الخالف
ولدي يا حالك ما له: فقال الشظ، آثار وعليه جالًسا فرآه عليه دخل اد الوقَّ أن فاتفق
إىل نهض ثم وشكره، ربَّه اد الوقَّ فحمد وعافية. بخري املكان: ضوء فقال الوقت؟ هذا يف
اثنتني، يوم كل يف له اذبحي لها: وقال زوجته وأتى دجاجات، عرش له واشرتى السوق،
وأتت وسلقتها، دجاجة له وذبحت فقامت النهار. آِخر يف وواحدة النهار، أول يف واحدة
نًا، مسخَّ ماءً له قدَّمت األكل من فرغ فلما مرقتها، وأسقته إياها، وأطعمته إليه، بها
دجاجة وسلقت قامت ثم العرص، إىل فنام بمالءة، وغطته الوسادة، عىل واتكأ يديه، فغسل
قد بزوجها وإذا يأكل هو فبينما ولدي. يا ُكْل له: وقالت وفسختها، بها وأتته أخرى،
فقال: الوقت؟ هذا يف ولدي يا حالك ما له: وقال رأسه، عند فجلس تُطِعمه، فوجدها دخل
برشاب وأتى خرج إنه ثم بذلك، الوقاد ففرح خريًا. عني هللا جزاك العافية، عىل هلل الحمد

وسقاه. الورد وماء البنفسج
بدرهم يوم كلَّ له فيشرتي دراهم، بخمسة يوم كل الحمام يف يعمل الوقاد ذلك وكان
أن إىل يالطفه زال وما فراريج، بدرهم له ويشرتي البنفسج، ورشاب الورد وماء سكًرا
ففرح العافية؛ إليه َهْت وتوجَّ املرض، آثار عنه زالت حتى الزمان من شهر عليه مىض
معي تدخل أن لك هل ولدي، يا اد: الوقَّ له وقال املكان، ضوء بعافية وزوجته هو اد الوقَّ
إىل يسنده وجعل حماًرا، أركبه بمكاري له وأتى السوق، إىل فمىض نعم. قال: ام؟ الحمَّ
واشرتى السوق، إىل ومىض داخله، يف وأجلسه ام، الحمَّ معه دخل ثم ام، الحمَّ إىل وصل أن
اد الوقَّ وأخذ جسدك. لك أغسل هللا باسم سيدي، يا املكان: لضوء وقال ودقاًقا، سدًرا له
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أرسله قد ببالن وإذا والدقاق، بالسدر جسده له يغسل ورشع رجَليْه، املكان لضوء يحكُّ
هذا له: وقال البالن إليه فتقدَّم رجَليْه، يحكُّ اد الوقَّ فوجد املكان، ضوء إىل ام الحمَّ معلم
يحلق البالن فرشع بإحسانه. غمرنا املعلم إن وهللا، اد: الوقَّ فقال املعلم. حق يف نقص
وألبسه منزله، إىل الوقاد به رجع ذلك وبعد اد، والوقَّ هو اغتسل ثم املكان، ضوء رأس
قد الوقاد زوجة وكانت حزاًما، وأعطاه لطيفة، وعمامة ثيابه، من وثوبًا رفيًعا، قميًصا
وأذاب الوقاد قام الفراش، عىل وجلس املكان ضوء طلع فلما وطبختهما، دجاجتني ذبحت
الدجاج ذلك من له يفسخ الوقاد وصار السفرة، له َم قدَّ ثم وسقاه، الورد ماء يف السكر له
العافية، عىل تعاىل هللا وحمد يديه، وغسل اكتفى، أن إىل املسلوقة من ويسقيه ويُطِعمه
عنك دَْع الوقاد: فقال يديك. عىل سالمتي وجعل بك، عيلَّ هللا َمنَّ الذي أنت للوقاد: قال ثم
وجهك عىل أرى فإني أنت؟ أين ومن املدينة؟ هذه إىل مجيئك سبب ما لنا وُقْل الكالم، هذا
فقال بحديثي؟ أخربك حتى بي وقعَت كيف أنت يل ُقْل املكان: ضوء له فقال النعمة. آثاَر
إىل هُت توجَّ ملَّا الفجر الح حني املستوقد يف القمامة عىل مرميٍّا وجدتك فإني أنا أما الوقاد:

حكايتي. وهذه عندي، فأخذتُك رماك، َمن أعرف ولم أشغايل،
فعلَت ما أخي يا إنك رميم، وهي العظاَم يُْحِيي َمن سبحان املكان: ضوء فقال
فقال البالد؟ أي يف اآلن وأنا للوقاد: قال ثم ذلك. ثمرَة تجني وسوف أهله، مع إال الجميَل
وبكى أخته، وفراَق غربتَه، املكان ضوء تذكََّر ذلك فعند القدس. مدينة يف أنت الوقاد: له

األبيات: هذه أنشد ثم حكايته، له وحكى اد، الوقَّ إىل برسه باح حيث

ِق��يَ��اَم��ِت��ي َع��َل��يَّ َق��اَم��ْت أَْج��ِل��ِه��ْم َوِم��ْن َط��اَق��ِت��ي َف��ْوَق اْل��َه��َوى ِف��ي ��لُ��ونِ��ي َح��مَّ َل��َق��ْد
َش��اِم��ِت ُك��لُّ بَ��ْع��ِدُك��ْم ِم��ْن ِل��ي َرقَّ َف��َق��ْد ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي َه��اِج��ُروَن يَ��ا َف��اْرِف��ُق��وا أََال
َص��بَ��ابَ��ِت��ي َوَف��ْرَط أَْح��َواِل��ي ��ُف تُ��َخ��فِّ ِب��نَ��ْظ��َرٍة ِل��ي تَ��ْس��َم��ُح��وا أَْن تَ��ْم��نَ��ُع��وا َوَال
َع��اَدِت��ي َغ��يْ��ِر ِم��ْن ��بْ��َر ال��صَّ َف��ِإنَّ إَِل��يْ��َك ِل��ي َف��َق��اَل َع��نْ��ُك��ْم ��بْ��َر ال��صَّ ُف��َؤاِدي َس��أَْل��ُت

ضوء فقال والعافية. السالمة عىل هللا واحمد تبِك، ال اد: الوقَّ له فقال بكائه، يف زاد ثم
ترسلني أن لَك هل املكان: ضوء فقال أيام. ستة فقال: دمشق؟ وبني بيننا كم املكان:
شئَت فإن صغري؟ شاب وأنت وحدك تروح أدعك كيف سيدي، يا اد: الوقَّ له فقال إليها؟
هناك، أقمُت معي وسافَرْت زوجتي أطاعتني وإن معك، أروح الذي فأنا دمشق إىل السفر
دمشق إىل معي تسافري أن لِك هل لزوجته: اد الوقَّ قال ثم فراقك. عيلَّ يهون ال فإنه
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فإنه إليِك؟ وأعود الشام، دمشق إىل هذا سيدي أوصل حتى هنا مقيمًة تكوني أو الشام،
فقالت الطريق. قطاع من عليه وأخاف فراقه، عيلَّ يهون ال وهللا فإني إليها، السفر يطلب
وباع قام اد الوقَّ إن ثم املوافقة. عىل هلل الحمد اد: الوقَّ فقال معكما. أسافر زوجته: له

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك زوجته. وأمتعة أمتعته
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املكان، ضوء مع السفر عىل وزوجته هو اتفق اد الوقَّ أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
اكرتى ثم زوجته، وأمتعة أمتعته باع اد الوقَّ إن ثم دمشق، إىل معه يمضيان أنهما وعىل
دخلوا أن إىل أيام ستَة مسافرين يزالوا ولم وسافروا، إياه املكان ضوء وأركب حماًرا،
عىل والرشب األكل من شيئًا واشرتى اد الوقَّ وذهب النهار، آِخر يف هناك فنزلوا دمشق،
قالئل، أياًما الوقاد زوجُة مرضت ذلك وبعد أيام، خمسَة الحال ذلك عىل زالوا وما العادة،
وكانت عليها، اعتاد قد كان ألنه املكان؛ ضوء عىل ذلك فعظم تعاىل؛ هللا رحمة إىل وانتقلت
حزينًا، فوجده اد الوقَّ إىل املكان ضوء فالتفت شديًدا، حزنًا اد الوقَّ عليها وحزن تخدمه،
وقال املكان ضوء إىل اد الوقَّ فالتَفَت الباب. هذا يف داخلون كلنا فإننا تحزن، ال له: فقال
فهل الحزن، عنَّا ويزيل بفضله، علينا يعوِّض تعاىل فاهلل ولدي، يا خريًا هللا جزاك له:
املكان: ضوء له فقال خاطرك؟ لينرشح دمشق يف ونتفرج بنا تخرج أن ولدي يا لك
إصطبل تحت أتيَا أن إىل وسارا املكان، ضوء يد يف يده ووضع اد الوقَّ فقام رأيك. الرأي
مرسجة، وجنائب وغريه، الديباج من وفرًشا صناديق، لًة محمَّ ِجماًال فوجَدا دمشق، وايل
تكون مَلن تَُرى يا املكان: ضوء فقال ومرج، هرج يف والناس ومماليك، وعبيًدا وبخاتي
هذه املسئول: له فقال ذلك، عن الخدم بعض وسأل واألقمشة؟ والجمال املماليك هؤالء
سمع فلما الشام. خراج مع النعمان عمر امللك إىل إرساَلها يريد دمشق أمري من هدية

يقول: وأنشد بالدموع، عيناه تغرغرت الكالم، هذا املكان ضوء

��ِب��ي��ُل ال��سَّ َف��َك��يْ��َف َش��ْوًق��ا تَ��ِل��ْف��نَ��ا أَْو نَ��ُق��وُل َم��اذَا اْل��ِب��َع��اَد َش��َك��ْونَ��ا إِْن
َرُس��وُل اْل��ُم��ِح��بِّ َش��ْك��َوى يَ��ُؤدِّي َم��ا َع��نَّ��ا تَ��ْرَج��َم ال��رَُّس��وَل َرأَيْ��نَ��ا أَْو
اْل��َق��ِل��ي��ُل إِالَّ اْألَْح��بَ��اِب َف��ْق��ِد بَ��ْع��َد ِع��نْ��ِدي ��بْ��ِر ال��صَّ ِم��َن َف��َم��ا َص��بَ��ْرنَ��ا أَْو
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أيًضا: وقال

ُح��لُ��وُل ِم��نِّ��ي اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي إِنَّ��ُه��ْم َع��يْ��ِن��ي َج��ْف��ِن َع��ْن َغ��اِئ��ِب��ي��َن َرَح��لُ��وا
يَ��ُح��وُل اْش��ِت��يَ��اِق��ي َوَال تَ��ْح��لُ��و َل��يْ��َس َف��َح��يَ��اِت��ي َج��َم��الُ��ُه��ْم َع��نِّ��ي َغ��اَب
يَ��ُط��وُل َح��ِدي��ٍث ِف��ي اْل��َوْج��َد أَذُْك��ُر إَِل��يْ��ُك��ْم ِب��اْج��ِت��َم��اِع��ي ال��ل��ُه َق��َض��ى إِْن

جاءتك أنك قنا صدَّ ما نحن ولدي، يا الوقاد: له فقال بكى، شعره من فرغ فلما
ويمازحه يالطفه زال وما النكسة. من عليك أخاف فإني تبِك؛ وال نفًسا فِطْب العافية،
ثم الَعَربات، ويرسل ومملكته، ألخته فراقه وعىل غربته، عىل ويتحرس يتنهد املكان وضوء

األبيات: هذه أنشد

نَ��اِزُل َش��كَّ َال اْل��َم��ْوَت ِب��أَنَّ َوأَيْ��ِق��ْن َراِح��ٌل َف��ِإنَّ��َك نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن تَ��َزوَّْد
َوبَ��اِط��ُل ُم��َح��اٌل نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َوَع��يْ��ُش��َك َوَح��ْس��َرٌة ُغ��ُروٌر نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي نَ��ِع��ي��ُم��َك
َراِح��ُل ��بْ��ِح ال��صُّ ِف��ي َوْه��َو َع��ِش��يٍّ��ا أَنَ��اَخ َراِك��ٍب َك��َم��نْ��ِزِل نْ��يَ��ا ال��دُّ إِنَّ��َم��ا أََال

عىل يبكي صار الوقاد وكذلك غربته، عىل وينتحب يبكي جعل املكان ضوء إن ثم
طلعت فلما الصباح، أصبح أن إىل املكان بضوء يتلطف زال ما ولكنه زوجته، فراق
أن أستطيع وال نعم، املكان: ضوء له فقال بالدك. تذكَّرت كأنك الوقاد: له قال الشمس
حتى قليًال قليًال معهم وأميش القوم، هؤالء مع مسافر فإني هللا، وأستودعك هنا، أقيم
معك عملت فإني أفارقك، أن أقدر ال فإني معك؛ وأنا الوقاد: له فقال بالدي. إىل أصل
وفرح خريًا. عني هللا جزاك املكان: ضوء له فقال لك. بخدمتي مها أتمِّ أن وأريد حسنة،
زاًدا، وهيَّأ حماًرا له واشرتى ساعته، من خرج الوقاد إن ثم معه، الوقاد بسفر املكان ضوء
وامِش. فانزل الركوب من تعبَت فإذا السفر، يف الحمار هذا اركب املكان: لضوء وقال
ما الخري من معي فعلَت فإنك مكافأتك؛ عىل وأعانني فيك، هللا باَرَك املكان: ضوء فقال
ذلك عىل وأمتعتهما زادهما فحمال الظالم، جنَّ أن إىل صربا ثم أخيه. مع أحد يفعله ال

وسافَرا. الحمار،
الزمان، نزهة أخته أمر من كان ما وأما والوقاد، املكان ضوء أمر من كان ما هذا
بعد القدس يف فيه كانا الذي الخان من خرجت املكان ضوء أخاها فارقت ملا فإنها
املشوي، اللحم من اشتهاه ما ألخيها وتشرتي أحًدا، تخدم أن ألجل بالعباءة ْت التفَّ أن
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بأخيها، مشغوًال خاطرها وصار تتوجه، أين تعرف ال وهي الطريق يف تبكي وصارت
البليَّات، هذه دفع يف تعاىل هللا إىل ع تترضَّ فصارت واألوطان، األهل يف متفكًِّرا وقلبها

األبيات: هذه وأنشدت

اْألََل��ِم ِم��َن ِع��نْ��ِدي َم��ا َح��رََّك ��ْوُق َوال��شَّ ��َق��ِم ِب��ال��سَّ اْل��َوْج��ُد َوَه��اَج ال��ظَّ��َالُم َج��نَّ
اْل��َع��َدِم َح��اَل��ِة ِف��ي َص��يَّ��َرنِ��ي َواْل��َوْج��ُد َس��َك��نَ��ْت َق��ْد اْألَْح��َش��اءِ ِف��ي اْل��بَ��يْ��ِن َوَل��ْوَع��ُة
ُم��ْك��تَ��ِت��ِم أَيِّ ِب��ُح��بِّ بَ��اَح َوال��دَّْم��ُع أَْح��َرَق��ِن��ي ��ْوُق َوال��شَّ أَْق��َل��َق��ِن��ي َواْل��ُح��ْزُن
اْألََل��ِم ِم��َن ِع��نْ��ِدي َم��ا تُ��َزْح��ِزَح َح��تَّ��ى أَْع��ِرُف��َه��ا اْل��َوْص��ِل ِف��ي ِح��ي��َل��ٌة ِل��ي َوَل��يْ��َس
ِن��َق��ِم ِف��ي ��بُّ ال��صَّ يَ��َظ��لُّ َل��َظ��اَه��ا َوِم��ْن ُم��وَق��َدٌة ِب��اْألَْش��َواِق َق��ْل��ِب��َي َف��نَ��اُر
ِب��اْل��َق��َل��ِم ُخ��طَّ َم��ا َع��َل��ى َص��بَ��ْرُت إِنِّ��ي َوَك��َف��ى ِب��ي َح��لَّ َم��ا َع��َل��ى يَ��لُ��وُم َم��ْن يَ��ا
اْل��َق��َس��ِم َم��بْ��ُروَرُة اْل��َه��َوى أَْه��ِل يَ��ِم��ي��ُن أَبَ��ًدا َس��ْل��َوٌة ِل��ي َم��ا ِب��اْل��ُح��بِّ أَْق��َس��ْم��ُت
أَنَ��ِم َل��ْم ِف��ي��َك أَنِّ��ي ِب��ِع��ْل��ِم��َك َواْش��َه��ْد َخ��بَ��ِري َع��ْن اْل��ُح��بِّ ُرَواَة بَ��لِّ��ْغ َل��يْ��ُل يَ��ا

شيخ وإذا ويساًرا، يمينًا وتلتفت تميش صارت املكان ضوء أخت الزمان نزهة إن ثم
جميلًة، فرآها الزمان نزهة إىل التَفَت قد العرب من نفر خمسة ومعه البدو من مسافر
ولكنها جميلة، هذه إن نفسه: يف وقال ُحْسنها، من ب فتعجَّ مقطعة، عباءة رأسها وعىل
تبعها إنه ثم منها. يل بد فال غريبة كانت أو املدينة هذه أهل من كانت فإن قشف، ذات
وقال حالها، عن ليسألها وناداها ضيق، مكان يف الطريق يف لها تعرَّض حتى قليًال قليًال
بحياتك له: وقالت إليه، نظرت كالمه سمعت فلما مملوكة؟ أم حرة أنت هل بنية، يا لها:
واحدة وبقيت خمٌس، منهن يل مات بنات، ستة ُرِزقت إني لها: فقال األحزان. عيلَّ تجدِّد ال
آخذك أن ألجل غريبة؟ أو املدينة هذه أهل من أنِت هل ألسألِك إليك وأتيُت أصغرهن، وهي
أحد لك يكن لم فإن أخواتها؟ عىل الحزن عن بِك فتشتغل لتؤانسيها، عندها وأجعلك

أوالدي. مثل وتصريين منهن، واحدة مثل جعلتك
هذا عند نفيس عىل آمن أن عىس رسها: يف قالت كالمه الزمان نزهة سمعت فلما
فأنا ضعيف، أخ ويل غريبة، بنت أنا عم، يا وقالت: الحياء، من برأسها أطرقت ثم الشيخ.
هذا قبلَت فإن أخي، إىل أميض وبالليل بالنهار، عندها أكون أن برشط بيتك إىل أميضمعك
وأخي أنا وجئُت حقريًة، ذليلًة فأصبحت عزيزة، وكنت غريبة، ألني معك؛ مضيُت الرشط
يف قال كالمها البدوي سمع فلما مكانًا. يل يعرف ال أخي أنَّ وأخاف الحجاز، بالد من
إىل وتميض نهاًرا، بنتي لتؤانيس إال أريدك ما لها: قال ثم بمطلوبي. فزُت إني وهللا، نفسه:
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الكالم لها ويلنيِّ قلبها، يطيِّب البدوي يزل ولم مكاننا. إىل فانقليه شئِت وإن ليًال، أخيك
قد وكانوا جماعته، إىل سائًرا يزل ولم وتبعته، قدامها ومىش الخدمة، عىل وافَقتْه أن إىل
قاطع البدوي وكان والزاد، املاء فوقها ووضعوا األحمال، عليها ووضعوا الِجَمال، هيَّئُوا
ذلك قال وإنما ولد، وال بنت عنده يكن ولم وِحيَل، مكٍر وصاحب الرفيق، وخائن الطريق،

هللا. قدَّره ألمٍر املسكينة البنت هذه عىل حيلًة الكالم
واجتمع القدس، مدينة من خرج أن إىل الطريق يف ثها يحدِّ صار البدوي إن ثم
معظم وساروا خلفه، وأردفها جمًال البدوي فركب الجمال، أرحلوا قد فوجدهم برفقته،
فصارت بها، َمَكر وأنه عليها، حيلة كان البدوي كالم أن الزمان نزهة فعرفت الليل،
قريب صاروا فلما أحد، يراهم أن خوًفا الجبال؛ قاصدين الطريق يف وهم وترصخ تبكي
هذا ما مدنية، يا لها: وقال الزمان نزهة إىل البدوي َم وتقدَّ الجمال، عن نزلوا الفجر
سمعت فلما حرضية. قطعة يا تهلكي أن إىل رضبتك البكاءَ ترتكي لم إن وهللا البكاء؟
السوء، شيخ يا له: وقالت إليه فالتفتت املوَت، وتمنَِّت الحياة، كرهت كالمه الزمان نزهة
قال كالمها البدوي سمع فلما بي؟ وتمكر تخونني وأنت استأمنتك كيف جهنم، شيبة يا
وقال: فرضبها، سوط ومعه إليها وقام به؟ تجاوبينني لسان ألِك حرضية، قطعة يا لها:
فبكت األمراض؛ من فيه هو وما أخاها تفكََّرْت ثم ساعة، فسكتت قتلتك. تسكتي لم إن
أتيَت حتى الحيلة هذه عيلَّ تعمل كيف له: وقالت البدوي، إىل التفتت يوم ثاني ويف ا، رسٍّ
لها: وقال قلبه، قسا كالمها سمع فلما مني؟ قصدك وما القفرة؟ الجبال هذه إىل بي
أن إىل ظهرها عىل به ونزل السوط وأخذ به؟ تجاوبينني لسان ألِك حرضية، قطعة يا
لها: ويقول يشتمها وصار الرضب، عنها فكفَّ وقبَّلتهما، رجليه عىل فانكبَّت عليها، ُغِيش
حرضية. قطعة يا كسك يف ودسسته لسانك قطعت تبكني سمعتك إن طرطوري، وحق
رأسها وجعلت قرافيصها، عىل فقعدت الرضب، وآملها جوابًا، ترد ولم سكتت، ذلك فعند
أخيها مرض ويف العز، بعد ذلها ويف أخيها، حال ويف حالها، يف تتفكر وصارت طوقها، يف

األبيات: هذه وأنشدت الوجنات، عىل دموعها وأرسلت واغرتابهما، ووحدته،

َح��اُل اْل��َوَرى بَ��يْ��َن َل��ُه يَ��ُدوُم َف��َم��ا َوإِْق��بَ��اُل إِْدبَ��اٌر ال��دَّْه��ِر َع��اَدِة ِم��ْن
آَج��اُل ال��نَّ��اِس ِل��َج��ِم��ي��ِع َوتَ��نْ��َق��ِض��ي أََج��ٌل َل��ُه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن َش��ْيءٍ َوُك��لُّ
َوأَْه��َواُل َض��يْ��ٌم ُك��لُّ��َه��ا ِع��ي��َش��ٍة ِم��ْن أََس��ِف��ي يَ��ا َواْألَْه��َواَل ��يْ��َم ال��ضَّ أَْح��ِم��ُل َك��ْم
إِذَْالُل اْل��ِع��زِّ ذَاَك َط��يِّ َوِف��ي َدْه��ًرا ِب��َه��ا ُع��ِزْزُت أَيَّ��اًم��ا ال��ل��ُه أَْس��َع��َد َال
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أَْوَص��اُل ِب��ال��تَّ��ْغ��ِري��ِب تُ��َق��طَّ��ُع َوَق��ْد انْ��َص��َرَم��ْت ِب��َه��ا َوآَم��اِل��ي َق��ْص��ِدي َخ��اَب َق��ْد
َه��طَّ��اُل ال��دَّْم��َع أَنَّ َع��نِّ��يَّ بَ��لِّ��ْغ��ُه َس��َك��ِن��ي ِب��َه��ا َداٍر َع��َل��ى يَ��ُم��رُّ َم��ْن يَ��ا

َشِعري. من ُقرًصا وأعطاها دموَعها، ومسح عليها عطف ِشْعرها، البدوي سمع ا فلمَّ

ومسح إليها وقام ورحمها، لها ورثى عليها، عطف شعرها البدوي سمع فلما
الغيظ، وقت يف يجاوبني َمن أحب ال أنا لها: وقال شعري، من قرًصا وأعطاها دموعها،
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مثيل جيد لرجل أبيعك وأنا الفاحش، الكالم هذا من بيشء تجاوبيني ال ذلك بعد وأنت
الليل عليها طال ملا إنها ثم تفعل. ما ِنْعَم قالت: معك. فعلُت مثلما الخري معك يفعل
البدوي أمر الليل انتصف فلما يسريًا، شيئًا الشعري القرص ذلك من أكلت الجوع، وأحرقها

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك يسافروا. أن جماعته
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ووعدها الشعري، القرص الزمان نزهة أعطى ملا البدوي أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الجوع، وأحرقها الليل انتصف فلما تفعل. ما ِنْعَم له: قالت مثله، جيد لرجل يبيعها أن
لوا فحمَّ يسافروا، أن جماعته أمر البدوي إن ثم يسريًا، شيئًا الشعري القرص من أكلت
مدة سائرين زالوا وما وساروا خلفه، الزمان نزهة وأردف جمًال، البدوي وركب الجمال،
َ تغريَّ وقد امللك، باب بجانب السلطان خان يف ونزلوا دمشق، مدينة دخلوا ثم أيام، ثالثة
عليها فأقبل ذلك، أجل من تبكي فصارت السفر، وتعب الخوف من الزمان نزهة لون
إال أبيعك ال البكاء هذا ترتكي لم إن طرطوري، وحق حرضية، يا لها: وقال البدوي،
التجار عىل ومر السوق، إىل وتمىشَّ مكان، يف وأدخلها بيدها، وأخذ قام إنه ثم ليهودي!
معي، بها أتيُت جارية عندي لهم: قال ثم يكلِّمهم، وصار الجواري، يف يتَّجرون الذين
أن وقصدي يربأ، حتى يداووه أن ألجل القدس مدينة يف أهيل إىل فأرسلته ضعيف، وأخوها
يشرتيها الذي أن وأريد فراقه، عليها وصعب تبكي، وهي أخيها ضعف يوم ومن أبيعها،
ثمنها. له ص أرخِّ وأنا القدسضعيف، يف عندي أخاك إن لها: ويقول الكالم، لها يلني مني
وأدب عقل ذات بالغة، بكر هي فقال: عمرها؟ كم له: وقال التجار، من رجل له فنهض
َْت وتغريَّ به، قلبها اشتغل القدس إىل أخاها أرسلُت حني ومن وجمال، وُحْسن وفطنة

سمنها. وانهزل محاسنها،
أروح أني العرب شيخ يا اعلم له: وقال البدوي، مع تمىشَّ ذلك التاجر سمع فلما
وأعطيك وجمالها، وُحْسنها وأدبها عقلها وتشكر تمدحها، التي الجارية منك وأشرتي معك،
عليك. رددتُها تقبلها لم وإن ثمنها، لك نقدُت قبلتها إن رشوًطا عليك وأرشط ثمنها،
الرشوط، من شئَت ما عيلَّ وارشط السلطان، إىل بها فاطلع شئَت إن البدوي: له فقال
ربما وخراسان، بغداد صاحب النعمان عمر امللك بن رشكان امللك إىل أوصلتَها إذا فإنك



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

السلطان عند يل وأنا التاجر: له فقال فيها. الربح لك ويُكِثر ثمنها، فيعطيك بعقله تليق
وزنت مني الجارية َقِبل فإن عيلَّ، بالوصية النعمان عمر والده إىل يكتب أن وهو حاجة،
أقبَال أن إىل االثنان مىش ثم الرشط. هذا منك قبلُت البدوي: له فقال الحال. يف ثمنها لك
ناجية. يا وناداها: الحجرة باب عىل البدوي ووقف الزمان، نزهة فيه الذي املكان عىل
وقال التاجر إىل البدوي فالتفت تُِجبْه، ولم بَكْت سمَعتْه فلما االسم، بهذا اها سمَّ وكان
التاجر َم فتقدَّ أوصيتُك. ما مثل والِطْفها وانظرها عليها فأقبل دونك، قاعدة هي ها له:
التاجر: فقال العرب. بلسان تعرف وكانت سيما ال والجمال، الُحْسن يف بديعة فرآها إليها
لها: قال التاجر إن ثم أريد. ما السلطان عند بها أبلغ فإني يل، وصفَت كما كانت إن
َمْسُطوًرا﴾. اْلِكتَاِب ِيف ذَِلَك ﴿َكاَن وقالت: إليه، فالتفتَْت حالك؟ كيف بنية، يا عليِك السالم
جاء هذا أن أظن نفسها: يف فقالت حسن، ووجهه وقار، ذو رجل هو فإذا إليه، ونظرت
كل فعىل الرضب، من فيهلكني الظالم هذا عند رصُت منه امتنعُت إن قالت: ثم يشرتيني.
إال جاء ما ولعله الجلف، البدوي هذا من للخري أرجى وهو حسن، وجهه رجل هذا حال
برصها رفعت ثم األرض، يف وعينها ذلك كل حسنًا. جوابًا أجاوبه فأنا منطقي، ليسمع
النبي أمر بهذا سيدي، يا وبركاته هللا ورحمة السالم وعليك عذب: بكالم له وقالت إليه،
فلما سكتَْت، ثم ألعدائك. إال تتمنَّه فال تعرفه أن شئَت فإن حايل، عن سؤالك وأما ملسو هيلع هللا ىلص،
فإنها ثمنها؟ كم له: وقال البدوي إىل والتفت بها، فرًحا عقله طار كالَمها التاجر سمع
إنها تقول يشء ألي الكالم! بهذا الجارية عيلَّ أفسدَت له: وقال البدوي، فاغتاظ جليلة.

لك. أبيعها ال فأنا الناس؟ رعاع من أنها مع جليلة
فأنا عينًا، وَقرَّ نفًسا ِطْب له: فقال العقل، قليل أنه عرف كالمه التاجر سمع فلما
التاجر: له فقال فيها؟ يل تدفع وكم البدوي: فقال ذكرتَه. الذي العيب هذا عىل أشرتيها
فقال أنت. إال يتكلم ما البدوي: له فقال مقصودك. فيها فاطلب أبوه، إال الولَد ي يسمِّ ما
ملكت أنها إال قيمة لها أعرف ال وأنا الرأس، يابس جلف البدوي هذا إن نفسه: يف التاجر
عليها، النعمة تمام من فهذا وتقرأ تكتب كانت وإن منظرها، وُحْسن بفصاحتها قلبي
له: وقال البدوي، إىل التفت ثم قيمة. لها يعرف ال البدوي هذا لكن يشرتيها، َمن وعىل
فلما السلطان. وقانون الضمان غري ليدك ساملة دينار مائتَْي فيها لك أدفع العرب، شيخ يا
سبيلك، حال إىل ُقْم له: وقال التاجر عىل ورصخ شديًدا، غيًظا اغتاظ البدوي ذلك سمع
أبيعها ال فأنا لك، بعتُها ما عليها، التي العباءة القطعة هذه يف دينار مائتَْي أعطيتني لو
أنا منتنة، يا تعايل وقال: عليها صاح ثم الطحني. وتطحن الجمال ترعى عندي أخليها بل
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لم إن طرطوري، وحق معرفة، أهل أحسبك كنت له: وقال التاجر إىل التفت ثم أبيعك. ال
وال مجنون، البدوي هذا إن نفسه: يف التاجر فقال يرضيك. ال ما ألسمعتُك عني تذهب
قال ما عقل صاحب كان لو فإنه الوقت، هذا يف ثمنها يف شيئًا له أقول وال قيمتها، يعرف
طلب إْن ولكن ثمنها، معي ما وأنا الجواهر، من خزنًة تساوي إنها وهللا طرطوري؛ وحق
شيخ يا له: وقال البدوي إىل التفت ثم مايل. جميَع أخذ ولو إياه، أعطيتُه يريد ما مني
قطاعة تفعل وما البدوي: فقال عندك؟ القماش من لها ما يل: وقل بالك ْل طوِّ العرب،
فقال عليها. كثرية فيها ملفوفة هي التي العباءة هذه إن وهللا بالقماش؟ هذه الجواري
االشرتاء. ألجل الجواري الناس يقلب كما وأقلِّبها وجهها، عن أكشف إذنك عن التاجر: له
شئت وإن وباطنًا، ظاهًرا فقلِّبها شبابك، يحفظ هللا تريد، وما دونك البدوي: له فقال
ثم وجهها. إال أنظر ما أنا هللا! معاذ التاجر: فقال عريانة. وهي انظرها ثم الثياَب، َفِعرِّها
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وجمالها. ُحْسنها من خجالن وهو إليها َم تقدَّ التاجر إن

املباح. الكالم عن
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ُحْسنها، من خجالن وهو الزمان نزهة إىل تقدَّم التاجر أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
يف اسمي عن أتسألني له: فقالت اسمك؟ ما سيدتي، يا لها: وقال جانبها، إىل وجلس
نعم، قالت: قديم؟ واسم جديد اسم لك هل لها: فقال القديم؟ اسمي عن أو الزمان، هذا
هذا منها التاجر سمع فلما الزمان. غصة الجديد واسمي الزمان، نزهة القديم اسمي
سيدي، يا وهللا إي فقالت: ضعيف؟ أخ لك هل لها: وقال بالدموع عيناه تغرغرت الكالم،
عذوبة من التاجر عقُل َ فتحريَّ املقدس. بيت يف مريض وهو وبينه بيني الزماُن فرَّق ولكن
أخاها تذكَّرت الزمان نزهة إن ثم مقالته. يف البدوي صدق لقد نفسه: يف وقال منطقها،
من لها جرى ما وتذكَّرت له، وقع ما تعلم وال ضعيف، وهو عنه وفراقها وغربته، ومرضه
خدها، عىل دموُعها فجرت ومملكتها، وأبيها أمها عن بُْعدها ومن البدوي، مع األمر هذا

األبيات: هذه وأنشدت الَعَربات، وأرسلت

ِب��َق��ْل��ِب��ي اْل��ُم��ِق��ي��ُم ال��رَّاِح��ُل أَيُّ��َه��ا إَِل��ِه��ي َوَق��اَك َق��ْد ُك��نْ��َت ُح��يْ��ثُ��َم��ا
َوَخ��ْط��ِب َدْه��ٍر ُص��ُروِف ِم��ْن َح��اِف��ًظ��ا َج��اًرا أَْم��َس��يْ��َت َح��يْ��ُث ال��ل��ُه َوَل��َك
َس��ْك��ِب أَيَّ َم��َداِم��ِع��ي َواْس��تَ��َه��لَّ��ْت َع��يْ��ِن��ي ِل��ُق��ْرِب��َك َف��اْس��تَ��ْوَح��َش��ْت ِغ��بْ��َت
َوِش��ْع��ِب ِب��َداٍر ُم��ْس��تَ��ْوِط��ٌن أَنْ��َت َوأَْرِض َربْ��ٍع ِب��أَيِّ ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
ُش��ْرِب��ي َف��اْل��َم��َداِم��ُع اْل��َوْرِد َخ��ِض��ِر َح��يَ��اٍة ِل��َم��اءِ َش��اِربً��ا يَ��ُك��ْن إِْن
َوَج��نْ��ِب��ي اْل��ِف��َراِش بَ��يْ��َن ُس��َه��اِدي ِم��ْن َف��َج��ْم��ٌر يَ��ْوًم��ا ال��رَُّق��اَد َش��ِه��ْدَت أَْو
َص��ْع��ِب َغ��يْ��ُر وََغ��يْ��ُرُه َق��ْل��ِب��ي ِع��نْ��َد َس��ْه��ٌل ِف��َراَق��َك إِالَّ َش��ْيءٍ ُك��لُّ

فغطَّت خدها، عن دموعها ليمسح يده ومد بكى، الشعر من قالته ما التاجر سمع فلما
من وجهها تغطي وهي إليها ينظر قعد البدوي إن ثم سيدي. يا حاشاك له: وقالت وجهها
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إليها فقام التقليب، من تمنعه أنها فاعتقد خدها، عن دمعها يمسح أن أراد حيث التاجر،
بقوة الرضبة فجاءت أكتافها، عىل به ورضبها يده يف فرفعه جمل، مقود معه وكان يجري
عىل دمها فسال فشقته، حاجبها األرضيف من حصاة فجاءت األرض، عىل بوجهها فانكبَّت
التاجر: فقال معها، التاجر وبكى وبكت عليها، وغيش عظيمة، رصخة فرصخت وجهها،
التاجر وصار الظالم. هذا من وأريحها ذهبًا، بثقلها ولو الجارية، هذه أشرتي أن بد ال
وعصبت وجهها، عن والدم الدموع مسحت أفاقت فلما غشيتها، يف وهي البدوي يشتم
البيتني: هذين وأنشدت حزين، بقلب موالها من وطلبت السماء، إىل طرفها ورفعت رأسها،

ذَِل��ي��َل��ْة َص��اَرْت َق��ْد ��يْ��ِم ِب��ال��ضَّ ِل��َع��ِزي��َزٍة َرْح��َم��تَ��ا َوا
ِح��ي��َل��ْة اْل��وَْع��ِد ِف��ي َم��ا َوتَ��ُق��وُل َه��اِط��ٍل ِب��َدْم��ٍع تَ��بْ��ِك��ي

عند تدعني ال باهلل خفي: بصوت له وقالت التاجر إىل التفتت شعرها، من فرغت فلما
فخلِّصني بيدي، نفيس قتلت عنده الليلة هذه بتُّ فإن تعاىل، هللا يعرف ال الذي الظالم هذا
العرب، شيخ يا للبدوي: وقال التاجر فقام واآلخرة. الدنيا يف تخاف مما هللا يخلصك منه
أروح وإال ثمنها، وادفع خذها البدوي: فقال تريد. بما إياها ِبْعني غرضك، ليست هذه
ألف خمسني أعطيك التاجر: فقال الجمال. وترعى البعر تلمُّ هناك وأتركها النجع إىل بها
هللا، يفتح البدوي: فقال دينار. ألف سبعني التاجر: فقال هللا. يفتح البدوي: فقال دينار.
فقال دينار. ألف بتسعني الشعري من أقراًصا عندي أكلت ألنها مالها؛ رأس هو ما هذا
لك أقول ولكن شعريًا، دينار بألف أكلتم ما عمركم طول يف وقبيلتك وأهلك أنت التاجر:
البدوي: فقال قهًرا. منك فيأخذها دمشق وايل عليك غمزُت بها ترَض لم فإن واحدة، كلمة
اشرتيت أنني وأقدر الثمن، بهذا إياها بعتك البدوي: فقال دينار. ألف بمائة فقال: تكلَّْم.
فأخذه إياه، وأْقبََضه باملال وأتى منزله، إىل ومىض ضحك، التاجر سمعه فلما ملًحا. بها
ثم وأبيعه. به فأجيء أخاها، أجد لعيلِّ القدس إىل أذهب أن بد ال نفسه: يف وقال البدوي
يجده. فلم أخيها، عن وسأل الخان إىل فذهب املقدس، بيت إىل وصل حتى وسافر ركب
ألقى أخذها ملا فإنه الزمان، ونزهة التاجر أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك منزله. إىل بها ومىض ثيابه، من شيئًا عليها

املباح.
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شيئًا عليها وضع البدوي، من الجارية تسلَّم ملا التاجر أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
السوق، إىل بها ونزل أخذها ثم امللبوس، أفخَر وألبسها منزله، إىل بها ومىض ثيابه، من
كله هذا لها: وقال يديها بني ووضعها األطلس، من بقجة يف ووضعه مصاًغا لها وأخذ
بالثمن تُعِلميه أن دمشق وايل السلطان إىل بك طلعت إذا إال منك أريد وال أجلك، من
معِك، فعلُت ما له فاذكري مني اشرتاك وإذا ظفرك، يف قليًال كان وإن به، اشرتيتُك الذي
عمر امللك بغداد صاحب والده إىل به ألذهب عيلَّ بالوصية سلطانيٍّا مرقوًما منه يل واطلبي
أتَِّجُر ما جميع من غريه أو القماش عىل مكسبًا مني يأخذ َمن يمنع أن ألجل النعمان،
ذكرُت كلما أراك إني سيدتي، يا التاجر: لها فقال وانتحبت، بكت كالمه سمعت فلما فيه.
فإني فأخربيني، غريه أو تاجًرا كان فإن تحبينه؟ أحد فيها ألِك عيناك، تدمع بغداد لك
وهللا، فقالت: إليه. أوصلها أنا رسالًة أردِت وإْن وغريهم، التجار من فيها َمن جميع أعرف

بغداد. صاحب النعمان عمر بامللك معرفة يل وإنما غريه، وال بتاجر معرفة يل ما
وصلت إني وهللا نفسه: يف وقال شديًدا، فرًحا وفرح ضحك كالمها التاجر سمع فلما
فكنُت بنته، وأنا تربَّيُْت، بل ال، فقالت: سابًقا؟ عليه ُعِرضِت هل لها: قال ثم أريد. ما إىل
لك يكتب النعمان عمر امللك أن غرضك كان فإن كبرية، حرمة عنده ويل عنده، عزيزًة
فسلِّم بغداد مدينَة دخلَت فإذا كتابًا، لك أكتب فإني وقرطاس، بدواة فائتني تريد، ما
طرقتها قد الزمان نزهة جاريتك إن له: وقل النعمان، عمر امللك يد إىل يدك من الكتاَب
سألك وإذا السالم، تُْقِرئك وهي مكان، إىل مكان من بيعت حتى واأليام، الليايل رصوُف
محبتها، عنده وازدادت فصاحتها، من التاجُر َب فتعجَّ دمشق. نائب عند أني فأخربه عني



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

قالت: القرآن؟ تحفظني فهل باملال، وباعوك بعقلك، لعبوا الرجال أن إال أظن ما وقال:
الحكيم، لجالينوس بقرياط فصول ورشح املعرفة، ومقدمة والطب، الحكمة، وأعرف نعم،
وتكلَّْمُت البيطار، ابن مفردات وطالعُت الربهان، ورشحُت التذكرة، وقرأُت أيًضا، ورشحته
وأتقنُت الهندسة، يف ثُْت وتحدَّ األشكال، ووضعُت الرموَز، وحَلْلُت سينا، البن القانون عىل
وتكلَّْمُت العلماء، وناظرُت والنحو، الحديَث وقرأُت الشافعية، كتَب وقرأُت األبدان، حكمَة
الروحاني وأعرف والجدل، والحساب والبيان، املنطق علم يف وألَّْفُت العلوم، سائر يف
كتابًا لك أكتب حتى وقرطاس بدواة ائتني قالت: ثم كلها. العلوم هذه وفهمت وامليقات،
صاح: الكالم هذا منها التاجر سمع فلما األسفار. مجلدات عن ويغنيك األسفار، يف يسلِّيك
فلما نحاس، من وقلم وقرطاس بدواة أتاها ثم قرصه! يف تكونني َمن سعد فيا بٍخ، بٍخ
الدرج، الزمان نزهة فأخذت لها، تعظيًما األرَض قبََّل يديها، بني ذلك التاجر أحرض

األبيات: هذه الدرج يف وكتبت القلم وتناولت

��َه��َر ال��سَّ بَ��ْع��َدَك َط��ْرِف��ي َع��لَّ��ْم��َت أَأَنْ��َت نَ��َف��َر َق��ْد َع��يْ��نَ��يَّ ِم��ْن نَ��ْوِم��َي بَ��اُل َم��ا
ذُِك��َر ِل��ْل��َه��َوى َص��بٍّ ُك��لُّ أََه��َك��ذَا َك��ِب��ِدي ِف��ي ال��نَّ��اَر يُ��ذِْك��ي ِل��ِذْك��ِرَك َوَم��ا
َوَط��َر َل��ذَّاِت��َه��ا ِم��ْن أَْق��ِض َوَل��ْم َم��َض��ْت أَْط��يَ��بَ��َه��ا َك��اَن َم��ا ِألَيَّ��اِم��نَ��ا َس��ْق��يً��ا
َخ��بَ��َر أَْك��نَ��اِف��ُك��ْم ِم��ْن اْل��ُم��تَ��يَّ��ِم إَِل��ى َح��اِم��َل��ٌة ال��رِّي��َح إِنَّ ال��رِّي��َح أَْس��تَ��ْع��ِط��ُف
اْل��َح��َج��َر تَ��ْص��دَُع ُخ��ُط��وٌب َولِ��ْل��ِف��َراِق نَ��اِص��ُرُه َق��لَّ ُم��ِح��بٌّ إَِل��يْ��َك يَ��ْش��ُك��و

ِن ممَّ تقول: وهي الكالم، هذا ذلك بعد كتبت الشعر هذا كتابة من فرغت ملا إنها ثم
من الليل تعلم وال أنوار، من لها تجد ال فُظلمتها السهُر، وأنَحَلها الفكر، عليها استوىل
وللظالم رقيبة، للنجوم تزل ولم األرق، بَمراِود وتكتحل البني، مراقد عىل وتتقلب النهار،
وأنشَدْت الَعَربات. غري لها مساِعَد ال يطول، حاِلها وْرشُح والنحول، الفكر أذابها نقيبة،

األبيات: هذه

��َج��ِن ال��شَّ َق��اِت��ُل ِع��نْ��ِدي تَ��َح��رََّك إِالَّ َف��نَ��ِن ِف��ي َوْرَق��اءُ َس��َح��ًرا َغ��رََّدْت َم��ا
َح��َزنِ��ي ِف��ي اْزَدْدُت إِالَّ اْألَِح��بَّ��ِة إَِل��ى َط��َرٌب ِب��ِه ُم��ْش��تَ��اٌق تَ��أَوََّه َوَال
َواْل��بَ��َدِن ال��رُّوِح بَ��يْ��َن اْل��َوْج��ُد َق َف��رَّ َك��ْم يَ��ْرَح��ُم��ِن��ي َل��يْ��َس َم��ْن إَِل��ى اْل��َغ��َراَم أَْش��ُك��و

354



٥٨ الليلة كانت فلما

البيتني: هذين أيًضا وكتبت العني، دموع أفاضت ثم

َواْل��َوَس��ِن اْل��َج��ْف��ِن بَ��يْ��َن اْل��َه��ْج��ُر َق َوَف��رَّ بَ��َدِن��ي ال��نَّ��َوى يَ��ْوَم أََس��ًف��ا اْل��َه��َوى أَبْ��َل��ى
تَ��َرنِ��ي َل��ْم إِيَّ��اَك ُم��َخ��اَط��بَ��ِت��ي َل��ْوَال َدنَ��ٌف إِنَّ��ِن��ي نُ��ُح��وًال ِب��ِج��ْس��ِم��ي َك��َف��ى

الحزينة واألوطان، األهل عن البعيدة عند من هذا الدرج: أسفل يف كتبَْت ذلك وبعد
ما وعرف وقبَّله، فأخذه للتاجر، وناولته الدرج، طوت ثم الزمان. نزهة والجنان؛ القلب
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك رِك! صوَّ َمن سبحان وقال: ففرح فيه؛
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فأخذه للتاجر، وناولته الكتاب، كتبت الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
نهاره يالطفها وصار إكرامها، يف وزاد رك! صوَّ َمن سبحان فقال: فيه، ما وعلم وقرأه
وأتى الحمام، أدخلها ثم إياه، فأطعمها بيشء وأتى السوق، إىل خرج الليل أقبل فلما كله،
بذلك. أعلميني أرسيل ثم ثيابها، فألبسيها رأسها، غسل من فرغْت إذا لها: وقال ببالنة لها
مصطبة عىل ذلك وجعل وشمًعا، وفاكهة طعاًما لها أحرض ثم وطاعة. سمًعا فقالت:
وجلست الحمام، من خرجت وملا ثيابَها، ألبستها تنظيفها من البالنة فرغت فلما الحمام،
والفاكهة، الطعام من والبالنة هي فأكلت حارضة، املائدَة وجَدِت الحمام مصطبة عىل
مكان يف عنها منعزًال التاجر وبات الصباح، إىل باتت ثم الحمام، لحارسة الباقي وتركت
بألف وكوفية رفيًعا، قميًصا لها وأحرض الزمان، نزهة أيقظ نومه من استيقظ فلما آَخر،
بالدر ًعا مرصَّ األحمر، بالذهب مزركًشا ا وخفٍّ بالذهب، مزركشة تركية لباس وبدلة دينار،
الذهب، من طوًقا رقبتها يف ووضع دينار، بألف اللؤلؤ من حلًقا أذنيها يف وجعل والجوهر،
وتسعة أكر عرش فيها القالدة وتلك تها، رسَّ فوق نهديها تحت ترضب العنرب من وقالدة
تلك وثمن البلخش، من فصٌّ فيها أكرة وكل الياقوت، من فصٌّ وسطه يف هالل كل أهلة،
ثم املال. من بليغة بجملة إياها كساها التي الكسوة فصارت دينار، آالف ثالثة القالدة
عاينها فلما قدامها، التاجر ومىش ومشت الزينة، بأحسن فتزيَّنَْت تتزين أن التاجر أمرها
عنده. هذه كانت مَلن هنيئًا الخالقني، أحسن هللا تبارك وقالوا: ُحْسنها، يف بهتوا الناس

عىل دخل فلما رشكان، امللك عىل دخل حتى خلفه تميش وهي يميش التاجر زال وما
األوصاف، غريبة بهدية لك أتيت السعيد، امللك أيها وقال: يديه، بني األرض قبَّل امللك
أن قصدي امللك: له فقال واإلحسان. الُحْسن بني جمَعْت قد الزمان، هذا يف النظري عديمة
الدُم حنَّ رشكان امللك رآها فلما قدامه، أوقفها حتى بها وأتى التاجر فخرج عيانًا. أراها
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والدتها، من مدٍة ميضِّ بعد ألنه ينظرها؛ ولم صغرية، وهي فارَقتْه قد وكانت الدم، إىل
غيًظا أبيه من فاغتاظ املكان، ضوء ى يُسمَّ وأًخا الزمان، نزهة ى تُسمَّ أختًا له أن سمع
مع إنها الزمان، ملك يا له: قال التاجر، إليه َمها قدَّ وملا تقدَّم. كما اململكة عىل غريًة شديًدا
الدينية العلوم جميع تعرف عرصها، يف لها نظري ال بحيث والجمال، الحسن بديعة كونها
ه وتوجَّ ودعها اشرتيتها، مثلما ثمنها خذ امللك: له فقال والرياضية. والسياسية والدنيوية
ا ُعْرشً أدفع ال أني مرقوًما يل اكتب ولكن وطاعة، سمًعا التاجر: له فقال سبيلك. حال إىل
فقال: ثمنها؟ وزنَت كم أخربني ولكن ذلك، لك أفعل إني امللك: فقال تجارتي. عىل أبًدا
أنا قال: امللك ذلك سمع فلما دينار. ألف بمائة وكسوتها دينار، ألف مائة ثمنها وزنُت
ثالثمائة التاجر هذا أعِط له: وقال داره، بخازن دعا ثم ذلك. من أكثر ثمنها يف أعطيك
أُْشِهدكم لهم: وقال األربعة، القضاة أحرض رشكان إن ثم دينار. ألف وعرشين دينار ألف
كتابَه كتبوا ثم بإعتاقها، حجًة القضاُة فكتب أتزوََّجها. أن وأريد هذه، جاريتي أعتقت أني
ما يلتقطون والخدم الغلمان وصار كثريًا، ذهبًا الحارضين رءوس عىل امللك ونثر عليها،
مراده ِطبق عىل التاجر إىل منشور بكتابة أمر امللك إن ثم الذهب؛ من امللك عليهم نثره
ذلك وبعد مملكته، سائر يف بسوء أحٌد له يتعرَّض وال ا، ُعْرشً تجارته عىل يدفع ال أنه من

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك سنية. بخلعة له أمر
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من مراده ِطبق عىل للتاجر منشور بكتابة أمر امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ذلك وبعد تجارته. يف بسوء أحد له يتعرَّض وال أبًدا، ا ُعْرشً تجارته عىل يدفع ال أنه
والتاجر، القضاة غري عنده يَبَْق ولم عنده، َمن جميع رصف ثم سنية، بخلعة له أمر
من وأدبها علمها عىل يدل ما الجارية هذه ألفاظ من تسمعوا أن أريد للقضاة: وقال
بينه ستارة بإرخاء فأمر بذلك. بأس ال فقالوا: كالمه. صْدَق ق لنحقِّ التاجر َعاه ادَّ ما كل
خلف الجارية مع الالتي النساء جميع وصار معها، وَمن الجارية وبني معه، وَمن هو
وقمن حولها، ُدْرَن ثم امللك. زوجة صارت أنها علموا ملَّا ورجليها يديها يقبِّلن الستارة
نساء وسمعت وجمالها. ُحْسنَها ينظرن ورصن الثياب، من عليها ما فن وخفَّ بخدمتها،
وأنها واألدب، والعلم الجمال يف لها مثيَل ال جاريًة اشرتى رشكان امللك أن والوزراء األمراء
وأعتقها، دينار ألف وعرشين دينار ألف ثالثمائة ثمنها وزن وقد العلوم، جميَع حَوْت
عن تجاوبهم كيف ينظر حتى امتحانها ألجل األربعة القضاة وأحرض عليها، كتابَه وكتب
الزمان، نزهة فيه الذي القرص إىل ومضني أزواجهن، من اإلذَن النساءُ فطلب أسئلتهم.
داخالت والوزراء األمراء نساء رأت وحني يديها، بني وقوًفا الخدم وجدن عليها دخلن فلما
وصارت بالرتحيب، النساء وتلقت خلفها، الجواري وقامت وقابلتهن، إليهن قامت عليها
من بن فتعجَّ معهن، تربَّْت كأنها مراتبهن يف وأنزلتهن قلوبهن فأخذت وجوههن، يف تتبسم
ملك. بنت ملكة هي بل جارية، هذه ما لبعضهن: وقلن وأدبها، وعقلها وجمالها، ُحْسنها
ومملكتنا، بالدنا فِت ورشَّ بلدتنا، بك أضاءت سيدتنا، يا لها: وقلن قدرها، يعظمن ورصن
إىل والنظر إحسانك من تخلينا ال فباهلل جواريك، وكلنا قرصك، والقرص مملكتك، فاململكة

ذلك. عىل فشكرتهن ُحْسنك.



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

رشكان امللك وبني النساء، من عندها وَمن الزمان نزهة بني مرخاة والستارة كله هذا
الجارية أيتها لها: وقال رشكان، امللك ناداها ذلك بعد ثم والتاجر، األربعة والقضاة هو
جميع يف تعرفني أنك َعى وادَّ واألدب، بالعلم وصفك قد التاجر هذا إن زمانها، يف العزيزة
قالت: كالمه سمعت فلما يسريًا. طرًفا باب كل من فأسمعينا النجوم، علم حتى العلوم
األمور لوالة ينبغي وما امللكية، واآلداب السياسات يف األول الباب امللك. أيها وطاعة سمًعا
منتهية الَخْلق مقاصد أن امللك أيها اعلم املرضية؛ األخالق ِقبَل من يلزمهم وما الرشعية،
إىل الطريق ِنْعَم الدنيا فإن بالدنيا؛ إال الدين إىل أحد يتوصل ال ألنه والدنيا؛ الدين إىل
أقسام: أربعة إىل تنقسم الناس وأعمال أهلها، بأعمال إال الدنيا أمر ينتظم وليس اآلخرة،
والفراسة التامة، السياسة لها ينبغي فاإلمارة والصناعة. والزراعة، والتجارة، اإلمارة،
جعل تعاىل هللا ألن اآلخرة؛ إىل طريق هي التي الدنيا عمارة مدار اإلمارة ألن الصادقة؛
بقدر منها يتناول أن إنسان لكل فينبغي املراد، تحصيل إىل املسافر كزاد للعباد الدنيا
النقطعت بالعدل الناس تناولها ولو وهواه، نفسه ذلك يف يتبع وال هللا، إىل يوصله ما
عليها انهماكهم عن فتسبَّبت الهوى؛ ومتابعة بالجور، يتناولونها ولكنهم الخصومات،
ردع ولوال أمورهم، ويضبط بينهم، ينصف أن ألجل سلطان إىل فاحتاجوا الخصوماُت،
وامللك الدين إن أزدشري: قال وقد ضعيفهم، عىل قويهم لغلب بعضهم عن الناس امللك
الناس عىل يجب أنه عىل والعقول الرشائع دلَِّت وقد حارس، وامللك كنز، فالدين توءمان؛
بأس ويكفُّ القوى، من الضعيف وينصف املظلوم، عن الظالم يدفع سلطانًا يتخذوا أن

والباغي. العاتي
رسول قال قد فإنه الزمان، يكون السلطان أخالق حسن قدر عىل أنه امللك أيها واعلم
واألمراء. العلماء الناُس: فَسَد فسَدا وإْن الناُس، صلَح صلَحا إْن الناس يف شيئان ملسو هيلع هللا ىلص: هللا
هوى، وملك الحرمات، عىل محافظة وملك دين، ملك ثالثة؛ امللوك الحكماء: بعض قال وقد
الذي هو ألنه أدينهم؛ يكون أن وينبغي دينهم، باتباع رعيته يلزم فإنه الدين ملك فأما
ولكنه الرشعية، لألحكام موافًقا به أمر فيما طاعته الناس ويلزم الدين، أمور يف به يُقتَدى
الحرمات، عىل املحافظة ملك وأما األقدار. إىل التسليم بسبب الرايض منزلة الساخط ينزل
ويكون املروءة، عىل واملحافظة الرشع باتِّبَاع الناَس ويُلِزم والدنيا، الدين بأمور يقوم فإنه
بحدِّ اعوجاجه فيقوِّم الَقَدم، به زلَّْت القلُم سطََّر ا عمَّ زاغ فَمن والسيف، القلم بني جامًعا
ولم هواه، اتباع إال له دين فال الهوى ملك وأما األنام. جميع يف العدل وينرش الحسام،
وقالت البوار. دار إىل عتوه ونهاية الدمار، إىل مْلِكه فمآُل ه، والَّ الذي مواله سطوة يخَش
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أن وجب ذلك وألجل واحد، إىل محتاجون وهم الناس، من كثري إىل يحتاج امللك الحكماء:
بفضله. ويغمرهم بعدله، ويعمهم وفاقهم، إىل اختالفهم لريدَّ بأخالقهم عارًفا يكون

جميعها، األقاليم ملك قد الفرس، ملوك من الثالث وهو أزدشري أن امللك أيها واعلم
األول: خاتم؛ قسم لكل خواتم، أربع ذلك أجل من له وجعل أقسام، أربعة عىل َمها وقسَّ
األموال، وجباية الخراج خاتم الثاني: النيابات. عليه وكتب واملحاماة، والرشطة البحر خاتم
وكتب املظالم، خاتم الرابع: الرخاء. عليه وكتب القوت، خاتم الثالث: العمارة. عليه وكتب
البنه كرسى وكتب اإلسالم. ظهر أن إىل الفرس يف الرسوم هذه واستمرت العدل. عليه
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عنك. فيستغنوا جيشك، عىل توسعنَّ ال جيشه: يف وهو

املباح. الكالم عن
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جيشك عىل توسعنَّ ال جيشه: يف وهو البنه كتب كرسى أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
َمنًحا وامنحهم مقتصًدا، عطاءً وأعِطهم منك، فيضجروا عليهم تضيِّق وال عنك، فيستغنوا
إىل جاء أعرابيٍّا أن وُرِوي الشدة. يف عليهم تضيِّق وال الرخاء، يف عليهم ع ووسِّ جميًال،
هذا منه سمع ملا األعرابي من املنصور فغضب يتبعك. كْلبَك ْع جوِّ له: وقال املنصور
فسكن ويرتكك. فيتبعه برغيف غريك له ح يلوِّ أن أخىش الطويس: العباس أبو فقال الكالم،

بعطية. لألعرابي وأمر تخطئ، ال كلمة أنها وعلم املنصور، غيظ
حني مروان بن العزيز عبد ألخيه مروان بن امللك عبد كتب أنه امللك أيها واعلم
به تعرفك والتوسيم كتابك، عنه يخربك الثابت فإن وحجابَك، كتابَك ْد تفقَّ مرص: إىل وجهه
خادًما استخدم إذا الخطاب بن عمر وكان بجيشك. يعرفك عندك من والخارج حجابك،
من يأكل وأال النفيسة، الثياب يلبس وأال الرباذين، يركب أال رشوط: أربعة عليه رشط
كالتدبري عقل وال العقل، من أجود مال ال وقيل: وقتها. عن الصالة يؤخر وأال الفيء،
كالتوفيق، فائدة وال كاألدب، ميزان وال الخلق، كُحْسن قربة وال كالتقوى، حزم وال والحزم،
وال السنة، حدود عند كالوقوف ورع وال هللا، كثواب ربح وال الصالح، كالعمل تجارة وال
رشف وال كالتواضع، حسب وال كالحياء، إيمان وال كالفرائض، عبادة وال كالتفكُّر، علم
عيل: وقال والبالء. املوت واذكر وعى، وما والبطن حوى، وما الرأس فاحفظ كالعلم؛
عليهن تضيِّقوا وال أمر، يف تشاوروهن وال حذر، عىل منهن وكونوا النساء، أرشاَر اتقوا
— عمر وقال عقله. حار االقتصاد ترك َمن وقال: املكر. يف يطمعن ال حتى معروف؛ يف
وال الدهر، عىل بْعَلها تُِعني ولود، ودود تقية مسلمة امرأة ثالثة؛ النساء عنه: هللا ريض
يف غالٍّ هللا يجعلها وأخرى ذلك، عىل تزيد ال للولد تُراد وأخرى بْعِلها، عىل الدْهَر تعني
وهو منه؛ أعقل وآَخر رأيه، عىل أقبل إذا عاقل رجل ثالثة: أيًضا والرجال يشاء. َمن عنق



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

ال حائر وآَخر آرائهم، عند فينزل الرأي ذوي فيأتي عاقبته، يعرف ال أمر به نزل إذا َمن
يحتجن الجواري إن حتى األشياء، كل يف منه بد ال والعدل مرشًدا. يطيع وال رشًدا، يعلم
لم لو فإنهم الناس، ظلم عىل املقيمني الطريق قطَّاع يف مثًال لذلك ورضبوا العدل؛ إىل
فَسيُِّد وبالجملة: نظامهم. الختلَّ يقسمونه فيما الواجب ويستعملوا بينهم، فيما يتناصفوا

الشاعر: قول أحسن وما الخلق. وُحْسُن الكرُم األخالِق مكارِم

يَ��ِس��ي��ُر َع��َل��يْ��َك إِيَّ��اَه َوَك��ْونُ��َك اْل��َف��تَ��ى َق��ْوِم��ِه ِف��ي َس��اَد َوِح��ْل��ٍم ِب��بَ��ذٍْل

اآلَخر: وقال

َص��اِدَق��ا َك��اَن ِل��َم��ْن َم��نْ��َج��اٌة ��ْدِق ال��صِّ َوِف��ي َه��يْ��بَ��ٌة اْل��َع��ْف��ِو َوِف��ي تَ��ْق��ِدي��ٌس اْل��ِح��ْل��ِم َف��ِف��ي
َس��اِب��َق��ا اْل��َم��ْج��ِد َح��ْل��بَ��ِة ِف��ي ِب��ال��نَّ��َدى يَ��ُك��ْن ِب��َم��اِل��ِه ال��ثَّ��نَ��اءِ ُح��ْس��َن يَ��ْل��تَ��ِم��ْس َوَم��ْن

أحًدا رأينا ما الحارضون: قال حتى امللوك سياسة يف تكلَّمت الزمان نزهة إن ثم
فسمعت الباب. هذا غري من شيئًا تُسِمعنا فلعلها الجارية، هذه مثل السياسة باب يف تكلَّم
مجمع ألنه املجال؛ واسع فإنه األدب، باب وأما فقالت: وفهمته، قالوه ما الزمان نزهة
حاجب فدخل قيس، بن األحنف ومعهم معاوية عىل وفدوا تميم بني أن اتفق فقد الكمال؛
يريدون العراق أهل إن املؤمنني، أمري يا فقال: الدخول، يف لهم ليستأذنه عليه معاوية
فقالوا: بالباب. َمْن انظروا معاوية: فقال حديثهم. فاسمع معك، ليتحدثوا عليك الدخول
مني اقرب معاوية: له فقال قيس، بن األحنف ومعهم فدخلوا ليدخلوا. قال: تميم. بنو
املؤمنني، أمري يا قال: يل؟ رأيك كيف بحر، أبا يا قال: ثم كالمك. أسمع بحيث بحر أبا يا
السواك؛ وأدم العانة، واحلق اإلبط، وانتِف األظافر، وقلِّم الشارب، وقص الشعر، افرق
شهرزاد وأدرك الجمعتني. بني ملا ارٌة كفَّ الجمعة وُغْسُل فضيلة، وسبعني اثنتني فيه فإن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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فإن السواك وأدم سأله: ملا ملعاوية قال قيس بن األحنف أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
كيف معاوية: له قال الجمعتني. بني ملا كفارة الجمعة وُغْسُل فضيلة، وسبعني اثنتني فيه
قال: بعيني. وأراعيها ل، تمهُّ عىل وأنقلهم األرض، عىل قدمي أوطئ قال: لنفسك؟ رأيك
بالسالم، وأبدأ حياءً، أُطِرق قال: األمراء؟ دون قومك من نفٍر عىل دخلَت إذا رأيك كيف
لهم أستمع قال: نظرائك؟ عىل دخلَت إذا رأيك كيف قال: الكالم. وأقلُّ يعنيني، ال ما وأَدَع
أسلِّم قال: أمرائك؟ عىل دخلَت إذا رأيك كيف قال: جالوا. إذا عليهم أجول وال قالوا، إذا
رأيك كيف قال: بعدت. أبعدوني وإن قربت، قرَّبوني فإْن اإلجابة، وأنتظر إشارة، غري ِمن
قال: تخربني. أن عليك أقسمُت قال: املؤمنني. أمري يا هذا من أعفني قال: زوجتك؟ مع
فما قال: أعوج. ضلع من ُخِلقت املرأة فإن النفقة، وأُوسع العرشة، وأُظهر الخلق، أُحسن
فإن تطرب، حتى وألثمها نفسها، تطيب حتى أُكلمها قال: تجامعها؟ أن أردَت إذا رأيك
اجعلها اللهم قلُت: قرارها، يف النطفة استقرت وإن ظهرها، عىل طرحتها تعلم الذي كان
فأفيض الوضوء، إىل عنها أقوم ثم تصوير. أحسَن رها وصوِّ شقية، تجعلها وال مباركًة،
معاوية: فقال النَِّعم. من أعطاني ما عىل هللا أحمد ثم جسدي، عىل أصبه ثم يدي، عىل املاء
بينهم وتعدل الرعية، يف هللا تتقي أن حاجتي فقال: حاجتََك. فُقْل الجواب، يف أحسنَت
بالعراق يكن لم لو معاوية: قال وىلَّ فلما معاوية، مجلس من قائًما نهض ثم بالسوية.

َلكفى. هذا إال
كان أنه امللك أيها واعلم األدب، باب جملة من النبذة وهذه قالت: الزمان نزهة إن ثم
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الخطاب. بن عمر خالفة يف املال بيت عىل عامًال معيقب

املباح. الكالم عن
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معيقب كان أنه امللك أيها واعلم قالت: الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فأعطاه يوًما، عمر ابن رأى أنه فاتفق الخطاب، بن عمر خالفة يف املال بيت عىل عامًال
أنا فبينما بيتي، إىل انرصفت الدرهم أعطيته أن وبعد معيقب: قال املال، بيت من درهًما
يل: وقال يده، يف الدرهم فإذا إليه، ْهُت وتوجَّ منه فرهبت جاءني، عمر برسول وإذا جالس
إنك قال: املؤمنني؟ أمري يا ذلك وما قلت: شيئًا. نفسك يف وجدُت قد إني معيقب، يا ويحك
األشعري موىس أبي إىل عمر وكتب القيامة. يوم الدرهم هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص محمد أمة تخاصم
ففعل، بقي. ما إيلَّ واحمل لهم، الذي الناس فأعِط هذا كتابي جاءَك إذا مضمونه: كتابًا
وضع فلما معه، زياد وجاء ففعل ذلك، مثل موىس أبي إىل كتب الخالفة عثمان ويل فلما
يبكيك؟ ما عثمان: فقال زياد، فبكى درهًما، منه فأخذ ولده جاء عثمان، يدي بني الخراج
أخذ وابنك يده، من بنزعه فأمر درهًما، ابنه فأخذ ذلك بمثل الخطاب بن عمر أتيت قال:

عمر؟! مثل تلقى وأين عثمان: فقال شيئًا. له يقول أو منه، ينزعه أحًدا أَر فلم
نار عىل أرشفنا حتى ليلة ذات عمر مع خرجت قال: أنه أبيه عن أسلم بن زيد وروى
فخرجنا إليهم. بنا فانطِلق الربد، بهم أرضَّ ركبًا هؤالء أحسب إني أسلم، يا فقال: ترضم،
عمر: فقال يترضعون، صبيان ومعها قدر، تحت ناًرا توقد امرأة فإذا إليهم، أتينا حتى
أرضَّ قالت: بالكم؟ ما — النار أصحاب يقول أن وكره — الضوء أصحاب عليكم السالم
هذه فما قال: الجوع. من قالت: يترضعون؟ القوم هؤالء بال فما قال: والليل. الربد بنا
قال: القيامة. يوَم عنهم هللاُ ليسأله الخطاب بن عمر وإن به، أُسِكتهم ما قالت: الِقدر؟
فأقبل أسلم: قال عنهم؟! ويغفل الناس أموَر يتوىل كيف قالت: بحالهم؟ عمر يُدري وما
دقيق، فيه عدًال فأخرج الرصف، دار أتينا حتى نهرول فخرجنا بنا. انطلق وقال: عيلَّ عمر
أتحمل فقال: املؤمنني. أمري يا عنك أحمله أنا فقلت: هذا. لني َحمِّ قال: ثم شحم، فيه وإناءً



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

ثم عندها، العدل ذلك ألقينا حتى نهرول وخرجنا إياه، لته فحمَّ القيامة؟ يوم وزري عني
ذا وكان القدر، تحت ينفخ وكان إيلَّ، تردَّدي للمرأة: يقول وجعل شيئًا، الدقيق من أخرج
الشحم من مقداًرا وأخذ طبخ، حتى لحيته خالل من يخرج الدخان فرأيت عظيمة، لحية
وترك وشبعوا، أكلوا حتى كذلك يزالوا ولم لهم. أبرِّد وأنا أطعميهم، قال: ثم فيه، فرماه
أنرصف أالَّ فأحببُت أبكاهم، الجوَع رأيت إني أسلم، يا وقال: عيلَّ أقبل ثم عندها، الباقي
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك رأيته. الذي الضوء سبب يل يتبنيَّ حتى
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مملوك، براٍع مرَّ عمر إن قيل قالت: الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
اللهم وقال: أعتقه ثم فاشرتاه القصد. أنت فقال: يل. ليست إنها له: فقال شاة فاستباعه
يطعم كان الخطاب بن عمر إن وقيل: األكرب. العتق فارزقني األصغر العتق رزقتني كما
حقوقهم، الناس ويعطي الخشن، ويلبس اللني، ويكسوهم الغليظ، ويأكل للخدم، الحليب
ابنك تزيد أََما له: فقيل ألًفا، وزاده درهم، آالف أربعة رجًال وأعطى عطائهم، يف ويزيد
فأتته كثري بمال عمر أتى الحسن: وقال أُحد. يوم والده ثبت هذا قال: هذا؟ زدَت كما
بحق هللا أوىص إنما حفصة، يا فقال: قرابتك. حق املؤمنني، أمري يا له: وقالت حفصة،
أباِك. وأغضبِت قوَمك، أرضيِت قد حفصة، يا فال. املسلمني مال وأما مايل، من قرابتي
حتى أبي يريني أن السنني من َسنًة ربي إىل عُت ترضَّ عمر: ابن وقال ذيلها. تجرُّ فقامت
َلهلك ربي رحمة لوال فقال: والدي؟ يا حالك ما له: فقلُت جنبيه. عن الَعَرق يمسح رأيتُه

أبوك.
وهو الثاني، الباب من الثاني الفصَل السعيُد امللك أيها اسمع الزمان: نزهة قالت ثم
البرصي: الحسن قال والصالحني. التابعني أخبار من فيه ذُِكر وما والفضائل، األدب باب
جمع، بما تمتُّعه عدم أشياء: ثالثة عىل ف يتأسَّ وهو إال الدنيا من آدم ابن نفس تخرج ال
هل لسفيان: وقيل عليه. قادم هو ملا الزاد بكثرة استعداده وعدم أمل، ملا إدراكه وعدم
وقيل: شكر. أُعِطي ومتى صرب، ابتُِيل متى كان إذا نعم، قال: مال؟ وله زاهًدا الرجل يكون
إني بني، يا له: وقال فأوصاه، محمًدا ولده أحرض الوفاُة، شداد بن هللا عبد حرضت ملَّا



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

واصدْق أنعم، ما عىل هللا واشكر والعالنية، الرس يف ربَّك فاتقِّ دعاني، قد املوت داعي َألرى
بعضهم: قال كما املعاد، يف زاٍد خريُ والتقوى النَِّعم، بازدياد يؤِذن فالشكر الحديث؛ يف

��ِع��ي��ُد ال��سَّ ُه��َو ال��تَّ��ِق��يَّ َوَل��ِك��نَّ َم��اٍل َج��ْم��َع ��َع��اَدَة ال��سَّ أََرى َوَل��ْس��ُت
تُ��ِري��ُد َم��ا تَ��ْل��َق��ى ال��ل��ِه َوِع��نْ��َد ��ا َح��قٍّ ال��زَّاِد َخ��يْ��ُر ال��ل��ِه َوتَ��ْق��َوى

األول. الباب من الثاني الفصل من النكت هذه امللك ليسمع الزمان: نزهة قالت ثم
ما فأخذ بيته، ألهل جاء الخالفة، العزيز عبد بن عمر ويل ملا قالت: هي؟ وما لها: قيل
إليه فأرسلت مروان، بنت فاطمة عمته إىل أمية بنو ففزعت املال، بيت يف ووضعه بأيديهم
لها: قال مجلسها أخذت فلما دابتها، عن فأنزلها ليًال، أتَتْه ثم لقائك. من بد ال إنه قائلًة:
املؤمنني، أمري يا فقالت: مرادك. عن فأخربيني لك الحاجة ألن بالكالم؛ أوىل أنِت عمة، يا
هللا إن العزيز: عبد بن عمر فقال األفهام. عن يخفى ما يستشف ورأيك بالكالم، أوىل أنت
إليه. فقبضه عنده ما له اختار ثم آَخرين، لقوٍم وعذابًا للعاملني، رحمة محمًدا بعث تعاىل

املباح. الكالم عن فسكتت الصباح شهرزاد وأدرك
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قد هللا إن العزيز: عبد بن عمر فقال قالت: الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وترك إليه، فقبضه عنده ما له اختار ثم آخرين، لقوم وعذابًا للعاملني، رحمة محمًدا بعث
ما وعمل مجراه، النهر فأجرى بعده، خليفًة بكر أبو قام ثم ُعَطاشهم، يروي نهًرا للناس
يقدر ما اجتهاًدا واجتهد األبرار، أعمال خري فعمل بكر أبي بعد عمر قام ثم هللا، يُرِيض
األنهار، منه فاشتق معاوية ويل ثم نهًرا، النهر من اشتقَّ عثمان قام فلما مثله، عىل أحٌد
األمر آل حتى وسليمان، والوليد امللك كعبد مروان وبنو يزيد منه يشتق كذلك يزل لم ثم
فإن فقط، ومذاكرتك كالمك أردُت قد فقالت: عليه. كان ما إىل النهر أردَّ أن فأحببت إيلَّ،
عاقبَة ذوقوا لهم: فقالت أمية بني إىل ورجعت شيئًا. لك بذاكرٍة فلسُت مقالتك هذه كانت

الخطاب. بن عمر إىل بتزويجكم أمركم
بن مسلمة له فقال حوله، أوالده جَمَع الوفاُة العزيز عبد بن عمر حرضت ملا وقيل:
يف أحد يمنعك فما راعيهم؟ وأنت فقراء أوالدك ترتك كيف املؤمنني، أمري يا امللك: عبد
بعدك. الوايل إىل ترجعه أن من أوىل وهذا يغنيهم، ما املال بيت من تعطيهم أن من حياتك
فكيف حياتي، أيام منعتهم مسلمة، يا قال: ثم ب، متعجِّ مغضب نظر مسلمة إىل فنظر
شأنه، يصلح فاهلل تعاىل، هلل مطيع إما َرُجَلنْي، بني ما أوالدي إن مماتي؟ بعد بهم أشقى
بعض دفن حني وإياك حرضُت إني مسلمة، يا معصية. عىل ألعينه كنُت فما عاٍص وإما
فهالني وجل، عز هللا أمور من أمر إىل أفىض املنام يف فرأيته عيني فحملتني مروان، بني
أن وأرجو حياتي، مدة ذلك يف اجتهدت وقد وليت، إن عمله أعمل أالَّ هللا فعاهدت وراعني،
حملتني دفنه من فرغت فلما دفنه، حرضت رجل بقي مسلمة: قال ربي. عْفِو إىل أفيض
عيلَّ فأقبل بيض، ثياب وعليه جارية، أنهار فيها روضة يف النائم يرى فيما فرأيته عيني،

كثري. هذا ونحو العاملون. َفْليعمل هذا ملثل مسلمة، يا وقال:



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

براٍع، فمررت العزيز، عبد بن عمر خالفة يف الغنم أحلب كنت الثقات: بعض وقال
فقلت: ذلك، قبل الذئاب رأيت أكن ولم كالبها، أنها فظننُت ذئابًا، أو ذئبًا غنمه مع فرأيت
لم غنم يف ذئاب هل فقلت: ذئاب. هي بل كالبًا، ليست إنها فقال: الكالب؟ بهذه تصنع ما
من منرب عىل العزيز عبد بن عمر وخطب الجسد. صلح الرأس صلح إذا فقال: ترضها؟
أرساركم أصلحوا الناس، أيها فقال: كلمات، بثالث تكلَّم ثم عليه، وأثنى هللا فحمد طني،
آدم وبني بينه ليس الرجل أن واعلموا دنياكم، أْمَر وتُْكَفوا إلخوانكم، عالنيتكم لتصلح
مسلمة: له فقال بعده. وَمن عمر ويموت قبله، وَمن امللك عبد مات املوتى، يف حي رجل
منه عنقي يف يكون أن أخاف فقال: قليًال. عليه لتعتمد ً متَّكأ لك عملنا لو املؤمنني، أمري يا
مزاحم، يا مريم، يا فاطمة: فقالت عليه، مغشيٍّا فخرَّ شهقة شهق ثم القيامة. يوم إثم
غشيته، من أفاق حتى وتبكي املاء عليه تصبُّ فاطمة فجاءت الرجل. هذا انظروا فالن، يا
أيدينا، بني مرصَعك رأيُت املؤمنني، أمري يا قالت: فاطمة؟ يا يبكيك ما فقال: تبكي فرآها
الذي فذاك لنا، وفراقك الدنيا عن وتخلِّيك للموت وجل، عز هللا يدي بني مرصَعك فتذكرُت
فاطمة تْه فَضمَّ فسقط، فنهض القياَم أراد ثم أبلغت. فلقد فاطمة، يا حسبك فقال: أبكانا.

كلنا. نكلمك أن نستطيع ما املؤمنني، أمري يا وأمي أنت بأبي وقالت: إليها
من الثاني الفصل تتمة األربعة: وللقضاة رشكان ألخيها قالت الزمان نزهة إن ثم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … األول الباب
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— تعرفه لم وهي — رشكان ألخيها قالت الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عمر كتب أنه اتفق األول: الباب من الثاني الفصل تتمة والتاجر: األربعة القضاة بحضور
الحرام والبلد الحرام الشهر يف هللا أُشِهد فإني بعد؛ أما املوسم: أهل إىل العزيز عبد بن
بذلك أمرُت أكون أن عليكم اعتدى َمن وعدوان ظلمكم، من أمرق أني األكرب، الحج ويوم
موضع لذلك يكون أن وأرجو علمي، به أحاط أو بلغني أموره من أمٌر يكون أو دتُه، وتعمَّ
من عامل وأي إالَّ مظلوم، كل عن مسئول فإني أحد، بظلم مني إذن ال أنه إال الغفران، من
الحق. إىل يرجع حتى عليكم له طاعَة فال ُسنَّة، وال كتاب بال وعمل الحق، عن زاغ عمايل
املؤمن. عليه يُؤَجر ما آِخر ألنه املوت؛ عني ف يُخفَّ أن أِحبُّ ما عنه: تعاىل ريضهللا وقال
فرأيت خليفة، وهو العزيز عبد بن عمر املؤمنني أمري عىل قدمت الثقات: بعض وقال
أفقرت إنك املؤمنني، أمري يا قلت: املال، بيت يف بوضعها فأمر درهًما، عرش اثني يديه بني
أهل من فقري هو َمن وإىل بيشء إليهم أوصيت فلو لهم، يشء ال عياًال وجعلتهم أوالدك،
إىل أو إليهم فأوِص أوالدك، أفقْرَت قولك ا أمَّ فقال: منه، فدنوت مني. ادُن فقال: بيتك؟
فقري هو َمن وعىل أوالدي، عىل خليفتي هللا ألن سديد؛ فغري بيتك، أهل من فقري هو َمن
هللا فسيجعل هللا يتقي رجل إما َرُجَلنْي: بني ما وهم عليهم، وكيل وهو بيتي، أهل من
ثم هللا. معصية عىل يه ألقوِّ أكن لم فإني املعايص عىل معتكف رجل وإما مخرًجا، له
عيناه ذرَفْت إليهم نظر فلما ذكًرا، عرش اثني وكانوا يديه، بني وأحرضهم إليهم، بعث
أن وإما النار، أبوكم فيدخل تستغنوا أن إما أمَريْن: بني ما أباكم إن قال: ثم بالدموع،
قد قوموا تستغنوا، أن من إليه أَحبُّ الجنَة أبيكم ودخوُل الجنة، أبوكم فيدخل تفتقروا

هللا. إىل أمَركم وكَّلُت
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قدمت فلما امللك، عبد بن هشام إىل عمر بن يوسف صحبني صفوان: بن خالد وقال
الناس أخذت فلما خياًما، له ورضب أرض يف فنزل وخدمه، بقرابته خرج وقد عليه،
له: قلُت عينه يف عيني صارت فلما إليه، فنظرت البساط ناحية من خرجُت مجالسهم،
خالط وال رشًدا، األمور هذه من قلَّدك ما وجعل املؤمنني، أمري يا عليك نعمتَه هللاُ َم تمَّ
من قبلك سلف َمن حديث من أبلغ نصيحة لك أجد لم إني املؤمنني، أمري يا أذًى رسورك
أمري يا فقلُت: صفوان. ابن يا عندك ما هات وقال: ُمتَِّكئًا، وكان جالًسا، فاستوى امللوك.
فقال األرض، هذه إىل هذا عامك قبل عام يف قبلك خرج امللوك من ملًكا إن املؤمنني،
رجل عنده وكان أعطيته؟ ما مثَل أحٌد أُعِطي وهل فيه؟ أنا ما مثل رأيتم هل لجلسائه:
إنك امللك، أيها فقال: منهاجه، يف السالكني الحق عىل واملعينني الحجة، حملة بقايا من
شيئًا فيه أنت الذي أرأيت قال: نعم. قال: عنه؟ الجواب يف يل أتأذن عظيم، أمر عن سألَت
فيه تكون بيشء أُعجبت قد أراك يل فما قال: زائل. يشء هو فقال: زائًال؟ شيئًا أم يزل لم
املطلب؟ وأين املهرب؟ فأين قال: مرتهنًا؟ حسابه عند وتكون طويًال، عنه وتسأل قليًال،
يأتيك حتى ربك وتعبد أطمارك، تلبس أو تعاىل، هللا بطاعة فتعمل ملكك، يف تقيم أن قال:
عليه قرع الرجل إن ثم صفوان: بن خالد قال عليك. قادم فإني َحر السَّ كان فإذا أجلك،
بن هشام فبكى موعظته؛ عظم من للسياحة وتهيَّأ تاجه وضع قد فرآه َحر، السَّ عند بابه
والخدم املوايل فأتت قرصه، ولزم عليه، ما بنزع وأمر لحيته، بلَّ حتى كثريًا بكاءً امللك عبد
حياته؟! ْصَت ونغَّ لذَّتَه، أفسدَت املؤمنني، بأمري فعلَت أهكذا وقالوا: صفوان، بن خالد إىل
عن َألعجز إني النصائح! من الباب هذا يف وَكْم لرشكان: قالت الزمان نزهة إن ثم
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك واحد. مجلس يف الباب هذا يف ما بجميع اإلتيان

املباح. الكالم
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رشكان امللك إىل الزمان نزهة زفاف

من الباب هذا يف وكم لرشكان: قالت الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عىل ولكن واحد، مجلس يف الباب هذا يف ما بجميع لك اإلتيان عن َألعجز وإني النصائح!
أعجوبة الجارية هذه إن امللك، أيها القضاة: فقالت خريًا. يكون الزمان ملك يا األيام طول
ثم األزمان. من زمن يف بمثلها سمعنا وال رأينا ما فإننا واألوان، العرص ويتيمة الزمان،
عمل يف ارشعوا لهم: وقال خدامه، إىل رشكان التفت ذلك فعند وانرصفوا، للملك دعوا إنهم
األطعمة، جميَع وهيَّئوا الحال، يف أمره فامتثَلوا األلوان. جميع من الطعام وهيِّئوا العرس،
فما والعرس، الجالء يحرضوا حتى ينرصفوا أالَّ الدولة وأرباب والوزراء األمراء نساءَ وأَمَر
الناس جميع وأكل األعني، وتلذ األنفس تشتهي مما السفرة مدوا حتى العرص وقت جاء
امللك جواري وكذلك فحرضن، دمشق يف مغنية كل تحرض أن امللك وأمر اكتفوا، حتى
أوقدوا الظالم وأظلم املساء أتى فلما القرص، إىل جميعهن وطلع الغناء، يعرفن الالئي
بني والكرباء والوزراء األمراء ومىش وشماًال، يمينًا القرص باب إىل القلعة باب من الشموع
زينة. إىل تحتاج ال فرأتها وتلبسها، لتزينها الصبية املواشط وأخذت رشكان، امللك يدي
العروس، عليه وجليت املنصة، عىل جلس خرج فلما الحمام، دخل قد رشكان امللك وكان
رشكان، عليها ودخل الزفاف، ليلة البنت به تُوَىص بما وأوصوها ثيابها، عنها خففوا ثم
الحكماء وأمر شديًدا، فرًحا ففرح بذلك، وأعلمته الليلة، تلك يف منه وعلقت وجهها، وأخذ

الحمل. تاريخ يكتبوا أن
رسه كاتب وأحرض وهنَّئوه، دولته أرباب له وطلع الكريس، عىل جلس أصبح فلما
حوت قد وأدب علم ذات جارية اشرتى بأنه النعمان عمر لوالده كتابًا يكتب أن وأمره



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

نزهة وأخته املكان ضوء أخاه لتزور بغداد إىل إرسالها من بد ال وأنه الحكمة، فنون
وأرسله الكتاب ختم ثم منه. وحملت بها، ودخل عليها، كتابه وكتب أعتقها، وأنه الزمان،
إياه وناوله بالجواب، إليه رجع ثم كامًال، شهًرا الربيد ذلك فغاب بريد، صحبة أبيه إىل
وهجر الولدان، فقد الذي الولهان، الحائر عند من هذا البسملة: بعد فيه فإذا وقرأه، فأخذه
عيلَّ ضاق عندي من مسريك بعد أنه اعلم رشكان. ولده إىل النعمان، عمر امللك األوطان،
الصيد إىل ذهبت أنني ذلك وسبب ا، رسٍّ أكتم أن أقدر وال صربًا، أستطيع ال حتى املكان،
نوائب من عليه فخفت الحجاز، إىل الذهاب مني طلب قد املكان ضوء وكان والقنص،
غبت والقنص الصيد إىل ذهبت فلما الثالث، أو الثاني العام إىل السفر من ومنعته الزمان،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك شهًرا.
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الصيد إىل ذهبُت فلما مكتوبه: يف قال النعمان عمر امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
مع وسافَرا املال، من شيئًا أخذَا وأختك أخاك وجدُت أتيُت فلما شهًرا، غبُت والقنص
لعلهما الحجاج مجيء انتظرت وقد الفضاء، بي ضاق بذلك علمت فلما خفيًة، الحجاج
ألجلهما فلبست بخربهما، أحد يخربني فلم عنهما، سألت الحجاج جاء فلما معهم، يجيئان
البيتني: هذين أنشد ثم العني. دمع غريق الرقاد، عديم الفؤاد، مرهون وأنا الحزن، ثياب

َم��ْوِض��ِع أَْش��َرَف اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َل��ُه َج��َع��ْل��ُت ِب��َغ��اِئ��ٍب َوَل��يْ��َس ِع��نْ��ِدي َخ��يَ��الُ��ُه��َم��ا
��ِع أَتَ��َه��جَّ َل��ْم ال��طَّ��يْ��ِف َخ��يَ��اُل َوَل��ْوَال َس��اَع��ًة ِع��ْش��ُت َم��ا اْل��ُع��وِد َرَج��اءُ َوَل��ْوَال

تتهاون ال أنك أعرفك عندك، َمن وعىل عليك، السالم وبعد املكتوب: جملة من كتب ثم
أخته لفقد وفرح أبيه، عىل حزن الكتاب قرأ فلما عار. علينا هذا فإن األخبار، كشف يف
تعلم ال وهي أخته، أنها يعلم ولم الزمان، نزهة زوجته عىل به ودخل الكتاب وأخذ وأخيه،
كريس عىل وجلست أشهرها، كملت أن إىل ونهاًرا، ليًال عليها يرتدد أنه مع أخوها، أنه
له: قالت رأته فلما رشكان، تطلب فأرسلت بنتًا، فولدت الوالدة، عليها هللا ل فسهَّ الطلق،
ثم والدتهم. يوِم سابع يف أوالَدهم يسموا أن الناس عادة فإن تريد، ما ها فسمِّ بنتك هذه
التي خرزات الثالث من معلقًة خرزًة عنقها يف فوجد وقبَّلها، ابنته عىل رشكان انحنى
عقله غاب ابنته، عنق يف معلَّقًة الخرزة عايََن فلما الروم، بالد من إبريزة امللكة بها جاءت
نزهة إىل نظر ثم املعرفة، حق عرفها حتى الخرزة يف عينيه وحملق الغيظ، به واشتد
ذلك رشكان من سمعت فلما جارية؟ يا الخرزة هذه جاءتك أين من لها: وقال الزمان،
جارية، يا تقول وأنت تستحي أََما قرصك، يف َمن كل وسيدة سيدتك أنا له: قالت الكالم،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

أختُه. أنها يَْعلم ولم الزمان، نزهة زوجته عىل ودخل

امللك بنت الزمان نزهة أنا وبان، األمر واشتهر الكتمان، زال واآلن ملك؟ بنت ملكة وأنا
األرض. إىل برأسه وأطرق االرتعاش، لحقه الكالم هذا منها سمع فلما النعمان. عمر
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لونه، واصفرَّ قلبه، ارتجف الكالم هذا سمع ملا رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الدنيا، عن فغاب أبيه، من أخته أنها وعرف األرض، إىل برأسه وأطرق االرتعاش، ولحقه
امللك بنت أنِت هل سيدتي، يا لها: وقال بنفسه، يعرِّفها لم ولكنه ب، يتعجَّ صار أفاق فلما
ما جميع له فحكت وبيعك؟ ألبيك فراقك سبب وما لها: فقال نعم. قالت: النعمان؟ عمر
وأخربته املقدس، بيت يف مريًضا أخاها تركت أنها وأخربته اآلخر، إىل األول من لها وقع
أنها َق تحقَّ الكالم ذلك رشكان سمع فلما للتاجر. إياها وبيعه لها، البدوي باختطاف
ابي، حجَّ من لواحٍد أزوِّجها أنا لكن بأختي؟ ُج أتزوَّ كيف نفسه: يف وقال أبيه، من أخته
رأسه رفع ثم الكبري. بالحاجب وزوَّْجتُها الدخول، قبل طلقتها أنني ِعي أدَّ أمر ظهر وإذا
الذي الذنب هذا من هللا وأستغفر حقيقة، أختي أنت الزمان، نزهة يا وقال: ف، وتأسَّ
فلما فعرفته، َلتْه وتأمَّ إليه فنظرُت النعمان. عمر امللك ابن رشكان أنا فإنني فيه، وقعنا
ماذا عظيم، ذنب يف وقعنا قد وقالت: وجهها ولطمت وبكت، صوابها عن غابت عرفته
رشكان: فقال البنت؟ هذه جاءتك أين من يل قاَال إذا وأمي ألبي أقول وما العمل؟ يكون
أختي، بأنك أحد يعلم ال بحيث بيته، يف بنتي تربي وأدعك بالحاجب، أزوِّجك أن الرأي
يدري أن قبل الحاجب بهذا زواجك إال يسرتنا فما أراده، ألمٍر علينا هللا قدَّره الذي وهذا
أسميها: قال البنت؟ ي تسمِّ وما له: فقالت رأسها، ويقبِّل بخاطرها، يأخذ صار ثم أحد.
أكتاف عىل فربوها وبنتها، هي بيته إىل ونقلها الكبري، للحاجب زوَّجها ثم فكان. قىض

السفوف. وأنواع باألرشبة، عليها وواظبوا الجواري،
من يوًما بريٌد أقبل أنه فاتفق بدمشق، الوقاد مع املكان ضوء وأخوها كله هذا
فيه فرأى وقرأه، فأخذه كتاب، ومعه رشكان، امللك إىل النعمان عمر امللك عند من األيام
وعدمُت األوالد، فراق عىل شديًدا حزنًا حزين أني العزيز امللك أيها اعلم البسملة: بعد



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

تُرِسُل يديك بني حصولِه فحاَل إليك، الكتاَب هذا أرسلُت وقد السهاد، والزمني الرقاد،
أراها أن أحببُت فإني بها، وتزوَّجَت اشرتيتها التي الجارية صحبته وترسل الخراج، إلينا
جواٍر خمس وصحبتها الصالحات، من عجوز الروم بالد من جاءنا ألنه كالمها؛ وأسمع
معرفته، اإلنسان عىل يجب ما الحكمة وفنون واألدب العلم من حازوا وقد أبكار، نُهد
والفضيلة العلم أنواَع ُحْزَن فإنهن اللساُن، معها وَمن العجوز هذه وصف عن ويعجز
ال ألنه يدي؛ ملك ويف قرصي يف يكنَّ أن اشتهيت وقد أحببتهن، رأيتهن فلما والحكمة،
إال أبيعهن ال فقالت: ثمنهن، عن العجوز املرأة فسألُت امللوك، سائر عند نظري لهن يوجد
تساوي منهن الواحدة فإن ثمنهن، يف قليًال دمشق خراج أرى وهللا وأنا دمشق. بخراج
لنا ْل فعجِّ حوزتي، يف وبقني قرصي، بهن ودخلت ذلك، إىل فأجبتها املبلغ، هذا من أكثر
وأدرك تناظرهن. أن ألجل الجارية لنا وأرسل بالدها، إىل املرأة تسافر أن ألجل بالخراج

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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الجارية إلينا وأرِسل مكتوبه: يف قال النعمان عمر امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فلما بغداد. خراج وصحبتها إليك، أرسلتها غلبتهن فإذا العلماء، بني تناظرهن أن ألجل
حرضت فلما إياها. زوَّجتَُك التي الجارية هات له: وقال صهره، عىل أقبل رشكان ذلك علم
الرأي له: قالت الجواب؟ رد يف الرأي من عندك ما أختي، يا لها: وقال الكتاب، عىل أوقفها
ألجل الحاجب زوجي صحبة أرسلني ووطنها: أهلها إىل اشتاقت وقد له قالت ثم رأيك.
بأن وأخربه للتاجر، باعني الذي البدوي مع يل وقع بما وأخربه حكايتي، ألبي أحكي أن
أخذ ثم كذلك. وهو رشكان: لها فقال عتقي. بعد للحاجب وزوَّجتني لك، باعني التاجر
أن الحاجب وأمر الخراج، تجهيز يف ورشع والخدم، للمراضع وسلََّمها فكان، قىض ابنته
والطاعة، بالسمع الحاجب فأجابه بغداد، إىل ويتوجه صحبته، والجارية الخراج يأخذ
نزهة وودَّع للحاجب، وسلَّمه كتابًا كتب ثم أيًضا، وللجارية فيها، يجلس ة بمحفَّ فأمر
الذهب. خالص من سلسلٍة يف ابنته عنق يف وجعلها الخرزة، منها أخذ قد وكان الزمان،
تلك يف والوقاد هو املكان ضوء خرج أنه فاتفق الليلة، تلك يف الحاجب ساَفَر ثم
املكان ضوء فسأل مضيئة، وفوانيس ومشاعل لة محمَّ وبغاًال جماًال فرأيا يتفرَّجان، الليلة
النعمان عمر امللك إىل مسافر دمشق خراج هذا فقال: صاحبها، وعن األحمال هذه عن
الذي الكبري الحاجب هو قيل: املحامل؟ هذه رئيس وَمن فقال: بغداد. مدينة صاحب
وأباه أمه وتذكَّر شديًدا، بكاءً بكى ذلك فعند والحكمة. العلم تعلَّمت التي الجارية َج تزوَّ
قليًال وأميش القافلة، هذه مع أسافر بل هنا، قعود يل بقي ما اد: للوقَّ وقال ووطنه، وأخته
فكيف دمشق، إىل القدس من عليك أمنت أنا الوقاد: له فقال بالدي. إىل أصل حتى قليًال
حبٍّا املكان: ضوء فقال مقصدك. إىل تصل حتى معك أكون فأنا بغداد؟ إىل عليك آمن
شيئًا فيه ووضع عليه، خرجه وجعل الحمار شد ثم حاله، تجهيز يف الوقاد فرشع وكرامة.



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

عىل راكب والحاجب األحمال، عليه جازت حتى أهبة عىل زال وما وسطه، وشدَّ الزاد، من
فقال: معي. اركب للوقاد: وقال اد، الوقَّ حماَر املكان ضوء وركب حوله، واملشاة هجني،
إذا له: فقال ساعة. تركب أن بدَّ ال املكان: ضوء فقال خدمتك. يف أكون ولكن أركب، ال
إذا بك أفعل ما تنظر سوف أخي، يا للوقاد: قال املكان ضوء إن ثم ساعة. فأركب تعبت
أمرهم الحر عليهم اشتد فلما الشمس، طلعت أن إىل مسافرين زالوا وما أهيل. إىل وصلُت
أيام خمسة وبعد باملسري، أمرهم ثم جمالهم، وسقوا واسرتاحوا، فنزلوا بالنزول، الحاجب
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أيام. ثالثة بها وأقاموا ونزلوا حماة، مدينة إىل وصلوا

املباح. الكالم عن
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زالوا وما سافروا، ثم أيام، ثالثة حماة مدينة يف أقاموا أنهم السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إىل وصلوا حتى سافروا ثم أيام، ثالثة بها فأقاموا أخرى، مدينة وصلوا حتى مسافرين
وأمه وأباه الزمان، نزهة أختَه املكان ضوء فتذكََّر بغداد، نسيم عليهم وهبَّ بكر، ديار
الحرسات، به واشتدت واشتكى، وأَنَّ فبكى أخته. بغري أبيه إىل يرجع وكيف ووطنه،

األبيات: هذه فأنشد

يُ��َخ��بِّ��ُر َرُس��وٌل ِم��نْ��ُك��ْم يَ��أِْت��ِن��ي َوَل��ْم َوأَْص��ِب��ُر ال��تَّ��أَنِّ��ي َه��ذَا َك��ْم َخ��ِل��ي��َل��يَّ
تَ��ْق��ُص��ُر ال��تَّ��َف��رُِّق أَيَّ��اَم َل��يْ��َت َف��يَ��ا َق��ِص��ي��َرٌة اْل��ِوَص��اِل أَيَّ��اَم إِنَّ أََال
أَتَ��َص��بَّ��ُر َل��ِك��نَّ��ِن��ي َج��َس��ِدي َض��نَ��ى َوانْ��ُظ��ُروا ال��ثَّ��ْوَب اْك��ِش��ُف��وا ثُ��مَّ ِب��يَ��ِدي ُخ��ذُوا
أُْح��َش��ُر ِح��ي��َن إَِل��ى أَْس��لُ��و َم��ا َف��َوال��ل��ِه َل��ُك��ْم أَُق��ْل ُس��لُ��وٍّا ِم��نِّ��ي تَ��ْط��لُ��بُ��وا َف��ِإْن

ضوء فقال الحاجب. خيمة من قريب فإننا واألنني، البكاء هذا اترك الوقاد: له فقال
عليك باهلل اد: الوقَّ له فقال تنطفئ. قلبي نار لعل الشعر؛ من شيئًا إنشادي من بد ال املكان:
كنَت. ما حيث معك وأنا شئت، ما ذلك بعد وافعل بالدك، إىل تصل حتى الحزن ترتك أن
القمر وكان بغداد، ناحية إىل بوجهه التفت ثم ذلك. عن أفرت ال وهللا املكان: ضوء فقال
فقلقت املكان، ضوء أخاها تذكَّرت ألنها الليلة؛ تلك تَنَْم لم الزمان نزهة وكانت مضيئًا،
األبيات: هذه وينشد يبكي، املكان ضوء أخاها سمعت إذ تبكي هي فبينما تبكي، وصارت

َش��َج��اِن��ي َم��ا َف��َش��َج��اِن��ي اْل��يَ��َم��اِن��ي اْل��بَ��ْرُق َل��َم��َع
ال��تَّ��َه��اِن��ي َك��أَْس َس��اِق��يً��ا ِع��نْ��ِدي َك��اَن َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن
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ال��تَّ��َداِن��ي أَيَّ��اُم تَ��ْرِج��ُع َه��ْل اْل��بَ��ْرِق َوِم��ي��َض يَ��ا
بَ��َالِن��ي َق��ْد َربِّ��ي إِنَّ تَ��لُ��ْم��ِن��ي َال َع��ذُولِ��ي يَ��ا
َدَه��اِن��ي َق��ْد َوَزَم��اٍن َع��نِّ��ي َغ��اَب ِب��َح��ِب��ي��ٍب
َزَم��اِن��ي َولَّ��ى ِع��نْ��َدَم��ا َق��ْل��ِب��ي نُ��ْزَه��ُة نَ��أَْت َق��ْد
َس��َق��اِن��ي َق��ْد َوِب��َك��أٍْس ِص��ْرًف��ا اْل��َه��مَّ ِل��ي َوَح��َوى
ال��تَّ��َداِن��ي َق��بْ��ِل ِم��ْن ِم��تُّ َخ��ِل��ي��َل��ي يَ��ا َوأَُراِن��ي
ِب��ال��تَّ��َه��اِن��ي َق��ِري��بً��ا ُع��ْد ِل��ل��تَّ��َص��اِب��ي َزَم��انً��ا يَ��ا
َرَم��اِن��ي َق��ْد ِل��َس��ْه��ٍم َم��ْن أََم��اٍن َم��ْع ُس��ُروٍر ِف��ي
اْل��َج��نَ��اِن َم��ْرُع��وَب بَ��اَت َغ��ِري��ٍب ِل��ِم��ْس��ِك��ي��ٍن َم��ْن
ال��زََّم��اِن نُ��ْزَه��اِت بَ��ْع��َد َف��ِري��ًدا اْل��ُح��ْزِن ِف��ي َص��اَر
ال��زََّواِن��ي أَْوَالِد َك��فُّ ِب��َرْغ��ٍم ِف��ي��نَ��ا ُح��كِّ��َم��ْت

من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا عليه. مغشيٍّا وخرَّ صاح شعره من فرغ فلما
املكان، ذلك يف أخاها تذكرت ألنها الليلة؛ تلك يف ساهرة كانت فإنها الزمان، نزهة أمر
فقال الخادم، ودعت وتنحنحت، وقامت فؤادها، ارتاح بالليل الصوت ذلك سمعت فلما
الصباح شهرزاد وأدرك األشعار. هذه ينشد بالذي وائتني ُقْم له: فقالت حاجتك؟ ما لها:

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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الخادَم دَعِت الشعر، أخيها من سمعت ملا الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ولم أسمعه، لم إني لها: فقال األشعار. هذه ينشد بَمن وائتني اذهب له: وقالت الكبري
األشعار. ينشد الذي فهو مستيقًظا رأيته َمن كلُّ له: فقالت نائمون. كلهم والناس أعرفه،
فلما غشيته، يف كان فإنه املكان ضوء وأما اد، الوقَّ الرجل سوى مستيقًظا يَر فلم ففتََّش
تنشد كنت الذي أنت هل الخادم: له فقال منه، خاف رأسه عىل واقًفا الخادم الوقاد رأى
وقال فخاف اإلنشاد، من اغتاظت السيدة أن اد الوقَّ فاعتقد سيدتنا؟ سمَعتْك وقد الشعر،
تعرفه فإنك عليه فُدلَّني الشعر؟ ينشد كان الذي وَمن الخادم: له فقال أنا. هو ما وهللا له:
بيشء. الخادم يرضه ربما نفسه: يف وقال املكان، ضوء عىل الوقاد فخاف يقظان. ألنك
تعرفه. فأنت أنت، إال قاعد هنا ما فإنه تكذب، إنك وهللا الخادم: له فقال أعرفه. لم فقال:
الذي وهو طريق، عابُر رجٌل األشعار ينشد كان الذي إن الحق، لك أقول أنا الوقاد: فقال
أمسكه وأنا عليه، فُدلَّني تعرفه كنت إذا الخادم: له فقال يجازيه. فاهلل وأقلقني، أزعجني
حتى أنت اذهب له: فقال بيدك. أنت أمسكه أو سيدتنا، فيها التي املحفة باب إىل وآخذه
ألنه يعرفه؛ أحد ما وقال: بذلك، سيدته وأعلم ودخل وانرصف، الخادم فرتكه به. آتيك
وسط إىل وصل القمر رأى غشيته من أفاق ملا املكان ضوء إن ثم فسكتت، سبيل. عابر
وأراد صوته فحسن واألشجاَن، البالبَل قلبه يف فهيََّج األسحار؛ نسيم عليه وهبَّ السماء،
الشعر من شيئًا أنشد أن أريد له: فقال تصنع؟ أن تريد ماذا الوقاد: له فقال ينشد، أن
بأخذ إال القتل من سلمت وما يل، جرى بما علمت ما أنت له: قال قلبي. نار به ألطفئ
سيدي، يا فقال: وقع. بما فأخربني جرى؟ وماذا املكان: ضوء له فقال الخادم. خاطر
وجوه يف يتطلع وجعل اللوز، من طويلة عًصا ومعه عليك، مغيش وأنت الخادم أتاني قد
غريي، مستيقظ هو َمن يجد فلم األشعار، ينشد كان َمن عىل ويسأل نائمون، وهم الناس
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يل: فقال قتلني. كان وإال منه، هللا وسلمني فانرصف، سبيل، عابر إنه له: فقلت فسألني
عندنا. به فائِت ثانيًا سمعته إذا

ويجري أنشد فأنا اإلنشاد؟! من يمنعني َمن وقال: بكى ذلك املكان ضوء سمع فلما
إال مرادك ما أنت اد: الوقَّ له فقال بأحد. أبايل وما بالدي، من قربت فإني يجري، ما عيلَّ
بيني الفراق وقع قد الوقاد: له فقال إنشادي. من بد ال املكان: ضوء له فقال نفسك! هالك
وقد وأمك، بأبيك وتجتمع مدينتك، تدخل حتى أفارقك أالَّ مرادي وكان هنا، من وبينك
ونحن الشعر إنشادك سبب فما يرضك، ما مني لك حصل ما ونصف سنة عندي لك مىض
إىل ومحتاجون التعب، من ليسرتيحوا هجعوا قد والناس والسهر، امليش من التعب غاية يف
وجعل بالكتمان، فباح األشجاُن هزته ثم فيه. أنا ا عمَّ أرجع ال املكان: ضوء فقال النوم؟

األبيات: هذه ينشد

َع��َس��ى تُ��ِج��ي��َب أَْن َف��َع��َس��اَه��ا َونَ��اِدَه��ا ُرَس��ا ال��دُّ اْألَْربُ��َع َوَح��يِّ يَ��اِر ِب��ال��دِّ ِق��ْف
َق��بَ��َس��ا َظ��ْل��َم��اِئ��َه��ا ِف��ي ��ْوِق ال��شَّ ِم��َن أَْوِق��ْد ��ِش��َه��ا تَ��َوحُّ ِم��ْن َل��يْ��ٌل أََج��نَّ��َك َف��ِإْن
َل��َع��َس��ا أَْج��تَ��ِن��ي َوإِنِّ��ي َل��ْس��ًع��ا يَ��ْج��ِن��ي أَْن َع��َج��ٌب َف��َال ِع��ذَاَريْ��ِه ِص��لُّ َص��لَّ إِْن
أًَس��ى ِم��تُّ اْل��ُخ��ْل��ِد ِب��َداِر ��ي ال��تَّ��أَسِّ َل��ْوَال ُم��ْك��َرَه��ًة ال��نَّ��ْف��ُس َف��اَرَق��تْ��َه��ا َج��نَّ��ًة يَ��ا

البيتني: هذين أيًضا وأنشد

اْل��َوَط��ِن أَبْ��َه��ِج ِف��ي ُم��ْج��تَ��ِم��ٌع ��ْم��ُل َوال��شَّ َخ��اِدَم��ًة اْألَيَّ��اُم ِل��نَ��ا َوَك��انَ��ْت ُك��نَّ��ا
ال��زََّم��ِن نُ��ْزَه��ُة َوِف��ي��َه��ا اْل��َم��َك��اِن َض��ْوءُ ِب��َه��ا َوَك��اَن أَِح��بَّ��اِئ��ي ِب��َداِر ِل��ي َم��ْن

وغطَّاه، الوقاد فقام عليه، مغشيٍّا وقع ثم صيحات، ثالث صاح شعره من فرغ فلما
أخيها واسم اسمها لذكر املتضمنة األشعار من أنشده ما الزمان نزهة سمعت فلما
ثانيًا، أنشد أوًال أنشد الذي إن ويلك! له: وقالت الخادم، عىل وصاحت بكت ومعاهدهما،
ولكن ويطردك، فيرضبك الحاجَب عليك َألنبهنَّ به تأِتني لم إن وهللا مني، قريبًا وسمعته
هذا له فادفع أَبَى فإن ترضه، وال برفق به وائتني إياها، وأعِطه دينار األلف هذه خذ
هو، البالد أي ومن وصنعته، مكانه واعرف فاتركه، أَبَى فإن دينار، ألف فيه الذي الكيس

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك تِغب. وال برسعة إيلَّ وارجع
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إذا له: وقالت عليه، يفتش الخادم أرسلت الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بينهم ويدوس الناس، يف يتأمل الخادم فخرج تِغب. وال برفق به وائِتني فالطفه، وجدته
الرأس، مكشوف قاعًدا فوجده اد الوقَّ إىل فجاء مستيقًظا، أحًدا يجد فلم نائمون، وهم
وقال: نفسه، عىل فخاف الشعر. تنشد كنَت الذي أنت له: وقال يده، عىل وقبض منه فدنا
ينشد كان َمن عىل تدلني حتى أتركك ال الخادم: فقال أنا. هو ما القوم، مقدم يا وهللا ال
الخادم كالم الوقاد سمع فلما غريه. من سيدتي إىل الرجوع عىل أقدر ال ألني الشعر؛
سمعت وإنما أنا، هو ما وهللا للخادم: وقال شديًدا بكاءً وبكى املكان، ضوء عىل خاف
القدس بالد من وجئت غريب، فإني خطيئتي؛ يف تدخل فال ينشد، سبيل عابر إنسانًا
رأيت ما فإني بفمك، وأخربها سيدتي، إىل أنت قم للوقاد: الخادم فقال معكم. والخليل
فيه، قاعد أنا الذي املوضع يف ورأيتَني جئَت أََما الوقاد: له فقال غريك. مستيقًظا أحًدا
إىل أنت فامِض الحرس، أمسَكتْه إال موضعه عن ينفكَّ أن يقدر أحد وما مكاني؟ وعرفت
أو بعيًدا كان سواء الشعر، من شيئًا ينشد الساعة هذه يف أحًدا تسمع بقيَت فإن مكانك،
دورة، ودار الخادم، فرتكه بخاطره، وأخذ الخادم، رأس باس ثم مني. إال تعرفه ال قريبًا
إىل الوقاد فقام الوقاد، من قريب مكان يف فاسترت فائدة، بال سيدته إىل يرجع أن وخاف
فقال وقع، ما له وحكى جرى. ما لك أحكي حتى اقعد ُقِم له: وقال ونبََّهه، املكان ضوء
أنت يشء ألي املكان: لضوء اد الوقَّ فقال قريبة. بالدي فإن بأحد، أبايل ال فإني دعني، له:
عليك فباهلل وروحك؟ روحي عىل خائف وأنا أحد، من تخاف وال وهواك، نفسك مطاوع
أََما الحالة، هذه عىل أظنك كنت ما وأنا بلدك، تدخل حتى الشعر من بيشء تتكلم ال إنك
السفر، من تعبانة أو ضعيفة وكأنها أقلقتها، ألنك زجرك تريد الحاجب زوجة أن علمَت
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بل اد، الوقَّ كالم إىل املكان ضوء يلتفت فلم عليك؟ يفتش الخادم ترسل وهي مرة وكم
األبيات: هذه وأنشد ثالثًا، صاح

أَْق��َل��َق��ِن��ي َم��َالُم��ُه َالِئ��ٍم ُك��لَّ تَ��َرْك��ُت
َح��رََّض��ِن��ي ِب��أَنَّ��ُه َدَرى َوَم��ا يَ��ْع��ذُلُ��ِن��ي
اْل��َوَط��ِن ِل��ُح��بِّ ُق��ْل��ُت: َس��َال َق��ْد اْل��ُوَش��اُة: َق��اَل
أَْع��َش��َق��ِن��ي َف��َم��ا ُق��ْل��ُت: أَْح��َس��نُ��ُه َف��َم��ا َق��الُ��وا:
أَذَلَّ��ِن��ي َف��َم��ا ُق��ْل��ُت: أََع��زَُّه َف��َم��ا َق��الُ��وا:
يَ��ْق��تُ��لُ��ِن��ي َل��ُه تَ��ْرِك��ي أَتْ��ُرَك��ُه أَْن َه��يْ��َه��اَت
يَ��ْع��ِذلُ��ِن��ي ُح��بِّ��َي ِف��ي َالِئ��ًم��ا أََط��ْع��ُت َوَم��ا

فلما رأسه، عىل والخادم إال شعره من فرغ فما مستخٍف، وهو يسمعه الخادم وكان
سيدي. يا عليكم السالم الخادم: فقال بينهما، يقع ما ينظر بعيًدا ووقف قام الوقاد رآه
وأدرك … سيدي يا الخادم: فقال وبركاته. هللا ورحمة السالم وعليكم املكان: ضوء فقال

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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إليك أتيُت إني سيدي، يا املكان: لضوء قال الخادم أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
حتى الكلبة هذه أين ومن قال: عندها. تطلبك سيدتي ألن مرات؛ ثالث الليلة هذه يف
يردَّ أن الخادم قدر فما شتًما، الخادم يف ونزل معها. زوجها َت ومقَّ هللا تَها مقَّ تطلبني؟
يعطيه معه يأِت لم فإْن هو، بمراده إال به يأتي ال أنه أوصته سيدته ألن جوابًا؛ عليه
وال معك، أخطأت ما أنا ولدي، يا له: ويقول الكالم، له يلني الخادم فجعل دينار، املائة
ولك وسالمة، خري يف وترجع سيدتنا، إىل الكريمة بخطواتك تصل أن فالقصد عليك، جرنا
وناظر خلفه ماٍش والوقاد الناس، بني ومىش قام الكالم ذلك سمع فلما بشارة. عندنا
قرب حتى ماشيًا اد الوقَّ زال وما يشنقونه. غٍد يف شبابه! خسارة يا نفسه: يف ويقول إليه،

األشعار. أنشد يل قال الذي هو عيلَّ: يقول كان إن ه أخسَّ ما وقال: مكانهم، من
ماشيًا زال ما فإنه املكان، ضوء أمر من كان ما وأما الوقاد، أمر من كان ما هذا
جئت قد لها: وقال الزمان، نزهة عىل الخادم ودخل املكان، إىل وصل حتى الخادم مع
قلبها، خفق ذلك سمعت فلما النعمة. أثر عليه الصورة، حسن شاب وهو تطلبينه، بما
فاسأله ذلك وبعد قرب، من أسمعه حتى الشعر من شيئًا ينشد أن اؤمره له: وقالت
حتى الشعر من شيئًا أنِشد له: وقال إليه الخادم فخرج هو. البالد أي ومن اسمه، عن
حبٍّا فقال: وحالك. وبلدك اسمك عن وأخربني منك، بالقرب حارضة فإنها سيدتي؛ تسمعه
حكايٌة ويل بَِيلَ، وجسمي َفِنَي، ورسمي ُمِحَي، فإنه اسمي عن سألتني حيث ولكن وكرامة،
وحلَّت الرشاب، من أكثر الذي السكران منزلة يف أنا وها البرص، آماق عىل باإلبر تُكتَب
نزهة سمعت فلما األفكار. بحر يف وغرق أمره، يف واحتار نفسه، عن فتاَه األوصاب، به
أحًدا فارقَت هل له ُقْل للخادم: وقالت واألنني، البكاء يف وزادت بكت، الكالم هذا الزمان
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املكان: ضوء فقال الزمان، نزهة أمرته كما الخادم فسأله وأبيك؟ أمك مثل تحب ن ممَّ
سمعت فلما وبينها. بيني الدهُر َق فرَّ التي أختي عندي وأعزهم الجميع، فارقُت نعم،
الصباح شهرزاد وأدرك . يحبُّ بَمن شمله يجمع هللا قالت: الكالم، هذا منه الزمان نزهة

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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شمله يجمع هللا قالت: كالمه سمعت ملا الزمان نزهة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الفراق. لشكوى املتضمنة األشعار من شيئًا أسِمعنا له ُقْل للخادم: قالت ثم يحب، بَمن

األبيات: هذه وأنشد الزفرات، د فصعَّ سيدته، أمرته كما الخادم له فقال

َم��َل��ُك��وا َق��ْل��ٍب أَيَّ َدَرْوا َل��ْو ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
َس��َل��ُك��وا ِش��ْع��ٍب أَيَّ َدَرى َل��ْو َوُف��َؤاِدي
َه��َل��ُك��وا تُ��َراُه��ْم أَْم َس��ِل��ُم��وا أَتُ��َراُه��ْم
َواْرتَ��بَ��ُك��وا اْل��َه��َوى ِف��ي اْل��َه��َوى أَْربَ��اُب َح��اَر

األبيات: هذه أيًضا وأنشد

تَ��َج��اِف��ي��نَ��ا لُ��ْق��يَ��انَ��ا ِط��ي��ِب َع��ْن َونَ��اَب تَ��َداِن��ي��نَ��ا ِم��ْن بَ��ِدي��ًال ال��تَّ��نَ��اِئ��ي أَْض��َح��ى
َم��آِق��ي��نَ��ا ��ْت َج��فَّ َوَال إَِل��يْ��ُك��ْم َش��ْوًق��ا َج��َواِن��ُح��نَ��ا ابْ��تَ��لَّ��ْت َف��َم��ا َوِب��نَّ��ا ِب��نْ��تُ��ْم
آِم��ي��نَ��ا ال��دَّْه��ُر َف��َق��اَل نَ��ُغ��صَّ ِب��أَْن َف��َدَع��ْوا اْل��َه��َوى تَ��َس��اِق��ي��نَ��ا ِم��ْن اْل��ِع��َدى ِغ��ي��َظ
يُ��بْ��ِك��ي��نَ��ا َع��اَد َق��ْد ِب��ُق��ْرِب��ُك��ُم أُنْ��ًس��ا يُ��ْض��ِح��ُك��نَ��ا َزاَل َم��ا الَّ��ِذي ال��زََّم��اَن إِنَّ
َوِغ��ْس��ِل��ي��نَ��ا ��َوًم��ا َزقُّ اْل��َع��ذِْب َواْل��َك��ْوثَ��ِر ِب��َس��ْل��َس��ِل��َه��ا ْل��نَ��ا بُ��دِّ اْل��ُخ��ْل��ِد َج��نَّ��َة يَ��ا

األبيات: هذه وأنشد الَعَربات سكب ثم

ال��زََّم��اِن نُ��ْزَه��ُة أُْخ��ِت��ي َوِف��ي��ِه َم��َك��اِن��ي أَُزْر إِْن نَ��ذٌْر ل��ل��ِه
ِح��َس��اِن ُخ��رٍَّد ِغ��ي��ٍد بَ��يْ��َن َم��ا َزَم��اِن��ي ��َف��ا ِب��ال��صَّ َألَْق��ِض��يَ��نَّ



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

أَْل��َح��اِن ِب��نْ��ِت َك��أِْس اْرتِ��َض��اِع َم��َع اْألَْل��َح��اِن ُم��ْط��ِرِب ُع��وٍد َوَص��ْوِت
بُ��ْس��تَ��اِن ِف��ي َس��اَل نَ��ْه��ٍر ِب��َش��طِّ اْألَْج��َف��اِن َف��اِت��ِر أَْل��َم��ى َوَرْش��ِف

ونظرت املحفة عن الستارة ذيل كشفت الزمان، نزهة وسمعته شعره، من فرغ فلما
ضوء يا أخي، يا قائلة: فصاحت املعرفة، غايَة عرفته وجهه عىل برصها وقع فلما إليه،
نفسها فألقت الزمان! نزهة يا أختي، يا قائًال: وصاح فعرفها، إليها برصه فرفع املكان!
الحالة تلك عىل الخادم رآهما فلما عليهما، مغشيٍّا االثنان ووقع حضنه، يف اها فتلقَّ عليه،
أفاقا فلما أفاقا، حتى عليهما وصرب به، سرتهما شيئًا عليهما وألقى أمرهما، يف ب تعجَّ
عليها وتوالت والرتح، الهم عنها وزال الفرح، غايَة الزمان نزهة فرحت غشيتهما، من

األبيات: هذه وأنشدت املرسات،

��ِر َف��َك��فِّ َزَم��اُن يَ��ا يَ��ِم��ي��نُ��َك َح��نَ��ثَ��ْت ُم��َك��دِِّري يَ��َزاُل َال أَْق��َس��َم ال��دَّْه��ُر
��ِر َوَش��مِّ ��ُروِر ال��سُّ َداِع��ي إَِل��ى َف��انْ��َه��ْض ُم��َس��اِع��ِدي َواْل��َح��ِب��ي��ُب َواَف��ى ��ْع��ُد ال��سَّ
ِب��اْل��َك��ْوثَ��ِر ال��لَّ��َم��ى ِم��َن َظ��ِف��ْرُت َح��تَّ��ى َج��نَّ��ًة ��َواِل��َف ال��سَّ أَْع��تَ��ِق��ُد ُك��نْ��ُت َم��ا

أجفانه من رسوره لفرط وفاضت صدره، إىل أخته ضمَّ املكان، ضوء ذلك سمع فلما
األبيات: هذه وأنشد الَعَربات،

أَْج��َف��اِن��ي ِم��ْن ال��دَّْم��َع أََف��اَض نَ��َدًم��ا َش��ْم��ِل��نَ��ا تَ��َف��رُِّق َع��َل��ى نَ��ِدْم��ُت َوَل��َق��ْد
ِب��ِل��َس��اِن��ي ُف��ْرَق��ًة أَذُْك��ُر ُع��ْدُت َال ��نَ��ا يَ��لُ��مُّ ال��زََّم��اُن َع��اَد إِْن َونَ��ذَْرُت
أَبْ��َك��اِن��ي َس��رَّنِ��ي َق��ْد َم��ا َف��ْرِط ِم��ْن إِنَّ��ُه َح��تَّ��ى َع��َل��يَّ ��ُروُر ال��سُّ َه��َج��َم
أَْح��َزاِن��ي َوِم��ْن َف��َرٍح ِم��ْن تَ��بْ��ِك��ي��َن َع��اَدًة ِع��نْ��َدِك ال��دَّْم��ُع َص��اَر َع��يْ��ُن يَ��ا

وأنا لك، وقع ما يل واحِك املحفة، ادخل ُقِم قالت: ثم ساعًة، املحفة باب عىل وجلسا
لها وقع ما جميَع له فَحَكْت أوًال. أنِت يل احكي املكان: ضوء فقال يل. وقع ما لك أحكي
أخذها وكيف منه، اشرتاها وكيف والتاجر، البدوي من لها وقع وما الخان، من فارَقتْه منذ
كتابه وكتب اشرتاها حني من أعتقها رشكان وأن له، وباعها رشكان، أخيها إىل التاجر
قالت ثم منه، يطلبها رشكان إىل فأرسل بخربها، سمع أباها امللك وأن بها، ودخل عليها،
سواء. إليه نرجع سواء والدنا عند من خرجنا ما ومثل بك، عيلَّ َمنَّ الذي هلل الحمد له:
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ما وهذا والدي، إىل يوصلني أن ألجل الحاجب بهذا زوََّجني رشكان أخي إن له: قالت ثم
لها فحكى عندك. من ذهابي بعد لك وقع ما أنت يل فاحِك اآلخر، إىل األول من يل وقع
وأنفق معه، سافر وكيف اد، بالوقَّ عليه هللا َمنَّ وكيف اآلخر، إىل األول من له وقع ما جميع
إن أختي، يا لها: قال ثم ذلك، عىل فشكرته والنهار. الليل يف يخدمه كان وأنه ماله، عليه
مع الوالد وال أحبابه، من أحد يف أحد يفعله ال فعًال اإلحسان من معي فعل اد الوقَّ هذا
نزهة فقالت يديه. عىل حياتي وكانت ويُركبني، ويميش ويطعمني، يجوع كان حتى ولده،
الخادم عىل صاحت الزمان نزهة إن ثم عليه. نقدر بما نكافئه تعاىل هللا شاء إن الزمان:
ألنه الخري؛ وجه يا بشارتك ُخذْ الزمان: نزهة له فقالت املكان، ضوء يد وقبَّل فحرض
بسيدك وائتني فاذهب لك، فيه وما معك الذي فالكيس يديك، عىل بأخي شميل ُجْمُع كان
ودخل به فأتى سيدته، إىل ودعاه عليه، ودخل الحاجب، إىل وتوجه الخادم، ففرح عاجًال.
أوله من لهما وقع ما له فحكت عنه، فسأل أخاها، عندها فوجد الزمان، نزهة زوجته عىل
عمر امللك بنت أخذت وإنما جاريًة، أخذت ما أنك الحاجب أيها اعلم قالت: ثم آخره، إىل

املكان. ضوء أخي وهذا الزمان، نزهة فأنا النعمان،
أنه ن وتيقَّ الرصيح، الحق له وبان قالته، ما َق تحقَّ منها القصة الحاجب سمع فلما
األقطار. من قطر عىل نيابًة آخذ أن مصريي نفسه: يف فقال النعمان، عمر امللك صهر صار
أن الحال يف خدمه أمر ثم بأخته، شمله وَجْمع بسالمته، وهنَّأه املكان، ضوء عىل أقبل ثم
من قربنا قد إنَّا زوجته: له فقالت الخيل، أحسن من ومركوبًا خيمًة املكان لضوء يهيِّئوا
بالدنا، إىل نصل أن قبل بعضنا من ونشبع بعضنا، مع ونسرتيح بأخي، أختيل فأنا بالدنا،
إليهما أرسل ثم تريدان. كما األمر الحاجب: فقال مفرتقان. ونحن طويًال زمنًا لنا فإن
أفخر من بدالت ثالث املكان ضوء إىل وأرسل عندهما، من وخرج الحالوة، وأنواع الشموع،
أرِسل الزمان: نزهة له فقالت نفسه. مقدار وعرف املحفة، إىل جاء أن إىل وتمىشَّ الثياب،
يف طعام سفرة له ويرتب يركبه، حصانًا له ويهيئ اد، بالوقَّ يأتي أن وأمره الخادم إىل
أن وأمره الخادم، إىل الحاجب أرسل ذلك فعند يفارقنا. ال أنه ويأمره والعىش، الغداة
إىل الوقاد عىل يفتش وذهب غلمانه أخذ الخادم إن ثم وطاعة. سمًعا فقال: ذلك، يفعل
من خده عىل تجري ودموعه يهرب، أن ويريد حماره، يشد وهو الركب، آخر يف وجده أن
سبيل يف نصحتُه قد يقول: وصار املكان، ضوء فراق عىل حزنه ومن نفسه، عىل الخوف
رأسه، عىل واقف والخادم إال كالَمه يُتِمَّ فلم حاله؟ كيف تَُرى يا مني، يسمع فلم هللا
حوله، الغلمان ورأى رأسه، فوق واقًفا الخادم فرأى اد الوقَّ فالتفت الغلمان، حوله ودارت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وخاف. لونه فاصفرَّ
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يكلِّم وصار ويهرب، حماره يشدَّ أن أراد ملا اد الوقَّ أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
والغلمان رأسه، عىل واقف والخادم إال كالمه تمَّ فما حاله؟ كيف تَُرى يا ويقول: نفسه،
وقد وقال وخاف، فرائصه فارتعدت رأسه، عىل واقًفا الخادم فرأى الوقاد فالتفت حوله،
الخادم غمز أنه فأظن املعروف، من معه عملتُه ما مقدار عرف ما إنه بالكالم: صوته رفع
َمن له: وقال عليه، صاح بالخادم وإذا الذنب. يف معه أرشكني وأنه عيلَّ، الغلمان وهؤالء
َمن أعرف وال األشعار أنشدُت ما أنا يل تقول كيف كذَّاب؟ يا األشعار ينشد كان الذي
يجري رفيقك عىل يجري والذي بغداد، إىل هنا من أفارقك ال فأنا رفيقك؟ وهو أنشدها
البيت: هذا أنشد ثم فيه! وقعُت منه خفُت ما نفسه: يف قال كالمه اد الوقَّ سمع فلما عليك.

َراِج��ُع��وَن ال��ل��ِه إَِل��ى إِنَّ��ا يَ��ُك��وَن أَْن ِخ��ْف��ُت الَّ��ِذي َك��اَن

عن اد الوقَّ فأنزلوا الحمار. عن أنزلوه لهم: وقال الغلمان عىل صاح الخادم إن ثم
وقال به، محدِّقون حوله والغلمان الركب صحبة ومىش فركبه، بحصان له وأتوا حماره،
رأى فلما تهينوه. وال أكرموه ولكن منكم، بواحد كانت شعرة منه عدم إن الخادم: لهم
إخوة يل ما أنا مقدم، يا له: وقال الخادم إىل والتفت الحياة، من يئس حوله الغلمان الوقاد
ووجدته حمام، يف اد وقَّ رجل أنا وإنما له، أقرب أنا وال يل، يقرب ال الشاب وهذا قرائب، وال
والخادم حساب، ألف نفسه يف ويحسب يبكي، الوقاد وصار مريًضا. املزبلة عىل ُمْلًقى
وهذا أنت الشعر بإنشادك سيدتنا أقلقت قد له: يقول بل بيشء، يعرِّفه ولم بجانبه ماٍش
الطعام أتاهم نزلوا وإذا ا، رسٍّ عليه يضحك الخادم وصار نفسك. عىل تََخف وال الصبي،
سكر، بُقلَّة يأتوا أن الغلمان الخادم أمر أكلوا فإذا واحدة، آنية يف والوقاد هو فيأكل



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

نفسه، عىل الخوف من دمعة له تنشف لم لكنه فيرشب، للوقاد ويعطيها منها فيرشب
والحاجب سائران، وهما غربتهما يف لهما وقع ما وعىل املكان، ضوء فراق عىل والحزن
الزمان، ونزهة النعمان، عمر امللك ابن املكان ضوء خدمة ألجل ة املحفَّ باب عىل يكون تارًة
ولم وشكوى، حديث يف املكان ضوء وأخوها الزمان نزهة وصارت اد. الوقَّ يالحظ وتارًة
إال البالد وبني بينهم يَبَْق ولم البالد، من قربوا حتى سائرون وهم الحالة تلك عىل يزاَال
فاستيقظوا الفجر، الح أن إىل نازلني يزالوا ولم واسرتاحوا، املساء وقت فنزلوا أيام، ثالثة
كالليل صار حتى منه الجوُّ وأظلم لهم، الح قد عظيم بغبار وإذا يحملوا، أن وأرادوا
ذلك نحو وساروا ومماليكه، هو وركب تحملوا. وال أمهلوا قائًال: الحاجب فصاح الداجي،
وأعالم رايات وفيه الزخار، كالبحر جرار عسكر تحته من بان منه قربوا فلما الغبار،
منه افرتقت العسكر رآهم فلما أمرهم، من الحاجب ب فتعجَّ وأبطال، وفرسان وطبول
كل وأحاطت بهم، وأحاطوا معه وَمن هو الحاجب إىل وأتوا فارس، خمسمائة قدر فرقة
ومن الخرب؟ يشء أي الحاجب: لهم فقال الحاجب، مماليك من بمملوك العسكر من خمسة
وإىل أتيَت؟ أين ومن أنت؟ َمن له: فقالوا األفعال؟ هذه معنا تفعل حتى العساكر هذه أين
صاحب النعمان عمر امللك ابن رشكان امللك دمشق أمري حاجب أنا لهم: فقال ه؟ تتوجَّ أين
فلما ببغداد. والده إىل ًها متوجِّ والهدية بالخراج عنده من أتيت خراسان، وأرض بغداد
مات، قد النعمان عمر إن له: وقالوا وبكوا، وجوههم عىل مناديلهم أرخوا كالمه سمعوا
دندان. الوزير األكرب بوزيره تجتمع حتى بأس عليك وما ْه فتوجَّ مسموًما، إال مات وما

السفرة! هذه يف خيبتنا يا وقال: شديًدا، بكاء بكى الكالم ذلك الحاجب سمع فلما
له، فأذن دندان، الوزير له فاستأذنوا بالعسكر، اختلطوا أن إىل معه وَمن هو يبكي وصار
بالجلوس، الحاجب وأمر الخيمة، وسط يف رسير عىل وجلس خيامه، برضب الوزير وأمر
وخراج بالهدايا جاء وقد دمشق، أمري حاجب أنه فأعلمه خربه، عن سأله جلس فلما
الوزير له قال ثم النعمان، عمر امللك ذكر عند بكى ذلك دندان الوزير سمع فلما دمشق.
يولُّونه فيَمن الناس اختلف موته وبسبب مسموًما، مات قد النعمان عمر امللك إن دندان:
والقضاة واألرشاف األكابر بعضهم عن منعهم ولكن بعضهم، يف القتل أوقعوا حتى بعده
أحد، فيه يخالفهم ال األربعة القضاة به أشار ما أن عىل الناس جميع واتفق األربعة،
ونسلطنه به ونأتي رشكان، امللك ولده ونقصد دمشق، إىل نسري أننا عىل االتفاق فوقع
وله املكان، ضوء ى يُسمَّ إنه وقالوا: الثاني، ولده يريدون جماعة وفيهم أبيه، مملكة عىل
سنني، خمس لهما ومىض الحجاز، أرض إىل َها توجَّ قد وكانا الزمان، نزهة ى تُسمَّ أخت
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٧٦ الليلة كانت فلما

لزوجته وقعت التي القضية أن علم ذلك الحاجب سمع فلما خرب. عىل أحد لهما يقع ولم
بمجيء وخصوًصا شديًدا، فرًحا فرح ولكنه عظيًما، ا غمٍّ السلطان ملوت فاغتمَّ صحيحة،
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أبيه. مكان يف ببغداد سلطانًا يصري ألنه املكان؛ ضوء

املباح. الكالم

397





٧٧ الليلة كانت فلام

خرب من ذكره ما دندان الوزير سمع ملا رشكان حاجب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
سلطانًا يصري ألنه املكان؛ ضوء وأخيها لزوجته فرح ولكنه َف تأسَّ النعمان، عمر امللك
أعجب من قصتكم إن وقال: دندان الوزير إىل الحاجب التفت ثم أبيه، مكان ببغداد
وقد التعب، من هللا أراحكم اآلن صادفتموني حيث أنكم الكبري الوزير أيها اعلم العجائب،
نزهة وأخته هو املكان ضوء إليكم ردَّ هللا ألن سبب؛ أهون عىل تشتهون كما األمر جاءكم
له: قال ثم شديًدا، فرًحا فرح الكالم هذا الوزير سمع فلما وهان. األمر وانصلح الزمان،
نزهة بحديث فحدثه غيابهما. وبسبب لهما، جرى وبما بقصتهما، أخربني الحاجب، أيها
فرغ فلما آخره، إىل أوله من املكان ضوء بحديث وأخربه زوجته، صارت وأنها الزمان،
عىل وأطلعهم الدولة، وأكابر والوزراء األمراء إىل دندان الوزير أرسل حديثه، من الحاجب
وجاءوا كلهم اجتمعوا ثم االتفاق، هذا من وتعجبوا شديًدا، فرًحا بذلك ففرحوا القصة؛
الوقت ذلك من الوزير وأقبل يديه، بني األرَض وقبَّلوا خدمته، عىل ووقفوا الحاجب، عند
وجلس عظيًما، ديوانًا اليوم ذلك يف عمل الحاجب إن ثم يديه، بني ووقف الحاجب، عىل
عىل املناصب وأرباب والكرباء األمراء جميع أيديهما وبني تخت، عىل دندان والوزير هو
بقية وأعطوا للمشورة، األمراء قعد ثم ورشبوا، الورد ماء يف السكر بَلُّوا ثم مراتبهم، حسب
ويلحقوهم، املشورة يتموا حتى قليًال ويتقدموا بعضهم، مع يركبوا أن يف إذنًا الجيش
من الكرباء فرغ فلما الحرب، رايات امهم وقدَّ وركبوا الحاجب، يََدي بني األرض فقبَّلوا

العساكر. ولحقوا ركبوا مشورتهم
ألجل وأسبقكم أتقدَّم أن عندي الرأي له: وقال دندان، الوزير عىل الحاجب أقبل ثم
رشكان أخيه عىل اخرتتموه وأنكم بقدومكم، وأُعِلمه يناسبه، مكانًا للسلطان أهيِّئ أن
دندان الوزير ونهض نهض ثم رأيته. الذي الرأي ِنعم الوزير: فقال عليكم. سلطانًا
املناصب وأرباب الكبار األمراء وكذلك يقبلها، أن عليه وأقسم التقادم، له وقدَّم له، تعظًُّما



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

األقمار. كأنهن أبكاٍر نُْهٍد َجَواٍر خمُس ومعها علينا، ورَدت قد بعجوٍز وإذا

ليبقينا أمرنا يف املكان ضوء السلطان تحدِّث لعلك وقالوا: له، ودعوا التقادم له قدَّموا
دندان الوزير فأرسل بالسري، غلمانه أمر ثم سألوه، ِلَما فأجابهم مناصبنا. يف مستمرين
أمره فامتثلوا يوم، بمسافة املدينة خارج ينصبوها أن الفراشني وأمر الحاجب، مع الخيام
زوجته وعظمت السفرة! هذه أبرك ما نفسه: يف وقال الفرح، غاية يف وهو الحاجب وركب

املكان. ضوء وكذلك عينه، يف
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٧٧ الليلة كانت فلما

بالنزول أمر ثم يوم، مسافة املدينة وبني بينه مكاٍن إىل وصل أن إىل السفر يف َجدَّ ثم
ثم النعمان، عمر امللك ابن املكان ضوء السلطان لجلوس مكاٍن وتهيئة الراحة، ألجل فيه
يدخل أن يف الزمان نزهة السيدة يستأذنوا أن الخدام وأمر ومماليكه، هو بعيد من نزل
وأخربهما وبأخيها، بها واجتمع عليها فدخل له، فأذنت ذلك شأن يف فاستأذنوها عليها،
النعمان، عمر أبيه عن عوًضا عليهم ملًكا الرؤساء جعله املكان ضوء وأن أبيهما، بموت
الوزير مع الخرب لهما: فقال قتله، سبب عن وسأَال أبيهما، فْقِد عىل فبكيَا بامللك. وهنأهما
تفعل أن إال امللك أيها األمر يف بقي وما املكان، هذا يف كله والجيش هو يكون غٍد ويف دندان،
تأمن ال وأنت غريك، سلطنوا تفعل لم وإن سلطانًا، اختاروك كلهم ألنهم به؛ أشاروا ما
من امُللك ويخرج بينكما، الفشل يقع أو يقتلك، فربما غريك، يتسلطن الذي من نفسك عىل
عنه. التخيل يمكن ال ألنه األمر؛ هذا قبلت قال: ثم الزمان، من ساعًة برأسه فأطرق أيديكما.
أخي مع أعمل وكيف عم، يا للحاجب: قال ثم الرشاد، فيه بما تكلَّم الحاجب أن ق وتحقَّ
عزمك، فُشدَّ بغداد، سلطان وأنت دمشق، سلطان يكون أخوك ولدي، يا فقال: رشكان؟
مع كانت التي البدلة إليه َم قدَّ الحاجب إن ثم ذلك، املكان ضوء منه فقبل أمرك. ز وجهِّ
يختاروا أن الفراشني وأمر عنده، من وخرج النمشة وناَوَله امللوك، مالبس من دندان الوزير
عليه قدم إذا فيها ليجلس للسلطان عظيمة واسعة خيمة فيه وينصبوا عاليًا موضًعا
ينصبوا أن ايني السقَّ وأمر ويحرضوه، فاخًرا طعاًما يطبخوا أن الطباخني أمر ثم األمراء،
من وبان الغبار، ذلك انكشف ثم األقطار، سدَّ حتى الغبار طار ساعة وبعد املاء، حياض
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الزخار. البحر مثل جرَّار عسكر تحته
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٧٨ الليلة كانت فلام

واسعة خيمة ينصبوا أن الفرَّاشني أمر ملا الحاجب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أشغالهم، من فرغوا فلما امللوك، عادة عىل عظيمة خيمة نصبوا امللك، عند الناس الجتماع
َ وتبنيَّ جرار، عسكر تحته من وبان الغبار، ذلك الهواء محق ثم طار، قد بغبار وإذا
بسلطنة فرحوا وكلهم دندان، الوزير ومقدِّمه وخراسان، بغداد عسكر العسكر ذلك أن
الحاجب له فقدَّم املوكب، بسيف متقلًدا امللك، خلعة البًسا املكان ضوء وكان املكان، ضوء
القبة دخل حتى خدمته يف مىش الخيام يف َمن وجميع ومماليكه، هو وسار فركب الفرس،
ووقفت يديه، بني خدمته يف الحاجب ووقف فخذيه، عىل النمشة ووضع وجلس الكبرية،
والجيوش، العساكر أقبلت ثم السيوف، أيديهم يف وشهروا الخيمة، دهليز يف مماليكه
عليه يدخلوا أن فأمر املكان، ضوء السلطان لهم واستأذن الحاجب فدخل اإلذن، وطلبوا
باب عىل الجميع ووقف والطاعة، بالسمع فأجابوا بذلك، الحاجب فأعلمهم عرشة، عرشة
السلطان عىل بهم ودخل الدهليز، يف الحاجب بهم فشقَّ منهم، عرشة فدخلت الدهليز،
بالسالمة، فهنَّئوه خري، بكل ووعدهم ملتًقى، أحسن اهم فتلقَّ هابوه، رأوه فلما املكان، ضوء
يديه بني األرَض قبَّلوا ثم أمًرا، له يخالفون ال إنهم الصادقة األيمان له وحلفوا له، ودعوا
يدخلون يزالوا ولم بغريهم، فعل ما مثل بهم ففعل أخرى، عرشة ودخلت وانرصفوا،
فقام يديه، بني األرض وقبََّل عليه فدخل دندان، الوزير غري يَبَْق لم حتى عرشة بعد عرشة
املشري فعل فعلك إنَّ الكبري، والوالد بالوزير مرحبًا له: وقال عليه وأقبل املكان، ضوء إليه

الخبري. اللطيف بيد والتدبري العزيز،
العسكر بإحضار وأمر السماط، بمد وأمر الساعة، تلك يف خرج الحاجب إن ثم
العسكر اؤمر دندان: للوزير قال املكان ضوء امللك إن ثم ورشبوا، وأكلوا فحرضوا جميًعا،
السلطان، قول الوزير فامتثل أبي. قتل بسبب وتخربني بك أختيل حتى أيام عرشة باإلقامة



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

فامتثلوا أيام، عرشة باإلقامة العسكر وأمر الخيام، وسط إىل خرج ثم ذلك. من بد ال وقال:
عند الخدمة أرباب من أحد يدخل وال يتفرجون، أنهم إذنًا أعطاهم الوزير إن ثم أمره،
عليه أقبل ثم العز، بدوام املكان لضوء ودعوا الناس، جميع ع فترضَّ أيام، ثالثة مدة امللك
هل لها: وقال الزمان، نزهة أخته عىل ودخل الليل إىل فصرب كان، بالذي وأعلمه الوزير،
قتِْله. سبَب أعلم لم له: فقالت كان؟ كيف بسببه تعلمي لم أم أبي قتل بسبب علمِت
بإحضار وأمر الستارة، خارج املكان ضوء وجلس حرير، من ستارة لها رضبت إنها ثم
امللك أبي قتل بسبب تفصيًال تخربني أن أريد له: فقال يديه، بني فحرض دندان، الوزير

النعمان. عمر

النعمان عمر امللك مقتل حكاية

والقنص، الصيد من أتى ملا النعمان عمر امللك أن امللك، أيها اعلم دندان: الوزير فقال
لذلك فاغتمَّ الحج؛ قصدتما قد أنكما فعلم يجدكما، فلم عنكما سأل املدينة، إىل وجاء
ووارد، شارد كلَّ عنكما يستخرب وهو سنة نصف وأقام صدره، وضاق الغيظ، به وازداد
كاملة سنة لكما مىض بعدما األيام، من يوًما يديه بني نحن فبينما عنكما، أحد يخربه فلم
نُهد جواٍر خمس ومعها علينا وردت قد العبادة آثار عليها بعجوز وإذا فقدكما، تاريخ من
ومع اللسان، وصفه عن يعجز ما والجمال الحسن من حوين وقد األقمار، كأنهن أبكار
يف العجوز فاستأذنت املتقدمني، وأخبار الحكمة ويعرفن القرآن، يقرأن حسنهن كمال
بجانب جالًسا أنا وكنت يديه، األرضبني وقبَّلت عليه فدخلت لها، فأذن امللك، عىل الدخول
العجوز استقرت فلما والعبادة، الزهد آثاَر عليها رأى ملا إليه قرَّبها عليه دخلت فلما امللك،
امللوك من أحد ملك ما جواٍر خمس معي أن امللك أيها اعلم له: وقالت عليه، أقبلت عنده
العلوم ويعرفن بالروايات، القرآن يقرأن وكمال، وحسن وجمال عقل ذوات ألنهن مثلهن؛
االمتحان وعند الزمان، ملك يا خدمتك يف واقفات يديك بني وهنَّ السالفة، األمم وأخبار
كل لهن: وقال رؤيتهن، ته فرسَّ الجواري إىل والدك املرحوم فنظر يهان. أو املرء يُكَرم
وأدرك السابقني. واألمم املاضني الناس أخبار من تعرفه مما شيئًا تُسِمعني منكن واحدة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٧٩ الليلة كانت فلام

املرحوم فنظر املكان: ضوء للملك قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
تعرفه مما شيئًا تُسِمعني منكن واحدة كل لهن: وقال رؤيتهن، ته فرسَّ الجواري إىل والدك

السابقني. واألمم املاضني الناس أخبار من

األوىل الصبية حكاية

األدب لذي ينبغي أنه امللك أيها اعلم وقالت: يديه، األرضبني وقبََّلِت منهن واحدة َمْت فتقدَّ
ويالزم الكبائر، ويجتنب الفرائض، يؤدِّي وأن بالفضائل، ويتحىلَّ الفضول، يجتنب أن
أسباب معظم أن واعلم األخالق، مكارم األدب وأساس َلَهلك، عنه أفرد لو َمن مالزمَة ذلك
الناس، مع ُخلُقك تُحِسن أن فينبغي هللا، عبادة الحياة من والقصد الحياة، طلب املعيشة
إليه أحوج وامللوك التدبري، إىل أحوجهم خطًرا الناس أعظم فإن نَّة، السُّ تلك عن تعدل وأالَّ
سبيل يف تبذل وأن العاقبة، يف نظر غري من األمور يف تفيض قد وقة السُّ ألن وقة؛ السُّ من
الصديق وأما منه، وتحرتز بالحجة، تخصمه خصم العدو أن واعلم ومالك. نفسك هللا
اختياره، بعد لنفسك صديقك فاخرت الُخلُق، ُحْسن غري يحكم قاٍض وبينه بينك فليس
عىل بباطنه عارًفا الرشع، ظاهر اتباع عىل محافًظا فليكن اآلخرة إخوان من كان فإن
رشير، وال بجاهل ليس صادًقا، حرٍّا فليكن الدنيا إخوان من كان وإن اإلمكان، حسب
من مأخوذ الصديق ألن صديًقا؛ يكون ال والكاذب أبواه، منه يهرب ألن أهل الجاهل فإن
اللسان؟! عىل الكذب أظهر إذا به فكيف القلب، صميم عن ناشئًا يكون الذي الصدق
وإْن تقطعه، وال الصفة، بهذه كان إذا أخاك فأِحبَّ صاحبه، ينفع الرشع اتباع أن واعلم



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

تصدَّع إذا كالزجاج بل ومراجعتها، طالقها يمكن كاملرأة ليس فإنه تكره؛ ما منه لك ظهر
القائل: در وهلل ، يتجربَّ ال

يَ��ْع��َس��ُر ال��تَّ��نَ��اُف��ِر بَ��ْع��َد َف��ُرُج��وُع��َه��ا اْألَذَى ِم��َن اْل��ُق��لُ��وِب َف��ْرِط َ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

اإلخوان خري قالوا: العقول أصحاب إن إلينا: تشري وهي كالمها آِخر يف الجارية قالت
الرجال، أفواه عىل كان ما الثناء وخري عاقبًة، أجملها األعمال وخري النصيحة، يف أشدهم
والعقل. العافية، نعمتني: عىل خصوًصا هللا؛ شكر عن يغفل أن للعبد ينبغي ال قيل: وقد
هللا ابتاله املصائب صغائر عظَّم وَمن شهوته، عليه هانت نفسه عليه كرمت َمن وقيل:
ظنَّ وَمن الصديق، ضيَّع الوايش أطاع َوَمن الحقوق، ضيَّع الهوى أطاع وَمن بكبارها،
يأمن لم الحيف يحذر لم وَمن أَِثَم، الخصومة يف باَلَغ وَمن بك، ظنَّه فصدِّق خريًا بك

السيف.
بعد إال بحقٍّ حكم ينفع ال أنه امللك أيها اعلم القضاة: آداب من شيئًا لك أذكر أنا وها
الجور، يف رشيف يطمع ال حتى واحدة منزلة يف الناس يجعل للقايضأن وينبغي التثبيت،
عىل واليمني ادَّعى، َمن عىل البيِّنة يجعل أن أيًضا وينبغي العدل، من ضعيف ييأس وال
شككت وما حالًال، حرَّم أو حراًما أحلَّ صلًحا إال املسلمني بني جائز والصلح أنَكَر، َمن
والرجوع فرض، فالحق الحق؛ إىل فيه لرتجع رْشَدك به ْ وتبنيَّ عقلك، فيه فراجع اليوم فيه
األخصام بني وسوِّ املقال، واْفَقِه األمثال اعرف ثم الباطن. عىل التمادي من خري الحق إىل
البيِّنة واجعل وجل، عز هللا إىل أمرك وفوِّض موقوًفا، الحق عىل نظرك َوْليكن الوقوف، يف
حكم وهذا عليه؛ املدََّعى فحلِّف وإال بحقه، له أخذَت بيِّنته حرضت فإن ادَّعى، َمن عىل
أن الحكام أمر تعاىل هللا فإن بعض؛ عىل بعضهم املسلمني عدول شهادة واقبل هللا،
األلم شدة عند القضاء يجتنب أن القايض عىل ويجب الرسائر، يتوىل وهو بالظاهر تحكم
وأصلح نيته، خلصت َمن فإن تعاىل، هلل وجه الناس بني بقضائه يقصد وأن والجوع،
قاٍض يف كنَّ إذا ثالٌث الزهري: وقال الناس. وبني بينه ما هللا كفاه نفسه وبني بينه ما
العزيز عبد بن عمر عزل وقد العْزَل. وكره امَلحاِمَد، وأَحبَّ اللئاَم، أكَرَم إذا منعزًال: كان
وُحكي مقامك. من أكرب مقالك أن عنك بلغني قد عمر: فقال عزلتني؟ ِلَم له: فقال قاضيًا،
ومروءتي، وعريض روحي فيها واستودعتك منزلة، ولَّيتك إني لقاضيه: قال اإلسكندر أن
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٧٩ الليلة كانت فلما

بنفسك فارفق جسمي، عىل مسلَّط إنك لطباخه: وقال وعقلك. لنفسك املنزلة هذه فاحفظ
عني. تكتبه فيما فاحفظني عقيل، يف ف مترصِّ إنك لكاتبه: وقال فيه.

عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الثانية. َمِت وتقدَّ األوىل، الجارية تأخرت ثم
املباح. الكالم
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٨٠ الليلة كانت فلام

الجارية َرِت تأخَّ ثم املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
… قالت: ثم مرات، سبع والدك امللك يدي بني األرَض وقبََّلِت الثانية، وتقدَّمت األوىل

الثانية الصبية حكاية

الغضب، عند إال الحليم يُعَرف ال مواطن: ثالثة يف إال تُعَرف ال ثالثة البنه: لقمان قال
وإْن نادم الظالم إن وقيل: إليه. حاجتك عند إال أخوك وال الحرب، عند إال الشجاع وال
يَْفَرُحوَن الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َال تعاىل: هللا وقال الناس. ه ذمَّ وإْن سليم واملظلوم الناس، َمَدَحه
َعذَاٌب َوَلُهْم اْلَعذَاِب ِمَن ِبَمَفاَزٍة َُّهم تَْحَسبَن َفَال يَْفَعلُوا َلْم ِبَما يُْحَمُدوا أَن َويُِحبُّوَن أَتَوا ِبَما
نوى.» ما أمرٍئ لكل وإنما بالنيات، األعمال «إنما والسالم: الصالة عليه وقال أَِليٌم﴾،
الطمع به هاج فإن أمره، زمام به ألن قلبه؛ اإلنسان يف ما أعجب أن امللك أيها واعلم
العطب، به اشتدَّ الغضب عنده عظم وإْن األسف، قتله األىس ملكه وإن الحرص، أهلكه
مصيبة أصابته وإن الحزن، شغله الخوف ناله وإْن السخط، من أَِمَن بالرضا سعد وإْن
أشغله فاقة ته أغصَّ وإن ربه، ذكر عن به اشتغل ربما ماًال استفاد وإن الجزع، ضمنه
وإشغاله هللا، بذكر إال له صالَح ال حالة كل فعىل الضعف؛ أقعده الجزع أجهده وإن الهمُّ،
قال: حاًال؟ الناس أرسُّ َمن العلماء: لبعض وقيل معاده. وصالح معاشه تحصيل فيه بما
معذرته. وضاقت معرفته، فاتسعت همتُه، املعايل يف وبُعدت مروءتُه، شهوتَه غلبت َمن

قيس: قاله ما أحسن وما

ُم��ْه��تَ��ِدي ُه��َو َوَم��ا أَْض��َالًال ال��نَّ��اَس يَ��َرى ُم��تَ��َك��لِّ��ٍف َع��ْن ال��نَّ��اَس َألُْغ��ِن��ي َوإِنِّ��ي



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

ُم��ْرتَ��ِدي ��ْدِر ال��صَّ ِف��ي يُ��ْخ��ِف��ي��ِه ِب��َم��ا َف��ُك��لٌّ ُم��َع��اَرٌة إِالَّ َواْألَْخ��َالُق اْل��َم��اُل َوَم��ا
تَ��ْه��تَ��ِدي اْل��بَ��اِب ِم��َن تَ��ْدُخ��ْل َوإِْن َض��َل��ْل��َت بَ��اِب��ِه َغ��يْ��ِر ِم��ْن اْألَْم��َر أَتَ��يْ��َت َم��ا إِذَا

عبيد: بن لعمر قلت برش: بن هشام قال فقد الزهد، أخبار ا وأمَّ قالت: الجارية إن ثم
القربَ يَنَْس لم َمن الزاهد قوله: يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بيَّنَه قد يل: فقال الزهد؟ حقيقة ما
وقيل: املوتى. يف نفسه وعدَّ أيامه، من غًدا يَُعدَّ ولم يَفنى، ما عىل يَبقى ما وآثََر والبالءَ،
بعض فقال الصحة. من إيلَّ أحبُّ َقُم والسَّ الغنى، من إيلَّ أحبُّ الفقر يقول: كان ذر أبا إن
ريض تعاىل، هللا من االختيار حسن عىل اتكل َمن فأقول: أنا أما ذر! أبا هللا رحم السامعني:
الصبح، صالة أوىف أبي ابن بنا صىلَّ الثقات: بعض وقال له. هللا اختارها التي بالحالة
ويُروى ميتًا. فَخرَّ النَّاُقوِر﴾، ِيف نُِقَر ﴿َفِإذَا تعاىل: قوله بلغ حتى ثُِّر﴾ اْلُمدَّ أَيَُّها ﴿يَا فقرأ:
أعالجه قال: يعالجه برجٍل فجاءوا عيناه، تذهب أن كادت حتى بكى البناني ثابتًا أن
فما ثابت: قال تبكي. أالَّ يف الطبيب: قال يشء؟ أي يف ثابت: قال يطاوعني. أن برشط
الصباح شهرزاد وأدرك أَْوِصني. هللا: عبد بن ملحمد رجل وقال تبكيَا؟ لم إن عينيَّ فضُل

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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٨١ الليلة كانت فلام

الثانية الجارية وقالت املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أن أوصيك فقال: أَْوِصني. هللا: عبد بن ملحمد رجل وقال النعمان: عمر املرحوم لوالدك
الزاهد قال: ذلك؟ وكيف قال: طامًعا. مملوًكا اآلِخرة ويف زاهًدا، مالًكا الدنيا يف تكون
قال إرسائيل بني يف أخوان كان هللا: عبد بن غوث وقال واآلخرة. الدنيا يملك الدنيا يف
واحدة منه فأخذت فراخ، ببيِت مررُت إني له: قال عملته؟ عمل أخوف ما لآلخر: أحدهما
عملته، عمل أخوف فهذا منها؛ آخذها لم التي الفراخ بني ولكن البيت، ذلك يف ورميتها
الصالة، إىل قمُت إذا أني أعمله عمل فأخوف أنا ا أمَّ فقال: أنت؟ عملته ما أخوف فما
كانا إْن اللهم فقال: كالمهما، يسمع أبوهما وكان للجزاء. إال ذلك أعمل ال أكون أن أخاف
بن سعيد وقال األوالد. أفضل من هذين إن العقالء: بعض فقال إليك. فاقبضهما صادقني
أالَّ الخصلتني: هاتني عني احفظ فقال: أَْوِصني. له: فقلت عبيد، بن فضالة صحبت جبري:

البيتني: هذين وأنشد أحًدا. هللا َخْلِق من تؤذي وأالَّ شيئًا، باهلل ترشك

بَ��اِس ِم��ْن اْألَْم��ِر ِف��ي َف��َم��ا اْل��ُه��ُم��وَم َوانْ��ِف َك��َرٍم ذُو ال��ل��َه َف��ِإنَّ ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف ُك��ْن
ِب��ال��نَّ��اِس َواْإلِْض��َراُر ِب��ال��ل��ِه ��ْرُك ال��شِّ أَبَ��ًدا تَ��ْق��َربْ��ُه��َم��ا َف��َال اثْ��نَ��تَ��يْ��ِن إِالَّ

الشاعر: قول أحسن وما

تَ��َزوََّدا َق��ْد َم��ْن اْل��َم��ْوِت بَ��ْع��َد َوَالَق��يْ��َت ال��تُّ��َق��ى ِم��َن َزاٌد يَ��ْص��َح��بْ��َك َل��ْم أَنْ��َت إِذَا
أَْرَص��َدا َك��اَن َك��َم��ا تَ��ْرُص��ْد َل��ْم َوأَنَّ��َك َك��ِم��ثْ��ِل��ِه تَ��ُك��وَن َال أَْن َع��َل��ى نَ��ِدْم��َت



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

الثالثة الصبية حكاية

ولكن ا، جدٍّ واسع الزهد باب إن وقالت: الثانية تأخرت أن بعد الثالثة الجارية تقدَّمت ثم
باملوت، أستبرش أنا العارفني: بعض قال الصالح؛ السلف عن فيه يحرضني ما بعَض أذكر
مضاَعفَة فأرجو األعمال، وبني املرء بني يحول املوت أن علمت أني غري راحة، فيه ن أتيقَّ وال
انتفض وصيته من فرغ إذا السلمي عطاء وكان السيئ. العمل وانقطاع الصالح، العمل
عظيم، أمر عىل أُقِبل أن أريد إني فقال: ذلك؟ ِلَم له: فقيل شديًدا، بكاءً وبكى وارتعد،
العابدين زين عيل كان ولذلك الوصية؛ بمقتىض للعمل تعاىل هللا يدي بني االنتصاب وهو
أخاطب؟ ومَلن أقوم، مَلن أتدرون فقال: ذلك عن فُسِئل للصالة، قام إذا يرتعد الحسني بن
ويصيل يخرج رمضان شهر كان فإذا رضير، رجل الثوري سفيان بجانب كان وقيل:
فيُميَّزون القرآن بأهل أُتي القيامة يوم كان إذا سفيان: وقال ويبطئ. فيسكت بالناس
كما القلب يف استقرت النفس أن لو سفيان: وقال سواهم. ن عمَّ الكرامة مزيد بعالمة
قال: أنه الثوري سفيان وعن النار. من وخوًفا وحزنًا الجنة، إىل وشوًقا فرًحا َلطار ينبغي

خطيئة. الظالم وجه إىل النظر

الرابعة الصبية حكاية

ما ببعض أتكلم أنا وها وقالت: الرابعة، الجارية وتقدَّمت الثالثة الجارية َرِت تأخَّ ثم
إياكم يقول: خالًدا سمعت قال: الحايف بًرشا أن ُروي الصالحني: أخبار من يحرضني
وسجوده ركوعه فيطيل أحدكم يصيل أن قال: الرشك؟ رسائر وما له: فقلت الرشك! ورسائر
بعض وقال السيئات. ر يكفِّ الحسنات ِفْعُل العارفني: بعض وقال الحدث. يلحقه حتى
العلم هذا بني، يا فقال: الحقائق، أرسار من شيئًا الحايف برش من التمسُت العارفني:
بن إبراهيم قال الدرهم. زكاة مثل خمسٌة مائة كل فمن أحد، كلَّ نعلمه أن ينبغي ال
وراءه فقمت يصيل، ببرش وإذا أصيل أنا فبينما واستحسنته، كالمه فاستحليت أدهم:
الضار، الصدق احذروا قوم، يا وقال: الحالة، رثُّ رجل فقام املؤذن، يؤذن أن إىل أركع
ال كما العدم، عند الكالم ينفع وال اختيار، االضطرار مع وليس النافع، بالكذب بأس وال
إليه فقمت دانف، منه سقط بًرشا رأيت إبراهيم: وقال الوجود. وجود عند السكوت يرض
أستبدل لست أنا يل: فقال الحالل. خالص من إنه فقلت: آخذه. ال فقال: درهًما، وأعطيته
وأدرك … حنبل بن أحمد قصدت الحايف برش أخت أن ويُرَوى اآلخرة. بنَِعم الدنيا ِنَعم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٨٢ الليلة كانت فلام

لوالدك: قالت الجارية إن املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بالليل، نغزل قوم إنَّا الدين، إمام يا له: فقالت حنبل بن أحمد قصدت الحايف برش أخت إنَّ
يف نغزل السطح عىل ونحن بغداد، والة مشاعل بنا تمرُّ وربما النهار، يف بمعاشنا ونشتغل
أهل يا فقال: الحايف. برش أخت قالت: أنت؟ َمن لها: قال ذلك؟ علينا يُحرَّم فهل ضوئها،
فتح خريًا، بعبٍد هللا أراد إذا العارفني: بعض وقال قلوبكم. من الورع أستشف أزال ال برش،
نفس يا يقول: يشتهيه ما ورأى السوق يف مرَّ إذا دينار بن مالك وكان العمل. باب عليه
وبالؤها مخالفتها، النفسيف سالمة ريضهللاعنه: وقال تريدين. ما عىل أوافقك فال اصربي،
وكانت الكوفة، طريق من مكة فقصدت حجة حججُت عمار: بن منصور وقال متابعتها. يف
أردُت ما وجاللك، وعزتك إلهي، ويقول: الليل جوف يف يرصخ بصارخ وإذا مظلمة، ليلة
يل فاغفر أزلك، قديم يف عيلَّ قضيتها خطيئة ولكن جاهل، أنا وما مخالفتَك، بمعصيتي
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا اآلية: هذه تال دعائه من فرغ فلما بجهيل. عصيتك قد فإني مني، فرط ما
لها أعرف لم سقطة وسمعت َواْلِحَجاَرُة﴾. النَّاُس َوُقوُدَها نَاًرا َوأَْهِليُكْم أَنُفَسُكْم ُقوا آَمنُوا
عجوز ووراءها خرجت، بجنازة وإذا مدرجنا إىل َمَشيْنا الغد كان فلما فمضيت، حقيقة،
وولدي البارحة بنا مرَّ كان رجل جنازة هذه فقالت: امليت، عن فسألتها قوتها، ذهبت

ميتًا. فوقع الرجل ذلك مرارُة فانفطرت تعاىل، هللا كتاب من آيًة فتال يصيل، قائم

الخامسة الصبية حكاية

ما بعض أذكر أنا وها وقالت: الخامسة، الجارية وتقدَّمت الرابعة الجارية رت تأخَّ ثم
الضمائر تصحيح عند يقول: دينار بن مسلمة كان الصالح: السلف أخبار من يحرضني



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

نعمة كلُّ وقال: الفتوح. أتاه اآلثام ترك عىل العبد عزم وإذا والكبائر، الصغائر تُغَفر
قليلها. يُنِسيك وكثريها اآلخرة، كثري عن يشغل الدنيا وقليُل بليَّة، فهي هللا إىل تقرِّب ال
أحمق فَمن قال: هللا. طاعة يف عمره أذهب رجل فقال: الناس؟ أيرس َمن حازم: أبو وُسِئل
ماء ورد ملا — السالم عليه — موىس أن وروي غريه. بدنيا آِخرته باع رجل قال: الناس؟
الناس، يسأل ولم ربه موىس فسأل َفِقريٌ﴾. َخرْيٍ ِمْن َّ إَِيل أَنَزْلَت ِلَما إِنِّي ﴿َربِّ قال: مدين
فقال: شعيبًا، أباهما أخربتا رجعتا فلما الرعاء، تُصدر ولم لهما، فسقى الجاريتان وجاءت
﴿إِنَّ وقالت: وجهها غطَّت أتته فلما وادعيه. إليه ارجعي إلحداهما: قال ثم جائع. لعله
امرأة وكانت يتبعها، أال وأراد ذلك، موىس فكره َلنَا﴾. َسَقيَْت َما أَْجَر ِليَْجِزيََك يَْدُعوَك أَِبي
لها: قال ثم بَرصه، فيغضُّ َعُجزها، ملوىس فيظهر ثوبها ترضب الريح فكانت َعُجز، ذات
الصباح شهرزاد وأدرك مهيَّأ. والعشاء شعيب عىل دخل حتى خلفه فمشت خلفي. كوني

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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الخامسة الجارية وقالت املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ملوىس: شعيب فقال مهيَّأ، والعشاء شعيب عىل — السالم عليه — موىس فدخل لوالدك:
ال بيت أهل من أنا موىس: فقال لهما. سقيَت ما أجرة أعطيك أن أريد إني موىس، يا
ولكن شاب، يا شعيب: فقال وفضة. ذهب من األرض عىل بما اآلخرة عمل من شيئًا نبيع
ثم فأكل، موىس فجلس الطعام. بإطعام آبائي وعادة عادتي الضيف وإكرام ضيفي، أنت
إحدى تزويجه ذلك عىل أجرته وجعل سنني، أي حجج؛ ثماني موىس استأجر شعيبًا إن
أَْن أُِريُد ﴿إِنِّي عنه: حكايًة تعاىل قال كما لها، صداًقا لشعيب موىس عمل وكان بنتيه،
َوَما ِعنِْدَك َفِمْن ا َعْرشً أَتَْمْمَت َفِإْن ِحَجٍج ثََماِنَي تَأُْجَرنِي أَْن َعَىل َهاتنَْيِ ابْنَتَيَّ إِْحَدى أُنِْكَحَك
أوحشتني؛ إنك يََره: لم مدة له وكان أصحابه، لبعض رجل وقال َعَليَْك﴾. أَُشقَّ أَْن أُِريُد
هو نعم، قال: أتعرفه؟ شهاب، بابن عنك اشتغلت قال: زمان. منذ من رأيتُك ما ألنني
ولو جارك، فنسيت هللا نسيت إنك له: قال أكلمه. لم أنني إال سنة ثالثني منذ من جاري
حذيفة: وقال القرابة؟ كحق ا حقٍّ الجار عىل للجار أن علمَت أََما جارك، َألحببَت هللا أحببَت
يف فاجتمعنا السنة، تلك يف حجَّ قد البلخي شقيق وكان أدهم، بن إبراهيم مع مكة دخلنا
أكلنا، ُرِزقنا إذا إننا شقيق: فقال بالدكم؟ يف شأنكم ما لشقيق: إبراهيم فقال الطواف،
شكرنا. جعنا وإذا آثرنا، ُرِزقنا إذا ولكننا بلخ، كالب تفعل كذا فقال: صربنا. جعنا وإذا
رجل سأل عمران: بن محمد وقال أستاذي. أنت له: وقال إبراهيم يدي بني شقيق فجلس
رزقي أن علمُت خصلتني: عىل قال: تعاىل؟ هللا عىل التوكُّل يف أمرك ما فقال: األصم حاتًما
منه. فاستحييت هللا علم غري من أُخَلق لم أني وعلمت به، نفيس فاطمأنَّْت غريي يأكله ال
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العجوز حكاية

مرات، تسع والدك يََدْي بني األرض وقبَّلت العجوز َمِت وتقدَّ الخامسة، الجارية َرِت تأخَّ ثم
فأذكر لهن، تابعة وأنا الزهد، باب يف الجميع به تكلَّم ما امللك أيها سمعَت قد وقالت:
أقسام: ثالثة الليَل م يقسِّ الشافعي اإلمام كان قيل: املتقدمني. أكابر عن بلغني ما بعض
نصَف يُحِيي حنيفة أبو اإلمام وكان د، للتهجُّ والثالث للنوم، والثاني للعلم، األول الثلث
سمع فلما كله. الليَل يُحِيي هذا إن آلَخر: وقال يميش وهو إنسان إليه فأشار الليل،
وقال كله. الليل يحيي ذلك بعد فصار يفَّ. ليس بما أُوَصف أن هللا من أستحي إني قال:
وقال الصالة. يف ذلك كل مرة، سبعني رمضان شهر يف القرآن يختم الشافعي كان الربيع:
القلب، يقيس الشبع ألن سنني؛ عرش الشعري خبز من شبعُت ما عنه: هللا ريض الشافعي
محمد بن هللا عبد عن وُرِوي القيام. عن صاحبه ويضعف النوم، ويجلب الفطنة، ويزيل
محمد من أفصح وال أروع رأيت ما يل: فقال نتحدث، وعمر أنا كنت قال: أنه السكري
الحارث وكان الصفار، لبيب بن والحارث أنا خرجت أنني واتفق الشافعي. إدريس بن
يُْؤذَُن َوَال * يَنِطُقوَن َال يَْوُم ﴿َهذَا تعاىل: قوله فقرأ حسنًا، صوته وكان املزني، تلميذ
اضطرابًا واضطرب جلده، واقشعرَّ لونه، تغريَّ الشافعي اإلمام فرأيت َفيَْعتَِذُروَن﴾، َلُهْم
الغافلني، وإعراض الكذابني، مقام من باهلل أعوذ قال: أفاق فلما عليه، مغشيٍّا وخرَّ شديًدا،
بسرتك، لني وجمِّ جودك، من ذنوبي غفران يل َهْب اللهم العارفني، قلوُب خشَعْت لك اللهم
دخلت فلما الثقات: بعض وقال وانرصفت. قمت ثم وجهك. بكرم تقصريي عن واعُف
فقال إنسان، بي مرَّ إذ للصالة ألتوضأ الشاطئ عىل فجلست بها، الشافعي كان بغداد
يتبعه برجل وإذا فالتفتُّ واآلخرة. الدنيا يف إليك هللا يُحِسن وضوءك أحِسْن غالم، يا يل:
حاجة؟ من لك هل وقال: إيلَّ فالتفت أثره، أقفو وجعلت وضوئي، يف فأرسعت جماعة،
أشفق وَمن نجا، هللا صدق َمن أن اعلم فقال: تعاىل. هللا علَّمك ا ممَّ تعلِّمني نعم، فقلت:
بىل. قلت: أزيدك؟ أفال غًدا، عيناه قرَّت الدنيا يف زهد ومن الردى، من سلم دينه عىل
ثم الناجني. مع تَنُْج أمورك جميع يف واصدق راغبًا، اآلخرة ويف زاهًدا، الدنيا يف كن قال:
أن وددُت يقول: الشافعي اإلمام وكان الشافعي. اإلمام هذا يل: فقيل عنه، فسألُت مىض،
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك يشء. منه إيلَّ يُنَسب أالَّ عىل العلم بهذا ينتفعون الناس

املباح. الكالم عن
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لوالدك: العجوز قالت املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
منه إيلَّ يُنَسب أالَّ عىل العلم بهذا ينتفعون الناس أن وددُت يقول: الشافعي اإلمام كان
إظهاره، عىل ويُِعينه للحق، تعاىل هللا قه يوفِّ أن أحببت إال أحًدا ناظرُت ما وقال: يشء.
عىل أو لساني عىل الحق هللا يبنيِّ أن أبايل وما الحق، إظهار ألجل إال قطُّ أحًدا ناظرُت وما
أي ويف تطلب، َمن رىض فاذكر الُعْجَب علمك عىل خفَت إذا عنه: هللا ريض وقال لسانه.
املنصور جعفر أبا املؤمنني أمري إن حنيفة: ألبي وقيل ترهب. عقاب أي ومن ترغب، نعيم
َع توقَّ الذي اليوم كان فلما ريض، فما درهم. آالف بعرشة لك ورسم قاضيًا، جعلك قد
أمري رسول جاء ثم يتكلم، فلم بثوبه تغىشَّ ثم الصبح، صىلَّ باملال فيه إليه يُؤتَى أن
املال هذا إن الخليفة: رسول له فقال يكلمه، فلم وخاطبه عليه دخل فلما باملال، املؤمنني
لو له: فقال الجبابرة. مودة قلبي يف يقع أن أكره ولكني يل، حالل أنه أعلم فقال: حالل.
كالم ومن ثيابي؟! تبتل وال البحَر ألج أن آَمن هل قال: ودِّهم! من ْظَت وتحفَّ إليهم دخلَت

عنه: تعاىل ريضهللا الشافعي

َغ��ِن��يَّ��ْة أَبَ��ًدا َع��ِزي��َزٌة َف��أَنْ��ِت ِب��َق��ْولِ��ي تَ��ْرَض��ْي إِْن نَ��ْف��ُس يَ��ا أََال
َم��ِن��يَّ��ْة َج��َل��بَ��ْت أُْم��ِن��يَّ��ٌة َف��َك��ْم َواْألََم��اِن��ي اْل��َم��َط��اِم��َع َع��نْ��ِك َدِع��ي

بالصدق، عليك السلمي: الحسن بن عيل به أوىص فيما الثوري سفيان كالم ومن
من بخصلة هللا يحبطه الصالح العمل فإن والُعْجب؛ والرياء والخيانة والكذب وإياك
ُدك يزهِّ َمن جليسك َوْليكن دينه، عىل ُمشِفق هو ن عمَّ إال دينك تأخذ وال الخصال، هذه
عمرك، من بقي فيما السالمة هللا واسأل االستغفار، وأكِثر املوت، ِذْكَر وأكِثْر الدنيا، يف
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فقد مؤمنًا خان َمن فإن مؤمنًا، تخون أن وإياك دينه، أمر عن سألك إذا مؤمن كل وانصح
سليًما، تكن يُِريبك ال ما إىل يُِريبك ما ودَْع والخصام، والجدال وإياك ورسوله، هللا خان
عالنيتك، هللا يُحِسن رسيرتك وأحِسْن هللا، حبيب تكن املنكر عن َوانَْه باملعروف َوأُْمْر
َواْعُف قطعك، َمن وِصْل املسلمني، من أحًدا تبغض وال إليك، اعتذر ن ممَّ املعذرَة واقبل
هللا واخَش والعالنية، الرس يف هللا إىل مفوًَّضا أمرك َوْليكن األنبياء، رفيَق تكن ظلمك ن عمَّ
واذكر الجبار، يدي بني والوقوف الحرش، إىل وصائر ومبعوث، ميت أنه علم قد َمن خشيَة

حامية. نار وإما عالية، جنة إما الدارين؛ إحدى إىل مصريك
علم كالمهن املرحوم والدك سمع فلما الجواري، جانب إىل جلست العجوز إن ثم
وأقبل إليه، فآواهن أدبهن، وزيادة وجمالهن، حسنهن ورأى زمانهن، أهل أفضل أنهن
بنت إبريزة امللكة فيه كانت الذي القَرص وجواريها هي لها وأخىل فأكرمها العجوز عىل
دخل وكلما أيام، عرشة عنده فأقامت الخريات، من إليه يحتجن ما إليهن ونقل الروم، ملك
قلبه يف فوقع نهارها، يف وصيامها ليلها يف وقيامها صالتها، عىل معتكفة يجدها عليها
مهابتها. قلبي يف عظمت وقد الصالحات، من العجوز هذه إن وزير، يا يل: وقال محبتها،
أيها له: فقالت إليها، الجواري ثمن دفع جهة من بها اجتمع عرش، الحادي اليوم كان فلما
وال ذهبًا فيهن أطلب ال فإني الناس؛ به تتعامل ما فوق الجواري هذه ثمن أن اعلم امللك،

كثريًا. أو ذلك كان قليًال جواهر، وال فضة
أبيعهن ما قالت: ثمنهن؟ وما السيدة، أيتها وقال: َب تعجَّ كالمها والدك سمع فلما
فُهنَّ ذلك فعلَت فإن تعاىل، هللا لوجه ليله وتقوم نهاره تصوم كامل، شهر بصيام إال لك
وورعها، وزهدها صالحها كمال من امللك َب فتعجَّ شئَت. ما بهن تصنع قرصك يف لك ِمْلٌك
يصوم أن عىل معها اتفق ثم الصالحة. املرأة بهذه هللا نفعنا وقال: عينه، يف وعظمت
ماء، بكوز فائتني لك، بهن أدعو بدعوات أُِعينك وأنا له: فقالت عليه، اشرتطته كما الشهَر
وال نفهمه، ال بكالم تتكلم ساعًة وقعدت وهمهمت، عليه وقرأت فأخذته ماء، بكوز فأتاها
العرشة صمَت إذا له: وقالت لوالدك وناولته وختمته، بخرقة غطته ثم شيئًا، منه نعرف
قلبك، من الدنيا حبَّ ينزع فإنه الكوز، هذا يف ما عىل عرشة الحادية الليلة يف فافطر األوىل
إليهم، اشتقت فإني الغيب، رجال وهم إخواني إىل أخرج غٍد ويف وإيمانًا، نوًرا ويملؤه
يف خلوة له وأفرد نهض ثم الكوز، والدك فأخذ األوىل. العرشة مَضِت إذا إليك أجيء ثم
السلطان، صام النهار كان فلما جيبه، يف الخلوة مفتاح وأخذ فيها، الكوز ووضع القرص،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك سبيلها. حال إىل العجوز وخرجت
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صام النهار كان فلما املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
اليوم ويف أيام، العرشة صوَم امللك وأتمَّ سبيلها، حال إىل العجوز وخرجت السلطان،
الثانية أيام العرشة ويف جميًال. فعًال فؤاده يف له فوجد ورشبه، الكوز فتح عرش الحادي
عىل فدخلت الشجر، ورق يشبه أخرض ورق يف حالوة ومعها العجوز جاءت الشهر من
له: فقالت الصالحة. بالسيدة مرحبًا لها: وقال لها قام رآها فلما عليه، وسلََّمْت والدك
معي وأرسلوا بك، ففرحوا عنك أخربتهم ألني عليك؛ يسلِّمون الغيب رجال إن امللك، أيها
فرًحا والدك ففرح النهار. آِخر يف عليها فافطر اآلخرة، حالوة من وهي الحالوة، هذه
وقبََّل العجوز، شكر ثم الغيب. رجال من إخوانًا يل جعل الذي هلل الحمد وقال: زائًدا،
صائم، وأبوك يوًما عرشين مدة مضت ثم اإلكرام، غاية الجواري وأكرم وأكرمها يَديْها،
رجاَل أخربت أني اعلم امللك، أيها له: وقالت العجوز عليه أقبلت يوًما العرشين رأس وعند
حيث ففرحوا عندك؛ الجواري تركت بأني وأعلمتهم املحبة، من وبينك بيني بما الغيب
املستجاب، الدعاء يف لهنَّ يبالغون رأوهن إذا كانوا ألنهم مثلك؛ ملك عند الجواري كانت
إليك يرجعن ال أنهن وربما لهن، نفحاتهم لتحصيل الغيب رجال إىل بهن أذهب أن فأريد
وتستعني بكسوتهن، تشتغل صومك تمام بعد إنك حتى األرض، كنوز من كنز ومعهن إال

أغراضك. عىل به يأتينك الذي باملال
ما لك، مخالفتي أخىش أني لوال لها: وقال ذلك، عىل شكرها كالمها والدك سمع فلما
والعرشين، السابعة الليلة يف له: فقالت بهن؟ تخرجني متى ولكن غريه، وال بالكنز رضيت
استرباؤهن، وحصل الصوم، أوفيَت قد أنت وتكون الشهر، رأس يف إليك بهن وأرجع
فقال مرات. ُمْلكك من أعظم ثمنها منهن جارية كل إن وهللا أمرك، وتحت لك ورصن
معهن ترسل أن بد وال ذلك: بعد له فقالت الصالحة. السيدة أيتها ذلك أعرف وأنا لها:
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لها: فقال الغيب. رجال من الربكة ويلتمس األنس، يجد حتى قرصك؛ من عليك يعزُّ َمن
من ُفِقَدا ولكنهما وذكر، أنثى بولدين: منها وُرِزقت صفية، اسمها رومية جارية عندي
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الربكة. لها تحصل أن ألجل معهن فخذيها سنتني، منذ

املباح. الكالم عن
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للعجوز قال أباك إن املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أنثى بولدين: منها وُرِزقت صفية، اسمها رومية جارية عندي إن الجواري: منه طلبت ملا
ولعل الربكة، لها تحصل أن ألجل معهن فخذيها سنتني، منذ من ُفِقَدا ولكنهما وذكر،
العجوز: فقالت بهما. شملها ويجمع ولَديْها، عليها يرد بأن لها هللا يدعوا أن الغيب رجال
له: فقالت صيامه، تمام يف أخذ والدك إن ثم غرضها، أعظم ذلك وكان قلت. ما ِنْعَم
ساعتها، يف فحرضت بها فدعا صفية. فأحرضيل الغيب، رجال إىل متوجهة إني ولدي، يا
للسلطان وخرجت مخدعها، العجوز دخلت ثم بالجواري، فخلطتها العجوز، إىل فسلَّمها
منه اخرج ثم الحمام، فادخل الثالثني يوم كان إذا وقالت: له وناولته مختوم، بكأس
تطلب، ما نلَت فقد ونَْم، الكأس هذا وارشب قرصك، يف التي الخالوي من خلوة وادخل

عليك. مني والسالم
ومتى لها: فقال هللا. استودعتك له: فقالت يدها، وقبَّل وشكرها امللك فرح ذلك فعند
الجواري ومعها َهْت وتوجَّ له فدَعْت أفارقك. أالَّ أود فإني الصالحة؟ السيدة أيتها أراِك
الحمام، ودخل امللك فقام الشهر، هلَّ ثم أيام، ثالثة بعدها امللك وقعد صفية، وامللكة
عليه، الباب وردَّ أحد، عليه يدخل أال وأمر القرص، يف التي الخلوة ودخل الحمام من وخرج
الخلوة، من يخرج فلم النهار، آخر إىل انتظاره يف قاعدون ونحن ونام، الكأس رشب ثم
فانتظرنا نام. ذلك فبسبب النهار، وصيام الليل سهر ومن الحمام، من تعبان لعله فقلنا:
عن ويسأل ينتبه لَعلَّه الصوت برفع وأعلنَّا الخلوة بباب فوقفنا يخرج، فلم يوم لثاني
وتفتََّت لحمه َق تمزَّ قد فوجدناه عليه، ودخلنا الباب فخلعنا ذلك، منه يحصل فلم الخرب،
غطائه يف فوجدنا الكأس وأخذنا ذلك، علينا عظم الحالة هذه عىل رأيناه فلما عظمه،
بنات عىل يتحيَّل َمن جزاء وهذا منه، يستوحش ال أساء َمن فيها: مكتوبًا ورق قطعة



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

بالدنا جاء ملا رشكان أن الورقة، هذه عىل وقف َمن كلَّ به نُعِلم والذي ويفسدهن، امللوك
ثم إليكم، بها وجاء عندنا من أخذها حتى ذلك كفاه وما إبريزة، امللكَة علينا أفسد قد
ما فهذا األرض، عىل مطروحًة الخالء يف مقتولًة ووجدناها فقتلها، أسود عبد مع أرسلها
بقتله؛ أحًدا تتهموا ال وأنتم به، حلَّ ما إال الفعل هذا يفعل َمن جزاء وما امللوك، ِفْعل هو
صفية، امللك زوجَة أخذُت أنا وها الدواهي، ذات اسمها التي الشاطرة العاهرة إال قتله فما
ونأخذ ونقتلكم، نغزوكم أن بد وال القسطنطينية، ملك أفريدون والدها إىل بها ومضيُت
يعبد َمن إال النار، ينفخ َمن وال ديَّار، منكم يبقى وال آِخركم، عن فتهلكون الديار، منكم

والزنار. الصليب
ذلك فعند علينا، حيلتها ْت وتمَّ خدعتنا، العجوز أن علمنا الورقة هذه قرأنا فلما
فيَمن العساكر واختلفت شيئًا، البكاء يفدنا فلم وبكينا وجوهنا، عىل ولطمنا رصخنا
يف نزل ولم رشكان. أخاك يريد َمن ومنهم يريدك، َمن فمنهم عليهم، سلطانًا يجعلونه
فسافرنا رشكان، أخيك إىل نميض أن وأردنا بعضنا جمعنا ثم شهر، مدة االختالف هذا

النعمان. عمر امللك موت سبب وهذا وجدناك، أن إىل
الحاجب وبكى الزمان، نزهة وأخته هو املكان ضوء بكى كالمه، من الوزير فرغ فلما
إال يفيدك وال شيئًا، يفيدك ال البكاء إن امللك، أيها املكان: لضوء الحاجب قال ثم أيًضا،
سكت ذلك فعند مات. ما مثلك خلَّف وَمن مملكتك، وتؤيد عزمك، وتقوِّي قلبك، تشد أنك
ووقف العساكر، عليه يعرضوا أن أمر ثم الدهليز، خارج الرسير بنصب وأمر بكائه، عن
واحد كلُّ ووقف قدامه، دندان الوزير ووقف ورائه، من والسلحدراية بجانبه، الحاجب
أبي. بخزائن أخربني دندان: للوزير قال امللك إن ثم مرتبته. يف الدولة وأرباب األمراء، من
وعرض والجواهر، الذخائر من فيها وبما األموال، بخزائن وأخربه وطاعة. سمًعا فقال:
سنية، خلعة دندان الوزير عىل وخلع العساكر، عىل فأنفق األموال، من خزنته يف ما عليه
ثم األمراء. عىل خلع ثم بالبقاء، له ودعا يديه بني األرض فقبَّل مكانك. يف أنت له: وقال
املال صناديق عليه فعرض دمشق، خراج من معك الذي عيلَّ اعرض للحاجب: قال إنه
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك العساكر. عىل وفرَّقها فأخذها والجواهر، والتحف

املباح. الكالم
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٨٧ الليلة كانت فلام

به أتى ما عليه يعرض أن الحاجب أَمَر املكان ضوءَ أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عىل وفرَّقها فأخذها والجواهر، والتحف املال صناديق عليه فعرض دمشق، خراج من
البقاء، بطول له ودعوا يديه، بني األرَض األمراءُ فقبََّل ، قطُّ يشءٌ منها يبَق ولم العساكر،
أصبحوا فلما خيامهم، إىل مضوا إنهم ثم العطايا. هذه مثل يعطي ملًكا رأينا ما وقالوا:
املدينة فدخلوا بغداد، عىل أرشفوا الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة فسافروا بالسفر، أمرهم
ووقف الرسير، عىل وجلس أبيه، قرص املكان ضوء السلطان وطلع تزينت، قد فوجدوها
أن الرس كاتب أمر ذلك فعند يديه، بني دمشق وحاجب دندان والوزير العسكر أمراء
آِخره: يف ويذكر اآلخر، إىل األول من جرى ما فيه ويذكر رشكان، أخيه إىل كتابًا يكتب
غزو إىل ه نتوجَّ حتى بعسكرك وتُحِرض أمرك ز تجهِّ املكتوب، هذا عىل وقوفك وساعة
دندان: للوزير وقال وختمه الكتاب طوى ثم العار. ونكشف الثأر منهم ونأخذ ار، الكفَّ
أردَت إن له: وتقول الكالم، يف به تتلطف أن ينبغي ولكن أنت، إال الكتاب بهذا يتوجه ما
الوزير فنزل بذلك. أخربنا كما دمشق يف عنك نائبًا يكون وأخوك لك، فهو أبيك ُمْلَك
فاخًرا، مكانًا اد للوقَّ يجعلوا أن أمر املكان ضوء إن ثم للسفر، َز وتجهَّ عنده من دندان
خرج املكان ضوء إن ثم — طويل حديث له اد الوقَّ وذلك — الفرش بأحسن ويفرشوه
ومن الجياد الخيول من األمراء بعض له َم فقدَّ بغداد، إىل وعاد والقنص، الصيد إىل يوًما
ودخل بها فاستخىل منهن جارية فأعجبته اللسان، وصفه عن يعجز ما الحسان الجواري
سفره، من دندان الوزير رجع مدة وبعد ساعتها، من منه فعلقت الليلة، تلك يف عليها
له فقال ونالقيه. نخرج أن ينبغي له: وقال إليه، قادم وأنه رشكان أخيه بخرب وأخربه
ثم يوم، مسرية بغداد من دولته خواص من إليه فخرج وطاعة. سمًعا املكان: ضوء
ما الشام، عساكر يف رشكان امللك أقبل الصباح وعند أخيه، النتظار هناك خيامه نصب
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السحائب، وقدمت الكتائب، أرشقت فلما مصدام، وبطل رضغام وأسد مقدام فارس بني
فلما ملالقاتهم، معه وَمن هو املكان ضوء َه توجَّ املواكب، أعالم وخفقت العصائب، وأقبلت
َل وترجَّ ذلك، يفعل أالَّ رشكان عليه فأقسم إليه، ل يرتجَّ أن أراد أخاه املكان ضوءُ عاين
عليه، نفسه املكان ضوء رمى املكان، ضوء يدي بني صار فلما خطوات، ومىش رشكان
االثنان ركب ثم اآلَخر، أحدهما وعزى شديًدا، بكاءً وبكيَا صدره، إىل رشكان فاحتضنه
هو املكان ضوء طلع ثم ونزلوا، بغداد عىل أرشفوا أن إىل معهما العسكر وسار وساَرا
وأمر املكان، ضوء خرج الصباح وعند الليلة، تلك وباتَا امللك، قرص عىل رشكان وأخوه
مجيء ينتظرون أقاموا ثم والجهاد، بالغزو وينادوا جانب، كل من العساكر يجمعوا أن
عىل مىض أن إىل بالجميل، ويَِعُدونه يكرمونه حرض َمن وكلُّ البلدان، سائر من الجيوش
أخي، يا ألخيه: رشكان قال ثم متتابعة، أفواًجا يأتون والقوم كامل، شهر مدة الحال ذلك
اد الوقَّ معه صنعه وبما اآلِخر، إىل األول من له وقع ما بجميع فأعَلَمه بقضيتك. أَعِلمني
إىل كافأتُه ما أخي، يا له: فقال معروفه؟ عىل كافأتَه أََما رشكان: له فقال املعروف، من
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الغزوة. من أرجع ملا تعاىل هللا شاء إن أكاِفئه ولكن اآلن،

املباح. الكالم عن
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عىل اد الوقَّ كافأَت أََما املكان: ضوء ألخيه قال رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أرجع ملا تعاىل هللا شاء إن أكافئه ولكن اآلن، إىل كافأتُه ما أخي، يا له: فقال معروفه؟
يف صادقة الزمان نزهة امللكة أخته أن رشكان عرف ذلك فعند له. غ وأتفرَّ الغزوة، من
فبعثَْت زوجها، الحاجب مع السالَم إليها وأرسل وأْمَرها، أْمَره كتم ثم به، أخربَتْه ما جميع
بعافية، أنها فأخربها فكان»، «قىض ابنتها عن وسألت له، ودَعْت السالم معه أيًضا له
رشكان ورجع وشكرته، تعاىل هللا فحمدت والسالمة، الصحة من يكون ما غاية يف وأنها
العربان وتأتي العساكر، تتكامل ملا أخي، يا له: فقال الرحيل، أمر يف يشاوره أخيه إىل
زوجته، إىل املكان ضوء ودخل الذخرية، وإحضار املرية بتجهيز أمر ثم مكان. كل من
ورتََّب طاعتها، تحت الحساب وأهل األقالم أرباب وجعل أشهر، خمسة لها مىض وكان
قدمت أن بعد الشام، عسكر نزول حني من شهر ثالث يف وساَفَر والجوامك، الجرايات لها
الجحافل، وتتابعت والعساكر، الجيوش وسارت مكان، كل من العساكر وجميع العربان

بهرمان. الرتك عسكر رئيس واسم رستم، الديلم عسكر رئيس اسم وكان
الحاجب يساره وعن رشكان، أخوه يمينه وعن الجيوش، وسط يف املكان ضوء وسار
ثالثة فيه يسرتيحون مكان يف ينزلون جمعة وكلَّ شهر، مدة سائرين يزالوا ولم صهره،
فنفر الروم، بالد إىل وصلوا حتى الحالة هذه عىل سائرين يزالوا ولم كثري، الخلق ألن أيام؛
ملكهم أفريدون سمع فلما القسطنطينية، إىل وفرُّوا والصعاليك، والضياع القرى أهل
بغداد إىل وسافرت الِحيَل دبَّرت التي هي فإنها الدواهي، ذات إىل َه وتوجَّ قام بخربهم
إىل بالجميع ورجعت صفية وامللكة جواريها أخذت ثم النعمان، عمر امللَك قتَلِت حتى
فقد عينًا، قرَّ البنها: قالت نفسها، عىل وأمنت الروم ملك ولدها إىل رجعت فلما بالدها،
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وارحل اآلن فُقِم بصفية، وجئت النعمان، عمر امللَك وقتلُت إبريزة، ابنتك بثأر لك أخذت
حذٍر عىل جميعنا يكون حتى جرى بما وأعلمه صفية، عليه وردَّ القسطنطينية ملك إىل
املسلمني أن وأظن القسطنطينية، ملك أفريدون امللك إىل معك أنا وأسافر بأهبة، ز ونتجهَّ

أحوالنا. ز نجهِّ حتى بالدنا من يقربوا أن إىل امَهِيل فقال: قتالنا. عىل يثبتون ال
زوا جهَّ قد كانوا الخرب جاءهم فلما أحوالهم، وتجهيز رجالهم جمع يف أخذوا ثم
القسطنطينية إىل وصلوا فلما الدواهي، ذات أوائلهم يف وسارت الجيوش، وجمعوا حالهم،
اجتمع فلما ملالقاته، فخرج الروم ملك حردوب بقدوم أفريدون ملكها األكرب امللك سمع
الدواهي ذات أمه عمَلتْه بما فأخربه قدومه، سبب وعن حاله عن سأله الروم بملك أفريدون
املسلمني إن وقالت: صفية، امللكة عنده من وأخذت املسلمني، ملك قتَلْت وأنها الحيل، من
فريدون امللك ففرح ونلقاهم. واحدة يًدا جميًعا نكون أن ونريد وجاءوا، عساكرهم جمعوا
ويذكر النجدة، منهم يطلب األقاليم سائر إىل وأرسل النعمان، عمر وقتل ابنته بقدوم
شهور ثالثة مرَّ فما النصارى، جيوش إليه فهرعت النعمان؛ عمر امللك قتل سبَب لهم
والنيمسا، كالفرنسيس، أطرافها؛ سائر من اإلفرنج أقبَلِت ثم الروم، جيوش تكاملت حتى
العساكر تكامَلِت فلما األصفر، بني عساكر وسائر وجنويز، وبندق، وجورنة، ودوبرة،
القسطنطينية، من يرحلوا أن أفريدون األكرب امللك أمرهم كثرتهم، األرضمن بهم وضاقت
واسع بواٍد نزلوا حتى وساروا أيام، عرشة الرحيل يف عساكرهم تتابُع واستمرَّ فرحلوا
الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة فأقاموا املالح، البحر من قريبًا الوادي ذلك وكان األطراف،
فيه فقاموا األنام، خري ملَّة وُحَماة اإلسالم، عساكر بقدوم األخبار فأتتهم يرحلوا أن أرادوا
ساعة تمِض فلم األقطار، سدَّ حتى طار غباًرا رأوا الرابع اليوم ويف أخرى، أيام ثالثة
األسنة كواكُب ظلمتَه ومَحْت وطار، الجو إىل وتمزَّق الغبار، ذلك انجىل حتى النهار من
وأقبلت محمدية، وأعالم إسالمية، رايات تحته من وبان الصفاح، بيض وبريق والرماح،

أقمار. عىل مزردة سحبًا تحسبها دروع يف البحار كاندفاع الفرسان
برز َمن فأول العني، يف العني ووقعت البحران، والتطم الجيشان، تقابََل ذلك فعند
مقدم الوزير مع وكان عنان، ألف ثالثني وكانوا الشام، وعساكر هو دندان الوزير للقتال
من رجاٌل ورائهم من وطلع فارس، ألف عرشين يف وبهرام، رستم الديلم؛ ومقدم الرتك
الليايل يف السافرة كالبدور فيها صاروا وقد الحديد، زرود البسون وهم املالح، البحر صوب
عىل انطبقوا ثم املسخم، والصليب ومريم عيىس ينادون النصارى عساكر وصار العاكرة،
الدواهي؛ ذات العجوز بتدبري كله هذا وكان الشام، عساكر من معه وَمن دندان الوزير
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األمر هذا يف السبب وأنت والتدبري، العمل كيف لها: وقال خروجه قبل عليها أقبََل امللك ألن
عن يعجز بأمٍر عليك أشري أني الخطري، والكاهن الكبري، امللك أيها اعلم فقالت: العسري؟
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … املتاعيس بحزبه عليه استعان ولو إبليس، تدبريه

املباح. الكالم
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٨٩ الليلة كانت فلام

عليها أقبل كان امللك ألن العجوز؛ بتدبري كان كله هذا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فقالت: العسري؟ األمر هذا يف السبب وأنت والتدبري، العمل كيف لها: وقال خروجها، قبل
إبليس، تدبريه عن يعجز بأمر عليك أشري أني الخطري، والكاهن الكبري، امللك أيها اعلم
يف ينزلون الرجال من ألًفا خمسني ترسل أن وهو املتاعيس، بحزبه عليه استعان ولو
يرحلون وال هناك، ويقيمون الدخان، جبل يصلوا أن إىل البحر يف هون ويتوجَّ املراكب،
من العساكر إليهم تخرج ثم وإياهم، فدونكم اإلسالم، أعالم تأتيكم حتى املكان ذلك من
العناء، عنَّا زال وقد أحٌد، منهم ينجو فال الرب، من نقابلهم ونحن خلفهم، ويكونون البحر،
سيدة يا رأيك الرأي ِنْعَم وقال: العجوز، كالَم أفريدون امللك فاستصوب الهناء. لنا ودام

الثائرة. الفتن يف ان الكهَّ ومرجع املاكرة، العجائز
يف تلتهب والنار إال يشعروا لم الوادي، ذلك يف اإلسالم عسكر عليهم هجم وحني
مائة يف وهم وخراسان، بغداد جيوش أقبلت ثم األجسام، يف تعمل والسيوف الخيام،
يف كانوا الذين الكفار عسكر رآهم فلما املكان، ضوء أوائلهم ويف فارس، ألف وعرشين
إىل ارجعوا قال: املكان ضوء رآهم فلما أثرهم، وتبعوا البحر، من إليهم طلعوا البحر
الرحمن. الرحيم طاعة يف والعدوان الكفر أهَل وقاِتلوا املختار، النبي حزب يا الكفار
وكانت ألًفا، وعرشين ألف مائة نحو املسلمني عساكر من أخرى بطائفة رشكان وأقبل
قويت ببعض بعضهم املسلمون اختلط فلما ألف، وستمائة ألف نحو الكفار عساكر
بالسيف تصاَدموا ثم بالخذالن. الكفار وأوعد بالنرص، وعدنا هللا إن قائلني: ونادوا قلوبهم،
ولم األطفال، منه تشيب قتاًال وقاتل األلوف، يف وهاج الصفوف، رشكان واخرتق والسنان،
إىل القوَم ردَّ حتى أكرب»، «هللا وينادي: البتَّار، الصارَم فيهم ويُعِمل الكفار، يف يجول يزل
سكارى وهم يقاتلون والناس اإلسالم، دين ونرصهللا األجسام، منهم وكلَّْت البحر، ساحل
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املسلمني من وُقِتل ألًفا، وأربعون خمسة الوقت ذلك يف القوم من ُقِتل وقد مدام، بغري
أخوه وال هو ال الليلة تلك يف يَنَْم لم رشكان امللك الدين أسد إن ثم وخمسائة. آالف ثالثة
والسالمة، بالنرص ويهنِّئانهم الجرحى، دان ويتفقَّ الناس، يبارشان كانَا بل املكان، ضوء

القيامة. يف والثواب
القسطنطينية، ملك أفريدون امللك أمر من كان ما وأما املسلمني، أمر من كان ما هذا
إنَّا لبعضهم: وقالوا العسكر أمراء جمعوا فإنهم الدواهي، ذات العجوز وأمه الروم وملك
العجوز لهم فقالت خذلنا. الذي هو بكثرتنا إعجابَنا ولكنَّ الفؤاد، وشفينا املراد، بلغنا كنَّا
الصحيح، باالعتقاد وتتمسكون للمسيح، تتقرَّبون أنكم إال ينفعكم ال إنه الدواهي: ذات
أفريدون: امللك فقال رشكان. امللك الشيطان هذا إال املسلمني عسكَر قوَّى ما املسيح فَوحقِّ
بن لوقا املعروف الفارس لهم وأُخِرج الصفوف، لهم أصفَّ أن عىل غٍد يف عوَّلت قد إني
منهم يبَق لم حتى األبطال، من غريه وقتل قتله رشكان امللك إىل برز إذا فإنه شملوط،
قبَّلوا كالمه سمعوا فلما األكرب. بالبخور تقديسكم عىل الليلة هذه يف عوَّلُت وقد أحٌد،
كانوا فإنهم والنكري، اإلنكار ذي الكبري البطريق خراء أراده الذي البخور وكان األرض،
سائر إىل يبعثونه الروم بطارقة أكابر كانت حتى مساويه، ويستحسنون فيه، يتنافسون
امللوك إىل خربه وصل فإذا والعبري، باملسك ويمزجونه الحرير، من خرق يف بالدهم أقاليم
بخور أجل من طلبه يف يرسلون امللوك كان حتى دينار، بألف درهم كل منه يأخذون
عرشة يكفي ال الكبري البطريق خراء فإنَّ بخرائهم، يخلطونه البطارقة وكانت العرائس،
املريض به ويداوون العيون، كحل يف منه قليًال يجعلون ملوكهم خواصُّ وكان أقاليم،
… الرماح حمل إىل الفرسان وتبادرت والح، بنوره وأرشق الصباح، أصبح فلما واملبطون.

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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الفرسان وتبادرت والح، بنوره وأرشق الصباح، أصبح ملا أنه السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ونقش عليهم، وخلع دولته، وأرباب بطارقة بخواص أفريدون امللك دعا الرماح، حمل إىل
األكرب، البطريق خراء هو الذي — ذكره املتقدِّم بالبخور رهم وبخَّ وجوههم، يف الصليب
سيف يسمونه الذي شملوط، بن لوقا بحضور دعا رهم بخَّ فلما — األمكر والكاهن
ومسح عوارضه، له ولطَّخ ونشقه التبخري بعد به وحنكه بالرجيع، ره وبخَّ املسيح،
وال بالنبال، أرمى وال منه، أعظم الروم بالد يف ما لوقا امللعون ذلك وكان شواربه، بالفضلة
حمار، وجه وجهه كان املنظر؛ بشع وكان النزال، يوم بالرمح أطعن وال بالسيف، أرضب
الليل من له الحبيب، فراق من أصعب وقربه الرقيب، طلعة وطلعته قرد، صورة وصورته
امللك عىل أقبل ذلك وبعد سيمته. الكفر ومن قامته، القوس ومن نكهته، األبخر ومن ظلمته،
رشكان إىل تربز أن أريد إني أفريدون: امللك فقال يديه، بني وقف ثم قدَميْه، وقبََّل أفريدون،
إن ثم وطاعة. سمًعا فقال: وهان. الرش هذا عنَّا انجىل وقد النعمان، عمر ابن دمشق ملك
من لوقا انرصف ثم قريب، عن له يحصل النرص أن وزعم الصليب، وجهه يف نقش امللك
الذهب من وزردية أحمر، ثوب وعليه أشقر، جواًدا لوقا امللعون وركب أفريدون، امللك عند
َه وتوجَّ األحزاب، يوم اللعني إبليس كأنه حراب، ثالث له رمًحا وحمل بالجوهر، ع املرصَّ
أمة يا ويقول: بالعربي ينادي مناٍد وبينهم النار، إىل يساقون كأنهم الكفار وحزبه هو
الشام. دمشق صاحب رشكان اإلسالم سيف فارسكم إال منكم يخرج ال — ملسو هيلع هللا ىلص — محمد
فرَّقت وركضات املأل، جميع صوتها سمع الفال يف وضجة إال كالمه استتمَّ فما
امللك هو وإذا نحوها، األعناق وألفتوا منها، اللئام ففزع حنني، يوَم وأذكرت الصفني،
امليدان، يف امللعون ذلك رأى ملا املكان ضوء أخوه وكان النعمان، عمر امللك ابن رشكان
كذلك األمر كان إن فقال: يريدونك. إنهم له: وقال رشكان ألخيه التَفَت املنادي وسمع
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يل يربز ال امليدان: يف يقول وهو املنادي هذا وسمعوا األمر، قوا تحقَّ فلما إيلَّ. أحبُّ فهو
من األرض يخيل أن حلف قد وكان الروم، بالد فارس امللعون هذا أن علموا رشكان، إال
رشه من وفزعت األكباد، حرق الذي هو ألنه الخارسين؛ أخرس من فهو وإال املسلمني،
وكان غضبان، أسد كأنه رشكان إليه برز ذلك فعند واألكراد، والديلم الرتك من األجناد،
الرمح وهزَّ عنده، صار حتى لوقا نحو فساقه الغزالن، شارد يشبه جواد ظهر عىل راكبًا

األبيات: هذه وأنشد الحيَّات، من أفعى كأنه يده يف

َم��ْج��ُه��وِدِه ِم��ْن يُ��ْرِض��ي��َك َم��ا يُ��ْع��ِط��ي��َك ُم��َغ��اِي��ُر اْل��ِع��نَ��اِن َس��ْم��ُح أَْش��َق��ُر ِل��َي
ُع��وِدِه ِف��ي ُركِّ��بَ��ْت اْل��ُم��نَ��ايَ��ا أُمُّ َك��أَنَّ��َم��ا ��نَ��اِن ال��سِّ َل��ْدُن ��ٌف َوُم��ثَ��قَّ
تَ��ْج��ِري��ِدِه ِف��ي تَ��ُم��وُج اْل��بُ��ُروَق ِخ��ْل��َت َج��رَّْدتُ��ُه إِذَا َع��ْض��ٌب َوُم��َه��نَّ��ٌد

تعظيًما بيده وجهه لَطَم بل النظام، هذا حماس وال الكالم، هذا معنى لوقا يفهم فلم
الحربة ح طوَّ ثم عليه، وكرَّ رشكان نحو الرمح وأرشع قبَّلها ثم عليه، املنقوش للصليب
الساحرين، كفعل األخرى باليد اها وتلقَّ الناظرين، أعني عن خفيت حتى يَديْه بإحدى
عىل وخافوا الناس ِت فضجَّ ثاقب، شهاب كأنها يديه من فخرجت رشكان بها رمى ثم
رشكان إن ثم الورى، عقول ت فتحريَّ الهواء من اختطفها منه الحربة قربت فلما رشكان،
حتى الجو يف ورماها يقصفها، أن كاد حتى النرصاني من بها أخذها التي بيده هزَّها
صميم من صيحة وصاح البرص، ملح من أقرب يف الثانية بيده والتقاها النظر، عن خفيت
رماه ثم اآلفاق. يف شهرًة اللعني هذا َألجعَلنَّ الطباق، السبع خلق َمن وحقِّ وقال: قلبه،
من ليختطفها الحربة إىل يده ومدَّ رشكان، فعل كما بالحربة يفعل أن لوقا فأراد بالحربة،
وجهه، يف الذي الصليب وسط يف فوقعت بها رضبه ثانية بحربة رشكان فعاَجَله الهواء،
مقتوًال، وقع شملوط بن لوقا الكفار رأى فلما القرار. وبئس النار، إىل بروحه هللا َل وعجَّ
شهرزاد وأدرك الديور. ببطارقة واستغاثوا والثبور، بالويل ونادوا وجوههم، عىل لطموا
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لطموا مقتوًال، وقع شملوط بن لوقا رأوا ملا الكفار أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الصلبان، أين وقالوا: الديور، ببطارقة واستغاثوا والثبور، بالويل ونادوا وجوههم، عىل
للحرب وهجموا والرماح، الصوارم وأعملوا عليه، جميًعا اجتمعوا ثم الرهبان؟ د وتزهُّ
وتحكَّمت الحوافر، وقع تحت الصدور وصارت بالعساكر، العساكر والتقت والكفاح،
زال وال قوائم، بال ُخِلقت الخيل وكأن واملعاصم، السواعد وضعفت والصوارم، الرماح
وافرتق باالعتكار، الليل وأقبل النهار، وذهب األيادي، كلَِّت أن إىل ينادي الحرب منادي
األرض امتألَِت وقد والطعان، الرضب شدة من كالسكران، شجاع كل وصار الجيشان
بأخيه اجتمع رشكان إن ثم مات. ن ممَّ الجريح يُعَرف وال الجراحات، وعظمت بالقتىل،
هللا إن والحاجب: املكان ضوء ألخيه رشكان فقال دندان، والوزير والحاجب املكان، ضوء
نزل لم ألخيه: املكان ضوء فقال العاملني. رب هلل والحمد الكافرين، لهالك بابًا فتح قد
بما جيل بعد جيًال الناس تتحدَّث وسوف والعجم، العرب عن الكرب لكشف هللا نحمد
بني هللا لعدو ورضبك الهواء، من الحربة وأخذك اإلنجيل، محرِّف لوقا باللعني صنعَت

الزمان. آِخر إىل حديثك ويبقى الورى،
خذ له: فقال بالتلبية، فأجابه الخطري. واملقدام الكبري، الحاجب أيها رشكان: قال ثم
فراسخ، سبعة مقدار البحر ناحية إىل بهم وِرسْ فارس، ألَف وعرشين دندان الوزير معك
قدر القوم وبني بينكم يبقى بحيث الساحل، من قريبًا تكونوا حتى السري يف وأرسعوا
املراكب، من طلعوا إذا الكفار ضجة تسمعوا حتى األرض وهدات يف واختفوا فرسخني،
عسكرنا رأيتم فإذا القواضب، وبينهم بيننا عملت وقد جانب، كل من الصياح وتسمعوا
حتى الجهات جميع من خلفهم زاحفة الكفار وجاءت منهزمون، كأنهم الوراء إىل تقهقروا
هللا إال إله ال عليه: علًما أنت رأيَت وإذا باملرصاد، لهم فكونوا والخيام، الساحل جانب من
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من عليهم واحمل أكرب. هللا قائًال: وِصْح األخرض العلم فارفع — ملسو هيلع هللا ىلص — هللا رسول محمد
والطاعة. السمع فقال: البحر. وبني املنهزمني بني الكفار يحول أالَّ يف واجتِهْد ورائهم،
الوزير معه الحاجب أخذ وقد وساروا، زوا تجهَّ ثم الساعة، تلك يف األمر ذلك عىل واتفقوا

رشكان. امللك أمر كما ألًفا وعرشين دندان
وحاملون الرماح، ومعتقلون الصفاح، مجرِّدون وهم القوم ركب الصباح، أصبح فلما
وُرِفعت الرءوس، وُكِشفت القسوس، وصاحت والبطاح، الربا يف الخالئق وانترشت السالح،
وعزموا الرب، يف الخيل وأنزلوا جانب، كل من الساحل وقصدوا املراكب، قلوع عىل الصلبان
الدروع، عىل الرماح شهب وبرقت الجموع، وتوجهت السيوف، وملعت ، والفرِّ الكرِّ عىل
وخرست األبدان، عن الرءوس وطارت والفرسان، الرجال عىل املنايا طاحون ودارت
وُقِطعت الجماجم وطارت البواتر، وعملت املرائر وانفطرت األعني، وتغشت األلسن
بالصالة اإلسالم عساكر وصاحت اللحى، يف وتقابضوا الدماء يف الخيل وخاضت املعاصم،
عساكر وصاحت اإلحسان، من أوىل بما الرحمن عىل وبالثناء األنام، سيد عىل والسالم
والشعانني والرهبان، والقسوس والعصار، والعصري والزنار، الصليب عىل بالثناء الكفر
وأظهروا الجيوش وتقهقرت ورائهما، إىل ورشكان هو املكان ضوء َر وتأخَّ واملطران،
والرضب، للطعن وتهيَّئوا الهزيمة، لَوْهم الكفر عساكر عليهم وزحفت لألعداء، االنهزاَم
مندثرة، الخيل أرجل تحت القتىل وصارت البقرة، سورة أول بقراءة اإلسالم أهل فاستهلَّ
قد الجاثليق، ام خدَّ يا الصحيح، الدين وذوي املسيح، َعبََدة يا يقول: الروم منادي وصار
فمكِّنوا األدبار، عنهم تولُّوا فال الفرار، إىل جنحوا قد اإلسالم عساكر إن التوفيق، لكم الح
الذي مريم، ابن املسيح من برئتم وإال ورائهم، من ترجعوا وال أقفيتهم، من السيوَف
يعلم ولم منصورة، الكفار عساكر أن القسطنطينية ملك أفريدون وظنَّ تكلَّم. املهد يف
ويقول بالظفر، ه يبرشِّ الروم ملك إىل فأرسل صورة، املسلمني تدبري حسن من ذلك أن
عباد بني والشوارب، اللحى من رائحته فاحت ملا األكرب، البطريق غائط إال نفعنا ما له:
إني املعمودية، واملياه املريمية، النرصانية إبريزة بمعجزات وأُقِسُم حارضوغائب، الصليب
بهذا الرسوُل َه وتوجَّ النية. هذه سوء عىل مِرصٌّ وإني بالكلية، مجاهًدا األرض عىل أترك ال
الصباح، شهرزاد وأدرك لوقا. بثأر خذوا قائلني: بعضهم عىل الكفار صاح ثم الخطاب،
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لوقا. بثأر خذوا قائلني: بعضهم عىل صاحوا الكفار أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وقال: املكان، ضوء امللك صاح ذلك فعند إبريزة، بثأر باألخذ ينادي الروم ملك وصار
فرجع الرماح. وسمر الصفاح، ببيض والطغيان الكفر أهل ارضبوا الديَّان، امللك عباد يا
ويقول: املسلمني منادي ينادي وصار البتَّار، الصارم فيهم وأعملوا الكفار، عىل املسلمون
راجي يا ار، الغفَّ الكريم إرضاء وقت هذا املختار، النبي محبِّي يا الدين بأعداء عليكم
وَمن هو حمل قد برشكان وإذا السيوف. ظالل تحت الجنة إن املخوف، اليوم يف النجاة
بفارس وإذا وطاف، الصفوف بني وجاَل الفرار، طريق عليهم وقطعوا الكفار، عىل معه
ومأل وطعانًا، حربًا الَكَفَرة يف وجاَل ميدانًا، الكفار عسكر يف فتح قد االنعطاف، مليح
ورضبه، لطعنه أعناقهم ومالت حربه، من الكفار خافت وقد وأبدانًا، رءوًسا األرض
عدد وافر عن تغني بوفرة وقوام، قناة رمحني واعتقل وحسام، لحظ بسيفني تقلََّد قد

الشاعر: فيه قال كما العساكر،

ال��نِّ��َزاْل يَ��ْوَم اْل��َف��ْرَع��يْ��ِن َم��نْ��ُش��وَرُة َوْه��َي إِالَّ اْل��َوْف��َرُة تَ��ْح��ُس��ُن َال
��بَ��اْل ال��سِّ َواِف��ي ُك��لِّ ِم��ْن يَ��ُع��لُّ��َه��ا َص��ْع��َدًة ُم��ْع��تَ��ِق��ٍل َف��تً��ى َع��َل��ى

اآلَخر: ويقول

اْل��َع��ْض��ِب ذَِل��َك َع��ْن ال��لَّ��ْح��ِظ ُس��يُ��وُف َك��َف��تْ��َك َس��يْ��َف��ُه تَ��َق��لَّ��َد ��ا َل��مَّ َل��ُه أَُق��وُل
اْل��ُح��بِّ َل��ذَُّة َم��ا يَ��ْدِر َل��ْم ِل��َم��ْن َوَس��يْ��ِف��ي اْل��َه��َوى ِل��ذَِوي َس��يْ��ُف��َه��ا ِل��َح��اِظ��ي َف��َق��اَل:



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

من الفارس أيها أنت َمن الرحمن، وآيات بالقرآن، أعيذك قال: رشكان رآه فلما
هزمَت حيث شأن؛ عن شأن يشغله ال الذي الديَّان، امللَك بفعلك أرضيَت فلقد الفرسان؟
ما أرسع فما عاهدتني، باألمس الذي أنت قائًال: الفارس فناداه والطغيان. الكفر أهل
املكان؛ ضوء هو فإذا ُحْسنه، من خفي ما ظهر حتى وجهه عن اللثام كشف ثم نسيتني!
ألمرين: وذلك الشجعان، وانطباق األقران، ازدحام من عليه خاف أنه إال رشكان به ففرح
فقال الجناحني، أعظم للمملكة بقاءه أن والثاني العني، عن وصيانته سنه صغر أحدهما
من عليك آمن ال فإني بجوادي، جوادك فألصق بنفسك، خاطْرَت قد إنك ملك، يا له:
الصائب. بسهمك األعداء ترمي أن ألجل العصائب، تلك من تخرج أالَّ يف واملصلحة األعادي،
القتال. يف يديك بني بنفيس أبخل وال النزال، يف أساويك أن أردُت إني املكان: ضوء فقال
وجاهدوهم األقطار، جميع من بهم وأحاطوا الكفار، عىل اإلسالم عساكر انطبقت ثم
ما رأى ملا أفريدون امللك َف فتأسَّ والفساد؛ والعناد الكفر شوكة وكرسوا الجهاد، حق
وإذ املراكب، يقصدون الفرار، إىل وركنوا األدبار، ولَّوا وقد املذموم، األمر من بالروم حلَّ
الشجعان، مجندل دندان الوزير أولهم ويف البحر، ساحل من عليهم خرجت قد بالعساكر
عرشين يف وهو الشام، دوائر صاحب بهرام األمري وكذا والسنان، بالسيف فيهم ورضب
املسلمني من فرقة ومالت أمام، ومن خلف من اإلسالم عساكر بهم وأحاطت رضغام، ألف
جمًعا منهم وقتلوا البحر، يف أنفسهم فرموا املعاطب، فيهم وأوقعوا املراكب، يف كان َمن عىل
مراكبهم وأخذوا كبري، وال صغري أبطالهم من ينُج ولم خنزير، ألف مائة عن يزيد عظيًما
اليوم ذلك يف املسلمون وغنم مركبًا، عرشين إال واألثقال، والذخائر األموال من فيها بما
والطعان، الحرب هذه بمثل إذن سمعت وال الزمان، سالف يف مثلها أحد غنم ما غنيمًة
به يحيط ال مما واألسالب، الذخائر غري الخيل من ألًفا خمسون غنموه ما جملة ومن

والتأييد. النرص من عليهم هللا َمنَّ بما مزيد عليه ما فرًحا وفرحوا حساب، وال حرص
القسطنطينية، إىل وصلوا فإنهم املنهزمني، أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
العجوز فقالت باملسلمني، الظافر هو أفريدون امللك بأن أوًال أهلها إىل وصل قد الخرب وكان
الجيوش من يخاف وال املنهزمني، من يكون ال الروم ملك ولدي أن أعلم أنا الدواهي: ذات
األكرب امللك أمرت كانت العجوز إن ثم النرصانية. ملة إىل األرض أهل ويردُّ اإلسالمية،
فبينما باملقدور، علموا وما الخمور، ورشبوا الرسور، فأظهروا البلد، يزين أن أفريدون
مركبًا العرشون عليهم وأقبلت واألتراح، الحزن غراب عليهم نعق إذ األفراح وسط يف هم
وأخربوه الساحل، عىل القسطنطينية ملك أفريدون فقابََلهم الروم، ملك وفيها الهاربة،

436



٩٢ الليلة كانت فلما

بالغمِّ الخري بشارات وانقلبت نحيبهم، وعال بكاؤهم، فزاد املسلمني، من لهم جرى بما
الصائب، املنية سهم منه وتمكََّن النوائب، به حلَّْت شملوط بن لوقا أن وأخربوه والضري،
بينهم وقامت استقامة، له ليس اعوجاجهم أن وعلم القيامة، أفريدون امللك عىل فقامت
وملا جانب. كل من والبكاء النحيب وعال النوادب، وندبت العزائم، منهم وانحلت املآتم،
كانت املسلمني هزيمة وأن الحال، بحقيقة وأخربه أفريدون، امللك عىل الروم ملك دخل
فلما إليك. وصل َمن إال العسكر من يصل أن تنتظر ال له: قال واملحال، الخداع وجه عىل
شهرزاد وأدرك قدميه. تحت أنفه وصار عليه، مغشيٍّا وقع الكالم ذلك أفريدون امللك سمع

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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٩٣ الليلة كانت فلام

عليه، مغشيٍّا وقع الكالم ذلك سمع ملا أفريدون امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إىل فشكا معدته، جراب الخوُف نفض غشيته من آفاق فلما قدَميْه، تحت أنفه وصار
والبهتان، للسحر ومتقنة ان، الكهَّ من كاهنة اللعينة تلك وكانت الدواهي، ذات العجوز
أغبش، بوجه أصفر، وخد أحمر، وجفن أبخر، فم ولها ارة، غدَّ فاجرة مكَّارة، عاهرة
سائل، ومخاط حائل، ولون أحدب، وظهر أشهب، وشعر أجرب، وجسم أعمش، وطرف
وتعرف األديان، عىل لتطَِّلع ذلك كل الحرام؛ هللا بيت إىل وسافرت اإلسالم، كتب قرأت لكنها
وبلية اآلفات، من آفة فهي الثََّقلني، مكر لتحوز سنتني املقدس بيت يف ومكثت القرآن، آيات
حردوب ولدها عند إقامتها أكثر وكان تنقاد، لديٍن ليست االعتقاد، فاسدة البليات، من
يف تكون عنها َر تأخَّ وإن السحاق، تحب كانت ألنها األبكار؛ الجواري ألجل الروم، ملك
عليها فيُغَىش الزعفران؛ عليها وتسحق الحكمة، تعلِّمها أعجبتها جارية وكل انمحاق،
ال وَمن فيها، ولدها بَْت ورغَّ إليها، أحسنَْت طاوَعتْها فَمن الزمان، من مدًة اللذة فرط من
إبريزة، جواري وأترجة وريحانة مرجانة عملت ذلك وبسبب هالكها، عىل تتحيَّل تطاوعها
تحت من يخرج ُصنانَها ألن معها؛ ترقد أن وتكره العجوز، تكره إبريزة امللكة وكانت
َمن ترغب وكانت الليفة، من أخشن وجسدها الجيفة، من أنتن فسائها ورائحة إبَطيْها،
القائل: در وهلل العليم، الحكيم إىل منها تربأ إبريزة وكانت والتعليم، بالجواهر يساحقها

تَ��يَّ��اَه��ا َع��َال َل��َق��ْد اْل��َف��ِق��ي��ِر َوَع��َل��ى َم��ذَلَّ��ًة ِل��ْل��َغ��ِن��يِّ ��َل تَ��َس��فَّ َم��ْن يَ��ا
ِب��ُف��َس��اَه��ا يَ��ِف��ي َال اْل��َق��ِب��ي��َح��ِة ِع��ْط��ُر َدَراِه��َم ِب��َج��ْم��ِع ُش��نْ��َع��تَ��ُه َويَ��ِزي��ُن



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

النصارى عظماء معها وسار سارت إنها ثم أمرها؛ ودواهي مكرها حديث إىل َوْلنرجع
وقال أفريدون، امللك عىل الروم ملك دخل وبعدها اإلسالم، عسكر إىل هوا وتوجَّ وعساكرهم،
ذات أمي برأي نعمل بل بدعائه، وال الكبري البطريق بأمر حاجة لنا ما امللك، أيها له:
بقوتهم فإنهم املسلمني، عسكر مع املتناهي غري بخداعها تعمل ما وننظر الدواهي،
ذلك أفريدون امللك سمع فلما بنا. ويحيطون لدينا، يكونون قريب وعن إلينا، واصلون
لهم: يقول النصارى أقاليم سائر إىل وساعته وقته من فكتب الرعب، قلبه يف عظم الكالم
الحصون أهل خصوًصا الصليبية، والعصابة النرصانية امللة أهل من أحد يتخلَّف أالَّ ينبغي
قد املسلمني عسكر فإن وصبيانًا، ونساءً وركبانًا، رجاًال جميًعا إلينا يأتون بل والقالع،

الوجل. حلول قبل الَعَجل فالَعَجل أرضنا، وطئوا
طلعت فإنها الدواهي، ذات العجوز أمر من كان ما وأما هؤالء، أمر من كان ما هذا
بغل مائة معها أخذت قد وكانت املسلمني، تجار زي وألبستهم أصحابها، مع البلد خارج
وأخذت ذلك، وغري ملكي، وديباج معدني، أطلس بني ما األنطاكي القماش من لة محمَّ
فال ديارنا، يف وكانوا الشام، أرض من التجار هؤالء أن مضمونه كتابًا أفريدون امللك من
ومحل بالدهم إىل يصلوا حتى عًرشا منهم يأخذ وال بسوء، أحٌد لهم يتعرَّض أن ينبغي
ذات امللعونة إن ثم والفساد. الحرب أهل من وليسوا البالد، عمار بهم ار التجَّ ألن أمنهم؛
أيتها لها: فقالوا املسلمني. هالك عىل حيلًة أدبِّر أن أريد إني معها: مَلن قالت الدواهي

عملك. املسيح أحبََط فال طاعتك، تحت فنحن شئِت، بما ُمِرينا امللكة،
ودهنته وسم، له صار حتى جبينها وحكَّْت الناعم، األبيض الصوف من ثيابًا فلبست
العينني، غائرة الجسم، نحيلة امللعونة وكانت عظيم، ضوء له صار حتى دبرته بدهان
القيد حلَِّت ثم املسلمني، عسكر إىل وصلت حتى وسارت قدميها، فوق من رجليها فقيَّدت
أن معها َمن وأمرت األخوين، بدم دهنتهما ثم ساقيها، يف القيد أثََّر وقد رجليها، من
سيدتنا وأنت نرضبك كيف لها: فقالوا صندوق، يف يضعوها وأن عنيًفا، رضبًا يرضبوها
وألجل الكنيف، يأتي َمن عىل تعنيَف وال لوم ال فقالت: املباهي؟ امللك أم الدواهي ذات
األموال، جملة يف خذوه الصندوق يف تضعوني أن وبعد املحظورات، تباح الرضورات
وإْن املالم، من شيئًا تخشوا وال اإلسالم، عسكر بني بذلك وُمرُّوا البغال، عىل واحملوه
إىل وانِرصفوا األموال، من عليها وما البغال له فسلِّموا املسلمني، من أحد لكم تعرَّض
شيئًا، منَّا يأخذوا ولم الكفرة، بالد يف كنَّا نحن وقولوا: به واستغيثوا املكان، ضوء ملكهم
ملك كتاب وهذا أموالنا، أنتم تأخذون فكيف أحد، لنا يتعرَّض ال أنه توقيًعا لنا كتبوا بل
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بالد من ربحتموه الذي وما قال: فإذا بمكروه. أحد لنا يتعرَّض أالَّ مضمونه الذي الروم
األرض تحت رسداب يف كان وقد زاهد، رجل خالص ربحنا له: فقولوا تجارتكم؟ يف الروم
ونهاًرا، ليًال الكفار يعذِّبه بل يغاث، فال يستغيث وهو عاًما، عرش خمسة نحو فيه له
بضائعنا، وبعنا الزمان، من مدة القسطنطينية يف أقمنا أننا مع بذلك، علم عندنا يكن ولم
نتحدَّث الليلة تلك وبتنا بالدنا، إىل الرحيل عىل وعزمنا حالنا، زنا وجهَّ خالفها، واشرتينا
تأملناها، منها قربنا فلما الحائط، يف مصورة صورة رأينا أصبحنا فلما السفر، أمر يف
وكيف فقلنا: العاملني؟ رب يعامل َمن فيكم هل مسلمون، يا وقالت: تحركت هي فإذا
وتخرجوا دينكم، ويلهمكم يقينكم، ليقوِّي لكم أنطقني هللا إن الصورة: تلك فقالت ذلك؟
الزمان وبطل الرحمن، سيف فيهم فإن املسلمني، عسكر وتقصدوا الكافرين، بالد من
قطعتم فإذا النرصانية، امللة أهل ويهلك القسطنطينية، يفتح الذي وهو رشكان، امللك
بصدق فاقصدوا صومعة، وفيه مطروحني، بدير يُعَرف ديًرا تجدوا أيام، ثالثة سفر
املقدس بيت من عابًدا رجًال فيها ألن عزيمتكم؛ بقوة إليها الوصول عىل وتحيَّلوا نيتكم،
بعض خدعه قد واإللباس، الشك تزيح كرامات وله الناس، أدين من وهو هللا، عبد اسمه
ألن العباد؛ رب إرضاء إنقاذه ويف الزمان، من مدة فيه له رسداب يف وسجنه الرهبان،

الجهاد. أفضل من فكاكه
سمعه إليكم ألقى فإذا قالت: الكالم، هذا عىل معها َمن مع اتفقت ملا العجوز إن ثم
… العابد ذلك أن علمنا الصورة تلك من الكالم هذا سمعنا فلما له: فقولوا رشكان، امللك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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هذا عىل معها َمن مع اتفقت ملا الدواهي ذات العجوز أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
من الكالم هذا سمعنا فلما له: فقولوا رشكان، امللك سمعه إليكم ألقى فإذا قالت: الكالم،
مدة فسافرنا املخلصني، هللا وعباد الصالحني، أكابر من العابد ذلك أن علمنا الصورة، تلك
والرشاء البيع يف يوًما هناك وأقمنا إليه، وملنا عليه فعرجنا الدير، ذلك رأينا ثم أيام، ثالثة
فيها التي الصومعة تلك قصدنا باالعتكار، الليل وأقبل النهار، وىلَّ فلما التجار، عادة عىل

األبيات: هذه ينشد اآليات تالوة بعد فسمعناه الرسداب،

ُم��ْغ��ِرُق َه��مٍّ بَ��ْح��ُر ِب��َق��ْل��ِب��ي َوَج��َرى َض��يِّ��ُق َوَص��ْدِري أَُك��اِب��ُدُه َك��َم��ًدا
أَْرَف��ُق ال��رََّزايَ��ا ِم��َن اْل��ِح��َم��اَم إِنَّ َع��اِج��ٌل َف��َم��ْوٌت َف��َرٌج يَ��ُك��ْن َل��ْم إِْن
َرْونَ��ُق اْل��بَ��َش��اِئ��ِر ِم��َن َع��َل��يْ��َك َوَع��َال َوأَْه��َل��َه��ا يَ��اَر ال��دِّ ِج��ئْ��َت إِْن بَ��ْرُق يَ��ا
ُم��ْغ��َل��ُق َرْه��ٍن َوبَ��اُب اْل��ُح��ُروُب ِت��ْل��َك َوبَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��لِّ��َق��اءِ إَِل��ى ��ِب��ي��ُل ال��سَّ َك��يْ��َف
ُم��وثَ��ُق َق��اٍص ال��رُّوِم ِب��َديْ��ِر إِنِّ��ي َل��ُه��ْم َوُق��ْل ��َالَم ال��سَّ أَِح��بَّ��تَ��نَ��ا بَ��لِّ��ْغ

حيلًة أدبِّر كيف أعرف عندهم، ورصُت املسلمني عسكر إىل بي وصلتم إذا قالت: ثم
ووضعوها يَديْها، قبَّلوا العجوز كالَم النصارى سمع فلما آِخرهم. عن وقتلهم خديعتهم يف
طاعتها يرون ألنهم لها؛ تعظيًما املوجعات الرضبات أشد رضبوها أن بعد الصندوق يف

ذكرنا. كما املسلمني عسكر بها قصدوا ثم الواجبات، من
أمر من كان ما وأما معها، وَمن الدواهي ذات اللعينة هذه أمر من كان ما هذا
األموال من املراكب يف كان ما وغنموا أعدائهم، عىل هللا نرصهم ملا فإنهم املسلمني، عسكر
بسبب نرصنا هللا إن ألخيه: املكان ضوء فقال بعضهم، مع يتحدَّثون قعدوا والذخائر،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

مليح. يشءٍ كلُّ وفيه فسيح، مرٍج عىل أرشفوا كثرية، َمفاِوَز قَطعوا أن بعد

رشكان: فقال وجل. عز هللا طاعة يف أمري ممتِثًال رشكان يا فُكْن لبعضنا، وانقيادنا عدلنا،
ففرح فكان». «قىض ابنتي أعطيته ولد جاءك إْن وقال: أخيه، إىل يده ومد وكرامة. حبٍّا
وأخاه، رشكان دندان الوزير وهنَّأ األعداء، عىل بالنرص بعًضا بعضهم يهنِّئ وصار بذلك
وهجرنا وجل، عز هلل أنفسنا وهبنا حيث نرصنا هللا أن امللكان أيها اعلما لهما: وقال
يبلغنا أن هللا لعل ونقاتلهم؛ ونحارصهم وراءهم، نرحل أن عندي والرأي واألوطان، األهل
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نسري ونحن البحر، يف وسريوا املراكب، يف فانزلوا شئتم وإْن أعداءنا، ونستأصل مرادنا،
عىل يحرِّضهم زال ما دندان الوزير إن ثم النزال. يف والطعن القتال، عىل ونصرب الرب، يف

قال: َمن قول وأنشد القتال،

اْل��ِج��يَ��اِد ُظ��ُه��وِر َع��َل��ى َواْخ��ِت��يَ��اِل��ي اْألََع��اِدي َق��تْ��ُل ال��طَّ��يِّ��بَ��اِت أَْط��يَ��ُب
ِم��ي��َع��اِد ِب��َال يَ��أِْت��ي َوَح��ِب��ي��ٌب َح��ِب��ي��ٍب ِب��وَْع��ِد يَ��أِْت��ي َوَرُس��وٌل

آَخر: وقول

أَبَ��ا ��ْم��َه��ِريَّ َوال��سَّ أًَخ��ا َواْل��َم��ْش��َرِف��يَّ َواِل��َدًة اْل��َح��ْرَب َج��َع��ْل��َت َع��َم��ْرَت َوإِْن
أََربَ��ا َق��تْ��ِل��ِه ِف��ي َل��ُه َك��أَنَّ َح��تَّ��ى ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا اْل��َم��ْوَت يَ��ْل��َق��ى أَْش��َع��َث ِب��ُك��لِّ

وأظفرنا العزيز، بنرصه أيَّدنا َمن سبحان قال: شعره من دندان الوزير فرغ فلما
طالبني فسافروا بالرحيل، العسكَر املكان ضوءُ أَمَر ثم واإلبريز، الفضة بغنيمة
مليح يشء كل وفيه فسيح، مرج عىل أرشفوا حتى سريهم يف وجدُّوا القسطنطينية،
املاء عنهم وانقطع كثرية، مفاوز قطعوا قد وكانوا تسنح، وغزالن تمرح، وحوش بني ما
وتلك اليانعة، واألثمار النابعة العيون تلك نظروا املرج، ذلك عىل أرشفوا فلما أيام، ستَة
فتمايَلْت، الظل رحيق من أغصانها وسكرت يَّنَْت، وازَّ زخرفها أخذت جنة كأنها األرض
الشاعر: قال كما والناظر العقل فتدهش النسيم، واعتالل التنسيم عذوبة بني وجمعت

َخ��ْض��َراءُ ُم��َالءٌَة َع��َل��يْ��ِه نُ��ِش��َرْت َك��أَنَّ��َم��ا ال��نَّ��ِض��ي��ِر ال��رَّْوِض إَِل��ى انْ��ُظ��ْر
اْل��َم��اءُ ِف��ي��ِه َج��اَل َغ��ِدي��ًرا إِالَّ تَ��َرى َال َع��يْ��ِن��َك ِب��َل��ْح��ِظ َس��نَ��ْح��َت َف��ِإذَا
ِل��َواءُ يَ��ْس��ِري َح��يْ��ُث َرأِْس��َك َف��ْوَق إِذْ َدْوِح��ِه ِف��ي ِع��زًَّة ِب��نَ��ْف��ِس��َك َوتَ��َرى

اآلَخر: قال وكما

اْل��بَ��اِن ظ��لِّ ِع��ذَاُر ِف��ي��ِه َدبَّ َق��ْد ُم��َورٌَّد ��َع��اِع ِب��ال��شُّ َخ��دٌّ ال��نَّ��ْه��ُر
َك��ال��تِّ��ي��َج��اِن َوال��زَّْه��ُر ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ْن َخ��َالِخ��ُل اْل��ُغ��ُص��وِن ُس��وِق ِف��ي َواْل��َم��اءُ

وترنمت أزهاره، وزهت أشجاره، ْت التفَّ الذي املرج ذلك إىل املكان ضوء نظر فلما
فال املكان، هذا مثل فيها ما دمشق إن أخي، يا له: وقال رشكان، أخاه نادى أطياره؛
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وتقوى اإلسالم، عساكر تنشط أن ألجل راحًة لنا نأخذ حتى أيام، ثالثة بعد إال منه نرحل
بعيد، من أصواتًا سمعوا إذ كذلك هم فبينما فيه، فأقاموا اللئام، الَكَفرة لقاء عىل نفوسهم
هذا يف نازلني كانوا الشام، بالد من تجار قافلة إنها له: فقيل املكان، ضوء عنهم فسأل
معهم التي بضائعهم من شيئًا أخذوا وربما صادفوهم، العساكر ولعل للراحة، املكان
فلما بامللك، يستغيثون صارخون وهم التجار جاء ساعة وبعد الكفار. بالد يف كانوا حيث
بالد يف كنَّا إنَّا امللك، أيها وقالوا: يديه بني فحرضوا بإحضارهم، أَمَر ذلك املكان ضوء رأى
بالدهم؟ يف ونحن املسلمون، إخواننا أمواَلنا ينهب فكيف شيئًا، منَّا ينهبوا ولم الكفار،
لنا. حصل بما أخربناك وقد معنا، كان ما فأخذوا عليهم، أقبلنا عساكركم رأينا ملا فإننا
نرد سوف لهم: قال ثم وقرأه، رشكان فأخذه القسطنطينية، ملك كتاب له أخرجوا ثم
إن موالنا، يا فقالوا: الكفار. بالد إىل تجارًة تحملوا أالَّ الواجب ولكن منكم، أُِخذ ما عليكم
فقال غزوتكم. يف أنتم وال الغزاة، من أحٌد به يظفر لم بما لنظفر بالدهم إىل نا سريَّ هللا
بني شاع إذا األمر هذا ألن خلوة؛ يف إال ذلك لك نذكر ما فقالوا: به؟ ظفرتم الذي وما لهم:
من الروم بالد إىل ه يتوجَّ َمن كلِّ وهالك لهالكنا سببًا ذلك فيكون أحد، عليه واطََّلَع الناس
املكان ضوء فأخذهم الدواهي، ذات اللعينة فيه الذي الصندوق خبَّئوا قد وكانوا املسلمني.
وأدرك أبَكْوهما. حتى يبكون وصاروا الزاهد، حديَث لهما فرشحوا بهم، واختَليَا وأخوه،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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٩٥ الليلة كانت فلام

ضوء بهم اختىل ملا التجار، هيئة يف الذين النصارى أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الكاهنة علَّمتهم كما أبَكْوهما حتى وبكوا الزاهد، حديث لهما رشحوا رشكان، وأخوه املكان
تعاىل، هلل الحمية به وقامت عليه، الرأفة وأخذته للزاهد، رشكان قلُب فَرقَّ الدواهي، ذات
وقتلنا خلصناه، بل فقالوا: اآلن؟ إىل الدير يف هو أم الزاهد هذا خلصتم هل لهم: وقال
أخربنا وقد العطب، من خوًفا الهرب يف أرسعنا ثم أنفسنا، عىل خوفنا من الدير صاحب
أتوا ذلك بعد ثم والجواهر. والفضة الذهب من قناطري الدير هذا يف أن الثقات بعض
والنحول، السواد شدة من شنرب خيار قرن كأنها امللعونة تلك منه وأخرجوا بالصندوق،
أنه ظنوا والحارضون، هو املكان ضوء نظرها فلما والقيود، السالسل بتلك مكبََّلة وهي
الذي الدهان من ييضء وجبينها خصوًصا الزهاد، أفضل ومن العباد، خيار من رجل
يَديْها وقبََّال إليها قاَما ثم شديًدا، بكاءً وأخوه املكان ضوء فبكى وجهها؛ به دهنت
كالمي. واسمعا البكاء، هذا عن ا ُكفَّ وقالت: إليهما فأشارت ينتحبان، وصارا ورجَليْها،
أرى ألني موالي؛ بي صنعه بما رضيت قد أني اعلَما فقالت: ألمرها، امتثاًال البكاء فرتَكا
له فليس واملحن، البالء عىل يصرب لم وَمن وجل، عز منه امتحان بي نزل الذي البالء أن
حلَّ الذي البالء من جزًعا ال بالدي إىل أعود أني أتمنى وكنُت النعيم، جنات إىل وصول
أموات. غري أحياء القتل بعد هم الذين املجاهدين خيل حوافر تحت أموت أن ألجل بل بي،

األبيات: هذه أنشَدْت ثم

ِم��ي��َق��اُت اْل��َوْق��ُت َوَه��ذَا ُم��وَس��ى َوأَنْ��َت ُم��وق��َدٌة اْل��َح��ْرِب َونَ��اُر ُط��وٌر اْل��ِح��ْص��ُن
َح��يَّ��اُت اْل��َق��ْوِم ِح��بَ��اُل َم��ا تَ��َخ��ْف َوَال َص��نَ��ُع��وا َم��ا ُك��لَّ ��ْف تَ��تَ��َل��قَّ اْل��َع��َص��ا أَْل��ِق
آيَ��اُت اْألَْع��نَ��اِق ِف��ي َس��يْ��َف��َك َف��ِإنَّ ُس��َوًرا اْل��وََغ��ى يَ��ْوَم اْل��ِع��َدى ُص��ُدوَر َف��اْق��ِرئْ



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

كالضوء بالدهان وجبينها املدامع، عينَيْها من تناثرت شعرها، من العجوز فرغت فلما
أفطر لم إني وقالت: فامتنعت الطعام، لها وأحرض يدها، وقبََّل رشكان إليها فقام الالمع،
بالخالص املوىل عيلَّ جاد وقد الساعة، هذه يف أفطر فكيف عاًما، عرش خمسة مدة من
جاء فلما الغروب. إىل أصرب فأنا النار؟ عذاب من أشق هو ما عني ودفع الكفار، أِرس من
الزاهد. أيها ُكْل لها: وقاَال األكل إليها َما وقدَّ املكان، وضوء هو رشكان أقبل العشاء، وقت
املحراب يف انتصبت ثم الديان. امللك عبادة وقت هذا وإنما األكل، وقت هذا ما فقالت:
إال تقعد ال وهي بلياليها، أيام ثالثة الحالة هذه عىل تزل ولم الليل، ذهب أن إىل تصيلِّ
وقال فيها، االعتقاد ُحْسن قلبه ملك الحالة تلك عىل املكان ضوء رآها فلما التحية، وقت
دعت الرابع اليوم ويف بخدمته. فرَّاًشا ووكِّْل العابد، لذلك األديم من خيمة ارضب لرشكان:
إال كله ذلك من تأكل فلم األعني، وتلذ األنفس تشتهي ما األلوان من لها فقدَّموا الطعام،
لضوء رشكان فقال الصالة، إىل قامت الليل جاء وملا الصوَم، نََوِت ثم بملح، واحًدا رغيًفا
وأعبد الزْمتُه َلكنُت الجهاد هذا ولوال الزهد، غايَة الدنيا زهد فقد الرجل هذا ا أمَّ املكان:
له فقال ساعة. معه وأتحدَّث الخيمة معه أدخل أن اشتهيُت وقد ألقاه، حتى بخدمته هللا
لنا نجد ولم القسطنطينية، غزو إىل ذاهبون غٍد يف نحن ولكن كذلك، وأنا املكان: ضوء
لعله الزاهد هذا أرى أن أشتهي اآلَخر وأنا دندان: الوزير فقال الساعة. هذه مثل ساعة

الدنيا. زهدت فإني ربي، ولقاء الجهاد، يف نحبي بقضاء يل يدعو
قائمًة فرأوها خيمتها، يف الدواهي ذات الكاهنة تلك عىل دخلوا الليل عليهم جنَّ فلما
الليل، انتصف أن إىل إليهم تلتفت ال وهي لها، رحمة يبكون وصاروا منها، فدنوا تصيل،
أيها لها: فقالوا جئتم؟ ملاذا لهم: وقالت وحيَّتهم، عليهم أقبلت ثم صالتها، من فسلَّمت
وجود له يكون ال هللا يدي بني يقف الذي إن فقالت: حولك؟ بكاءنا سمعَت أََما العابد،
ك، أَْرسِ بسبب ثنا تحدِّ أن نشتهي إننا قالوا: ثم يراه. أو أحٍد صوَت يسمع حتى الكون يف
قالت: كالمهم سمعت فلما القسطنطينية. ملك من لنا خريٌ فإنها الليلة، هذه يف لنا وتدعو
وها هللا، إىل إال أشكو ال فإني أبًدا، ذلك من بيشء أحدِّثكم ما املسلمني أمراء أنكم لوال وهللا

أرسي. بسبب أخربكم أنا

الدير حكاية

عليهم؛ أتكرب ال وكنُت األحوال، وأرباب األبدال بعض مع القدس يف كنُت أنني اعلموا
ليلًة، البحر إىل هت توجَّ أنني فاتفق والزهد، بالتواضع عيلَّ أنعم وتعاىل سبحانه هللا ألن
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يميش مثيل َمن نفيس: يف وقلت أدري، ال حيث من الُعْجب فداَخَلني املاء، عىل ومشيت
الروم، بالد إىل فسافرُت السفر، بحب هللا وابتالني الوقت، ذلك من قلبي فقسا املاء؟ عىل
هذا إىل وصلُت ا فلمَّ فيه، هللا عبدُت إال موضًعا أترك لم حتى كاملة سنًة أقطارها يف وجلُت
إيلَّ خرج رآني فلما «مطروحني»، له يقال راهب دير وفيه الجبل، هذا إىل صعدُت املكان
اإلسالم. بالد إىل شوَّقتني وقد الروم، بالد دخلت منذ رأيتك إني وقال: ورجيل، يدي وقبََّل
غافلني فيه دخلت فلما مظلم، بيت إىل بي دخل ثم الدير، ذلك يف وأدخلني بيدي، أخذ ثم
بذلك قصده وكان رشاب، وال طعام غري من يوًما أربعني فيه وتركني الباب، عيلَّ وأغلق
ومعه دقيانوس، له يقال بطريٌق الديَر ذلك دخل أنه األيام بعض يف فاتفق صربًا، قتيل
فلما مثيل، لها ليس الُحْسن يف ولكنها «تماثيل»، لها يقال ابنة ومعه الغلمان، من عرشة
من يبَق لم ألنه أخِرجوه البطريق: فقال بخربي، مطروحني الراهب أخربهم الدير دخلوا
أصيلِّ املحراب يف منتصبًا فوجدوني املظلم، البيت ذلك باب ففتحوا الطري. يأكله ما لحمه
هذا إن مطروحني: قال الحالة تلك عىل رأوني فلما تعاىل، هللا إىل ع وأترضَّ وأسبِّح وأقرأ
هو دقيانوس عيلَّ وأقبل عيلَّ، ودخلوا جميًعا قاموا كالمه سمعوا فلما َحَرة. السَّ من ساحر
جزاءُ هذا وقلت: نفيس وملت املوت، تمنَّيُْت ذلك فعند عنيًفا، رضبًا ورضبوني وجماعته
الُعْجب داخلك قد نفيس يا وأنِت طاقته، يف ليس مما ربُّه عليه أنعم بما ويُعجب يتكربَّ َمن

الناَر. اإلنسان ويُدِخل القلب، ويقيس الرب يُغِضب الِكْرب أن علمِت أََما والِكْرب،
األرض، تحت البيت ذلك يف رسدابًا وكان مكاني، إىل وردُّوني قيَّدوني ذلك بعد ثم
البطريق يأتي شهرين وكل ماء، ورشبة الشعري، من قرصة إيلَّ يرمون أيام ثالثة وكل
رأيتها، حني سنني تسع بنت كانت ألنها تماثيل؛ ابنته كربت وقد الدير، ذلك ويدخل
بالدنا يف وليس عاًما، وعرشون أربعة عمرها فجملة سنة، عرشة خمس األرس يف ومىضيل
ألنها منه؛ يأخذها أن امللك من عليها يخاف أبوها وكان منها، أحسن الروم بالد يف وال
مثيل لها وليس الفرسان، الرجال زيِّ يف أبيها مع تركب أنها غري للمسيح، نفسها وهبت
َمن كلَّ ألن الدير؛ هذا يف أمواَله أبوها خزن وقد جارية، أنها رآها َمن يعلم ولم الُحْسن، يف
الذهب أنواع من فيه رأيت وقد الدير، ذلك يف يضعه الذخائر نفائس من يشء عنده كان
به أوىل فأنتم تعاىل، هللا إال عدَده يُحِيص ال ما والتحف، األواني وسائر والجواهر، والفضة
املجاهدين. وخصوًصا املسلمني، عىل وأنفقوه الدير، هذا يف ما فخذوا الكفرة، هؤالء من
التي الصورة تلك كلَّمتهم بضاعتهم، وباعوا القسطنطينية، إىل التجار هؤالء وصل وملا
بعد مطروحني البطريق وقتلوا الدير، ذلك إىل فجاءوا بها، هللا أكرمني كرامًة الحائط يف
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لهم يكن ولم فأخذوني، موضعي عىل فدلَّهم لحيته، من وجرُّوه العقاب، أشد عاقبوه أن
عادتها، عىل الدير ذلك إىل «تماثيل» تأتي غٍد ليلة ويف العطب. من خوًفا الهرب إال سبيل
فخذوني األمر هذا تشاهدوا أن شئتم فإن عليها، يخاف ألنه غلمانه؛ مع أبوها ويلحقها
وقد الجبل، ذلك يف التي دقيانوس البطريق وخزانة األموال إليكم أسلِّم وأنا أيديكم، بني
لهم تغنِّي جارية عندهم ورأيت فيها، يرشبون والفضة الذهب أواني يُخِرجون رأيتهم
ذلك فادخلوا شئتم وإن القرآن! قراءة يف الَحَسن الصوت كان لو حرستاه فوا بالعربي،
مللك إال تصلح ال فإنها فخذوها ابنته، ومعه دقيانوس يصل أن إىل فيه واكمنوا الدير

املكان. ضوء وللملك رشكان، الزمان
عقله، يف كالُمها دخل ما فإنه دندان، الوزير إال كالمها سمعوا حني بذلك ففرحوا
وجهه عىل ويلوح كالمها، من باهتًا وصار امللك، خاطر ألجل معها يتحدَّث كان وإنما
وينظر البطريق، يُقِبل أن أخاف إني الدواهي: ذات العجوز فقالت عليها، اإلنكار عالمة
يرحلوا أن العسكَر السلطان فأمر الدير. يدخل أن يجرس فما املرج، يف العساكر هذه
وبغاًال فارس، مائة معنا نأخذ أن قصدي إن املكان: ضوء وقال القسطنطينية، صوب
وقته من أرَسَل ثم الدير. يف الذي املال نحملهم أن ألجل الجبل، ذلك إىل ه ونتوجَّ كثرية،
وقال: والديلم، واألتراك املقدمني وأحرض يديه، بني فأحرضه الكبري، الحاجب إىل وساعته
يف عني عوًضا تكون الحاجب أيها وأنت القسطنطينية، إىل فارحلوا الصباح، وقت كان إذا
لسنا أننا أحًدا تُعِلموا وال القتال، يف أخي عن نائبًا تكون رستم يا وأنت والتدبري، الرأي
وأخوه هو وانحاَز األبطال، من فارس مائة انتخب ثم نلحقكم. أيام ثالثة وبعد معكم،
املال. حمل ألجل والصناديق البغال معهم وأخذوا فارس، واملائة دندان والوزير رشكان

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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سافروا دندان، والوزير املكان ضوء وأخاه رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
البغال معهم وأخذوا الدواهي، ذات اللعينُة لهم وصفته الذي الدير إىل خيَّال واملائة هم
بالرحيل، العسكر بني الحاجب نادى الصباح، أصبح فلما املال، حمل ألجل والصناديق
ذهبوا أنهم يعلموا ولم معهم، دندان والوزير املكان وضوء رشكان أن يظنون وهم فرحلوا

الدير. إىل
والوزير املكان ضوء وأخيه رشكان أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
بعد خفيًة رحلوا الدواهي ذات أصحاب الكفار وكان النهار، آِخر إىل أقاموا فإنهم دندان،
بما وأمرتهم لهم فأذنت الرحيل، يف واستأذنوها ورجَليْها، يَديْها وقبَّلوا عليها، دخلوا أن
قوموا وأصحابه: هو املكان لضوء وقالت العجوز قامت الظالم جنَّ فلما املكر، من شاءت
خمسة الجبل سفح يف وتركوا فأطاعوها العسكر، من قليًال معكم وخذوا الجبل، إىل معي
املكان ضوء وصار فرحها، شدة من قوة عندها وصارت الدواهي، ذات يَدْي بني فوارس
كتابًا أرسَلْت قد الكاهنة وكانت مثله! رأينا ما الذي الزاهد هذا قوَّى َمن سبحان يقول:
أريد الكتاب: آِخر يف وقالت جرى، بما فيه تخربه القسطنطينية ملك إىل الطري أجنحة عىل
خفيًة الجبل سفح يف سريهم يكون الروم، شجعان من فارس آالف عرشة يل تنفذ أن
ملك ومعي إليهم أحرض حتى فيه ويكمنون الدير إىل ويأتون اإلسالم، عسكر يراهم لئال
وسوف غري، ال فارس ومائة الوزير ومعهما بهما وجئت خدعتهما فإني وأخوه، املسلمني
ال الحيلة ألن مطروحني؛ الراهب قتل عىل عزمُت وقد الدير، يف التي الصلبان إليهم أسلِّم
ينفخ َمن وال ديَّار ال بالدهم إىل املسلمني من يصل فال الحيلة تمت فإن بقتله، إال تتم
للمسيح والشكر الصليبية، والعصابة النرصانية امللة ألهل فداء مطروحني ويكون النار،
أفريدون امللك إىل الحمام براج جاء القسطنطينية، إىل الكتاب وصل فلما وآِخًرا. أوًال
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وزاد، وبغل وهجني بفرس واحد كلَّ َز وجهَّ وقته، من الجيش أنفذ قرأها فلما بالورقة،
الدير. ذلك إىل يصلوا أن وأمرهم

رشكان وأخيه املكان ضوء امللك أمر من كان ما وأما هؤالء، أمر من كان ما هذا
قد مطروحني الراهب فرأوا دخلوه، الدير إىل وصلوا ملا فإنهم والعسكر، دندان والوزير
كأس وأسقوه بالسيوف، فرضبوه اللعني. هذا اقتلوا الزاهد: فقال حالهم، لينظر أقبل
والذخائر التحف من منه فأخرجوا النذور، موضع إىل امللعونة بهم مضت ثم الحتوف،
البغال، عىل وحملوه الصناديق، يف وضعوه ذلك جمعوا أن وبعد لهم، وصفته مما أكثَر
يف املكان ضوء فأقام املسلمني، من خوًفا أبوها وال هي ال تحرض لم فإنها «تماثيل» وأما
بعسكر مشغول قلبي إن وهللا رشكان: فقال يوم، وثالث يوم وثاني النهار، ذلك انتظارها
أن أظن وما العظيم، املال هذا أخذنا قد إنَّا أخوه: فقال حالهم. ما أدري وال اإلسالم،
أننا فينبغي جرى، ما الروم لعسكر جرى أن بعد الدير هذا إىل يأتي غريها وال «تماثيل»

القسطنطينية. فتح عىل يُِعيننا هللا لعل ه ونتوجَّ لنا، هللا ه َ يرسَّ بما نقنع
التفطُّن من خوًفا لهم تتعرَّض أن الدواهي ذات أمكن فما الجبل، من نزلوا ثم
لهم أكمنت قد بالعجوز وإذا عب، الشِّ باب إىل وصلوا أن إىل ساروا إنهم ثم لخداعها،
وجرَّدوا الرماح، وأرشعوا جانب، كل من بهم احتاطوا رأوهم فلما فارس، آالف عرشة
ضوء فنظر هم، رشِّ سهاَم وفرَّقوا كفرهم، بكلمة الكفار ونادى الصفاح، بيض عليهم
أعلم َمن وقالوا: عظيًما، جيًشا فرأوه الجيش، هذا إىل دندان والوزير رشكان وأخوه املكان
بالسيف الرضب وقت هذا بل كالم، وقت هذا ما أخي، يا رشكان: فقال بنا؟ العساكر هذه
بابان، لها الدرب مثل عب الشِّ هذه ألن نفوسكم؛ وا وقوُّ عزمكم فشدوا بالسهام، والرمي
ألف مائة كانوا ولو أفنيتُهم، َلكنُت ضيِّق املكان هذا أن لوال والعجم، العرب سيد وحقِّ
الوزير فقال فارس. آالف خمسة معنا َألخذنا ذلك علمنا لو املكان: ضوء فقال فارس.
هللا ولكن شيئًا، تفيدنا ال الضيق املكان هذا يف فارس آالف عرشة معنا كان لو دندان:
قد ألني كثرية؛ مفاوز فيها أن وأعرف وضيقها، عب الشِّ هذه أعرف وأنا عليهم، يعيننا
ماء وفيها فيها، نقيم وكنَّا القسطنطينية، حارصنا حني النعمان عمر امللك مع فيها غزوُت
الكفار، عساكر علينا يكثر أن قبل الشعب هذه من لنخرج بنا فانهضوا الثلج، من أبرد
اإلرساع يف فأخذوا أربًا. فيهم نملك وال الحجارة، علينا فريموا الجبل، رأس إىل ويسبقونا
بعتم قد وأنتم الخوف هذا ما لهم: وقال الزاهد إليهم فنظر الشعب، تلك من بالخروج
ولم عاًما، عرش خمسة األرض تحت مسجونًا مكثُت إني وهللا سبيله؟ يف تعاىل هلل أنفسكم
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وَمن مأواه، فالجنة منكم ُقِتل فَمن هللا، سبيل يف فقاِتلوا بي، فعل فيما هللا عىل أعرتض
مسعاه. الرشف فإىل قتل

عليهم هجم حتى وثبتوا والغمُّ، الهمُّ عنهم زال الكالَم هذا الزاهد من سمعوا فلما
وقاتََل الحتوف، كأس بينهم ودارت السيوف، أعناقهم يف ولعبت مكان، كل من الكفار
املكان ضوء وصار والنصال، األِسنََّة أعدائه يف وأَْعَملوا القتال، أشد هللا طاعة يف املسلمون
حتى عرشة، وعرشة خمسة، خمسة رءوسهم ويرمي األبطال، ويجندل الرجال، يرضب
وهي امللعونة نظر إذ كذلك هو فبينما تُستقَىص، ال وأحماًال يُحَىص، ال عدًدا منهم أفنى
بقتل إليهم تومئ وصارت إليها، يهرب خاف َمن وكل وتقويهم، إليهم بالسيف تشري
ويهزمها، عليها يحمل عليه حملت فرقة وكل فرقة، بعد فرقة قتله إىل فيميلون رشكان،
عليهم نرصه أن فظن أعقابها، عىل بالسيف فريدها عليه حاملة أخرى فرقة بعدها وتأتي
عزمي وقوَّى عنايته، بعني إليه هللا نظر قد العابد هذا إن نفسه: يف وقال العابد، بربكة
حملوا كلما بل عيلَّ، اإلقداَم يستطيعون وال يخافونني، فأراهم نيته، بخالص الكفار عىل

الفرار. إىل ويركنون األدبار، يولون عيلَّ
الشعب تلك من مغارة يف نزلوا الليل أقبل وملا النهار، آِخر إىل يومهم بقيَة قاتلوا ثم
خمسة اليوم ذلك يف منهم وُقِتل الحجارة، ورمي الوبال من لهم حصل ما كثرة من
فعظم أثًرا، له يروا فلم الزاهد، ذلك عىل فتَّشوا بعضهم مع اجتمعوا وملا رجًال، وأربعون
باإلشارات الفرسان يقوِّي رأيتُه أنا رشكان: فقال استشهد. لعله وقالوا: ذلك عليهم
الدواهي ذات بامللعونة وإذا الكالم، يف هم فبينما الرحمانية. باآليات ويعيذهم الربانية،
عنيًدا، جبَّاًرا وكان ألًفا، العرشين عىل الرئيس الكبري البطريق رأس يدها ويف أقبََلْت، قد
رأى فلما النار، إىل بروحه هللا َل فعجَّ بسهم، األتراك من رجل قتله وقد مريًدا، وشيطانًا
وقطَّعوه إليه، األذيَّة وأوصلوا عليه، بكليتهم مالوا بصاحبهم املسلم ذلك فعل ما الكفار

الجنة. إىل به هللا َل فعجَّ بالسيوف،
وامللك رشكان يدي بني وألقتها بها وأتَْت البطريق، ذلك رأس قطعت امللعونة إن ثم
هلل الحمد وقال: قدَميْه، عىل قائًما وثب رشكان رآها فلما دندان، والوزير املكان ضوء
هذا يف الشهادة طلبُت قد إني ولدي، يا فقالت: الزاهد. املجاهد العابد أيها رؤيتَك عىل
أخذتني انفصلتم فلما يهابونني، وهم ار، الكفَّ عسكر بني روحي أرمي فرصُت اليوم،
فرضبته فارس، بألف يَُعدُّ وكان رئيسهم، الكبري البطريق عىل وهجمت عليكم، الغرية
إليكم. برأسه وأتيت مني، يدنو أن الكفار من أحد يقدر ولم بدنه، عن رأَسه أطحُت حتى
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رئيس البطريق رأس أخذت ملا الدواهي ذات اللعينة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
والوزير رشكان وأخيه املكان ضوء امللك يَدي بني وألقتها بها أتت كافر، ألف العرشين
الكبري البطريق عىل وهجمُت عليكم، الغريُة أخذتني حاَلكم، رأيُت ملا لهم: وقالت دندان،
برأسه وأتيت مني، يدنو أن الكفار من أحد يقدر ولم رأَسه فأطحُت بالسيف، ورضبته
يف أشغلكم أن وأريد العباد، ربَّ بسيوفكم وترضوا الجهاد، عىل نفوسكم لتقوى إليكم
بعرشين عندهم من وآتيكم القسطنطينية، باب عىل كانوا ولو عسكركم، إىل وأذهب الجهاد،
والوادي الزاهد أيها إليهم تميض وكيف رشكان: فقال الكفرة. هؤالء يهلكون فارس ألف
وَمن يرونني، فال أعينهم عن يسرتني هللا امللعونة: فقالت جانب؟ كل من بالكفار مسدود
عني يقاتل وهو هللا، يف فانيًا أكون الوقت ذلك يف فإني عيلَّ، يُقِبل أن يجرس ال رآني
تميض أن تقدر كنَت وإذا ذلك، شاهدت ألني الزاهد؛ أيها صدقَت رشكان: فقال أعداءَه.
تجيء أن تريد كنَت وإن الساعة، هذه يف أميض أنا فقال: لنا. أجود ذلك يكون الليل أول
الويلِّ ظلَّ فإنَّ غريه، دون أخذناه معنا يذهب أخوك كان وإن فُقْم، أحد يراك وال معي
يرىض أخي كان إذا ولكن أصحابي، أترك فال أنا ا أمَّ رشكان: فقال اثنني. غري يسرت ال
وسيف املسلمني حصن هو فإنه الضيق، هذا من وخلص معك ذهب حيث بأس فال بذلك
عرشة إلينا يرسل ثم يختار، َمن أو دندان الوزير معه َفْليأخذ شاء وإْن العاملني، رب
أمهلوني قالت: العجوز إن ثم الحال، هذا عىل واتفقوا اللئام. هؤالء عىل إعانًة فارس آالف
إال نخرج ما فقالوا: يقظانون؟ أو نيام هم هل الكفرة، حال وأنظر قبلكم، أذهب حتى
أن عندي فالرأي أنفسكم، ولوموا تلوموني ال طاوعتكم إذا فقالت: هلل. أمرنا ونسلم معك،
ننتظرك. ألننا علينا؛ تبطئ وال إليهم امِض رشكان: فقال خربهم. أكشف حتى تمهلوني
أن لوال وقال: خروجهما، بعد أخاه حدَّث رشكان وكان الدواهي، ذات خرجت ذلك فعند
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كرامة يف كفاية القدر هذا ويف الجبَّار، البطريق هذا قتل ما كرامات صاحب الزاهد هذا
وشيطانًا عنيًدا، جبَّاًرا كان ألنه البطريق؛ هذا بقتل الكفار شوكة انكرست وقد الزاهد، هذا

مريًدا.
عليهم، دخلت قد الدواهي ذات باللعينة وإذا الزاهد، كرامات يف يتحدثون هم فبينما
وخداع، حيلة هذا أن يعلموا ولم ذلك، عىل الزاهد فشكروا الكفرة، عىل بالنرص ووعدتهم
معك خذ له: فقالت بالتلبية، فأجابها املكان؟ ضوء الزمان ملك أين اللعينة: قالت ثم
الكفار أعلمت قد الدواهي ذات وكانت القسطنطينية. إىل نذهب حتى خلفي وِرسْ وزيرك،
يف ملكهم قتل إال خاطرنا يجرب ما وقالوا: الفرح، غاية بذلك ففرحوا عملتها، التي بالحيلة
الدواهي ذات النحس العجوز وقالت منه. أفرس عندنا يكن لم ألنه البطريق؛ قتل نظري
أفريدون. امللك إىل نأخذه به أتيُت إذا املسلمني: بملك إليهم تذهب بأنها أخربتهم حني
وهي دندان، والوزير املكان ضوء معها َه وتوجَّ هت توجَّ الدواهي ذات العجوز إن ثم
فيهما ونفذ قولها، إىل فأجاباها تعاىل. هللا بركة عىل سريوا لهما: تقول عليهما سابقة
إىل ووصلوا الروم، عسكر بهما طت توسَّ حتى بهما سائرًة تََزْل ولم والقدر، القضاء سهم
ألن بسوء؛ لهم يتعرضون وال إليهم ينظرون الكفار وعساكر الضيقة، املذكورة الشعب
وعرفوا الكفار، عساكر إىل دندان والوزير املكان ضوء نظر فلما بذلك. أوصتهم امللعونة
الزاهد، من كرامة هذه إن وهللا دندان: الوزير قال لهم، يتعرَّضوا ولم عاينوهم الكفار أن
نراهم ألننا عميانًا؛ إال الكفار أظن ما وهللا املكان: ضوء فقال الخواص. من أنه شك وال
وإذا وعبادته، وزهده كراماته وتعداد الزاهد، عىل الثناء يف هما فبينما يروننا. ال وهم
غريكما أحد معكما هل وقالوا: عليهما، وقبضوا بهما واحتاطوا عليهما، هجموا قد بالكفار
لهم فقال أيدينا؟ بني الذي اآلَخر الرجَل هذا ترون أََما دندان: الوزير فقال عليه؟ فنقبض
ضوء فقال غريكما. أحًدا نََر لم إننا واملطران والجاثليق والرهبان املسيح وحق الكفار:
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك تعاىل. هللا من لنا عقوبة بنا حلَّ الذي إن وهللا املكان:
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دندان، والوزير املكان ضوء امللك عىل قبضوا ملا الكفار أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الرجَل هذا ترون أََما دندان: الوزير فقال عليه؟ فنقبض غريكما معكما هل لهما: قالوا
أحًدا نرى ما إننا واملطران والجاثليق والرهبان املسيح وحق قالوا: معنا؟ الذي اآلَخر
املبيت، يف يحرسهما َمن بهما ووكَّلوا أرجلهما، يف القيوَد وضعوا قد الكفار إن ثم غريكما،
ذلك، من أكثر إىل يؤدِّي الصالحني عىل االعرتاض إن لبعضهما: ويقوالن فان يتأسَّ فصاَرا

فيه. نحن الذي الضيق من بنا حلَّ ما وجزاؤنا
رشكان، امللك أمر من كان ما وأما دندان، والوزير املكان ضوء أمر من كان ما هذا
معه وَمن هو نهض ثم الصبح، صالة وصىلَّ قام الصباح أصبح فلما الليلة، تلك بات فإنه
ساروا ثم خري، بكل ووعدهم رشكان، قلوبهم وقوَّى الكفار، لقتال بوا وتأهَّ العساكر، من
أرسنا إنَّا مسلمون، يا لهم: قالوا بعيد من الكفار رآهم فلما الكفار، إىل وصلوا أن إىل
آِخركم، عن قتلناكم قتالنا عن ترجعوا لم وإن أمركم، انتظام به الذي ووزيره سلطانكم
بالدنا، من تخرجوا أالَّ عىل فيصالحكم ملكنا إىل بكم نروح فإننا أنفسكم، لنا سلَّمتم وإذا
الحظ كان خاطركم طاب فإن بيشء، نرضكم وال بيشء ترضونا وال بالدكم، إىل تذهبوا وال
سمع فلما معكم. كالمنا آِخر وهذا عرفناكم وقد قتلكم، إال يكون فما أبيتم وإن لكم،
قوته، وضعفت وبكى ذلك، عليه عظم دندان والوزير أخيه أْرسَ َق وتحقَّ كالمهم، رشكان
يف أدب إساءة منهما حصل هل أرسهما؟ سبب ما تَُرى يا نفسه: يف فقال بالهالك، وأيقن
خلًقا منهم فقتلوا الكفار، قتال إىل نهضوا ثم شأنهما؟ ما أو عليه؟ واعرتاَضا الزاهد حق
عليهم وتهاَفَت والسنان، السيف واختضب الجبان، من الشجاُع اليوِم ذلك يف وتبنيَّ كثريًا،
قتال يقاتلون معه وَمن رشكان زال وما مكان، كل من الرشاب عىل الذباب تهاُفت الكفار
وامتألت بالدماء، الوادي سال حتى فوت، الفرصة طلب يف يعرتيه وال املوت، يخاف ال َمن
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وعاد مكانه، إىل ذهب الفريقني من وكلٌّ الجيوش، تفرَّقت الليل أقبل فلما بالقتىل، األرض
والسيف هللا عىل إال منهم يكن لم القليل، إال منهم يبَق ولم املغارة، تلك إىل املسلمون
ُقِتل وإْن واألعيان، األمراء من فارًسا وثالثون خمسة النهار هذا يف منهم ُقِتل وقد تعويل،
األمر، عليه ضاق ذلك رشكان عايََن فلما والركبان. الرجال من آالف ار الكفَّ من بسيفهم

تعاىل. هللا يريده ما إال يكون ال أصحابه: له فقال العمل؟ كيف ألصحابه: وقال
أحد؛ منكم بقي ما للقتال خرجتم إن العسكر: لبقية رشكان قال يوم ثاني كان فلما
تجرِّدوا أن الرشاد فيه عندي الذي والرأي والزاد، املاء من قليل إال عندنا يبَق لم ألنه
َمن كلَّ أنفسكم عن تدفعوا أن ألجل املغارة تلك باب عىل وتقفوا وتخرجوا سيوفكم،
فارس، آالف بعرشة ويأتينا املسلمني عسكر إىل وصل يكون أن الزاهد فلعل عليكم، يدخل
إن أصحابه: له فقال معه. وَمن هو ينظروه لم الكفار ولعل الكفرة، قتال عىل فيعينونا
املغارة، باب وملكوا خرجوا العسكر إن ثم ارتياب. سداده يف وما الصواب، هو الرأي هذا
يدفعون وصاروا يقتلوه، الكفار من عليهم يدخل أن أراد َمن وكلُّ طرَفيْه، يف ووقفوا
باالعتكار. الليل وأقبل النهار، ذهب أن إىل الكفار قتال عىل وصربوا الباب، عن الكفار
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طرفيه، يف ووقفوا املغارة، باب ملكوا املسلمني عسكر أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
قتال عىل وصربوا قتلوه، عليه يهجم أن أراد َمن وكلُّ الباب، عن الكفار يدفعون وصاروا
خمسة إال رشكان امللك عند يبَق ولم باالعتكار، الليل وأقبل النهار وىل أن إىل الكفار
من تعبنا قد فإننا األيام، هذه تنقيض متى لبعضهم: الكفار فقال غري، ال رجًال وعرشون
وعرشون خمسة إال منهم يبَق لم فإنه عليهم، نهجم قوموا بعضهم: فقال املسلمني. قتال
أخذناهم إلينا أنفسهم وسلَّموا انقادوا فإن النار، عليهم نرضم عليهم نقدر لم فإن رجًال،
املسيح رحم فال األبصار، ألويل عربًة يصريوا حتى للنار حطبًا تركناهم أَبَْوا وإن أسارى،
وأرضموا املغارة، باب إىل الحطب حملوا إنهم ثم مثواهم. النصارى مستقر جعل وال أباهم،
عليهم الرئيس بالبطريق إذا كذلك هم فبينما بالبوار، معه وَمن رشكان فأيقن النار، فيه
يشفي أن ألجل أفريدون امللك عند إال قتلهم يكون ال له: وقال بقتلهم، املشري إىل التَفَت
ونسلمهم القسطنطينية، إىل بهم نسافر غٍد ويف أسارى، عندنا نبقيهم أننا فينبغي غليله،
بتكتيفهم، أمروا ثم الصواب. الرأي هو هذا فقالوا: يريد. ما بهم فيفعل أفريدون، امللك إىل

حرَّاًسا. عليهم وجعلوا
انقلب حتى فرشبوا بالرشاب، ودعوا والطعام، باللهو الكفار اشتغل الظالم جنَّ فلما
من معهم َمن وكذلك مقيَّدين، املكان ضوء وأخوه رشكان وكان قفاه، عىل منهم كلٌّ
ضوء فقال الخالص؟ كيف أخي يا له: وقال أخيه إىل رشكان نظر ذلك فعند األبطال،
شدة من َد وتنهَّ رشكان فاغتاظ األقفاص. يف كالطري رصنا وقد أدري، ال وهللا املكان:
مفاتيح وأخذ الحراس، رئيس إىل قام الوثاق من خلص فلما الكتاف، فانقطع غيظه؛
إىل التفت ثم العسكر، بقية وفكَّ دندان، الوزير وفكَّ املكان ضوء وفكَّ جيبه، من القيود
ونأخذ ثالثة، الحراس من أقتل أن أريد إني وقال: دندان، والوزير املكان ضوء أخيه
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أحًدا يعرفوا ال حتى بينهم ونسري الروم، زيِّ يف نصري حتى الثالثة نحن ونلبسها ثيابهم
قتلناهم إذا ألننا صواب؛ غري الرأي هذا إن املكان: ضوء فقال عسكرنا. إىل نتوجه ثم منَّا،
إىل نسري أن السديد والرأي فيقتلوننا، ار الكفَّ إلينا فينتبه شخريهم، أحد يسمع أن نخاف

ذلك. إىل فأجابوه الشعب. خارج
فقال نائمون، وأصحابها مربوطة، خيًال رأوا بقليل الشعب عن بعيًدا صاروا فلما
وعرشين خمسة وكانوا الخيول. هذه من جواًدا منَّا واحد كل يأخذ أن ينبغي ألخيه: رشكان
ثم يعلمها، لحكمة الكفار عىل النوَم هللا ألقى وقد جواًدا، وعرشين خمسة فأخذوا رجًال،
ركبوا ثم اكتفى، حتى والرماح السيوف من السالَح الكفار من يختلس جعل رشكان إن
املكان ضوء فكاك عىل أحد يقدر ال أنه الكفار ظن يف وكان وساروا، أخذوها التي الخيل
من جميًعا خلصوا فلما الهروب، عىل يقدرون ال وأنهم العساكر، من معهما وَمن وأخيه
سرتنا حيث تخافوا ال لهم: وقال رشكان إليهم التَفَت الكفار، من أمن يف وصاروا األرس،
الجبل، فوق تطلعوا أن أريد قال: هو؟ وما فقالوا: صواب. ولعله رأي عندي ولكن هللا،
صيحة كلنا ونصيح اإلسالمية. العساكر جاءتكم لقد وتقولوا: واحدًة، تكبريًة كلكم وا وتكربِّ
فإنهم حيلة، الوقت هذا يف لهم يجدون وال ذلك، من الجمع فيفرتق أكرب. هللا بقول: واحدة
فيقعون بهم، واختلطوا جانب، كل من بهم أحاطوا املسلمني عسكر أن ويظنون سكارى
السيف ويدور بسيوفهم فنقطعهم والنوم، السكر دهشة من بعضهم يف بالسيوف رضبًا
إىل نسري إننا والصواب صواب، غري الرأي هذا إن املكان: ضوء فقال الصباح. إىل فيهم
فقال أحد. منَّا يسلم فلم ولحقونا لنا، تنبَّهوا نا كربَّ إن ألننا بكلمة؛ ننطق وال عسكرنا
ال وهو الرأي، هذا عىل توافقوني أن وأشتهي بأس، علينا ما لنا تنبَّهوا لو وهللا رشكان:
معهم َْت فكربَّ بالتكبري، وصاحوا الجبل، فوق وطلعوا ذلك، إىل فأجابوه خريًا. إال يكون
… الكفار فصاح التكبري، ذلك ار الكفَّ فسمع هللا، خشية من واألحجار واألشجار الجبال
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وهو الرأي، هذا عىل توافقوني أن أشتهي قال: رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
معهم َْت فكربَّ بالتكبري، وصاحوا الجبل، فوق وطلعوا ذلك، إىل فأجابوه خريًا. إال يكون ال
ولبسوا بعضهم عىل فصاحوا ار، الكفَّ فسمعه هللا، خشية من واألحجار واألشجار الجبال
عدده يعلم ال ما بعضهم من قتلوا ثم املسيح، وحق األعداء علينا هجم قد وقالوا: السالح،
رؤساؤهم: فقال أثًرا، لهم يجدوا فلم األسارى، عىل فتَّشوا الصباح كان فلما تعاىل. هللا إال
خلفهم والسعي فدونكم عندنا، كانوا الذين األسارى هم الفعال هذه بكم فعل الذي إن
ركبوا إنهم ثم انذهال. وال خوف لكم يحصل وال الوبال، كأس فتسقوهم تلحقوهم حتى
ضوء رأى فلما بهم، وأحاطوا لحقوهم حتى لحظة إال كان فما خلفهم، وسعوا خيولهم،
بقي وما حصل، قد حصوله من خفُت الذي إن ألخيه: وقال الفزع، به ازداد ذلك املكان
أعىل من املكان ضوء انحدر ثم املقال، عن السكوت رشكان فلزم الجهاد. إال حيلة لنا
العباد. رب طاعة يف أنفسهم وبيع الجهاد، عىل وعوَّلوا الرجال، معه ت وكربَّ وكربَّ الجبل،
عىل والسالم والصالة والتكبري، بالتهليل يصيحون بأصوات وإذا كذلك هم فبينما
ُمقِبلني، املوحدين وعساكر املسلمني، جيوش فرأوا الصوت جهة إىل فالتفتوا النذير، البشري
من معه وَمن هو َ وكربَّ وهلََّل الكافرين، عىل رشكان وحمل قلوبهم، قويت رأوهم فلما
فتبعهم الجبال، عرض يف الكفار عساكر وتفرَّقت كالزالزل، األرض ِت فارتجَّ املوحدين،
هو املكان ضوء يزل ولم األبدان، عن الرءوس منهم وأطاحوا والطعان، بالرضب املسلمون
باالعتكار، الليل وأقبل النهار، وىلَّ أن إىل الكافرين أعناق يف يرضبون املسلمني من معه وَمن
وأرشق الصباح، أصبح فلما ليلهم. طول مستبرشين وباتوا بعضهم، إىل املسلمون انحاز ثم
فارس ألف عرشون ومعهما األتراك، مقدم ورستم الديلم، مقدم بهرام رأوا والح، بنوره
عليه، وسلَّموا الفرسان، َل ترجَّ املكان ضوء رأوا فلما العوابس، كالليوث عليهم ُمقِبلني
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القوم وهالك املسلمني، بنرص أبرشوا املكان: ضوء لهم فقال يَديْه، بني األرض وقبَّلوا
القيامة. يف األجر وعظيم بالسالمة، بعضهم هنَّئوا ثم الكافرين.

والحاجب رستم واألمري بهرام األمري أن املكان، هذا إىل مجيئهم يف السبب وكان
إىل وصلوا حتى منشورة رءوسهم عىل والرايات املسلمني بجيوش ساروا ملا الكبري
كل يف واستعدوا والقالع، األبراج وملكوا األسوار، عىل طلعوا قد الكفار رأوا القسطنطينية،
قعقعة سمعوا وقد املحمدية، واألعالم اإلسالمية، العساكر بقدوم علموا حني مناع، حصن
الغبار، تحت من خيولهم حوافر وسمعوا املسلمني، فرأوا ونظروا الصياح، وضجة السالح،
القرآن، بتالوة املسلمني أصوات وسمعوا املنهمر، والسحاب املنترش، كالجراد هم فإذا
من الدواهي ذات العجوز دبَّرته ما بذلك ار الكفَّ إعالم يف السبب وكان الرحمن، وتسبيح
الرجال كثرة من الزاخر كالبحر العساكر قربت حتى ومكرها، وبهتانها وعهرها، زورها
خطر عىل بقينا إننا أمري، يا الديلم: ألمري الرتك أمري فقال والصبيان، والنساء والفرسان،
كالبحر الذي العاَلم هذا وإىل األبراج، تلك إىل فانظر األسوار، فوق الذين األعداء من
رشه جاسوس من نأمن وال مرة، مائة قدرنا الكفار هؤالء إن باألمواج، املتالطم العجاج
خصوًصا مددهم، ينقطع وال عددهم، يُحَىص ال الذين األعداء من خطر عىل أننا فيخربهم
لغيبتهم فينا يطمعون ذلك فعند دندان، األَجلِّ والوزير وأخيه املكان ضوء امللك غيبة مع
عرشة أنت تأخذ أن الرأي ومن ناٍج، منَّا ينجو وال آِخرنا، عن بالسيف فيمحقوننا عنَّا؛
طلب يف ملوخنا ومرج مطروحني دير إىل بهم وتذهب واألتراك، املواصلة من فارس آالف
ضيَّقوا قد الكفار كان إن عنهم الفرج يف سببًا كنتم أطعتموني فإن وأصحابنا، إخواننا
مرسعني، إلينا ترجعوا أن ينبغي هتم توجَّ وإذا عيلَّ، لوم فال تطيعوني لم وإن عليهم،
فارس، ألف عرشين وانتخبَا كالَمه، املذكور األمريُ َقِبَل فعندها الظن. سوء الحزم من فإن

املشهور. والدير املذكور، املرج طالبني الطرقات يقطعون وساروا
الدواهي، ذات العجوز أمر من كان ما وأما مجيئهم، سبب أمر من كان ما هذا
الكفار، أيدي يف دندان والوزير رشكان وأخاه املكان ضوء السلطان أوقعت ملا فإنها
املسلمني، عسكَر ألحق أن أريد إني للكفار: وقالت وركبته جواًدا العاهرة تلك أخذت
سمعوا فإذا هلكوا، أصحابهم أن فأُعِلمهم القسطنطينية، يف ألنهم هالكهم؛ عىل وأتحيَّل
أفريدون امللك عىل أنا أدخل ثم جمعهم، وتفرَّق حبلهم، وانرصم شملُهم، تشتَّت مني ذلك
فيخرجان الخرب، بهذا وأخربهما الروم، ملك حردوب امللك وولدي القسطنطينية، ملك
األرض تقطع سارت إنها ثم منهم. أحًدا يرتكون وال ويهلكونهم، املسلمني إىل بعساكرهما
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١٠٠ الليلة كانت فلما

فدخلت ورستم، بهرام عسكر لها الَح الصباح أصبح فلما الليل، طول الجواد ذلك عىل
نفسها: يف تقول وهي قليًال ْت وتمشَّ خرَجْت ثم هناك، جوادها وأخفت الغابات، بعض
نظرت منهم قربت فلما القسطنطينية. حرب من منهزمني رجعوا قد املسلمني عساكر لعل
خائفني وال منهزمني، غري أتوا أنهم فعلمت منكسة، غري فرأتها أعالمهم، قت وتحقَّ إليهم،
الشيطان مثل الشديد بالجري نحوهم أرسعت ذلك عايَنَْت فلما وأصحابهم، ملكهم عىل
حزب جهاد إىل الرحمن جند يا الَعَجل الَعَجل لهم: وقالت إليهم، وصلت أن إىل املريد
ويل يا لها: وقال يديها، بني األرض وقبََّل َل وترجَّ عليها، أقبََل بهرام رآها فلما الشيطان.
أخذوا ملا أصحابنا فإن األهوال، وشديد الحال، سوء عن تسأل ال فقالت: وراءك؟ ما هللا،
عليهم خرج ذلك فعند القسطنطينية، إىل هوا يتوجَّ أن أرادوا مطروحني دير من املال

الكفار. من بأس ذو جرَّار عسكر
ولم هلك، أكثرهم إن وقالت: ووجًال، إرجاًفا الحديث عليهم أعادت امللعونة إن ثم
يف فقال: فارَقتْهم؟ متى الزاهد، أيها بهرام: فقال رجًال. وعرشون خمسة إال منهم يبَق
قدَميْك عىل ماٍش وأنت البعيدة، األرض لك طوى الذي سبحان بهرام: فقال هذه. ليلتي
ظهر عىل ركب ثم اإلشارة. وحي امللهمني الطيَّارة، األولياء من لكنك جريدة، عىل متكئًا
قوة وال حول ال وقال: والبهتان، اإلفك ذات من سمعه بما وحريان مدهوش وهو جواده
يقطعون جعلوا ثم معه، وَمن سلطاننا وأُِرس صدورنا، وضاقت تعبنا، ضاع لقد باهلل، إال
فرأوا الشعب، رأس عىل أقبلوا َحر السَّ وقت كان فلما ونهاًرا. ليًال وعرًضا طوًال األرض
النذير، البشري عىل والسالم والصالة والتكبري، بالتهليل يناديان رشكان وأخاه املكان ضوء
صياًحا عليهم وصاحوا بالقفار، السيل إحاطة بالكفار وأحاطوا وأصحابه هو فحمل
فاَح والح، بنوره وأرشق الصباح، أصبح فلما الجبال، منه َعْت وتصدَّ األبطال، منه ْت ضجَّ
بني األرض فقبَّلوا ذكره، تقدَّم كما ببعضهم وتعارفوا ونرشه، ِطيبَه املكان ضوء من لهم
من بوا فتعجَّ املغارة، يف لهم جرى بما رشكان وأخربهم رشكان، وأخيه املكان ضوء يدي
وقلوبنا هناك، أصحابنا تركنا ألننا القسطنطينية؛ إىل بنا أرسعوا لبعضهم: قالوا ثم ذلك،
يقوِّي املكان ضوء وكان الخبري، اللطيف عىل وتوكَّلوا املسري، يف أرسعوا ذلك فعند عندهم.

األبيات: هذه وينشد الثبات، عىل املسلمني

أَْم��ِري ِف��ي َربُّ يَ��ا ِب��اْل��َع��ْوِن ِل��ي ِزْل��َت َف��َم��ا ��ْك��ِر َوال��شُّ اْل��َح��ْم��ِد ُم��ْس��تَ��ْوِج��َب يَ��ا اْل��َح��ْم��ُد َل��َك
ال��دَّْه��ِر أَبَ��َد ال��رََّدى أَْخ��َش َف��َل��ْم َك��ِف��ي��ًال ِل��ي َوُك��نْ��َت اْل��ِب��َالِد ِف��ي َغ��ِري��بً��ا َرِب��ي��ُت
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َوال��نَّ��ْص��ِر ��َج��اَع��ِة ال��شَّ َس��يْ��َف َوَق��لَّ��ْدتَ��ِن��ي َونِ��ْع��َم��ًة َوُم��ْل��ًك��ا َم��اًال َوأَْع��َط��يْ��تَ��ِن��ي
ِب��اْل��َغ��ْم��ِر ُج��وِدَك َف��يْ��ِض ِم��ْن ِل��ي ُج��ْدَت َوَق��ْد ��ًرا ُم��َع��مِّ اْل��َم��ِل��ي��ِك ِظ��لَّ َوَخ��وَّْل��تَ��ِن��ي
��رِّ ال��شَّ َع��َل��ى يَ��ْق��ِض��ي ��رَّ ال��شَّ أَنَّ َف��أَيْ��َق��نْ��ُت َح��ِذْرتُ��ُه َخ��ْط��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن َوَس��لَّ��ْم��تَ��ِن��ي
ُح��ْم��ِر ُح��َل��ٍل ِف��ي ��ْرِب ِب��ال��ضَّ َرَج��ُع��وا َوَق��ْد َص��ْوَل��ًة ال��رُّوِم َع��َل��ى ُص��ْل��نَ��ا َق��ْد ِب��َف��ْض��ِل��َك
اْل��ُح��رِّ ��يْ��َغ��ِم ال��ضَّ َع��ْوَدَة َع��َل��يْ��ِه��ْم َوُع��ْدُت َه��ِزي��َم��ًة ُه��ِزْم��ُت َق��ْد أَنِّ��ي َوأَْظ��َه��ْرُت
اْل��َخ��ْم��ِر َق��ْه��َوِة َال اْل��َم��ْوِت ِب��َك��أِْس نَ��َش��اَوى َك��أَنَّ��ُه��ْم َص��ْرَع��ى اْل��َق��اِع ِف��ي تَ��َرْك��تُ��ُه��ُم
َواْل��بَ��ْح��ِر اْل��بَ��رِّ ِف��ي ��ْل��َط��اُن ال��سُّ َل��نَ��ا َوَص��اَر ُك��لُّ��َه��ا اْل��َم��َراِك��ُب ِب��أَيْ��ِدي��نَ��ا َوَص��اَرْت
َواْل��َح��َض��ِر اْل��بَ��ْدِو َل��َدى َش��اَع��ْت َك��َراَم��تُ��ُه الَّ��ِذي اْل��َع��اِب��ُد ال��زَّاِه��ُد إَِل��يْ��نَ��ا َوَج��اءَ
أَْم��ِري ِم��ْن َك��اَن َم��ا ال��نَّ��اِس ِع��نْ��َد َش��اَع َوَق��ْد َك��اِف��ٍر ُك��لِّ ِم��ْن ال��ثَّ��أِْر ِألَْخ��ِذ أَتَ��يْ��نَ��ا
نَ��ْه��ِر َع��َل��ى تَ��ْع��لُ��و اْل��ُخ��ْل��ِد ِف��ي ُغ��َرٌف َل��ُه��ْم َف��أَْص��بَ��ُح��وا ِرَج��اًال ِم��نَّ��ا َق��تَ��لُ��وا َوَق��ْد

أفعاله، عىل وشكره بالسالمة، رشكان أخوه هنَّأه شعره، من املكان ضوء فرغ فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املسريَ. ُمِجدِّين هوا توجَّ إنهم ثم
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عىل وشكره بالسالمة، املكان ضوء أخاه هنَّأ رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ما وأما أمرهم، من كان ما هذا عساكرهم. طالبني املسريَ ُمِجدِّين هوا توجَّ إنهم ثم أفعاله،
الغابة، إىل عادت ورستم بهرام عسكر الَقْت ملا فإنها الدواهي، ذات العجوز أمر من كان
املحاِرصين املسلمني عسكر عىل أرشفت حتى سريها يف وأرسعت وركبته، جوادها وأخذت
الحاجب، فيه الذي الرسادق إىل به وأتَْت جوادها، وأخذت نزلت إنها ثم للقسطنطينية،
ا عمَّ سألها ثم الزاهد. بالعابد مرحبًا وقال: باإليماء، إليها وأشار قائًما، لها نهض رآها فلما
واألمري رستم األمري عىل أخاف إني وقالت: املتلف، وبهتانها املرجف بخربها فأخربته جرى،
يف وكانَا معه، وَمن امللك إىل وأرسلتهما الطريق، يف عسكرهما مع القيتهما قد ألني بهرام؛
من جملًة ترسل أن الساعة هذه يف أردُت وإني منهم، أكثر والكفار فارس، ألف عرشين

الَعَجل. الَعَجل لهم: وقالت آِخرهم. عن يهلكوا لئال برسعة يلحقوهم حتى عسكرك
لهم فقالت وبكوا، عزائمهم انحلَّْت الكالم، ذلك منها واملسلمون الحاجب سمع فلما
األمة من سلف بَمن أسوة فلكم الرزية، هذه عىل واصربوا باهلل استعينوا الدواهي: ذات
ولكنه أحد، لكل املوت من بد وال شهيًدا، يموت مَلن أعدَّها القصور ذات فالجنة املحمدية،
بهرام، األمري بأخي دعا الدواهي ذات اللعينة كالم الحاجب سمع فلما أحمد. الجهاد يف
بالسري، وأمره عوابس، أبطاًال فارس آالف عرشة له وانتخب تركاش، له يقال فارًسا وكان
رشكان رأى الصباح أصبح فلما املسلمني، من قرب حتى الليل وطول اليوم ذلك يف فسار
من يكونوا أن فإما علينا، ُمقِبلة عساكر هذه إن وقال: املسلمني، عىل فخاف الغبار ذلك
عىل اعرتاَض فال الكفار عسكر من يكونوا أن وإما املبني، النرص هو فهذا املسلمني، عسكر
من بروحي أفديك فإني أبًدا، تََخْف ال له: وقال املكان، ضوء أخيه إىل أتى إنه ثم األقدار.



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

بد فال أعداءنا هؤالء كان وإن اإلنعام، مزيد فهذا اإلسالم عسكر من هؤالء كان فإن الردى،
شهيًدا. إال أموت أالَّ يل يدعو أن ألسأله موتي؛ قبل العابد أقابل أن أشتهي لكن قتالهم، من
هللا. رسول محمد هللا إال إله ال عليها: مكتوبًا الَحْت قد بالرايات وإذا كذلك هم فبينما
ثم عليكم. خوًفا إال أتينا وما وسالمة، بعافية قالوا: املسلمني؟ حال كيف رشكان: فصاح
السلطان كيف موالنا، يا وقال: يَديْه، بني األرض وقبََّل جواده، عن العسكر رئيس َل ترجَّ
له: قال ثم بخري. فقال: ساملون؟ الجميع هم أََما بهرام، وأخي ورستم دندان، والوزير
وأرسلهما ورستم، بهرام أخي لقي أنه ذكر وقد الزاهد، قال: بخربنا؟ أخربكم الذي وَمن
ذلك، بخالف إال األمر أرى وما كثريون، وهم بهم أحاطوا قد الكفار إن لنا وقال إليكم،
قدَميْه، عىل سائًرا كان له: فقالوا إليكم؟ الزاهد وصول وكيف له: فقالوا منصورون. وأنتم
هللا، ويل أنه شك ال رشكان: فقال . امُلِجدِّ للفارس أيام عرشة مسرية وليلة يوم يف وقطع
الكفر أهل قتال عىل يحرِّضهم اإليمان أهل عسكرنا عند تركناه له: قالوا هو؟ وأين
َمن عىل موا وترحَّ الزاهد، وسالمة سالمتهم عىل هللا وحمد بذلك، رشكان ففرح والطغيان.
هم فبينما سريهم، يف ُمِجدِّين ساروا ثم مسطوًرا. الكتاب يف ذلك كان وقالوا: منهم، ُقِتل
وقال: رشكان إليه فنظر النهار، منه وأظلم األقطار، سدَّ حتى طار قد بغبار وإذا كذلك
ومأل املرشقني، سدَّ الغبار هذا ألن اإلسالم؛ عسكر كرسوا قد الكفار يكون أن أخاف إني
وما األيام، حالك من سواًدا أشد الظالم من عموٌد الغبار ذلك تحت من الح ثم الخافقني.
الخيل إليها فتسارعت القيامة، يوم هول من أشد وهي الدعامة، تلك منهم تقرب زالت
تقبيل عىل فازدحموا إليه، املشار الزاهد فرأوا الحال، هذا سوء سبب ما لينظروا والرجال
فأدِركوا باملسلمني، غدروا الكفار إن الظالم، ومصباح األنام، خري أمة يا ينادي: وهو يَديْه
ونزل الخيام، يف عليهم هجموا فإنهم اللئام، الكفرة أيدي من وأنقذوهم املوحدين، عساكَر

آمنني. مكانهم يف وكانوا املهني، العذاب بهم
وهو جواده عن َل وترجَّ الخفقان، شدة من قلبه طار الكالم ذلك رشكان سمع فلما
الرجال من العسكر وبقية املكان، ضوء أخوه وكذلك ورجَليْه، الزاهد يد قبََّل ثم حريان،
من نافر قلبي إن وهللا وقال: جواده عن ل يرتجَّ لم فإنه دندان، الوزير إال والركبان،
أصحابكم وأدركوا فاتركوه املفاسد، غري الدين يف للمتنطِّعني عرفت ما ألني الزاهد؛ هذا
عمر امللك مع غزوت فكم العاملني، رب رحمة باب عن املطرودين من هذا فإن املسلمني،
نظرت أََما الفاسد، الظنَّ هذا دَْع رشكان: له فقال املكان. هذا أرايض ودسُت النعمان،
تغتبه؛ فال والنبال؟ بالسيوف يبايل وال القتال، عىل املؤمنني يحرِّض وهو العابد هذا إىل
أعدائنا، قتال عىل لنا تحريضه إىل وانظر مسمومة، الصالحني ولحوم مذمومة، الغيبة ألن

466



١٠١ الليلة كانت فلما

إن ثم الشديد. العذاب يف سابًقا أوَقَعه أن بعَد البعيَد له طوى ما يحبه تعاىل هللا أن ولوال
الناسك الزاهد أيها اركب له: وقال لريكبها، الزاهد إىل نوبية بغلًة يقدموا أن أمر رشكان
هذا أن دروا وما املطلوب، ليناَل الزُّْهَد وأظَهَر الركوب، عن وامتنع ذلك، يقبل فلم العابد.

الشاعر: مثله يف قال الذي هو العاهر الزاهد

َص��اَم��ا َوَال َص��لَّ��ى َال اْألَْم��َر َق��َض��ى ��ا َل��مَّ يَ��ْط��لُ��بُ��ُه َك��اَن َألَْم��ٍر َوَص��اَم َص��لَّ��ى

لالغتيال، املحتال الثعلب كأنه والرجال، الخيل بني ماشيًا زال ما الزاهد ذلك إن ثم
عىل أرشفوا حتى سائرين زالوا وما الرحمن، وتسبيح القرآن، بتالوة صوته رافًعا وسار
الهزيمة عىل أرشف قد والحاجب االنكسار، حالة يف رشكان فوجدهم اإلسالم، عسكر
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك ار. والفجَّ األبرار بني يعمل والسيف والفرار،

املباح.

467





١٠٢ الليلة كانت فلام

االنكسار، حالة يف وهم املسلمني أدرك ملا رشكان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وكان ار، والفجَّ األبرار بني يعمل والسيف والفرار، الهزيمة عىل أرشف قد والحاجب
ورستم بهرام رأت ملا الدين عدوة الدواهي ذات اللعينة أن املسلمني خذل يف السبب
املسلمني، عسكر نحو هي سارت املكان، ضوء وأخيه رشكان نحو بعسكرهما ساَرا قد
املسلمني عسكر بني تفرِّق أن بذلك وقْصُدها ذكره، َم تقدَّ كما تركاش األمريَ وأنفذت
صوتها بأعىل الروم بطارقة ونادت القسطنطينية، وقصدت تركتهم ثم يضعفوا، أن ألجل
هو ليقرأه أفريدون ملككم إىل وأوصلوه الكتاب، هذا فيه ألربط حبًال أدلوا وقالت:
فيه فربطت حبًال، لها فأَْدَلْوا ونواهيه. أمره من فيه بما ويعمالن الروم، ملك وولدي
إىل الدواهي ذات الكربى والطامة العظمى الداهية عند «من مضمونه: وكان الكتاب،
وقد مطمئنني، فكونوا املسلمني، هالك عىل حيلًة لكم دبَّرت فإني بعُد؛ أما أفريدون. امللك
فانكَرسْت بذلك وأخربتُهم عسكرهم، إىل هُت توجَّ ثم ووزيرهم، سلطانهم وأرست أرستهم
أرسلُت حتى للقسطنطينية املحارصين العسكَر خدعت وقد قوتهم، وضعفت شوكتهم،
القليل؛ إال منهم بقي وما املأسورين، خالف تركاش األمري مع فارس ألف عرش اثني منهم
عليهم وتهجمون النهار، هذا بقية يف عسكركم بجميع إليهم تخرجون أنكم منكم فاملراد
نظر قد املسيح فإن آِخرهم، عن واقتلوهم سواء، إال تخرجون ال ولكنكم خيامهم، يف

فعلته.» قد الذي فعيل ينىس أالَّ املسيح من وأرجو عليكم، تعطفت والعذراء إليكم،
ملك إىل الحال يف وأرسل شديًدا، فرًحا فرح أفريدون امللك إىل كتابها وصل فلما
فإنه أمي، مكر انظر وقال: ففرح، عليه الكتاب وقرأ وأحرضه، الدواهي ذات ابن الروم
عِدَم ال أفريدون: امللك فقال املخوف. اليوم هول عن تنوب وطلعتها السيوف، عن يُغِني
بالرحيل ينادوا أن البطارقة أمر إنه ثم ولؤمك. مكرك من أخالك وال أمك، طلعَة املسيُح



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

والعصابة النرصانية عساكر وخرجت القسطنطينية، يف الخرب وشاع املدينة، خارج إىل
العباد، برب وكفروا واإللحاد، الكفر بكلمة وأعلنوا الِحَداد، السيوف وجرَّدوا الصليبية،
غائب، سلطاننا أن علموا وقد إلينا، وصلوا قد الروم إن قال: ذلك، إىل الحاجب نظر فلما
ونادى: الحاجب واغتاظ املكان. ضوء امللك إىل َه توجَّ قد عسكرنا وأكثر علينا هجموا فربما
أن فاعلموا نُِرصتم، صربتم وأن هلكتم، هربتم إن املتني، الدين وحماة املسلمني، عسكر يا
إليكم ونظر فيكم، هللا باَرَك اتساعه، هللا أوجد إال أمر ضاق وما ساعة، صرب الشجاعة

الرحمة. بعني
والرضب، بالطعن الحرب رحى وداَرْت دون، املوحِّ وصاَح املسلمون، َ كربَّ ذلك فعند
وشدوا والرهبان، القسوس وقسس والبطاح، األودية الدم ومأل والرماح، الصوارم وعملت
القرآن، بتالوة وصاحوا الديَّان، امللك بتكبري املسلمون وأعلن الصلبان، ورفعوا الزنانري
املالئكة وطافت األبدان، عن الرءوس وطارت الشيطان، بحزب الرحمن حزب واصطدم
الليل وأقبل النهار وىلَّ أن إىل يعمل السيف يزل ولم املختار، النبي أمة عىل األخيار
وطمع املهني، العذاب من ينجوا أن وحسبوا باملسلمني، الكفار أحاط وقد باالعتكار،
ورجا وعسكره، هو الحاجب فركب وبان، الفجر طلع أن إىل اإليمان أهل يف املرشكون
وثبت القمم، وطارت قدم عىل الحرب وقامت باألمم، األمم واختلطت ينرصه، هللا أن
األبطال تطاوحت حتى وحكم، املوت قايض وقىض وانهزم، الجبان ووىلَّ وتقدَّم، الشجاع
بعض الروم وملك أماكنهم، عن املسلمون ر وتأخَّ املروُج، باألموات وامتألت الرسوج، عن

والفرار. والهزيمة االنكسار، عىل املسلمون وعزم ومساكنهم، خيامهم
أقبل فلما املوحدين، ورايات املسلمني، بعساكر رشكان بقدوم وإذا كذلك، هم فبينما
وكذلك دندان، الوزير بعدهما وحمل املكان، ضوء وتبعه الكفار عىل حمل رشكان عليهم
وغاب عقولهم، طارت ذلك رأوا ملا فإنهم تركاش، وأخوه ورستم بهرام، الديلم أمري
األبرار، بأصحابهم األخيار املسلمون واجتمع األقطار، مأل حتى الغبار وثار معقولهم،
املسلمون، وفرح ونرصه، بتأييده وهنَّأه صربه، عىل فشكره بالحاجب، رشكان واجتمع
إىل الكفار نظر فلما جهادهم، يف هللا وأخلصوا أعدائهم، عىل وحملوا قلوبهم، وقويت
واستغاثوا والثبور، بالويل صاحوا اإلسالمية، اإلخالص كلمة وعليها املحمدية، الرايات
وقد القتال، عن أيديهم وانقبضت املسخم، والصليب ومريم، حنا ونادوا الديور، ببطارقة
وعندهم امليرسة، يف واآلَخر امليمنة، يف أحدهما وصار الروم، ملك عىل أفريدون امللك أقبل
ثم وزلزال، فزع يف كانوا وإن للنزال، واصطفوا وسًطا، فوقف الويا ى يُسمَّ مشهور فارس
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ملك يا له: وقال املكان، ضوء أخيه عىل رشكان أقبل ذلك فعند عساكرهم، املسلمون صفَّ
العسكر من أقدِّم أن أِحبُّ ولكن مرادنا، غاية وهذا الِرباز، يريدون أنهم شكَّ ال الزمان،
الرأي صاحب يا تريد ماذا السلطان: فقال املعيشة. نصف التدبري فإن ثابت، عزم له َمن
يف دندان الوزير يكون وأن الكفار، عسكر قلب يف أكون أن أريد رشكان: فقال السديد؟
األيرس، الجناح يف رستم واألمري األيمن، الجناح يف بهرام واألمري امليمنة، يف وأنت امليرسة،
اعتمادنا، هللا بعد وعليك عمادنا، ألنك والرايات؛ األعالم تحت تكون العظيم امللك أيها وأنت
الصياح، وارتفع ذلك، عىل املكان ضوء فشكره يؤذيك. أمر كل من نفديك كلنا ونحن

الصفاح. وُجرِّدت
عىل راكبًا رأوه قرب فلما الروم، عسكر من ظهر قد بفارس وإذا كذلك، هم فبينما
سجادة وعليها الحرير، أبيض من وبرذعتها السيوف، وقع من بصاحبها تفرُّ قطوف بغلة
الصوف من مدرعة عليه الهيبة، ظاهر الشيبة مليح شيخ ظهرها وعىل كشمري، شغل من
رسول إني وقال: املسلمني، عسكر من قرب حتى وينهض بها يُِرسع يزل ولم األبيض،
الرسالة. أبلغكم حتى واإلقالة األماَن فأعطوني البالغ، إال الرسول عىل وما أجمعني، إليكم
الشيخ، َل ترجَّ ذلك فعند سنان. طن وال سيف، حرب تخَش فال األمان، لك رشكان: له فقال
له فقال اإلحسان، راجي خضوع له وخضع السلطان، يَدي بني عنقه من الصليب وقلع
نصحته فإني أفريدون، امللك عند من رسول إني فقال: األخبار؟ من معك ما املسلمون:
حْقُن الصواب أن له وبيَّنُْت الرحمانية، والهياكل اإلنسانية، الصور هذه تلف عن ليمتنع
فديُت إني لكم: يقول وهو ذلك، إىل فأجابني الهيجاء، يف فارسني عىل واالقتصار الدماء،
يبقى فال قتلني فإن بروحه، عسكره ويفدي مثيل املسلمني ملك َفْليفعل بروحي، عسكري

ثبات. اإلسالم لعسكر يبقى فال قتلته وإن ثبات، الكفار لعسكر
اإلنصاف، هو هذا فإن ذلك، إىل أجبناه إنَّا راهب، يا قال: الكالم هذا رشكان سمع فلما
فارس وهو املسلمني، فارس فإني عليه، وأحمل إليه، أبرز أنا وها خالف، منه يكون فال
أيها إليه فارجع املفر، غري املسلمني لعسكر يبقى وال بالظفر، فاَز قتلني فإْن الكافرين،
اليوم، هذا يف تعب عىل سفرنا من أتينا ألننا غٍد؛ يف يكون الِرباز إن له وقل الراهب،
أفريدون امللك إىل وصل حتى مرسور، وهو الراهب فرجع لوم. وال عتب ال الراحة وبعد
والرتح، الهمُّ عنه وزال الفرح، غاية أفريدون امللك ففرح بذلك؛ وأخربهما الروم، وملك
فإذا بالسنان، وأطعنهم بالسيف، أرضبهم هو هذا رشكان أن شك ال نفسه: يف وقال
أفريدون امللَك كاتبَِت الدواهي ذات كانت وقد قوتهم. وضعفت همتهم، انكرست قتلتُه
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من أفريدون وحذَّرت الفرسان، وشجاع الشجعان، فارس هو رشكان إن له وقالت بذلك،
بالحجارة ويرمي القتال، أنواع كلَّ يقاتل كان ألنه عظيًما؛ فارًسا أفريدون وكان رشكان،
الراهب قول سمع فلما الشديد، البأس من يخىش وال الحديد، بالعمود ويرضب والنبال،
أنه ويعلم بنفسه، واثق ألنه الفرح؛ شدة من يطري أن كاد الِرباز، إىل أجاب رشكان أن من

به. ألحد طاقَة ال
أقبلت الصباح، كان فلما خمور، ورشب ورسور، فرح يف الليلة تلك الكفار بات ثم
راكب وهو امليدان يف برز قد بفارس هم وإذا الصفاح، وبيض الرماح، بسمر الفوارس
الفارس ذلك وعىل شداد، قوائم وله والجالد، للحرب ُمَعدٍّ الجياد، الخيل من جواد عىل
أبرت، صارم يده ويف الجوهر، من مرآة صدره ويف الشديد، للبأس ُمَعدٌّ الحديد، من درٌع
َمن وقال: وجهه عن كشف الفارس إن ثم اإلفرنج. عمل غريب من خولنج وقنطارية
شواهي بربكة املغمور أفريدون أنا يراني، فسوف يعرفني لم وَمن اكتفاني، فقد عرفني
عىل راكب وهو رشكان املسلمني فارس وجهه يف خرج حتى كالمه تمَّ فما الدواهي. ذات
وهو والجواهر، بالدر مزركشة عدة وعليه األحمر، الذهب من ألًفا يساوي أشقر، جواد
بني جواده ساق ثم الصعاب، األمور ويهون الرقاب، يقد مجوهر، هندي بسيف متقلِّد
أتظنني ملعون، يا ويلك له: وقال أفريدون نادى ثم بالعني، تنظره والفرسان الصفني،

امليدان؟ حومة يف معك يثبت وال الفرسان، من القيَت كَمن
بحران أو يصطدمان، جبالن كأنهما االثنان فصار صاحبه، عىل منهما كلٌّ حمل ثم
ورضب وجدٍّ، وهزٍل ، وفرٍّ كرٍّ يف يزاَال ولم وافرتََقا، والتَصَقا وتباَعَدا، تقاَربَا ثم يلتطمان،
إن يقول: والبعض غالب. رشكان إن يقول: وبعضهم إليهما، ينظران والجيشان وطعن،
الغبار وعال والقال، القيل بطل حتى الحال هذا عىل الفارسان يزل ولم غالب. أفريدون
له: وقال رشكان عىل أفريدون امللك وصاح االصفرار، إىل الشمس ومالت النهار، ووىلَّ
غدار، أنك غري مغوار، وبطل كرار، فارس إال أنت ما الصحيح، واالعتقاد املسيح وحق
وقومك الصنديد، قتال وقتالك حميد، غري فعلك أرى ألني األخيار؛ طبع هو ما وطبعك
ديني وحق وإني القتال، إىل وتعود جوادك، غري لك أخرجوا هم وها العبيد، إىل ينسبونك
تغريِّ فال الليلة هذه يف قتايل تريد كنَت فإن وطعانك، رضبك وأتعبني قتالك، أعياني قد

وقتالك. كرمك للفرسان يظهر حتى جوادك؛ وال عدتك من شيئًا
إىل ينسبونه حيث حقه، يف أصحابه قول من اغتاظ الكالم هذا رشكان سمع فلما
عدة، وال جواًدا له وا يغريِّ أالَّ ويأمرهم إليهم، يشري أن وأراد رشكان، إليهم فالتَفَت العبيد،
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أنها فعلم أحًدا، يجد فلم وراءه، فالتفت رشكان، إىل وأرسلها حربته، هزَّ بأفريدون وإذا
ساوى حتى عنها فمال أدركته، قد بالحربة وإذا برسعة، وجهه فردَّ امللعون، من حيلة
فكشطت الصدر، عايل رشكان وكان صدره، عىل الحربة فجرت رسجه، قربوص برأسه
أفريدون امللعون ففرح الدنيا؛ عن وغاب واحدة، صيحة فصاح صدره، جلدَة الحربة
وبكى الطغيان أهل فهاج بالفرح، ونادى الكفار، عىل فصاح قتله، قد أنه وعرف بذلك،
أرسل يقع، أن كاد حتى الجواد عىل مائًال أخاه املكان ضوء رأى فلما اإليمان، أهل
والتقى املسلمني، عىل ار الكفَّ وحمل إليه، به وأتوا األبطال إليه فتسابقت الفرسان، نحوه
دندان. الوزير رشكان إىل الناس أسبق وكان اليماني، وعمل الصفان، واختلط الجيشان،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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رشكان رضب قد اللعني رأى ملا املكان ضوء امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وأمري دندان، الوزير إليه الناس أسبق وكان الفرسان، إليه فأرسل مات، أنه ظنَّ بالحربة
أخيه إىل به ورجعوا فأسندوه، جواده عن مال وقد فلحقوه الديلم، وأمري بهرام الرتك
وتقصفت النزال، واشتدَّ والطعان، الحرب إىل وعادوا الغلمان، به أوصوا ثم املكان، ضوء
يعمل السيف يزل ولم مائل، وعنق سائل، دم إال يَُرى فال والقال، القيل وبطل النصال،
فنادوا القتال، عن الطائفتان وكلَِّت الليل، أكثر ذهب أن إىل الشقاق واشتدَّ األعناق، يف
أفريدون، ملكهم إىل الكفار جميع َه وتوجَّ خيامها، إىل طائفة كل ورجعت باالنفصال،
أفريدون امللك إن ثم برشكان، بظفره والرهبان القسوس وهنَّأه يَديْه، بني األرض وقبَّلوا
قوَّى له: وقال الكفار ملك عليه وأقبل مملكته، كريس عىل وجلس القسطنطينية دخل
تدعو ما الدواهي ذات الصالحة األم من واستجاب مساِعَدك، زال وال ساِعَدك، املسيح
يكون غٍد يف أفريدون: فقال رشكان. بعد إقامة لهم بقي ما املسلمني أن واعلم لك، به
األدبار، يولون عسكرهم فإن وقتلته، املكان ضوء وطلبت النزال، إىل خرجت إذا االنفصال

الفرار. إىل ويركنون
رجع ملا املكان ضوء فإن اإلسالم، عسكر من كان ما وأما الكفار، أمر من كان ما هذا
األهوال، وأشد األحوال، أسوأ يف وجده عليه دخل فلما بأخيه، إال شغل له يكن لم الخيام إىل
إحضار رأيهم اقتىض عليه دخلوا فلما للمشورة، وبهرام ورستم دندان، بالوزير فدعا
الليلة، تلك عنده وسهروا الزمان. بمثله يسمح لم وقالوا: بكوا ثم رشكان، لعالج الحكماء
بيده فلمس إليه قام املكان ضوء رآه فلما يبكي، وهو الزاهد عليهم أقبل الليل آِخر ويف
الصباح، إىل عنده سهرانًا زال وما الرحمن، بآيات وعوَّذه القرآن، من شيئًا وتال أخيه، عىل
ضوء السلطان ففرح وتكلم، فمه يف لسانه وأدار عينيه، وفتح رشكان، استفاق ذلك فعند
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بخري فإنني العافية، عىل هلل الحمد رشكان: فقال الزاهد. بركة له حصلت قد وقال: املكان،
َلكانت الربق من أرسع زغت أني ولوال حيلة، امللعون هذا عيلَّ عمل وقد الساعة، هذه يف
ضوء له فقال املسلمني؟ حال وكيف اني، نجَّ الذي هلل فالحمد صدري، من نفذت الحربة
قاعد، رأسه عند وهو الزاهد؟ وأين وعافية، بخري إني فقال: أجلك. من بكاء يف هم املكان:
الصرب بجميل عليك ولدي، يا الزاهد: فقال يَديْه، وقبََّل إليه فالتَفَت رأسك. عند له: فقال

له. فدعا يل. ادُع رشكان: فقال املشقة. قدر عىل األجر فإن األجر، لك هللا يعظم
ار الكفَّ وتهيَّأ الحرب، ميدان إىل املسلمون برز والح، الفجر وبان الصباح، أصبح فلما
وأراد السالح، وجرَّدوا والكفاح، الحرَب فطلبوا املسلمني عساكر وتقدَّمت والرضب، للطعن
امليدان، إىل خرج املكان بضوء وإذا بعضهما، عىل يحمَال أن وأفريدون املكان ضوء امللك
لهم: فقال فداك. نحن املكان: لضوء وقالوا وبهرام، والحاجب دندان، الوزير معه وخرج
يف صار فلما العلوج. هؤالء إىل الخروج، عن أقعد ال واملقام، وزمزم الحرام، البيت وحقِّ
امليمنة يف وحمل الفريقان، َب وتعجَّ الفرسان، أذهل حتى والسنان، بالسيف لعب امليدان،
أين وقال: امليدان وسط يف ووقف بطريقني، منها فقتل امليرسة ويف بطريقني، منها فقتل
ضوء عليه فأقسم مغبون، وهو يويل أن امللعون فأراد الهوان؟ عذاَب أذيقه حتى أفريدون
وأنا قتايل، واليوم أخي، قتال كان باألمس ملك، يا له: وقال امليدان، من يربح أالَّ املكان
وذلك امليدان، حومة يف عنرت كأنه حصان وتحته صارم، وبيده خرج ثم أبايل. ال بشجاعتك

الشاعر: فيه قال كما مغاير أدهم الحصان

اْل��َق��َدْر إِْدَراَك يُ��ِري��ُد َك��أَنَّ��ُه َس��اِب��ٍق ِب��ِط��ْرٍف ال��طَّ��ْرَف َس��ابَ��َق َق��ْد
اْع��تَ��َك��ْر ال��لَّ��يْ��ُل إِذَا َل��يْ��ٌل َك��أنَّ��َه��ا َح��اِل��ًك��ا َس��َواًدا تُ��بْ��ِدي ُدْه��َم��تُ��ُه
َح��َض��ْر ال��رَّْع��ُد إِذَا ال��رَّْع��ُد َك��أَنَّ��ُه يَ��ْس��َم��ُع��ُه َم��ْن يُ��ْط��ِرُب َص��ِه��ي��لُ��ُه
َظ��َه��ْر إِذَا يَ��ْس��ِب��ُق��ُه َال َواْل��بَ��ْرُق َق��بْ��ِل��َه��ا ِم��ْن َج��َرى ال��رِّي��َح َس��ابَ��َق َل��ْو

عجائبه، من بطنه يف ما وأظهر مضاربه، من واحرتز صاحبه، عىل منهما كلٌّ حمل ثم
املكان، ضوء وصاح للمقدور، الصرب وقلَّ الصدور، ضاقت حتى والفرِّ الكرِّ يف وأخذَا
أنفاَسه، وقطع رأَسه، به أطاح رضبًة ورضبه أفريدون، القسطنطينية ملك عىل وهجم
حومة يف فقابََلهم إليه، بكليتهم هوا وتوجَّ عليه، جميًعا حملوا ذلك إىل الكفار نظرت فلما
بالتكبري املسلمون وضجَّ بالجريان، الدم سال حتى والطعان، الرضب واستمر امليدان،
املؤمنني، عىل النرص هللا وأنزل شديًدا، قتاًال وقاتلوا النذير، البشري عىل والصالة والتهليل،
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ولده وثأر النعمان، عمر امللك بثأر خذوا دندان: الوزير وصاح الكافرين، عىل والخزي
فحملوا فارس، ألف عرشين من أكثر بجانبه وكان لألتراك، وصاح برأسه وكشف رشكان،
الصارم فيهم وعمل األدبار، وتويلِّ الفرار، غري ألنفسهم الكفار يجد فلم واحدة، جملًة معه
دخول عند وُقِتل ذلك، عىل يزيد ما وأرسوا فارس، ألف خمسني نحَو منهم فقتلوا البتَّار،
العذاب، خوَف األسوار فوق وطلعوا الباب، غلَّقوا ثم الزحام، شدة من كثري خلٌق الباب
عىل املكان ضوء امللك ودخل خيامهم، وأتوا منصورين، مؤيَّدين املسلمني طوائف وعادت
بالسالمة، وهنَّأه عليه أقبََل ثم املتعال، للكريم شكًرا فسجد األحوال؛ أرسِّ يف فوجده أخيه
املستجاب، بدعائه إال انترصنا وما األوَّاب، الزاهد هذا بركة يف كلنا إننا رشكان: له فقال
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بالنرص. للمسلمني يدعو قاعًدا اليوَم يزل لم فإنه

املباح. الكالم
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جالًسا وجده رشكان أخيه عىل دخل ملا املكان ضوء امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
هذا بركة يف كلنا إننا رشكان: فقال بالسالمة، وهنَّأه عليه وأقبل ففرح عنده، والعابد
يف وجدت وكنت للمسلمني، يدعو وهو اليوم برح ما فإنه بدعائه، إال انترصتم وما الزاهد،
أخي يا يل فاحِك أعدائكم، عىل منصورون أنكم فعلمت تكبريَكم، سمعت حني قوة نفيس
إىل وراح قتله أنه وأخربه أفريدون، امللعون مع له وقع ما جميع له فحكى لك. وقع ما
الزاهد، صفة يف وهي الدواهي، ذات سمعت فلما مسعاه. وشكر عليه فأثنى هللا، لعنة
الغزار، بالدموع عيناها وتغرغرت باالصفرار، لونها انقلب أفريدون، امللك ولدها بقتل
إنها ثم الفرح، شدة من تبكي وأنها فرحت، أنها للمسلمني وأظهرت ذلك، أخَفْت ولكنها
رشكان، أخيه عىل قلبه أحرق لم إْن فائدة حياتي يف بقي ما املسيح وحقِّ نفسها: يف قالت
ولكنها أفريدون. امللك الصليبية، والعصابة النرصانية، امللة عماد عىل قلبي أحرق كما
رشكان عند جالسني استمروا والحاجب رشكان وامللك دندان الوزير إن ثم بها، ما كتمت
فرًحا بذلك وفرحوا العافية، إليه َهْت فتوجَّ الدواء، وأعطوه واألدهان، اللزق له عملوا حتى
الحصار. ويبارش معنا، يركب غٍد يف وقالوا: املسلمون، فتباَرشَ العساكر به وأعلموا شديًدا،
إىل هوا تتوجَّ أن فينبغي القتال، من وتعبتم اليوَم قاتلتم إنكم لهم: قال رشكان إن ثم
عند بقي وما رسادقه، إىل منهم كلٌّ َه وتوجَّ ذلك، إىل فأجابوه تسهروا. وال وتناموا أماكنكم
ثم الليل، من قليًال معها فتحدََّث الدواهي، ذات والعجوز الغلمان من قليل سوى رشكان

األموات. مثل فصاروا النوُم عليهم غلب ثم الغلمان، وكذلك لينام، اضطجع
الدواهي، ذات العجوز أمر من كان ما وأما وغلمانه، رشكان أمر من كان ما هذا
مستغرًقا فوجدته رشكان، إىل ونظرت الخيمة، يف وحدها يقظانة صارت نومهم بعد فإنها
خنجًرا وسطها من وأخرجت غطاء، آفة أو معطاء، دبة كأنها قدميها عىل فوثبت النوم، يف
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وجرَّته رأسرشكان عند وأتت غمده، من جرَّدته ثم ألذابها، صخرة عىل ُوِضع لو مسموًما
النيام الغلمان إىل وأتَْت قدَميْها عىل وثبت ثم جسده، عن رأسه وأزالت فذبحته، رقبته عىل
فوجدت السلطان، خيام إىل وأتت الخيمة من خرجت ثم يتنبهوا، لئال رءوسهم وقطعت
عينه فوقعت القرآن، يقرأ فوجدته دندان، الوزير خيمة إىل فمالت نائمني، غري الحراس
له: وقالت قلبها ارتجف الوزير من ذلك سمعت فلما العابد. بالزاهد مرحبًا فقال: عليها،
ذاهب وأنا هللا، أولياء من ويل صوت سمعت أني الوقت هذا يف هنا إىل مجيئي سبب إن
فقام الليلة. هذه يف الزاهد هذا ألتبع وهللا نفسه: يف دندان الوزير فقال ولَّت، ثم إليه.
وقالت تفتضح، أن فخشيت وراءها؛ أنه عرفت بمشيه امللعونة ِت أَحسَّ فلما خلفها، ومىش
أيها وقالت: بعيد من إليه فأقبلت معه. أفتِضح فإني بحيلٍة أخدعه لم إْن نفسها: يف
وأقبل إليه، مجيئك يف أستأذنه أعرفه أن وبعد ألعرفه، الويل هذا خلف سائر إني الوزير،
إذا مني نفرة له فيحصل الويل، استئذان بغري معي تذهب أن أخاف ألني وأخربك، عليك

معي. رآك
وأراد خيمته، إىل ورجع فرتكها جوابًا، عليها يردَّ أن استحى كالمها الوزير سمع فلما
وقال خيمته، من وخرج فقام عليه، تنطبق أن الدنيا وكادت منام، له طاب فما ينام أن
رشكان، خيمة دخل أن إىل فسار الصباح. إىل معه وأتحدَّث رشكان إىل أميض أنا نفسه: يف
كان َمن أزعَجْت صيحًة فصاح مذبوحني، الغلمان ونظر كالقناة، منه سائًال الدم فوجد
استيقظ ذلك فعند والنحيب، بالبكاء فضجوا سائًال الدم فرأوا إليه، الخلق فتسارع نائًما،
مقتولون. والغلمان أخاك رشكان إن له: فقيل الخرب عن وسأل املكان، ضوء السلطان
رأس، بال أخيه جثة ووجد يصيح دندان الوزير فوجد الخيمة، دخل أن إىل مرسًعا فقام
استفاق، حتى ساعًة املكان ضوء حول وداروا وبكوا العساكر كل وصاح الدنيا، عن فغاب
الحاجب وأما وبهرام، ورستم الوزير مثله وفعل شديًدا، بكاءً وبكى رشكان إىل نظر ثم
علمتم أََما امللك: فقال األوجال، من به ملا االرتحال طلب ثم النواح، من وأكثر صاح فإنه
فقال متباعد؟ الدنيا متاع عن الذي الزاهد أرى ال يل وما الفعال؟ هذه بأخي فعل بالذي
األول يف منه نفر قلبي إن فوهللا الشيطان؟ الزاهد هذا إال األحزان هذه جلب وَمن الوزير:
بالبكاء ضجوا الناس إن ثم ماكر. خبيث الدين يف متنطع كلَّ أن أعرف ألنني واآلِخر؛
آليات هو الذي الزاهد، ذلك أيديهم بني يوقع أن املجيب، القريب إىل عوا وترضَّ والنحيب،
وأدرك املشهور. فضله عىل وحزنوا املذكور، الجبل يف ودفنوه رشكان زوا جهَّ ثم جاحد، هللا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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عىل وحزنوا املذكور، الجبل يف ودفنوه رشكان زوا جهَّ أنهم السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
لنفسها التي واملخازي عملتها، التي الداهية من فرغت ملا امللعونة إن ثم املشهور، فضله
حرضة إىل الدواهي، ذات شواهي عند «من فيه: وكتبت وقرطاًسا، دواة أخذت أبدتها،
عمر ملككم سابًقا وقتلت كرامكم، بلؤمي وغششت بالدكم، دخلت أني اعلموا املسلمني،
َمن وآِخر كثريين، رجاًال واملغارة الشعب وقعة يف أيًضا وقتلُت قرصه، وسط يف النعمان
الشيطان وطاوعني الزمان ساعدني ولو وغلمانه، رشكان وغدري ودهائي بمكري قتلته
عليكم وانطَلْت الزاهد، زيِّ يف إليكم أتيُت الذي وأنا دندان، والوزير السلطان قتلُت كنُت
فعن أنفسكم هالَك شئتم وإْن فارحلوا، ذلك بعد سالمتكم شئتم فإْن واملكائد، الحيل مني
الكتاَب، كتبَِت أن وبعد مراًما.» منَّا تبلغون فما وأعواًما سنني أقمتم فلو تعدلوا، ال اإلقامة
يأخذ أن وأمَرتْه بطريًقا دَعْت الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة أفريدون امللك عىل حزنها أقامت
وتبكي تندب وصارت الكنيسة دخلت ثم املسلمني، إىل ويرميها سهم يف ويضعها الورقة،
أمراء وجميع املكان، ضوء أقتل أن بدَّ ال بعده: تسلطن مَلن وقالت أفريدون، فْقِد عىل

اإلسالم.
همٍّ يف أيام ثالثة أقاموا فإنهم املسلمني، أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
ويف نشاب، سهم معه ببطريق وإذا السور، ناحية إىل نظروا الرابع اليوم ويف واغتمام،
فلما يقرأه، أن دندان الوزير السلطان فأمر إليهم، رماه حتى عليه فصربوا كتاب، طرفه
وقال مكرها، من َر وتضجَّ وصاح عيناه، بالدموع هملت معناه، وعرف فيه ما وسمع قرأه
علينا عملت كيف العاهر، وهذه السلطان: فقال منها. نافًرا قلبي كان لقد وهللا الوزير:
وأسكنها الرصاص، بمسيح فرجها أمأل حتى هنا من أحول ال وهللا ولكن مرتني؟ الحيلة
تذكََّر ثم القسطنطينية. باب عىل شعرها من أصلبها ذلك وبعد األقفاص، يف الطري سجن
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حصل، بما وأخربتهم الدواهي ذات لهم هت توجَّ ملا الكفار إن ثم شديًدا. بكاءً فبكى أخاه
القسطنطينية، باب إىل رجعوا املسلمني إن ثم الدواهي، ذات وسالمة رشكان بقتل فرحوا
لم والسلطان هذا بالسوية، عليهم أموالها فرَّق املدينة فتح إْن أنه السلطان ووعدهم
الوزير عليه فدخل كالخالل، صار حتى الهزاُل جسَمه وعَرا أخيه، عىل حزنًا دموعه تنشف
الحزن هذا يف وليس بأَجِله، إال مات ما أخاك فإن عينًا، وِقرَّ نفًسا ِطْب له: وقال دندان،

الشاعر: قول أحسن وما فائدة،

َس��يَ��ُك��وُن َك��اِئ��ٌن ُه��َو َوَم��ا أَبَ��ًدا ِب��ِح��ي��َل��ٍة يَ��ُك��وُن َف��َال يَ��ُك��وُن َال َم��ا
َم��ْغ��بُ��وُن َداِئ��ًم��ا اْل��َج��َه��اَل��ِة َوأَُخ��و َوْق��ِت��ِه ِف��ي َك��اِئ��ٌن ُه��َو َم��ا َس��يَ��ُك��وُن

من مهموم قلبي إن وزير، يا فقال: السالح. لحمل قلبك وقوِّ والنواح، البكاء َفدَِع
فبكى برعيتي. مشغول خاطري فإن بالدنا، عن غيابنا أجل ومن وأخي، أبي موت أجل
الزمان، من مدًة القسطنطينية حصار عىل مقيمني زالوا وما والحارضون، هو الوزير
مضمونها: أمرائه، من أمرٍي صحبَة بغداد من عليهم وردت باألخبار وإذا كذلك، هم فبينما
كان»، ما «كان امللك: أخُت الزمان» «نزهُة تْه وسمَّ ولًدا ُرِزقت املكان ضوء امللك زوجة «إن
أمر وقد والغرائب، العجائب من له رأوه ما بسبب شأن له سيكون الغالم هذا ولكن
واألمطار بخري، طيبون وإننا صالة، كلِّ وُدبَر املنابر، عىل لكم يدعوا أن والخطباء العلماء
اآلن إىل ولكنه والغلمان، الخدم وعنده الجزيلة، النعمة غاية يف اد الوقَّ صاحبك وإن كثرية،
ولًدا ُرِزقت حيث ظهري؛ اشتدَّ اآلن املكان: ضوء فقال والسالم.» لك جرى بما يعلم لم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك كان». ما «كان اسمه
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١٠٦ الليلة كانت فلام

ذ ولًدا ولدت زوجته بأن الخرب أتاه ملا املكان ضوء امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ثم كان»، ما «كان اسمه ولًدا ُرِزقت حيث ظهري؛ اشتدَّ اآلن وقال: شديًدا فرًحا فرح كًرا،
الخريات. من وأموًرا ختمات ألخي وأعمل الحزن، هذا أترك أن أريد إني دندان: للوزير قال
من وجمعوا فنصبوها، أخيه قرب عىل الخيام بنصب أمر ثم أردَت. ما ِنْعَم الوزير: فقال
تقدَّم ثم الصباح، إىل هللا يذكر وبعضهم يقرأ بعضهم فصار القرآن، يقرأ َمن العسكر

األبيات: هذه وأنشد الَعَربات وسكب رشكان، أخيه قرب إىل املكان ضوء السلطان

ال��طُّ��وُر ُدكَّ يَ��ْوَم ُم��وَس��ى َص��ِع��َق��اُت َخ��ْل��َف��ُه بَ��اٍك َولِ��ُك��لِّ ِب��ِه َخ��َرُج��وا
َم��ْح��ُف��وُر ��ٍد ُم��َوحِّ ُك��لِّ َق��ْل��ِب ِف��ي َض��ِري��َح��ُه َك��أَنَّ َح��َدثً��ا أَتَ��ْوا َح��تَّ��ى
تَ��ِس��ي��ُر ال��رَِّج��اِل أَيْ��ِدي َع��َل��ى َرْض��َوى أََرى أَْن نَ��ْع��ِش��َك َق��بْ��َل آَم��ُل ُك��نْ��ُت َم��ا
تَ��ُغ��وُر ال��تُّ��َراِب ِف��ي اْل��َك��َواِك��َب أَنَّ ال��ثَّ��َرى ِف��ي َدْف��ِن��َك َق��بْ��ِل ِم��ْن َوَال َك��الَّ
َوال��نُّ��وُر ِب��َوْج��ِه��ِه ��يَ��اءُ ال��ضِّ ِف��ي��َه��ا َق��َراَرٍة َرْه��ُن ال��دِّي��َم��اِس أَُم��َج��اِوَر
َم��نْ��ُش��وُر َف��َك��أَنَّ��ُه انْ��َط��َوى ��ا َل��مَّ َح��يَ��اِت��ِه ِب��َردِّ َل��ُه ال��ثَّ��نَ��اءُ َك��َف��َل

القِرب إىل أتى ثم الناس، جميع معه وبكى بكى شعره من املكان ضوء فرغ فلما
الشاعر: قول وأنشد حائر وهو عليه نفسه ورمى دندان الوزيُر

َس��بْ��َق��ا َس��بَ��ُق��وا َف��َق��ْد أَْق��َواٌم َوِم��ثْ��لُ��َك يَ��بْ��َق��ى الَّ��ِذي َونُ��ْل��َت يَ��ْف��نَ��ى الَّ��ِذي تَ��َرْك��َت
تَ��ْل��َق��ى ِب��َم��ا تُ��َس��رُّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َه��ِذِه َف��ِف��ي ِري��بَ��ٍة َغ��يْ��ِر ِم��ْن اَر ال��دَّ َه��ِذي َوَف��اَرْق��َت
ال��رَّْش��َق��ا َح��اَوَل��ِت اْل��َح��ْرِب ِس��َه��اُم َم��ا إِذَا ِوَق��ايَ��ًة تُ��بْ��ِدي اْألَْع��َداءِ ِم��َن َوُك��نْ��َت
��ا اْل��َح��قَّ يَ��ْط��لُ��بُ��وا أَْن اْل��َخ��ْل��ِق ُم��َراِد َوُج��لُّ َوبَ��اِط��ًال ُغ��ُروًرا نْ��يَ��ا ال��دُّ َه��ِذِه أََرى



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

ِص��ْدَق��ا َم��ْق��َع��ًدا ِب��َه��ا اْل��َه��اِدي َوأَْس��َك��نَ��َك ِب��َج��نَّ��ٍة َف��ْوًزا اْل��َع��ْرِش إَِل��ُه َح��بَ��اَك
��ْرَق��ا َوال��شَّ ِب��َف��ْق��ِدَك َم��ْح��ُزونً��ا اْل��َغ��ْرَب أََرى ِب��َح��ْس��َرٍة ِف��ي��َك أَْم��َس��يْ��ُت َق��ْد َوإِنِّ��ي

درٍّا الدموَع عيونُه ونثرت شديًدا، بكاءً بكى شعره من دندان الوزير فرغ فلما
وذكر الخلجان، دموعه حكت حتى وبكى رشكان، ندماء من كان رجل تقدَّم ثم نضيًدا،

األبيات: هذه وأنشد املكرمات، من لرشكان ما

انْ��بَ��َرى َق��ِد ��َق��اِم ِب��ال��سِّ بَ��ْع��َدَك َواْل��ِج��ْس��ُم ال��ثَّ��َرى ِف��ي ُج��وِدَك َوَك��فُّ اْل��َع��َط��اءُ أَيْ��َن
أَْس��ُط��َرا َخ��دِّي َف��ْوَق ُدُم��وِع��ي َك��تَ��بَ��ْت تَ��َرى َم��ا َس��رََّك اْألَْظ��َع��اِن َح��اِدَي يَ��ا

َم��نْ��َظ��َرا ِم��نْ��َه��ا َوتَ��َل��ذُّ ِب��َه��ا تُ��ْع��نَ��ى
ِب��َخ��اِط��ِري اْل��م��َص��اُب َخ��َط��َر َوَال َك��الَّ َض��َم��اِئ��ِري َع��نْ��َك ثْ��ُت َح��دَّ َم��ا َوال��ل��ِه
نَ��َواِظ��ِري ِس��َواَك إَِل��ى َص��َرْف��ُت َوإِذَا َم��َح��اِج��ِري ال��دُُّم��وُع َج��َرَح َوَق��ْد إِالَّ

اْل��َك��َرى ِف��ي َط��ْرِف��ي ِع��نَ��اَن اْل��َغ��َراُم َج��ذََب

جميع وضجَّ دندان، والوزير هو املكان ضوء بكى شعره من الرجل فرغ فلما
وأخذَا دندان، الوزير عىل السلطان وأقبل الخيام، إىل انرصفوا إنهم ثم بالبكاء، العسكر
الهم من يتضجر املكان وضوء وليايل، أياًما ذلك عىل واستمرَّا القتال، أمر يف يتشاوران
املتيَِّمني؛ وحكايات امللوك، وأحاديث الناس، أخبار سماع أشتهي إني قال: ثم واألحزان،
إْن الوزير: فقال والعديد. البكاء عني ويذهب الشديد، الهم من بقلبي ما يفرج هللا لعلَّ
من املتقدمني وحكايات األخبار، نوادر من امللوك قصص سماع إال ك همَّ يفرج ما كان
إال والدك املرحوم حياة يف شغل يل يكن لم ألنني سهل؛ أمر هذا فإن وغريهم، املتيَِّمني
ينرشح أن ألجل واملعشوق العاشق بخرب أحدِّثك الليلة هذه ويف واألشعار، بالحكايات
له يبَق ولم به، وعده بما قلبه تعلََّق دندان، الوزير كالَم املكان ضوء سمع فلما صدرك.
املتقدمني أخبار من دندان الوزير يحكيه ما يسمع أن ألجل الليل مجيء انتظار إال اشتغال
وإحضار والقناديل، الشموع بإيقاد أمر حتى أقبل الليل أن صدق فما واملتيَّمني، امللوك من
إىل أرسل ثم ذلك، جميع له فأحرضوا البخور، وآالت والرشب األكل من إليه يحتاجون ما
فلما فحرضوا، الكبري والحاجب وتركاش ورستم بهرام إىل وأرسل فحرض، دندان الوزير
الليل أن الوزير أيها اعلم له: وقال دندان، الوزير إىل التفت يديه بني جميعهم حرضوا
فقال الحكايات. من وعدتَنا ما لنا تحكي أن ونريد وأسبل، علينا جالبيبه وسدل أقبل، قد

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وكرامة. حبٍّا الوزير:
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١٠٧ الليلة كانت فلام

ورستم والحاجب الوزير حرض ملا املكان ضوء امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
جالبيبه وسدل أقبل، قد الليل أن الوزير أيها اعلم وقال: دندان، الوزير إىل التفت وبهرام،
وكرامة. حبٍّا الوزير: فقال الحكايات. من به وعدتنا ما لنا تحكي أن ونريد وأسبل، علينا

سليمان وامللك وعزيزة عزيز حكاية

جرى وما بينهما، واملتكلم واملعشوق العاشق حكاية من بلغني أنه السعيد امللك أيها اعلم
وهو يعقوب، حزن مثل عن ويسيل القلوب، عن الهمَّ يزيل ما والغرائب، العجائب من لهم
بها وكان الخرضاء، املدينة لها يقال أصبهان، جبال وراء مدينة الزمان، سالف يف كان أنه
وامتنان، وفضل وأمان، وعدل وإحسان، جود صاحب وكان سليمان، امللك له يقال ملك
اململكة يف وأقام والبلدان، األقطار سائر يف ذكره وشاع مكان، كل من الركبان إليه وسارت
وكان والزوجات، األوالد من خاليًا كان أنه إال وأمان، عزٍّ يف وهو الزمان، من مديدة مدة
األيام من يوًما وزيره إىل أرسل أنه فاتفق والهبات، الجود من الصفات يف يقاربه وزير له
مني وضعف صربي، وعيل صدري، ضاق قد إنه وزيري، يا له: وقال يديه، بني ه وأحَرضَ
وصعلوك، أمري كل عىل الحكَّام امللوك سبيل هذا وما ولد، وال زوجة بال لكوني الجلد؛
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال وقد واألعداد، العدد بهم لهم وتتضاعف األوالد، بخلفة يفرحون فإنهم
فأَِرشْ وزير، يا الرأي من عندك فما القيامة.» يوم األمَم بكم مباٍه فإني تناسلوا؛ «تناكحوا

التدبري. من النصح فيه بما عيلَّ
هيهات له: وقال باالنسجام، عينَيْه من الدموع فاضت الكالم ذلك الوزير سمع فلما
بسخط النار أدخل أن أتريد الرحمن، خصائص من هو فيما أتكلم أن الزمان ملك يا



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

َحَسبها، يعلم ال جاريًة اشرتى إذا امللك أن الوزير أيها اعلم امللك: له فقال الجبار؟ امللك
حتى عنرصها رشف وال يجتنبها، حتى أصلها خساسة يدري ال فهو نََسبها، يعرف وال
للدماء، سافًكا ظامًلا مناِفًقا الولد فيجيء منه، حملت ربما إليها أفىض فإذا بها، يترسى
ثباته، يحسن وال نباته، يخبث فإنه زرع فيها ُزِرع إذا السبخة؛ األرض مثل مثلها ويكون
نهاه، عنه ما يجتنب وال به، أمره ما يفعل وال مواله، لسخط متعرًِّضا الولد ذلك ويكون
امللوك بنات من بنتًا يل تخطب أن مرادي وإنما أبًدا، جارية برشاء هذا يف أتسبَّب ال فأنا
بنات من والدين النََّسب ذات عىل دللتني فإن موصوًفا، وجمالها معروًفا، نََسبها يكون
رب رضا بذلك يل ليحصل األشهاد؛ رءوس عىل بها ج وأتزوَّ أخطبها فإني املسلمني، ملوك
فقال ذلك؟ وكيف له: فقال أمنيتك. وبلَّغك حاجتك، قىض هللا إن الوزير: له فقال العباد.
بارعة بنت له البيضاء، األرض صاحب شاه زهر امللك أن بلغني أنه امللك أيها اعلم له:
غاية يف ألنها مثيل الزمان هذا يف لها يوجد ولم والقال، القيل وصفها عن يعجز الجمال،
إن ثقيل، وردف نحيل، وخرص طويل، وشعر كحيل، طرف ذات االعتدال، قويمة الكمال،

الشاعر: فيها قال كما والناظَر، القلَب تأخذ قتلت، أدبرت وإن فتنَْت، أقبَلْت

َق��َم��ُر َوَال َش��ْم��ٌس َط��ْل��َع��تَ��َه��ا يَ��ْح��ِك َل��ْم َق��اَم��تُ��َه��ا اْل��بَ��اِن ُغ��ْص��َن تُ��ْخ��ِج��ُل َه��يْ��َف��اءُ
ُدَرُر ثَ��ْغ��ُرَه��ا َل��ِك��ْن اْل��ُم��َداَم��ُة ِب��ِه ُم��ِزَج��ْت َوَق��ْد َش��ْه��ٌد ِري��ُق��َه��ا َك��أَنَّ��َم��ا
َح��َوُر أَْل��َح��اِظ��َه��ا َوِف��ي َج��ِم��ي��ٌل َوْج��ٌه َل��َه��ا اْل��ِج��نَ��اِن ُح��وِر ِم��ْن اْل��َق��دِّ َم��ْم��ُش��وَق��ُة
َواْل��َخ��َط��ُر اْل��َخ��ْوُف َه��َواَه��ا َط��ِري��ِق َوِف��ي َك��َم��ٍد ِم��ْن َم��اَت َق��ِت��ي��ٍل ِم��ْن َل��َه��ا َوَك��ْم
اْل��ُع��ُم��ُر يُ��ْج��ِدِن��ي َل��ْم ُدونِ��َه��ا ِم��ْن ِم��تُّ أَْو أَذُْك��ُرَه��ا ِش��ئْ��ُت َم��ا اْل��ُم��نَ��ى َف��ْه��َي ِع��ْش��ُت إِْن

أيها عندي الرأي شاه: سليمان للملك قال الجارية، تلك وصف من الوزير فرغ فلما
يف ليتلطف الدهور، لتصاريف مجرِّبًا باألمور، خبريًا َفِطنًا رسوًال أبيها إىل ترسل أن امللك
بالوجه منها وتحظى ودانيها، األرض قايص يف لها نظريَ ال فإنها أبيها؛ من لك خطبتها
يف رهبانية «ال قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ورد فقد الجليل؛ الرب عليك ويرىض الجميل،
الهم عنه وزال وانرشح، صدره واتسع الفرح، كماُل امللك إىل َه توجَّ ذلك فعند اإلسالم.»
أنت؛ إال األمر هذا إىل ه يتوجَّ ال أنه الوزير أيها اعلم له: وقال الوزير عىل أقبل ثم والغم،
البنت هذه يل واخطب غٍد يف ْز وتجهَّ أشغالك، واقِض منزلك إىل فُقْم وأدبك، عقلك لكمال

وطاعة. سمًعا فقال: بها. إال إيلَّ تُعْد وال خاطري، بها أشغلَت التي
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١٠٧ الليلة كانت فلما

الجواهر، ثمني من للملوك تصلح التي الهدايا واستدعى منزله، إىل ه توجَّ الوزير إن ثم
العربية، الخيل ومن الثمن، يف وثقيل الحمل، يف خفيف هو مما ذلك وغري الذخائر، ونفيس
البغال عىل حملوها ثم املقال، وصفها عن يعجز التي املال وصناديق الداودية، والدروع
رأسه عىل وانترشت جارية، ومائة عبد، ومائة مملوك، مائة ومعه الوزير َه وتوجَّ والجمال،
صار ِهه توجُّ وبعد األيام. من قليلة مدة يف إليه يأتي أن امللك وأوصاه واألعالم، الرايات
ليًال الوزير وسار والنهار، الليل يف بحبها مشغوًال النار، مقايل عىل شاه سليمان امللك
واحد، يوم إليها ه متوجِّ هو التي املدينة وبني بينه بقي حتى وقفاًرا، براري يطوي ونهاًرا،
شاه زهر امللك إىل ه يتوجَّ أن وأمره خواصه، بعض وأحرض نهر، شاطئ عىل نزل ثم
فلما املدينة، تلك إىل برسعة َه توجَّ ثم وطاعة. سمًعا فقال: عليه، بقدومه ويخربه برسعة،
املدينة، باب قدام املنتزهات بعض يف جالًسا كان شاه زهر امللك أن قدومه واَفَق عليها قِدَم
أخربه الرسول حرض فلما يديه، بني بإحضاره فأمر غريب، أنه وعرف داخل، وهو فرآه
ففرح أصفهان؛ وجبال الخرضاء األرض صاحب شاه سليمان األعظم امللك وزير بقدوم
الوزير؟ فارْقَت أين وقال: قرصه إىل َه وتوجَّ وأخذه بالرسول، َب ورحَّ شاه، زهر امللك
وقادًما إليك، واصًال يكون غد ويف الفالني، النهر شاطئ عىل النهار أول يف فارقتُه فقال:
معظم يأخذ أن وزرائه بعَض شاه زهر فأمر والديك. ورِحَم عليك، نعمته هللا أدام عليك،
سليمان للملك تعظيًما مقابلته إىل بهم ويخرج دولته، وأرباب ونوَّابه وحجابه خواصه

األرض. يف نافذ حكمه ألن شاه؛
يف استقر فإنه الوزير، أمر من كان ما وأما شاه، زهر امللك أمر من كان ما هذا
الشمس وأرشقت الصباح، الَح فلما املدينة، إىل ًها متوجِّ رَحَل ثم الليل، نصف إىل مكانه
وخواص دولته، وأرباب ابه وحجَّ شاه زهر امللك ووزير إال يشعر لم والبطاح، الروابي عىل
حاجته، بقضاء الوزير فأيقن املدينة، من فراسخ عىل به واجتمعوا عليه قدموا مملكته،
ودخلوا امللك، قرص إىل وصلوا حتى قدامه سائرين يزالوا ولم قابلوه، الذين عىل وسلََّم
قريب ألنه الراكب؛ يدخله ال الذي املكان وهو دهليز، سابع إىل القرص باب يف يديه بني
ذلك صدر ويف عاٍل، إيواٍن إىل وصل حتى قدَميْه عىل وسعى الوزير، َل فرتجَّ امللك، من
وعىل الفيل، أنياب من قوائم أربعة وله والجوهر، بالدر ع مرصَّ املرمر، من رسير اإليوان
ع مرصَّ رسادق فوقها ومن األحمر، بالذهب األخرضمطرزة األطلس من مرتبة الرسير ذلك
خدمته. يف واقفون دولته وأرباب الرسير، ذلك عىل جالس شاه زهر وامللك والجوهر، بالدر
الوزراء، فصاحَة وأبدى لسانه، وأطلق جنانه، ثبت يديه، بني وصار عليه الوزير دخل فلما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك البلغاء. بكالم وتكلََّم
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١٠٨ الليلة كانت فلام

شاه، زهر امللك عىل دخل ملا شاه سليمان امللك وزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
امللك إىل وأشار البلغاء، بكالم وتكلََّم الوزراء، فصاحَة وأبدى لسانه، وأطلق جنانه، ثبت

األبيات: هذه وأنشد التفات، بلطف

َواْل��ُم��ْج��تَ��ِن��ي ِل��ْل��ُم��ْج��تَ��نَ��ى ال��نَّ��َدى يُ��ولِ��ي يَ��نْ��ثَ��ِن��ي اْل��َغ��َالِئ��ِل ِف��ي َوأَْق��بَ��َل َواَف��ى
اْألَْع��يُ��ِن ِت��ْل��َك َل��َح��َظ��اِت ِم��ْن ��ْح��ُر َوال��سِّ َوال��رَُّق��ى ال��تَّ��َم��اِئ��ُم تُ��ْغ��ِن��ي َف��َم��ا َوَرَق��ى
أَنْ��ثَ��ِن��ي َال ُح��بِّ��ِه َع��ْن اْل��َم��َدى ُط��ْوَل إِنَّ��ِن��ي تَ��لُ��وُم��وا َال ِل��ْل��َع��َواِذِل ُق��ْل
َوَم��لَّ��ِن��ي إَِل��يْ��ِه َص��بَ��ا ال��رَُّق��اُد َوَك��ذَا َل��ُه َوَوَف��ى َخ��انَ��ِن��ي ُف��َؤاِدي َح��تَّ��ى
أَْوَح��ْش��تَ��ِن��ي تَ��ُك��ْن َوإِْن َل��َديْ��ِه َف��اْم��ُك��ْث َرأَْف��ًة َوْح��َدَك أَْم��َس��يْ��َت َق��ْل��ُب يَ��ا
أَْج��تَ��ِن��ي َش��اٍه ِل��َزْه��ِر ال��ثَّ��نَ��اءُ إِالَّ ِب��َس��َم��اِع��ِه َم��ْس��َم��ِع��ي يَ��ْط��ِرُب َش��ْيءَ َال
اْل��َغ��ِن��ي أَنْ��َت َوْج��ِه��ِه ِم��ْن نَ��ْظ��َرٍة ِف��ي ُك��لَّ��ُه ُع��ْم��َرَك أَنْ��َف��ْق��َت إِذَا َم��ِل��ٌك
ُم��ْؤِم��ِن أَْو ُم��َش��اِرٍك َغ��يْ��َر تَ��ْل��َق َل��ْم َص��اِل��ًح��ا ُدَع��اءً َل��ُه انْ��تَ��َخ��بْ��َت َوإِذَا
ِب��اْل��ُم��ْؤِم��ِن يَ��ُك��ْن َف��َل��ْم ِس��َواُه َوَرَج��ا َف��اتَ��ُه َم��ْن الَّ��ِذي اْل��َم��ِل��ِك ذَا أَْه��َل يَ��ا

وأجلسه اإلكرام، غاية وأكرمه شاه زهر امللك قرَّبَه النظام، هذا من الوزير فرغ فلما
الصباح، وقت إىل ذلك عىل يزالوا ولم الكالم، بلطيف فه ورشَّ وجهه يف َم وتبسَّ بجانبه
وخرج السماط، رفعوا ثم اكتفوا، حتى جميًعا فأكلوا اإليوان، ذلك يف السماط قدَّموا ثم
عىل قائًما نهض املكان خلو الوزير رأى فلما الخواص. إال يبَق ولم املجلس يف َمن كلُّ
الخطري، والسيد الكبري امللك أيها قال: ثم يَديْه، بني األرض وقبََّل امللك، عىل وأثنى قدَميْه،
قد أني وهو والفالح، والخري الصالح، فيه لك أمر يف عليك وَقِدْمُت إليك، سعيت إني



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

الِحَسان. الُحور من حوريٌة كأنها وصاحبتها مقصورة، كأنها وصارت

صاحب شاه سليمان امللك عند من راغبًا، النسيبة الحسيبة بنتك ويف خاطبًا، رسوًال أتيتك
إليك أرسل وقد أصفهان، وجبال الخرضاء األرض ملك واإلحسان، والفضل واألمان، العدل
ثم طالب؟ كذلك له أنت فهل راغب، مصاهرتك يف وهو الغزيرة، والتحف الكثرية، الهدايا
األقدام، عىل قائًما نهض الكالم، ذلك شاه زهر امللك سمع فلما الجواب، ينتظر سكت إنه
منهم واندهشت للرسول، امللك خضوع من الحارضون َب فتعجَّ باحتشام؛ األرض ولثم

490
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الوزير أيها القيام: حالة يف وهو وقال واإلكرام، الجالل ذي عىل أثنى امللك إن ثم العقول،
ف ونترشَّ رعاياه، جملة من شاه سليمان للملك إننا أقول: ما اسمع املكرَّم، والسيد املعظَّم،
ذخري ليكون مرادي، أجلُّ وهذا جواريه، جملة من جارية وابنتي فيه، وننافس بنََسبه
يف وزيره وكََّل شاه سليمان امللك أن وشهدوا والشهود، القضاة أحرض إنه ثم واعتمادي.

بابتهاج. بنته عقد شاه زهر امللك وتوىلَّ الزواج،
قام ذلك فعند والنجاح، بالفوز لهما ودعوا النكاح، عقد أحكموا القضاة إن ثم
للملك الجميَع وقدَّم والعطايا، التحف ونفائس الهدايا، من به جاء ما وأحرض الوزير
والحقريَ، العظيَم بوالئمه وعمَّ الوزير، وإكرام ابنته تجهيز يف أخذ امللك إن ثم شاه، زهر
تمَّ وملا والعني، القلب يرسُّ مما شيئًا فيه يرتك ولم شهرين، مدة الفرح إقامة يف واستمرَّ
القماش وعبئوا املدينة، بظاهر بت فُرضِ الخيام بإخراج امللك أمر العروسة، إليه تحتاج ما
بنفيس العروسة وأصحب الرتكيات، والوصائف الروميات، الجواري وهيَّئوا الصناديق، يف
والجوهر، بالدر عة مرصَّ األحمر، الذهب من محفة لها صنع ثم الجواهر، وثمني الذخائر،
وصاحبتها املقاصري، من مقصورة كأنها املحفة تلك وصارت للمسري، بغال عرش لها وأفرد
الذخائر رزموا ثم الجنان، قصور من كقرص وخدرها الحسان، الحور من حورية كأنها
فراسخ، ثالثة قدر معهم شاه زهر امللك َه وتوجَّ والجمال، البغال عىل وحملوها واألموال،
الوزير َه وتوجَّ وأمان، فرح يف األوطان إىل ورجع معه، وَمن الوزير وودَّع ابنته، ودََّع ثم
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك والقفار. املراحل يطوي يََزْل ولم وسار، امللك بابنة

املباح. الكالم
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املراحل يطوي يََزْل ولم وسار، امللك بابنة َه توجَّ الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إىل أرسل ثم أيام، ثالثة بالده وبني بينه بقي حتى والنهار، الليل يف السري ويجدُّ والقفار،
امللك إىل وصل حتى بالسري الرسول فأرسع العروسة، بقدوم يخربه َمن شاه سليمان امللك
أن عساكره وأمر الرسول، عىل وخلع شاه سليمان امللك ففرح العروسة؛ بقدوم وأخربه
أحسن يف يكونوا وأن بالتكريم، معها وَمن العروسة مالقاة إىل عظيم موكب يف يخرجوا
أنه املدينة يف مناٍد ونادى أمره، فامتثلوا الرايات؛ رءوسهم عىل ينرشوا وأن البهجات،
العروسة؛ لقاء إىل وتخرج إال ة، مكرسَّ عجوز وال رة، موقَّ حرَّة وال مخدرة، بنت تبقى ال
يف بها هوا يتوجَّ أن عىل واتفقوا خدمتها، يف كرباؤهم وسعى لقائها، إىل جميًعا فخرجوا
تمرَّ حتى يقفوا وأن الطريق، يزيِّنوا أن عىل الدولة أرباب واتفق امللك، قرص إىل الليل
لها أعطاها التي الخلعة وعليها يديها، بني والجواري قدامها، والخدام العروسة، بهم
سائرة املحفة تََزل ولم الشمال، وذات اليمني ذات العسكر بها أحاط أقبلت فلما أبوها.
الطبول وصارت عليها، ليتفرَّج خرج وقد إال أحد يبَق ولم القرص، من قربت أن إىل بها
والخيل خافقة، والرايات فائحة، الطيب وروائح صائحة، والبوقات العبة، والرماح ضاربة،
فأضاء القرص، باب إىل باملحفة الغلمان وتقدَّمت القرص، باب إىل وصلوا حتى متسابقة،

زينتها. بحيل جهاته وأرشقت ببهجتها، املكان
جاءت ثم بالباب، محتاطون وهم ووقفوا الرسادق، أبواب الخدام فتح الليل أقبََل فلما
ثم املنظوم، اللؤلؤ بني الفريدة الدرة أو النجوم، بني كالقمر الجواري بني وهي العروسة
عليه، فجلست والجوهر، بالدر ًعا مرصَّ املرمر، من رسيًرا لها نصبوا وقد املقصورة دخلت
القلق من عنده كان ما وزال بكارتها، فأزال قلبه، يف محبتها هللا وأوقع امللك، عليها ودخل
وجلس خرج الشهر تمام وبعد ليلة، أول من منه فعلقت شهر، نحو عندها وأقام والقهر،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

التاسع الشهر من ليلة آِخر ويف أشهرها، وفت أن إىل رعيته يف وعدل مملكته، رسير عىل
فوضعت الوالدة، عليها هللا َن وهوَّ الطلق كريس عىل فجلست َحر، السَّ عند املخاض جاءها
وأعطى جليًال، فرًحا فرح بالولد امللك سمع فلما السعادة، عالمات عليه تلوح ذكًرا غالًما
جماله من َب وتعجَّ عينَيْه، بني وقبََّله الغالم، إىل َه توجَّ فرحته ومن جزيًال، ماًال املبرشِّ

الشاعر: قول فيه َق وتحقَّ الباهر،

نَ��بَ��ا يَ��ْوًم��ا َم��ا ِب��اْألَبْ��َط��اِل َف��ال��دَّْه��ُر َك��ْوَك��بَ��ا ِل��ل��رِّئَ��اَس��ِة أَْه��َدى ال��ل��ُه
َوال��ظُّ��بَ��ى َواْل��َج��َح��اِف��ُل َواْل��َم��َح��اِف��ُل ُة َواْألَِس��رَّ اْألَِس��نَّ��ُة ِل��َم��ْط��َل��ِع��ِه ��ْت َه��شَّ
َم��ْرِك��بَ��ا َ أَْوَط��أ اْل��َخ��يْ��ِل ُظ��ُه��وَر َل��يَ��َرى َف��ِإنَّ��ُه ال��نُّ��ُه��وِد َع��َل��ى تُ��ْرِك��بُ��وُه َال
َم��ْش��َربَ��ا أَْح��َل��ى اْألَْع��َداءِ َدَم َل��يَ��َرى َف��ِإنَّ��ُه ال��رَِّض��اِع َع��ِن َوْل��تَ��ْف��ِط��ُم��وُه

امللوك تاج وه سمَّ ثم مقلته، ْلَن وكحَّ ته رسَّ وقطعن املولود، ذلك أخذن الدايات إن ثم
واألعوام تجري األيام زالت وال اإلقبال، حجر يف وتربَّى الدالل، ثدي وارتضع خاران،
العلماءَ شاه سليمان امللك أحرض ذلك فعند سنني، سبع العمر من له صار حتى تميض،
سنني مدة ذلك عىل فمكثوا واألدب، والحكمة الخطَّ ولَده يعلِّموا أن وأمرهم والحكماء،
الفقهاء عند من أحرضه امللك، طلبه ما جميع عرف ا فلمَّ األمر، إليه يحتاج ما تعلََّم حتى
العمر من له صار حتى يعلِّمه يََزْل فلم الفروسية، يعلِّمه أستاذًا له وأحرض واملعلِّمني،
شهرزاد وأدرك رآه. َمن كل به يفتتن أشغاله بعض إىل خرج إذا وكان سنة، عرشة أربع

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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يف مهر ملا شاه سليمان امللك ابن خاران امللوك تاج أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
به يفتتن أشغاله، بعض إىل خرج إذا جماله فرط من صار زمانه، أهل وفاق الفروسية
الجمال من حوى ملا األحرار؛ محبته يف وتهتكت األشعار، فيه نظموا حتى رآه َمن كلُّ

الشاعر: فيه قال كما الباهر،

اْغ��تَ��ذَى َق��ِد ِب��ال��نَّ��ِس��ي��ِم َرِط��ي��بً��ا ُغ��ْص��نً��ا ��ذَا ال��شَّ ِط��ي��ِب ِم��ْن َف��َس��ِك��ْرُت َع��انَ��ْق��تُ��ُه
ُم��تَ��نَ��بِّ��ذَا ُرَض��اِب��ِه ِب��َخ��ْم��ِر أَْم��َس��ى َوإِنَّ��َم��ا اْل��ُم��َداَم َش��ِرَب َم��ا َس��ْك��َراُن
اْس��تَ��ْح��َوذَا اْل��ُق��لُ��وِب َع��َل��ى ذَاَك َف��ِألَْج��ِل أَْس��ِرِه ِف��ي ِب��أَْس��ِرِه اْل��َج��َم��اُل أَْض��َح��ى
إِذَا َوَال اْل��َح��يَ��اِة َق��يْ��ِد ِف��ي ُدْم��ُت َم��ا ِب��َخ��اِط��ِري ��لُ��وُّ ال��سُّ َخ��َط��َر َم��ا َوال��ل��ِه
َح��بَّ��ذَا يَ��ا َوَص��بَ��ابَ��ًة ِب��ِه َوْج��ًدا أَُم��ْت َوإِْن َه��َواُه َع��َل��ى ِع��ْش��ُت ِع��ْش��ُت إِْن

األحمر، خده شامة عىل األخرض عذاره دبَّ عاًما، عرش ثمانية العمر من بلغ فلما
الشاعر: فيه قال كما والنواظر، العقول يسبي وصار عنرب، كنقطة خاٍل وزانهما

بَ��َدا إِذَا اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ُك��لُّ يَ��ْخ��َش��اُه َخ��ِل��ي��َف��ًة اْل��َج��َم��اِل ِف��ي ِل��يُ��وُس��َف أَْض��َح��ى
أَْس��َوَدا اْل��ِخ��َالَف��ِة َع��َل��َم ِه َخ��دِّ ِف��ي تَ��َرى َل��َك��ْي إَِل��يْ��ِه َوانْ��ُظ��ْر َم��ِع��ي ْج َع��رِّ

اآلَخر: قال وكما

اْألَْش��يَ��اءِ َس��اِئ��ِر ِم��ْن يُ��َرى ِف��ي��َم��ا َم��نْ��َظ��ًرا أَْح��َس��َن َع��يْ��نَ��اَك أَبْ��َص��َرْت َم��ا
��ْوَداءِ ال��سَّ اْل��ُم��ْق��َل��ِة تَ��ْح��َت ـ��َح��ْم��َراءِ ـْ ال�� اْل��َوْج��نَ��ِة َف��ْوَق اْل��َخ��ْض��َراءِ ��اَم��ِة َك��ال��شَّ



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

اآلَخر: قال وكما

َك��اِف��ُر َوْه��َو ِب��َه��ا يُ��ْح��َرْق َل��ْم َك ِب��َخ��دِّ َداِئ��ًم��ا ال��نَّ��اَر يَ��ْع��بُ��ُد ِل��َخ��اٍل َع��ِج��بْ��ُت
َل��َس��اِح��ُر َوْه��َو ِب��اْآليَ��اِت ُق يُ��َص��دِّ ُم��ْرَس��ًال ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ أَنَّ ذَا ِم��ْن َوأَْع��َج��ُب
اْل��َم��َراِئ��ُر َع��َل��يْ��ِه ��ْت ُش��قَّ َم��ا ِل��َك��ثْ��َرِة َوإِنَّ��َم��ا نَ��بْ��تً��ا اْل��َخ��دُّ ذَاَك اْخ��َض��رَّ َوَم��ا

اآلَخر: قال وكما

ُم��نْ��َه��ِم��ْر أَْرٍض ِب��أَيِّ اْل��َح��يَ��اِة َم��اءِ َع��ْن ال��نَّ��اِس ُس��َؤاِل ِم��ْن َألَْع��َج��ُب إِنِّ��ي
اْل��َخ��ِض��ْر َش��اِربُ��ُه وََع��َل��يْ��ِه ال��لَّ��َم��ى ُح��ْل��ِو أَْغ��يَ��ٍد َظ��بْ��ٍي ِب��ثَ��ْغ��ِر أََراُه َوَل��َق��ْد
يَ��ْص��َط��ِب��ْر َل��ْم َس��اِئ��ًال ُه��نَ��اِل��َك َم��َع��ُه يَ��ْل��تَ��ِق��ي ُم��وَس��ى أَنَّ اْل��َع��َج��اِئ��ِب َوِم��َن

خاران امللوك لتاج صار ثم الجمال، به زاد الرجال مبلغ وبلغ الحالة بتلك صار فلما
يكون وأنه أبيه، موت بعد سلطانًا يصري أن يرجو إليه تقرَّب َمن وكل وأحباب، أصحاب
والده وكان واحدة، ساعة عنه يفرت لم وصار والقنص، بالصيد تعلََّق إنه ثم أمريًا. عنده
منه يقبل فلم والوحوش، الرب آفات من عليه مخافًة ذلك؛ عن ينهاه شاه سليمان امللك
خرج فلما به، أمرهم ما فامتثلوا أيام. عرشة عليق معكم خذوا امه: لخدَّ قال أنه اتفق ذلك،
عىل أرشفوا حتى أيام أربعة سائرين يزالوا ولم الرب، يف ساروا والقنص للصيد بأتباعه
امللوك تاج فقال نابعة، وعيونًا يانعة، وأشجاًرا راتعة، وحوًشا فيها فرأوا خرضاء، أرٍض
الحلقة رأس عند اجتماعنا ويكون حلقتها، دائرة وأوسعوا هنا، الحبائل انصبوا ألتباعه:
فيها فاجتمع حلقتها، دائرة وأوسعوا الحبائل، ونصبوا أمره، فامتثلوا الفالني. املكان يف
وجوه يف وتنافرت الوحوش، منهم ضجت أن إىل والغزالن، الوحوش أصناف من كثري يشء
فأصابوا بالنشاب، الوحوش رضبوا ثم والصقور، والفهود الكالب عليها فأغرى الخيل؛
وهرب كثريًا، شيئًا الوحوش من أخذوا وقد إال الحلقة آِخر إىل وصلوا وما الوحوش، مقاتل
سليمان ألبيه وأفرد مه، وقسَّ الصيد وأحرض املاء، عىل امللوك تاج نزل ذلك وبعد الباقي.
يف الليلة تلك وبات دولته، أرباب عىل البعض وفرَّق إليه، وأرسله الوحوش، خاص شاه

املكان. ذلك
وتجار، وغلمان عبيد عىل مشتملة كبرية قافلة عليهم أقبلت الصباح أصبح فلما
ائتني أصحابه: لبعض قال امللوك تاج رآهم فلما والخرضة، املاء عىل القافلة تلك فنزلت
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١١٠ الليلة كانت فلما

لهم: قال الرسول إليهم َه توجَّ فلما املكان؟ هذا يف نزلوا يشء ألي واسألهم هؤالء، بخرب
الراحة؛ ألجل هنا ونزلنا تجار، نحن له: فقالوا الجواب. رد يف وأرسعوا أنتم، َمن أخربونا
وولده، شاه سليمان بامللك مطمئنون ألننا املكان؛ هذا يف نزلنا وقد علينا، بعيد املنزل ألن
أجل من به جئنا نفيس قماش ومعنا واطمئنان، أمان يف صار عنده نزل َمن كل أن ونعلم
سمعه بما وأخربه الحال، بحقيقة وأعلمه امللك، ابن إىل الرسول فرجع امللوك. تاج ولده
وال املدينة أدخل فما أجيل، من به جاءوا يشء معهم كان إذا امللك: ابن فقال التجار، من
أن إىل خلفه مماليكه وسارت وسار، جواده ركب ثم أستعرضه. حتى املكان هذا من أرحل
وقد واألفضال، العز ودوام واإلقبال، بالنرص له ودعوا التجار، له فقام القافلة، عىل أرشف
سلطانيٍّا مقعًدا له وفرشوا والجوهر، بالدر مزركشة األحمر، األطلس من خيمة له بت ُرضِ
املماليك ووقف امللوك، تاج فجلس بالزمرد؛ مزركش وصدره الحرير، من بساط فوق
التجار عليه فأقبل معهم، ما بجميع يحرضوا أن وأمرهم التجار إىل وأرسل خدمته، يف
ثم بالثمن، لهم ووىف له يصلح ما منها وأخذ بضاعتهم، جميَع فاستعرض ببضائعهم،
نظيف الشباب، جميل شابٍّا فرأى القافلة، إىل التفاتة منه فالَحْت يسري، أن وأراد ركب
محاسنه، ت تغريَّ قد الشاب ذلك أن إال أقمر، ووجه أزهر، بجبني املعاني، ظريف الثياب،
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك األحباب. فرقة من االصفرار وعاله
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١١١ الليلة كانت فلام

شابٍّا فرأى القافلة، إىل التفاتة منه الَحْت امللوك تاج أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
محاسنه، ت تغريَّ قد الشاب ذلك أن إال املعاني، ظريف الثياب، نظيف الشباب، جميل
الَعَربات، جفنَيْه من وسالت واالنتحاب، األنني به وزاد األحباب، فرقة من االصفرار وعاله

األبيات: هذه ينشد وهو

ُم��نْ��َه��ِم��ُل َص��اِح يَ��ا ُم��ْق��َل��ِت��ي ِف��ي َوال��دَّْم��ُع َواْل��َوَج��ُل اْل��َه��مُّ َوَداَم اْل��ِف��َراُق َط��اَل
أََم��ُل َوَال َق��ْل��ٌب َف��َال َف��ْرًدا بَ��ِق��ي��ُت َوَق��ْد اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم َودَّْع��تُ��ُه َواْل��َق��ْل��ُب
َواْل��ِع��َل��ُل اْألَْم��َراُض تُ��ْش��تَ��َف��ى نُ��ْط��ِق��َه��ا ِم��ْن َم��ْن أَُودَِّع َح��تَّ��ى َم��ِع��ي ِق��ْف َص��اِح��ِب��ي يَ��ا

إليه ناظر امللوك وتاج عليه، وُغِيش ساعة بكى الشعر من فرغ بعدما الشاب إن ثم
األبيات: هذه وأنشد اللحظات، بفاتك رنا أفاق فلما أمره، من ب يتعجَّ وهو

اْل��َم��َح��اِج��ُر َرَم��تْ��ُه َم��ْن ِب��نَ��اٍج َوَل��يْ��َس َس��اِح��ُر َف��ْه��َو َط��ْرِف��َه��ا ِم��ْن ِح��ذَْرُك��ْم ُخ��ذُوا
بَ��َواِت��ُر َوْه��َي اْل��ِب��ي��َض ��يُ��وَف ال��سُّ تَ��ُق��دُّ نَ��َواِع��ُس َوْه��َي ��وَد ال��سُّ اْل��ُع��يُ��وَن َف��ِإنَّ
تُ��َخ��اِم��ُر ِل��ْل��ُع��ُق��وِل اْل��ُح��َم��يَّ��ا َف��ِإنَّ َك��َالِم��َه��ا ِف��ي ��ٍة ِرقَّ ِم��ْن تَ��ْخ��َض��ُع��وا َوَال
نَ��اِظ��ُر أَنْ��َت َوَه��ا َألَْدَم��اُه ِح��ِري��ٌر ِج��ْس��َم��َه��ا َم��سَّ َل��ْو اْألَْط��َراِف ��َم��ُة ُم��نَ��عَّ
َع��اِط��ُر َوْه��َو ِط��ي��ِب��َه��ا ِم��ْن ��ذَا ال��شَّ َوأَيْ��َن َوال��طُّ��َال اْل��ُم��َج��ْل��َج��ِل بَ��يْ��َن َم��ا بَ��ِع��ي��َدُة

أمره يف َ تحريَّ الحالة هذه عىل امللوك تاج رآه فلما عليه، فُغِيش شهقة شهق ثم
عىل قائًما فنهض رأسه، عىل واقًفا امللك ابَن نظَر غشيته من أفاق فلما إليه، وتمىشَّ
علينا؟ بضاعتك تعرض لم يشء ألي امللوك: تاج له فقال يَديْه، بني األرض وقبََّل قدَميْه،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

عيلَّ تعرض أن بد ال فقال: لسعادتك. يصلح يشء فيها ليس بضاعتي إن موالي، يا فقال:
أَزْلنَا مظلوًما كنت فإن القلب، حزين العني باكي أراك فإني بحالك؛ وتخربني معك، ما
ثم رأيتك. حني أجلك من احرتق قد قلبي فإن َديْنك، قضينا مديونًا كنَت وإن ظالمتك،
بالذهب مشبًكا واألبنوس العاج من كرسيٍّا له فنصبوا كرسيني، بنصب أمر امللوك تاج إن
أن الشاب وأمر الكريس، عىل امللوك تاج فجلس الحرير، من بساًطا له وبسطوا والحرير،
تذكر ال موالي، يا الشاب: له فقال بضاعتك. عيلَّ اعِرْض له: وقال البساط، عىل يجلس
أمر ثم ذلك. من بد ال امللوك: تاج له فقال لك. بمناسبة ليست بضاعتي فإن ذلك؛ يل
وأنَّ وبكى، دموعه جَرْت الشاب رآها فلما عنه، قهًرا فأحرضوها بإحضارها غلمانه بعض

األبيات: هذه وأنشد الزفرات، َد وصعَّ واشتكى،

َم��يْ��ِل َوِم��ْن ِل��ي��ٍن ِم��ْن ِك ِب��َق��دِّ َوَم��ا ُك��ْح��ٍل َوِم��ْن ُغ��نْ��ٍج ِم��ْن ِب��َج��ْف��ِن��ِك ِب��َم��ا
َم��َل��ِل َوِم��ْن لُ��ْط��ٍف ِم��ْن ِب��َط��بْ��ِع��ِك َوَم��ا َش��ْه��ٍد َوِم��ْن َخ��ْم��ٍر ِم��ْن ِب��ثَ��ْغ��ِرِك َوَم��ا
اْل��َوِج��ِل اْل��َخ��اِئ��ِف ِع��نْ��َد اْألَْم��ِن ِم��َن أَْح��َل��ى أََم��ِل��ي يَ��ا ِم��نْ��ِك َط��يْ��ٍف ِزيَ��اَرُة ِع��نْ��ِدي

تفصيلة، وتفصيلة قطعة قطعة امللوك تاج عىل وعرضها بضاعته فتح الشاب إن ثم
فتح فلما دينار، ألَفْي يساوي بالذهب منسوًجا األطلس من ثوبًا جملتها من وأخرج
ذهل وقد وركه، تحت ووضعها برسعة الشاب فأخذها خرقة، وسطه من وقعت الثوب

يقول: وأنشد املعقول، عن

أَْق��َرُب ِوَص��اِل��َك ِم��ْن ال��ثُّ��َريَّ��ا َونَ��ْج��ُم اْل��ُم��َع��ذَُّب اْل��ُف��َؤاُد ِم��نْ��َك يَ��ْش��تَ��ِف��ي َم��تَ��ى
يَ��ذَْه��ُب اْل��ُع��ْم��ُر ِب��ِه َوتَ��ْس��ِوي��ٌف َوَم��ْط��ٌل َوَل��وَْع��ٌة َواْش��ِت��يَ��اٌق َوَه��ْج��ٌر ِب��َع��اٌد
تَ��ْق��ُرُب أَنْ��َت َوَال يُ��ْدِن��ي��ِن��ي اْل��بُ��ْع��ُد َوَال َق��اِت��ِل��ي اْل��َه��ْج��ُر َوَال يُ��ْح��ِي��ي��ِن��ي اْل��َوْص��ُل َف��َال
َم��ْه��َرُب َع��نْ��َك َوَال إِْس��َع��اٌف ِم��نْ��َك َوَال َرْح��َم��ٌة َل��َك َوَال إِنْ��َص��اٌف ِم��نْ��َك َوَم��ا
أَذَْه��ُب أَيْ��َن إَِل��ى أَْدِري َف��َال َع��َل��يَّ َم��ذَاِه��ِب��ي َج��ِم��ي��ُع َض��اَق��ْت ُح��بِّ��ُك��ْم َوِف��ي

أخذ وملا سبب، من لذلك يعلم ولم العجب، غاية إنشاده من امللوك تاج ب فتعجَّ
ليس موالي، يا فقال: الخرقة? هذه ما امللوك: تاج له قال وركه، تحت ووضعها الخرقة
امتنعت ما أنا موالي، يا له: قال إياها. أَِرني امللك: ابن له فقال حاجة. الخرقة بهذه لَك
شهرزاد وأدرك إليها. تنظر أنك عىل أقدر ال فإني ألجلها، إال عليك بضاعتي عرض من

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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عرض من امتنعت ما أنا امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بدَّ ال امللوك: تاج له فقال إليها. تنظر أنك عىل أقدر ال فإني ألجلها، إال عليك بضاعتي
واشتكى، وأنَّ وبكى، ركبته تحت من فأخرجها واغتاظ، عليه وألحَّ إليها. أنظر كوني من

األبيات: هذه وأنشد األنَّات، من وأكثر

يَ��ْس��َم��ُع��ُه َل��يْ��َس َوَل��ِك��ْن ��ا َح��قٍّ ُق��ْل��ُت َق��ْد يُ��وِج��ُع��ُه اْل��َع��ذَْل َف��ِإنَّ تَ��ْع��ذُِل��ي��ِه َال
َم��ْط��َل��ُع��ُه اْألَْزَراِر َف��َل��ِك ِم��ْن ِب��اْل��َح��يِّ َق��َم��ًرا ِل��ي اْل��بَ��ْط��َح��اءِ ِف��ي ال��ل��َه أَْس��تَ��ْودُِع
ُع��ُه أَُودِّ َال َوإِنِّ��ي اْل��َح��يَ��اِة َص��ْف��َو يُ��َودُِّع��ِن��ي َل��ْو َوِب��ُودِّي َودَّْع��تُ��ُه
َوأَْدُم��ُع��ُه ٌت ُم��ْس��تَ��ِه��الَّ َوأَْدُم��ِع��ي ُض��ًح��ى اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم ِب��ي ��َع تَ��َش��فَّ َوَك��ْم
��ُع��ُه أَُرقِّ َل��ِك��ْن ِب��ُف��ْرَق��ِت��ِه َع��نِّ��ي ُم��نْ��َخ��ِرٌق اْل��ُع��ذِْر ثَ��ْوُب ال��ل��َه أُْك��ِذُب َال
َم��ْض��َج��ُع��ُه ِب��نْ��ُت ُم��ذْ َل��ُه يَ��ْس��تَ��ِق��رُّ َال َوَك��ذَا َم��ْض��َج��ٌع ِل��َج��نْ��ِب��ي يَ��ْس��تَ��ِق��رُّ َال
َوتَ��ْم��نَ��ُع��ُه َح��ظِّ��ي تَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي َع��ْس��َراءَ ِب��يَ��ٍد بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��َم��ا ال��دَّْه��ُر َس��َع��ى َوَق��ْد
أَُج��رُِّع��ُه َم��ا ِم��نْ��َه��ا َع تَ��َج��رَّ َك��أًْس��ا َم��َألَْت ِع��نْ��َدَم��ا ِص��ْرًف��ا اْل��َه��مَّ َوَص��بَّ��ِت

ما فأخربني مستقيمة، غري أحوالك أرى امللوك: تاج له قال شعره، من فرغ فلما
وقال: د تنهَّ الخرقة ِذْكر الشاب سمع فلما الخرقة? هذه إىل نظرك عند بكائك سبب
هذه وصاحبة وصاحبتها الخرقة هذه مع غريب، وأمري عجيب حديثي إن موالي، يا
مزركشة بالحرير، مرقومة غزال صورة فيها وإذا الخرقة نرش ثم والتماثيل. الصورة
من طوق رقبته ويف بالفضة، مرقومة وهي آَخر غزال صورة وقبالها األحمر، بالذهب
صنعته ُحْسن وإىل إليه امللوك تاج نظر فلما الزبرجد، من قصبات وثالث األحمر، الذهب



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

الشاب، هذا بحديث امللوك تاج قلب وتعلَّق يعلم. لم ما اإلنساَن علََّم الذي هللا سبحان قال:
الغزال. هذا صاحبة مع قصتك يل احِك له: فقال

عزيز الشاب حكاية

وكان غريي، ولًدا يُرَزق ولم الكبار، التجار من كان أبي أن موالي يا اعلم الشاب: فقال
وأبي هو تعاَهَد موته قبل وكان مات، أباها ألن أبي؛ بيت يف وهي أنا تربيت عمٍّ بنت يل
عني يحجبوها لم النساء، مبلغ هي وبلغت الرجال، مبلغ بلغت فلما بها، يزوِّجاني أن عىل
عزيز كتاب نكتب السنة هذه يف لها: وقال أمي مع والدي تحدَّث ثم عنها، يحجبوني ولم
كله هذا الوالئم، مؤن تجهيز يف أبي رشع ثم األمر، هذا عىل أمي مع واتفق عزيزة، عىل
أشعر هي وكانت الحال، كيف ندِر ولم واحد، فراش يف بعضنا مع ننام عمي وبنت وأنا
عىل والدخول الكتاب كتب غري يبَق ولم الفرح أدواِت أبي َز جهَّ فلما وأدرى، وأعرف مني
التجار من أصحابه إىل َه توجَّ ثم الجمعة، صالة بعد الكتاب يكتبوا أن أبي أراد عمي، بنت
فلما أقاربها. ودعت النساء من صواحبها وعزمت أمي ومضت بذلك، وأعلمهم وغريهم
البُُسط، دارنا يف وفرشوا رخامها، وغسلوا للجلوس، ة امُلَعدَّ القاعة غسلوا الجمعة يوم جاء
الناس واتفق ب، املقصَّ بالقماش حيطانها زوَّقوا أن بعد األمر إليه يحتاج ما فيها ووضعوا
وما السكر، وأطباق الحلويات وعمل أبي مىض ثم الجمعة. صالة بعد بيتنا يجيئوا أن
أفخر من جديدة بدلة خلفي وأرسلت الحمام، إىل أمي أرسلتني وقد الكتاب، كتب غري بقي
لبستها فلما مطيَّبَة، وكانت الفاخرة، البدلة تلك لبست الحمام من خرجُت فلما الثياب،
صاحبًا فتذكَّْرُت الجامع، إىل أذهب أن أردُت ثم الطريق، يف عبقت ذكية رائحة منها فاَحْت
أن إىل األمر بهذا أشتغل نفيس: يف وقلت الكتاب، كتب ليحرض عليه أفتِّش فرجعت يل،

الصالة. وقت يقرب
الجديد والقماش الحمام أثر من عرقان وكنت ، قطُّ دخلته ما زقاًقا دخلت إني ثم
عىل ألرتاح الزقاق رأس يف فقعدت روائحي، وفاحت عرقي فساح جسدي، عىل الذي
وصار جبيني، فعرق الحر عيلَّ فاشتدَّ معي، كان مطرًَّزا منديًال تحتي وفرشت مصطبة،
مفروش ألنه باملنديل وجهي عن العرق مسح يمكنني ولم وجهي، عىل ينحدر العرق
أبيض ومنديل إال أدري فما وجنتي، به وأمسح فرجيتي ذيل آخذ أن فأردُت تحتي،
السقيم، شفاء من ألطف ورؤيته النسيم، من أرقَّ املنديل ذلك وكان فوق، من عيلَّ وقع
يف عيني فوقعت املنديل، هذا سقط أين من ألنظر فوق إىل رأيس ورفعت بيدي، فمسكته

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الغزال. هذا صاحبة عني
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ألنظر فوق إىل رأيس فرفعت امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
من مطلة بها وإذا الغزال، هذا صاحبة عني يف عيني فوقعت املنديل، هذا سقط أين من
لساني، وصفها عن يعجز وبالجملة منها، أجمل عيني تََر لم نحاس من شبَّاك من طاقة
وألصقته الوسطاني إصبعها أخذت ثم فمها، يف إصبعها وضَعْت إليها نظرُت رأتني فلما
الطاقة، من رأسها أدخلت ثم نهَديْها، بني صدرها عىل ووضعتهما الشاهد، بإصبعها
وأعقبتني االستعار، بي وزاد النار، قلبي يف فانطلَقْت وانرصفت، الطاقة باب وسدَّت
فنظرت أشارت، به ما أفهم ولم قالت، ما أسمع لم ألني ت وتحريَّ حرسة، ألَف النظرُة
أََر ولم ا حسٍّ أسمع فلم الشمس، مغيب إىل فصربت مطبوقة، فوجدتها ثانيًا الطاقة إىل
ففاحت فتحته ثم معي، املنديل وأخذت مكاني، من قمت رؤيتها من يئست ا فلمَّ شخًصا،
الجنة، يف كأنني رصت حتى عظيم، طرب الرائحة تلك من يل حصل املسك، رائحة منه
بالروائح خًة مضمَّ فرأيتها الورقة ففتحت لطيفة، ورقة منه فسقطت ، يديَّ بني نرشته ثم

األبيات: هذه فيها ومكتوبًا الذكيات،

ُف��نُ��وُن َواْل��ُخ��ُط��وُط َرِق��ي��ٍق ِب��َخ��طٍّ اْل��َج��َوى أََل��ِم ِم��ْن أَْش��ُك��و إَِل��يْ��ُه بَ��َع��ثْ��ُت
يَ��ِب��ي��ُن يَ��َك��اُد َال َدِق��ي��ًق��ا َرِق��ي��ًق��ا َه��َك��ذَا ِل��َخ��طِّ��َك َم��ا َخ��ِل��ي��ِل��ي َف��َق��اَل:
تَ��ُك��وُن اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ُخ��ُط��وُط َك��ذَاَك ��ٍة َوِدقَّ نُ��ُح��وٍل ِف��ي ِألَنِّ��ي َف��َق��ْل��ُت:



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

إحدى يف فرأيُت العني، نظر املنديل بهجة يف أطلقت األبيات، قرأت أن بعد ثم
البيتني: هذين تسطري حاشيتيه

ِب��ال��رَّيْ��َح��اِن يْ��ِه َخ��دَّ ف��ِي َس��ْط��َريْ��ِن َك��اِت��ٍب ِم��ْن َل��ُه َويَ��ا اْل��ِع��ذَاُر َك��تَ��َب
اْألَْغ��َص��اِن َخ��ْج��َل��َة َوا انْ��ثَ��نَ��ى َوإِذَا بَ��َدا إِذَا ِم��نْ��ُه اْل��َق��َم��َريْ��ِن ِح��ي��َرَة َوا

البيتان: هذان األخرى الحاشية يف ومسطَّر

��اِح تُ��فَّ َع��َل��ى َس��ب��ٍج ِم��ْن َس��ْط��َريْ��ِن لُ��ْؤلُ��ٍؤ ِف��ي ِب��َع��نْ��بَ��ٍر اْل��ِع��ذَاُر َك��تَ��َب
ال��رَّاِح ِف��ي َال اْل��َوَج��نَ��اِت ِف��ي ��ْك��ُر َوال��سُّ َرنَ��ْت إِذَا اْل��ِم��َراِض اْل��َح��َدِق ِف��ي اْل��َق��تْ��ُل

بي وزادت النار، لهيب فؤادي يف انطلق األشعار، من املنديل عىل ما رأيت فلما
يف حيلة يل أدري ال وأنا البيت إىل بهما وأتيت والورقة، املنديل وأخذت واألفكار، األشواق
من مدة بعد إال البيت إىل وصلت فما اإلجمال، تفصيل العشق يف أستطيع وال الوصال،
وقلعتني عيلَّ وأقبَلْت دموعها مسحت رأتني فلما تبكي، جالسة عمي بنت فرأيت الليل،
وتجار وكرباء أمراء من الناس جميع أن وأخربتني غيابي، سبب عن وسألتني الثياب،
مدة واستمروا الطعام وأكلوا والشهود، القايض وحرض بيتنا، يف اجتمعوا قد وغريهم
تفرَّقوا، حضوري من يئسوا فلما الكتاب، كتب أجل من حضوري ينتظرون جالسني
ال أنه وحلف شديًدا، غيًظا ذلك بسبب اغتاظ أباك إن يل: وقالت سبيلهم، حال إىل وذهبوا
الذي ما يل: قالت ثم كثريًا. ماًال الفرح هذا يف غرم ألنه املقبلة؛ السنة يف إال كتابنا يكتب
فقلت غيابك؟ بسبب حصل ما وحصل الوقت، هذا إىل تأخرت حتى اليوم هذا يف لك جرى
فأخذَِت آخره، إىل أوله من بالخرب وأخربتها املنديل، لها وذكرت وكذا، كذا يل جرى لها
األبيات: هذه وأنشدت خدودها، عىل دموعها وجرت فيهما، ما وقرأت واملنديل، الورقَة

اْض��ِط��َراُر ُك��لُّ��ُه َك��ذَبْ��َت َف��ُق��ْل اْخ��ِت��يَ��اُر اْل��َه��َوى ُل أَوَّ َق��اَل َم��ْن
أَْخ��بَ��اُر ��ِت��ِه ِص��حَّ َع��َل��ى َدلَّ��ْت َع��اُر اِالْض��ِط��َراِر بَ��ْع��َد َوَل��يْ��َس

ال��نَّ��ْق��ِد َص��ِح��ي��ِح َع��َل��ى ُزيِّ��َف��ْت َم��ا
َض��ْرُب أَْو اْل��َح��َش��ى ِف��ي َض��ْربَ��اِن أَْو يَ��ْع��ذُُب َع��ذَاٌب َف��ُق��ْل ْ تَ��َش��أ َف��ِإْن
تُ��ْع��َط��ُب أَْو ِب��ِه ال��نَّ��ْف��ُس تَ��أْنَ��ُس أََرُب أَْو ِن��ْق��َم��ٌة أَْو ِن��ْع��َم��ٌة أَْو
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َوال��طَّ��ْرِد َع��ْك��ِس��ِه بَ��يْ��َن ِح��ْرُت َق��ْد
ِب��اِس��ُم َواِم ال��دَّ َع��َل��ى َوثَ��ْغ��ُرَه��ا َم��َواِس��ُم أَيَّ��اُم��ُه ذَا َوَم��َع
َح��اِس��ُم يَ��ِش��ي��ُن َم��ا ِل��ُك��لِّ َوْه��َو َم��َواِس��ُم ِط��ي��ِب��َه��ا َونَ��َف��َح��اُت

وَْغ��ِد نَ��ذٍْل َق��ْل��َب َق��طُّ َح��لَّ َم��ا

بيشء نطَقْت ما لها: فقلت إليك؟ به أشاَرْت وما لك قاَلْت فما يل: قالت إنها ثم
عىل اإلصبعني وجعلت الوسطى، باإلصبع قرنتها ثم فمها، يف إصبعها وضعت أنها غري
فأخذت ذلك، بعد أََرها ولم الطاقة، وأغلقت رأسها أدخَلْت ثم األرض، إىل وأشارت صدرها،
فلما تفعل، فلم ثانيًا، الطاقة من تطل أنها أنتظر الشمس غياب إىل فقعدت معها، قلبي
به. بُلِيت ما عىل تعينيني أن منك وأشتهي قصتي وهذه املكان، ذلك من قمت منها يئست
بد وال جفوني، من لك ألخرجتُها عيني طلبَت لو عمي، يابن وقالت: إيلَّ رأسها فرفعت
بها. مغرم إنك كما بك مغرمة فإنها حاجتها؛ عىل وأساعدها حاجتك، عىل أساعدك أن
أنك إىل إشارة فإنه فمها، يف إصبعها وضع أما قالت: به؟ أشاَرْت ما تفسري وما لها: فقلت
فإنه املنديل وأما بالنواجذ، وصالك عىل تعضُّ وإنما جسدها، من روحها بمنزلة عندها
بك، متعلقة روحها أن إىل إشارة فإنها الورقة وأما املحبوبني، عىل املحبني سالم إىل إشارة
هنا تعال يومني بعد لك تقول أنها فتفسريه نهَديْها، بني صدرها عىل إصبَعيْها وضع وأما
من عندي ما وهذا واثقة، وبك عاشقة، لك أنها عمي يابن اعلم العناء. بطلعتك عني ليزول
وأسرتكما وقت، أرسع يف وبينها بينك لجمعُت وأخرج أدخل كنُت ولو إلشاراتها، التفسري
أصرب أنا نفيس: يف وقلت قولها، عىل شكرتُها منها ذلك سمعُت فلما الغالم: قال بذييل.
رأيس ووضعت أرشب، وال آكل وال أخرج، وال أدخل ال يومني البيت يف قعدُت ثم يومني.
وأدرك وخاطرك. قلبك وطيِّب وهمتك، عزمك قوِّ وتقول: تسلِّيني وهي عمي ابنة حجر يف

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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يل قالت اليومان انقىض فلما امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ثم امليعاد. عىل إليها َه وتوجَّ ثيابك، والبس عْزَمك، وقوِّ عينًا، وقرَّ نفًسا، ِطْب عمي: ابنة
إىل وتمشيت وخرجت قلبي، يُت وقوَّ حييل، شددُت ثم رتني، وبخَّ أثوابي ت وغريَّ قامت إنها
بعيني فنظرُت انفتحت، قد بالطاقة وإذا ساعًة، املصطبة عىل وجلست الزقاق، دخلت أن
إليها ونظرت قلبي، يت وقوَّ عزمي، فشددُت أفقُت ثم عيلَّ، مغشيٍّا وقعُت رأيتها فلما إليها،
رت شمَّ رأتني وحني أحمر، ومنديًال مرآة معها فرأيت استفقت ثم الوجود، عن فغبت ثانيًا،
أصابع، والخمس بالكف صدرها عىل بها ت ودقَّ الخمس، أصابعها وفتحت ساعديها، عن
وعادت، به ودخلت األحمر، املنديل وأخذت الطاقة، من املرآة وأبرزت يديها، رفعت ثم
ته ولفَّ عرصته ثم وترفعه، تدليه وهي مرات ثالث الزقاق صوب إىل الطاقة من وأدَلتْه
تكلِّمني ولم وانرصفت الطاقة، وأغلقت الطاقة، من جذبتها ثم رأسها، وطأطأت بيدها
العشاء، وقت إىل جالًسا واستمررُت به، أشارت ما أعلم ال حريان تركتني بل واحدة، كلمة
وأجفانها خدها، عىل يدها واضعًة عمي ابنَة فوجدُت الليل، نصف قرب البيت إىل جئت ثم

األبيات: هذه تنشد وهي الَعَربات تسكب

أَْه��يَ��ُف ُغ��ْص��ٌن َوأَنْ��َت ��لُ��وُّ ال��سُّ َك��يْ��َف يَ��ْع��نُ��ُف َع��َل��يْ��َك َح��يٌّ َوَال ِل��ي َم��ا
َم��ْص��َرُف َع��نْ��َه��ا اْل��ُع��ذِْريِّ ِل��ْل��َه��َوى َم��ا َوانْ��ثَ��نَ��ْت ُف��َؤاِدي َس��َل��بَ��ْت َط��ْل��َع��ًة يَ��ا
اْل��ُم��ْرَه��ُف ��ِق��ي��ُل ال��صَّ يَ��ْف��َع��لُ��ُه َل��يْ��َس َم��ا ِب��اْل��َح��َش��ا تَ��ْف��َع��ُل اْألَْل��َح��اِظ ت��ْرِك��يَّ��ُة
َوأَْض��ُع��ُف اْل��َق��ِم��ي��ِص َح��ْم��ِل َع��َل��ى َج��َل��ٌد ِل��ي َوَل��يْ��َس اْل��َغ��َراِم ِث��ْق��َل ��ْل��تَ��ِن��ي َح��مَّ
ُم��ْرَه��ُف يَ��ُروُع��َك تَ��ْه��َوى َم��ْن َج��ْف��ِن ِم��ْن َع��َواِذِل��ي ِل��َق��ْوِل َدًم��ا بَ��َك��يْ��ُت َوَل��َق��ْد
ُم��تْ��َل��ُف ِب��ال��نَّ��َح��اَف��ِة َك��ُخ��ْص��ِرَك ِج��ْس��ِم��ي إِنَّ��َم��ا َق��ْل��ِب��َك ِم��ثْ��ُل َق��ْل��ِب��ي َل��يْ��َت يَ��ا
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يُ��نْ��ِص��ُف َال َوَح��اِج��ٌب َع��َل��يَّ َص��ْع��ٌب نَ��اِظ��ٌر اْل��َم��َالَح��ِة ِف��ي أَِم��ي��ِري يَ��ا َل��َك
يُ��وُس��ُف َج��َم��اِل��َك ِف��ي َك��ْم يُ��وُس��َف ِف��ي ُك��لُّ��َه��ا اْل��َم��َالَح��ُة َق��اَل الَّ��ِذي َك��ذََب
أَتَ��َك��لَّ��ُف َك��ْم ال��رَُّق��بَ��اءِ أَْع��يُ��ِن ِم��ْن َم��َخ��اَف��ًة َع��نْ��َك اْإلِْع��َراَض أَتَ��َك��لَّ��ُف

زوايا يف ووقعت الغموم، عيلَّ وتكاثرت الهموم، من بي ما زاد شعرها سمعُت فلما
ا عمَّ سألتني ثم ها، بكمِّ وجهي ومسحت أثوابي، وقلَّعتني وحملتني، إيلَّ فنهَضْت البيت،
بالكف إشارتها أما عمي، ابن يا فقالت: منها، حصل ما جميع لها فحكيت يل، جرى
رأسها وإبراز باملرآة إشارتها وأما أيام. خمسة بعد تعال تفسريه: فإن أصابع والخمس
كالَمها سمعُت فلما رسويل. يأتيك حتى الصباغ دكان عىل اقعد تفسريه: فإن الطاقة، من
رأيُت ألني التفسري؛ هذا يف تصدقيني إنك عمي بنت يا باهلل وقلت: قلبي، يف الناُر اشتعَلِت
غريك فإن قلبك، وثبِّْت عزمك، قوِّ عمي: ابنة فقالت بكيُت، ثم يهوديٍّا. صبَّاًغا الزقاق يف
لك يحصل فكيف جمعة، لك وأنت الغرام، حرِّ عىل ويتجلَّد سنني، مدة بالعشق يشتغل
آكلها أن وأردت لقمة، فأخذت بالطعام، يل وأتت بالكالم، تسليني أخذت ثم الجزع؟ هذا
ت وتغريَّ لوني، واصفرَّ املنام، لذيذَ وهجرُت والطعام، الرشاب من فامتنعت قدرت، فما
فضعفت املرة؛ هذه يف إال العشق حرارَة ذقت وال ذلك، قبل عشقت ما ألني محاسني؛
التسيلِّ سبيل عىل واملحبِّني اق العشَّ أحوال يل تذكر وصارت أجيل، من عمي بنت وضعفت
خدها، عىل يجري ودمعها أجيل، من سهرانًة فأجدها أستيقظ وكنُت أنام. أن إىل ليلة كل يف
به، وحممتني ماء يل نت وسخَّ عمي ابنة فقامت أيام، الخمسة مَضِت أن إىل كذلك أَزْل ولم
محبوبتك. من مقصودك وبلَّغك حاجتك، قىضهللا إليها ْه توجَّ يل: وقالت ثيابي، وألبستني
فرأيت السبت، يوم يف ذلك وكان الزقاق، رأس إىل أتيُت أن إىل ماشيًا أَزْل ولم فمضيت
املغرب، وأذن الشمس، واصفرَّت العرص، أذان حتى عليها فجلست مقفولة، الصباغ دكان
جالس وأنا نفيس، عىل فخشيت خربًا؛ وال ا حسٍّ أسمع وال أثًرا، لها أرى ال وأنا الليل، ودخل
عمي ابنة رأيت دخلت فلما البيت، دخلت أن إىل كالسكران وأنا وتمشيت فقمُت وحدي،
وهي صدرها عىل األخرى ويدها الحائط، يف مدقوق وتد عىل قابضة يَديْها وإحدى عزيزة،

األبيات: هذه وتنشد الزفرات، تصعد

َوَرنْ��ِدِه اْل��ِح��َج��اِز بَ��اِن إَِل��ى َف��َح��نَّ��ْت أَْه��لُ��َه��ا بَ��اَن أَْع��َراِب��يَّ��ٍة َوْج��ُد َوَم��ا
ِب��ِوْرِدِه َوال��دُُّم��وُع ِق��َراُه ِب��نَ��اِر َش��ْوُق��َه��ا ��َل تَ��َك��فَّ َرْك��بً��ا آنَ��َس��ْت إِذَا
ِه ِب��ُودِّ ذَنْ��بً��ا أَذْنَ��بْ��ُت أَنَّ��ِن��ي يَ��َرى َوإِنَّ��َم��ا ِب��ُح��بِّ��ي َوْج��ِدي ِم��ْن ِب��أَْع��َظ��َم
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١١٤ الليلة كانت فلما

ها، بكمِّ ودموعي دموعها فمسَحْت أبكي، فرأتني إيلَّ التفتَْت شعرها من فرغت فلما
عند الليلَة تَِبت لم فألييشء أعطاك، بما هللا هنَّاك عمي، ابن يا يل: وقالت وجهي يف مت وتبسَّ
فانقلبت صدرها، يف برجيل رفصتها كالمها سمعُت فلما أربك؟ منها تقِض ولم محبوبتك،
فتأملتها جبهتها، يف فجاء وتد هناك وكان اإليوان، طرف عىل جبهتها فجاءت اإليوان، عىل
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك دمها. وسال انفتح قد جبينها فرأيت
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١١٥ الليلة كانت فلام

يف عمي ابنة رفصت فلما امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
دمها، وسال جبينها فانفتح جبينها، يف الوتد فجاء اإليوان، طرف عىل انقلبت صدرها،
ذلك به وحَشْت حراًقا، وأحرَقْت الحال يف قامت إنها ثم واحد، بحرف تنطق ولم فسكتَْت
كان، ما يشء ذلك وكأنَّ البساط، عىل سال الذي الدم ومسحت بعصابة، بَْت وتعصَّ الجرح،
هذا قلُت ما عمي ابن يا وهللا الكالم: بلني يل وقالت وجهي، يف مت وتبسَّ أتتني إنها ثم
الساعة هذه ويف الدم، ومسح رأيس بوجع مشغولًة كنُت وقد بها، وال بك استهزاءً الكالم
لها فحكيت اليوم. هذا يف أمرك من كان بما فأخربني جبهتي، وخفت رأيس خفت قد
أبِرشْ عمي، ابن يا يل: فقالت بكيت كالمي وبعد اليوم، ذلك يف منها يل وقع ما جميع
أن تريد ألنها عنك غابت أنها وذلك القبول، عالمة هذه إن أملك، وبلوغ قصدك، بنجاح
إليها ْه توجَّ غٍد ويف ال؟ أو محبتها يف صادق أنت وهل ال، أو صابر أنت هل وتعرف تختربك
وصارت أحزانك. وزالت أفراحك، قربت فقد إليك، به تشري ماذا وانظر األول، مكانك يف
فرفصته الطعام يل َمْت قدَّ ثم والغموم، الهموم متزايد أزل لم وأنا بي، ما عىل تسلِّيني
إىل يميل ال مجنون، فهو عاشًقا كان َمن كل وقلت: ناحية، يف زبدية كل فانكبَّْت برجيل،
املحبة. عالمة هذه إن عمي، ابن يا وهللا عزيزة: عمي ابنة يل فقالت بمنام. يلتذُّ وال طعام،
هللا أدعو وأنا تسايرني، وجلست الطعام، ومسحت الزبادي، شقافة وملَّْت دموعها، وسالت

الصباح. يصبح أن
برسعة، الزقاق ذلك ودخلت إليها هت توجَّ والح، بنوره وأضاء الصباح أصبح فلما
تضحك، وهي منها رأسها وأبرزت انفتحت، قد بالطاقة وإذا املصطبة، تلك عىل وجلست
قنديل، يدها ويف أخرض، بزرع ممتلئة وقرصية وكيس مرآة ومعها ورجعت غابت ثم
ثم البيت، يف ورمته ربطته ثم الكيس، يف وأدخلتها يدها، يف املرآة أخذت فعلت ما فأول



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

جميع أخذت ثم لحظًة، الزرع رأس عىل القنديل وضعت ثم وجهها، عىل شعرها أرخت
الخفية، إشاراتها ومن الحال، هذا من قلبي فانفطر الطاقة، وأغلقت به، وانرصفت ذلك
وهيامي، َوْجدي وزاد غرامي، لذلك فاشتدَّ ، قطُّ بكلمة تكلمني لم وهي املخفية، ورموزها
ابنة فرأيت البيت، دخلت حتى القلب حزين العني باكي وأنا عقبي، عىل رجعت إني ثم
محبتها ولكن والغرية، والغمِّ الهمِّ من قلبها احرتََق وقد الحائط، إىل ووجهها قاعدًة، عمي
والهيام، الَوْجد كثرة من فيه أنا ما رأت ملا الغرام، من عندها مما بيشء تخربني أن منعتها
واألخرى جبهتها، عىل الوقعة من إحداهما عصابتني: رأسها عىل فرأيت إليها نظرُت ثم
هذه وتنشد تبكي الحاالت أسوأ يف وهي بكائها، شدة من أصابها وجٍع بسبب عينها عىل

األبيات:

ِب��َق��ْل��ِب��ي اْل��ُم��ِق��ي��ُم ال��رَّاِح��ُل أَيُّ��َه��ا ِب��أََم��اٍن تَ��َزْل َل��ْم ُك��نْ��َت أَيْ��نَ��َم��ا
َوَخ��ْط��ِب َدْه��ٍر ُص��ُروِف ِم��ْن ُم��نْ��ِق��ذًا َج��اًرا أَْم��َس��يْ��َت َح��يْ��ُث ال��ل��ُه َوَل��َك
َس��ْك��ِب أَيَّ َم��َداِم��ِع��ي َواْس��تَ��َه��لَّ��ْت َع��يْ��ِن��ي ِل��بُ��ْع��ِدَك َف��اْس��تَ��ْوَح��َش��ْت ِغ��بْ��َت
َوِش��ْع��ِب ِب��َداٍر ُم��ْس��تَ��ْوِط��ٌن أَنْ��َت َوَم��ْغ��نً��ى أَْرٍض ِب��أَيِّ ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
ُش��ْرِب��ي اْل��َم��َح��اِج��ِر ِم��َن َف��ُدُم��وِع��ي ُزَالًال اْل��َق��َراَح ُش��ْربُ��َك يَ��ُك��ْن إِْن
َوَج��نْ��ِب��ي ال��رَُّق��اِد بَ��يْ��َن َك��ال��تَّ��َج��اِف��ي َع��ذٌْب ِف��َراِق��َك ِس��َوى َش��ْيءٍ ُك��لُّ

ونهضت دموعها، فمسحت تبكي، وهي فرأتني إيلَّ نظَرْت شعرها من فرغت فلما
ثم الزمان، من برهة ساكتًة تزل ولم الَوْجد، من فيه هي مما تتكلم أن تقدر ولم إيلَّ
بجميع فأخربتها املرة. هذه يف منها لك حصل بما أخربني عمي، ابن يا قالت: ذلك بعد
إشارتها أما آمالك، ببلوغ وظفرت وصالك، أوان آَن فقد اصرب يل: فقالت يل، حصل ما
وأما الشمس؛ تغطس أن إىل اصرب لك تقول فإنها الكيس، يف أدخلتها وكونها باملرآة لك
نور عىل الظالم سواد وانسدل الليل أقبل إذا لك تقول فإنها وجهها عىل شعرها إرخاؤها
فادخل جئَت إذا لك تقول فإنها زرع، فيها التي بالقرصية لك إشارتها وأما فتعال؛ النهار
البستان دخلت إذا لك تقول فإنها بالقنديل، لك إشارتها وأما الزقاق؛ وراء الذي البستان
وانتظرني؛ تحته واجلس إليه، ه فتوجَّ مضيئًا القنديل فيه وجدَت موضع وأي فيه، فامِش
تعديني كم وقلت: الغرام فرط من صحت عمي ابنة كالم سمعُت فلما قاتيل. هواك فإن
ضحَكْت ذلك فعند صحيًحا. معنًى لتفسريك أجد وال مقصودي، أحصل وال إليها، وأتوجه
النهار، يويل أن إىل اليوم هذا بقية تصرب أن الصرب من عليك بقي يل: وقالت عمي بنت
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١١٥ الليلة كانت فلما

ثم َمنْي، بغري صدق الكالم وهذا اآلمال، وبالغ بالوصال فتحظى باالعتكار؛ الليل ويقبل
البيتني: هذين أنشدت

تَ��ِل��ِج َال اْل��َه��مِّ َوبُ��يُ��وَت تَ��نْ��َدِرِج اْألَيَّ��اَم ِج َدرِّ
اْل��َف��َرِج َس��اَع��ُة َق��رَّبَ��تْ��ُه َم��ْط��َل��بُ��ُه َع��زَّ أَْم��ٍر ُربَّ

الحرير. من بفوطٍة ُمغطاٌة سفرٌة فيه مقعًدا فوَجْدت
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من بيشء تأتيني أن تجرس ولم الكالم، بلني تسليني وصارت عيلَّ أقبلت إنها ثم
إيلَّ أتَْت أنها إال قصد لها يكن ولم إليها، مييل ورجاء عليها، غضبي من مخافًة الطعام؛
النهار، آِخر إىل يسليك بما أحدِّثك حتى معي اقعد عمي، ابن يا قالت: ثم ثيابي، وقلَّعتني
أنتظر ورصُت إليها، ألتِفْت فلم محبوبتَك. عند وأنت إال الليل يأتي ما تعاىل هللا شاء وإن
شديًدا، بكاءً عمي ابنُة بَكِت الليل أتى فلما الليل، بمجيء ْل عجِّ رب يا وأقول: الليل، مجيءَ
فإذا فمك، يف الحبة هذه اجعل عمي، ابن يا يل: وقالت خالص، مسك حبََّة وأعطتني
البيت: هذا فأنشدها تمنَّيَْت، بما لك وسمَحْت حاجتك، منها وقضيت بمحبوبتك، اجتمْعَت

يَ��ْص��نَ��ُع َك��يْ��َف ِب��اْل��َف��تَ��ى ِع��ْش��ٌق اْش��تَ��دَّ إِذَا َخ��بِّ��ُروا ِب��ال��ل��ِه ��اُق اْل��ُع��شَّ أَيُّ��َه��ا أَالَّ

من خروجي بعد إال الشعر البيت ذلك أنشدها ال أني وحلَّفتني قبَّلتني إنها ثم
حتى ماشيًا أََزْل ولم ومشيت، العشاء وقت خرجت ثم وطاعة. سمًعا لها: فقلُت عندها،
فلما فقَصْدتُه، بُْعٍد عىل نوًرا فرأيُت فدخلتُه، مفتوًحا بابه فوجدُت البستان، إىل وصلُت
يف معلَّق والقنديل واألبنوس العاج من قبة عليه معقوًدا عظيًما مقعًدا وجدُت إليه وصلُت
وهناك والفضة، بالذهب املزركشة الحرير بالبُُسط مفروش املقعد وذلك القبة، تلك وسط
فيها فسقية املقعد وسط ويف القناديل، تحت الذهب من شمعدان يف موقودة كبرية شمعة
جانبها وإىل الحرير، من بفوطة مغطَّاة سفرة الفسقية تلك وبجانب التصاوير، أنواع
جانب وإىل بالذهب، مزركش بلور من قدح وفيها خمًرا، مملوءة الصيني من كبرية باطية
تني بني ما الفواكه سائر من فيه فرأيُت فكشْفتُه مغطٍّى، فضة من كبري طبق الجميع
ونرجس ونرسين وآس وياسمني، ورد من الرياحني أنواع وبينها ونارنج، وعنب ورمان،
والرتح، الهم عني وزال الفرح، غايَة وفرحت املكان، بذلك فِهْمُت املشمومات، سائر ومن
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك تعاىل. هللا خلق من أحًدا الدار هذه يف وجدُت ما لكني

املباح. الكالم عن
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وفرحت املكان، بذلك فِهْمُت امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وال جارية، وال عبًدا أََر ولم تعاىل، هللا خلق من أحًدا فيه وجدُت ما لكني الفرح، غايَة
مَضْت أن إىل قلبي، محبوبة مجيءَ أنتِظر املقعد ذلك يف فجلست األمور، هذه يعاني َمن
يل ألن الجوع؛ ألُم بي واشتدَّ تأِت، فلم ساعة، وثالث ساعة، وثاني الليل، من ساعة أول
ِصْدق يل وظهر املكان، ذلك رأيت فلما َوْجدي، لشدة طعاًما أكلُت ما الزمان من مدة
روائُح شوَّقتني وقد الجوع، أَلَم ووجدُت اسرتحُت، معشوقتي إشارة فهم يف عمي بنت
فاشتهت بالوصال، نفيس واطمأنت املكان، ذلك إىل وصلُت ملا السفرة عىل الذي الطعام
الصيني، من طبًقا وسطها يف فوجدُت الغطاء، وكشفُت السفرة إىل فتقدَّمُت األكل، نفيس
واحدة زبادي: أربع الطبق ذلك وحول بالبهارات، ومتبلة محمرة دجاجات أربع وفيه
حلو بني ما الزبادي وتلك قطائف، والرابعة بقالوة، والثالثة الرمان، حب واألخرى حلوى،
ثم ، َ تيرسَّ ما منها وأكلُت البقالوة إىل وعمدت لحم، وقطعة القطائف من فأكلت وحامض،
وأكلت دجاجة، بعض وأكلت أربًعا، أو ثالثًا أو اثنتني أو ملعقة وأكلت الحلوى قصدت
رأيس فوضعُت السهر، عن كسلت وقد مفاصيل، وارتَخْت بطني، امتألَْت ذلك فعند لقمة؛
فما ذلك، بعد يل جرى بما أعلم ولم النوم، فغلبني يدي، غسلُت أن بعد وسادة عىل
وجدُت استيقظُت فلما مناًما، ذقُت ما أياًما يل ألن الشمس؛ حرُّ أحرقني حتى استيقظت
أجد فلم وشماًال يمينًا تُّ تلفَّ وقد ثيابي، ونفضت قائًما، فانتصبُت وفحًما، ملًحا بطني عىل
حزنًا وحزنت عقيل، يف ُت فتحريَّ فرش؛ غري من الرخام عىل نائًما كنُت ووجدتني أحًدا،
وصلُت فلما البيت، وقصدُت فقمُت نفيس، عىل فت وتأسَّ خدي، عىل دموعي وجرت عظيًما،
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املاطرات، ُحَب السُّ يباري بدمع وتبكي صدرها، عىل بيدها تدقُّ عمي ابنة وجدُت إليه
األبيات: هذه وتنشد

ُه��بُ��وِب��ِه ِب��نَ��ْش��ِر اْل��َه��َوى َف��أََه��اَج َونَ��ِس��ي��ٌم اْل��ِح��َم��ى ِم��َن ِري��ٌح َه��بَّ
َونَ��ِص��ي��ِب��ِه ِب��َح��ظِّ��ِه َص��بٍّ ُك��لُّ إَِل��يْ��نَ��ا َه��لُ��مَّ ��بَ��ا ال��صِّ نَ��ِس��ي��َم يَ��ا
َح��ِب��ي��ِب��ِه َص��ْدَر اْل��ُم��َح��بِّ َك��اْع��ِت��نَ��اِق اْع��تَ��نَ��ْق��نَ��ا اْل��َغ��َراِم ِم��َن َق��َدْرنَ��ا َل��ْو
َوِط��ي��ِب��ِه ال��زََّم��اِن ِم��َن َع��يْ��ٍش َك��لَّ ��ي َع��مِّ ابْ��ِن َوْج��ِه بَ��ْع��َد ال��ل��ُه َح��رََّم
َوَل��ِه��ي��ِب��ِه اْل��َه��َوى َح��رِّ ِم��ْن ذَاِئ��ٌب َق��ْل��ِب��ي ِم��ثْ��ُل َق��ْل��بُ��ُه َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت

يابن يل: وقالت كالمها، بلني عيلَّ وأقبلت دموعها، ومسحت ُمِرسعًة قامت رأتني فلما
عىل وحزني بكائي يف وأنا ، تحبُّ َمن أَحبََّك حيث بك هللا لطف قد عشقك يف أنت عمي،
الغيظ م تبسُّ وجهي يف َمْت تبسَّ إنها ثم جهتي. من هللا أخذك ال ولكن يلومني؟ َمن فراقك
بمحبوبه، حِظَي َمْن روائُح هذه ما وهللا وقالت: ونرشتها، أثوابي وقلَّعتني والطَفتْني،
الغيظ َم تبسُّ َمْت فتبسَّ يل؛ جرى ما بجميع فأخربتها عمي. ابن يا لك جرى بما فأخربني
عليك تتعزَّز املرأة وهذه قلبك، يوجع َمن عاش فال موجع، مآلن قلبي إن وقالت: ثانيًا،
امللح تفسري أن عمي ابن يا واعلم منها، عليك خائفة إني عمي ابن يا وهللا قويٍّا، تعزًُّزا
تتملََّح أن لك فينبغي النفوس، تعافك بحيث الطعم دلع فكأنك النوم، يف مستغِرق أنك هو
حرام، اق العشَّ عىل والنوم الكرام، اق العشَّ من أنك ِعي تدَّ ألنك الطباع؛ َك تمجَّ ال حتى
ولو تنبِّهك، لم نائًما َرأَتَْك ملا ألنها كاذبة؛ لك محبتها هي وكذلك كاذبٌة، املحبَة فدعواك
حيث وجَهَك؛ هللاُ سوََّد إشارته: تفسري فإن الفحم وأما َلنبََّهتَْك. صادقة لك محبتها كانت
فهذا والنوم؛ والرشب األكل إال همة لك يكن ولم صغري أنت وإنما كذبًا، املحبَة ادَّعيت
صدري، عىل بيدي رضبت كالَمها سمعُت فلما منها. يخلصك تعاىل فاهلل إشارتها، تفسري
وما لنفيس، الظالم فأنا ينامون، ال والعشاق نمُت ألني الصحيح؛ هو هذا إن وهللا وقلت:
البنة وقلت البكاء، يف زدُت إني ثم األمر؟ يكون فكيف والنوم، األكل من عيلَّ أرض كان
تحبني عمي بنت وكانت أموت. وإال هللا يرحمك وارحميني أفعله، يشء عىل دلِّيني عمي:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عظيمة. محبًة

516



١١٧ الليلة كانت فلام

عىل دلِّيني عمي: البنة فقلت امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وعيني، رأيس عىل فقالت: عظيمة، محبًة تحبني وكانت هللا. يرحمك وارحميني أفعله، يشء
يف وبينها بينك أجمع َلكنُت وأخرج أدخل كنُت لو مراًرا لك قلُت قد عمي ابن يا ولكن
تعاىل هللا شاء وإن رضاك، لقصد إال هذا معك أفعل وال بذييل، وأغطِّيكما زمن، أقرب
ذلك نفس إىل واذهب أمري، وأِطْع قويل اسمع ولكن بينكما، الجمع يف الجهد غايَة أبذل
أن واحذر فيه، كنَت الذي املوضع يف فاجلس العشاء وقت كان فإذا هناك، واقعد املكان
الليل من يميض حتى لك تأتي ال فإنها تنام، أن وإياك النوم، يُجِلب األكل ألن شيئًا؛ تأكل
فلما الليل، يأتي أن هللا أدعو ورصت فرحت، كالمها سمعُت فلما رشها. هللا كفاك ُربْعه،
املتقدِّم البيَت لها فاذكر بها اجتمْعَت إذا عمي: ابنة يل فقالت االنرصاَف، أردُت الليل أتى

والعني. الرأس عىل لها: فقلُت انرصافك. وقَت
وفيه أوًال، رأيتُها التي الحالة عىل ً مهيَّأ املكاَن وجدُت البستان إىل وذهبت خرجُت فلما
وشممت املقعد فطلعت ذلك، وغري واملشموم والنقل والرشاب الطعام من إليه يُحتاج ما
وأتيُت فقمُت منعها، عىل أقدر فلم مراًرا، فمنعتُها إليه نفيس فاشتاقت الطعام، رائحة
فيها الطعام، من زبادي أربع وحوله دجاج صحَن فوجدُت غطاءها وكشفت السفرة، إىل
لحم، قطعَة وأكلُت الحلوى، من َ تيرسَّ ما وأكلُت لقمة، لون كل من فأكلُت ألوان، أربعة
بطني، وامتألَْت شبعُت حتى بامللعقة منها الرشَب فأكثرت وأعجبتني، الزردة من ورشبت
عليها أتكئ لعيلِّ وقلُت: رأيس تحت ووضعتها وسادة فأخذت أجفاني، انطبقت ذلك وبعد
بطني عىل فوجدُت الشمس، طلعت حتى انتبهت وما ونمت، عيني فأغمضُت أنام. وال
وال فرش من يشء املكان يف وليس خروب، وبذرة بلح، ونواة طاب، وفردة عظم، كعب
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مغتاظ وأنا وخرجت عني، الجميع ونفضت فقمُت باألمس، يشء فيه يكن لم وكأنه غريه،
األبيات: هذه وتنشد الزفرات، تصعد عمي ابنة فوجدت البيت، إىل وصلُت أن إىل

تَ��ِس��ي��ُح اْل��ُخ��ُدوِد َع��َل��ى َوُدُم��وٌع َج��ِري��ُح َوَق��ْل��ٌب نَ��اِح��ٌل َج��َس��ٌد
َم��ِل��ي��ُح اْل��َم��ِل��ي��ُح يَ��ْف��َع��ُل َم��ا ُك��لُّ َوَل��ِك��ْن ال��تَّ��َج��نِّ��ي َص��ْع��ُب َوَح��ِب��ي��ٌب
َق��ِري��ُح ال��دُُّم��وِع ِم��َن َط��ْرِف��ي إِنَّ َق��ْل��ِب��ي ِب��اْل��َوْج��ِد َم��َألَْت ��ي َع��مِّ يَ��ابْ��َن

وأخذت وقبَّلتني، عيلَّ وأقبلت دموعها مسَحْت ثم فبكت وشتمتها، عمي ابنة فنهرُت
يف نمت كأنك عمي، ابن يا يل: فقالت نفيس، وأعاتب عنها أتباَعُد وأنا صدرها إىل ني تضمُّ
طاب، وفردَة بطني، عىل عظم كعَب وجدُت انتبهت ملا ولكنني نعم، لها: فقلت الليلة. هذه
وقلُت عليها وأقبلُت بكيُت ثم هكذا. فعَلْت يشء ألي أدري وما خروب، وبذرَة بلح، ونواَة
فقالت: فيه. أنا الذي عىل وساعديني أفعل، ماذا يل وقويل هذا، فْعِلها إشارَة يل ي فرسِّ لها:
أنك إىل بها لك تشري فإنها بطنك، عىل وضَعتْها التي الطاب فردة أما والعني؛ الرأس عىل
العاشقني؟ من نفسك تَُعدُّ أََفَال هكذا، العشق ليس لك تقول وكأنها غائب، وقلبك حْرضَت
ولم بالغرام، محرتًقا قلبك َلكان عاشًقا كنَت لو أنك إىل بها لك تشري فإنها البلح نواة وأما
فإنها الخروب بذرة وأما جمرة؛ الفؤاد يف ألهبت كتمرة الحب لذة فإن املنام، لذيذَ تذق

أيوب. صرب فراقنا عىل اصرب لك وتقول مسلوب، املحب قلب أن إىل بها لك تشري
فصحُت األحزان، بقلبي وزادت النريان، فؤادي يف انطلَقْت التفسري هذا سمعُت فلما
يل تدبَِّري عندك بحياتي عمي، ابنة يا لها: قلت ثم بختي. لقلة النوَم عيلَّ هللا قدََّر وقلت:
أقدر وال بالفكر، مآلن قلبي إن عمي، ابن يا عزيز يا وقالت: فبَكْت إليها. بها ُل أتوصَّ حيلة
الرأي هو هذا املرام، تبلغ فإنك تنام؛ أن واحذر املكان، ذلك إىل الليلة ُرِح ولكن أتكلم، أن
عمي، بنت فقامت به. تأمرينني ما أفعل وإنما أنام، ال هللا شاء إن لها: فقلُت والسالم.
فأكلُت يشء. خاطرك يف يبقى ال حتى يكفيك ما اآلن ُكِل يل: وقالت بالطعام، يل وأتَِت
أن وحلَّفتني إياها، وألبستني عظيمة، ببدلة وأتتني عمى بنت قامت الليل أتى وملا كفايتي،
إىل هت وتوجَّ عمي، بنت عند من خرجُت ثم النوم. من وحذَّرتني املذكور، البيَت لها أذكر
وأهز بأصابعي، عيني أفتح وجعلت البستان، إىل ونظرت املقعد، ذلك وطلعت البستان،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الليل. جنَّ حني رأيس
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ذلك وطلعت البستان فدخلت امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الليل، جنَّ حني رأيس وأهز بأصابعي عيني أفتح وجعلت البستان، إىل ونظرت املقعد،
وكشفت السفرة إىل هت وتوجَّ جوعي، فازداد الطعام، روائح عيلَّ وهبَّْت السهر من فُجْعُت
يف وقلت الخمر باطية إىل وأتيت لحم، قطعة وأكلت لقمة، لون كل من وأكلت غطاءها،
الهوى رضبني وقد عرشة، غاية إىل والثالث الثاني رشبت ثم فرشبته، قدًحا أرشب نفيس
نفيسخارج فرأيت فانتبهت، النهار طلع حتى كذلك زلت وما األرضكالقتيل، عىل فوقعت
إىل بهما وأتيُت وأخذتهما فارتجفت حديد؛ ودرهم ماضية، شفرة بطني وعىل البستان،
البكاء. إال معني يل ليس حزينة مسكينة البيت هذا يف إني تقول: عمي ابنة فوجدت البيت،
من أفقُت فلما عيلَّ، وُغِيش يدي من والدرهم السكني ورميت طويل، من وقعُت دخلت فلما
بكائي رأت ملا عيلَّ حزنها فاشتدَّ أربي. أنَْل لم إني لها: وقلت يل حصل بما عرَّفتها غشيتي
ال فكالمي نصحي، تسمع فلم النوم عن أنصحك وأنا عجزت إني يل: وقالت وَوْجدي،
فقالت: الحديد. والدرهم السكني إشارة يل ي تفرسِّ أن باهلل أسألك لها: فقلت شيئًا. يفيدك
رب وحقِّ وتقول: بها تقسم وأنها اليمني، عينها إىل به تشري فإنها الحديد، الدرهم إما
عليك خائفة وأنا السكني. بهذه َألذبَحنَّك ونمَت مرة ثاني رجعَت إن اليمني، وعيني العاملني
تعرف كنَت فإن أتكلم، أن أقدر فما عليك، بالحزن مآلن وقلبي مكرها، من عمي ابن يا
بحاجتك، تفوز فإنك النوم؛ واحذر إليها فارجع تنام، ال إليها رجعت إن أنك نفسك من
فقلت ذبَحتَْك. ونمَت إليها رجعَت ثم عادتك، عىل تنام إليها رجعت إن أنك عرفت وإن
فقالت: البلية. هذه عىل تساعديني أن باهلل أسألك عمي؟ بنت يا العمل يكون وكيف لها:
إني لها: فقلت حاجتك. قضيُت أمري، وأطعت كالمي سمعت إن ولكن ورأيس، عيني عىل

لك. أقول الرواح وقت كان إذا فقالت: أمرك. وأطيع كالمك أسمع
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غلبني حتى تكبسني زالت وال الفراش، عىل ووضعتني حضنها إىل تْني ضمَّ ثم
إىل وجهي عىل ح تروِّ رأيس عند وجلست مروحًة فأخذَْت النوم، يف واستغرقت النعاس
تبكي وهي املروحة، يدها ويف رأيس، عند وجدتها انتبهت فلما نبَّهتني، ثم النهار، آِخر
األكل؛ من بيشء وجاءت دموعها، مسَحْت استيقظُت رأتني فلما ثيابها، بلَّْت قد ودموعها
تضع وصارت أخالفها، ولم فأكلُت وُكْل؟ مني اسمع لك قلُت أََما يل: فقالت منه، فامتنعت
يدي غسلت ثم السكر، عناب نقيَع أسقتني ثم امتألُْت، حتى أمضغ وأنا فمي، يف األكَل
الليل أظلم فلما عافية، يف وأنا معها وجلست الورد، ماءَ عيلَّ ورشت بمحرمة، َفتْها ونشَّ
هذه يف تأتيك ما فإنها تَنَْم؛ وال الليل جميع اسهر عمي، ابن يا وقالت: ثيابي، ألبَستْني
ثم وصيتي. تنَس ال ولكن الليلة، هذه يف بها تجتمع هللا شاء وإن الليل، آِخر يف إال الليلة
بها؟ وعدِتني التي الوصية ما لها: وقلُت بكائها، كثرة من عليها قلبي فأوجعني بَكْت؛
وأنا عندها من خرجُت ثم ِذْكره. املتقدِّم البيت فأنشدها عندها من انرصفَت إذا يل: فقالت
الليل، ربع إىل وسهرت فجلست شبعان، وأنا املقعد وطلعت البستان، إىل ومضيت فرحان،
وصاحت الليل، أرباع ثالثة مىض حتى ساهًرا فمكثت سنة، كأنه حتى عيلَّ الليل طال ثم
فثقلت اكتفيُت، حتى وأكلُت السفرة إىل فقمُت السهر، من الجوع عندي فاشتدَّ الديوك،
نفيس، ونبَّهت وفمي يدي وغسلُت فنهضُت بُْعد؛ عىل بضجة وإذا أنام، أن وأردت رأيس
وعليها الكواكب، بني كالبدر بينهن وهي جواٍر، عُرش ومعها أتَْت بها وإذا قليل إال كان فما

الشاعر: قال كما وهي األحمر، بالذهب مزركشة األخرض األطلس من حلة

��ْع��ِر ال��شَّ َم��ْح��لُ��وَل��ِة اْألَْزَراِر ُم��َف��كَّ��َك��َة ُخ��ْض��ِر ُح��َل��ٍل ِف��ي ��اِق اْل��ُع��شَّ َع��َل��ى تَ��تَ��ِي��ُه
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: اِالْس��ُم؟ َم��ا َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت
تَ��ْدِر َوَل��ْم َش��َك��ْوَت َص��ْخ��ٍر إَِل��ى َف��َق��اَل��ْت: اْل��َه��َوى ِم��َن أَُق��اِس��ي َم��ا َل��َه��ا َش��َك��ْوُت
��ْ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

الليل سهرت وحيث النوم؟ عليك يغلب ولم انتبهت كيف وقاَلْت: ضحَكْت رأتني فلما
عىل أقبَلْت ثم األشواق. مكابدة يف الليِل سَهَر اق العشَّ ِشيَم من ألن عاشق؛ أنك علمت
وقبَّلتها، وقبَّلتني صدرها، إىل وضمتني عيلَّ وأقبَلْت عنها، فانرصفن وغمزتهن، الجواري
وغمزته، خرصها إىل يدي مددت ثم الفوقانية، شفتها ومصصُت التحتانية، شفتي ْت ومصَّ
الهراش يف وأخذنا رجَليْها، خالخل يف فنزلت رساويلها، وحلَّْت سواء، األرضإال يف نزلنا وما
إىل واألركان، بالبيت والطواف السيقان، وحمل والعض الرقيق، والكالم والغنج والتعنيق،
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١١٨ الليلة كانت فلما

وقرة القلب مرسة الليلة تلك وكانت الغيبوبة، يف ودخَلْت عليها وُغِيش مفاصلها ارتَخْت أن
الشاعر: فيها قال كما الناظر،

أَْع��َم��اِل��ي ِم��ْن اْل��َك��أَْس ِف��ي��َه��ا أُْخ��ِل َل��ْم َل��يْ��َل��ٌة ِع��نْ��ِدي ال��دَّْه��ِر َل��يَ��اِل��ي أَْه��نَ��ى
َواْل��َخ��ْل��َخ��اِل اْل��ُق��ْرِط بَ��يْ��َن َوَج��َم��ْع��ُت َواْل��َك��َرى َج��ْف��ِن��ي بَ��يْ��َن ِف��ي��َه��ا َف��رَّْق��ُت

أخربك حتى ِقْف يل: وقالت أمسَكتْني بها وإذا االنرصاَف، أردُت الصباح أصبح فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بيشء.
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١١٩ الليلة كانت فلام

أردُت الصباح أصبح فلما امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فوقفُت وصية. وأوصيك بيشء أخربك حتى قف وقالت: أمسكتني بها وإذا االنرصاف،
هذا عىل غزال صورة فيها فوجدُت قدامي، ونَرشتْها الخرقة هذه وأخرجت منديًال، فحلَّْت
ليلة كلَّ إليها أسعى أن وإياها أنا وتواعدُت فأخذته العجب، غاية منها بُْت فتعجَّ املثال،
الذي الشعر أنسيت فرحي ومن فرحان، وأنا عندها من انرصفُت ثم البستان، ذلك يف
عمل هذا يل: قالت الغزال صورة فيها التي الخرقة أعطتني وحني عمي، بنت به أوصتني
ثم الخرقة. بهذه فاحتفظ الهدى، نور اسمها قالت: أختك؟ اسم وما لها: فقلت أختي.
فلما راقدة، فوجدتها عمي ابنة عىل دخلت أن إىل ومشيت فرحان، وأنا وانرصفت ودَّعتُها
أوصيتَُك ما فعلت هل وقالت: صدري وقبَّلت عيلَّ أقبلت ثم تتساقط، ودموعها قامت رأتني
الغزال. هذا صورة إال عنه أشغلني وما نسيته، إني لها: فقلُت الشعر؟ بيت إنشاد من به
وأنشدت العني، دمَع وأفاَضْت الصربَ تُِطق ولم وقعدت، فقامت قدامها، الخرقة ورميُت

البيتني: هذين

اْل��ِع��نَ��اُق يَ��ُغ��رَّنَّ��َك َوَال َم��ْه��ًال ِل��ْل��ِف��َراِق َط��اِل��بً��ا يَ��ا
اْل��ِف��َراُق ��ْح��بَ��ِة ال��صُّ َوآِخ��ُر َغ��ْدٌر ال��زََّم��اِن َف��َط��بْ��ُع َم��ْه��ًال

فأخذتها لها، فوهبتها الخرقة. هذه يل َهْب عمي، ابن يا قالت: شعرها من فرَغْت فلما
بالسالمة، مصحوبًا اذهب عمي: ابنة قالت ذهابي وقت جاء فلما فيها، ما ورأت ونرشتها
لها: فقلُت ونسيتَه. أوًال به أخربتُك الذي الشعر بيت فأنشدها عندها من انرصْفَت إذا ولكن
انتظاري، يف الصبية فوجدت املقعد، ودخلت البستان، إىل مضيت ثم فأعادته، عيلَّ. أَِعيِديه



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

كما غرضنا وقضينا ورشبنا أكلنا ثم حجرها، يف وأجلستني وقبَّلتني، قامت رأتني فلما
وهو: الشعر بيَت أنشدتُها الصباح، أصبح فلما اإلعادة. إىل حاجة وال َم، تقدَّ

يَ��ْص��نَ��ُع َك��يْ��َف ِب��اْل��َف��تَ��ى ِع��ْش��ٌق اْش��تَ��دَّ إِذَا َخ��بِّ��ُروا ِب��ال��ل��ِه ��اُق اْل��ُع��شَّ أَيُّ��َه��ا أََال

تقول: وأنشدت بالدموع عيناها هملت سمَعتْه، فلما

َويَ��ْخ��َض��ُع اْألُُم��وِر ُك��لِّ ِف��ي َويَ��ْص��ِب��ُر ِس��رَُّه يَ��ْك��تُ��ُم ثُ��مَّ َه��َواُه يُ��َداِري

فوجدتها عمي ابنة إىل وأتيت خرجت ثم عمي، ابنة حاجة بقضاء وفرحت فحفظته
ابن من لك تبٍّا أمي: يل قالت عليها دخلُت فلما حالها، عىل تبكي رأسها عند وأمي راقدة،
عمي ابنة رأتني فلما مرضها؟ عن تسأل وال استواء، غري عىل عمك بنت ترتك كيف عم،
لها: قلت به؟ أخربتك الذي البيَت أنشْدتَها هل عزيز، يا يل: وقالت وقعدت، رأسها رفَعْت
إياه. أَْسِمعني عمي: بنت فقالت وحفظته. آَخر بيتًا وأنشدتني بَكْت، سمَعتْه فلما نعم،

البيت: هذا وأنشدت شديًدا، بكاءً بكت إياه أسمعتها فلما

يَ��ْج��َزُع ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ ِف��ي َق��ْل��ٍب َغ��يْ��َر َل��ُه يَ��ِج��ْد َوَل��ْم اْل��َج��ِم��ي��َل ��بْ��َر ال��صَّ َح��اَوَل َل��َق��ْد

سمْعتَه. الذي البيت هذا فأنشدها عادتك عىل إليها ذهبَْت إذا عمي: ابنة يل قالت ثم
ا ممَّ كان ما بيننا وكان العادة، عىل البستان يف إليها ذهبت ثم وطاعة. سمًعا لها: فقلت
… حاول لقد وهو: البيت، ذلك أنشدتُها االنرصاف أردُت فلما اللسان، وصفه عن يقرص

الشاعر: قول وأنشدت املحاجر، يف مدامعها سالت سمعته فلما آخره. إىل

أَنْ��َف��ُع اْل��َم��ْوِت ِس��َوى ِع��نْ��ِدي َل��ُه َف��َل��يْ��َس ِس��رِِّه ِل��ِك��تْ��َم��اِن َص��بْ��ًرا يَ��ِج��ْد َل��ْم َف��ِإْن

عليها، مغشيٍّا ملقاًة وجدتها عمي ابنة عىل دخلت فلما البيت، إىل هت وتوجَّ فحفظته
أنشدتَها هل عزيز، يا وقالت: عينَيْها فتَحْت كالمي سمَعْت فلما رأسها، عند جالسة وأمي
إىل … يجد لم فإن البيت: هذا وأنشدتني بكت سمعته وملا نعم، لها: قلُت الشعر؟ بيَت

وهو: البيت هذا أنشدت أفاَقْت فلما ثانيًا، عليها ُغِيش عمي بنت سمَعتْه فلما آخره.

يَ��ْم��نَ��ُع ِل��ْل��َوْص��ِل َك��اَن َم��ْن َع��َل��ى َس��َالِم��ي َف��بَ��لِّ��ُغ��وا ِم��تْ��نَ��ا ثُ��مَّ أََط��ْع��نَ��ا َس��ِم��ْع��نَ��ا
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١١٩ الليلة كانت فلما

انتظاري، يف الصبية فوجدُت عادتي، جري عىل البستان إىل مضيُت الليل أقبل ملا ثم
أنشدتها االنرصاف أردُت فلما الصباح، إىل نمنا ثم حظنا، وعملنا ورشبنا، وأكلنا فجلسنا
إن وهللا وقالت: وتضجرت، عظيمة رصخة رصخت ذلك سمعت فلما عمي، ابنة قالته ما
قلُت الشعر؟ هذا قائلُة لك تقرب ما ويلك، وقالت: بَكْت ثم ماتَْت. قد الشعر هذا قائلة
مثل املحبة من لها عندك َلكان عمك ابنة كانت لو وهللا، كذبت قالت: عمي. ابنة إنها لها:
عمٍّ ابنَة لك أن أخربتَني لو وهللا قتلتها، كما هللاُ قتَلَك قتْلتَها الذي فأنت لك، عندها ما
تشريين كنِت التي اإلشارات يل تفرسِّ وكانت عمي، ابنة إنها لها: فقلت مني. قرَّبتَُك ما
فقالت: تدبريها. بُحْسن إال إليك وصلت وما معك، أفعل ما علَّمتني التي وهي إيلَّ، بها
ثم شبابها. عىل تها حرسَّ كما شبابك عىل هللا َك َ حرسَّ قالت: نعم. قلت: بنا؟ عرفت وهل
زقاقنا، إىل وصلت حتى ماشيًا زلُت وما متشوش، وخاطري فذهبت انظرها. رح يل: قالت
دخلت ثم ميتة. الباب خلف وجدناها عزيزة إن يل: فقيل عنه فسألت عياًطا، فسمعت
وأدرك دمها. من هللا سامحك فال عنقك، يف خطيئتها إن قالت: أمي رأتني فلما الدار،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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١٢٠ الليلة كانت فلام

رأتني فلما الدار، دخلت ثم امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إن ثم عم. ابن من لك تبٍّا دمها، من هللا سامحك فال عنقك، يف خطيئتها إن قالت: أمي
عىل ومكثنا الختمات، قربها عىل وعملنا ودفنَّاها، جنازتها وشيَّعنا زناها، وجهَّ جاء أبي
إن يل: وقالت أمي عيلَّ فأقبَلْت عليها، حزين وأنا البيت إىل رجعُت ثم أيام، ثالثة القرب
يف أسألها كنُت ولدي يا وإني مرارتها، فقعت حتى معها تفعله كنَت ما أعرف أن قصدي
تخربني أن عليك فباهلل عليه، تُطِلعني ولم به تخربني فلم مرضها، سبب عن األوقات كل
منك، لها يقتصُّ هللا فقالت: شيئًا. عملت ما فقلت: ماتت. حتى معها تصنعه كنَت بالذي
كنُت ماتَْت وملا عنك، راضية وهي ماتت حتى أمرها كتَمْت بل شيئًا، يل ذكرت ما فإنها
وال دمي، من حلٍّ يف ولدك هللا جعل عمي، امرأة يا يل: وقالت عينَيْها ففتَحْت عندها،
بنتي، يا فقلُت: الباقية. اآلخرة إىل الفانية الدنيا من هللا نقلني وإنما معي، فعل بما آخذه
وقالت: َمْت تبسَّ ثم تكلَّمت، فما مرضها سبب عن أسألها ورصت شبابك. وسالمة سالمتك
أن له فقويل إليه، الذهاب عادته الذي املوضع إىل يذهب أن ابنك أراد إذا عمي، امرأة يا
عليه مني شفقة وهذه قبيح. والغدر مليح، الوفاء منه: انرصافه عند الكلمتني هاتني يقول
أعطيها ال أني وحلَّفتني حاجة، لك أعطتني ثم مماتي. وبعد حياتي يف عليه شفوقًة ألكون
ذكَرتْها التي الصفة عىل رأيتَُك فإذا عندي، والحاجة وتنوح، عليها تبكي أراَك حتى لك
يف أتذكر ولم بلذَّاتي، اشتغلت إني ثم رضيت، فما إياها. أريني لها: فقلت إياها. أعطيتَُك
ونهاري لييل طول أكون أن نفيس يف أودُّ وكنت العقل، طائش كنُت ألني عمي؛ ابنة موت
الصبية فوجدُت البستان، إىل مضيُت حتى أقبل الليل أن صدقت وما محبوبتي، عند
وتعلَّقت إيلَّ، فبادرت رأتني أنها صدَّقت فما االنتظار، كثرة من النار مقايل عىل جالسًة



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

ومىض والختمات، الذكر لها وعملنا ماتت، إنها لها: فقلت عمي، بنت عن وسألتني برقبتي
الخامسة. وهذه لياٍل، أربع لها

قبل بها أعلمتني ولو قتْلتَها؟ إنك لك قلُت أََما وقالت: وبكت، صاحت ذلك سمعت فلما
ولوالها إيلَّ، وأوصلتك خدمتني فإنها املعروف، من معي فعَلْت ما عىل كافأتها َلكنُت موتها
قد إنها لها: فقلُت رزيتها. بسبب مصيبة يف تقع أن عليك خائفة وأنا بك، اجتمعُت ما
ذهبَت إذا عليك باهلل فقالت: أمي، به أخربتني ما لها ذكرُت ثم موتها. قبل حلٍّ يف جعلتني
أن قبل عمك ابنة إن يل: قالت أمي إن لها: فقلت عندها. التي الحاجة فاعرف أمك، إىل
فقويل إليه الذهاب عادته الذي املوضع إىل يذهب أن ابنك أراد إذا يل: وقالت أوصتني تموت
هللا رحمة قالت: ذلك الصبية سمَعِت فلما قبيح. والغدر مليح، الوفاء الكلمتني: هاتني له
أشوش وال أرضك ال فأنا رضرك، عىل أضمرُت كنُت وقد مني، خلَّصتك فإنها عليها، تعاىل
صار وقد معي، تفعليه أن ذلك قبل تريدين كنِت وما لها: وقلت ذلك من بُْت فتعجَّ عليك.
الخداع، من خاٍل وقلبك السن، صغري ولكنك بي، مولع أنت فقالت: مودة؟ وبينك بيني
سبب فإنها لك، معينًة َلكانت الحياة قيد يف كانت ولو خداعنا، وال مكرنا تعرف ال فأنت
واحدة تخاطب وال واحدة، مع تتكلم أالَّ أوصيك واآلن الهلكة، من أنجتك حتى سالمتك
مكرهن، وال النساء بخداع عارف غري ألنك إياك؛ ثم فإياك كبرية، وال صغرية ال أمثالنا من
َمن تجد فال رزية، يف تقع أن عليك أخاف وإني ماتت، قد اإلشارات لك تفرسِّ كانت والتي
املباح. الكالم عن فسكتت الصباح، شهرزاد وأدرك عمك. بنت موت بعد منها يخلِّصك
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١٢١ الليلة كانت فلام

إني يل: قالت الصبية إن ثم امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
حرستاه فوا عمك، بنت موت بعد منها يخلِّصك َمن تجد فال رزية، يف تقع أن عليك أخاف
املعروف، من معي فعَلْت ما عىل أكاِفئَها حتى موتها قبل بها علمت وليتني عمك، بنت عىل
إيلَّ تصل كنَت ما ولوالها عندها، بما تَبُْح ولم ها رسَّ كتَمْت فإنها عليها؛ تعاىل هللا رحمة
يف أزورها حتى قربها إىل توصلني أن قالت: هو؟ ما فقلت: أمًرا. عليك أشتهي وإني أبًدا،
نمت إني ثم تعاىل. هللا شاء إن غٍد يف لها: فقلت أبياتًا. عليه وأكتب فيه، هي الذي القرب
فقلت موتها. قبل عمك بابنة أخربتني ليتك يل: تقول ساعة كل بعد وهي الليلة، تلك معها
تُِجبْني، فلم قبيح؟ والغدر مليح، الوفاء وهما: قالتهما، اللتني الكلمتني هاتني معنى ما لها:
حتى قربها وأَِرني ُقْم يل: وقالت دنانري، فيه كيًسا وأخذت قامت الصباح أصبح فلما
صدقًة الدنانري هذه وأرصف عليها، م وأترحَّ قبة، عليها وأعمل أبياتًا، عليه وأكتب أزوره،
تتصدَّق وصارت خلفي، ومشت قدامها، مشيت ثم وطاعة. سمًعا لها: فقلت روحها. عىل
التي عزيزة روح عىل الصدقة هذه تقول: صدقة تصدَّقت وكلما الطريق، يف ماشية وهي
الكيس من تتصدق تََزْل ولم هواها. برس تَبُْح ولم مناياها، كأس رشبت حتى ها رسَّ كتَمْت
رَمْت القربَ عاينَِت فلما الكيس، يف ما ونفد القرب، إىل وصلنا حتى عزيزة روح عن وتقول
لطيفة، ومطرقة الفوالذ، من بيكاًرا أخرجت إنها ثم شديًدا، بكاءً وبكت عليه روحها

األبيات: هذه ورسمت لطيًفا، خطٍّا القرب رأس عىل الذي الحجر عىل بالبيكار وخطَّْت

َش��َق��اِئ��ِق َس��بْ��ُع ال��نُّ��ْع��َم��اِن ِم��َن َع��َل��يْ��ِه َرْوَض��ٍة َوْس��َط َداِرٍس ِب��َق��بْ��ٍر َم��َرْرُت
َع��اِش��ِق بَ��ْرَزُخ اْل��َق��بْ��ُر َف��َه��ذَا ْب تَ��أَدَّ ال��ثَّ��َرى َج��اَوبَ��ِن��ي اْل��َق��بْ��ُر؟ ذَا ِل��َم��ْن َف��ُق��ْل��ُت



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

��َواِه��ِق ال��شَّ أَْع��َل��ى اْل��ِف��ْرَدْوَس َوأَْس��َك��نَ��َك اْل��َه��َوى َم��يِّ��َت يَ��ا ال��ل��ُه َرَع��اَك َف��ُق��ْل��ُت
اْل��َخ��َالِئ��ِق بَ��يْ��َن ال��ذُّلِّ تُ��َراُب َع��َل��يْ��َه��ا ُق��بُ��وُرُه��ْم َح��تَّ��ى اْل��ِع��ْش��ِق أَْه��ُل َم��َس��اِك��ي��ُن
اْل��ُم��تَ��َداِف��ِق َدْم��ِع��ي ِم��ْن َوأَْس��َق��يْ��تُ��َه��ا َرْوَض��ًة َزَرْع��تُ��َك َزْرًع��ا أَْس��تَ��ِط��ْع َف��ِإْن

سألتك يل: فقالت البستان، إىل هنا وتوجَّ معها، وقمت وقامت شديًدا، بكاء بكت ثم
ِبتُّ وكلما عليها، أتردد رصُت إني ثم وطاعة. سمًعا فقلُت: أبًدا. عني تنقطع أالَّ باهلل
ألمي، عزيزة عمي ابنة قالتهما اللتني الكلمتني عن وتسألني وتكرمني، إيلَّ تُحِسن عندها
من ثياب وتغيري وعناق، وضم ورشب أكل من الحال ذلك عىل زلت وما لها، فأعيدهما
ابنة ونسيت حزن، وال غم وال هم، بي يكن ولم وسمنت، غلظت حتى الرقاق، املالبس
الحمام، دخلُت السنة رأس وعند كاملًة، سنًة اللذات تلك يف مستغرًقا ومكثت عمي،
الرشاب، من قدًحا رشبت الحمام من خرجت وملا فاخرة، بدلة ولبست شأني، وأصلحت
الزمان، غدرات من القلب خايل وأنا الطيب، بأنواع خ املضمَّ قمايش روائح وشممت
ال سكران وأنا إليها الذهاب إىل نفيس اشتاَقْت العشاء وقت جاء فلما الحدثان، وطوارق
فبينما النقيب، زقاق له يقال زقاق إىل السكر بي فمال إليها فذهبت أتوجه، أين أدري
يدها ويف مضيئة، شمعة يَديْها إحدى ويف ماشية، بعجوز وإذا الزقاق، ذلك يف ماٍش أنا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك ملفوف. كتاب األخرى
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دخلت فلما امللوك: لتاج قال عزيز اسمه الذي الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وإذا الزقاق، ذلك يف ماٍش أنا فبينما فيه، مشيت النقيب، زقاق له يقال الذي الزقاق
فتقدَّمت ملفوف، كتاب األخرى يدها ويف مضيئة، شمعة يديها إحدى ويف ماشية بعجوز

البيتني: هذين وتنشد العني، باكية وهي إليها

اْل��َم��ْس��ُم��وِع ِب��َل��َط��اِئ��ِف أَتَ��ى َف��َل��َق��ْد ِب��ُق��ُدوِم��ُك��ْم ��ِري ُم��بَ��شِّ َدرُّ ل��ل��ِه
ال��تَّ��ْوِدي��ِع َس��اَع��َة َق تَ��َم��زَّ َق��ْل��بً��ا َوَه��بْ��تُ��ُه ِب��اْل��َخ��ِل��ي��ِع يَ��ْق��نَ��ُع َك��اَن َل��ْو

العجوز. خالتي يا نعم لها: فقلت تقرأ؟ أن تعرف هل ولدي، يا يل: قالت رأتني فلما
عليها وقرأت وفتحته، منها فأخذته الكتاب، وناولتني يل. واقرأه الكتاب هذا خذ يل: فقالت
واستبرشت، فرحت سمعته فلما األحباب. عىل بالسالم الغياب عند من كتاب إنه مضمونه:
خطوتني، ومشت الكتاب أخذَِت ثم همي. فرَّجَت كما َك همَّ هللا فرََّج يل: وقالت يل ودعت
أثوابي وأرخيت رت، وتجمَّ قمت إني ثم املاء، ألُِريَق مكان يف فقعدت البول، حرص وغلبني
تعاىل هللا موالي، يا وقالت: ، يَديَّ وقبَّلت عيلَّ، أقبَلْت قد بالعجوز وإذا أميش، أن وأردت
أخربتهم فإني الباب، ذلك إىل خطوات معي تميش أن أترجاك يفضحك، وال بشبابك يهنيك
لهم واقرأ خطوتني معي فامِش يصدِّقوني، فلم الكتاب، قراءة من إياه أسمعتني بما
يل: فقالت الكتاب؟ هذا قصة وما لها: فقلت لك. دعائي واقبل الباب، خلف من الكتاب
سافر فإنه سنني، عرش مدة عني غائب وهو ولدي، عند من جاء الكتاب هذا ولدي، يا
منه إلينا وصل ثم مات، أنه وظننا الرجاء فقطعنا املدة، تلك الغربة يف ومكث بمتجر،
إنه لها فقلت النهار، وأطراف الليل آناء غيابه مدة يف عليه تبكي أخت وله الكتاب، هذا
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حتى فيخربني الكتاب، هذا يقرأ بَمن تأتيني أن بد ال يل: وقالت تصدقني فلم بخري، طيب
فأنِْعْم الظن، بسوء مولع املحب أن ولدي يا تعلم وأنت خاطري. ويطيب قلبي، يطمنئ
أن ألجل الباب، داخل من تسمع وأخته الستارة، خلف واقف وأنت الكتاب هذا بقراءة عيلَّ
«َمن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال فقد كربة، عنه َس ونفَّ حاجة ملسلم قىض َمن ثواب لك يحصل
ويف القيامة.» يوم كرب من كربة عنه هللا َس نفَّ الدنيا، كرب من كربة مكروب عن َس نفَّ
كربة وسبعني اثنتني عنه هللا َس نفَّ الدنيا، كرب من كربة أخيه عن َس نفَّ «َمن آَخر: حديث
قدامي. تقدمي وطاعة، سمًعا لها: فقلت تخيبني. فال قصدتك وأنا القيامة.» يوم كرب من
ح مصفَّ الباب وذلك عظيمة، دار باب إىل وصلت حتى قليًال، خلفها ومشيت قدامي فمشت
وصبية إال أشعر فما بالعجمية، العجوز وصاحت الباب، خلف فوقفت األحمر، بالنحاس
الفكَر ان تحريِّ ساقني لها فرأيُت ركبتَيْها، إىل اللباس مشمرة وهي ونشاط، بخفة أقبلت قد

الشاعر: وصفها يف قال كما وهي والناظر،

اْل��بَ��اِق��ي يَ��ْف��َه��َم َح��تَّ��ى اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��َن َع��َل��ى َل��يَ��ْع��ِرَض��ُه َس��اٍق َع��ْن ��ُر يُ��َش��مِّ َم��ْن يَ��ا
��اِق��ي َوال��سَّ اْل��َك��أِْس َغ��يْ��ُر ال��نَّ��اَس أَْف��تَ��َن َم��ا َع��اِش��ِق��ِه نَ��ْح��َو ِب��َك��أٍْس يَ��ْس��َع��ى َوَط��اَف

بالجوهر، املرصعة الذهب خالخُل مرمر من عمودان كأنهما اللتني ساَقيْها وَزاَن
فنظرت ذراَعيْها، عن ومشمرة إبَطيْها، تحت إىل ثيابها مشمرة الصبية تلك وكانت
عنقها ويف اللؤلؤ، من قرطان أذنَيْها ويف األساور، من زوجان يديها ويف البيض معاصمها
وقد نة، املثمَّ بالفصوص مكلَّلة املطرقة دقَّ كوفية رأسها وعىل الجواهر، ثمني من عقد
رأتني فلما شغًال، تعمل كانت كأنها وهي اللباس، دكة داخل من قميصها أطراف رشقت
فقالت الكتاب؟ يقرأ جاء الذي أهذا أمي، يا منه أحىل سمعُت ما عذب: فصيح بلسان قالت
يدي فمددُت قصبة، نصف نحو الباب وبني بينها وكان بالكتاب، إيلَّ يدها ْت فمدَّ نعم. لها:
والعجوز إال أدري فما منها، ألقرب الباب من وأكتايف رأيس وأدخلُت الكتاب، منها ألتناول
يف نفيس فرأيت فالتَفتُّ بالكتاب، ماسكة ويدي ودفعتني ظهري يف رأسها وضعت قد
لها يكن ولم الخاطف، الربق من أرسع العجوز ودخلت الدهليز، داخل من الدار وسط
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وسط يف نفيس فرأيت فالتَفتُّ امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إال شغل لها يكن ولم الخاطف، الربق من أرسع العجوز ودخلت الدهليز، داخل من الدار
صدرها، إىل تني وضمَّ عيلَّ أقبَلْت الدهليز داخل من رأتني ملا الصبية إن ثم الباب، قفل
ثم الوجود، عن فِغبُْت بيدها بطني وعرصت صدري، فوق وركبت األرض عىل ورمتني
ودخلت بي دخَلْت ثم حضنتني، ما شدة من منها أتخلص أن أقدر ولم بيدها أخذتني
دخَلْت ذلك وبعد دهاليز، سبعة قطعت حتى معها، مضيئة والشمعة قدامها العجوز
افتح يل: وقالت أجلستني ثم باألكر، الخيال فيها يلعب لواوين بأربعة كبرية ساحة بي
القاعة بناء جميع فرأيت وعرصتني، ضمتني ما شدة من دائخ وأنا عيني ففتحت عينك.
من دكتان وهناك واملراتب، املخدات وكذلك الديباج، من فرشها وجميع املرمر، أبهج من
مللك إال يصلح ال والجوهر، بالدر ع مرصَّ األحمر، الذهب من ورسير األصفر، النحاس
الحياة. لها: فقلت الحياة؟ أم املوت إليك؛ أحبُّ الحالتني أي عزيز، يا يل: قالت ثم مثلك،
يل: فقالت بمثلك. َج أتزوَّ أن أكره أنا فقلت: بي. ْج فتزوَّ إليك أحبَّ الحياة كانت إذا فقالت:
فضحَكْت املحتالة؟ الدليلة وَمن لها: فقلت املحتالة. الدليلة بنت من تسلم بي تزوَّْجَت إْن
تعاىل، هللا أهَلَكها شهور؟ وأربعة سنة اليوَم صحبتها يف لك وأنت تعرفها ال كيف وقالت:
منها سلمت وكيف عملة، عملت وكم قبلك، شخًصا قتلت وكم منها، أمكر يوجد ما وهللا

املدة؟ هذه صحبتها يف ولك عليك، تشوش أو تقتلك ولم
بها؟ عرَّفك وَمن سيدتي، يا لها: فقلت العجب، غايَة بُْت تعجَّ كالمها سمعُت فلما
وقع ما جميع يل تحكي أن قصدي لكن مصائبه، الزمان يعرف ما مثل أعرفها أنا فقالت:
ابنة ومع معها يل جرى ما جميَع لها فحكيُت منها، سالمتك سبب ما أعرف حتى منها لك
عمي ابنة بموت سمعت ملا يد عىل يًدا ودقت عيناها، ودمعت عليها َمْت فرتحَّ عزيزة، عمي
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الدليلة بنت من سالمتك سبب هي فإنها عزيز؛ يا خريًا فيها هللا عوَّضك وقالت: عزيزة،
أن أقدر ما ولكن ورشها، مكرها من عليك خائفة وأنا هلكت، َلكنَت هي ولوال املحتالة،
مثل اليوَم يوجد ال وقالت: رأَسها فهزَّْت حصل. قد كله ذلك إن وهللا لها: فقلُت أتكلم.
مليح، الوفاء وهما: غري، ال الكلمتني هاتني أقول أن أوصتني موتها وعند فقلُت: عزيزة.
اللتان هما الكلمتني هاتني إن وهللا عزيز، يا يل: قالت مني ذلك سمعت فلما قبيح. والغدر
كنُت إني وهللا وميتة، حية عمك بنت خلَّصتك فقد قتلتك، ما وبسببهما منها، خلَّصتاك
عليك تحيَّلت حتى الوقت هذا يف إال ذلك عىل أقدر فلم واحًدا، يوًما ولو بك االجتماع أتمنى
فقلت: العجائز. دواهي وال النساء، مكَر تعرف ال صغري اآلن وأنت ْت تمَّ وقد الحيلة، بهذه
شاب وأنت به، ملطوف والحي مرحوم، امليت فإن عينًا، وقرَّ نفًسا ِطْب يل: فقالت وهللا. ال
لك يحرض وقماش مال من أردَت ومهما ملسو هيلع هللا ىلص، ورسوله هللا بسنة إال أريدك ما وأنا مليح،
أريد وما الكوز، يف واملاء مخبوز، الخبز دائًما عندي وأيًضا أبًدا، بيشء أكلِّفك وال رسيًعا،
فضحَكْت الديك؟ يعمله الذي وما لها: فقلت الديك. يعمل كما معي تعمل أن إال منك
تعرف أََما يل: وقالت قعدت إنها ثم الضحك، شدة من قفاها عىل ووقعت بيدها، وصفقت
وترشب تأكل أن الديك صنعة قالت: الديك. صنعة أعرف ما وهللا ال فقلُت: الديك؟ صنعة
أريدك وما نعم، قالت: الديك؟ صنعة أهذه قلت: إني ثم كالمها، من أنا فخجلت وتنيك.
وقالت: بيدها قت صفَّ إنها ثم جهدك. وتنيك عزمك، وتقوي وسطك، تشد أن إال اآلن
أوقدت إنها ثم عدول، شهود بأربعة أقبلت قد بالعجوز وإذا عندك. َمن أحرضي أمي، يا
أزاًرا، عليها وأرخت الصبية فقامت وجلسوا، عيلَّ سلَّموا الشهود دخل فلما شمعات، أربع
جميَع قبضت أنها نفسها عىل وأشهدت الكتاب كتبوا وقد عقدها، والية يف بعضهم ووكَّلت
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك درهم. آالف عرشَة يل تها ذمَّ يف وأن ًرا، ومؤخَّ ًما مقدَّ املهر
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أنها نفسها عىل وأشهدت امللوك: لتاج قال الشاب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أعطت إنها ثم درهم، آالف عرشَة يل تها ذمَّ يف وأن ًرا، ومؤخَّ ًما مقدَّ املهر جميع قبضت
وأتت أثوابها، وقلعت الصبية قامت ذلك فعند أتوا، حيث من وانرصفوا أجرتهم الشهود
فوق بي وطلعت بيدي وأخذت لباسها وقلعت الذهب، من بطراز مطرَّز رفيع قميص يف
ظهرها، عىل وانسطحت الرسير عىل ووقَعْت عيب. من الحالل يف ما يل: وقالت الرسير
حتى الثوب كشفت ثم بغنجة، الشهقة واتبعت شهقة، شهقت ثم صدرها، عىل ورمتني
بعد فيها أولجه أن دون نفيس أتمالك لم الحالة تلك عىل رأيتها فلما نهودها، فوق جعلته
وأذكرتني بالدموع، والبكاء والخضوع الخشوع وتُظِهر تتأوَّه وهي شفتها، مصصت أن

قال: َمن قول الحال هذا يف

َوأَْرَزاِق��ي َك��َخ��ْل��ِق��ي ِض��ي��ًق��ا ِب��ِه َوَج��ْدُت ��َه��ا ُك��سِّ َس��ْط��ِح َع��ْن ال��ثَّ��ْوَب َك��َش��ْف��ُت ��ا َوَل��مَّ
اْل��بَ��اِق��ي َع��َل��ى َف��َق��اَل��ْت: َه��ذَا؟ ِل��َم َف��ُق��ْل��ُت: ��َدْت َف��تَ��نَ��هَّ ِن��ْص��َف��ُه ِف��ي��َه��ا َف��أَْوَل��ْج��ُت

هاته عندك، بحياتي كله هاته خذه جاريتك، فأنا خالصك اعمل حبيبي، يا قالت: ثم
البوس خالل يف والشهيق، الغنج تُسِمعني تََزْل ولم فؤادي. به وأريح بيدي، أُدِخله حتى
الصباح إىل نمنا ثم والتوفيق. بالسعادة وحظينا الطريق، يف صياحنا صار حتى والتعنيق،
مثل الحمام دخول أن تحسب هل وقالت: ضاحكًة عيلَّ أقبَلْت هي وإذا أخرج، أن وأردُت
أنت فما الظن، وهذا إياك املحتالة، الدليلة بنت مثل تحسبني أنك إال أظن وما خروجه؟
فيها أنت التي الدار هذه إن لعقلك؛ فأِفْق سكران كنت وإن والسنة، بالكتاب زوجي إال
فوجدتُه الكبري الباب إىل فقمُت وانظره. الكبري الباب إىل ُقْم يوًما، سنة كل يف إال تُفتَح ما



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

الدقيق من عندنا إن عزيز، يا يل: فقالت مسمر، مغلق بأنه وأعلمتها فعدُت مسمًرا، ُمغَلًقا
أعواًما يكفينا ما ذلك، وغري والدجاج والغنم واللحم والسكر والرمان، والفواكه والحبوب
روحك ترى بقيت ما أنك أعلم وأنا سنة، بعد إال الليلة هذه من بابنا يُفتَح وال عديدة،
يشء وأي فقالت: باهلل. إال قوة وال حول ال فقلُت: سنة. بعد إال الدار هذه عن خارًجا
وطاوْعتُها أنا فضحكُت ضحكت ثم بها. أخربتك التي الديك صنعة تعرف وأنت يرضك
عاٌم علينا مرَّ حتى وأنيك، وأرشب آكل الديك، صنعة أعمل وأنا عندها ومكثُت قالت، فيما
سمعُت السنة رأس وعند ولًدا، منها وُرِزقت مني، حمَلْت السنة كملت فلما شهًرا، عرش اثنا
إىل اصرب فقالت: أخرج أن فأردُت وسكر، ودقيق بكعك دخلوا بالرجال وإذا الباب، فتح
وأنا أخرج أن وأردُت العشاء، وقت إىل فصربت فاخرج. دخْلَت ما ومثل العشاء، وقت
الليلة هذه يف تعود أنك أحلِّفك حتى تخرج أدعَك ما وهللا قالت: هي وإذا مرجوف، خائف
واملصحف السيف عىل الوثيقة باأليمان وحلَّفتني ذلك، إىل فأجبْتُها الباب. يُغَلق أن قبل
مفتوًحا فوجدته البستان، إىل ومضيت عندها من خرجُت ثم إليها، أعود أني والطالق،
غفلة عىل وجئُت كاملة، سنة املكان هذا عن غائب إني نفيس: يف وقلت فاغتظت كعادته،
أدخل، أن بد فال ال؟ أو حالها عىل باقية الصبية هل تَُرى يا كعادته! مفتوًحا فوجدتُه
شهرزاد وأدرك البستان. دخلُت ثم العشاء، وقت يف وأنا أمي، إىل أروح أن قبل وأنظر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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١٢٥ الليلة كانت فلام

حتى ومشيت البستان دخلُت ثم امللوك: لتاج قال عزيز أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عىل ويدها ركبتها، عىل ورأسها جالسًة املحتالة الدليلة البنت فوجدُت املقعد، إىل أتيُت
ْت وهمَّ السالمة. عىل هلل الحمد قالت: رأتني فلما عيناها، وغارت لونُها َ تغريَّ وقد خدِّها،
وقبَّلتُها، إليها ْمُت تقدَّ ثم رأيس، وطأطأُت منها، فاستحييُت فرحتها، من فوقَعْت تقوم أن
يل إن وهللا بذلك، يل علَم ال قالت: الساعة؟ هذه يف إليك أجيء أني عرفِت كيف لها: وقلت
خرجت يوم من الحالة هذه عىل وأنا انتظارك، يف ليلة كلَّ أسهر بل نوًما، فيها أَذُْق لم سنة
فما انتظرتُك وقد إيلَّ، تجيء أنك ووعدتني الجديدة، القماش البدلة وأعطيتك عندي من
هكذا والعاشق ملجيئك، منتظرًة فاستمررت ليلة، ثالث وال ليلة، ثاني وال ليلة، أول ال أتيَت

السنة. هذه عني غيابك سببت ما يل تحكي أن وأريد يكون،
الليلة، هذه أتيتك إني لها: قلُت ثم لونها، اصفرَّ تزوَّْجُت أني علمت فلما لها، فحكيُت
وحبستك الحيلة، عليك وعملت بك، تزوََّجْت أنها كفاها أََما فقالت: الصباح. قبل وأروح
بأن لك تسمح ولم الصباح، قبل إليها تعود أن بالطالق حلَّفتك حتى كاملة، سنة عندها
حال فكيف واحدة؟ ليلًة إحدانا عند تبيت أن عليها يَُهْن ولم عندي، وال أمك عند ح تتفسَّ
لم ما لها جرى فإنه عزيزة؛ هللا َرِحَم ولكن قبلها؟ عرفتك وقد كاملة، سنة عنها ِغبَْت َمن
حَمتَْك التي وهي منك، مقهورة وماتت مثلها، عليه يصرب لم يشء عىل وصربت ألحد، يجِر
ثم هالكك. وعىل حبسك عىل أقدر كنُت أني مع سبيلك فأطلْقُت تجيء، أظنك وكنُت مني،
فرائيص، ارتعَدْت الحالة تلك عىل رأيتها فلما الغضب، بعني إيلَّ ونظرت واغتاظت، بََكْت
تزوَّجَت بعدما فائدة فيك بقي ما يل: قالت ثم النار، عىل الفولة مثل ورصت منها، وخفت
ج املتزوِّ الرجل وأما األعزب، إال ينفعني ال ألنه لعرشتي؛ تصلح ال فأنت ولد، لك وصار
ثم لها. وال يل ال وتصري عليك، ألحرسنها وهللا العاهرة، بتلك ِبْعتَني وقد ينفعني، ال فإنه



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

أيديهن تحت وقعُت فلما األرض، عىل ورمينني أتنَْيَ جواٍر وعرش إال أدري فما صاَحْت،
ما عىل جزائك أقل هذا ويكون التيوس، ذبح َألذبحنك وقالت: سكينًا، وأخذت هي قامت
بالرتاب، خدي َر وتعفَّ جواريها، تحت وأنا روحي إىل نظرُت فلما عمك. ابنة مع فعلَت
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املوت. ْقُت تحقَّ يدها يف السكني ورأيُت
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١٢٦ الليلة كانت فلام

قال عزيز الشاب إن ثم املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
يف السكني ورأيُت بالرتاب، خدي َر وتعفَّ جواريها، تحت وأنا روحي رأيُت فلما امللوك: لتاج
فكتَّفنني يكتِّفنني، أن وأمَرتْهن قسوًة، إال تزدد فلم بها، فاستغثُت املوت، ْقُت تحقَّ يدها،
أصابع فأمسَكتَا جاريتان وقامت رأيس، ومسكن بطني عىل وجلسن ظهري، عىل ورمينني
فأمرتهما جاريتان ومعها هي قامت ذلك وبعد رجيل، أقصاب عىل جلستا وجاريتان رجيل،
إن نفيس: يف قلُت استفقُت فلما صوتي، وخفي عيلَّ أُغِمَي حتى فرضبتاني يرضباني، أن
هللا كفاك قالت: حيث عمي ابنة كلمة وتذكرت الرضب. هذا من عيلَّ أهون مذبوًحا موتي
اكشفن للجواري: وقالت السكني سنَِّت ثم صوتي، انقطع حتى وبكيُت فرصخُت رشها.
مليح، الوفاء وهما: عمي، ابنة بهما أوصتني اللتني الكلمتني أقول أن هللا فألهمني عنه.
نفعت شبابك سالمة عزيزة، يا هللا يرحمك وقالت: صاحت ذلك سمعت فلما قبيح. والغدر
هاتني بواسطة يدي من خلصت إنك وهللا يل: قالت ثم موتك. وبعد حياتك يف عمك ابن

عني. حجبتك التي العاهرة تلك نكاية ألجل أثًرا فيك أعمل أن بد ال لكن الكلمتني،
بالحبال رجيل يربطن أن وأمرتهن عليه. اركبن لهن: وقالت الجواري عىل صاحت ثم
شريًجا، فيه وصبَّْت النار، عىل نحاس من طاجنًا وركبت عندي من قامت ثم ذلك، ففعلن
محاشمي وربطت لبايس، وَحلَّْت عندي جاءت ثم الدنيا، عن غائب وأنا جبنًا، فيه وَقَلْت
دنيا يف األلم شدة من فرصُت فجرَّتاه، الحبَل. جرَّا لهما: وقالت لجاريتني، وناولته بحبل
موضع َكَوْت ثم املرأة، مثل وبقيت بموىس ذكري وقطعت يدها رفعت ثم الدنيا، هذه غري
قدًحا فأسقتني انقطع، قد الدم كان أفْقُت فلما عيلَّ، مغمي وأنا بذَرور وكبسته القطع،
ابنة هللا َرِحَم واحدة، بليلة عيلَّ وبخَلْت بها تزوَّْجَت مَلْن اآلَن ُرِح يل: قالت ثم الرشاب، من



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

هذه يف فاذهب ذبحتك، َلكنُت كلمتَيْها أسمعتني أنك ولوال نجاتك، سبب هي التي عمك
رغبة، فيك يل بقي ما واآلن قطعته، ما سوى عندك يل كان ما وأنا تشتهي، مَلن الساعة
برجلها، رفصتني ثم عمك. ابنة عىل ْم وترحَّ رأسك، عىل وملِّْس فُقْم بك، يل حاجة وال
مفتوًحا، فوجدته الباب إىل وصلت حتى قليًال قليًال فتمشيت أميش، أن قدرت وما فقمُت
القاعة، وأدخلتني وحملتني خرجت بزوجتي وإذا الوجود، عن غائب وأنا فيه نفيس فرميت
عىل مرميٍّا نفيس وجدُت صحوت فلما النوم، يف واستغرقت فنمُت املرأة، مثل فوجَدتْني

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك البستان. باب
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١٢٧ الليلة كانت فلام

الشاب إن ثم املكان: ضوء للملك قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وأنا فقمُت البستان، باب عىل مرميٍّا نفيس وجدت صحوُت فلما امللوك: لتاج قال عزيًزا
هل يا وتقول: عيلَّ تبكي أمي فوجدُت فيه فدخلُت منزيل، إىل أتيُت حتى يُْت وتمشَّ أتضجر،
ورأتني إيلَّ نظَرْت فلما عليها، نفيس ورميُت منها فدنوُت أرض؟ أي يف أنت ولدي يا ترى
وما عمي، ابنة وتذكََّرُت والسواد، االصفرار وجهي عىل وصار استواء، غري عىل وجدتني
قالت ثم أمي، وبَكْت عليها فبكيُت تحبني؛ كانت أنها ْقُت وتحقَّ املعروف، من معي فعَلْت
نظرُت أفقُت فلما عيلَّ، أُغِمَي حتى وبكيُت غيًظا، فازددُت مات. قد والدك إن ولدي، يا يل:
البكاء، شدة من عيلَّ أُغِمَي حتى ثانيًا فبكيُت فيه، تقعد كانت التي عمي ابنة موضع إىل
ميت. وهو أيام عرشة لوالدك إن أمي: يل فقالت الليل، نصف إىل ونحيٍب بكاءٍ يف زلُت وما
أهملتها حيث يل حصل ما أستحق ألني عمي؛ ابنة غري أبًدا أحد يف أفكِّر ال أنا لها: فقلت
قامت ثم ساعة، فبَكْت يل، حصل ما لها فحكيُت لك؟ حصل وما فقالت: تحبني. وهي
بجميع وأخربتها قصتي لها وأعدت ورشبت، قليًال فأكلُت املأكول، من شيئًا يل وأحرضت
وداَوتْني عالَجتْني إنها ثم ذبحتك. وما هذا لك جرى حيث هلل الحمد فقالت: يل، وقع ما
وضَعتْها التي الوديعَة لَك أُخِرج اآلن ولدي، يا يل: فقالت عافيتي، وتكاملت برئت حتى
وتحزن تتذكرها أراك حتى لك أُخِرجها ال أني حلَّفتني وقد لك، فإنها عندي، عمك ابنُة
وفتحت قامت ثم الخصال. هذه فيك رجوت واآلن غريها، من عالئقك وتقطع عليها،



األول) (الجزء وليلة ليلة ألف

لها وهبتُها التي وهي الغزال، هذا صورة فيها التي الخرقة هذه منه وأخرجت صندوًقا،
األبيات: هذه فيها مكتوبًا وجدُت أخذتُها فلما أوًال،

َونِ��ْم��تُ��ُم اْل��َق��ِري��َح َج��ْف��ِن��ي َوأَْس��َه��ْرتُ��ُم َوَق��َع��ْدتُ��ُم اْل��َه��َوى ِف��ي ُف��َؤاِدي أََق��ْم��تُ��ْم
ِم��نْ��ُك��ُم ذَاَب َوَل��ْو يَ��ْس��لُ��وُك��ْم اْل��َق��ْل��ُب َف��َال َونَ��اِظ��ِري اْل��ُف��َؤاِد بَ��يْ��َن ِح��ْل��تُ��ُم َوَق��ْد
َوُق��ْل��تُ��ُم َوَق��اَل اْل��َواِش��ي َف��أَْغ��َراُك��ُم اْل��َه��َوى َك��اِت��ُم��و أَنَّ��ُك��ْم َوَع��اَه��ْدتُ��ُم��ونِ��ي
ُم��تَ��يَّ��ُم َه��ذَا إِنَّ َق��بْ��ِري َل��ْوِح َع��َل��ى َف��اْك��تُ��بُ��وا ِم��تُّ إِذَا إِْخ��َواِن��ي َف��ِب��ال��ل��ِه

فوقعت الرقعة وفتحُت وجهي، ولطمُت شديًدا، بكاءً بكيُت األبيات هذه قرأُت فلما
من حلٍّ يف جعلتَُك أني عمي ابن يا اعلم فيها: مكتوب فإذا ففتحتها أخرى، ورقة منها
املحتالة، الدليلة من يشء أصابك إذا لكن تحب، َمن وبني بينك ق يُوفِّ أن هللا وأرجو دمي،
من َلهلكت املحتم أجلك ولوال بليتك، عىل فاصرب ذلك وبعد لغريها، وال إليها ترجع فال
بهذه واحتفظ عليك، وسالمي يومك، قبل يومي جعل الذي هلل الحمد ولكن املايض، الزمان
غبَت إذا تؤانسني كانت الصورة تلك فإن فيها؛ تفرِّط وال الغزال صورة فيها التي الخرقة

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

الشاب إن ثم املكان: ضوء للملك قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
صورة فيها التي الخرقة بهذه واحتفظ يل: قالت عمي ابنة إن امللوك: لتاج قال عزيًزا
عليك وباهلل عني، غبَت إذا تؤانسني كانت الصورة تلك فإن أبًدا؛ فيها تفرِّط وال الغزال
منك، تقرب تخلها وال عنها، تتباعد أنك ينبغي الصورة، هذه صوَّرت َمن عىل قدْرَت إْن
النساء من واحدة تقرب فال سبيًال، إليها لك تجد وال عليها تقدر لم وإن بها، ْج تتزوَّ وال
إىل وترسلها مثلها صورًة سنة كل يف تصوِّر الصورة هذه صوَّرت التي أن واعلم بعدها،
وأما األرض، أهل عنها يعجز التي صنعتها وُحْسن خربها يشيع أن ألجل البالد؛ أقىص
الغزال، صورة فيها التي الخرقُة هذه إليها وصَلْت ملا فإنها املحتالة، الدليلة محبوبتك
هللا هتك قولها، يف كاذبة أنها مع هذا، تصنع أختًا يل إن لهم وتقول للناس تريها صارت
موتي، بعد عليك تضيق قد الدنيا أن أعلم ألنني إال الوصية بهذه أوصيتك وما سرتها،
فتتشوَّق الصورة، هذه بصاحبة وتسمع البالد يف وتطوف ذلك، بسبب تتغرَّب وربما
الكافور. جزائر ملك بنت الصورة هذه صوَّرت التي الصبية أن واعلم معرفتها، إىل نفسك
أنظر زلت وما لبكائي، أمي وبكت بكيت فيها، ما وفهمت الورقة تلك قرأُت فلما
تجاٌر َز تجهَّ السنة وبعد سنة، مدَة الحالة تلك عىل أزل ولم الليل، أقبََل أن إىل وأبكي إليها
َز أتجهَّ أن أمي عيلَّ فأشاَرْت القافلة، يف معهم أنا الذين هؤالء وهم السفر، إىل مدينتي من
سنتني أو سنة وتغيب الحزن، هذا من ِبَك ما يُذِهب السفر لعل يل: وقالت معهم، وأسافر
جهزت حتى بالكالم تالطفني زاَلْت وما ينرشح. صدرك فلعل القافلة، تعود حتى ثالثًا أو
أنرش بها ننزل منزلة كل ويف سفري، مدة دمعة يل تنشف لم وأنا معهم، وسافرت متجًرا
تراني، كما عليها وأبكي عمي ابنة فأتذكر الصورة هذه إىل وأنظر قدامي، الخرقة هذه
مع الرضر، إال معها فعلُت وما مني، مقهورًة ماتَْت وقد زائدة، محبًة تحبني كانت فإنها
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مدة وتكمل معهم، أرجع سفرهم من التجار رجع ومتى الخري، إال معي تفعل لم أنها
الكافور جزائر عىل جزت أنني إال وحزني همي زاد وما زائد، حزن يف وأنا سنة غيابي
لها يقال بنت وله شهرمان، له يقال ملك عليهم والحاكم جزائر، سبع وهي البلور، وقلعة
جملة من معك التي الصورة وهذه الغزالن، صورة تصوِّر التي هي إنها يل فقيل دنيا،
عىل فبكيت واالحرتاق؛ الفكر بحر يف وغرقت األشواق، بي زاَدْت ذلك علمُت فلما تصويرها،
فراقي يوم ومن يل، حيلة وال الرجال، مثل آلة يل تَبَْق ولم املرأة، مثل بقيت ألني روحي
هل أدري وما الحال، هذا عىل مدة ويل القلب، حزين العني، باكي وأنا الكافور لجزائر
وأنَّ بكى، ثم الدنيا. من شبعت وقد ال، أو والدتي عند وأموت بلدي إىل أرجع أن يمكنني
البيتني: هذين وأنشد وسال، خده عىل دمعه وجرى الغزال، صورة إىل ونظر واشتكى،

َف��َرِج ِم��ْن بُ��دَّ َال َك��ْم ِل��ْل��َغ��يْ��ِظ َف��ُق��ْل��ُت َف��َرٍج ِم��ْن بُ��دَّ َال ِل��ي َق��اَل َوَق��اِئ��ٌل
اْل��ُح��َج��ِج بَ��اِرَد يَ��ا ِل��ي اْل��ُع��ْم��َر يَ��ْض��َم��ُن َم��ْن َع��َج��ِب��ي يَ��ا ُق��ْل��ُت ِح��ي��ٍن، ِب��ْع��َد ِل��ي َف��َق��اَل

العجب، غاية َب تعجَّ الشاب، قصة امللوك تاج سمع فلما امللك. أيها حكايتي وهذه
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك دنيا. السيدة بجمال سمع حني النريان فؤاده يف وانطلقت

املباح. الكالم عن
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امللوك تاج سمع فلما املكان: لضوء قال دندان الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
دنيا، السيدة بجمال سمع ملا النريان، فؤاده يف وانطلقت العجب، غاية َب تعجَّ الشاب، قصة
وهللا للشاب: فقال والبلبال، الوجد به وزاد الغزال، صورة صوَّرت التي هي أنها وعرف
أسألك أن وقصدي ربك، تقدير هذا ولكن مثله، غريك ألحد جرى ما يشء لك جرى لقد
صوَّرت التي الصبية تلك رأيَت كيف يل تصف فقال: هو؟ وما عزيز: فقال يشء. عن
القافلة مع دخلت ملا أني وهو بحيلة، إليها لت توصَّ إني موالي، يا فقال: الغزال. صورة
شيخ البساتني وحارس األشجار، كثرية وهي البساتني يف وأدور أخرج كنُت بالدها، إىل
دنيا، السيدة امللك البنة يل: فقال البستان؟ هذا مَلن شيخ، يا له: فقلُت السن، يف طاعن
فتشم البستان، يف ْج وتفرَّ الرس، باب فافتح تتفرج أن أردَت فإذا قرصها، تحت ونحن
أحظى أن لعيل ، تمرَّ حتى البستان هذا يف أقعد بأن عيلَّ أنِعْم له: فقلُت األزهار. رائحة
له: وقلت دراهم، بعض أعطيته ذلك قال فلما بذلك. بأس ال الشيخ: فقال بنظرة. منها
زلنا وما ورسنا معه، وأدخلني الباب وفتح الدراهم، بأخذ ففرح نأكله. شيئًا لنا اشِرت
يل: وقال اللطيفة، الفواكه من شيئًا يل وأحرض لطيف، مكان إىل وصلنا أن إىل سائرين
خروف ومعه رجع ثم ساعة، فغاب ومىض، وتركني إليك. وأعود أذهب حتى هنا اجلس
وإذا جالسان نحن فبينما الصبية، رؤية إىل مشتاق وقلبي اكتفينا، حتى فأكلنا مشوي،
رأسه أخَرَج أسود بطوايش وإذا واختفيت، فقمُت اختِف. ُقِم يل: فقال انفتح، قد بالباب
الشيخ فأغلق الباب. أغلق له: فقال ال. فقال: أحد؟ عندك هل شيخ، يا وقال: الباب، من
يف نزل القمر أن ظننُت رأيتها فلما الباب، من طلعت دنيا بالسيدة وإذا البستان، باب
أغلَقِت ساعة وبعد املاء، إىل الظمآن كاشتياق إليها مشتاًقا ورصُت عقيل، فاندهش األرض؛
أصل ال أني وعرفُت منزيل، وقصدت البستان من أنا خرجُت ذلك فعند ومَضْت، الباَب
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ابنة هذه إن نفيس: يف فقلت املرأة، مثل رصُت وقد خصوًصا رجالها، من أنا وال إليها،
ْزُت تجهَّ للرحيل، أصحابي َز تجهَّ فلما إليها؟ أصل أن يل أين فمن تاجر، رجل وأنا ملك،
بك، اجتمعنا الطريق هذه إىل وصلنا فلما املدينة، هذه قاصدون وهم معهم وسافرت أنا

والسالم. يل، جرى وما حكايتي وهذه

األرض. إىل نزل القمر أن ظننُت رأيتُها فلما الباب، من طلَعت دنيا بالسيدة وإذا
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جواده ركب ثم دنيا، السيدة بحب قلبه اشتغل الكالم، ذلك امللوك تاج سمع فلما
يحتاج ما كلَّ فيها له ووضع داًرا له وأفَرَد أبيه، مدينة إىل به َه وتوجَّ عزيًزا، معه وأخذ
النظر محل يحل السماع ألن خدوده؛ عىل جارية ودموعه قرصه إىل ومىض تركه ثم إليه،
اللون، َ متغريَّ فوجده أبوه، عليه دخل حتى الحالة تلك عىل امللوك تاج زال وما واالجتماع،
َ تغريَّ حتى لك جرى وما حالك، عن أخربني ولدي، يا له: فقال ومغموم، مهموم أنه فعلم
عىل عشقها وكيف آِخرها، إىل أولها من دنيا قصة من له جرى ما بجميع فأخربه لونك؟
عنك فدَْع عنَّا، بعيدة وبالده ملك، أباها إن ولدي، يا فقال: بالعني، ينظرها ولم السماع،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك أمك. قرص وادخل هذا
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