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املحتويات

15 ٣١٠ الليلة كانت فلما
19 ٣١١ الليلة كانت فلما
23 ٣١٢ الليلة كانت فلما
25 ٣١٣ الليلة كانت فلما
27 ٣١٤ الليلة كانت فلما
29 ٣١٥ الليلة كانت فلما
31 ٣١٦ الليلة كانت فلما
33 ٣١٧ الليلة كانت فلما
35 ٣١٨ الليلة كانت فلما
37 ٣١٩ الليلة كانت فلما
39 ٣٢٠ الليلة كانت فلما
41 ٣٢١ الليلة كانت فلما
43 ٣٢٢ الليلة كانت فلما
45 ٣٢٣ الليلة كانت فلما
47 ٣٢٤ الليلة كانت فلما
49 ٣٢٥ الليلة كانت فلما
51 ٣٢٦ الليلة كانت فلما
53 ٣٢٧ الليلة كانت فلما
55 ٣٢٨ الليلة كانت فلما
59 ٣٢٩ الليلة كانت فلما
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63 ٣٣٠ الليلة كانت فلما
67 ٣٣١ الليلة كانت فلما
69 ٣٣٢ الليلة كانت فلما
73 ٣٣٣ الليلة كانت فلما
75 ٣٣٤ الليلة كانت فلما
79 ٣٣٥ الليلة كانت فلما
83 ٣٣٦ الليلة كانت فلما
87 ٣٣٧ الليلة كانت فلما
91 ٣٣٨ الليلة كانت فلما
95 ٣٣٩ الليلة كانت فلما
97 ٣٤٠ الليلة كانت فلما
101 ٣٤١ الليلة كانت فلما
105 ٣٤٢ الليلة كانت فلما
107 ٣٤٣ الليلة كانت فلما
109 ٣٤٤ الليلة كانت فلما
111 ٣٤٥ الليلة كانت فلما
113 ٣٤٦ الليلة كانت فلما
117 ٣٤٧ الليلة كانت فلما
119 ٣٤٨ الليلة كانت فلما
121 ٣٤٩ الليلة كانت فلما
123 ٣٥٠ الليلة كانت فلما
125 ٣٥١ الليلة كانت فلما
127 ٣٥٢ الليلة كانت فلما
129 ٣٥٣ الليلة كانت فلما
131 ٣٥٤ الليلة كانت فلما
133 ٣٥٥ الليلة كانت فلما
135 ٣٥٦ الليلة كانت فلما
137 ٣٥٧ الليلة كانت فلما
141 ٣٥٨ الليلة كانت فلما
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143 ٣٥٩ الليلة كانت فلما
145 ٣٦٠ الليلة كانت فلما
147 ٣٦١ الليلة كانت فلما
149 ٣٦٢ الليلة كانت فلما
151 ٣٦٣ الليلة كانت فلما
153 ٣٦٤ الليلة كانت فلما
155 ٣٦٥ الليلة كانت فلما
157 ٣٦٦ الليلة كانت فلما
159 ٣٦٧ الليلة كانت فلما
161 ٣٦٨ الليلة كانت فلما
163 ٣٦٩ الليلة كانت فلما
165 ٣٧٠ الليلة كانت فلما
167 ٣٧١ الليلة كانت فلما
171 ٣٧٢ الليلة كانت فلما
173 ٣٧٣ الليلة كانت فلما
177 ٣٧٤ الليلة كانت فلما
181 ٣٧٥ الليلة كانت فلما
185 ٣٧٦ الليلة كانت فلما
189 ٣٧٧ الليلة كانت فلما
193 ٣٧٨ الليلة كانت فلما
197 ٣٧٩ الليلة كانت فلما
199 ٣٨٠ الليلة كانت فلما
203 ٣٨١ الليلة كانت فلما
207 ٣٨٢ الليلة كانت فلما
211 ٣٨٣ الليلة كانت فلما
213 ٣٨٤ الليلة كانت فلما
217 ٣٨٥ الليلة كانت فلما
221 ٣٨٦ الليلة كانت فلما
225 ٣٨٧ الليلة كانت فلما
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229 ٣٨٨ الليلة كانت فلما
233 ٣٨٩ الليلة كانت فلما
235 ٣٩٠ الليلة كانت فلما
237 ٣٩١ الليلة كانت فلما
239 ٣٩٢ الليلة كانت فلما
241 ٣٩٣ الليلة كانت فلما
243 ٣٩٤ الليلة كانت فلما
245 ٣٩٥ الليلة كانت فلما
247 ٣٩٦ الليلة كانت فلما
249 ٣٩٧ الليلة كانت فلما
251 ٣٩٨ الليلة كانت فلما
253 ٣٩٩ الليلة كانت فلما
255 ٤٠٠ الليلة كانت فلما
257 ٤٠١ الليلة كانت فلما
261 ٤٠٢ الليلة كانت فلما
265 ٤٠٣ الليلة كانت فلما
267 ٤٠٤ الليلة كانت فلما
271 ٤٠٥ الليلة كانت فلما
273 ٤٠٦ الليلة كانت فلما
275 ٤٠٧ الليلة كانت فلما
279 ٤٠٨ الليلة كانت فلما
281 ٤٠٩ الليلة كانت فلما
283 ٤١٠ الليلة كانت فلما
285 ٤١١ الليلة كانت فلما
287 ٤١٢ الليلة كانت فلما
289 ٤١٣ الليلة كانت فلما
291 ٤١٤ الليلة كانت فلما
293 ٤١٥ الليلة كانت فلما
295 ٤١٦ الليلة كانت فلما
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297 ٤١٧ الليلة كانت فلما
299 ٤١٨ الليلة كانت فلما
301 ٤١٩ الليلة كانت فلما
303 ٤٢٠ الليلة كانت فلما
305 ٤٢١ الليلة كانت فلما
309 ٤٢٢ الليلة كانت فلما
311 ٤٢٣ الليلة كانت فلما
313 ٤٢٤ الليلة كانت فلما
315 ٤٢٥ الليلة كانت فلما
317 ٤٢٦ الليلة كانت فلما
319 ٤٢٧ الليلة كانت فلما
323 ٤٢٨ الليلة كانت فلما
325 ٤٢٩ الليلة كانت فلما
329 ٤٣٠ الليلة كانت فلما
331 ٤٣١ الليلة كانت فلما
333 ٤٣٢ الليلة كانت فلما
335 ٤٣٣ الليلة كانت فلما
337 ٤٣٤ الليلة كانت فلما
339 ٤٣٥ الليلة كانت فلما
341 ٤٣٦ الليلة كانت فلما
343 ٤٣٧ الليلة كانت فلما
345 ٤٣٨ الليلة كانت فلما
349 ٤٣٩ الليلة كانت فلما
351 ٤٤٠ الليلة كانت فلما
353 ٤٤١ الليلة كانت فلما
355 ٤٤٢ الليلة كانت فلما
357 ٤٤٣ الليلة كانت فلما
359 ٤٤٤ الليلة كانت فلما
361 ٤٤٥ الليلة كانت فلما
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363 ٤٤٦ الليلة كانت فلما
365 ٤٤٧ الليلة كانت فلما
367 ٤٤٨ الليلة كانت فلما
369 ٤٤٩ الليلة كانت فلما
371 ٤٥٠ الليلة كانت فلما
373 ٤٥١ الليلة كانت فلما
375 ٤٥٢ الليلة كانت فلما
377 ٤٥٣ الليلة كانت فلما
379 ٤٥٤ الليلة كانت فلما
381 ٤٥٥ الليلة كانت فلما
383 ٤٥٦ الليلة كانت فلما
385 ٤٥٧ الليلة كانت فلما
387 ٤٥٨ الليلة كانت فلما
391 ٤٥٩ الليلة كانت فلما
393 ٤٦٠ الليلة كانت فلما
395 ٤٦١ الليلة كانت فلما
397 ٤٦٢ الليلة كانت فلما
399 ٤٦٣ الليلة كانت فلما
401 ٤٦٤ الليلة كانت فلما
403 ٤٦٥ الليلة كانت فلما
407 ٤٦٦ الليلة كانت فلما
409 ٤٦٧ الليلة كانت فلما
413 ٤٦٨ الليلة كانت فلما
415 ٤٦٩ الليلة كانت فلما
419 ٤٧٠ الليلة كانت فلما
421 ٤٧١ الليلة كانت فلما
423 ٤٧٢ الليلة كانت فلما
425 ٤٧٣ الليلة كانت فلما
429 ٤٧٤ الليلة كانت فلما
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431 ٤٧٥ الليلة كانت فلما
433 ٤٧٦ الليلة كانت فلما
435 ٤٧٧ الليلة كانت فلما
437 ٤٧٨ الليلة كانت فلما
439 ٤٧٩ الليلة كانت فلما
443 ٤٨٠ الليلة كانت فلما
445 ٤٨١ الليلة كانت فلما
449 ٤٨٢ الليلة كانت فلما
453 ٤٨٣ الليلة كانت فلما
455 ٤٨٤ الليلة كانت فلما
457 ٤٨٥ الليلة كانت فلما
461 ٤٨٦ الليلة كانت فلما
463 ٤٨٧ الليلة كانت فلما
465 ٤٨٨ الليلة كانت فلما
469 ٤٨٩ الليلة كانت فلما
471 ٤٩٠ الليلة كانت فلما
475 ٤٩١ الليلة كانت فلما
477 ٤٩٢ الليلة كانت فلما
479 ٤٩٣ الليلة كانت فلما
481 ٤٩٤ الليلة كانت فلما
483 ٤٩٥ الليلة كانت فلما
485 ٤٩٦ الليلة كانت فلما
487 ٤٩٧ الليلة كانت فلما
489 ٤٩٨ الليلة كانت فلما
491 ٤٩٩ الليلة كانت فلما
493 ٥٠٠ الليلة كانت فلما
495 ٥٠١ الليلة كانت فلما
497 ٥٠٢ الليلة كانت فلما
499 ٥٠٣ الليلة كانت فلما
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501 ٥٠٤ الليلة كانت فلما
503 ٥٠٥ الليلة كانت فلما
507 ٥٠٦ الليلة كانت فلما
509 ٥٠٧ الليلة كانت فلما
511 ٥٠٨ الليلة كانت فلما
513 ٥٠٩ الليلة كانت فلما
515 ٥١٠ الليلة كانت فلما
517 ٥١١ الليلة كانت فلما
519 ٥١٢ الليلة كانت فلما
521 ٥١٣ الليلة كانت فلما
523 ٥١٤ الليلة كانت فلما
525 ٥١٥ الليلة كانت فلما
527 ٥١٦ الليلة كانت فلما
531 ٥١٧ الليلة كانت فلما
533 ٥١٨ الليلة كانت فلما
535 ٥١٩ الليلة كانت فلما
537 ٥٢٠ الليلة كانت فلما
539 ٥٢١ الليلة كانت فلما
541 ٥٢٢ الليلة كانت فلما
543 ٥٢٣ الليلة كانت فلما
545 ٥٢٤ الليلة كانت فلما
547 ٥٢٥ الليلة كانت فلما
549 ٥٢٦ الليلة كانت فلما
551 ٥٢٧ الليلة كانت فلما
553 ٥٢٨ الليلة كانت فلما
555 ٥٢٩ الليلة كانت فلما
557 ٥٣٠ الليلة كانت فلما
561 ٥٣١ الليلة كانت فلما
563 ٥٣٢ الليلة كانت فلما
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565 ٥٣٣ الليلة كانت فلما
569 ٥٣٤ الليلة كانت فلما
573 ٥٣٥ الليلة كانت فلما
577 ٥٣٦ الليلة كانت فلما
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٣١٠ الليلة كانت فلام

فوجد التجار، سوق إىل فذهب الجوع، أحرقه شار عيل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هؤالء اجتماع سبب ما ترى يا نفسه: يف فقال فيها، مجتمعون والناس ازدحام حلقة
جارية فوجد َم تقدَّ ثم الحلقة. هذه عىل أتفرج حتى املكان هذا من أنتقل ال وهللا الناس؟
والجمال، الحسن يف زمانها أهل فاقت قد النهد، قاعدة الخد، موردة ، القدِّ معتدلة خماسية

واصفيها: بعض فيها قال كما والكمال، والبهاء

ِق��َص��ُر َوَال ُط��وٌل َال اْل��ُح��ْس��ِن َق��اَل��ِب ِف��ي َك��ُم��َل��ْت إِذَا َح��تَّ��ى ُخ��ِل��َق��ْت اْش��تَ��َه��ْت َك��َم��ا
َواْل��َخ��َف��ُر َوال��تِّ��ي��ُه يَ��ْع��ِذلُ��َه��ا ��دُّ َوال��صَّ ِب��ُص��وَرتِ��َه��ا َم��ْش��ُغ��وًف��ا أَْص��بَ��َح َواْل��ُح��ْس��ُن
بَ��َش��ُر ِم��ثْ��لُ��َه��ا َم��ا نَ��ْك��َه��تُ��َه��ا َواْل��ِم��ْس��ُك َق��اَم��تُ��َه��ا َواْل��ُغ��ْص��ُن َط��ْل��َع��تُ��َه��ا َف��اْل��بَ��ْدُر
َق��َم��ُر ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن َج��اِريَ��ٍة ُك��لِّ ِف��ي لُ��ْؤلُ��َؤٍة َم��اءِ ِم��ْن أُْف��ِرَغ��ْت َك��أَنَّ��َه��ا

وجمالها، حسنها من َب تعجَّ شار عيل نظرها فلما زمرد، اسمها الجارية تلك وكانت
يشرتيها. الذي وأعرف الجارية، هذه ثمن يبلغه الذي القدر أنظر حتى أبرح ما وهللا وقال:
والديه، عن ورثه الذي باملال غناه من يعلمون ملا يشرتي، أنه فظنوا التجار بجملة وقف ثم
باب يفتح َمن األموال، أرباب يا تجار، يا وقال: الجارية رأس عىل وقف قد الدالل إن ثم
ونزهة الطالب بُغية السنورية، زمرد السنية الدرة األقمار، سيدة الجارية هذه يف السعر
عيلَّ التجار: بعض فقال عتاب. وال لوم فتحه َمن عىل فليس الباب فافتحوا الراغب؟
العني أزرق وكان الدين، رشيد ى يُسمَّ شيخ فقال وعرشة. آَخر: قال دينار. بخمسمائة
ألسنتهم التجار فحبس دينار. بألف الشيخ: قال وعرشة. آَخر: فقال ومائة. املنظر: قبيح
فجاء فشاِوْرها، تختاره مَلن إال أبيعها ما أني حالف أنا فقال: سيدها الدالل فشاَوَر وسكتوا،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ُحْسنها. من َب تعجَّ شار عيل نَظَرها فلما زمرد، اسمها الجارية تلك وكانت

فوجدته إليه فنظرت يشرتيِك. أن يريد التاجر هذا إن األقمار، سيدة يا وقال: إليها ل الدالَّ
قال: َمن درُّ وهلل حال، أسوأ يف الهرم أوقعه لشيخ أُباع ال أنا ل: للدالَّ فقالت ذكرنا، كما

ِن��َع��ِم َوذَا َم��اٍل ذَا ُك��نْ��ُت َوَق��ْد َش��يْ��ِب��ي نَ��َظ��َرْت َوَق��ْد يَ��ْوًم��ا ُق��بْ��َل��ًة َس��أَْل��تُ��َه��ا
َع��َدِم ِم��ْن اْإلِنْ��َس��اَن َخ��َل��َق َوالَّ��ِذي َال َق��اِئ��َل��ٌة َوْه��َي ْت َص��دَّ ثُ��مَّ َف��أَْع��َرَض��ْت
َف��ِم��ي؟ َح��ْش��َو اْل��ُق��ْط��ُن يَ��ُك��وُن اْل��َح��يَ��اِة أَِف��ي أََرٍب ِم��ْن ��يْ��ِب ال��شَّ بَ��يَ��اِض ِف��ي ِل��ي َك��اَن َم��ا
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٣١٠ الليلة كانت فلما

ثم دينار. آالف عرشة وقيمتك معذورة، إنك وهللا لها: قال قولها ل الدالَّ سمع فلما
وقال: آخر إنسان فتقدم غريه. يف شاِوْرها فقال: الشيخ، بذلك رضيت ما أنها سيدها أعلم
مصبوَغ فوجَدتْه الرجل ذلك إىل فنظرت به. ترَض لم الذي الشيخ فيها أعطى بما عيلَّ
وأنشدت بات التعجُّ أكثَرِت ثم الشيب. وجه وسواد والريب، العيب هذا ما فقالت: اللحية،

األبيات: هذه

ِب��ال��نِّ��َع��اِل يُ��ْص��َف��ُع َوال��ل��ِه َق��ًف��ا ِل��ي بَ��َدا َم��ا ُف��َالٍن ِم��ْن ِل��ي بَ��َدا
اْل��ِح��بَ��اِل َربْ��ِط ِم��ْن َم��اَل َوَق��ْرنً��ا َم��َج��اٌل ِب��َه��ا ِل��ْل��بَ��ُع��وِض َوذَْق��نً��ا
تُ��بَ��اِل َوَال ِب��اْل��ُم��َح��اِل ْر تَ��َزوَّ َوَق��دِّي َخ��دِّي ِف��ي َم��ْف��تُ��وَن أَيَ��ا
ِل��ْإلِْح��ِت��يَ��اِل بَ��َدا َم��ا ِل��تُ��ْخ��ِف��َي َش��يْ��ٍب بَ��يَ��اَض ِب��اْل��ُع��يُ��وِب أَتَ��ْص��بُ��ُغ
اْل��َخ��يَ��اِل ُص��نَّ��اِع ِف��ْع��َل ِل��تُ��ْخ��ِف��َي ِب��أُْخ��َرى َوتَ��ِج��ي ِب��ِل��ْح��يَ��ٍة تَ��ُروُح

الشاعر: قول أحسن وما

بَ��َص��ِري َويَ��ا َس��ْم��ِع��ي يَ��ا َع��نْ��ِك َس��تَ��ْرتُ��ُه َل��َه��ا ُق��ْل��ُت ��يْ��َب ال��شَّ َخ��َض��بْ��َت أََراَك َق��اَل��ْت
��َع��ِر ال��شَّ ِف��ي َص��اَر َح��تَّ��ى اْل��ِغ��شُّ تَ��َك��اثَ��َر َع��َج��ٌب ذَا إِنَّ َق��اَل��ْت ثُ��مَّ َف��َق��ْه��َق��َه��ْت

قالت؟ الذي ما التاجر: فقال صدقِت. إنك وهللا لها: قال شعرها الدالل سمع فلما
آَخر تاجر َم فتقدَّ اشرتائها. من وامتنع نفسه، عىل الحق أن فعرف األبيات عليه فأعاد
فقالت: أعور، فوجدته إليه فنظرت عليه فشاَوَرها سمعته. الذي بالثمن عيلَّ شاورها وقال:

الشاعر: فيه قال وقد أعور، هذا

َوَم��يْ��ِن��ِه َش��رِِّه ِم��ْن َح��ذٍَر ِف��ي َوُك��ْن يَ��ْوًم��ا اْألَْع��َوَر تَ��ْص��َح��ِب َال
ِب��َع��يْ��ِن��ِه اْل��َع��َم��ى ال��ل��ُه أَْوَج��َد َم��ا ِخ��ي��َرٍة ِم��ْن اْألَْع��َوِر ِف��ي َك��اَن َل��ْو

سابلة وذقنه قصريًا فوجدته إليه فنظرت التاجر؟ لذلك أتُباعي الدالل: لها فقال
الشاعر: فيه قال الذي هذا فقالت: ته، رسَّ

َف��اِئ��َدْه ِب��َال ال��ل��ُه أَنْ��بَ��تَ��َه��ا ِل��ْح��يَ��ٌة َوَل��ُه َص��ِدي��ٌق َف��ِل��ي
بَ��اِرَدْه ُم��ْظ��ِل��َم��ٌة َط��ِوي��َل��ٌة ��تَ��ا ال��شِّ َل��يَ��اِل��ي بَ��ْع��ُض َك��أَنَّ��َه��ا

17



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

حتى عليه وقويل الحارضين، من يعجبك َمن انظري سيدتي، يا ل: الدالَّ لها فقال
عيل عىل نظرها فوقع واحٍد، بعد واحًدا وتفرَّستهم التجار حلقة إىل فنظرت له. أبيعك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك شار.
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٣١١ الليلة كانت فلام

نظرة نظرته شار عيل عىل نظُرها وقع ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الشمال، نسيم من وألطف الجمال، بديع كان ألنه به؛ قلبها وتعلَّق حرسة، ألف أعقبتها
قال الذي الرجيح، والقد املليح الوجه صاحب هذا، لسيدي إال أُباع ال أنا ل، دالَّ يا فقالت:

واصفيه: بعض فيه

اْف��تَ��تَ��ْن َم��ِن َوَالُم��وا ـ��َل اْل��َج��ِم��ي��ـ َوْج��َه��َك أَبْ��َرُزوا
اْل��َح��َس��ْن َوْج��َه��َك َس��تَ��ُروا ِص��يَ��انَ��ِت��ي أََراُدوا َل��ْو

ومحاسنه العليل، يشفي وريقه سلسبيل، ورضابه أسيل، خده ألن هو؛ إال يملكني فال
الشاعر: فيه قال كما والناثر، الناظم تحريِّ

َك��اُف��وُر ال��ثَّ��ْغ��ُر َوذَاَك ِم��ْس��ٌك َوأَنْ��َف��اُس��ُه َخ��ْم��ٌر َف��ِري��ُق��ُه
اْل��ُح��وُر تُ��ْف��تَ��َن أَْن َم��َخ��اَف��ًة َداِرِه ِم��ْن َرْض��َواُن أَْخ��َرَج��ُه
َم��ْع��ذُوُر تَ��اَه َم��ْه��َم��ا َواْل��بَ��ْدُر ِت��ي��ِه��ِه َع��َل��ى ال��نَّ��اُس يَ��لُ��وُم��ُه

الشاعر: فيه قال الذي الساحر، واللحظ املورد، والخد األجعد، الشعر صاحب

ُم��نْ��تَ��ِظ��َرْه َواْل��َع��يْ��ُن َق��َل��ٍق ِف��ي َف��اْل��َق��ْل��ُب َواَع��َدِن��ي ِم��نْ��ُه ِب��ِوَص��اٍل َوَش��اِدٍن
ُم��نْ��َك��ِس��َرْه َوْه��َي َض��َم��انً��ا تُ��وِف��ي َف��َك��يْ��َف َم��ْوِع��ِدِه ِص��ْدَق ِل��ي َض��ِم��نَ��ْت أَْج��َف��انُ��ُه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

اآلخر: وقال

ُم��َع��ذَُّر َوْه��َو ِف��ي��ِه ��ُق ال��تَّ��َع��شُّ َك��يْ��َف ِه ِب��َخ��دِّ اْل��ِع��ذَاِر َخ��طُّ بَ��َدا َق��الُ��وا
ُر ُم��َزوَّ َف��ْه��َو اْل��َخ��طُّ ذَاَك َص��حَّ إِْن َواْق��ِص��ُروا اْل��َم��َالَم��َة ��وا ُك��فُّ َف��أََج��بْ��تُ��ُه��ْم
َك��ْوثَ��ُر اْل��َم��َراِش��َف أَنَّ َوَدِل��ي��لُ��ُه َوَج��نَ��اِت��ِه َج��نَ��ى ِف��ي َع��َدٍن َج��نَّ��اُت

فصاحتها، من َب تعجَّ شار، عيل محاسن يف األشعار من أنشدته ما ل الدالَّ سمع فلما
وال النهار، شمس تفضح التي بهجتها من تعجب ال صاحبها: له فقال بهجتها، وإرشاق
وتروي قراءات، بالسبع العظيم القرآن تقرأ ذلك مع فإنها األشعار، لرقائق حفظها من
ال ما العلوم من وتعرف أقالم، بالسبعة وتكتب الروايات، بصحيح الرشيفة األحاديث
الحرير الستور تعمل فإنها والفضة؛ الذهب من أحسن ويداها م، العالَّ العالم يعرفه
الدالل: فقال أيام. ثمانية يف السرت وتشتغل ديناًرا، خمسني واحد كل يف فتكسب وتبيعها،
ِبْعها سيدها: له قال ثم أرساره. ذخائر من ويجعلها داره، يف هذه تكون َمن سعادة يا
الجارية هذه اشِرت سيدي، يا وقال: يديه، وقبَّل شار عيل إىل الدالل فرجع أرادته. َمن لكلِّ
قد فإنه اشرتيتَها؛ إذا لك هنيئًا له: وقال تعرفه، وما صفتها له وذكر اختارتك. فإنها
عىل يضحك وهو األرض إىل ساعة برأسه شار عيل فأطرق بالعطاء. يبخل ال َمن أعطاك
أقول أن التجار من أختيش ولكن إفطار، غري من الوقت هذا إىل إني ه: رسِّ يف وقال نفسه،
وامِض بيدي خذ ل: للدالَّ وقالت إطراقه، إىل الجارية فنظَرِت به. أشرتيها مال عندي ما
الدالل فأخذها له. إال أُباع ما فإني أخذي؛ يف به وأرغِّ عليه، نفيس أعرض حتى إليه بي
الجارية: فقالت جوابًا، عليه يردَّ فلم سيدي؟ يا رأيك ما له: وقال شار، عيل ام قدَّ وأوقفها
سعادتك. سبب وأكون شئَت بما فاشرتني تشرتيني؟ ال لك ما قلبي، وحبيب سيدي يا
سيدي، يا له: فقالت دينار. بألف غالية أنت بالغصب؟ الرشاء هل وقال: إليها رأسه فرفع
أن إىل الثمن من تنقص زالت فما ال. قال: بثمانمائة. قالت: ال. قال: بتسعمائة. اشرتني
مائتك؟ تنقص كم له: وقالت فضحكت كاملة. مائة معي ما قال: دينار. بمائة له: قالت
دينار، وال درهم من أحمر وال أبيض أملك ال وهللا أنا غريها، وال مائة ال معي ما قال:
تقبلني أنك عىل بيدي خذ له: قالت يشء معه ما أنه علمت فلما غريي. زبونًا لك فانظري
تسعمائة منه ِزْن وقالت: دينار، ألف فيه كيًسا جيبها من فأخرجت ذلك، ففعل عطفة. يف
ودفع دينار، بتسعمائة واشرتاها به، أمرته ما ففعل تنفعنا. معك املائة وأبِق ثمني، يف
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٣١١ الليلة كانت فلما

ال صفصًفا قاًعا وجدتها الدار إىل وصلت ا فلمَّ الدار، إىل بها ومىض الكيس، ذلك من ثمنها
بثالثمائة لنا واشِرت السوق، إىل امِض له: وقالت دينار ألف فأعطته أواني، وال بها فرَش
شهرزاد وأدرك ومرشوبًا. مأكوًال لنا اشِرت له: قالت ثم ففعل للبيت. وأواني فرًشا دينار

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٣١٢ الليلة كانت فلام

بثالثة ومرشوبًا مأكوًال لنا اشِرت له: قالت الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وأبيض، أصفر قصبًا واشِرت سرت، قدر حرير خرقة لنا اشِرت له: قالت ثم ففعل دنانري.
تأكل وجلست الشمع، وأوقدت البيت، فرشت إنها ثم ففعل، ألوان. سبعة ملونًا وحريًرا
باتا ثم بعضهما، من الغرض وقضوا الفرش، إىل قاموا ذلك وبعد وإياه، هي وترشب

الشاعر: قال كما وكانا الستائر، خلف معتنقني

ِ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
بَ��اِرِد أَْح��َل��ى َش��َف��تَ��يْ��َك ِم��ْن َوَل��ثَ��ْم��ُت ُم��َض��اِج��ِع��ي اْل��َم��نَ��اِم ِف��ي نَ��َظ��ْرتُ��َك إِنِّ��ي
اْل��َح��اِس��ِد ِب��َرْغ��ِم أَبْ��لُ��ُغ��ُه َوَل��َس��ْوَف َع��ايَ��نْ��تُ��ُه َم��ا ُك��لُّ َص��ِح��ي��ٌح َح��قٌّ
َواِح��ِد ِف��َراٍش َع��َل��ى َع��اِش��َق��يْ��ِن ِم��ْن َم��نْ��َظ��ًرا أَْح��َس��َن اْل��َع��يْ��نَ��اِن تَ��نْ��ُظ��ِر َل��ْم
َوِب��َس��اِع��ِد ِب��ِم��ْع��َص��ٍم ��َديْ��ِن ُم��تَ��َوسِّ ال��رَِّض��ا ُح��َل��ُل َع��َل��يْ��ِه��َم��ا ُم��تَ��َع��اِن��َق��يْ��ِن
بَ��اِرِد َح��ِدي��ٍد ِف��ي تَ��ْض��ِرُب َف��ال��نَّ��اُس ِل��بَ��ْع��ِض��َه��ا اْل��ُق��لُ��وُب تَ��آَل��َف��ِت َوإِذَا
َف��اِس��ِد َق��ْل��ٍب َص��َالَح تَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َه��ْل اْل��َه��َوى أَْه��َل اْل��َه��َوى َع��َل��ى يَ��لُ��وُم َم��ْن يَ��ا
اْل��َواِح��ِد ِب��ذَاَك وَِع��ْش اْل��ُم��َراُد َف��ْه��َو َواِح��ٌد َزَم��اِن��َك ِم��ْن َل��َك َص��َف��ا َوإِذَا

صاحبه، قلب يف منهما واحد كل محبة سكنت وقد الصباح، إىل متعانقني واستمرَّا
بصور منطقة فيه وجعلت بالقصب، وزركشته ن، امللوَّ بالحرير وطرَّزته السرت أخذت ثم
فيه، صورته وصوَّرت إال الدنيا يف وحًشا ترتك ولم الوحوش، دائرها يف وصوَّرت طيور،
له: وقالت لسيدها، أعطته ثم وصقلته، قطعته فرغ ا فلمَّ أيام. ثمانية فيه تشتغل ومكثت
فإن طريق؛ عابر ألحد تبيعه أن واحذر للتاجر، ديناًرا بخمسني وِبْعه السوق إىل به اذهب



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ثم وطاعة. سمًعا فقال: عنا. يغفلون ال أعداء لنا ألن وبينك؛ بيني للفراق سببًا يكون ذلك
والقصب والحرير الخرقة اشرتى ذلك وبعد أمرته، كما لتاجر وباعه السوق إىل به ذهب
الدراهم؛ بقية وأعطاها ذلك لها وأحرض الطعام، من إليه يحتاجان وما العادة، عىل
كاملة، سنة ذلك عىل ومكثت ديناًرا، بخمسني يبيعه سرتًا تعطيه أيام ثمانية كل فصارت
له فدفع نرصاني له فعرض للدالل، وأعطاه العادة عىل بالسرت السوق إىل راح السنة وبعد
دنانري، بعرشة ل الدالَّ وبَْرَطَل دينار، بمائة عمله حتى يزيده زال فما فامتنع، ديناًرا، ستني
بذلك للنرصاني السرت يبيع أن يف عليه وتحيََّل بالثمن، وأخربه شار عيل إىل الدالل فرجع
التجار وقامت بأس، منه عليك وما النرصاني، هذا من تََخْف ال سيدي، يا له: وقال املبلغ،
النرصاني فوجد البيت، إىل ومىض املال قبض ثم مرعوب، وقلبه للنرصاني فباعه عليه،
حاجة يل إن سيدي، يا له: فقال خلفي؟ ماشيًا لك ما نرصاني، يا له: فقال خلفه، ماشيًا
فقال: الحقه، والنرصاني إال منزله إىل شار عيل وصل فما يحوجك. ال هللا الزقاق، صدر يف
عطشان، فإني ماء رشبة اسقني سيدي، يا فقال: أسري؟ أينما تتبعني لك ما ملعون، يا
ماء، رشبة يف وقصدني ذمي رجل هذا نفسه: يف شار عيل فقال تعاىل. هللا عىل وأجرك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أخيبه. ال فوهللا
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٣١٣ الليلة كانت فلام

يف وقصدني ذمي، رجل هذا نفسه: يف قال شار عيل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فقالت زمرد، جاريته فرأته ماء، كوز وأخذ البيت دخل ثم أخيبه. ال فوهللا ماء، رشبة
قلبي حس فقد سبيل، لعابر أم لتاجر قالت: نعم. قال: السرت؟ بعت هل حبيبي، يا له:
وما شأني، أتدارك حتى األمر بحقيقة أخربني قالت: لتاجر. إال بعته ما قال: بالفراق؟
العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال فقالت: ل. الدالَّ ألسقي قال: املاء؟ كوز أخذت بالك

البيتني: هذين أنشدت ثم

اْل��ِع��نَ��اُق يَ��ُغ��رَّنَّ��َك َف��َال َ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

هنا إىل وصلت هل له: فقال البيت، دهليز يف داخًال النرصاني فوجد بالكوز خرج ثم
وما والدهليز، الباب بني فرق ال سيدي، يا فقال: إذني؟ بغري منزيل تدخل كيف كلب؟ يا
ثم واالمتنان. والجود واإلحسان، الفضل لك وأنت للخروج، إال هذا مكاني من أنتقل بقيت
يقوم أن وانتظره فأخذه شار، عيل إىل ناوله ذلك وبعد فيه، ما ورشب املاء كوز تناول إنه
ن ممَّ تكن ال موالي، يا فقال: سبيلك؟ حال إىل وتذهب تقم لم يشء ألي له: فقال قام، فما

الشاعر: فيهم قال الذين من وال به، وَمنَّ الجميل فعل

اْل��ُك��َرَم��اءِ أَْك��َرَم ِل��َق��ْص��ِدَك َك��انُ��وا ِب��بَ��اِب��ِه��ْم َوَق��ْف��َت إِذَا الَّ��ِذي��َن ذََه��َب
َم��اءِ ِم��ْن ِب��َش��ْربَ��ٍة َع��َل��يْ��َك َم��نُّ��وا بَ��ْع��َدُه��ْم َق��ْوٍم ِب��بَ��اِب َوَق��ْف��َت َوإِذَا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

البيت، من كان مهما تطعمني أن منك أريد ولكن رشبت قد إني موالي، يا قال: ثم
فقال: يشء. البيت يف ما مماحكة، بال قم له: فقال وبصلة. قرقوشة أو كرسة كان سواء
ولو السوق، من بيشء َوأِْتنا دينار، املائة هذه فخذ يشء البيت يف يكن لم إن موالي، يا
النرصاني هذا إن رسه: يف شار عيل فقال وملح. خبز وبينك بيني ليصري واحد؛ برغيف
فقال عليه. وأضحك درهمني، يساوي بيشء له وأجيء دينار املائة منه آخذ فأنا مجنون،
وبصلة، يابًسا واحًدا رغيًفا ولو الجوع، يطرد شيئًا أريد إنما سيدي، يا النرصاني: له

الشاعر: قول أحسن وما الفاخر، الطعام ال الجوع دفع ما الزاد فخري

َوَوَس��اِوِس��ي َح��ْس��َرتِ��ي ال��تَّ��َع��ظُّ��ِم َف��َع��َل��ى اْل��يَ��اِب��ِس ِب��ال��رَِّغ��ي��ِف يُ��ْط��َرُد اْل��ُج��وُع
اْل��بَ��اِئ��ِس َواْل��َف��ِق��ي��ِر اْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة بَ��يْ��َن ُم��نْ��ِص��ًف��ا أَْص��بَ��َح ِح��ي��َن أَْع��َدُل َواْل��َم��ْوُت

له: فقال السوق. من بيشء وآتيك القاعة أقفل حتى هنا اصرب شار: عيل له فقال
وذهب معه املفتاح وأخذ كيلونًا الباب عىل وحطَّ القاعة، وقفل خرج ثم وطاعة. سمًعا
نظر فلما إليه، به وأتى وخبًزا، وموًزا أبيض، وعسًال مقليٍّا، جبنًا واشرتى السوق، إىل
فلعلك وحدي، وأنا رجال عرشة يكفي كثري يشء هذا موالي، يا قال: ذلك إىل النرصاني
لم َمن الحكماء: قالت موالي، يا له: فقال شبعان. فإني وحدك ُكل له: فقال معي. تأكل
وأكل جلس الكالم هذا النرصاني من شار عيل سمع فلما ِزنا. ولد فهو ضيفه مع يأكل
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … يده يرفع أن وأراد قليًال، شيئًا معه
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٣١٤ الليلة كانت فلام

يرفع أن وأراد قليًال، شيئًا معه وأكل جلس شار عيل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ممزوًجا مكرًرا بنًجا نصفها يف وجعل نصفني، ها وشقَّ ها وقرشَّ موزة النرصاني فأخذ يده،
موالي، يا له: وقال العسل يف املوزة نصف غمس ثم الفيل، يرمي منه الدرهم بأفيون،
وابتلعها، منه فأخذها يمينه، يف يحنثه أن شار عيل فاستحى هذه. تأخذ أن دينك وحق
رأى فلما راقد. وهو سنة له كأنه وصار رجَليْه، رأسه سبقت حتى بطنه يف استقرت فما
وتركه القاعة مفتاح منه وأخذ مسلَّط، أمعط ذئب كأنه قدميه عىل قام ذلك النرصاني
الشيخ هو النرصاني أخا أن ذلك وسبُب بالخرب، وأخربه أخيه إىل يجري وذهب مرميٍّا،
يف كافًرا وكان بالشعر، وهجته به ترَض فلم دينار بألف يشرتيها أن أراد الذي الهرم
إىل شكا به ترَض ولم هجته وملا الدين، رشيد نفسه ى وسمَّ الظاهر، يف ومسلًما الباطن
له: فقال برسوم، اسمه وكان شار، عيل سيدها من أخذها يف تحيََّل الذي النرصاني أخيه
ماكًرا كاهنًا كان ألنه دينار. وال درهم بال أخذها يف لك أتحيَّل فأنا األمر، هذا من تحزن ال
املفتاح وأخذ ذكرناها، التي الحيلة عمل حتى ويتحيل يمكر يزل لم إنه ثم فاجًرا، مخادًعا
عيل بيت إىل أخيه مع وتوجه غلمانه، وأخذ بغلته فركب حصل، بما وأخربه أخيه إىل وذهب
وهجمت القاعة ففتح إياه، فيعطيه الوايل صادفه إذا دينار، ألف فيه كيًسا معه وأخذ شار،
عىل املنزل وتركوا تكلمت، إْن بالقتل وهدَّدوها قهًرا، وأخذوها زمرد عىل معه الذين الرجال
وتركوا عليه، الباب وا ردُّ ثم الدهليز، يف راقًدا شار عيل وتركوا شيئًا، منه يأخذوا ولم حاله
ورساريه، جواريه بني ووضعها قرصه، إىل النرصاني بها ومىض جانبه، يف القاعة مفتاح
وال درهم بال أخذتك وقد وهجوتني، بي رضيِت ما الذي الشيخ أنا فاجرة، يا لها: وقال
فرَّْقَت حيث السوء، شيخ يا هللا حسبك بالدموع: عيناها ترغرغت وقد له فقالت دينار.
العذاب، من بك أفعل ما تنظرين سوف عشاقة، يا فاجرة يا لها: فقال سيدي. وبني بيني



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

له: فقالت العذاب. بأنواع َألعذِّبَنَِّك ديني يف وتدخيل تطاوعيني لم إن والعذراء املسيح وحق
القريب، بالفرج يأتي تعاىل هللا ولعل اإلسالم، دين أفارق ما قطًعا لحمي قطعَت لو وهللا
فعند األديان. يف مصيبة وال األبدان، يف مصيبة العقالء: قالت وقد قدير، يشاء ما عىل إنه
رضبًا يرضبها زال وما فطرحوها، اطرحوها. لهم: وقال والجواري، الخدم عىل صاح ذلك
هللا حسبي تقول: وصارت االستغاثة، عن أعرضت ثم تُغاث، فال تستغيث وصارت عنيًفا،
اسحبوها للخدم: قال منها قلبه اشتفى فلما أنينها، وخفي نفسها انقطع أن إىل وكفى.
أصبح وملا الليلة، تلك امللعون بات ثم شيئًا. تطعموها وال املطبخ، يف وارموها رجليها، من
برد فلما ففعلوا، مكانها يف يرموها أن الخدم وأمر الرضب، عليها وكرَّر طلبها الصباح
استغاثت ثم الوكيل. ونعم هللا حسبي هللا، رسول محمد هللا إال إله ال قالت: الرضب عليها

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ملسو هيلع هللا ىلص. محمد بسيدنا

28



٣١٥ الليلة كانت فلام

وأما أمرها، من كان ما هذا ملسو هيلع هللا ىلص. بالنبي استغاثت زمرد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ففتح رأسه من البنج طار ثم يوم، ثاني إىل راقًدا يزل لم فإنه شار، عيل أمر من كان ما
بعيًدا، واملزار قفًرا، الجو فوجد القاعة فدخل أحد، يِجبْه فلم زمرد. يا قائًال: وصاح عينيه
وأفاض واشتكى، وأنَّ وبكى، فحنَّ النرصاني؛ من إال األمر هذا عليه جرى ما أنه فعلم

األبيات: هذه وأنشد الَعَربات،

َواْل��َخ��َط��ْر ��ِة اْل��َم��َش��قَّ بَ��يْ��َن ُم��ْه��َج��ِت��ي َه��ا تَ��ذَْر َوَال َع��َل��يَّ تُ��بْ��ِق��ي َال َوْج��ُد يَ��ا
اْف��تَ��َق��ْر َق��ْوٍم وََغ��ِن��يِّ اْل��َه��َوى َش��ْرِع ِف��ي ذَلَّ ِل��َع��بْ��ٍد ��وا ِرقُّ َس��اَدِت��ي يَ��ا
اْل��َوتَ��ْر َف��انْ��َق��َط��َع ��ْه��ِم ال��سَّ َرْم��َي َوأََراَد اْل��ِع��َدا اْل��تَ��فَّ إِذَا ال��رَّاِم��ي ِح��ي��َل��ُة َم��ا
اْل��َق��َدْر؟ ِم��َن اْل��َم��َف��رُّ أَيْ��َن َوتَ��َراَك��َم��ْت اْل��َف��تَ��ى َع��َل��ى اْل��ُه��ُم��وُم تَ��َك��اثَ��َرِت َوإِذَا
اْل��بَ��َص��ْر َع��ِم��َي اْل��َق��َض��ا نَ��َزَل إِذَا َل��ِك��ْن َش��ْم��ِل��نَ��ا تَ��َف��رُِّق ِم��ْن أَُح��اِذُر َوَل��َك��ْم

األبيات: هذه أيًضا وأنشد الزفرات د صعَّ شعره، من فرغ فلما

تَ��َش��وَُّق��ا اْل��َك��ِئ��ي��ُب ِل��َم��ْغ��نَ��اَه��ا َف��َص��بَ��ا اْل��ِح��َم��ى ِب��َج��ْرَع��اءِ َه��يَ��اِك��َل��َه��ا َخ��َل��َع��ْت
َف��تَ��َم��زََّق��ا أَْط��َاللُ��ُه َع��َف��ْت َربْ��ٌع َف��َش��اَق��َه��ا يَ��اِر ال��دِّ نَ��ْح��َو ��تَ��ْت َوتَ��َل��فَّ
ال��لِّ��َق��ا إَِل��ى َس��ِب��ي��َل َال أَْن ��َدى ال��صَّ َرْج��ُع َج��َوابَ��َه��ا َف��َردَّ تُ��َس��اِئ��لُ��ُه َوَق��َف��ْت
تَ��أَلُّ��َق��ا إَِل��يْ��َك يُ��بْ��ِدي َف��َم��ا َوَم��َض��ى ِب��اْل��ِح��َم��ى تَ��أَلَّ��َق بَ��ْرٌق َف��َك��أَنَّ��ُه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

املدينة، حول ودار حجرين بيده وأخذ أثوابه، ومزَّق وبكى الندم، ينفعه ال حيث وندم
مجنون وقالوا: حوله، الصغار فدارت زمرد. يا قائًال: ويصيح صدره عىل بهما يدق وصار
يزل ولم له؟ جرى الذي ما فالن، هذا ويقول: عليه يبكي عرفه َمن كلُّ فكان مجنون.
ثم الصباح، إىل ة األزقَّ بعض يف نام الليل عليه جنَّ فلما النهار، آخر إىل الحالة هذه عىل
فيها، ليبيت قاعته إىل رجع ذلك وبعد النهار، آخر إىل املدينة حول باألحجار دائًرا أصبح
متى سالمتك، ولدي يا له: فقالت الخري، أهل من عجوًزا امرأة وكانت جارته، فنظرته

البيتني: بهذين فأجابها ُجِننت؟

ِل��ْل��َم��َج��اِن��ي��ِن إِالَّ اْل��َع��يْ��ِش َل��ذَُّة َم��ا َل��ُه��ْم َف��ُق��ْل��ُت تَ��ْه��َوى ِب��َم��ْن ُج��ِن��نْ��َت َق��الُ��وا
تَ��لُ��وُم��ونِ��ي َال ُج��نُ��ونِ��ي يَ��ْش��ِف��ي َك��اَن إِْن ِب��ِه ُج��ِن��نْ��ُت َم��ْن َوَه��اتُ��وا ُج��نُ��ونِ��ي َدُع��وا

العيل باهلل إال قوة وال حول ال فقالت: مفارق، عاشق أنه العجوز جارته فعلَمْت
عىل يقدرني أن هللا عىس مصيبتك، خرب يل تحكي أن منك أشتهي ولدي، يا العظيم،
الكاهن أخي النرصاني برسوم مع له وقع ما جميع لها فحكى بمشيئته. عليها مساعدتك
أفاضت ثم معذور. إنك ولدي، يا له: قالت ذلك علمت فلما الدين، رشيد نفسه ى سمَّ الذي

البيتني: هذين وأنشدت العني، دمع

َس��َق��ُر بَ��ْع��َدَه��ا َع��ذَّبَ��تْ��ُه��ْم َال تَ��ال��ل��ِه َع��ذَابُ��ُه��ُم نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��َن َك��َف��ى
اْل��َخ��بَ��ُر يَ��ْش��َه��ُد ِب��َه��ذَا اْل��َع��َف��اِف َم��َع َك��تَ��ُم��وا َوَق��ْد ِع��ْش��ًق��ا َه��َل��ُك��وا ِألَنَّ��ُه��ْم

أهل أقفاص مثل قفًصا واشِرت اآلن ُقِم ولدي، يا له: قالت شعرها من فرغت فلما
وضع باملال، تبخل وال للنساء، يصلح وُحليٍّا وحلقانًا، وخواتم أساور واشرت الصاغة،
أفتش وأدور لة، دالَّ صورة يف رأيس عىل أضعه وأنا القفص وهات القفص، يف ذلك جميع
وقبَّل بكالمها شار عيل ففرح تعاىل. هللا شاء إن خربها عىل أقع حتى البيوت يف عليها
مرقعة، ولبست قامت عندها ذلك حرض فلما طلبته، بما لها وأتى برسعة ذهب ثم يدها،
الُعَطف يف القفصودارت وحملت عكاًزا، يدها يف وأخذت عسليٍّا، إزاًرا رأسها عىل ووضعت
درب، إىل درب ومن حارة، إىل حارة ومن مكان، إىل مكان من دائرة تزل ولم والبيوت،
أنينًا داخله من فسمعت النرصاني، الدين رشيد امللعون قرص عىل تعاىل هللا دلَّها أن إىل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الباب. فطرقت
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٣١٦ الليلة كانت فلام

الباب، طرقت أنينًا البيت داخل من سمعت ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هذه معي إنَّ العجوز: لها فقالت عليها، وسلَّمت الباب لها ففتحت جارية لها فنزلت
أدخلتها ثم نعم. الجارية: لها فقالت شيئًا؟ منها يشرتي َمن عندكم هل للبيع، الحويجات
العجوز فصارت منها، شيئًا واحدة كل وأخذت حولها، الجواري وجلس وأجلستها، الدار
ولني معروفها بسبب الجواري بها ففرح الثمن؛ يف معهن وتتساهل الجواري تالطف
فحابتهم إليها التفاتة منها فالحت األنني، صاحبة عىل املكان جهات يف تتأمل وهي كالمها،
أوالدي، يا لهن: وقالت فبكت فعرفتها، مطروحة زمرد فوجدتها وتأملت إليهم، وأحسنت
هذا لها: وقلن القصة، جميع الجواري لها فحكى الحال؟ هذا يف الصبية هذه بال ما
يل أوالدي، يا لهم: فقالت اآلن. مسافر وهو بهذا، أمرنا سيدنا ولكن باختيارنا، ليس األمر
سيدكن بمجيء تعلمن أن إىل الرباط من املسكينة هذه تحللن أنكن وهي حاجة، عندكن
إنهن ثم وطاعة. سمًعا لها: فقلن العاملني. رب من األجَر وتكسبن كانت، كما فرتبطنها
منزًال. َلُكنَّ دخلُت وال انكرست رجيل ليت يا العجوز: قالت ثم وأسقيْنَها، وأطعْمنَها حلْلنَها
لها ذكرت ثم عنك. هللا سيفرِّج سالمتك، بنتي يا لها: وقالت زمرد، إىل ذهبت ذلك وبعد
وتلقي حارضة، تكون غٍد ليلة يف أنها وواعدتها شار، عيل سيدها عند من جاءت أنها
فإذا لك، ر ويصفِّ القرص مصطبة تحت إليك يأتي سيدك إن لها: وقالت للحس، سمعها
عىل فشكرتها ويميض. يأخذِك وهو بحبٍل الطاقة من له وتديل له، ري فصفِّ ذلك سمعِت
القابلة الليلة يف ْه توجَّ له: وقالت وأعلمته، شار عيل إىل وذهبت العجوز خرجت ثم ذلك،
تحت فقف وكذا، كذا وعالمته هناك، امللعون بيت فإن الفالنية، الحارة إىل الليل نصف



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ثم ذلك، عىل فشكرها شئَت. حيث إىل بها وامِض فخذها إليك، تتدىلَّ فإنها ر، وصفِّ قرصه
األبيات: هذه وأنشد الَعَربات أفاض إنه

بَ��اِل نَ��اِح��ٌل َوِج��ْس��ِم��ي ُم��َع��نٍّ��ى َق��ْل��ِب��ي َق��اِل َوَع��ْن ِق��ي��ٍل َع��ْن اْل��َع��َواِذَل ُك��فَّ
َوإِْرَس��اِل ِب��ِإْع��َض��اٍل ��ِح��ي��ِح ال��صَّ َع��ِن ُم��َس��ْل��َس��َل��ٌة أََح��اِدي��ٌث َولِ��ل��دُُّم��وِع
َح��اِل��ي َع��ْن ال��تَّ��ْس��آِل َع��ِن َع��نَ��اَك أَْق��ِص��ْر ِه��َم��ِم��ي َوِم��ْن ��ي َه��مِّ ِم��ْن اْل��بَ��اِل َخ��اِل��َي يَ��ا
��اِل َوَع��سَّ ِب��َم��ْع��ُس��وٍل ُف��َؤاِدي َس��بَ��ى ُم��ْع��تَ��ِدٌل اْل��َق��دِّ َل��ْدُن اْل��َم��َراِش��ِف َع��ذُْب
آَم��اِل��ي ��بْ��ِر ال��صَّ ِف��ي نَ��َج��َع��ْت َوَال َع��يْ��ِن��ي َه��َج��َع��ْت َوَال ِغ��بْ��تُ��ْم ُم��ذْ َق��ْل��ِب��َي َق��رَّ َم��ا
وَُع��ذَّاِل ��اٍد ُح��سَّ بَ��يْ��َن ُم��ذَبْ��ذَبً��ا ُم��ْك��تَ��ِئ��بً��ا ��ْوِق ال��شَّ َرِه��ي��َن تَ��َرْك��تُ��ُم��ونِ��ي
بَ��اِل��ي َع��َل��ى يَ��ْخ��ُط��ْر َل��ْم َق��طُّ َوَغ��يْ��ُرُك��ْم أَْع��ِرُف��ُه َل��ْس��ُت َف��َش��ْيءٌ ��لُ��وُّ ال��سُّ ��ا أَمَّ

البيتني: هذين وأنشد العني، دمع وأفاض د تنهَّ شعره من فرغ فلما

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 َم��نَ��ْح��تُ��ُه ِب��اْل��َخ��ِل��ي��ِع يَ��ْق��نَ��ُع َك��اَن َل��ْو

وصفتها التي الحارة تلك إىل فذهب امليعاد، وقت وجاء الليل، جنَّ أن إىل صرب إنه ثم
وجلَّ فنام، النوم عليه وغلب تحته، مصطبة عىل وجلس فعرفه، القرص ورأى جارته، له
… نائم هو فبينما كالسكران، فصار به، الذي الَوْجد من يَنَْم لم مدة له وكان ينام، ال َمن
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٣١٧ الليلة كانت فلام

تلك خرج اللصوص من بلصٍّ وإذا نائم، هو بينما أنه السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فدار النرصاني، ذلك قرص تحت املقادير فرمته شيئًا، ليرسق املدينة أطراف يف الليلة
املصطبة، إىل وصل أن إىل حوله دائًرا فصار إليه، الصعود إىل سبيًال له يجد فلم حوله
ذلك يف طلَّْت وزمرد إال يشعر لم أخذها أن وبعد عمامته، فأخذ نائًما شار عيل فرأى
له فتدلَّت الحرامي، لها َر فصفَّ له، َرْت فصفَّ سيدها فحسبته الظالم، يف واقًفا فرأته الوقت
عجيب أمر إال هذا ما نفسه: يف قال اللص رآه فلما ذهبًا، مآلن ُخْرج وصحبتها بالحبل
الخاطف، الربق مثل بهما وذهب أكتافه، عىل وحملها الُخْرج حمل ثم غريب. سبب له
يرد فلم الفرس. من أقوى أنت وها بسببي، ضعيف أنك أخربتني العجوز إن له: فقالت
ابتلع خنزير كأنه الحمام، مقشة مثل لحيته فوجدت وجهه عىل فحسست جوابًا، عليها
عاهرة، يا لها: فقال أنت؟ يشء أي له: وقالت منه ففزعت حلقه، من َزَغبه فطلع ريًشا
هذه يف وكلهم شاطًرا، أربعون ونحن الدنف، أحمد جماعة من الكردي جوان الشاطر أنا
عىل ولطمت بكت كالمه سمعت فلما الصباح. إىل العشاء من َرِحمك يف يفسقون الليلة
فصربت تعاىل، هللا إىل التفويض إال لها حيلَة ال وأنه عليها، غلب القضاء أن وعلمت وجهها،
منه. أكرب همٍّ يف وقعنا َهمٍّ من خلصنا كلما هللا، إال إله ال وقالت: تعاىل هللا لحكم وسلَّمت
هذه دخلت أنا شاطر، يا الدنف: ألحمد قال أنه املحل هذا إىل جوان مجيء يف السبب وكان
أسبقكم أن أريد وأنا نفًسا، أربعني يسع البلد خارج غاًرا فيها وأعرف اآلن، قبل املدينة
وأحفظه بختكم، عىل شيئًا منها وأرسق املدينة إىل أرجع ثم الغار، ذلك يف أمي وأُدِخل إليه،
أحمد: له فقال عندي. من النهار ذلك يف ضيافتكم فتكون تحرضوا، أن إىل اسمكم عىل
خرج وملا الغار، ذلك يف أمه ووضع املحل، ذلك إىل وسبقهم قبلهم فخرج تريد. ما افعل
وثيابه وسالحه فرسه وأخذ ثيابه، وأخذ فذبحه مربوط، فرس وعنده راقًدا جنديٍّا وجد



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

إىل وصل حتى ومىش املدينة، إىل رجع ثم هناك الحصان وربط أمه، عند الغار يف وأخفاها
جاريته، زمرد أخذ ومن شار، عيل عمامة أخذ من ذكره تقدَّم ما وفعل النرصاني، قرص
إليِك أرجع حني إىل عليها احتفظي لها: وقال أمه، عند حطَّها أن إىل بها يجري يزل ولم
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٣١٨ الليلة كانت فلام

أرجع حتى عليها احتفظي ألمه: قال الكردي جوان أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
روحي خالص عن الغفلة هذه وما نفسها: يف زمرد فقالت ذهب، ثم النهار. بُكرة يف إليك
يجعلوني حتى عيلَّ فيتعاقبون رجًال، األربعون هؤالء يجيء أن إىل أصرب كيف بالحيلة،
لها: وقالت الكردي جوان أم العجوز إىل التفتت إنها ثم البحر؟ يف الغريقة كاملركب
بنتي، يا وهللا إي فقالت: الشمس؟ يف أفلِّيك حتى الغار خارج إىل بنا تقومني أََما خالتي، يا
مكان من بي دائرين يزالوا لم الخنازير هؤالء ألن الحمام؛ عن بعيدة وأنا مدة يل فإن
بذلك استلذَّت أن إىل رأسها من القمل وتقتل تفلِّيها فصارت معها فخرجت مكان. إىل
يف سيفه وشدَّت الكردي، جوان قتله الذي الجندي ثياب ولبست زمرد فقامت ورقدت،
الذهب الُخْرج وأخذت الفرس وركبت رجل، كأنها صارت حتى بعمامته َمْت وتعمَّ وسطها،
ُرْحُت إن نفسها: يف قالت إنها ثم ملسو هيلع هللا ىلص. محمد بجاه اسرتني السرت، جميل يا وقالت: معها،
دخول عن أعرَضْت ثم خري. يل يحصل فال الجندي أهل من أحٌد ينظرني ربما البلد إىل
األرض نبات من وتأكل والفرس، بالُخْرج سائرة تزل ولم األقفر، الرب يف وسارت املدينة
أقبَلْت عرش الحادي اليوم ويف أيام، عرشة مدة األنهار من وترشب منه، الفرس وتطعم
فصل عليها وأقبل بربده، الشتاء فصل عنها وىلَّ قد مكينة، بالخري أمينة طيبة مدينة عىل

أطيارها. وغرَّدت أنهارها، قت وتدفَّ أزهارها فزهت وورده، بزهره الربيع
املدينة، أهل وأكابر واألمراء العساكر وجدت بابها، من وقربت املدينة إىل وصلت فلما
مجتمعون، كلهم املدينة هذه أهل إن نفسها: يف وقالت الحالة، هذه عىل نظرتهم ملا بت فتعجَّ
لوا وترجَّ العساكر إليها تسابق منهم قربت فلما قصدتهم، إنها ثم سبب. من لذلك بد وال
يديها بني واصطفت السلطان. موالنا يا ينرصك هللا وقالوا: يديها، بني األرض وقبَّلوا
مبارًكا قدومك ويجعل ينرصك، هللا ويقولون: الناس يرتبون العساكر فصارت املناصب،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

فقالت واألوان. العرص فريد يا الزمان، ملك يا هللا ثبَّتََك العاملني، سلطان يا املسلمني عىل
بالعطاء، يبخل ال َمن أعطاك إنه الحاجب: فقال املدينة؟ هذه أهل يا خربكم ما زمرد: لهم
أهل عادة أن واعلم فيها، َمن جميع رقاب عىل وحاكًما املدينة، هذه عىل سلطانًا وجعلك
ويمكثون املدينة ظاهر إىل العساكر تخرج ولد، له يكن ولم ملكهم مات إذا املدينة هذه
والحمد عليهم، سلطانًا يجعلونه منها جئَت التي طريقك من جاء إنسان فأي أيام، ثالثة
سلطانًا. كان منك أقل علينا طلع فلو الوجه، جميل الرتك أوالد من إنسانًا لنا ساق الذي هلل
األتراك، عامة أوالد من أنني تحسبوا ال فقالت: أفعالها، جميع يف رأي صاحبة زمرد وكانت
إىل وانظروا وتركتهم، عندهم من فخرجت أهيل من غضبت لكنني األكابر، أوالد من أنا بل
الطريق. طول واملساكني الفقراء عىل منه ألتصدَّق تحتي به جئُت الذي الذهب الُخْرج هذا
أن بعد نفسها: يف قالت ثم بهم، فرحت زمرد وكذلك الفرح، غاية بها وفرحوا لها فدعوا
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األمر، هذا إىل وصلت أن بعد نفسها: يف قالت زمرد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
العسكر فسار سارت ثم قدير. يشاء ما عىل إنه املكان، هذا يف بسيدي يجمعني هللا لعل
فنزلت القرص، أدخلوها حتى يديها بني العسكر وترجل املدينة، دخلوا حتى بسريها
األرضجميًعا وقبَّلوا الكريس، عىل أجلسوها حتى إبَطيْها تحت من واألكابر األمراء وأخذها
جميع عىل وأنفقت فُفِتحت، الخزائن بفتح أمرت الكريس عىل جلست فلما يديها. بني
مدة ذلك عىل واستمرت البالد، أهل وسائر العباد وأطاعها امللك، بدوام لها فدعوا العسكر،
الكرم أجل من عظيمة هيبة الناس قلوب يف لها صار وقد وتنهى، تأمر وهي الزمان من
الناس، جميع فأَحبَّها املظالم؛ ورفعت الحبوس، يف َمن وأطلقت املكوس، وأبطلت والعفة،
بعض يف تذكرته أنها واتفق وبينه. بينها يجمع أن هللا وتدعو تبكي، سيدها تذكرت وكلما
البيتني: هذين وأنشدت العني، دمع فأفاضت معه، لها مضت التي أيامها وتذكرت الليايل،

َويَ��ِزي��ُد ُم��ْق��َل��ِت��ي َح َق��رَّ َوال��دَّْم��ُع َج��ِدي��ُد ال��زََّم��اِن َع��َل��ى إَِل��يْ��َك َش��ْوِق��ي
َش��ِدي��ُد اْل��ُم��ِح��بِّ َع��َل��ى اْل��ِف��َراَق إِنَّ اْل��َج��َوى أََل��ِم ِم��ْن بَ��َك��يْ��ُت بَ��َك��يْ��ُت َوإِذَا

وأفردت الحريم، ودخلت القرص، وطلعت دموعها، مسحت شعرها من فرَغْت فلما
تجلس أن تريد أنها وزعمت والجرايات، الرواتب لهن ورتَّبت معازل، والرساري للجواري
هذا إن األمراء: قالت حتى وتصيل تصوم وصارت العبادة، عىل عاكفة وحدها مكان يف
صغريين طواشيَّني غري الخدم من أحًدا عندها تدع لم إنها ثم عظيمة. ديانة له السلطان
له تقف ولم خربًا، لسيدها تسمع لم وهي سنة، امللك تخت يف وجلست الخدمة، ألجل
يُحرضوا أن وأمرتهم اب والحجَّ بالوزراء دعت قلقها اشتد فلما ذلك، من فقلقت أثر، عىل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

فرسخ، وعرضه فرسخ، طوله ميدانًا القرص تحت لها يبنوا وأن والبنَّائني، املهندسني لها
امليدان ذلك تم فلما مرادها، ِطبق عىل امليدان فجاء وقت، أرسع يف به أمرتهم ما ففعلوا
يمدوا أن وأمرت األمراء، كرايس فيه ت وصفَّ عظيمة، قبة فيه لها ورضبت فيه، نزلت
أرباب أمرت ثم به، أمرتهم ما ففعلوا امليدان، ذلك يف الفاخرة األطعمة سائر من سماًطا
هكذا، تفعلوا أن الجديد الشهر هلَّ إذا أريد لألمراء: قالت ثم فأكلوا، يأكلوا أن الدولة
امللك، سماط من ويأكلون جميًعا يحرضون بل دكانه، أحد يفتح ال أنه املدينة يف وتنادوا
به، أمَرتْهم ما فعلوا الجديد الشهر هلَّ فلما داره. باب عىل يُشنَق منهم خاَلَف َمن وكل
ونادى امليدان، إىل فنزلت الثانية، السنة يف شهر أول هلَّ أن إىل العادة هذه عىل واستمروا
الحال يف ُشِنق منزله أو حاصله أو دكانه فتح َمن كلُّ كافة، الناس معارش يا املنادي:
فلما امللك. سماط من لتأكلوا جميًعا تحرضون أنكم عليكم يجب بل مكانه، باب عىل
السماط عىل بالجلوس فأمرتهم أفواًجا، الخلق جاءت السماط، وضعوا وقد املناداة فرغت
كريس عىل وجلست أمرتهم، كما يأكلون فجلسوا األلوان، سائر من يشبعوا حتى ليأكلوا
ينظر ال امللك إن نفسه: يف يقول السماط عىل جلس َمن كل فصار إليهم، تنظر اململكة
يحب امللك فإن تستحوا، وال كلوا للناس: يقولون األمراء وصار يأكلون، وجعلوا إيلَّ. إال
ما عمرنا لبعض: يقول بعضهم وصار للملك، داعني وانرصفوا شبعوا حتى فأكلوا ذلك.
قرصها. إىل وذهبت البقاء، بطول له ودعوا السلطان. هذا مثل الفقراء يحب سلطانًا رأينا
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٣٢٠ الليلة كانت فلام

رتبته، بما فرحانة وهي قرصها إىل ذهبت زمرد امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هلَّ وملا شار. عيل سيدي خرب عىل أقع ذلك بسبب تعاىل هللا شاء إن نفسها: يف وقالت
وجلست زمرد، ونزلت السماط، ووضعوا العادة، جري عىل األمر ذلك فعَلْت الثاني الشهر
السماط، رأس عىل جالسة هي فبينما ويأكلوا. يجلسوا أن الناس وأمرت كرسيها، عىل
برسوم عىل عينها وقعت إذ واحد، بعد وواحًدا جماعة، بعد جماعة عليه يجلسون والناس
املنى. وبلوغ الفرج أول هذا وقالت: فعرفته سيدها، من السرت اشرتى كان الذي النرصاني
عليه مرشوش حلو أرز صحن إىل فنظر يأكل، الناس مع وجلس تقدََّم برسوم إن ثم
رجل له فقال امه، قدَّ ووضعه وتناوله إليه يده ومدَّ عليه فزاَحَم عنه، بعيًدا وكان سكَّر،
أََما عنك، بعيد يشء إىل يدك تمد كيف عليك، عيب هذا أََما امك؟ قدَّ من تأكل ال ِلَم بجانبه:
رجل فقال به. هللا هنَّاَك ال ُكْل الرجل: له فقال منه. إال آكل ما برسوم: له فقال تستحي؟
الحشاشني، أنحس يا الرجل: له فقال معه. اآلخر أنا آكل حتى منه يأكل دعه اش: حشَّ
فيأكلوه. أصحابه إىل يرجع حتى فاتركوه األمراء، مأكول هو وإنما مأكولكم، هو ما هذا
إليه، تنظر وامللكة الثانية، يأخذ أن وأراد فمه يف وحطَّها لقمة منه وأخذ برسوم فخاَلَفه
وال الحلو، األرز الصحن قدامه الذي هذا هاتوا لهم: وقالت الجند بعض عىل فصاحت
وسحبوه العساكر من أربعة فجاءه يده. من ارموها بل يده، يف التي اللقمة يأكل تدعوه
األكل، عن الناس فامتنعت زمرد، ام قدَّ وأوقفوه يده، من اللقمة رموا أن بعد وجهه عىل
قنعت أنا واحد: فقال أمثاله. طعام من يأكل لم ألنه ظالم؛ إنه وهللا لبعض: بعضهم وقال
األرز الصحن من آكل أن منعني الذي هلل الحمد الحشاش: فقال امي. قدَّ الذي الكشك بهذا
ما له فحصل معه، آكل ثم عليه ويتهنَّى امه قدَّ يستقر أن أنتظر كنُت ألني شيئًا؛ الحلو
يدي بني قدَّموه فلما عليه. يجري ما ننظر حتى اصربوا لبعضهم: الناس فقالت رأينا.



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

بالدنا؟ إىل قدومك سبب وما اسمك؟ ما العينني! أزرق من ويلك له: قالت زمرد امللكة
وصنعتي عيل، اسمي ملك يا فقال: بيضاء، بعمامة ًما متعمِّ وكان اسمه، امللعون فأنكر
وقلم رمل بتخت ائتوني زمرد: فقالت التجارة. أجل من املدينة هذه إىل وجئت حبَّاك،
رمل، تخت ورضبت والقلم الرمل التخت فأخذت الحال، يف طلبته بما فجاءوا نحاس. من
ساعة برسوم يف وتأملت رأسها، رفعت ذلك بعد ثم قرد، صورة مثل صورة بالقلم وخطَّت
وقد برسوم، واسمك نرصاني، أنت أََما امللوك؟ عىل تكذب كيف كلب، يا له: وقالت زمانية،
فتلجلج عنقك. أرضب الربوبية وعزة وإال الخرب فاصدقني عليها؟ تفتِّش حاجٍة إىل أتيَت
أعطاه! َمن سبحان الرمل، يعرفرضب امللك هذا إن والحارضون: األمراء فقال النرصاني،
العفو النرصاني: فقال أهلكتك. وإال الخرب اصدقني له: وقالت النرصاني عىل صاحت ثم
الصباح شهرزاد وأدرك نرصاني. األبعد فإن الرمل، رضب يف صادق إنك الزمان، ملك يا

املباح. الكالم عن فسكتَْت

40



٣٢١ الليلة كانت فلام

يف صادق إنك الزمان، ملك يا العفو قال: النرصاني أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
امللك إصابة من وغريهم األمراء من الحارضون فتعجب نرصاني. األبعد فإن الرمل، رضب
يُسَلخ بأن أمرت امللكة إن ثم مثله. الدنيا يف ما م منجِّ امللك هذا إن وقالوا: الرمل، رضب يف
البلد خارج يف حفرة تُحَفر وأن امليدان، باب عىل ويُعلَّق تبنًا، جلده ويُحَىش النرصاني
وفعلوا وطاعة. سمًعا فقالوا: واألقذار، األوساخ عليه وتُرَمى وعظمه، لحمه فيها ويُحَرق
كان فما به، حلَّ ما جزاؤه قالوا: بالنرصاني حلَّ ما الخلق نظر فلما به، أمرتهم ما جميع
حلًوا. أرًزا آكل بقيت ما عمري الطالق، البعيد عىل منهم: واحد فقال عليه! لقمة أشأمها
األرز. ذلك أكل من حفظني حيث بهذا؛ حلَّ مما عافاني الذي هلل الحمد الحشاش: فقال
النرصاني. ذلك موضع يف الحلو األرز عىل الجلوس حرموا وقد جميعهم الناس خرج ثم
امللكة وقعدت باألصحن، وملئُوه العادة، جري عىل السماط مدوا الثالث، الشهر كان وملا
الناس ودخلت سطوتها، من خائفون وهم العادة جري عىل العسكر ووقف الكريس، عىل
واحد فقال الصحن، موضع إىل ونظروا السماط، حول وداروا العادة، عىل املدينة أهل من
الحلو، األرز الصحَن تجنَِّب قال: خالد. حاج يا لبيك له: قال خلف. حاج يا لآلخر: منهم

مشنوًقا. تصبح منه أكلت فإن منه، تأكل أن واحذر
إذ جالسة، زمرد وامللكة يأكلون هم فبينما لألكل، السماط حول جلسوا إنهم ثم
الكردي جوان فوجدته لته فتأمَّ املدينة، باب من يهرول داخل رجل إىل التفاتة منها حانت
لهم: وقال رفقائه، إىل ومىض أمه ترك كان أنه مجيئه وسبب الجندي، قتل الذي اللص
الليلة تلك يف يل وحصل فرسه، وأخذت جنديٍّا، وقتلت طيبًا كسبًا البارحة كسبت إني
يف ذلك جميع ووضعت الُخْرج، يف الذي الذهب من أكثر قيمتها وصبية ذهبًا، مآلن ُخْرج
الكردي جوان ودخل النهار، آِخر يف الغار إىل وتوجهوا بذلك، ففرحوا والدتي. عند الغار
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أمه فسأل قفًرا، املكان فوجد عليه، لهم قال بما لهم يأتي أن وأراد خلفه، وهم قدامهم
عىل ألدورنَّ وهللا وقال: ندًما يْه كفَّ عىل فعضَّ جرى؛ ما بجميع فأخربته األمر حقيقة عن
غلييل وأشفي الفستق، قشور يف كانت ولو فيه، هي الذي املكان من وآخذها الفاجرة، هذه
فلما زمرد. امللكة مدينة إىل وصل حتى البالد يف دائًرا يزل ولم عليها، يفتش وخرج منها.
أن فأعلمنه الشبابيك، من الناظرات النساء بعض فسأل أحًدا، فيها يجد لم املدينة دخل
يَُمدُّ الذي امليدان عىل ودلُّوه منه، وتأكل الناس وتروح سماًطا، السلطان يمد شهر كل أول
املتقدِّم الصحن عند إال فيه يجلس خاليًا مكانا يجد فلم يهرول وهو فجاء السماط، فيه
أخانا، يا له: وقالوا الناس عليه فصاحت إليه، يده فمدَّ امه قدَّ الصحن وصار فقعد ذكره،
أكلت إن واحد: له فقال أشبع. حتى الصحن هذا من آكل أن أريد قال: تعمل؟ أن تريد ما
وجرَّه الصحن إىل يده مدَّ ثم الكالم. بهذا تنطق وال اسكت، له: فقال مشنوًقا. تصبح منه
من هرب قدامه الصحن جرَّ رآه ا فلمَّ جنبه، يف جالًسا ذكره املتقدم الحشاش وكان امه، قدَّ
ثم الصحن. بهذا حاجة يل ما أنا وقال: بعيًدا وجلس رأسه، من الحشيشة وطارت مكانه،
وأطلعها بها وغرف الغراب، رجل صورة يف وهي الصحن إىل يده مدَّ الكردي جوان إن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الجمل. ُخفِّ صورة يف وهي منه
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صورة يف وهي الصحن من يده أطلع الكردي جوان أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فمه يف رماها ثم الكبرية، النارنجة مثل صارت حتى كفه يف اللقمة ر ودوَّ الجمل، ُخفِّ
فقال موضعها، من الصحن قعر وبان الرعد، مثل فرقعه ولها حلقه يف فانحدرت برسعة
بلقمة الصحن خسفت ألنك يَديْك؛ بني طعاًما يجعلني لم الذي هلل الحمد بجانبه: َمن له
وقال إليه التفت ثم املشنوق. صورة فيه تخيَّلت فإني يأكل دعوه الحشاش: فقال واحدة.
األوىل، اللقمة مثل يده يف رها يدوِّ أن وأراد الثانية، اللقمة إىل يده فمدَّ هللا. هنَّاك ال ُكل له:
يأكل تدعوه وال برسعة، الرجل ذلك هاتوا لهم: وقالت الجند بعض عىل صاحت بامللكة وإذا
وأخذوه عليه وقبضوا الصحن، عىل مكبٌّ وهو العساكر عليه فتجارت يده. يف التي اللقمة
فلم نصحناه ألننا يستأهل؛ إنه لبعضهم: وقالوا فيه الناس فشمتت زمرد، امللكة ام قدَّ
منه. يأكل َمن كل عىل مشئوم األرز وذلك فيه، جلس من بقتل موعود املكان وهذا ينتصح،
مدينتنا؟ مجيئك سبب وما صنعتك؟ وما اسمك؟ ما له: قالت زمرد امللكة إن ثم
هذه إىل مجيئي وسبب بستان، خويل وصنعتي عثمان، اسمي السلطان موالنا يا قال:
فأحرضوه الرمل. بتخت عيلَّ امللكة: فقالت مني. ضاع يشء عىل أفتش دائر أنني املدينة
رفعت ذلك وبعد ساعة، فيه تأملت ثم رمل، تخت ورضبت القلم فأخذت يديها، بني
اسمك أن يخربني الرمل هذا امللوك؟ عىل تكذب كيف خبيث! يا ويلك له: وقالت رأسها
حرََّم التي النفس وتقتل بالباطل، الناس أموال تأخذ لص أنك وصنعتك الكردي، جوان
قطعت وإال بخربك اصدقني خنزير، يا له: وقالت عليه صاحت ثم بالحق. إال قتلها هللا
ينجو، بالحق نطق إن أنه وظنَّ أسنانه، واصطكت لونه، اصفرَّ كالمها سمع فلما رأسك.
له فقالت تعاىل. هللا إىل وأرجع اآلن، من يديك عىل أتوب ولكنني امللك، أيها صدقت فقال:
واسلخوا خذوه أتباعها: لبعض قالت ثم املسلمني. طريق يف آفة أترك أن يل يحل ال امللكة:



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

رأى وملا به، أمرتهم ما ففعلوا املايض. الشهر يف بنظريه فعلتم ما مثل به وافعلوا جلده،
إن وقال: األرز الصحن إىل ظهره أدار الرجل، ذلك عىل قبضوا حني العسكر الحشاش
امللكة وطلعت أماكنهم، إىل وذهبوا تفرَّقوا األكل من فرغوا وملا حرام. بوجهي استقبالك

باالنرصاف. للمماليك وأذنت قرصها
وجلس الطعام، وأحرضوا العادة، جري عىل امليدان إىل نزلوا الرابع الشهر هلَّ وملا
إليهم، تنظر وهي الكريس عىل وجلست أقبلت قد بامللكة وإذا اإلذن، ينتظرون الناس
فبينما ذلك. من بت فتعجَّ أنفس، أربع يسع وهو خاليًا األرز الصحن موضع فوجدت
يهرول، امليدان باب من داخًال إنسانًا فنظرت التفاتة منها حانت إذ بنظرها تجول هي
فجلس الصحن عند إال خاليًا مكانًا يجد فلم السماط، عىل وقف حتى يهرول زال وما
نفسها: يف فقالت الدين، رشيد نفسه ى سمَّ الذي النرصاني امللعون فوجدته لته فتأمَّ فيه،
أنه وهو عجيب، سبب ملجيئه وكان الكافر! هذا حبائله يف وقع الذي الطعام هذا أبرَك ما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … سفره من رجع ملا
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من رجع ملا الدين رشيد نفسه ى سمَّ الذي امللعون أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شقَّ الخرب ذلك سمع فلما مال، ُخْرج ومعها ُفِقدت قد زمرد أن بيته أهل أخربه سفره
فلما البالد؛ يف عليها يفتش برسوم أخاه وأرسل لحيته، ونتف وجهه عىل ولطم أثوابه
املقادير فرمته البالد، يف زمرد وعىل أخيه عىل ليفتش بنفسه هو خرج خربه عليه أبطأ
وجدها شوارعها يف مىش فلما الشهر، من يوم أول يف املدينة تلك ودخل زمرد، مدينة إىل
فقلن الحال عن بعضهن فسأل الطيقان، يف النساء ونظر مقفولة، الدكاكني ورأى خالية،
وما جميًعا، الخلق منه وتأكل شهر، كل أول يف الناس لجميع سماًطا يعمل امللك إن له:
الناس وجد امليدان دخل فلما امليدان، عىل ودلْلنَه دكانه. يف وال بيته يف يجلس أن أحد يقدر
املعهود، األرز الصحن فيه الذي املوضع إال خاليًا موضًعا يجد ولم الطعام، عىل مزدحمني
قعد الذي هاتوا وقالت: العسكر بعض عىل امللكة فصاحت منه، ليأكل يده ومدَّ فيه فجلس
له: فقالت زمرد. امللكة ام قدَّ وأوقفوه عليه، وقبضوا بالعادة فعرفوه األرز. الصحن عىل
اسمي الزمان ملك يا فقال: مدينتنا؟ إىل مجيئك سبب وما صنعتك؟ وما اسمك؟ ما ويلك!
والقلم رمل تخت يل هاتوا لجماعتها: فقالت درويش. فقري ألني يل؛ صنعة وال رستم،
تتأمل ومكثت رمل، تخت به وخطَّت القلم فأخذت العادة، عىل طلبته بما فأتوها النحاس.
رشيد اسمك أنت امللوك؟ عىل تكذب كيف كلب، يا وقالت: إليه رأسها رفعت ثم ساعة، فيه
يف مسلم وأنت وتأخذهن، املسلمني لجواري الِحيَل تنصب أنك وصنعتك النرصاني، الدين
عنقك. أرضب فإني بالحق تنطق لم وإن بالحق، فانطق الباطن، يف ونرصاني الظاهر
كل عىل ويَُرضب يُمدَّ أن به فأمرت الزمان. ملك يا صدقَت قال: ثم كالمه، يف فتلجلج
تُحَفر ثم ساًسا، جلده ويُحَىش يُسَلخ ذلك وبعد سوط، ألف جسده وعىل سوط، مائة رجل
ما ففعلوا واألقذار. األوساخ عليه يضعون ذلك وبعد ويُحَرق، املدينة خارج يف حفرة له



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

حال إىل وانرصفوا األكل من الناس فرغ وملا فأكلوا. باألكل للناس أذنت ثم به، أمرتهم
آذوني. الذين من قلبي أراح الذي هلل الحمد وقالت: قرصها إىل زمرد امللكة طلعت سبيلهم،

األبيات: هذه وأنشدت والسموات، األرض فاطر شكرت إنها ثم

يَ��ُك��ِن َل��ْم اْل��ُح��ْك��َم َك��أَنَّ ِح��ي��ٍن َوبَ��ْع��َد تَ��َح��كُّ��ِم��ِ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��أَتَ��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 َوَال ِب��ذَاَك َه��ذَا يُ��نْ��ِش��ُدُه��ْم اْل��َح��اِل َولِ��َس��اُن َف��أَْص��بَ��ُح��وا

وبعد الغزار، بالدموع فبكت شار عيل سيدها ببالها خطر شعرها من فرغت وملا
برجوع عيلَّ يمنُّ أعدائي من مكنني الذي هللا لعل نفسها: يف وقالت عقلها إىل رجعت ذلك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك . وَجلَّ عزَّ هللا فاستغفرت أحبَّائي.
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هللا لعل وقالت: — وجل عز — هللا استغفرت امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم خبري. لطيف وبعباده قدير، يشاء ما عىل إنه قريبًا، شار عيل بحبيبي شميل يجمع
آِخر، من أول لكل بد ال أنه وأيقنت األقدار، ملواقع وسلَّمت االستغفار، ووالت هللا حمدت

الشاعر: قول وأنشدت

َم��َق��اِدي��ُرَه��ا َل��ِه اْإلِ ِب��َك��فِّ اْألُُم��وَر َف��ِإنَّ َع��َل��يْ��َك ْن َه��وِّ
َم��أُْم��وُرَه��ا َع��نْ��َك َق��اِص��ٌر َوَال َه��ابَ��َه��ا َم��ْن ِب��ُم��ؤِذي��َك َف��َل��يْ��َس

اآلَخر: وقول

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

اآلَخر: وقول

ُم��ِص��ي��بَ��ْة أَتَ��تْ��َك إِذَا َوَص��بُ��وًرا ِب��َغ��يْ��ٍظ بُ��ِل��ي��َت إِذَا َح��ِل��ي��ًم��ا ُك��ْن
َع��ِج��ي��بَ��ْة ُك��لَّ يَ��ِل��ْدَن ُم��ثْ��ِق��َالٌت َح��بَ��اَل��ى ال��زََّم��اِن ِم��َن َف��ال��لَّ��يَ��اِل��ي

اآلَخر: وقول

اْألََل��ِم ِم��َن تَ��ْج��َزْع َوَل��ْم نَ��ْف��ًس��ا َل��ِط��بْ��َت ِب��ِه َع��ِل��ْم��َت َل��ْو َخ��يْ��ٌر ��بْ��ِر ال��صَّ َف��ِف��ي اْص��ِب��ْر
ِب��اْل��َق��َل��ِم ُخ��طَّ َم��ا َع��َل��ى َرْغ��ًم��ا َص��بَ��ْرَت َك��َرًم��ا تَ��ْص��َط��ِب��ْر َل��ْم َل��ْو ِب��أَنَّ��َك َواْع��َل��ْم



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الناس، بني تحكم بالنهار وهي كامًال، شهًرا ذلك بعد مكثت شعرها من فرغت فلما
الجديد الشهر هلَّ وملا شار. عيل سيدها فراق عىل وتنتحب تبكي وبالليل وتنهى، وتأمر
ينتظرون وصاروا الناس فوق وجلست العادة، جري عىل امليدان يف السماط بمد أمرت
وجعلت السماط، رأس عىل هي وجلست خاليًا، األرز الصحن موضع وكان األكل، يف اإلذن
يوسف ردَّ َمن يا ها: رسِّ يف تقول وصارت منه، يدخل َمن كلَّ لتنظر امليدان باب قبال عينها
وعظمتك، بقدرتك شار عيل سيدي بردِّ عيلَّ امنُْن أيوب، عن البالء وكشف يعقوب، عىل
مجيب يا األصوات، سامع يا الضالني، هادي يا العاملني، رب يا قدير يشء كل عىل إنك
امليدان باب من داخل وشخص إال دعاؤها يتم فلم العاملني. رب يا مني استِجْب الدعوات،
يكون ما أحسن وهو االصفرار، عليه يلوح البدن نحيل أنه إال بان، غصن قوامه كأن
عند الذي املوضع إال خاليًا موضًعا يجد لم دخل فلما واآلداب. العقل كامل الشباب، من
أنه لها َ فتبنيَّ فيه، النظر قت فحقَّ قلبها خفق زمرد رأته وملا فيه، فجلس األرز الصحن
بني الفضيحة من وخشيت نفسها، فثبَّتت الفرح من ترصخ أن فأرادت شار، عيل سيدها
مجيء يف السبب وكان بها، ما فكتمت قلبها، واضطرب أحشاؤها، تقلقلت ولكن الناس،
ذلك بعد استيقظ الكردي، جوان وأخذها زمرد ونزلت املصطبة عىل رقد ملا أنه شار عيل
فقال نائم، وهو عمامته وأخذ عليه تعدَّى إنسانًا أن فعرف الرأس، مكشوف نفسه فوجد
التي العجوز إىل رجع إنه ثم راجعون. إليه وإنا هلل إنا وهي: قائلها، يخجل ال التي الكلمة
وقع حتى يديها بني فبكى إليه، فخرجت الباب عليها وطرق زمرد، بمكان أخربته كانت
وقالت منه، وقع ما عىل وعنَّفته فالمته له، حصل ما بجميع أخربها أفاق فلما عليه، مغشيٍّا
ووقع منخَريْه، من الدم طفح حتى تلومه زالت وما نفسك. من وداهيتك مصيبتك إن له:
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … غشيته من أفاق فلما عليه، مغشيٍّا
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٣٢٥ الليلة كانت فلام

من تبكي العجوز رأى غشيته من أفاق ملا شار عيل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البيتني: هذين وأنشد فتضجر العني، دمع وتفيض أجله،

��اِق ِل��ْل��ُع��شَّ اْل��ِوَص��اَل َوأََل��ذَّ ِل��ْألَْح��بَ��اِب اْل��ِف��َراَق أََم��رَّ َم��ا
��يَ��اِق ال��سِّ ِف��ي ِألَنَّ��ِن��ي َوَرَع��اِن��ي ُم��ِح��بٍّ ُك��لِّ َش��ْم��َل ال��ل��ُه َج��َم��َع

سمًعا فقال: برسعة. وأعود الخرب لك أكشف حتى هنا اقعد له: وقالت عليه فحزنت
ما عيل، يا وقالت: إليه عادت ثم النهار نصف إىل عنه وغابت وذهبت تركته ثم وطاعة.
أهل أن وذلك الرصاط؛ عىل إال محبوبتك تنظر بقيت ما ألنك بحرستك؛ تموت أنك إال أظن
مفقودة زمرد ووجدوا مخلوًعا، البستان عىل يطل الذي الشباك وجدوا أصبحوا ملا القرص
هو القرص باب عىل واقًفا الوايل وجدت هناك وصلُت وملا للنرصاني، مال ُخْرج ومعها
الكالم هذا منها شار عيل سمع ا فلمَّ العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول فال وجماعته،
حتى يبكي زال وما بالوفاة، وأيقن الحياة من ويئس بالظالم، وجهه يف الضياء َل تبدَّ
داره، ولزم شديًدا مرًضا ومرض والفراق، العشق به أرضَّ أفاق فلما عليه، مغشيٍّا وقع
حتى كاملة سنة مدة املساليق له وتعمل األرشبة وتسقيه باألطباء تأتيه العجوز زالت فما

األبيات: هذه وأنشد فات ما فتذكَّر روحه، له ُردَّْت

ُم��ْح��تَ��ِرُق َواْل��َق��ْل��ُب ُم��ْس��تَ��ِب��ٌق َوال��دَّْم��ُع ُم��ْف��تَ��ِرُق ��ْم��ُل َوال��شَّ ُم��ْج��تَ��ِم��ٌع اْل��َه��مُّ
َواْل��َق��َل��ُق ��ْوُق َوال��شَّ اْل��َه��َوى َض��نَ��اُه َوَق��ْد َل��ُه َق��َراَر َال َم��ْن َع��َل��ى اْل��َغ��َراُم َزاَد
َرَم��ُق ِل��ي َداَم َم��ا ِب��ِه َع��َل��يَّ َف��اْم��نُ��ْن َف��َرٌج ِل��ي ِف��ي��ِه َش��ْيءٌ َك��اَن إِْن َربُّ يَ��ا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الكآبة من فيه أنت الذي هذا ولدي، يا العجوز: له قالت الثانية السنة عليه دخلت وملا
عىل تقع أن لعلك البالد، يف عليها وفتِّش حيلك وشدَّ فُقْم محبوبتك، عليك يرد ال والحزن
وأطعمته الرشاب وأسقته الحمام، وأدخلته طته نشَّ حتى يه وتقوِّ تجلِّده تزل ولم خربها.
مسافًرا يزل ولم وسافر، تقوَّى حتى شهر مدة كذلك معه تفعل يوم كل وصارت الدجاج،
فحزنت ليأكل يده ومد الطعام، عىل وجلس امليدان ودخل زمرد، مدينة إىل وصل أن إىل
رضر. له يحصل منه أكل َمن ألن الصحن؛ هذا من تأكل ال شاب، يا له: وقالوا الناس، عليه
املتعبة. الحياة هذه من أسرتيح لعيل يريدون، ما بي ويفعلون منه، آكل دعوني فقال:
فقالت جائع، أنه ببالها فخطر يديها، بني تحرضه أن زمرد وأرادت لقمة أول أكل ثم
ينتظرون له باهتة والخلق يأكل فصار يشبع. حتى يأكل أدعه أني املناسب نفسها: يف
يأكل الذي الشاب ذلك إىل امضوا الطواشية: لبعض قالت وشبع أكل فلما له، يجري الذي
وطاعة. سمًعا فقالوا: وجواب. لطيف لسؤال امللك كلِّم له: وقولوا برفق، وهاتوه األرز من
منرشح وأنت امللك كلِّم ْل تفضَّ سيدي، يا له: وقالوا رأسه، عىل وقفوا حتى إليه ذهبوا ثم
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الطواشية. مع مىض ثم وطاعة. سمًعا فقال: الصدر.

املباح. الكالم
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٣٢٦ الليلة كانت فلام

الطواشية، مع ذهب ثم وطاعة. سمًعا قال: شار عيل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
به يفعله الذي ما ترى يا العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال لبعضهم: الخلق فقال
حتى يأكل تركه كان ما رضره يريد كان لو ألنه خريًا؛ إال به يفعل ال بعضهم: فقال امللك؟
وقابلته السالم، عليه فردَّت يديها، بني األرض وقبَّل سلَّم زمرد ام قدَّ وقف فلما يشبع.
لها: فقال املدينة؟ هذه إىل مجيئك سبب وما صنعتك؟ وما اسمك؟ ما له: وقالت باإلكرام،
هذه إىل مجيئي وسبب خراسان، وبلدي التجار، أوالد من وأنا شار، عيل اسمي ملك يا
فروحي وبرصي، سمعي من أعزَّ عندي وكانت مني، ضاعت جارية عىل التفتيش املدينة
عىل يرشوا أن فأمرت عليه، غيش حتى بكى ثم قصتي. وهذه فقدتُها، حني من متعلِّقة
عيلَّ قالت: غشيته من أفاق فلما أفاق، حتى الورد ماء وجهه عىل فرشوا الورد، ماء وجهه
فيه لت وتأمَّ رمل، تخت ورضبت القلم فأخذت به فجاءوا النحاس. والقلم الرمل بتخت
فال قريبًا عليها يجمعك هللا كالمك، يف صدقَت له: قالت ذلك بعد ثم الزمان، من ساعة
امللوك، ثياب من حسنة بدلة ويُلِبسه الحمام، إىل به يميض أن الحاجب أمرت ثم تقلق.
فقال النهار. آِخر يف القرص إىل ذلك بعد به ويميض امللك، خيل خواص من فرًسا ويركبه
بال ما لبعضهم: الناس فقال به، ه وتوجَّ امها قدَّ من أخذه ثم وطاعة. سمًعا الحاجب:
شكله فإن يسيئه ال إنه لكم قلُت أََما بعضهم: وقال املالطفة؟ هذه الغالم الَطَف السلطان
ثم مقالة، يقول منهم واحد كل وصار ذلك. عرفت شبع ملا عليه صرب حني ومن حسن،
قلبها. بمحبوب تختيل حتى يقبل الليل أن زمرد صدقت وما سبيلهم، حال إىل الناس تفرَّق
بأن عادة لها يكن ولم النوم، عليها غلب أنه وأظهرت مبيتها، محل دخَلْت الليل أتى فلما
أرسَلْت املحل ذلك يف استقرَّْت فلما الخدمة، برسم صغريين خادمني غري أحد عندها ينام
رجليها، وتحت رأسها فوق ييضء والشمع الرسير، عىل جلست وقد شار، عيل محبوبها إىل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ذلك، من بوا تعجَّ إليه بإرسالها الناس سمع فلما املحل، ذلك يف مرشقة الذهب والتعاليق
تعلََّق حال كل عىل امللك إن بعضهم: وقال مقالة، ويقول ظنٍّا، يظن منهم واحد كل وصار
ودعا يديها بني األرض قبََّل عليها به دخلوا فلما عسكر. قائد يجعله غٍد ويف الغالم، بهذا
هل عيل، يا قالت: ثم بنفيس. أُعِلمه وال ساعة، معه أمزح أن بد ال نفسها: يف فقالت لها،
من وارشب واللحم، الدجاج هذا من ُكْل قم قالت: موالي. يا نعم قال: الحمام؟ إىل ذهبت
ما فعل ثم وطاعة. سمًعا فقال: هنا. تعال ذلك وبعد تعبان، فإنك والرشاب ْكر السُّ هذا
فرشع وكبِّسني. الرسير عىل عندي اطلع له: قالت والرشب األكل من فرغ وملا به، أمرته
فوق. إىل بالتكبيس اطلع له: فقالت الحرير، من أنعم فوجدها وسيقانها رجليها يكبِّس
مشئومة ليلة فتكون أتخالفني قالت: أتعدَّى. ما الركبة عند من موالي، يا العفو فقال:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عليك؟
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٣٢٧ الليلة كانت فلام

ليلة فتكون أتخالفني شار: عيل لسيدها قالت زمرد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أمرائي. من أمريًا وأجعلك معشوقي، أعملك وأنا تطاوعني، أن لك ينبغي بل عليك، مشئومة
وجهك. عىل ونَْم لباسك، حلَّ قالت: فيه؟ أطيعك الذي ما الزمان، ملك يا شار: عيل فقال
يوم هللا عند فيه أخاصمك فإني ذلك عىل قهرتني وإن فعلته، ما عمري يشء هذا فقال:
فقالت وانتحب، بكى ثم مدينتك. من أروح ودعني إياه أعطيتني يشء كل فخذ القيامة،
شيئًا فوجد ظهره، عىل فطلعت ففعل، عنقك. رضبُت وإال وجهك عىل ونَْم لباسك حلَّ له:
جميع من خري امللك هذا إن نفسه: يف فقال الزبد، من وألني الحرير، من أنعم ناعًما
عيل فقال األرض، عىل انقلبت ذلك وبعد ظهره، عىل وهي ساعة صربت إنها ثم النساء.
ينتصب ال أنه ذكري عادة من إن عيل، يا فقالت: ينتصب. لم ذكره كأن هلل، الحمد شار:
ظهرها، عىل رقدت ثم قتلتك. وإال ينتصب حتى بيدك واعركه فُقْم بأيديهم، عركوه إذا إال
كبري، مربرب أبيض وهو الحرير، من أنعم فرًجا فوجد فرجها، عىل ووضعتها يده وأخذت
إن نفسه: يف شار عيل فقال الغرام، أضناه صبٍّ قلب أو الحمام حرارة السخونة يف يحكي
االنتصاب، غاية يف ذكره فصار الشهوة وأدركته العجاب. العجب من فهذا كس له امللك
تعرفني؟ وما كله هذا حصل قد سيدي، يا وقالت: وقهقهت، ضحكت ذلك منه رأت فلما
وانقضَّ وعانقها، قبَّلها ذلك علم فلما زمرد. جاريتك أنا قالت: امللك؟ أيها أنت وَمن فقال:
جرابها، يف قضيبه فأغمد اشتباه؛ بال جاريته أنها َق وتحقَّ الشاة، عىل األسد مثل عليها
أنها إال وقعود، وقيام وسجود، ركوع يف معه وهي ملحرابها، وإماًما لبابها، بوابًا يزل ولم
ونظروا فجاءوا الطواشية سمع حتى حركات، ضمنه يف بغنج التسبيحات تتبع صارت
تشخر وهي ويرهز، يرصع وهو شار، عيل وفوقه راقًدا امللك فوجدوا األستار، خلف من



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

كتموا ثم امرأة! امللك هذا لعل رجل، غنج هو ما الغنج هذا إن الطواشية: فقالت وتغنج.
أحد. عىل يظهروه ولم أمرهم

لهم: وقالت وأحرضتهم، الدولة وأرباب العسكر كامل إىل أرسلت زمرد أصبحت فلما
عندكم، أحرض حتى بينكم يحكم نائبًا لكم فاختاروا الرجل، هذا بلد إىل أسافر أن أريد أنا
وأرزاق، وأموال زاد من السفر آلة تجهيز يف رشعت ثم والطاعة، بالسمع زمرد فأجابوا
عيل بلد إىل وصلت أن إىل مسافرة تزل ولم املدينة، من وسافَرْت وبغال، وجمال وتحف
املرسات أحسن يف وعاَشا األوالد، منها وُرِزق ووهب، وتصدََّق وأعطى منزله، ودخل شار،
عىل هلل والحمد زوال، بال الباقي فسبحان الجماعات، ومفرِّق اللذات هادم أتاهما أن إىل

حال. كل

بدور والست عمري بن جبري حكاية

النوم، عليه وتعذَّر الليايل، من ليلة أرق الرشيد هارون املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
وقال مرسوًرا أحرض ذلك أعياه فلما أرقه، لشدة جنب إىل جنب من يتقلب يزل ولم
أن لك هل موالي، يا له: فقال األرق. هذا عىل يسلِّيني َمن إىل انظر مرسور، يا له:
وحسن الكواكب إىل وتنظر أزهار، من فيه ما عىل وتتفرَّج الدار، يف الذي البستان تدخل
من يشء إىل تهفو ال نفيس إن مرسور، يا له: قال املاء؟ عىل مرشق بينها والقمر ترصيعها،
واحدة كلَّ َفأُْمْر مقصورة، رسية لكل رسية، ثالثمائة قرصك يف إن موالي، يا قال: ذلك.
يا قال: يدرين. ال وهن عليهنَّ تتفرج أنت وتدور مقصورتها، يف بنفسها تختيل أن منهن
قال: ذلك. من يشء إىل تهفو ال نفيس أن غري ملكي، والجواري قرصي القرص مرسور،
املباحث، يف ويفيضوا يديك، بني يحرضوا أن والشعراء والحكماء العلماء اؤمر موالي، يا
يشء إىل نفيس تهفو ما قال: واألخبار. الحكايات عليك ويقصون األشعار، لك وينشدون
ويتحفوك يديك، بني يحرضوا أن والظرفاء والندماء العلماء اؤمر موالي، يا قال: ذلك. من
فارضب موالي، يا قال: ذلك. من يشء إىل نفيس تهفو ما مرسور، يا قال: النكات. بغريب

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عنقي.
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لعله عنقي فارضب موالي، يا للخليفة: قال مرسوًرا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
َمن انظر مرسور، يا له: وقال قوله، من الرشيد فضحك عنك. القلق ويُذِهب أرقك، يزيل
منصور بن عيل الباب عىل الذي موالي، يا وقال: عاد ثم مرسور فخرج الندماء. من بالباب
أمري يا عليك السالم قال: دخل فلما به، وأتى فذهب به. عيلَّ قال: الدمشقي. الخليعي
أمري يا فقال: أخبارك. من بيشء ثنا حدِّ منصور، ابن يا وقال: السالم عليه فردَّ املؤمنني.
كنت إن املؤمنني: أمري فقال به؟ سمعت بيشء أم عيانًا رأيته بيشء أحدِّثك هل املؤمنني،
يل أخِل املؤمنني أمري يا قال: كالعيان. الخرب ليس فإنه به، ثنا فحدِّ غريبًا شيئًا عاينَت
لك مصٍغ بعيني، لك ناظر بأذني، لك سامع أنا ها منصور، ابن يا قال: وقلبك. سمعك
الهاشمي سليمان بن محمد عىل رسًما سنة كل يل أن اعلم املؤمنني، أمري يا قال: بقلبي.
إىل للركوب متهيئًا وجدته إليه وصلت فلما عادتي، عىل إليه فمضيت البرصة، سلطان
الصيد. إىل معنا اركب منصور، ابن يا يل: وقال عيلَّ، وسلَّم عليه فسلَّمت والقنص، الصيد
اب الحجَّ عيلَّ ووصِّ الضيافة، دار يف فأجلسني الركوب، عىل قدرة يل ما موالي، يا له: فقلت
الضيافة، أحسن وضيَّفوني اإلكرام، غاية فأكرموني الصيد، إىل ه توجَّ ثم ففعل، والنواب.
البرصة يف أعرف ولم البرصة إىل بغداد من أقدُم مدًة يل إن العجب، باهلل نفيس: يف فقلت
أنتهزها فرصة يل يكون ومتى القرص، إىل البستان ومن البستان، إىل القرص من سوى
وحدي وأتمىشَّ الساعة هذه يف أقوم فأنا النوبة، هذه مثل البرصة جهات عىل الفرجة يف
ومعلومك البرصة، جانب يف وتمشيت ثيابي أفخر فلبست األكل. عني وينهضم ألتفرج،
يف فتهت بالعراقي؛ فرسًخا سبعون درب كل طول دربًا، سبعني فيها أن املؤمنني أمري يا
من حلقتان له كبري بباب وإذا املؤمنني، أمري يا ماٍش أنا فبينما العطش. ولحقني تها أِزقَّ
وفوقه مصطبتان، جانبيه ويف األحمر، الديباج من ستور عليه ومرخيٌّ األصفر، النحاس



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أنا فبينما املكان. هذا عىل أتفرج فوقفت الباب ذلك عىل ظللت وقد العنب، لدوايل مكعب
األبيات: هذه وينشد النغمات، يقلِّب حزين قلب من ناشئ أننٍي صوَت سمعت إذ واقف

َواْل��َوَط��ِن اِر ال��دَّ بَ��ِع��ي��ِد َظ��بْ��ٍي أَْج��ِل ِم��ْن َواْل��ِم��َح��ِن اْألَْس��َق��اِم َم��نْ��ِزَل َغ��َدا ِج��ْس��ِم��ي
َس��َك��ِن��ي َع��َل��ى ُع��وَج��ا َربِّ��ُك��َم��ا ِب��ال��ل��ِه َش��َج��ِن��ي َه��يَّ��َج��ا َزُروٍد نَ��ِس��ي��َم��ْي َف��يَ��ا

يَ��ْع��ِط��ُف��ُه اْل��َع��تْ��َب َل��َع��لَّ َوَع��اِت��بَ��اُه
بَ��يْ��نَ��ُك��َم��ا ��اِق اْل��ُع��شَّ َخ��بَ��َر َواْس��تَ��ْدِرَج��ا ِل��َق��ْولِ��ُك��َم��ا يُ��ْص��ِغ��ي إِذْ اْل��َق��ْوَل َف��ذَوَِّق��ا
َح��ِدي��ِث��ُك��َم��ا ِف��ي َوُق��وَال ِب��ي َوَع��رَِّض��ا َص��ِن��ي��ِع��ُك��َم��ا ِم��ْن َج��ِم��ي��ًال َوأَْولِ��يَ��اِن��ي

تَ��تْ��ِل��ُف��ُه ِب��اْل��ِه��ْج��َراِن َع��بْ��ِدَك بَ��اُل َم��ا
ُم��َح��اَرَف��ٍة أَْو ِل��َغ��يْ��ٍر َق��ْل��ٍب َم��يْ��ِل أَْو ُم��َخ��اَل��َف��ٍة أَْو َج��نَ��اُه ذَنْ��ٍب َغ��يْ��ِر ِم��ْن
ُم��َالَط��َف��ٍة ِف��ي ُق��وَال ��َم تَ��بَ��سَّ َف��ِإْن ُم��َع��اَس��َف��ٍة أَْو َوثِ��ي��ٍق َع��ْه��ٍد نَ��ْق��ِض أَْو

تُ��ْس��ِع��ُف��ُه ِم��نْ��َك ِب��ِوَص��اٍل َل��ْو َض��رَّ َم��ا
َويَ��نْ��تَ��ِح��ُب يَ��بْ��ِك��ي َس��اِه��ٌر َوَط��ْرُف��ُه يَ��ِج��ُب َك��َم��ا َم��ْش��ُغ��وٌف ِب��َك َف��ِإنَّ��ُه
َغ��َض��ُب َوْج��ِه��ِه ِف��ي َل��ُك��َم��ا بَ��َدا َوإِْن َواْألََدُب َف��اْل��َق��ْص��ُد ال��رَِّض��ا أَبَ��اَن َف��ِإْن

تَ��ْع��ِرُف��ُه َل��يْ��َس َوُق��وَال َف��َغ��اِل��َط��اُه

والفصاحة املالحة بني جمع فقد مليًحا، النغمة صاحب كان إن نفيس: يف فقلت
بجارية أنا وإذا قليًال، قليًال السرت أرفع وجعلت الباب، من دنوت ثم الصوت. وحسن
ناعسني، وجفنني مقرونني، بحاجبني عرش، أربعة ليلة يف بََدَر إذا البدر كأنها بيضاء
سليمان، خاتم كأنه وفم أقحوانتان، كأنهما رقيقتان شفتان ولها كرمانتني، ونهدين

الشاعر: فيه قال كما والناثر، الناظم بعقل يلعب أسنان ونضيد

َف��َم��ْك َواْألََق��اَح ال��رَّاَح َوأَْودََع نَ��َظ��َم��ْك َم��ْن اْل��َح��ِب��ي��ِب ثَ��ْغ��ِر ُدرَّ يَ��ا
َخ��تَ��َم��ْك َق��ْد اْل��َع��ِق��ي��ِق ِب��ِف��ْع��ِل َوَم��ْن ُم��بْ��تَ��َس��َم��ْك ��بَ��اَح ال��صَّ أََع��اَر َوَم��ْن
َل��ثَ��َم��ْك َم��ْن َف��َك��يْ��َف ُع��ْج��بً��ا يَ��ِت��ي��ُه َط��َرٍب ِم��ْن رَآَك َم��ْن َف��أَْص��بَ��َح

اآلَخر: وقول

َرِح��ي��َم��ا ِب��اْل��َع��ِق��ي��ِق ُك��ْن َح��ِب��ي��ِب��ي ثَ��ْغ��ِر ُدرَّ يَ��ا
يَ��ِت��ي��َم��ا يَ��ِج��ْدَك أََل��ْم َع��َل��يْ��ِه تُ��ْع��اِل َوَال
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شار. عيل بلد إىل وصَلت أن إىل وساَفَرت وِبغال، وِجماٍل زاٍد من َفر السَّ آلَة َزت فجهَّ

رؤية من يشبع ال والرجال، للنساء فتنة وصارت الجمال، أنواع حازت فقد وبالجملة
الشاعر: فيها قال كما وهي الناظر، حسنها

��اِق��َه��ا ُع��شَّ ِم��ْن ال��نَّ��اِس َج��ِم��ي��َع َج��َع��َل��ْت أَْدبَ��َرْت ِه��َي َوإِْن َق��تَ��َل��ْت أَْق��بَ��َل��ْت إِْن
أَْخ��َالِق��َه��ا ِم��ْن ��دُّ َوال��صَّ اْل��َج��َف��ا َل��يْ��َس َل��ِك��نَّ��َه��ا بَ��ْدِريَّ��ٌة َش��ْم��ِس��يَّ��ٌة
أَْط��َواِق��َه��ا َع��َل��ى َف��َل��ٍك ِف��ي َواْل��بَ��ْدُر ِب��َق��ِم��ي��ِص��َه��ا َف��تَّ��َح��ْت َع��ْدٍن َج��نَّ��اُت

57



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الباب، عىل واقًفا فرأتني التفتت هي وإذا الستارة، خالل من إليها أنظر أنا فبينما
أليس شيخ، يا وقالت: إيلَّ وأتت الجارية فقامت بالباب؟ َمن انظري لجاريتها: فقالت
العيب وأما عرفناه، فقد الشيب ا أمَّ سيدتي، يا لها: فقلت وعيب؟ شيب وهل حياء؟ عندك
دارك، غري داٍر عىل ِمَك تهجُّ من أكثر عيب وأي سيدتها: فقالت بعيب. أتيُت أني أظن فما
وما فقالت: ذلك. يف عذًرا يل إن سيدتي، يا لها: فقلت حريمك؟ غري حريٍم إىل ونظرك
عذرك. قبلنا فقالت: العطش. قتلني وقد عطشان، غريب رجل إني لها: فقلُت عذرك؟

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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جواريها بعض نادت ثم عذرك. قبلنا قالت: الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ع مرصَّ األحمر الذهب من بكوز فجاءتني الذهب. بالكوز رشبة اسقيه لطف، يا وقالت:
األخرض، الحرير من بمنديل مغطٍّى وهو األذفر، باملسك ممزوًجا ماءً مآلن والجوهر، بالدُّر
الكوز رددُت ثم وقويف، طال حتى إليها النظر سارق وأنا رشبي، يف وأطيل أرشب فجعلُت
أنا سيدتي، يا لها: فقلت سبيلك. حال إىل امِض شيخ، يا فقالت: ووقفت، الجارية عىل
يحقُّ قالت: الحدثان. ف وترصُّ الزمان، تقلُّب يف فقلت: ماذا؟ يف فقالت: الفكر. مشغول
لها: فقلت فيه؟ تفكِّر حتى عجائبه من رأيت الذي ما ولكن عجائب، ذو الزمان ألن لك؛
فقلت: اسمه؟ ما يل: فقالت حياته. حال يف صديقي كان ألنه الدار؛ هذه صاحب يف أفكر
بنتًا خلَّف نعم، قالت: أوالًدا؟ خلَّف فهل جزيل، مال ذا وكان الجوهري، عيل بن محمد
وضحكت، نعم. قالت: ابنته. كأنك لها: فقلت جميعها. أمواله ورثت وقد بدور، لها يقال
الذهاب، من بد ال لها: فقلت سبيلك. حال إىل فاذهب الخطاب أطلت قد شيخ، يا قالت: ثم
فقالت فرًجا. يديَّ عىل لك يجعل هللا لعل بشأنك فأخربيني ة، متغريِّ محاسنك أرى ولكني
هل أعرف حتى أنت َمن فأخربني رسنا، لك كشفنا األرسار أهل من كنَت إن شيخ، يا يل:

الشاعر: قال فقد ال، أم للرس محلٌّ أنت

َ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��تَ��اُح��ُه َض��اَع َق��ْد ُغ��لُ��ٌق َل��ُه بَ��يْ��ٍت ِف��ي ِس��رَِّي ُص��نْ��ُت َق��ْد



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وِمْسًكا. ماءً َمآلن والجوهر، بالدُّر ٍع ُمرصَّ األحمر، الذهب من ِبكوٍز فجاءَتني

الخليعي منصور بن عيل فأنا أنا، َمن تعلمي أن قصدك كأن سيدتي، يا لها: فقلت
كرسيها عىل من نزلت باسمي سمعت فلما الرشيد. هارون املؤمنني أمري نديم الدمشقي
رسي، عىل وأستأمنك بحايل أخربك اآلن منصور، ابن يا بك مرحبًا يل: وقالت عيلَّ، وسلَّمت
فَمن مليح، كل إال تعشقني وما مليحة أنت سيدتي، يا لها: فقلت مفارقة. عاشقة أنا
يل وصَفْت وقد شيبان. بني أمري الشيباني عمري بن جبري أعشق قالت: تعشقينه؟ الذي
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أو مواصلة بينكما جرى هل سيدتي، يا لها: فقلت منه، أحسن بالبرصة يكن لم شابٍّا
يَِف لم ألنه والجنان؛ بالقلب ال باللسان، عشًقا عشَقنَا قد أنه إال نعم، قالت: مراسلة؟
سببه قالت: بينكما؟ الفراق سبب وما سيدتي، يا لها: فقلت عهد. عىل يحافظ ولم بوعد،
جدلت ترسيحه من فرغْت فلما شعري، ح ترسِّ هذه وجاريتي جالسة، يوًما كنت أني
داخًال الوقت ذلك يف وكان خدي، وقبََّلْت عيلَّ فطأطأت وجمايل، ُحْسني فأعجبها ذوائبي
البنَْي، دوام عىل عازًما غضبان، وقته من وىلَّ خدي تقبِّل الجارية رأى فلما ذلك، فرأى عيلَّ

البيتني: هذين وأنشد

َوِح��ي��َدا َوِع��ْش��ُت أَْه��َوى الَّ��ِذي تَ��َرْك��ُت ُم��َش��اِرٌك أُِح��بُّ َم��ْن ِف��ي ِل��ي َك��اَن إِذَا
ُم��ِري��َدا اْل��ُم��ِح��بَّ يُ��ْرِض��ي الَّ��ِذي ِل��َغ��يْ��ِر اْل��َه��َوى ِف��ي َك��اَن إِْن اْل��َم��ْع��ُش��وِق ِف��ي َخ��يْ��َر َف��َال

منصور. ابن يا جواب وال كتاب عنده من يأتنا لم اآلن إىل عني معرًضا وىلَّ حني ومن
فلك بجوابه أتيتني فإن كتابًا، معك إليه أرسل أن أريد قالت: تريدين؟ فما لها: فقلت
افعيل لها: فقلت دينار. مائة مشيك حق فلك بجوابه تأتني لم وإن دينار، خمسمائة عندي
وقرطاس. بدواة ائتيني وقالت: جواريها بعض نادت ثم وطاعة. سمًعا فقالت: لِك. بََدا ما

األبيات: هذه فكتبت وقرطاس، بدواة فأتتها

َوال��تَّ��َع��طُّ��ُف بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��تَّ��َغ��اِض��ي َف��أَيْ��َن َواْل��ِق��َال ال��تَّ��بَ��اُع��ُد َه��ذَا َم��ا َح��ِب��ي��ِب��َي
أَْع��ِرُف ُك��نْ��ُت الَّ��ِذي اْل��َوْج��ُه َوْج��ُه��َك َف��َم��ا ُم��ْع��ِرًض��ا َع��نِّ��َي ِب��اْل��ِه��ْج��َراِن َل��َك َوَم��ا
َوأَْس��َرُف��وا َف��َزاُدوا َق��الُ��وا ِل��َم��ا َف��ِم��ْل��َت بَ��اِط��ًال َع��نِّ��ي اْل��َواُش��وَن نَ��َق��َل نَ��َع��ْم
أَْع��ِرُف َوَرأْيَ��َك َه��ذَا ِم��ْن َف��َح��اَش��اَك َح��ِدي��ِث��ِه��ْم ِف��ي ْق��تَ��ُه��ْم َص��دَّ َق��ْد تَ��ُك َف��ِإْن
َوتُ��نْ��ِص��ُف يُ��َق��اُل َم��ا تَ��ْدِري َف��ِإنَّ��َك َس��ِم��ْع��تُ��ُه َق��ْد الَّ��ِذي َم��ا ِل��ي ُق��ْل ِب��َع��يْ��ِش��َك
َم��ْص��ِرُف َولِ��ْل��َق��ْوِل تَ��أِْوي��ٌل َف��ِل��ْل��َق��ْوِل ُق��ْل��تُ��ُه أَنِّ��َي َص��حَّ َق��ْوًال َك��اَن َف��ِإْن
َوَح��رَُّف��وا َق��ْوٌم ال��تَّ��ْوَراَة َل بَ��دَّ َف��َق��ْد ُم��نْ��َزٌل ال��ل��ِه ِم��َن َق��ْوٌل أَنَّ��ُه َوَه��ْب
يُ��وُس��ُف تُ��َل��وَُّم يَ��ْع��ُق��وَب ِع��نْ��َد َف��َه��ا َق��بْ��َل��نَ��ا ال��نَّ��اِس ِف��ي ِق��ي��َل َق��ْد َك��ْم َوِب��ال��زُّوِر
َوَم��ْوِق��ُف َع��ِظ��ي��ٌم يَ��ْوٌم َل��نَ��ا يَ��ُك��وُن َج��ِم��ي��ُع��نَ��ا َوأَنْ��َت َواْل��َواِش��ي أَنَ��ا َوَه��ا

عمري بن جبري دار إىل ومضيت فأخذتُه إياه، وناولتني الكتاَب ختَمِت ذلك بعد ثم
من أقبل قد به وإذا جالس أنا فبينما أنتظره، فجلست الصيد، يف فوجدته الشيباني
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فرآني فالتفت وجماله، حسنه من عقيل ذهل فرسه عىل املؤمنني أمري يا رأيته فلما الصيد،
أني يل فُخيَِّل عيلَّ؛ وسلَّم واعتنقني إيلَّ وأتى جواده عن نزل رآني فلما داره، بباب جالًسا
املائدة، بتقديم وأمر فراشه، عىل وأجلسني داره، إىل بي دخل ثم فيها، وما الدنيا اعتنقت
وأنواع األطعمة جميع عليها الذهب، من وقوائمها الخراساني، الخولنج من مائدة فقدموا
االلتفات، إليها أمعنُت املائدة، عىل جلست فلما ذلك، أشبه وما ومشوي مقيل من اللحم
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … األبيات هذه عليها مكتوبًا فوجدت
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بن جبري مائدة عىل جلسُت ملا قال: منصور بن عيل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األبيات: هذه عليها مكتوبًا فوجدُت االلتفات، إليها أمعنت الشيباني، عمري

��َك��اِب��ي��ِج َوال��سَّ اْل��َق��َاليَ��ا ِب��َح��يِّ َوانْ��ِزْل ��َك��اِري��ِج ال��سَّ َربْ��ِع ِف��ي ِب��اْل��َغ��َراِن��ي��ِق ُع��ْج
اْل��َف��َراِري��ِج َوْس��ِط ِف��ي ��ِر اْل��ُم��َح��مَّ َم��َع أَنْ��ُدبُ��َه��ا ِزْل��ُت َم��ا اْل��َق��َط��ا بَ��نَ��اَت َوانْ��ُدْب
اْل��َم��َع��اِري��ِج ِف��ي َط��ِريٍّ َرِغ��ي��ٍف َل��َدى َس��َم��ٍك ِم��ْن َل��ْونَ��يْ��ِن َع��َل��ى َق��ْل��ِب��ي َل��ْه��َف يَ��ا
ال��دََّك��اِك��ي��ِج َخ��لِّ ِف��ي يُ��ْغ��َم��ُس َواْل��بَ��ْق��ُل أَْح��َس��نَ��ُه َك��اَن َم��ا اْل��َع��َش��ا َدرُّ ل��ل��ِه
َم��اِل��ي��ِج ال��دَّ َح��دِّ إَِل��ى اْألَُك��فُّ ِف��ي��ِه َغ��َدْت اْل��َج��ُم��وِس ِب��أَْل��بَ��اِن اْألَُرزُّ َك��ذَا
ِب��ال��تَّ��َف��اِري��ِج أَتَ��اِك ذَْرًع��ا ِض��ْق��ِت إِْن َك��َرٍم ذُو ال��ل��َه َف��ِإنَّ َص��بْ��ًرا نَ��ْف��ُس يَ��ا

له: فقلت زادنا. بأكل خاطرنا واجرب طعامنا، إىل يدك ُمدَّ قال: عمري بن جبري إن ثم
فأخرجت حاجتك؟ فما قال: حاجتي. تقيض حتى واحدة لقمة طعامك من آكل ما وهللا
مهما منصور، ابن يا يل: وقال األرض يف ورماه مزَّقه فيه ما وفهم قرأه فلما الكتاب، إليه
كتابها فإن الكتاب؛ هذا بصاحبة تتعلَّق التي الحاجة هذه إال قضيناه، الحوائج من لك كان
منصور، ابن يا يل: وقال بأذيايل فتعلَّق غضبان، عنده من فقمُت جواب. عندي له ليس
قال: يل؟ قالته الذي ما له: فقلت معكما. حاًرضا أكن لم وإن لك، قالته بالذي أخربك أنا
لم وإن دينار، خمسمائة عندي فلك بجوابه أتيتني إن الكتاب هذا صاحبة لك قاَلْت أََما
وُكْل اليوم، عندي اجلس قال: نعم. قلت: دينار؟ مائة مشيك حق عندي فلك بجوابه تأِتني
وتلذَّذت ورشبت وأكلت عنده فجلسُت دينار. خمسمائة لك وخذ واطرب، وتلذَّذْ وارشب
من نرشب مدة لنا إن يل: قال سماع؟ دارك يف ما سيدي، يا قلت: ثم وسامرته، وطربت
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مقصورتها، من جارية فأجابته الدر. شجرة يا وقال: جواريه بعض نادى ثم سماع. غري
ووضعته وجلست جاءت ثم اإلبريسم، من كيس يف ملفوف الهنود صنع من عود ومعها
وأطربت األوىل، الطريقة إىل عادت ثم طريقة، وعرشين إحدى عليه ورضبت حجرها، يف

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات،

َه��ْج��ِرِه ِم��ْن َح��ِب��ي��ِب��ِه َوْص��َل يَ��ْدِر َل��ْم َوُم��رَُّه اْل��َغ��َراِم ُح��ْل��َو يَ��ذُْق َل��ْم َم��ْن
وَْع��ِرِه ِم��ْن َط��ِري��ِق��ِه َس��ْه��َل يَ��ْدِر َل��ْم اْل��َه��َوى ُس��نَ��ِن َع��ْن َح��اَد َق��ْد َم��ْن َوَك��ذَاَك
َوِب��ُم��رِِّه ِب��ُح��ْل��ِوِه بُ��ِل��ي��ُت َح��تَّ��ى اْل��َه��َوى أَْه��ِل َع��َل��ى ُم��ْع��تَ��ِرًض��ا ِزْل��ُت َم��ا
َولِ��ُح��رِِّه ِل��َع��بْ��ِدِه ِف��ي��ِه َوَخ��َض��ْع��ُت ُم��تَ��َج��رًِّع��ا ِم��َراِرِه َك��أَْس َوَش��ِربْ��ُت
ثَ��ْغ��ِرِه ِم��ْن ِرَض��اِب��ِه ُح��ْل��َو َوَرَش��ْف��ُت ُم��نَ��اِدِم��ي اْل��َح��ِب��ي��ُب بَ��اَت َل��يْ��َل��ٍة َك��ْم
َف��ْج��ِرِه َم��ْع َع��َش��اِئ��ِه َوْق��ُت َج��اءَ ُم��ذْ ِوَص��اِل��نَ��ا َل��يْ��ِل ُع��ْم��َر أَْق��َص��َر َك��اَن َم��ا
ِب��نَ��ذِْرِه ال��زََّم��اُن أَْوَف��ى َق��ْد َواْآلَن َش��ْم��َل��نَ��ا يُ��َف��رَِّق ِب��أَْن ال��زََّم��اُن نَ��ذََر
أَْم��ِرِه ِف��ي َس��يِّ��ًدا يُ��َع��اِرُض ذَا َم��ْن ِل��ُح��ْك��ِم��ِه َم��َردَّ َف��َال ال��زََّم��اُن َح��َك��َم

عليه. مغشيٍّا ووقع عظيمة، رصخة سيدها رصخ شعرها، من الجارية فرغت فلما
مخافًة سماع بال نرشب ونحن مدة لنا إن الشيخ، أيها هللا آخذك ال الجارية: فقالت
إىل هُت فتوجَّ فيها. ونَْم املقصورة تلك إىل اذهب ولكن الرصعة، هذه مثل من سيدنا عىل
كيس ومعه أتاني بغالٍم أنا وإذا الصباح، إىل فيها ونمت إليها أشارت التي املقصورة
الجارية هذه إىل تَُعْد ال ولكنك سيدي، به وعدك الذي هذا وقال: دينار، خمسمائة فيه
أخذت ثم وطاعة. سمًعا له: فقلت سمعنا. وال الخرب بهذا سمعَت ال وكأنك أرسَلتْك، التي
وهللا أمس، من انتظاري يف الجارية إن نفيس: يف وقلت سبييل، حال إىل ومضيت الكيس
تشتمني ربما إليها أَُعْد لم إن ألنني وبينه؛ بيني جرى بما وأخربها إليها، أرجع أن بد ال
رأتني فلما الباب، خلف واقفًة فوجدتها إليها فمضيُت بالدي. من طلع َمن كلَّ وتشتم
فقالت: بهذا؟ أعلمك َمن لها: فقلت حاجة. يل قضيت ما إنك منصور، ابن يا قالت:
لك ورماها مزَّقها الورقة ناوْلتَه ملا أنك وهي أخرى، مكاشفة معي إن منصور، ابن يا
هذه صاحبة حاجة إال لك قضيناها الحوائج من لك كان مهما منصور، ابن يا وقال:
وقال بأذيالك فتعلَّق مغضبًا عنده من أنت فقمَت جواب. عندي لها ليس فإنها الورقة؛
لك وخذ واطرب، واْلتَذَّ وارشب فُكْل ضيفي، فإنك اليوم عندي اجلس منصور، ابن يا لك:
الجارية وغنَّت وسامرته، وطربت وتلذَّذت ورشبت وأكلت عنده فجلست دينار. خمسمائة
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أنِت هل املؤمنني: أمري يا لها فقلُت عليه. مغشيٍّا فوقع الفالني والشعر الفالني، بالصوت
الشاعر: قول سمعَت أََما منصور، ابن يا يل: فقالت معنا؟ كنِت

ال��نَّ��اِظ��ُروَن يَ��َراُه َال َم��ا تَ��َرى ُع��يُ��وٌن َل��َه��ا اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ُق��لُ��وُب

شهرزاد وأدرك َاه. وغريَّ إالَّ يشء عىل والنهار الليل تعاقب ما منصور، ابن يا ولكن
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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والنهار الليل تعاقب ما منصور، ابن يا قالت: الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بليتني كما وموالي، وسيدي إلهي وقالت: السماء إىل طرفها رفعت ثم َاه. وغريَّ إال يشء عىل
إنها ثم قلبه. إىل قلبي من املحبة تنقل وأن بمحبتي، تبليه أن عمري بن جبري بمحبة
جاء قد فوجدته البرصة سلطان إىل ومضيت فأخذتها طريقي، حق دينار مائة أعطتني
إىل هت توجَّ الثانية السنة أقبَلِت فلما بغداد. إىل ورجعت منه رسمي فأخذت الصيد، من
الرجوع أردُت وملا رسمي، إيلَّ السلطان ودفع عادتي، عىل رسمي ألطلب البرصة مدينة
ما وأنظر إليها، أذهب أن بد ال وهللا وقلت: بدور، الجارية أمر نفيس يف تفكَّرت بغداد إىل
وحشًما وخدًما ا، ورشٍّ كنًسا بابها عىل فرأيت دارها إىل فجئُت صاحبها. وبني بينها جرى
األمراء. من أمري دارها يف ونزل فماتت، قلبها عىل الهمُّ طفح الجارية لعل فقلت: وغلمانًا،
أجد ولم ُهدِّمت، قد مصاطبها فوجدت الشيباني، عمري بن جبري دار إىل ورجعت فرتكتها
وجعلت داره باب عىل وقفت ثم مات. لعله نفيس: يف فقلت العادة، مثل غلمانًا بابه عىل

األبيات: بهذه وأندبه الَعَربات أفيض

ِب��َع��ْوِدُك��ُم أَْع��يَ��اِدي ِل��ي تَ��ُع��ْد ُع��وُدوا يَ��تْ��بَ��ُع��ُه��ْم َواْل��َق��ْل��ُب َرَح��لُ��وا َس��اَدًة يَ��ا
تَ��ْل��تَ��ِط��ُم َواْألَْج��َف��اُن يَ��ْدُف��ُق َوال��دَّْم��ُع َم��َس��اِك��نَ��ُك��ْم أَنْ��ِع��ي َداِرُك��ْم ِف��ي َوَق��ْف��ُت
َوال��نِّ��َع��ُم اْل��ُج��وُد ِم��نْ��ُه َك��اَن الَّ��ِذي أَيْ��َن بَ��اِك��يَ��ٌة َوْه��َي َع��نْ��ُك��ْم اَر ال��دَّ أَُس��اِئ��ُل
ُرِدُم��وا َق��ْد ال��تُّ��ْرِب َوتَ��ْح��َت ال��رُّبُ��وِع ِم��َن َرَح��لُ��وا َق��ْد َف��اْألَْح��بَ��اُب َس��ِب��ي��َل��َك اْق��ِص��ْد
ِش��يَ��ُم َل��ُه��ْم َغ��ابَ��ْت َوَال َوَع��ْرًض��ا ُط��وًال َم��َح��اِس��نَ��ُه��ْم ُرْؤيَ��ا ِم��ْن ال��ل��ُه أَْوَح��َش َال
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خرج قد أسود بعبد وإذا املؤمنني، أمري يا األبيات بهذه الدار هذه أهل أندب أنا فبينما
األبيات؟ بهذه الدار هذه تندب أراك يل ما أمك، ثكلتك اسكت شيخ يا فقال: الدار، من عيلَّ
عمري بن جبري قلت: اسمه؟ وما فقال: أصدقائي. من لصديق أعهدها كنت إني له: فقلت
وامللك، والسعادة الغنى من حاله عىل هو ها هلل الحمد له؟ جرى يشء وأي قال: الشيباني.
شدة ومن مغمور، محبتها يف وهو بدور، السيدة لها يقال جارية بمحبة هللا ابتاله ولكن
وإن أطعموني، لهم يقول ال جاع فإن الطريح، الجلمود كالحجر فهو والتربيح الَوْجد
عىل أتدخل سيدي، يا فقال: عليه. الدخول يف يل استأذن فقلت: اسقوني. يقول ال عطش
الدار فدخل حال. كل عىل إليه أدخل أن بد ال فقلت: يفهم؟ ال َمن عىل أو يفهم َمن
وال بإشارة يفهم ال الطريح كالحجر فوجدته عليه فدخلت آذنًا، إيلَّ عاد ثم مستأذنًا،
من شيئًا تحفظ كنت إن سيدي، يا أتباعه: بعض يل فقال يكلِّمني، فلم وكلَّمته ترصيح،
البيتني: هذين فأنشدت ويخاطبك. لذلك ينتبه فإنه به صوتك وارفع إياه، فأنشده الشعر

تَ��ْرُق��ُد ُج��ُف��ونُ��َك أَْم َل��يْ��َل��َك َوَس��ِه��ْرَت تَ��تَ��َج��لَّ��ُد أَْم بُ��ُدوَر ُح��بَّ أََس��َل��ْوَت
ُم��َخ��لَّ��ُد اْل��ِج��نَ��اِن ِف��ي ِب��أَنَّ��َك َف��اْع��َل��ْم َم��ْه��ُم��وَل��ُه َس��اِئ��ًال َدْم��ُع��َك َك��اَن إِْن

الهزل صار قد منصور، ابن يا مرحبًا يل: وقال عينيه فتح الشعر هذا سمع فلما
معك وأرسلها ورقة، لها أكتب أن أريد نعم، قال: حاجة؟ بي ألك سيدي، يا له: فقلت ا. جدٍّ
مشيك حق عيلَّ فلك بجوابها تأتني لم وإن دينار، ألف عيلَّ فلك بجوابها أتيتني فإن إليها،
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك لك. بََدا ما افعل له: فقلت دينار. مائتا

68



٣٣٢ الليلة كانت فلام

فنادى لك. بدا ما افعل له فقلت قال: منصور ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األبيات: هذه فكتب طلبه، بما فأتَتْه وقرطاس. بدواة ائتيني وقال: جواريه بعض

َع��ْق��َال ِل��ي يُ��بْ��ِق َل��ْم اْل��ُح��بَّ َف��ِإنَّ َع��َل��يَّ َم��ْه��َال َس��اَدِت��ي يَ��ا ِب��ال��ل��ِه َس��أَْل��تُ��ُك��ُم
ذُالَّ َوأَْوَرثَ��ِن��ي َس��ْق��ًم��ا َف��أَْل��بَ��َس��ِن��ي َوَه��َواُك��ُم ُح��بُّ��ُك��ْم ِم��نِّ��ي تَ��َم��كَّ��َن
َس��ْه��َال َه��يِّ��نً��ا َس��اَدِت��ي يَ��ا َوأَْح��َس��بُ��ُه اْل��َه��َوى أَْس��تَ��ْص��ِغ��ُر اْل��يَ��ْوِم َق��بْ��َل ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد
يَ��بْ��َل��ى َم��ْن أُْع��ِذُر ال��ل��ِه ِل��ُح��ْك��ِم َرَج��ْع��ُت بَ��ْح��ِرِه أَْم��َواَج اْل��ُح��بُّ أََراِن��ي ��ا َف��َل��مَّ
اْل��َف��ْض��َال َف��ْل��تَ��ذُْك��ُروا اْل��ِه��ْج��َراَن ِش��ئْ��تُ��ُم َوإِْن ِوَص��الُ��ُك��ْم َس��ْع��ِدي اْإلِْس��َع��اَد ِش��ئْ��تُ��ُم َف��ِإْن

السرت أرفع وجعلت بدور، دار إىل به ومضيت فأخذته إياه، وناولني الكتاب ختم ثم
بدور والسيدة األقمار، كأنهن أبكاٍر اد نُهَّ جواٍر بعرش أنا وإذا العادة، عىل قليًال قليًال
وليس الغيوم، عن خلت إذا الشمس أو النجوم، وسط يف البدر كأنها وسطهن يف جالسة
التفاتة منها الحت إذ الحال، هذا من ب وأتعجَّ إليها أنظر أنا فبينما وجع. وال ألم بها
ادخل. منصور، ابن يا بك ومرحبًا وسهًال أهًال يل: فقالت بالباب، واقًفا فرأتني إيلَّ
يل: وقالت ضحكت، فيها ما وفهمت قرأتها فلما الورقة، وناولتها عليها وسلَّْمُت فدخْلُت

قال: حيث الشاعر كذب ما منصور، بن يا

َرُس��وُل ِم��نْ��َك إَِل��يَّ يَ��ِج��يءَ َح��تَّ��ى تَ��َج��لُّ��ًدا َه��َواَك َع��َل��ى َف��َألَْص��ِب��َرنَّ
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جزاِك لها: فقلُت به. وعدك الذي يعطيك حتى جوابًا لك أكتب أنا ها منصور، ابن يا
طلبت بما أتتها فلما وقرطاس. بدواة ائتيني وقالت: جواريها بعض فنادت خريًا. هللا

األبيات: هذه إليه كتبَْت

َف��َظ��َل��ْم��تُ��ُم��و ُم��نْ��ِص��ًف��ا َوأََريْ��تُ��ُم��ونِ��ي َف��َغ��َدْرتُ��ُم��و ِب��َع��ْه��ِدُك��ْم َوَف��يْ��ُت ِل��ي َم��ا
ِم��نْ��ُك��ُم��و بَ��اٍد َواْل��َغ��ْدُر َوَغ��َدْرتُ��ُم��و َواْل��َج��َف��ا ِب��اْل��َق��ِط��ي��َع��ِة بَ��اَديْ��تُ��ُم��ونِ��ي
َع��نْ��ُك��ُم��و َوأَْح��ِل��ُف ِع��ْرَض��ُك��ُم��و َوأَُص��وُن َع��ْه��َدُك��ْم اْل��بَ��ِريَّ��ِة ِف��ي أَْح��َف��ُظ ِزْل��ُت َم��ا
َع��نْ��ُك��ُم��و اْل��َق��بَ��اِي��ِح أَْخ��بَ��اَر َوَس��ِم��ْع��ُت َس��اءَِن��ي َم��ا ِب��نَ��اِظ��ِري َرأَيْ��ُت َح��تَّ��ى
ُك��رِّْم��تُ��ُم��و أَْك��َرْم��تُ��ُم��و َل��ْو َوال��ل��ِه َق��ْدَرُك��ْم أَْرَف��ُع ِح��ي��َن َق��ْدِري أَيَ��ُه��وُن
ِم��نْ��ُك��ُم��و يَ��أًْس��ا يَ��َديَّ َوَألَنْ��ُف��َض��نَّ َس��ْل��َوًة َع��نْ��ُك��ْم اْل��َق��ْل��َب َف��َألَْص��ِرَف��نَّ

ثم الورقة. هذه يقرأ حتى إال املوت وبني بينه ما إنه سيدتي يا وهللا لها: فقلت
إليه كتبت إنها ثم وطاعة. سمًعا فقالت: األبيات. هذه غري إليه اكتبي لها: وقلت مزَّقتُها

األبيات: هذه

َج��َرى َم��ا اْل��َع��َواِذِل َق��ْوِل ِم��ْن َوَس��ِم��ْع��ُت اْل��َك��َرى َط��ْرِف��ي ِف��ي َوَل��ذَّ َس��َل��ْوُت َق��ْد أَنَ��ا
تَ��ْس��َه��َرا أَْن بَ��ْع��َدُك��ْم ُج��ُف��ونِ��ي َوَرأَْت َس��َل��ْواِن��ُك��ْم إَِل��ى َق��ْل��ِب��ي َوأََج��ابَ��ِن��ي
ُس��كَّ��َرا إِالَّ اْل��بُ��ْع��ِد َط��ْع��َم ذُْق��ُت َم��ا َم��َراَرٌة اْل��ِب��َع��اُد َق��اَل الَّ��ِذي َك��ذََب
ُم��نْ��َك��َرا َش��يْ��ئً��ا َوأََراُه ُم��تَ��َع��رًِّض��ا ِب��ِذْك��ِرُك��ْم يَ��ُم��رُّ َم��ْن أَْك��َرُه ِص��ْرُت َق��ْد
َدَرى َم��ْن َويَ��ْدِري اْل��َواِش��ي َف��ْل��يَ��ْع��َل��ِم َج��َواِرِح��ي ِب��ُك��لِّ َس��َل��ْوتُ��ُك��ُم��و َق��ْد َه��ا

فقالت جسده. روحه وتفارق إال األبيات هذه يقرأ ما إنه سيدتي يا وهللا لها: فقلت
قلت لو لها: فقلت قلَت. ما قلُت حتى الحد هذا إىل الَوْجد بي بلغ قد منصور، ابن يا يل:
عيناها ترغرغت كالمي سمعت فلما الكرام. شيم من العفو ولكن لك، الحق ذلك من أكثر
مثلها، يكتب أن يُحِسن َمن ديوانك يف ما املؤمنني أمري يا وهللا رقعة، إليه وكتبت بالدموع،

األبيات: هذه فيها وكتبت

ِم��نِّ��ي ��اَد اْل��ُح��سَّ ��َك َوَح��قِّ َش��َف��يْ��َت ال��تَّ��َج��نِّ��ي َوذَا َالِل ال��دَّ ذَا َك��ْم إَِل��ى
َع��نِّ��ي بُ��لِّ��ْغ��َت الَّ��ِذي َم��ا ِل��ي َف��ُق��ْل أَْدِري َوَل��ْس��ُت أََس��أُْت َق��ْد َل��َع��لِّ��ي
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َوَج��ْف��ِن��ي َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن ال��نَّ��ْوِم َم��َك��اَن َح��ِب��ي��ِب��ي يَ��ا َوَض��ْع��تُ��َك َل��ْو ُم��َراِدي
تَ��لُ��ْم��ِن��ي َف��َال َس��ِك��ْرُت تَ��َرنِ��ي َف��ِإْن ِص��ْرًف��ا اْل��ُح��بِّ َك��أَْس َش��ِربْ��َت َوَك��يْ��َف

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك املكتوب. كتابة من فرغت فلما
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ناولتني وختمته، املكتوب كتابة من فرغت ملا بدور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أخذت ثم الغليل. وتشفي العليل تداوي الرقعة هذه إن سيدتي، يا لها: فقلت إياه،
له: قل منصور، ابن يا يل: وقالت عندها من خرجت بعدما فنادتني وخرجت، املكتوب
جبري إىل بالكتاب ومضيت شديًدا، فرًحا بذلك أنا ففرحُت ضيفتك. الليلة هذه يف إنها
ناولته فلما الجواب، ينتظر الباب إىل شاخصة عينه وجدُت عليه دخلت فلما عمري، بن
أفاق فلما عليه. مغشيٍّا ووقع عظيمة صيحة فصاح معناها؛ وفهم وقرأها فتحها الورقة
وهل سيدي، يا قلت: بأناملها؟ وملستها بيدها، الرقعة هذه كتبَْت هل منصور، ابن يا قال:
سمعنا وقد إال وإياه أنا كالمي استتم ما املؤمنني أمري يا فوهللا بأرجلهم؟ يكتبون الناس
، قطُّ ألٌم به يكن لم كأنه أقدامه عىل قام رآها فلما داخلة، وهي الدهليز يف خالخلها شن
هي، تجلس ولم جلس ثم ينرصف، ال الذي علَّة عنه وزالت لأللف، الالم عناق وعانقها
بالرشط إال أجلس ال منصور، ابن يا قالت: تجليس؟ لم يشء ألي سيدتي، يا لها: فقلت
عىل أحد يطَِّلع ال العشاق إن قالت: بينكما؟ الذي الرشط ذلك وما لها: فقلُت بيننا. الذي
نام ثم وطاعة. سمًعا فقال: ا، رسٍّ كالًما له وقالت أذنه عىل فمها وضَعْت ثم أرسارهم.
فقام وشاهدان، قاٍض ومعه أتى ثم ساعة، العبد فغاب عبيده، بعض ووشوش جبري
الصبية هذه عىل عقدي اعقد القايض، أيها وقال: دينار ألف مائة فيه بكيس وأتى جبري
العقد فعقدوا بذلك. رضيُت فقالت: بذلك. رضيُت قويل القايض: لها فقال املبلغ. بهذا
الكيس، بقية ناوَلتْه ثم والشهود، القايض وأعَطِت منه يدها ومألت الكيَس فتَحِت ثم
الليل من مىض أن إىل وانرشاح بسط يف وإياهما أنا وقعدُت والشهود، القايض فانرصف
متهاجران، وهما الزمان من مدة عليهما ومضت عاشقان، إنهما نفيس: يف فقلت أكثره،
ثم ببعضهما. يختليان وأتركهما عنهما، بعيد مكان يف ألنام الساعة هذه يف أقوم فأنا
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وكذا. كذا هو ما فقلت: نفُسك؟ به ثَتْك حدَّ الذي ما يل: وقالت بأذيايل فتعلَّقت قمُت
فقالت: الصبح، قرب أن إىل معهما فجلست رصفناك. انرصافك أردنا وإذا اجلس، فقالت:
ونمت فقمت نومك. محل وهي لك، فرشناها ألننا املقصورة تلك إىل امِض منصور، ابن يا
ثم الصبح وصلَّيت فتوضأت وإبريق بطشت غالم جاءني أصبحت فلما الصباح، إىل فيها

جلست.
يعرص منهما وكلٌّ الدار، يف حمام من خرجا ومحبوبته بجبري وإذا جالس أنا فبينما
رشط أوله الذي له: قلت ثم الشمل، وجمع بالسالمة وهنَّأتهما عليهما فصبَّحت ذوائبه،
ائتني له: وقال داره خازن نادى ثم اإلكرام. لك وجب وقد صدقت، يل: فقال رضا. آخره
هذا. بقبول علينا ْل تفضَّ يل: فقال دينار، آالف ثالثة فيه بكيس فأتاه دينار. آالف بثالثة
العظيم. الصد ذلك بعد إليك منها املحبة انتقال سبب ما يل تحكي حتى أقبله ال له: فقلت
يف وينزلون فيه الناس يخرج النواريز، عيد له يقال عيًدا عندنا أن اعلم وطاعة. سمًعا قال:
جواٍر عرش فيه زورًقا فرأيت وأصحابي، أنا ج أتفرَّ فخرجت البحر، يف ويتفرجون الزوارق
عرشة إحدى عليه فرضبت معها؛ وعودها وسطهن يف هذه بدور والسيدة األقمار، كأنهن

البيتني: هذين وأنشدت األوىل الطريقة إىل عادت ثم طريقة،

ِل��ُم��وَالِئ��ي َق��ْل��ٍب ِم��ْن أَْل��يَ��ُن ��ْخ��ُر َوال��صَّ أَْح��َش��اِئ��ي ِن��ي��َراِن ِم��ْن أَبْ��َرُد ال��نَّ��اُر
اْل��َم��اءِ ِم��َن ِج��ْس��ٍم ِف��ي ��ْخ��ِر ال��صَّ ِم��َن َق��ْل��ٌب َخ��ْل��َق��ِت��ِه تَ��أِْل��ي��ِف ِم��ْن َألَْع��َج��ُب إِنِّ��ي

فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك رضيت. فما والطريقة. البيتني أعيدي لها: فقلت
املباح. الكالم عن
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فما والطريقة. البيتني أعيدي لها: فقلت قال: جبريًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الزورق عىل الغرق خشينا حتى بالنارنج فرجموها يرجموها، أن النواتية فأمرت رضيت،
قلبي. إىل قلبها من املحبة انتقال سبب وهذا سبيلها، حال إىل مضت ثم فيه، هي الذي
صدر فانرشح بغداد. إىل ْهُت وتوجَّ فيه، بما الكيس وأخذت الشمل، بجمع فهنَّأتهما

الصدر. وضيق األرق من يجده كان ما عنه وزال الخليفة،

جواٍر والست اليمني حكاية
دولته وأحرضرؤساء قرصه، يف األيام من يوًما جلس املأمون املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
ندمائه جملة من وكان يديه، بني والندماء الشعراء أحرض وكذلك جميًعا، مملكته وأكابر
هذه يف منك أريد محمد، يا له: وقال املأمون إليه فالتفت البرصي، محمًدا ى يُسمَّ نديم
أحدِّثك أن أتريد املؤمنني، أمري يا له: فقال . قطُّ سمعتُه ما بيشء تحدِّثني أن الساعة
باألغرب محمد يا حدِّثني املأمون: فقال ببرصي. عاينْتُه بأمٍر أو بأُذُني سمعتُه بحديٍث
وكان النَِّعم، أرباب من رجٌل املاضية األيام يف كان أنه املؤمنني أمري يا اعلم فقال: منهما.
فنقل مسكنها، له فطاب هذه، بغداد مدينة إىل اليمن من ارتحل إنه ثم باليمن، موطنه
سمراء، والثانية بيضاء، األوىل األقمار؛ كأنهن جواٍر ستُّ له وكان إليها، وعياله وماله أهله
الوجوه حسان وُكنَّ سوداء. والسادسة صفراء، والخامسة هزيلة، والرابعة سمينة، والثالثة
بني الجواري أحرضهؤالء أنه فاتفق الطرب، وآالت الغناء بصناعة عارفاٍت األدب، كامالت
الكأس مأل ثم وطربوا، وتلذَّذوا ورشبوا فأكلوا واملدام، الطعام وطلب األيام من يوًما يديه
املقال. لذيذ من أسمعينا الهالل، وجه يا لها: وقال البيضاء للجارية وأشار يده، يف وأخذه
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البيضاء. للجارية وأشار الكأَس مأل ثم وَطِربوا، وتلذَّذوا

بالنغمات، أطربت ثم املكان، رقص حتى األلحان عليه ورجعت وأصلحته، العود فأخذت
األبيات: هذه وأنشدت

َم��ْك��نُ��وُن َج��َواِرِح��ي ِف��ي َواْس��ُم��ُه َع��يْ��ِن��ي نُ��ْص��َب َخ��يَ��الُ��ُه َح��ِب��ي��ٌب ِل��ي
ُع��يُ��وُن َف��ُك��لِّ��ي ��ْل��تُ��ُه تَ��أَمَّ أَْو ُق��لُ��وٌب َف��ُك��لِّ��ي تَ��ذَكَّ��ْرتُ��ُه إِْن
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يَ��ُك��وُن َك��يْ��َف يَ��ُك��وُن َال َم��ا ُق��ْل��ُت: َه��َواُه أَتَ��ْس��لُ��و َع��اِذِل��ي: ِل��ي َق��اَل
يَ��ُه��وُن َال َم��ا َع��َل��يَّ ْن تُ��َه��وِّ َال َوَدْع��ِن��ي َع��نِّ��ي اْم��ِض َع��اِذِل��ي يَ��ا ُق��ْل��ُت:

وأشار يده يف وأخذه الكأس مأل ثم الجواري، وسقى قدحه ورشب موالهن فطرب
الحسن صوتك أسمعينا األنفاس، وطيبة املقباس نور يا لها: وقال السمراء، الجارية إىل
وأخذت املكان، طرب حتى األلحان عليه ورجعت العود فأخذت افتتن. سمعه َمْن الذي

األبيات: هذه وأنشدت باللفتات، القلوب

َه��َواَك��ا أَُخ��وَن َوَل��ْن أَُم��وَت َح��تَّ��ى ِس��َواَك��ا أُِح��بُّ َال َوْج��ِه��َك َوَح��يَ��اِة
ِل��َواَك��ا تَ��ْح��َت تَ��ِس��ي��ُر اْل��ِم��َالِح ُك��لُّ ُم��بَ��ْرَق��ًع��ا ِب��اْل��َج��ِم��ي��ِل ِت��مٍّ بَ��ْدَر يَ��ا
َح��بَ��اَك��ا اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َربِّ َوال��ل��ِه َل��َط��اَف��ًة اْل��ِم��َالَح ُف��ْق��َت الَّ��ِذي أَنْ��َت

وأشار يده، يف وأخذه القدح مأل ثم الجواري، وسقى كأسه ورشب موالهن فطرب
رضبًا عليه ورضبت العود فأخذت األهواء؛ وتقليب بالغناء وأمرها السمينة، الجارية إىل

األبيات: هذه وأنشدت الحرسات، يُذِهب

َغ��ِض��بُ��وا إِْن ال��نَّ��اِس ِب��ُك��لِّ أُبَ��اِل��ي َف��َال ال��طَّ��َل��ُب ُه��َو َم��ْن يَ��ا ال��رَِّض��ا ِم��نْ��َك َص��حَّ إِْن
ُح��ِج��بُ��وا إِْن اْألَْرِض ُم��لُ��وِك ِب��ُك��لِّ ْ أَْع��بَ��أ َف��َل��ْم اْل��َج��ِم��ي��ُل ُم��َح��يَّ��اَك تَ��بَ��دَّى َوإِْن
يَ��نْ��تَ��ِس��ُب اْل��ُح��ْس��ِن َج��ِم��ي��ُع إَِل��يْ��ِه َم��ْن يَ��ا ِب��أَْج��َم��ِع��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن ِرَض��اَك َق��ْص��ِدي

إىل وأشار يده، يف وأخذه الكاس مأل ثم الجواري، وسقى الكأس وأخذ موالهن فطرب
وأصلحته العود فأخذت الحسان. األلفاظ أسمعينا الجنان، حور يا وقال: الهزيلة الجارية

البيتني: هذين وأنشدت األلحان، عليه ورجعت

َع��نْ��َك��ا ِل��ي َص��بْ��َر َال َح��يْ��ُث َع��نِّ��ي َك ِب��َص��دِّ ِم��نْ��َك��ا ِب��ي َح��لَّ َم��ا ال��ل��ِه َس��ِب��ي��ِل ِف��ي أََال
ِم��نْ��َك��ا َويُ��نْ��ِص��ُف��ِن��ي ��ي َح��قِّ ِل��ي َف��يَ��أُْخ��ذُ بَ��يْ��نَ��نَ��ا يَ��ْح��ُك��ُم اْل��ُح��بِّ ِف��ي َح��اِك��ٌم أََال

وأشار بيده، وأخذه القدح مأل ثم الجواري، وسقى القدح ورشب موالهن فطرب
العود فأخذت األشعار. لطيف من أَْسِمعينا النهار، شمس يا وقال: الصفراء الجارية إىل

األبيات: هذه وأنشدت الرضبات، أحسن عليه ورضبت

ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِه ِم��ْن َع��َل��يَّ َس��يْ��ًف��ا َس��لَّ إَِل��يْ��ِه نَ��َظ��ْرُت إِذَا َح��ِب��ي��ٌب ِل��ي
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يَ��َديْ��ِه ِف��ي َوُم��ْه��َج��ِت��ي َج��َف��اِن��ي إِذْ ِم��نْ��ُه ��َي َح��قِّ بَ��ْع��َض ال��ل��ُه أََخ��ذَ
إَِل��يْ��ِه إِالَّ اْل��ُف��َؤاُد يَ��ِم��ي��ُل َال َدْع��ُه ُف��َؤاِدَي يَ��ا ُق��ْل��ُت ُك��لَّ��َم��ا
َع��َل��يْ��ِه ال��زََّم��اِن َع��يْ��ُن َح��َس��َدتْ��ِن��ي َوَل��ِك��ْن اْألَنَ��اِم ِم��َن ُس��ْؤلِ��ي ُه��َو

إىل وأشار يده، يف وأخذه الكأس مأل ثم الجواري، وسقى ورشب موالهن فطرب
وأصلحته العود فأخذت كلمتني. ولو أسمعينا العني، سوداء يا وقال: السوداء الجارية
بالنغمات وأطربت األوىل، الطريقة إىل رجعت ثم طرق، عدة عليه ورضبت أوتاره، وشدَّت

األبيات: هذه وأنشدت

ُوُج��وِدي ِب��ِه َع��ِدْم��ُت َق��ْد َف��َوْج��ِدي ُج��وِدي ِب��اْل��َع��بَ��َراِت َع��يْ��ُن يَ��ا أََال
َح��ُس��وِدي ِب��ي َويَ��ْش��َم��ُت ِب��ِه أَِل��ْف��ُت َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن َوْج��ٍد ُك��لَّ أَُك��اِب��ُد
اْل��ُوُروِد إَِل��ى يَ��ِح��نُّ َق��ْل��ٌب َولِ��ي َخ��دٍّ َوْرَد اْل��َع��َواِذُل َوتَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي
وَُع��وِد َض��ْرٍب َل��َدى ِب��أَْف��َراٍح َراٍح ُك��ئُ��وُس ُه��نَ��اَك َداَرْت َل��َق��ْد
��ُع��وِد ال��سُّ نَ��ْج��ُم ِب��اْل��َوَف��ا َوأَْش��َرَق ِف��ي��ِه َف��ِه��ْم��ُت اْل��َح��ِب��ي��ُب َوَواَف��اِن��ي
��ُدوِد ال��صُّ ِم��َن أََم��رُّ َش��ْيءٌ َوَه��ْل ذَنْ��ٍب ِب��َغ��يْ��ِر ��ُدوِد ِل��ل��صُّ تَ��َص��دَّى
اْل��ُخ��ُدوِد َوْرِد ِم��ْن ل��ل��ِه َف��يَ��ا َج��ِن��يٌّ َوْرٌد َوَج��نَ��اِت��ِه َوِف��ي
ُس��ُج��وِدي َل��ُه َك��اَن ال��ل��ِه ِل��َغ��يْ��ِر َش��ْرًع��ا يُ��َح��لُّ ��ُج��وَد ال��سُّ أَنَّ َف��َل��ْو

بيننا أنصف له: وقلن موالهن يدي بني األرض وقبَّلن الجواري قامت ذلك بعد ثم
وأثنى تعاىل هللا فحمد ألوانهن؛ واختالف وجمالهن حسنهن إىل موالهن فنظر سيدي. يا
أخباَر وعرَفْت األلحان، وتعلَّمت القرآن، قرأت وقد إال منكن ما لهن: قال ثم عليه،
وتشري منكن واحدة كل تقوم أن اشتهيت وقد املاضني، األمم ِسرَي عىل واطَّلعت املتقدمني،
إىل والصفراء الهزيلة، إىل والسمينة السمراء، إىل البيضاء تشري يعني تها؛ رضَّ إىل بيدها
معها وتفعل رضتها تقوم ثم رضتها، وتذمُّ نفسها منكن واحدة كل وتمدح السوداء،
لننظر واألشعار؛ األخبار من ويشء الرشيف، القرآن من بدليل ذلك يكون ولكن مثلها،
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وطاعة. سمًعا له: فقلن . ألفاظكنَّ وُحْسَن أدبَُكنَّ

املباح. الكالم
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ثم وطاعة. سمًعا جواريه: له قالت اليمني الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أن ورد قد سوداء، يا ويحك لها: وقالت السوداء إىل وأشارت البيضاء، وهي ، أوالهنَّ قامت
قال حسن، يف زاهر وجبيني ظاهر، لوني الطالع، البدر أنا الالمع، النور أنا قال: البياض

الشاعر:

َم��ْك��نُ��وُن اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي لُ��ْؤلُ��ٌؤ َك��أَنَّ��ه��ا نَ��اِع��َم��ٌة يْ��ِن اْل��َخ��دَّ َم��ْص��ُق��وَل��ُة بَ��يْ��َض��اءُ
نُ��وُن َف��ْوِق��ِه ِم��ْن َوَح��اِج��بُ��َه��ا ِم��ي��ٌم َوَم��بْ��ِس��ُم��َه��ا يَ��ْزُه��و أَِل��ٌف َف��َق��دَُّه��ا
َم��ْق��ُروُن ِب��اْل��َم��ْوِت أَنَّ��ُه َع��َل��ى َق��ْوٌس َوَح��اِج��بَ��َه��ا نَ��بْ��ٌل أَْل��َح��اَظ��َه��ا َك��أَنَّ
َونِ��ْس��ِري��ُن َوَريْ��َح��اٌن َوآٌس َوْرٌد َوَوْج��نَ��تُ��َه��ا َواْل��ِج��ي��ُد َواْل��َق��دُّ اْل��َخ��دُّ
بَ��َس��اِت��ي��ُن تَ��ْش��َه��ْد َل��ْم ِك َق��دِّ َوُغ��ْص��َن َم��ْغ��ِرُس��ُه اْل��بُ��ْس��تَ��اِن ِف��ي يُ��ْع��َه��ُد َواْل��ُغ��ْص��ُن

يف تعاىل هللا قال وقد ، الدريِّ والكوكب ، الَجنيِّ والزهر ، الهنيِّ النهار مثل فلوني
َغرْيِ ِمْن بَيَْضاءَ تَْخُرْج َجيِْبَك ِيف يََدَك ﴿َوأَْدِخْل السالم: عليه — موىس لنبيه العزيز كتابه
َخاِلُدوَن﴾. ِفيَها ُهْم هللاَِّ َرْحَمِة َفِفي ُوُجوُهُهْم ْت ابْيَضَّ الَِّذيَن ا ﴿َوأَمَّ تعاىل: هللا وقال ُسوءٍ﴾،
النفوس، تميل وإليه امللبوس، يحُسن مثيل وعىل نهاية، وحسني غاية، وجمايل آية، فلوني
أحسن أن ورد وقد أبيض، السماء من ينزل الثلج أن منها: كثرية؛ فضائل البياض ويف
املدح من فيه ما أذكر ذهبت ولو البيض، بالعمائم املسلمون ويفتخر البياض، األلوان
سوداء، يا ك بذمِّ أبتدي وسوف وىف، وما كثر مما خري وكفى قلَّ ما ولكن الرشح، لطال
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يمدح الشاعر قال وقد األحباب، بني املفرِّق الغراب ووجه الحداد، وهباب املداد، لون يا
السواد: ويذمُّ البياض

ِب��ِدْرَه��ِم ِح��ْم��ٌل اْل��َف��ْح��ِم َس��َواَد َوأَنَّ ِب��َل��ْونِ��ِه يَ��ْغ��لُ��و رَّ ال��دُّ أَنَّ تَ��َر أََل��ْم
َج��َه��نَّ��ِم َح��ْش��ُو ��وَد ال��سُّ اْل��ُوُج��وَه َوأَنَّ َج��نَّ��ًة تَ��ْدُخ��ُل اْل��ِب��ي��َض اْل��ُوُج��وَه َوأَنَّ

يف نام — السالم عليه — نوًحا أن األخبار عن املروية األخبار بعض يف ورد وقد
وانكشفت أثوابه فرفعت ريح فجاءت رأسه، عند جالسان وحام سام وولداه األيام بعض
منامه من أبوهما فانتبه وغطَّاه؛ سام فقام يغطِّه، ولم وضحك حام إليه فنظر عورته،
األنبياء وجاءت سام وجه فابيضَّ حام؛ عىل ودعا لسام فدعا ولديه، من جرى بما علم وقد
الحبشة، بالد إىل هاربًا وخرج حام وجه واسودَّ أوالده، من وامللوك الراشدون والخلفاء
يقول املثل ويف السودان. عقل قلة عىل الناس أجمعت وقد نسله، من السودان وجاءت
فقد كفاية، القدر هذا ففي اجليس سيدها: لها فقال عاقل؟ أسود يوجد كيف القائل:
ورد أنه علمِت أََما وقالت: البيضاء إىل بيدها وأشارت فقامت السوداء؛ إىل أشار ثم أرسفِت.
،﴾ٰ تََجىلَّ إِذَا َوالنََّهاِر * يَْغَىشٰ إِذَا ﴿َواللَّيِْل تعاىل: هللا قوُل املرسل نبيه عىل املنزَّل القرآن يف
واألبصار، البصائر ألوف وقبلته النهار، عىل وقدَّمه به هللا أقسم َلَما أَجلُّ الليل أن ولوال
املمات، أوقات ودنَْت اللذات، ذهبت املشيب نزل فإذا الشباب، زينة السواد أن علمِت أََما
الشاعر: قول أحسن وما والناظر، القلب حبة يف هللا جعله ما األشياء أجلَّ يكن لم ولو

َواْل��َح��َدِق اْل��َق��ْل��ِب َوَح��بَّ ��بَ��اِب ال��شَّ َل��ْوَن ِح��يَ��اَزتِ��ِه��ْم ِم��ْن إِالَّ ��ْم��َر ال��سُّ أَْع��َش��ِق َل��ْم
َف��َرِق ِف��ي َواْألَْك��َف��اِن ��يْ��ِب ال��شَّ ِم��َن إِنِّ��ي َغ��َل��ٍط َع��ْن اْل��ِب��ي��ِض بَ��يَ��اَض َس��َل��ْوُت َم��ا َال

اآلَخر: وقول

َوأََح��ْق ِب��ِع��ْش��ِق��ي أَْوَل��ى ُه��ْم اْل��ِب��ي��ِض ُدوَن ��ْم��ُر ال��سُّ
اْل��بَ��َه��ْق َل��ْوِن ِف��ي َواْل��ِب��ي��ُض ال��لَّ��َم��ى َل��ْوِن ِف��ي ��ْم��ُر ال��سُّ

اآلَخر: وقول

ِب��اْألَْض��َواءِ تُ��َخ��صُّ اْل��ُع��يُ��وِن ِم��ثْ��ُل َك��أَنَّ��َه��ا اْل��ِف��َع��اِل بَ��يْ��َض��اءُ َس��ْوَداءُ
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��ْوَداءِ ِب��ال��سَّ يَ��ُك��وُن اْل��ُج��نُ��وِن أَْص��ُل تَ��ْع��َج��بُ��وا َال ِب��ُح��بِّ��َه��ا ُج��ِن��نْ��ُت إِْن أَنَ��ا
ِب��ِض��يَ��اءِ أَتَ��ى َق��َم��ٌر َم��ا َل��ْوَالُه َغ��يْ��َه��ٌب يَ��اِج��ي ال��دَّ ِف��ي َل��ْونِ��ي َف��َك��أَنَّ

فما والنبل، الفضل هذا فيكفيك الليل؟ يف إال األحباب اجتماع يحُسن فهل وأيًضا
بياض مثل االفتضاح من خوَّفهم وال الظالم، سواد مثل واللوَّام الواشني عن األحباب سرت

الشاعر: قول أحسن وما مآثر! من للسواد فكم الصباح،

ِب��ي يُ��ْغ��ِري ��بْ��ِح ال��صُّ َوبَ��يَ��اُض َوأَنْ��ثَ��ِن��ي ِل��ي يَ��ْش��َف��ُع ال��لَّ��يْ��ِل َوَس��َواُد أَُزوُرُه��ْم

اآلخر: وقول

ذََواِئ��ُب ُدَج��اَه��ا ِم��ْن َس��تَ��َرتْ��نَ��ا َوَق��ْد ُم��َؤاِن��ِس��ي اْل��َح��ِب��ي��ُب بَ��اَت َل��يْ��َل��ٍة َوَك��ْم
َك��َواِذُب اْل��َم��ُج��وَس إِنَّ َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت أََراَع��ِن��ي ��بَ��اِح ال��صَّ نُ��وُر بَ��َدا ��ا َف��َل��مَّ

اآلخر: وقول

َح��ذَِر َوِم��ْن َخ��ْوٍف ِم��ْن اْل��َخ��ْط��َو يَ��ْس��تَ��ْع��ِج��ُل ُم��ْس��تَ��ِت��ًرا ال��لَّ��يْ��ِل َق��ِم��ي��ِص ِف��ي َوَزاَرنِ��ي
أَثَ��ِري َع��َل��ى أَذْيَ��اِل��ي َوأَْس��َح��ُب ذُالٍّ َل��ُه ال��طَّ��ِري��ِق ِف��ي َخ��دِّي أَْف��ِرُش َوُق��ْم��ُت
ال��ظُّ��ُف��ِر ِم��َن ْت ُق��دَّ َق��ْد اْل��ُق��َالَم��ِة ِم��ثْ��ُل يَ��ْف��َض��ُح��نَ��ا َك��اَد ِه��َالٍل َض��ْوءُ َوَالَح
اْل��َخ��بَ��ِر َع��ِن تَ��ْس��أَْل َوَال َخ��يْ��ًرا َف��ُظ��نَّ أَذُْك��ُرُه َل��ْس��ُت ��ا ِم��مَّ َك��اَن َم��ا َوَك��اَن

اآلخر: وقول

َق��وَّاُد َوال��لَّ��يْ��ُل ��اَم��ٌة نَ��مَّ ��ْم��ُس َف��ال��شَّ تُ��َواِص��لُ��ُه َم��ْن ِب��َل��يْ��ٍل إِالَّ تَ��ْل��َق َال

اآلخر: وقول

اْل��َم��َه��اِزي��َال ��ْم��َر ال��سُّ أَْع��َش��ُق َل��ِك��نَّ��ِن��ي ِس��َم��ٍن ِم��ْن اْل��َم��نْ��ُف��وَخ اْألَبْ��يَ��َض أَْع��َش��ُق َال
اْل��ِف��ي��َال يَ��ْرَك��ُب وََغ��يْ��ِري ال��رَِّه��اِن يَ��ْوِم ِف��ي ��َر اْل��ُم��َض��مَّ اْل��ُم��ْه��َر أَْرَك��ُب اْم��ُرٌؤ إِنِّ��ي
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الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

اآلخر: وقول

َج��ِم��ي��َع��ا َف��تَ��َع��انَ��ْق��نَ��ا َل��يْ��ًال اْل��َم��ْح��بُ��وُب َزاَرنِ��ي
َس��ِري��َع��ا ��بْ��ُح ال��صُّ َط��َل��َع َق��ْد َوإِذَا ِب��تْ��نَ��ا ثُ��مَّ
ُرُج��وَع��ا ��ْم��َل ال��شَّ يَ��ْج��َم��ُع إَِل��ِه��ي ال��ل��َه أَْس��أَُل
َض��ِج��ي��َع��ا ْل��ُف اْإلِ ِل��ي َداَم َم��ا ِل��ي ال��لَّ��يْ��َل َويُ��ِدي��ُم

مما خري وكفى قلَّ ما ولكن الرشح، َلطاَل املدح من السواد يف ما أذكر ذهبُت ولو
أن ورد وقد الغصص، من ووصالك الَربَص، لون فلونك بيضاء يا أنت وأما وىف. وما كثر
يُكتَب الذي امِلداد منه أن السواد فضيلة ومن النكري. أهل لعذاب جهنم يف والزمهرير الربد
للسواد وكم يُذَكر، وال للملوك يُحَمل الطيب كان ما والعنرب املسك سواد ولوال هللا، كالم به

الشاعر: قول أحسن وما مفاخر! من

ِب��ِدْرَه��ِم ِح��ْم��ٌل اْل��ِج��ي��ِر بَ��يَ��اَض َوأَنَّ َق��ْدُرُه يَ��ْع��ُظ��ُم اْل��ِم��ْس��َك أَنَّ تَ��َر أََل��ْم
ِب��أَْس��ُه��ِم يَ��ْرِم��ي اْل��َع��يْ��ِن َس��َواَد َوأَنَّ ِب��اْل��َف��تَ��ى يَ��ْق��بَ��ُح اْل��َع��يْ��ِن بَ��يَ��اَض َوأَنَّ

السمينة إىل أشار ثم فجلست، كفاية. القدر هذا ففي اجليس سيدها: لها فقال
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك فقامت.
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٣٣٦ الليلة كانت فلام

السمينة الجارية إىل أشار الجواري سيد اليمني أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بطنها عن وكشفت ومعاصمها، سيقانها وكشفت الهزيلة، إىل بيدها وأشارت فقامت،
وقالت: بدنها، جميع منه فبان رفيًعا، قميًصا لبست ثم تها، ُرسَّ تدوير وظهر طيَّاته، فبانت
باألغصان، وشبَّهني سمنتي، فأحسن نني وسمَّ صورتي، فأحسن خلقني الذي هلل الحمد
العزيز كتابه يف ذكرني إذ فني؛ ورشَّ أوالني ما عىل الحمد فله وبهجتي، حسني يف وزاد
وإن ان. ورمَّ خوخ عىل املشتمل كالبستان وجعلني َسِمنٍي﴾، ِبِعْجٍل ﴿َفَجاءَ تعاىل: فقال
يشتهون آدم وبنو هزيًال، طريًا يحبون وال منه، فيأكلون السمني الطريَ يشتهون املدن أهل

الشاعر: قول أحسن وما مفاخر، من للسمن وكم ويأكلونه، السمني اللحم

ال��رَُّج��ُل أَيُّ��َه��ا َوَداًع��ا تُ��ِط��ي��ُق َوَه��ْل ُم��ْرتَ��ِح��ُل ال��رَّْك��َب إِنَّ َح��ِب��ي��بَ��َك َودِّْع
َم��َل��ُل َوَال َع��يْ��ٌب َال ��ِم��ي��نَ��ِة ال��سَّ َم��ْش��َي َج��اَرتِ��َه��ا بَ��يْ��ِت ِف��ي َم��ْش��يَ��تَ��َه��ا َك��أَنَّ

الحكماء: وقالت السمني. اللحم منه ويطلب إال الجزار عىل يقف أحًدا رأيت وما
أنت وأما اللحم. يف اللحم وإدخال اللحم، عىل والركوب اللحم، أكل أشياء: ثالثة يف اللذة
ولحم املصلوب، خشبة وأنت التنُّور، ومحراك العصفور، كسيقان فسيقانك رفيعة يا

الشاعر: فيِك قال كما الخاطر، يرسُّ يشء فيِك وليس املعيوب،

ِب��اْل��َم��َس��ِد ْل��ِك َك��ال��دَّ ُم��َض��اَج��َع��ٍة إَِل��ى تُ��ْح��ِوُج��ِن��ي أَْش��يَ��اءَ ِم��ْن ِب��ال��ل��ِه أَُع��وذُ
اْل��َج��َس��ِد َواِه��َي َف��أُْم��ِس��ي اْل��َم��نَ��اِم ِع��نْ��َد يُ��نَ��اِط��ُح��ِن��ي َق��ْرٌن َل��َه��ا ُع��ْض��ٍو ُك��لِّ ِف��ي



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الهزيلة إىل أشار ثم فجلست، كفاية. القدر هذا ففي اجليس، سيدها: لها فقال
خلقني الذي هلل الحمد وقالت: ريحان، عود أو خيزران قضيب أو بان غصن كأنها فقامت
فإن القلوب، إليه تميل الذي بالغصن وشبَّهني املطلوب، غاية وصيل وجعل فأحسنني،
النفس طيبة املزاح، عند الروح خفيفة فأنا ظريفة؛ جلسُت جلسُت وإن خفيفًة، قمُت قمُت
العريض الجبل مثل وال الفيل، قدر حبيبي فقال: حبيبه وصف أحًدا رأيت وما االرتياح، من
والقليل يكفيني، الطعام من فاليسري مهفهف. وقوام أهيف، قدٌّ له حبيبي وإنما الطويل،
حركة وأخف العصفور، من أنشط فأنا ظريف؛ ومزاجي خفيف، لعبي يرويني، املاء من
كأني االبتسام، حسنة القوام مليحة وأنا الطالب. ونزهة الراغب، منية ووصيل الزرزور، من
القائل: يفَّ قال كما مماِثل، الجمال يف وليسيل ريحان، عود أو خيزران قضيب أو بان غصن

نَ��ِص��ي��ِب��ي ِم��ْن َش��ْك��َل��ِك َوَج��َع��ْل��ُت ِب��اْل��َق��ِض��ي��ِب ِك َق��دَّ َش��بَّ��ْه��ُت
ال��رَِّق��ي��ِب ِم��َن َع��َل��يْ��ِك َخ��ْوًف��ا َه��اِئ��ًم��ا َخ��ْل��َف��ِك وََغ��َدْوُت

وإن إليه، أنجذب حبيبي جذبني وإن املشتاق، ويتولَّه العشاق، تهيم مثيل ويف
يُشِبعك وال الفيل، أكل أكلك فإن البدن، سمينة يا أنت وها عليه، ال له ملت استمالني
فكرب سبيل؛ معك لراحته يوجد وال خليل، معك يسرتيح ال االجتماع وعند قليل، وال كثري
غلظك يف يشء أي أفخاذك، غلظ يدفعه فرجك من التمكن وعند جماعك، من يمنعه بطنك
الذبح، غري السمني باللحم يليق وال والسماحة؟ اللطف من فظاظتك يف أو املالحة؟ من
غنجِت فإْن حزنِت، الَعبَِك وإن غضبِت، أحٌد ماَزَحِك إْن املدح، موجبات من يشء فيه وليس
الخبال من وأقبح الجبال، من أثقل وأنت شبعِت. ما أكلِت وإْن لهثِت، مشيِت وإْن شخرِت،
رشْرشِت، بُْلِت وإْن والنوم، األكل إال شغل لك وليس بركة، فيك وال حركة، لك ما والوبال،
َمن تريدين الخال بيت دخلِت إْن ممسوخ، فيل أو منفوخ زقٌّ كأنك بطبطِت، تغوَّطِت وإْن
وبالجملة الخبل، وعنوان الكسل، غاية وهذا شعرك، فوقه من وينتف فرجِك، لك يغسل

الشاعر: فيك قال وقد املفاخر، من يشء فيك ليس

اْل��َج��بَ��ِل ِم��َن َك��َع��َواِم��ي��َد أَْوَراُك��َه��ا ُم��نْ��تَ��ِف��ٌخ اْل��بَ��ْوِل ِزقِّ ِم��ثْ��ُل ثَ��ِق��ي��َل��ٌة
اْل��َه��بَ��ِل ِم��َن تُ��بْ��ِدي َم��ا ��ْرِق ال��شَّ إَِل��ى َس��َرى َخ��َط��َرْت أَْو اْل��َغ��ْرِب ِب��َالِد ِف��ي َم��َش��ْت إِذَا
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٣٣٦ الليلة كانت فلما

فقامت الصفراء، إىل أشار ثم فجلست، كفاية. القدر هذا ففي اجليس، سيدها: لها فقال
لديه، خلقه خيار عىل والسالم بالصالة وأتَْت عليه، وأثنت تعاىل هللا وحمدت قدَميْها عىل
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … وقالت السمراء إىل بيدها أشارت ثم
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٣٣٧ الليلة كانت فلام

تعاىل هللا فحمدت قدميها عىل قامت الصفراء الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
لوني ووَصَف القرآن، يف املنعوتة أنا لها: وقالت السمراء إىل بيدها أشارت ثم عليه، وأثنت
تَُرسُّ َلْونَُها َفاِقٌع ﴿َصْفَراءُ املبني: كتابه يف تعاىل بقوله األلوان، سائر عىل له وفضَّ الرحمن،
النجوم ولون الدينار، لون لوني ألن نهاية؛ وحسني غاية، وجمايل آية، فلوني النَّاِظِريَن﴾
فشكيل األلوان، سائر عىل يزهو الزعفران ولون املالح، شكل وشكيل التفاح، ولون واألقمار،
ولوني َحَسن، معنًى كلَّ حويت وقد الثمن، غالية البدن ناعمة وأنا عجيب، ولوني غريب،

الشاعر: قال مثيل ويف مآثر، من وكم اإلبريز، الذهب مثل عزيز، الوجود يف

ال��نَّ��َظ��ِر ِم��َن ُح��ْس��ٍن ِف��ي نَ��اِن��ي��ِر َوَك��ال��دَّ اْل��بَ��َه��ِج ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َك��َل��ْوِن اْص��ِف��َراٌر َل��َه��ا
اْل��َق��َم��ِر َع��ِن يَ��ْع��لُ��و َوَم��نْ��َظ��ُرَه��ا َك��الَّ بَ��ْه��َج��ِت��َه��ا بَ��ْع��َض يُ��َح��اِك��ي ال��زَّْع��َف��َراُن َم��ا

رؤيتك عند تشمئز الجاموس، لون فلونك اللون؛ سمراء يا ك بذمِّ أبتدي وسوف
لون فلونك مسموم، فهو طعام يف كان وإن مذموم، فهو يشء يف لونك كان إْن النفوس،
سمعت وما األحزان، عالمات ومن األلوان، بني محريِّ وهو الكالب، بشاعة وفيه الذباب،
ازددِت خرجِت وإن لونك، يتغريَّ الخالء دخلِت إْن جوهر، وال ُدرٍّ وال أسمر، بذهٍب قطُّ
كما املآثر، من يشء لك وليس فتُوَصفني، بيضاء أنت وال فتُعَرفني، سوداء أنت فال قبًحا،

الشاعر: فيك قال

��اِدي ُق��صَّ أَْق��َداِم ِف��ي تَ��ْرَه��ُس��ُه َك��ال��تُّ��ْرِب َف��ُغ��بْ��َرتُ��َه��ا َل��ْوٌن َل��َه��ا اْل��ِه��بَ��اِب َل��ْوُن
َوأَنْ��َك��اِدي ��ي َه��مِّ ِب��ي تَ��َزايَ��َد َوَق��ْد أَْرُم��ُق��َه��ا ُق��ْم��ُت إَِل��يْ��َه��ا نَ��َظ��ْرُت ��ا َل��مَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

السمراء، إىل أشار ثم فجلست، كفاية. القدر هذا ففي اجليس، سيدها: لها فقال
فاحم، وشعر ناعم، جسم لها وكمال، وبهاء واعتدال، وقدٍّ وجمال، حسن ذات وكانت
فصيح، ولسان مليح، ووجه أسيل، وخدٍّ كحيل، طرٍف ذات ، الخدِّ موردة ، القدِّ معتدلة
هزيلة وال مذمومة، سمينة ال خلقني الذي هلل الحمد قالت: ثم ثقيل. وردف نحيل، وخرص
جعل بل الِهباب؛ بلون سوداء وال كاملغص، صفراء وال كالَربَص، بيضاء وال مهضومة،
ألوانهم لون ويفضِّ لسان، بكل ْمر السُّ يمدحون الشعراء وسائر األلباب، ألويل معشوًقا لوني

قال: َمن َدرُّ وهلل الخصال، حميد اللون فأسمر األلوان؛ سائر عىل

ُح��ْم��َرا َوَال ِب��ي��ًض��ا َع��يْ��نَ��اِك نَ��َظ��َرْت َل��َم��ا بَ��يَ��انَ��ُه َع��ِل��ْم��ِت َل��ْو َم��ْع��نً��ى ��ْم��ِر ال��سُّ َوِف��ي
��ْح��َرا َوال��سِّ اْل��َك��َه��انَ��َة َه��اُروَت يُ��َع��لِّ��ْم��َن َل��َواِح��ٍظ َوُغ��نْ��ُج أَْل��َف��اٍظ َل��بَ��اَق��ُة

اآلخر: وقول

َس��ْم��َه��ِريَّ��اُت َع��َواٍل ال��رَِّش��اِق ـ��ْم��ِر ��ـ ال��سُّ َم��َع��اِط��ِف��ِه َع��ْن تَ��ْرِوي ِب��أَْس��َم��َر ِل��ي َم��ْن
َم��َق��اَم��اُت اْل��ُم��ْض��نَ��ى َع��اِش��ِق��ِه َق��ْل��ِب ِف��ي َل��ُه اْل��ِع��ذَاِر َح��ِري��ِريُّ اْل��ُج��ُف��وِن َس��اِج��ي

اآلخر: وقول

اْألَْق��َم��اَرا يُ��َف��اِخ��ُر اْل��بَ��يَ��اَض تَ��دَُع َل��ْونِ��ِه ِم��ْن نُ��ْق��َط��ٌة أَْس��َم��ُر ِب��ال��رُّوِح
َع��اَرا اْل��َم��َالَح��ُة ِم��نْ��ُه َل��ْت َل��تَ��بَ��دَّ ِب��ِم��ثْ��ِل��َه��ا اْل��بَ��يَ��اِض ِم��َن اْس��تَ��َق��لَّ َوَل��ِو
ُس��َك��اَرى اْألَنَ��اَم َس��َواِل��ُف��ُه تَ��َرَك��ْت َوإِنَّ��َم��ا َس��ِك��ْرُت ُس��َالَف��ِت��ِه ِم��ْن َم��ا
ِع��ذَاَرا تَ��ُك��وَن أَْن اْل��َم��َح��اِس��ِن ُك��لُّ اْش��تَ��َه��ْت َح��تَّ��ى بَ��ْع��َض��َه��ا اْل��َم��َح��اِس��ُن َح��َس��َد

وقوله:

��ْم��َراءِ ال��سَّ ��ْع��َدِة َك��ال��صَّ أَْس��َم��َر ِم��ْن بَ��َدا إِذَا اْل��ِع��ذَاِر إَِل��ى أَِم��ي��ُل َال ِل��َم
��َع��َراءِ ِل��ل��شُّ اْألَنْ��َف��اُل نَ��ْم��ِل��ِه ِف��ي ُك��لُّ��َه��ا اْل��َم��َح��اِس��ِن ِق��َص��ُص أَنَّ��ُه َم��َع
��ْوَداءِ ال��سَّ اْل��ُم��ْق��َل��ِة تَ��ْح��َت اْل��َخ��اِل ِف��ي تَ��َه��تَّ��ُك��وا اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ُك��لَّ َوَرأَيْ��ُت
��َف��َه��اءِ ال��سُّ ِم��َن َف��َخ��لُّ��ونِ��ي َخ��اٌل ُك��لُّ��ُه ِف��ي��َم��ْن اْل��ُع��ذَّاُل أَتَ��لُ��وُم��ِن��ي
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٣٣٧ الليلة كانت فلما

وصعلوك، غني كل ويعشقه امللوك، فيه ترغب ولوني رجيح، وقدِّي مليح، فشكيل
واألدب املالحة يف كملت وقد الثمن، غالية البدن ناعمة ظريفة، مليحة خفيفة، لطيفة وأنا
أنِت وأما ظريف؛ ولعبي خفيف، ومزاحي فصيح، ولساني مليح، فظاهري والفصاحة؛
صدأ ويا الرواس، قدرة يا لك فتعًسا عروق؛ وكلها صفراء اللوق، باب ملوخية فمثل
األرماس، يف مقبور األنفاس، ُمضيِّق فضجيعك الزقوم؛ وطعام البوم، وطلعة النحاس،

الشاعر: قال مثلك ويف مآثر، الُحْسن يف لك وليس

َراِس��ي َوتُ��وِج��ُع��ِن��ي َص��ْدِري َل��ُه يَ��ِض��ي��ُق ِع��لَّ��ٍة َغ��يْ��ِر ِم��ْن َزاَد اْص��ِف��َراٌر َع��َل��يْ��َه��ا
أَْض��َراِس��ي َف��تَ��ْق��َل��ُع ُم��َح��يَّ��اَه��ا ِب��َل��ثْ��ِم أَِذلُّ��َه��ا َف��ِإنِّ��ي نَ��ْف��ِس��ي تَ��تُ��ْب َل��ْم إِذَا

ذلك بعد ثم كفاية. القدر هذا ففي اجليس، سيدها: لها قال شعرها، من فرغت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك …
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اجليس، سيدها: لها قال شعرها من فرغت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بنفيس طهن ونقَّ السنية، الخلع وألبسهن بينهن أصلح ذلك بعد ثم كفاية. القدر هذا ففي
هؤالء من أحسن زمان وال مكان يف املؤمنني أمري يا رأيت فما والبحرية. الربية الجواهر

الحسان. الجواري
محمد، يا له: وقال عليه، أقبل البرصي محمد من الحكاية هذه املأمون سمع فلما
سيدهن؟ من لنا تشرتيهن أن يمكنك وهل ؟ محالٍّ وسيدهن الجواري لهؤالء تعرف هل
مفارقتهن. يمكنه وال بهن، مغرم سيدهنَّ أن بلغني قد املؤمنني، أمري يا محمد: له فقال
ذلك مبلغ فيكون دينار، آالف عرشة جارية كل يف سيدهن إىل معك خذ املأمون: فقال
محمد فأخذ منه. واشِرتُهنَّ منزله، إىل ه وتوجَّ صحبتك فاحملها دينار، ألف ستني الثمن
املؤمنني أمري بأن أخربه الجواري سيد إىل وصل فلما به، ه وتوجَّ القدر ذلك منه البرصي
إليه، وأرسلهن املؤمنني أمري خاطر ألجل ببيعهن فسمح املبلغ، بذلك منه اشرتاءهن يريد
معهن فيه يجلس وصار لطيًفا، مجلًسا لهن هيَّأ املؤمنني أمري إىل الجواري وصلت فلما
وقد كالمهن، وحسن ألوانهن، واختالف وجمالهن، حسنهن من ب تعجَّ وقد وينادمنَُه،
صرب له يكن لم ملا باعهن الذي األول سيدهنَّ إن ثم الزمان. من مدة ذلك عىل استمر
من للجواري عنده ما فيه إليه يشكو املأمون املؤمنني أمري إىل كتابًا أرسل فراقهن، عىل

األبيات: هذه ضمنه ومن الصبابات،

َس��َالِم��ي اْل��ِم��َالِح ��تَّ��ِة ال��سِّ َف��َع��َل��ى ِح��َس��اٍن ِم��َالٍح ِس��تُّ َس��َل��بَ��تْ��ِن��ي
َوَط��َع��اِم��ي َونُ��ْزَه��ِت��ي َوَش��َراِب��ي َوَح��يَ��اِت��ي َونَ��اِظ��ِري َس��ْم��ِع��ي ُه��نَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

بوجهها. كان أثًَرا فَقبَّل إليها نفُسه ومالت بَْدر، فكأنها عنها كشف

َم��نَ��اِم��ي ِط��ي��ُب بَ��ْع��َدُه��نَّ ذَاِه��ٌب ِوَص��اًال ُح��ْس��ِن��ِه��نَّ ِم��ْن أَْس��لُ��و َل��ْس��ُت
اْألَنَ��اِم بَ��يْ��َن ُخ��ِل��ْق��ُت َم��ا َل��يْ��تَ��ِن��ي َوبُ��َك��اِئ��ي َح��ْس��َرتِ��ي ُط��وَل يَ��ا آِه
ِب��ِس��َه��اِم َرَم��يْ��نَ��ِن��ي َك��ِق��ِس��يٍّ ُج��ُف��وٌن َزانَ��ُه��نَّ َق��ْد وَُع��يُ��وٍن

الفاخرة، املالبس من الجواري كسا املأمون الخليفة يد يف الكتاب ذلك وقع فلما
الفرح غاية بهن وفرح إليه فوصلن سيدهن، إىل وأرسلهن دينار، ألف ستني وأعطاهن
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اللذات، هادم أتاهم أن إىل وأهناه، عيش أطيب يف معهن وأقام املال، من إليه أتى مما أكثر
الجماعات. ومفرِّق

شديًدا، قلًقا ليلة ذات قلق الرشيد هارون املؤمنني أمري الخليفة أن يُحَكى ومما
سرت، عليها مقصورة إىل انتهى حتى قرصه جوانب يف يتمىش فقام عظيًما، فكًرا وتفكََّر
نائم، إنسان كأنه أسود يشء التخت ذلك وعىل تختًا، صدرها يف فرأى السرت ذلك فرفع
بباطية وإذا منه، ب ويتعجَّ ذلك إىل ينظر هو فبينما شمعة، يساره وعىل شمعة يمينه وعىل
وقال: نفسه يف تعجب املؤمنني أمري ذلك رأى فلما عليها، والكأس عتيًقا خمًرا مملوءة
وقد نائمة صبية فوقه الذي فرأى التخت من َدنَا ثم األسود؟ هذا ملثل الصحبة هذه أتكون
الكأس الخليفة فمأل تمامه، ليلة البدر كأنها فرآها وجهها عن فكشف بشعرها، تجللت
من فانتبهت بوجهها، كان أثًرا فقبََّل إليها نفسه ومالت خدها، ورد عىل ورشبه الخمر من
تضيفونه كي َحيِّكم يف طارق ضيف فقال: الخرب؟ هذا ما هللا أمني يا قائلة: وهي منامها
أخذت ثم مًعا، فرشبَا الرشاب َمِت قدَّ ثم والبرص. مني بالسمع نعم قالت: السحر. وقت إىل
األوىل الطريقة إىل عادت ثم طريقة، وعرشين إحدى عليه ورضبت أوتاره وأصلحت العود

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات وأطربت

َع��اِش��ُق َل��َك أَنَّ��ِن��ي َع��نِّ��ي يُ��َخ��بِّ��ُر نَ��اِط��ُق َل��َك ُم��ْه��َج��ِت��ي ِف��ي اْل��َه��َوى ِل��َس��اُن
َخ��اِف��ُق ِف��َراِق��َك ِم��ْن َج��ِري��ٌح َوَق��ْل��ٌب ُم��ْع��ِرٌب َس��ْق��ِم��َي َف��ْرِط َع��ْن َش��اِه��ٌد َولِ��ي
َس��َواِب��ُق َوال��دُُّم��وُع َم��ِزي��ٌد َوَوْج��ِدي أَذَابَ��ِن��ي َق��ْد الَّ��ِذي اْل��ُح��بَّ أَْك��تُ��ِم َوَل��ْم
َس��اِب��ُق اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي ال��ل��ِه َق��َض��اءُ َوَل��ِك��ْن اْل��َه��َوى َم��ا ُح��بِّ��َك َق��بْ��َل أَْدِري ُك��نْ��ُت َوَم��ا

الصباح شهرزاد وأدرك املؤمنني. أمري يا مظلومة أنا قالت: شعرها من فرغت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت
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ولَِم قال: املؤمنني. أمري يا مظلومة أنا قالت: الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يهبني أن وأراد درهم آالف بعرشة مدة من اشرتاني ولدك إن قالت: ظلمِك؟ وَمن ذلك؟
املقصورة. هذه يف عنك يحجبني أن وأمرته املذكور الثمَن عمك ابنُة إليه فأرسَلْت لك،
تعاىل. هللا شاء إن فقال: عندي. غٍد ليلة تكون أن عليك تمنَّيُْت قالت: عيلَّ. تََمنِّي لها: فقال
يجده، فلم نواس أبي إىل وأرسل مجلسه إىل توجه الصباح أصبح فلما ومىض، تركها ثم
بعد عىل أنفقها درهم ألف عىل الخمارات بعض يف مرتهنًا فرآه عنه يسأل الحاجب فأرسل
عليه أنفق مليح أمرد مع له وقع وما قصته عليه فَقصَّ حاله، عن الحاجب فسأله امُلْرد،
اصرب له: فقال معذور. فأنت ذلك يستحق كان فإن إياه، أَِرني له: فقال درهم، األلف
وعليه عليهما ودخل أقبََل قد باألمرد وإذا الحديث يف هما فبينما الساعة. هذه يف تراه وأنت
صعد نواس أبو شاَهَده فلما أسود، ثوب تحته ومن أحمر، ثوب تحته ومن أبيض، ثوب

األبيات: هذه وأنشد الزفرات

ِم��َراِض َوأَْج��َف��اٍن ِب��أَْح��َداٍق بَ��يَ��اِض ِم��ْن َق��ِم��ي��ٍص ِف��ي تَ��بَ��دَّى
َراِض ِب��ال��تَّ��ْس��ِل��ي��ِم ِم��نْ��َك َوإِنِّ��ي تُ��َس��لِّ��ْم َوَل��ْم َع��بَ��ْرَت َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
اْع��ِت��َراِض ِب��َال يَ��َش��اءُ َم��ا َويَ��ْخ��لُ��ُق َوْرًدا يْ��َك َخ��دَّ َك��َس��ا َم��ْن تَ��بَ��اَرَك
انْ��ِت��َق��اِض َغ��يْ��ِر ِم��ْن ��نْ��ِع ال��صُّ بَ��ِدي��ُع َربِّ��ي َف��ِإنَّ اْل��ِج��َداَل دَِع َف��َق��اَل:
بَ��يَ��اِض ِف��ي بَ��يَ��اٍض ِف��ي بَ��يَ��اٌض َح��ظِّ��ي ِم��ثْ��ُل َوْج��ِه��ي ِم��ثْ��ُل َف��ثَ��ْوِب��ي



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

رآه فلما األحمر، الثوب فوق من األبيض الثوب نزع الكالم هذا األمرد سمع فلما
األبيات: هذه وأنشد التعجبات أكثر نواس أبو

ِب��اْل��َح��ِب��ي��ِب ��ُب يُ��َل��قَّ ِل��ي َع��ُدوٌّ َش��ِق��ي��ٍق ِم��ْن َق��ِم��ي��ٍص ِف��ي تَ��بَ��دَّى
َع��ِج��ي��ِب ِزيٍّ ِف��ي أَْق��بَ��ْل��َت َوَق��ْد بَ��ْدٌر أَنْ��َت ��ِب: ال��تَّ��َع��جُّ ِم��َن َف��ُق��ْل��ُت
اْل��ُق��لُ��وِب ِب��َدِم َص��بَ��ْغ��تَ��ُه أَنْ��َت أَْم َه��ذَا َك��َس��تْ��َك َوْج��نَ��تَ��يْ��َك أَُح��ْم��َرُة
اْل��َم��ِغ��ي��ِب َش��َف��ِق ِم��ْن اْل��َع��ْه��ِد َق��ِري��َب َق��ِم��ي��ًص��ا ِل��ي أَْه��َدْت ��ْم��ُس ال��شَّ َف��َق��اَل:
َش��ِق��ي��ِق ِف��ي َش��ِق��ي��ٍق ِف��ي َش��ِق��ي��ٌق َخ��دِّي َوَل��ْوُن َواْل��ُم��َداُم َف��ثَ��ْوِب��ي

األسود، الثوب يف وبقي األحمر الثوب األمرد خلع شعره، من نواس أبو فرغ فلما
األبيات: هذه وأنشد االلتفات، إليه أكثر نواس أبو رآه فلما

اْل��ِع��بَ��اِد َع��َل��ى ال��ظَّ��َالِم ِف��ي تَ��َج��لَّ��ى َس��َواِد ِم��ْن َق��ِم��ي��ٍص ِف��ي تَ��بَ��دَّى
َواْألََع��اِدي اْل��َح��َواِس��َد َوأَْش��َم��تَّ تُ��َس��لِّ��ْم َوَل��ْم َع��بَ��ْرَت َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
َس��َواِد ِف��ي َس��َواٍد ِف��ي َس��َواٌد َح��ظِّ��ي ِم��ثْ��ُل َش��ْع��ِرَك ِم��ثْ��ُل َف��ثَ��ْوبُ��َك

وأخربه الخليفة إىل فرجع وغرامه، نواس أبي بحال علم الحاجب ذلك رأى فلما
نواس أبي إىل بها ويرجع يأخذها أن الحاجب وأمر درهم ألف الخليفة فأحرض بحاله،
به وتوجه وخلَّصه نواس أبي إىل الحاجب بها فرجع الرهن، من ويخلصها عنه ويدفعها
هللا أمني «يا فيه: يكون شعًرا أنشدني الخليفة: له قال يديه بني وقف فلما الخليفة، إىل
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك املؤمنني. أمري يا وطاعة سمًعا فقال: الخرب؟» هذا ما

املباح. الكالم
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أنشد ثم املؤمنني. أمري يا وطاعة سمًعا قال: نواس أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األبيات: هذه

اْل��ِف��َك��ْر َوأَْك��ثَ��ْرُت ِج��ْس��ِم��ي َف��انْ��َض��نَ��ى ��َه��ْر َوال��سَّ ِب��اْل��َع��َواِدي َل��يْ��ِل��ي َط��اَل
اْل��َح��َج��ْر َم��َق��اِص��ي��ِر ِف��ي َط��ْوًرا ثُ��مَّ تَ��اَرًة َم��َح��لِّ��ي ِف��ي أَْم��ِش��ي ُق��ْم��ُت
��َع��ْر ِب��ال��شَّ تَ��َغ��طَّ��ْت َق��ْد َوبُ��يَ��يْ��َض��ُه أَْس��َوَد َش��ْخ��ًص��ا َع��يْ��نَ��اَي َف��َرأَْت
اْل��َم��َط��ْر َوْق��ِت ِف��ي َك��اْل��ُغ��ْص��ِن تَ��نْ��ثَ��ِن��ي َزاِه��ٍر ِت��مٍّ بَ��ْدِر ِم��ْن َل��َه��ا يَ��ا
اْألَثَ��ْر َوَق��بَّ��ْل��ُت أَْق��بَ��ْل��ُت ثُ��مَّ ِب��َه��ا َم��ْف��تُ��ونً��ا اْل��َخ��ْم��َر َف��َش��ِربْ��ُت
��َج��ْر ال��شَّ أَْوَراِق تَ��ْص��ِف��ي��َق ��َق��ْت َص��فَّ َغ��ْش��يَ��ِت��َه��ا ِف��ي َوْه��َي َف��اْس��تَ��َف��اَق��ْت
اْل��َخ��بَ��ْر؟ َه��ذَا َم��ا ال��ل��ِه أَِم��ي��َن يَ��ا َق��اِئ��َل��ًة ِل��ي َوْه��َي َج��اءَْت بَ��ْع��ُد
��َح��ْر ال��سَّ َوْق��ِت إَِل��ى اْل��َم��أَْوى يَ��ْرتَ��ِج��ي َح��يِّ��ُك��ْم ِف��ي َط��اِرٌق َض��يْ��ٌف ُق��ْل��ُت:
َواْل��بَ��َص��ْر ِب��َس��ْم��ِع��ي ��يْ��َف ال��ضَّ أُْك��ِرُم َس��يِّ��ِدي ِب��ُس��ُروٍر َف��أََج��ابَ��ْت:

وتوجه يده من الخليفة أخذه ثم معنا. حاًرضا كنَت كأنك هللا قاتلك الخليفة: له فقال
التعجبات أكثر أزرق، وقناع زرقاء بدلة عليها وكان نواس أبو رآها فلما الجارية، إىل به

األبيات: هذه وأنشد

��ِق��ي تَ��تَ��َرفَّ أَْن ِب��ال��ل��ِه نَ��اَش��ْدتُ��َك اْألَْزَرِق اْل��ِق��نَ��اِع ِف��ي ِل��ْل��َم��ِل��ي��َح��ِة ُق��ْل
ِق تَ��َش��وُّ ُك��لِّ َزَف��َراُت ِب��ِه َه��اَج��ْت َح��ِب��ي��بُ��ُه َج��َف��اُه إِذَا اْل��ُم��ِح��بَّ إِنَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ُم��ْح��َرِق َص��بٍّ َل��َق��ْل��ِب َرثِ��ي��ِت َه��الَّ َزانَ��ُه بَ��يَ��اٍض َم��ْع ُح��ْس��ِن��َك َف��ِب��َح��قِّ
اْألَْح��َم��ِق َك��َالَم ِف��ي��ِه تَ��ْق��بَ��ِل��ي َال اْل��َه��َوى َع��َل��ى َوَس��اِع��ِدي��ِه َع��َل��يْ��ِه ِح��نِّ��ي

العود أخذت ثم للخليفة، الرشاب الجارية قدَّمت شعره، من نواس أبو فرغ فلما
األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات وأطربت بيدها

��ُم ُم��نَ��عَّ ِف��ي��َك َواْل��َغ��يْ��ُر َوتُ��بْ��ِع��ُدِن��ي َوتَ��ْظ��ِل��ُم َه��َواَك ِف��ي َغ��يْ��ِري أَتُ��نْ��ِص��ُف
يَ��ْح��ُك��ُم ِب��اْل��َح��ِق��ي��َق��ِة َع��َس��اُه إَِل��يْ��ِه َش��َك��ْوتُ��ُك��ْم َق��اٍض ��اِق ِل��ْل��ُع��شَّ َك��اَن َوَل��ْو
أَُس��لِّ��ُم بَ��ِع��ي��ٍد ِم��ْن َع��َل��يْ��ُك��ْم َف��ِإنِّ��ي ِب��بَ��اِب��ُك��ْم أَُم��رَّ أَْن تَ��ْم��نَ��ُع��ونِ��ي َف��ِإْن

ناوله ثم رشده، عن غاب حتى نواس أبي عىل الرشاب بإكثار أمر املؤمنني أمري إن ثم
وتخفيه، يده من القدح تأخذ أن الخليفة فأمرها يده، يف واستدامه جرعة منه فرشب قدًحا
ووقف يده يف سيفه سحب الخليفة إن ثم أفخاذها، بني وأخفته يده من القدح فأخذت
فطار الخليفة، يد يف مسلوًال السيف فوجد فاستفاق بالسيف، ووكزه نواس أبي رأس عىل
رضبت وإال قدحك عن فيه وأخربني شعًرا أنشدني الخليفة: له فقال رأسه، من ْكر السُّ

األبيات: هذه فأنشد عنقك.

��ْة ِل��صَّ ال��ظَّ��بْ��يَ��ُة َص��اَرِت ��ْة ِق��صَّ أَْع��َظ��ُم ��ِت��ي ِق��صَّ
��ْة َم��صَّ ِم��نْ��ُه َواْم��ِت��َص��اِص��ي ُم��َداِم��ي َك��أَْس َس��َرَق��ْت
��ْة َغ��صَّ ِم��نْ��ُه ِب��ُف��َؤاِدي َم��َك��اٍن ِف��ي َس��تَ��َرتْ��ُه
��ْة ِح��صَّ ِف��ي��ِه ِل��ْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة َوَق��اًرا ��ي��ِه أَُس��مِّ َال

وأمر قلت. ما قبلنا قد ولكن ذلك؟ علمَت أين من هللا، قاتلك املؤمنني: أمري له وقال
مرسوًرا. وانرصف دينار وألف بخلعة له

ذهب من والصحن الرجل حكاية

وخرج وعياله أهله فرتك الحال، عليه وضاق الديون عليه كثرت رجًال أن يُحَكى ومما
عظيمة األسوار، عالية مدينة عىل مدة بعد أقبََل أن إىل سائًرا يزل ولم وجهه، عىل هائًما
فَمرَّ السفر، وأتعبه الجوع به اشتدَّ وقد واالنكسار، الذل حالة يف وهو فدخلها البنيان،
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٣٤٠ الليلة كانت فلما

يف دخلوا أن إىل معهم فذهب هني، متوجِّ األكابر من جماعة فرأى شوارعها بعض يف
يف جالس رجل إىل انتهوا أن إىل داخلني يزالوا ولم معهم، فدخل امللوك، محلَّ يشبه محلٍّ
أبناء من كأنه والخدم الغلمان وحوله جسيمة، وجاللة عظيمة هيئة يف وهو املكان، صدر
األمر ذلك من الوهم املذكور الرجل فأخذ مثواهم، وأكرم إليهم قام رآهم فلما الوزراء،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك رآه. مما واندهش
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٣٤١ الليلة كانت فلام

مما واندهش األمر، ذلك من الوهم أخذه املذكور الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل خائًفا وكرب؛ حرية يف وهو ورائه إىل َر فتأخَّ والحشم، والخدم البنيان حسن من رآه
جالس هو فبينما أحد، يراه ال بحيث الناس عن بعيًدا وحده محل يف جلس حتى نفسه،
أعناقها ويف والديباج، القز أنواع وعليها الصيد، كالب من كالب أربعة ومعه رجل أقبل إذ
وأتى غاب ثم له، منفرد محل يف منها واحد كلَّ فربط الفضة، بسالسل الذهب من أطواق
صحنه واحد لكل ووضع الفاخرة، األطعمة من طعاًما مآلن الذهب من بصحن كلب لكل
أن ويريد جوعه شدة من الطعام إىل ينظر الرجل هذا فصار مىضوتركها، ثم انفراد، عىل
فألهمه إليه نظر منها كلبًا إن ثم منها، الخوف فيمنعه معه، ويأكل منها كلٍب إىل يتقدَّم
وأراد أكتفى، حتى وأكل فأقبل إليه، وأشار الصحن عن َر فتأخَّ حاله، معرفة تعاىل هللا
بيده، له وألقاه لنفسه الطعام من فيه بما الصحن يأخذ أن الكلب إليه فأشار يذهب أن
الصحن فباع أخرى، مدينة إىل ساَفَر ثم أحد، يتبعه ولم وسار الدار من وخرج فأخذه
وكثر الديون، من عليه كان ما وقىض معه ما فباع بلده، إىل وتوجه بضائع بثمنه وأخذ
وبعد الزمان، من مدًة بلده يف مقيًما يزل ولم عميمة، وبركة زائدة نعمة يف وصار رزقه
مليحة هدية له وآخذ الصحن، صاحب مدينة إىل أسافر أنني بد ال نفسه: يف قال ذلك
به، تليق هدية أخذ إنه ثم كالبه. من كلٌب به عيلَّ أنَعَم الذي الصحن ثمَن له وأدفع الئقة،
املدينة، تلك إىل وصل حتى وليايل أياًما مسافًرا يزل ولم وساَفَر، الصحن ثمن معه وأخذ
باليًا، طلًال إال يََر فلم محله، عىل أقبل حتى شوارعها يف فمىش به، االجتماع وأراد فدخلها



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

القلب منه فارتجف تنكََّرْت، قد وحاًال َْت، تغريَّ قد وأحواًال قفرت، قد ودياًرا ناعيًا، وغرابًا
قال: َمن قول وأنشد والبال،

َوال��تُّ��َق��ى اْل��َم��َع��اِرِف ِم��َن اْل��ُق��لُ��وُب َخ��َل��ِت َك��َم��ا َخ��بَ��ايَ��اَه��ا ِم��ْن ال��زََّوايَ��ا َخ��َل��ِت
ال��نَّ��َق��ا ذَاَك اْل��تَ��َق��ى َوَال ال��ظِّ��بَ��اءُ ِت��ْل��َك ِغ��ْزَالنُ��ُه َف��َم��ا اْل��َواِدي َوتَ��نَ��كَّ��َر

اآلخر: وقول

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

الدهر أيدي بها صنَعْت ما ورأى البالية، األطالل تلك شاَهَد ملا الرجل ذلك إن ثم
مسكينًا رجًال فرأى والتفت الخرب، عن الخرب أغناه األثر، إال العني بعد يجد ولم عالنيًة،
الدهر صنع ما هذا، يا فقال: الجلمود، الحجر إليها ويحن الجلود منها تقشعر حالة يف
الحادث سبب وما الزاهرة؟ ونجوسه السافرة بدوره وأين املكان؟ هذا بصاحب والزمان
تراه، الذي املسكني هذا هو له: فقال جدرانه؟ غري فيه يبَق لم حتى بنيانه عىل حدث الذي
مَلن وموعظًة اقتدى، به مَلن عربًة الرسول كالم يف أن تعلم أََما ولكن عراه، مما يتأوَّه وهو
وضعه. إال الدنيا هذه من شيئًا يرفع أالَّ تعاىل هللا عىل ا حقٍّ إنَّ ملسو هيلع هللا ىلص: قال حيث اهتدى؛
صاحب أنا عجب، الدهر انقالب مع فليس سبب، من األمر هذا مآل عن سؤالك كان فإن
وتَُحفه الفاخرة، وأحواله السافرة، بدوره وصاحب وبانيه، وماِلكه وُمنِشئه املكان هذا
هذه يف ني وصريَّ واملال، الخدم فأذهب مال، قد الزمان لكن الباهية، وجواريه الزاهية،
سبب، من هذا لسؤالك بد ال لكن كامنة، عنده كانت بحوادث ودهمني الراهنة، الحالة
له: وقال وغصة، ألم يف وهو القصة بجميع الرجل فأخربه العجب. واترك عنه فأخربني
لغناي سببًا كان فإنه أخذته الذي صحنك وثمن ترغب، النفوس فيها بهدية جئتَُك قد
الرجل فهزَّ والحرص، الهم من عندي كان ما ولزوال قفر، وهو ربعي ولعمار الفقر، بعد
عاقل، من يكون ال األمر هذا فإن مجنونًا؛ أظنك هذا، يا وقال: واشتكى، وأنَّ وبكى، رأسه
تكرََّم فيما فرجوعي فيه؟ أنا وأرجع الذهب من بحصٍن كالبنا من كلب عليك يتكرَّم كيف
يساوي يشء منك إيلَّ يصل ال وهللا والوصب، الهمِّ أشد يف كنُت ولو العجب، من كلبي به
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٣٤١ الليلة كانت فلما

راجًعا وانرصف قدَميْه الرجل فقبل والسالمة. بالصحة جئَت حيث من فامِض قالمة،
البيت: هذا أنشد ووداعه فراقه عند إنه ثم عليه، يثني

��َالُم ال��سَّ َواْل��ِك��َالِب ال��نَّ��اِس َف��َع��َل��ى َج��ِم��ي��ًع��ا َواْل��ِك��َالُب ال��نَّ��اُس ذََه��َب

أعلم. وهللا

اإلسكندرية اللصووايل حكاية

يف جالس هو فبينما الدين، حسام له يقال واٍل اإلسكندرية بثغر كان أنه يُحَكى ومما
هذه دخلُت أني الوايل، موالنا يا اعلم له: وقال جندي رجل عليه أقبل إذ ليلة ذات دسته
وجدُت انتبهُت فلما الليل، ثلث إىل فيه فنمُت كذا خان يف ونزلت الليلة، هذه يف املدينة
الوايل وصل حتى كالمه يتم فلم دينار، ألف فيه كيس منه ق ُرسِ وقد مرشوًطا ُخْرجي
فلما الصباح، إىل بسجنهم وأمر الخان، يف َمن جميع بإحضار وأمرهم املقدمني وأحرض
صاحب الجندي بحرضة الناس هؤالء وأحرض العقوبة، آلة بإحضار أمر الصبح جاء
وأدرك الوايل. يدي بني وقف حتى الناس وشقَّ أقبل قد برجل وإذا عقابهم، وأراد الدراهم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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الناس وشقَّ أقبََل قد برجل وإذا عقابهم، أراد الوايل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فإنهم كلهم الناس هؤالء أطلق األمري، أيها فقال: والجندي، الوايل يَدِي بني وقف حتى
ثم ُخْرجه. من أخذتُه الذي الكيس هو وها الجندي، هذا ماَل أخذت الذي وأنا مظلومون،
وتسلَّمه، مالك خذ للجندي: الوايل فقال والجندي، الوايل يدي بني ووضعه كمه من أخرجه
الرجل ذلك عىل يثنون الحارضين وجميع الناس وصار سبيل. الناس عىل لك بقي فما
وأحرضت بنفيس إليك جئُت أني الشطارة ما األمري، أيها قال: الرجل إن ثم له، ويدعون
وكيف الوايل: له فقال الجندي. هذا من ثانيًا الكيس أخذ يف الشطارة وإنما الكيس، هذا
الصيارف سوق مرصيف يف واقًفا كنُت إني األمري، أيها فقال: أخذتَه؟ حني شاطر يا فعلَت
إىل زقاق من فتبعته الكيس، هذا يف ووضعه الذهب هذا رصف ملا الجندي هذا رأيت إذ
ورصت بلد، إىل بلد من فتبعته ساَفَر إنه ثم سبيًال، منه املال أْخِذ إىل يل أجد فلم زقاق،
دخل حتى تبعته املدينة هذه دخل فلما أخذه، عىل قدرت فما الطريق أثناء يف عليه أحتال
قليًال إليه فمشيُت غطيَطه، وسمعُت نام حتى ورصدته جانبه إىل فنزلت الخان، هذا يف
بني من الكيس وأخذ يده وَمدَّ هكذا، الكيس وأخذت السكني، بهذه الُخْرج وقطعت قليًال
ويعتقدون إليه، ينظرون والناس والجندي الوايل خلف إىل َر وتأخَّ والجندي، الوايل أيادي
فصاح بركة، يف نفسه ورمى جرى قد به وإذا الُخْرج، من الكيس أخذ كيف يُِريهم أنه
حتى الدرج، يف ونزلوا ثيابهم نزعوا فما خلفه. وانزلوا الحقوه وقال: حاشيته عىل الوايل
اإلسكندرية ة أِزقَّ أن وذلك يجدوه، فلم عليه وفتشوا سبيله، حال إىل مىض الشاطر كان
لك يبَق لم للجندي: الوايل فقال الشاطر، يحصلوا ولم الناس ورجع بعضها، إىل تنفذ كلها
ضاع وقد الجندي فقام حفظتَه. وما مالك وتسلَّْمَت غريمك عرفت ألنك ؛ حقٌّ الناس عند

تعاىل. هللا فضل من ذلك وكل والوايل، الجندي يدي من الناس وخلصت ماله، عليه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الثالثة النارصوالوالة امللك حكاية

ووايل القاهرة، وايل األيام؛ بعض يف الثالثة الوالة أحرض النارص امللك أن يُحَكى ومما
يف له وقع ما بأعجب يخربني منكم واحد كل أن أريد وقال: القديمة، مرص ووايل بوالق،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك واليته. مدة
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منكم واحد كل أن أريد الثالثة: للوالة قال النارص امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
القاهرة: وايل قال ثم والطاعة، بالسمع فأجابوه واليته. مدة يف له وقع ما بأعجب يخربني
عدالن املدينة بهذه كان أنه واليتي، مدة يف وقع ما أعجب أن السلطان موالنا يا اعلم
وما والفساد، الرشاب ورشب النساء بحب ُموَلعني وكانَا والجراحات، الدماء عىل يشهدان
والنقليني ارين الخمَّ فأوصيت ذلك، عن وعجزُت بها منهما ألنتقم بحيلٍة عليهما قدرت
متى الشاهدين بهذين يخربوني أن للفساد، ة املعدَّ البيوت وأرباب والشماعني والفكهانيني
أو اشرتيا وإن متفرقني، أو بعضهما مع كانا سواء يُفِسدان، أو يرشبان مكان يف كانَا
سمًعا فقالوا: عني. يخفوه فال للرشاب، املعدَّة األشياء من شيئًا منهم أحدهما اشرتى
الشاهدين أن اعلم موالنا، يا وقال: ليًال رجل إيلَّ حرض أنه األيام بعض يف فاتفق وطاعة.
يُْت وتخفَّ فقمُت عظيم. منكر يف وأنهما فالن، دار يف الفالني، الدرب يف الفالني، املكان يف
حتى ماشيًا أََزْل ولم غالمي، غري معي أحد من ليس منفرًدا، إليهما ومضيت وغالمي أنا
فدخلُت أنت؟ َمن وقالت: الباب يل وفتحت جارية إيلَّ فأتت وطرقته، الباب عىل وقفت
ومن بغايا، نساء وعندهم جلوًسا الدار وصاحب الشاهدين فرأيُت جوابًا، عليها أردَّ ولم
يل: وقالوا املقام صدر يف وأَْجَلسوني وعظَّموني إيلَّ قاموا رأوني فلما كثري، يشء الرشاب
فزع، وال مني خوف غري من واستقبلوني ظريف. ونديم عزيز، ضيف من بك مرحبًا
وليس دينار ثالثمائة ومعه عاد ثم ساعة، وغاب عندنا من الدار صاحب قام ذلك وبعد
ويف هتيكتنا، من أكثر عىل تقدر أنك الوايل موالنا يا اعلم وقالوا: يشء، الخوف من عنده
وتسرت القدر هذا تأخذ أن فالرأي التعب، إال ذلك من عليك يعود ال ولكن تعزيرنا، يديك
فقلت والثواب. األجر ولك الستريين، عباده من ويحب الستار، اسمه تعاىل هللا فإن علينا،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أخرى مرة عليهم قدرت وإذا املرة، هذه يف عليهم واسرت منهم، الذهب هذا خذ نفيس: يف
منهم. فانتقم

يف أشعر فما أحد، بي يشعر ولم وانرصفت وتركتهم، منهم وأخذتُه املال يف فطمعت
يدعوك. فإنه القايض كلِّم ْل تفضَّ الوايل أيها وقال: إيلَّ جاء القايض ورسول إال يوم ثاني
الشاهدين رأيت عليه دخلت فلما ذلك، سبب ما اعلم وال القايض إىل ومضيت معه فقمت
وادََّعى الدار صاحب فقام عنده، جالسني دينار الثالثمائة أعطاني الذي الدار وصاحب
الشاهدان هذان فيه وشهد مسطوًرا فخرج اإلنكار، وسعني فما دينار، بثالثمائة عيلَّ
بدفع فأمرني الشاهدين، بشهادة القايض عند ذلك فثبت دينار، بثالثمائة عيلَّ العدالن
لهم ونويت فاغتظت دينار، الثالثمائة مني أخذوا حتى عندهم من خرجت فما املبلغ، ذلك
يل وقع ما أعجب وهذا الخجل، غاية يف وأنا وانرصفت تنكيلهم عدم عىل وندمت سوء، كل

واليتي. مدة يف
واليتي مدة يف يل وقع ما فأعجب السلطان، موالنا يا أنا وأما وقال: بوالق وايل فقام
قدامي وما ورائي ما وبعُت ذلك بي فأرضَّ دينار، ألف ثالثمائة الدين من عيلَّ كمل أنه
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك زيادة. غري من دينار ألف مائة فجمعُت بيدي، كان وما

املباح. الكالم عن
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فجمعت قدامي، وما ورائي ما بعت قال: بوالق وايل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ليلة داري يف جالس أنا فبينما عظيمة، حرية يف وبقيت زيادة، غري من دينار ألف مائة
َمن انظر الغلمان: لبعض فقلت الباب، يطرق بطارق وإذا الحال، هذا يف وأنا الليايل من
له: فقلُت الفرائص، مرتعد اللون، متغريِّ الوجه، مصفرُّ وهو إيلَّ عاد ثم فخرج بالباب.
وسطه ويف سيف، ومعه الجلد، من ثياب وعليه عريانًا، رجًال بالباب إن فقال: دهاك؟ ما
َمن ألنظر وخرجُت يدي يف السيف فأخذت يطلبك. وهو هيئته عىل جماعة ومعه سكني،
هذه يف لصوصوغنمنا إننا فقالوا: شأنكم؟ ما لهم: فقلت الغالم، قال كما بهم وإذا هؤالء،
مهموم أنَت التي القضية هذه عىل بها لتستعني برسمك وجعلناها عظيمة، غنيمة الليلة
كبريًا صندوًقا يل فأحرضوا الغنيمة؟ وأين لهم: فقلت عليك. الذي يْن الدَّ بها وتسدَّ بسببها،
عيلَّ الذي يَْن الدَّ أسدُّ نفيس: يف وقلت فرحت رأيته فلما وفضة، ذهب من أواني ممتلئًا
ليس نفيس: يف وقلت الدار ودخلت فأخذته أخرى. مرًة يِْن الدَّ قدَر يل ويفضل هذا، من
عندي كانت التي دينار ألف املائة فأخذُت يشء، غري من يذهبون أدعهم أن املروءة من
ولم سبيلهم حال إىل الليل تحت ومضوا الدنانري فأخذوا صنعهم، وشكرت إليهم ودفعتُها
والقزير بالذهب مطليٍّا نحاًسا الصندوق يف ما رأيُت الصباح، أصبح فلما أحد، بهم يعلم
وازدْدُت معي، كانت التي الدنانري وضاعت ذلك عيلَّ فَعُظم درهم، خمسمائة كله يساوي

واليتي. زمن يف يل جرى ما أعجب وهذا ي، غمِّ عىل ا غمٍّ
يف يل جرى ما فأعجب أنا وأما السلطان، موالنا يا وقال: القديمة مرص وايل فقام
وأوصيُت وحده، خشبة عىل واحد كلَّ وجعلُت لصوص عرشَة شنقت أني واليتي، مدة
الغد من كان فلما منهم، أحًدا يأخذون الناس يرتكون وال يحفظونهم أنهم الحارسني
وأين هذا؟ فعل َمن للحارسني: فقلُت واحدة، خشبٍة عىل مشنوَقنْي فنظرُت ألنظرهم جئُت



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

اعلم فقالوا: أرضبهم أن فأردت ذلك، فأنكروا الثاني؟ املشنوق عليها كان التي الخشبة
التي والخشبة هو ق ُرسِ واحًدا مشنوًقا وجدنا انتبهنا فلما البارحة، نمنا أننا األمري أيها
عليه فقبضنا حمار، ومعه علينا أقبل قد مسافر فالح برجل وإذا منك، فخفنا عليها، كان
وما لهم: وقلُت ذلك من بُْت فتعجَّ الخشبة. هذه عىل ق ُرسِ الذي مكان وشنقناه وقتلناه
ندري. ال قالوا: فيه؟ وما لهم: قلت الحمار. عىل ُخْرج معه كان فقالوا: الفالح؟ مع كان
فلما مقطَّع، مقتول رجل فيه وإذا بفتحه، فأمرُت يدي بني فأحرضوه به. عيلَّ لهم: فقلُت
ذنب إال الفالح هذا شنق سبب كان ما هللا، سبحان نفيس: يف وقلت ذلك، من بُْت تعجَّ رأيته

للعبيد. م بظالَّ ربك وما املقتول، هذا

اللصوالصرييف حكاية

اللصوصفقال عىل مرَّ وقد ذهبًا، مآلن كيس معه كان الصيارف من رجًال أن يُحَكى ومما
ثم انظروا. فقال: تصنع؟ كيف له: فقالوا الكيس. هذا أخذ عىل أقدر أنا الشطار: من واحد
الراحة بيت فدخل حاقنًا، وكان الصفة عىل الكيس ورمى الصرييف فدخل منزله، إىل تبعه
بيت إىل وتبعته اإلبريق الجارية فأخذت ماء. إبريق هاتي للجارية: وقال الرضورة، إلزالة
بما وأعلمهم أصحابه إىل وذهب الكيس وأخذ اللص فدخل مفتوًحا، الباَب وترَكِت الراحة،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك جرى.
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بما وأعلمهم أصحابه إىل وذهب الكيس أخذ اللص أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إنسان كل وما شطارة، عملته الذي إن وهللا له: فقالوا والجارية، الصرييف مع له جرى
فيرضب الكيس، يجد فال الراحة، بيت من الصرييف يخرج الوقت هذا يف ولكن عليه، يقدر
فخلِّص شاطًرا كنَت فإْن عليه، تُشَكر شيئًا عملَت ما فكأنك أليًما، عذابًا ويعذِّبها الجارية
إن ثم والكيس. الجارية أخلِّص تعاىل هللا شاء إن لهم: فقال والعذاب. الرضب من الجاريَة
فقال الباب، عليه فدقَّ الكيس، ألجل الجارية يعاقب فوجده الصرييف دار إىل رجع اللص
شأنك؟ ما له: وقال إليه فخرج القيرسية. يف الذي جارك غالم أنا له: قال هذا؟ َمن له:
هذا بمثل ترمي كيف كلها، أحوالك َْت تغريَّ قد لك: ويقول عليك يسلِّم سيدي إن له: فقال
أن ولوال وراح. أخذه كان غريب أحٌد لقيه ولو وتخليه؟ وتروح الدكان باب عىل الكيس
قال: الصرييف رآه فلما إياه، وأراه الكيس أخرج ثم عليك. ضاع َلكان وحفظه رآه سيدي
ورقًة تكتب حتى إياه أعطيك ما وهللا له: فقال منه، ليأخذه يده ومدَّ بعينه. كييس هذا
وتسلَّْمتَه الكيس أخذَت أنك يف يصدِّقني أالَّ أخاف فإني مني، الكيس تسلَّْمَت أنك لسيدي
كما الكيس بوصول ورقًة له ليكتب الصرييف فدخل بختمك. وتختمها ورقة يل تكتب حتى

العذاب. من الجارية وخلصت سبيله، حال إىل بالكيس اللص فذهب له، ذكر

الطريق قوصوقاطع وايل حكاية

وإذا بيته، يف الليايل من ليلة ذات جالًسا كان قوص وايل الدين عالء أن يُحَكى ومما
رأس عىل صندوق ومعه الليل يف أتاه قد الهيئة، كامل واملنظر، الصورة حسن بشخص
به االجتماَع أريد أني األمريَ وأَْعِلم ادخل األمري: غلمان لبعض وقال الباب عىل ووقف خادم



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الهيئة عظيَم األمري رآه دخل فلما بإدخاله، فأمره بذلك، وأعَلَمه الغالم فدخل . رسٍّ أجل من
رجل أنا له: فقال حاجتك؟ ما له: وقال مثواه، وأكرم جانبه إىل فأجلسه الصورة، حسَن
تساعدني أن وأريد يَديْك، عىل تعاىل هللا إىل والرجوع ه التوجُّ وأريد الطريق، قطَّاع من
نحو قيمته يشء فيه الصندوق هذا ومعي نظرك، وتحت طرفك يف رصُت ألني ذلك؛ عىل
رأَس أجعلها حالًال دينار ألَف مالك خالص من وأعطني بها، أوىل فأنت دينار، ألف أربعني
فتح إنه ثم تعاىل. هللا عىل وأجرك الحرام عن بها وأستغني التوبة، عىل بها وأستعني ماٍل،
فأدهشه ولؤلؤ، وفصوص ومعادن وجواهر مصاغ به وإذا فيه، ما الوايل لريى الصندوق
وكان الفالني. الكيَس أْحِرضِ له: وقال خازنداره عىل وصاح شديًدا، فرًحا به وفرح ذلك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك دينار. ألف فيه
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الكيس أحرض له: وقال خازنداره عىل صاح الوايل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الرجل، لذلك أعطاه الكيس ذلك الخازندار أحرض فلما دينار، ألف فيه وكان الفالني.
الصباح أصبح فلما الليل، تحت سبيله حال إىل ومىض فعله، عىل وشكره منه فأخذه
جميع فوجد املصاغ، من فيه وما الصندوق ذلك أراه حرض فلما الصاغة، قيِّم الوايل أحرض
فَعُظم الزجاج، من كلها واللؤلؤ والفصوص الجواهر ورأى والنحاس، القزير من ذلك

تحصيله. عىل أحٌد يقدر فلم طلبه، يف وأرسل الوايل عىل ذلك

املهدي بن إبراهيم زواج حكاية

رأيت. ما بأعجب حدثنا املهدي: بن إلبراهيم قال املأمون املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
إىل امليش بي فانتهى للنزهة يوًما خرجت أني اعلم املؤمنني، أمري يا وطاعًة سمًعا قال:
ًا متحريِّ املؤمنني أمري يا ووقفت إليه نفيس فاشتاقت الطعام، رائحة فيه فشممت موضع،
خلفه ومن بشباك، أنا وإذا برصي فرفعت املوضع، ذلك دخول عىل وال امليض عىل أقدر ال
بذلك الطعام رائحَة ونسيُت رؤيتهما عند عقيل وطار منهما، أحسن رأيت ما وِمْعَصم كفٌّ
من قريب بخياط وإذا املوضع، ذلك إىل الوصول عىل الحيلة يف وأخذت واملعصم، الكف
فقال: الدار؟ هذه مَلن فقلت: السالم، عيلَّ فردَّ عليه، وسلَّْمُت إليه ْمُت فتقدَّ املوضع ذلك
التجار. إال ينادم ال وهو فالن، ابن فالن اسمه قال: اسمه؟ ما له: فقلت التجار. من لرجل
بصحبته الناس أخصُّ أنهما فأعلمني ذكيان، نبيالن رجالن أقبل إذ الكالم يف نحن فبينما
استبطأكما قد فداكما ُجِعلت لهما: وقلُت لقيتهما حتى دابتي فحرَّْكُت باسمهما، وأخربني



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

صاحب رآني فلما الرجالن، ودخل فدخلت الباب، إىل وصلنا حتى وسايرتهما فالن. أبو
جاءوا ثم املواضع، أرفع يف وأجلسني بي َب فرحَّ صاحبهما، أنني يف يشك لم معهما الدار
الكفُّ وبقي األطعمة، هذه من الغرض ببلوغ عيلَّ هللا َمنَّ قد نفيس: يف فقلت باملائدة،
صاحب وجعل باللطائف، محفوًفا فرأيته آَخر، موضع يف املنادمة إىل انتقلنا ثم واملعصم.
يالطفونني كذلك وهم ألضيافه، ضيف أني لظنِّه بالحديث عيلَّ ويُقِبل بي يتلطَّف املنزل
رشبنا حتى مالطفتي يف جميعهم يزل ولم املنزل، ربِّ صاحب أنني لظنِّهم املالَطَفة غايَة
الهيئة، وحسن الظرف غاية يف وهي بان، غصن كأنها جاريٌة علينا خرَجْت ثم أقداًحا،

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات وأطربَْت العود فأخذَِت

تَ��تَ��َك��لَّ��ُم َوَال تَ��ْدنُ��و َال َوإِيَّ��اَك ��نَ��ا يَ��ُض��مُّ بَ��يْ��تَ��نَ��ا أَنَّ َع��ِج��ي��بً��ا أََل��يْ��َس
تُ��ْض��َرُم ال��نَّ��اِر َع��َل��ى أَْك��بَ��اٍد َوتَ��ْق��ِط��ي��َع أَنْ��ُف��ٍس َس��َراِئ��َر تُ��بْ��ِدي أَْع��يُ��ٍن ِس��َوى
تُ��َس��لِّ��ُم َوَك��فٌّ أَْج��َف��اٍن َوتَ��ْك��ِس��ي��ُر َح��َواِج��ٍب وََغ��ْم��ُز أَْل��َح��اٍظ إَِش��اَرُة

الذي ِشْعرها ة وِرقَّ جمالها فرط من الطرب وأخذني املؤمنني أمري يا بالبيل فهيجت
من العود فرمت جارية. يا يشء عليِك بقي وقلُت: صنعتها ُحْسن عىل فحسدتُها به، غنَّْت
مني، كان ما عىل فندمُت مجالسكم؟ يف السفهاء تحرضون كنتم متى وقالْت: غضبًا يدها
عني، اللوم لدفع حيلًة أََر ولم أملت ما جميع فاتني قد فقلت: عيلَّ، أنكروا قد القوم ورأيت
القوم: فقال بها. رضبَْت التي الطريقة من فاتها ما ُ أبنيِّ أنا وقلت: عوًدا طلبت أنني إال

األشعار: بهذه وغنَّيُْت األوتار منه فأصلحُت عوًدا، يل أحرضوا ثم وطاعة. سمًعا

َج��َس��ِدْه َع��َل��ى تَ��ْج��ِري َم��َداِم��ُع��ُه َص��بٌّ َك��َم��ِدْه َع��َل��ى َم��ْط��ِويٍّ��ا ُم��ِح��بُّ��ِك َه��ذَا
َك��ِب��ِدْه َع��َل��ى أُْخ��َرى َويَ��ٌد آَم��اَل��ُه َراِج��يَ��ًة ال��رَّْح��َم��َن تَ��ْس��أَُل يَ��ٌد َل��ُه
َويَ��ِدْه َع��يْ��ِن��ِه ِم��ْن َم��ِن��يَّ��تُ��ُه َك��انَ��ْت تَ��ِل��ًف��ا ِع��ْش��ِق��ِه ِم��ْن َه��اِل��ًك��ا يَ��َرى َم��ْن يَ��ا

علمُت ما وهللا سيدي، يا إليك املعذرة وقالت: تقبِّلها رجيل عىل وانَكبَّْت الجارية فوثبَِت
طربوا بعدما وتبجييل إكرامي يف القوم أخذ ثم الصناعة. هذه بمثل سمعُت وال بمكانك
وذهبت سكارى القوم فصار مطربة، نوبة فغنَّيُْت الغناء، منهم كلٌّ وسألني الطرب، غايَة
ثم أقداًحا معي فرشب والجارية، هو املنزل صاحب وبقي منازلهم إىل فُحِملوا عقولهم،
سيدي يا فباهلل الوقت، ذلك قبل مثلك أعرف لم حيث مجانًا عمري ذهب سيدي، يا قال:
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ح أرصِّ ولم أوري فأخذت الليلة؟ هذه يف به عيلَّ هللا َمنَّ الذي نديمي أعرف حتى أنت َمن
الصباح شهرزاد وأدرك قائًما. وثب اسمي عرف فلما فأعلْمتُه، عيلَّ يقسم وهو باسمي، له

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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صاحب اسمي عرف فلما قال: املهدي بن إبراهيم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أهدى ولقد ملثلك، إال الفضل هذا يكون أن من عجبُت وقال: قدَميْه عىل قائًما وثب الدار
يف الخالفة تزورني أن طمعُت فمتى وإال منام هذا ولعل بشكرها، أقوم ال يًدا إيلَّ الزمان
السبب عن يسألني وأخذ فجلس يجلس أن عليه فأقسمت هذه؟ ليلتي وتنادمني منزيل
منها سرتت وما آخرها إىل أولها من بالقصة فأخربته معنى، بألطف عنده حضوري يف
منهما. مرادي أنَْل فلم واملعصم الكف وأما بغيتي، منه نلُت فقد الطعام ا أمَّ وقلت: شيئًا،
قويل فالنة، يا قال: ثم تعاىل. هللا شاء إن منهما مرادك تنال واملعصم والكف فقال:
وأنا عيلَّ الجميع ويعرض واحدة، بعد واحدة جواريه يستدعي جعل ثم تنزل. أن لفالنة
بد ال وهللا ولكن وأختي، أمي إال بقي ما سيدي يا وهللا قال: أن إىل صاحبتي أرى ال
فقلت: صدره، وسعة كرمه من فعجبت تراهما. حتى عليك وعرضهما إليك إنزالهما من
هي فإذا يدها، فأراني أخته نزلت ثم وكرامة. حبٍّا قال: باألخت. فأبدا فداك ُجِعْلُت
رأيُت التي هي الجارية هذه فداك، ُجِعلت فقلت: رأيتهما، اللذين واملعصم الكف صاحبة
الشهود فأحرضوا والساعة، الوقت يف الشهوَد يحرضوا أن الغلمان فأمر ومعصمها. ها كفَّ
أمري عم املهدي بن إبراهيم سيدي موالنا هذا للشهود: وقال الذهب من بدرتني أحرض ثم
قال: ثم ببدرة. أمهرها وقد له زوَّجتُها قد أني وأشهدكم فالنة أختي خطب املؤمنني،
البدرتني إحدى دفع ثم ورضيتُه. ذلك قبلُت فقلت: ى. املسمَّ املهر عىل فالنة أختي زوَّْجتُك
مع لتنام البيوت بعض لك د أمهِّ أن أريد موالنا، يا قال: ثم الشهود، إىل واألخرى أخته، إىل
إىل ْزها جهَّ له: فقلت داره، يف بها أخلو أن واستحيت كرمه، من رأيُت ما فأحشمني أهلك.
سعتها، مع بيوتنا عنه ضاقت ما الجهاز من إيلَّ حمل لقد املؤمنني أمري يا َك فوحقِّ منزيل.
دره، هلل وقال: الرجل هذا كرم من املأمون َب فتعجَّ يَديْك. بني القائم الغالم هذا أولدتها ثم
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بني فأحرضه ليشاهده، الرجل بإحضار املهدي بن إبراهيم وأمر بمثله! قطُّ سمعُت ما
اب. الوهَّ املعطي هو وهللا خواصه، جملة من َه فصريَّ وأدبه، ظرفه فأعجبه واستنطقه، يديه

الصدقة حكايات

ألقطعن بيشء منكم أحد تصدَّق لنئ مملكته: ألهل قال امللوك من ملًكا أن يُحَكى ومما
أن فاتفق أحٍد، عىل يتصدَّق أن أحد يقدر ولم الصدقة، عن جميًعا الناس فأسكت يده.
بيشء. عيلَّ تصدَِّقي لها: وقال الجوع به أرضَّ وقد األيام، من يوًما امرأة إىل جاء سائًال
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فقالت: بيشء. عيلَّ تصدَِّقي للمرأة: قال السائل الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ِقي تتصدَّ أن تعاىل باهلل اسألك فقال: تصدَّق؟ َمن كلِّ يَد يقطع وامللك عليك أتصدَّق كيف
فأمر امللك إىل الخرب فوصل برغيفني، عليه وتصدقت له ْت رقَّ باهلل سألها فلما عيلَّ.
ألمه: قال حني بعد امللك إن ثم دارها، إىل وتوجهت يديها قطع حرضت فلما فإحضارها،
منها أحسن يوجد لم امرأة جوارنا يف إن قال: جميلة. امرأًة فزوِّجيني الزواج أريد إني
فأتَْت أنظرها. أن أريد قال: اليدين. مقطوعة قالت: هو؟ ما قال: شديد. عيب بها ولكن
تصدَّقت التي هي املرأة تلك وكانت بها، ودخل فتزوََّجها بها، افتتن نظرها فلما إليه، بها
وكتبن رضائرها، حسدها بها َج تزوَّ فلما ذلك، أجل من يديها وقطع برغيفني السائل عىل
فيه وأمرها كتابًا أمه إىل امللك فكتب غالًما، ولدت وقد فاجرة بأنها عنها يخربنه امللك إىل
إىل بها وخرجت ذلك أمه ففعلت ترجع، ثم هناك وترتكها الصحراء إىل بها تخرج أن
شديًدا انتحابًا وتنتحب لها، جرى ما عىل تبكي املرأة تلك فصارت رجعت، ثم الصحراء
لترشب فربكت نهر، عىل مرَّْت إذ عنقها عىل والولد تميش هي فبينما مزيد، من عليه ما
يف الولد سقط طأطأت فعندما وحزنها، وتعبها مشيها من لحقها الذي العطش شدة من
فقاال رجالن عليها مرَّ إذ تبكي هي فبينما شديًدا، بكاءً ولدها عىل تبكي فجلست املاء،
أن أتحبني لها: فقاال املاء. يف فسقط عنقي عىل ولد يل كان لهما: قالت يُبِكيِك؟ ما لها:
قاَال ثم يشء. يُِصبه لم سامًلا إليها الولد فخرج تعاىل هللا فدَعَوا نعم. قالت: لك؟ نُخِرجه
فرجعت وتعاىل، سبحانه هللا فدَعَوا نعم. قالت: كانتا؟ كما يَديْك هللا يردَّ أن أتحبِّني لها:
نحن قاال: أعلم. هللا قالت: نحن؟ َمن أتدرين لها: قاال ثم عليه، كانتا مما أحسن يداها
هللا فاحمدي يَديِْك، لقطع سببًا الصدقة وكانت السائل، عىل بنا ْقِت تصدَّ اللذان رغيفاك

عليه. وأثنت تعاىل هللا فحمدت وولدِك. يَديِْك عليك ردَّ الذي تعاىل
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كل فكان القطن، يغزلون عيال له عابد رجل إرسائيل بني يف كان أنه يُحَكى ومما
يأكلونه لعياله طعاًما به يشرتي الكسب من خرج وما قطنًا، ويشرتي الغزل يبيع يوم
له فدفع الحاجة، إليه فشكا له أخ فلقيه الغزل، وباع يوم ذات فخرج اليوم، ذلك يف
والطعام؟ القطن أين له: فقالوا طعام، وال قطن غري من عياله إىل ورجع الغزل ثمن
نصنع وكيف قالوا: الغزل. ثمن إليه فدفعت الحاجَة، إيلَّ فشكا فالن استقبلني لهم: فقال
فلم السوق إىل بهما فذهب وجرَّة، مكسورة قصعة عندهم وكان نبيعه؟ يشء عندنا وليس
شهرزاد وأدرك … سمكة ومعه رجل به مرَّ إذ السوق يف هو فبينما منه، أحٌد يشرتهما
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السوق، إىل بهما وذهب والجرة القصعة أخذ الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
لم منفوخة ُمنِتنة سمكة ومعه رجل به مرَّ إذ السوق يف هو فبينما منه، أحٌد يشرتهما فلم
فدفع نعم. قال: بكاسدي؟ كاسدك أتبيعني السمكة: صاحب له فقال منه، أحد يشرتها
السمكة؟ بهذه تفعل ما له: فقالوا عياله، إىل بها وجاء السمكة منه وأخذ والجرة القصعة
فوجدوا بطنها، وا وشقُّ فأخذوها برزقنا. لنا تعاىل هللا يشاء أن إىل ونأكلها نشويها قال:
الناس، لبعض فهي مثقوبًة كانت إْن أنظروا فقال: الشيخ بها فأخربوا لؤلؤ، حبة فيه
فلما مثقوبة، غري هي فإذا فنظروا به. تعاىل هللا رزقكم رزق فإنها مثقوبة غري كانت وإْن
أين من فالن يا فقال: بذلك، املعرفة أصحاب من إخوانه بعض إىل بها غدا الصباح أصبح
أعطي وأنا درهم، ألف تساوي إنها قال: به. تعاىل هللا رَزَقنا رزٌق قال: اللؤلؤة؟ هذه لك
إنها فقال: إليه بها فذهب ومعرفًة. ماًال مني أكثر فإنه فالن إىل بها اذهب ولكن ذلك، لك
الني بالحمَّ ودعا درهم، ألف سبعني له دفع ثم ذلك. من أكثر ال درهم ألف سبعني تساوي
هللا أعطاك مما أعطني له: وقال سائل فجاءه منزله، باب إىل وصل حتى املال له فحملوا
شطَريْن املال قسم فلما املال. هذا نصف خذ مثلك، باألمس كنَّا قد للسائل: فقال تعاىل.
وإنما فيه، لك هللا بارك وخذه مالك عليك أمِسْك السائل: له قال شطره، واحد كل وأخذ
هو عيش أرغد يف زال وما واملنة. الحمد هلل فقال: ألختربك. إليك بعثني ربك، رسول أنا

املمات. إىل وعياله

والخراساني الزيادي حسان أبي حكاية

شديًدا، ضيًقا األيام بعض يف الحال عيلَّ ضاق قال: الزيادي حسان أبا أن يُحَكى ومما
حيلًة، يل أجد ولم الكرُب عيلَّ فاشتدَّ املعاملني، وسائر والخباز البقاُل عيلَّ ألحَّ قد إنه حتى
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رجًال بالباب إن فقال: يل غالم عيلَّ دخل إذ أصنع؟ كيف أدري ال الحالة تلك عىل أنا فبينما
عيلَّ، فسلََّم خراساني، رجل هو فإذا فدخل له. ائذن فقلت: عليك. الدخول يطلب حاجيًا
حاجتك؟ وما نعم، قلت: الزيادي؟ حسان أبو أنت هل يل: قال ثم السالم، عليه فرددُت
وأريد حمله، أثَقَلني قد وإنه املال، من جملة ومعي الحج، وأريد غريب، رجل إني قال:
ولم الركب رجع فإن وأرجع، حجي أقيض أن إىل درهم آالف العرشة هذه عندك أدع أن
إن ذلك لك له: فقلت يل. فهي رجعُت وإن إليك، مني هبة فاملال ، متُّ قد أنني فاعلم ترني،
وسلََّمها فوزنها بميزان فأتى بميزان. ائتني للغالم: فقلت جرابًا، فأخَرَج تعاىل. هللا شاء
الصباح شهرزاد وأدرك ديني. وقضيُت املعاملني فأحرضت سبيله، حال إىل وذهب إيلَّ
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ما وقضيُت املعاملني أحرضت قال: الزيادي حسان أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من بيشء علينا هللا يفتح يرجع أن إىل نفيس: يف وقلت واتسعت وأنفقت يْن، الدَّ من عيلَّ كان
فقلت: بالباب. الخراساني صاحبك إن يل: وقال عيلَّ الغالم دخل يوم بعد كان فلما عنده.
عزمُت وقد والدي، بوفاة خربٌ فجاءني الحج، عىل عازًما كنُت إني قال: ثم فدخل له. ائذن
حصل الكالم، هذا منه سمعُت فلما باألمس. إياه أودعتَُك الذي املاَل فأعطني الرجوع عىل
استحلفني جحدته فإن جوابًا، أرد فلم ُْت وتحريَّ قط، مثله ألحد يحصل لم عظيم همٌّ يل
عافاَك له: فقلت وهتكني، صاح فيه ف بالترصُّ أخربته وإن اآلخرة، يف الفضيحة وكانت
َمن إىل أرسلته جرابك أخذُت ملا وإني املال، لذلك حرز وال بحصني ليس هذا منزيل إن هللا،
ًا متحريِّ وبتُّ عني فانرصف تعاىل. هللا شاء إن لتأخذه الغد يف علينا فُعْد اآلن، عنده هو
عيني، غمض عىل أقدر ولم الليلة تلك يف نوم يأخذني فلم إيلَّ، الخراساني رجوع أجل من
يمِض ولم عتمة، الوقت هذا إن موالي، يا قال: البغلة. يل أِرسْج له: وقلت للغالم فقمت
يردُّني وهو الغالم أوِقُظ أزل فلم ممتنع، النون فإذا فرايش إىل فرجعُت يشء. الليل من
عىل عنان فطرحت أذهب، أين أدري ال وأنا فركبت البغلة، يل فأرسج الفجر، طلع حتى

بغداد. من الرشقي الجانب إىل تسري وهي والهموم، بالفكر مشغوًال ورصت عاتقها
طريقهم عن وعدلت عنهم فانحرفت رأيتهم، قد بقوم أنا وإذا سائر أنا فبينما
منزل أتعرف يل: وقالوا إيلَّ تبادروا بطيلسان رأوني فلما فتبعوني، أخرى طريق إىل
حتى معهم ُت فِرسْ املؤمنني. أمريَ أَِجْب قالوا: أنا. هو لهم: فقلُت الزيادي؟ حسان أبي
من يوسف، أبي القايض أصحاب من رجل قلت: أنت؟ َمن يل: فقال املأمون، عىل دخلت
ارشح قال: الزيادي. حسان بأبي قلت: تُكنَّى؟ يشء بأي فقال: الحديث. وأصحاب الفقهاء
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول تركني ما ويحك، وقال: شديًدا بكاءً فبكى خربي، له فرشحُت قصتك. يل
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الزيادي. حسان أبا أِغْث يل: قال الليل أول نمُت ملا فإني بسببك. الليلة هذه يف أنام
فانتبهُت الزيادي. حسان أبا أِغْث ويحك! يل: وقال فأتاني نمُت ثم أعرفك، ولم فانتبهُت
عىل تجارسُت فما الزيادي. حسان أبا أغث ويحك! يل: وقال فأتاني نمت ثم أعرفك، ولم
جانب. كل من طلبك يف وأرسلتهم الناس أيقظت وقد كله الليل وسهرت ذلك، بعد النوم
وقال: درهم آالف عرشة أعطاني ثم للخراساني. هذه وقال: درهم آالف عرشة أعطاني ثم
وإذا بهذه، نفسك ْز جهِّ وقال: درهم ألف ثالثني أعطاني ثم أمرك. بها وأصلح بهذه اتسع
فصليُت منزيل إىل فجئُت معي، واملال فخرجت عمًال. أقلَِّدك حتى َفائِْتني املوكب يوم كان
هذا له: وقلت بدرة له وأخرجُت البيَت فأدخلتُه حرض. قد بالخراساني وإذا الغداة، فيه
القصة، عليه فقصصُت هذا؟ سبب ما فقال: نعم. فقلت: مايل. عني هذا ليس قال: مالك.
شيئًا. أقبل ال وهللا اآلن وأنا طالبتَُك، ما األمر أول من أصَدْقتَني لو وهللا وقال: فبكى
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أول من أصدقتني لو وهللا للزيادي: قال الخراساني أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من وانرصف منه. حلٍّ يف وأنت املال، هذا من شيئًا أقبل ال وهللا اآلن وأنا طالبتك، ما األمر
جالس، وهو عليه فدخلت املأمون، باب إىل املوكب يوم يف وذهبت أمري أصلحت ثم عندي،
بقضاء عهد هذا وقال: مصاله تحت من عهًدا يل وأخرج استدناني يَديْه بني َمثُلُت فلما
كذا لك أجريُت وقد له، نهايَة ال ما إىل السالم باب من الغربي الجانب من الرشيفة املدينة
الناس َب فتعجَّ بك. ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عناية عىل وحاِفْظ وجل عزَّ هللا فاتقِّ شهر. كل يف وكذا
بني الخرب فشاع آخرها، إىل أولها من بالقصة فأخربتهم معناه، عن وسألوني كالمه من
املأمون، أيام يف مات أن إىل الرشيفة املدينة يف قاضيًا الزيادي حسان أبو زال وما الناس،

عليه. هللا رحمة

الضيق عند الصديق حكاية

عليه فأشارت شيئًا، يملك ال وصار منه ففقد كثري، مال ذا كان رجًال أن يُحَكى ومما
رضورته له وذكر له صديًقا فقصد حاله، به يُصِلح فيما أصدقائه بعض يقصد أن زوجته
فأخذ جوهريٍّا، حاله ابتداء يف وكان فيها، يتجر أنه عىل دينار خمسمائة فأقرضه له،
أتاه الدكان يف قعد فلما ويبيع، ليشرتي دكانه وفتح الجواهر سوق إىل ومىض الذهب
الذرية؟ من أحًدا خلف هل له: فقالوا وفاته، لهم فذكر والده، عن وسألوه رجال ثالثة
فقالوا السوق. أهل قال: ولده؟ أنك يعرف َمن قالوا: أيديكم. بني الذي العبد خلف قال:
ُخْرًجا رجال الثالثة فأخرج بذلك، وشهدوا فجمعهم ولده. أنك يشهدوا حتى اجمعهم له:
أمانة عندنا كان هذا وقالوا: ثمينة، ومعادن جواهر وفيه دينار، ألف ثالثني مقدار فيه
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خمسمائة يساوي الجوهر ذلك من شيئًا منه وطلبت امرأة فأتته انرصفوا، ثم ألبيك.
كان التي دينار الخمسمائة وأخذ قام ثم لها، فباعه دينار آالف بثالثة منه فاشرتته دينار،
منك، اقرتضتُها التي دينار الخمسمائة خذ له: وقال إليه وحملها صديقه من اقرتضها
فخذها هلل، عنها وخرجت إياها أعطيتك إني صديقه: له فقال يل. َ ويرسَّ عيلَّ هللا فتح فقد
وذهب والورقة املال فأخذ فيها. بما واعمل دارك، يف وأنت إال تقرأها وال الورقة هذه وخذ

األبيات: هذه فيها مكتوبًا وجد فتحها فلما بيته، إىل

َع��ِل��ي بْ��ُن َص��اِل��ُح َوَخ��اِل��ي ��ي َوَع��مِّ أَِب��ي نَ��َس��ِب��ي ِم��ْن َج��اءُوَك اْألُوَل��ى ال��رَِّج��اَل إِنَّ
ِق��بَ��ِل��ي ِم��ْن اْل��َم��بْ��ُع��وَث َواْل��َج��ْوَه��َر اْل��َم��اَل ِل��َواِل��َدِت��ي نَ��ْق��ًدا ِب��ْع��تُ��ُه َم��ا َك��ذَاَك
اْل��َخ��َج��ِل َوْرَط��َة ِم��نِّ��ي َألَْك��ِف��ي��َك َل��ِك��ْن َم��نْ��َق��َص��ًة ِم��نْ��َك ِب��َه��ذَا أََرْدُت َوَم��ا

بغداد من إفالسرجل حكاية

حاله َ وتغريَّ ماله فنفد كثري، ومال وافرة نعمة صاحب كان بغداد من رجًال أنَّ يُحَكى ومما
مقهور، مغمور وهو ليلة ذات فنام جهيد، بجهد إال ُقوتَه ينال وال شيئًا، يملك ال وصار
فلما مرص، إىل فساَفَر إليه. ْه وتوجَّ فاتبعه بمرص رزقك إن له: يقول قائًال منامه يف فرأى
أن تعاىل هللا فقدََّر بيت، املسجد بجوار وكان مسجد، يف فنام املساء أدركه إليها وصل
عىل البيت أهل فانتبه البيت، ذلك إىل منه لوا وتوصَّ املسجد دخلوا اللصوص من جماعة
الوايل ودخل اللصوص، فهرب بأتباعه الوايل فأغاثهم بالصياح، وقاموا اللصوص حركة
مؤمًلا رضبًا باملقارع ورضبه عليه فقبض املسجد، يف نائًما البغدادي الرجل فوجد املسجد
له: وقال الوايل أحرضه ثم السجن، يف أيام ثالثة فمكث وسجنه، الهالك عىل أرشف حتى
إىل مجيئك يف سبب هي التي حاجتك وما له: قال بغداد. من قال: أنت؟ البالد أي من
جئُت فلما إليه. ْه فتوجَّ بمرص رزقك إن يل: يقول قائًال منامي يف رأيت إني قال: مرص؟
حتى الوايل فضحك منك. نلتُها التي املقارع تلك به؛ أخربني الذي الرزَق وجدُت مرص إىل
إن يل: يقول قائًال منامي يف مرات ثالَث رأيُت أنا العقل، قليل يا له: وقال نواجذه بدت
عظيم، جرم له مال بها فسقية تحتها جنينة بحوشه كذا، ووصفه كذا بخط بغداد يف بيتًا
رؤيا أجل من بلدة إىل بلدة من سافرَت عقلك قلة من وأنت ْه، أتوجَّ فلم وخذه، إليه ْه فتوجَّ
بلدك. إىل عودك عىل بها استِعْن له: وقال دراهم أعطاه ثم أحالم. أضغاث وهي رأيتَها

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك

126



٣٥٢ الليلة كانت فلام

عىل بها استِعْن له: وقال دراهم البغدادي أعطى الوايل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بيت هو ببغداد الوايل وصفه الذي البيت وكان بغداد، إىل وعاد فأخذها بلدك. إىل عودك
عليه هللا َع ووسَّ كثريًا ماًال فرأى الفسقية، تحت حفر منزله إىل وصل فلما الرجل، ذلك

عجيب. اتفاق وهذا رزَقه،

ومحبوبة املتوكِّل حكاية

مائتان رسية؛ آالف أربعة هللا عىل املتوكِّل املؤمنني أمري قرص يف كان أنه يُحَكى ومما
جارية؛ أربعمائة املتوكل إىل طاهر بن عبيد أهدى وقد وحبش، مولدات ومائتان روميات،
البرصة مولدات من جاريٌة ذلك جملة من وكان ومولدات، حبش ومئتان بيض، مائتان
ترضب وكانت والدالل، والظرف والجمال الُحْسن يف فائقة وكانت محبوبة، لها يقال
يصرب ال وكان املتوكل بها فافتتن جيًدا، خطٍّا وتكتب الشعر وتنظم الغناء وتُحِسن بالعود
غضبًا عليها فغضب النعمة، وبطرت عليه َْت تكربَّ إليها ميله رأت فلما واحدة، ساعة عنها
ميل له املتوكل وكان أياًما، ذلك عىل فمكثت كالمها، القرصمن أهل ومنع وهجرها، شديًدا
صاَلْحُت كأني منامي يف الليلة هذه يف رأيت إني لجلسائه: وقال يوم ذات فأصبح إليها،
وإذا الكالم يف هو فبينما يقظة. ذلك يكون أن تعاىل هللا من نرجو له: فقالوا محبوبة.
وكان الحريم. دار ودخل املجلس من فقام حديثًا، املتوكل إىل ْت وأَرسَّ أقبلت قد بخادمة
ندري وما بالعود، ورضبًا غناءً محبوبة حجرة من سمعنا له: قالت أنها إليه تْه أَرسَّ الذي



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وتنشد الرضبات وتُحِسن العود، عىل تغني سمعها حجرتها إىل وصل فلما ذلك. سبب
األبيات: هذه

يُ��َك��لِّ��ُم��ِن��ي َوَال إَِل��يْ��ِه أَْش��ُك��و أََح��ًدا أََرى َال اْل��َق��ْص��ِر ِف��ي أَُدوُر
تُ��َخ��لِّ��ُص��ِن��ي تَ��ْوبَ��ٌة َل��َه��ا َل��يْ��َس َم��ْع��ِص��يَ��ًة اْرتَ��َك��بْ��ُت َك��أَنِّ��ي َح��تَّ��ى
َوَص��اَل��َح��ِن��ي اْل��َك��َرى ِف��ي َزاَرنِ��ي َق��ْد َم��ِل��ٍك إَِل��ى َش��اِف��ٌع َل��نَ��ا َف��َه��ْل
َوَق��اَط��َع��ِن��ي َه��ْج��ِرِه إَِل��ى َع��اَد َل��نَ��ا َالَح ��بَ��اُح ال��صَّ َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى

حيث الغريب؛ االتفاق هذا ومن األبيات هذه من َب تعجَّ كالمها، املتوكل سمع فلما
ْت وأَحسَّ حجرتها دخل فلما الحجرة، يف عليها فدخل ملنامه، مواِفًقا مناًما محبوبة رأت
رأيُت لقد سيدي، يا وهللا وقالت: وقبََّلتْها أقدامه عىل وانَكبَّْت إليه بالقيام بادرت به،
لها فقال األبيات. هذه نظمت النوم من انتبهت فلما البارحة، ليلَة منامي يف الواقعة هذه
سبعة عندها وأقام واصطلَحا، تعانََقا إنهما ثم ذلك. مثل مناًما رأيُت إني وهللا املتوكل:
جعفر، اسمه وكان املتوكل، اسم باملسك خدها عىل كتبت قد محبوبة وكانت بلياليها، أيام

يقول: أنشد باملسك، خدِّها بأعىل مكتوبًا اسمه املتوكل رأى فلما

أََرى َم��ا اْل��َخ��دِّ ِف��ي َخ��طَّ َق��ْد َم��ْن ِب��نَ��ْف��ِس��ي َج��ْع��َف��َرا اْل��َخ��دِّ ِف��ي ِب��اْل��ِم��ْس��ِك َوَك��اِت��بَ��ٍة
أَْس��ُط��َرا اْل��َخ��طِّ ِم��َن َق��ْل��ِب��ي أَْوَدَع��ْت َل��َق��ْد بَ��نَ��انُ��َه��ا َس��ْط��ًرا اْل��َخ��دِّ ِف��ي َك��تَ��بَ��ْت َل��ِئ��ْن
َج��ْع��َف��َرا َش��َراِب��ِك ُس��ْق��يَ��ا ِم��ْن ال��ل��ُه َس��َق��ى َج��ْع��َف��ٌر اْل��بَ��ِريَّ��ِة ِف��ي َه��َداَه��ا َم��ْن َف��يَ��ا

شهرزاد وأدرك محبوبة. إال الجواري من له كان َمن جميع ساله املتوكل، مات وملا
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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الجواري من له كان َمن جميع ساله املتوكل، مات ملا أنه السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أجمعني. عليهم هللا رحمة بجانبه وُدِفنت ماتت حتى عليه حزينة تزل لم فإنها محبوبة، إال

والدب واملرأة الجزار وردان حكاية

جزَّاًرا وكان وردان، ى يُسمَّ بمرص رجل هللا بأمر الحاكم زمن يف كان أنه يُحَكى ومما
ونصف دينارين وزَن وزنُه يقارب بدينار يوم كل تأتيه امرأة وكانت الضاني، اللحم يف
منها فيأخذ بقفص، اًال حمَّ معها وتُحِرض خروًفا. أعطني له: وتقول املرصية، الدنانري من
يوم ثاني ويف مكانها، إىل به وتروح وتأخذه الحمال إىل فتحمله خروًفا، ويعطيها الدينار
طويلة مدة وأقامت ديناًرا، يوم كل منها يكتسب الجزار ذلك وكان تأتي. الضحى وقت
يوم كل املرأة هذه نفسه: يف وقال أمرها، يف يوم ذات الجزَّار وردان فتفكَّر ذلك؛ عىل
ثم عجيب. أمر فهذا بدراهم، مني وتشرتي واحًدا، يوًما تغلط ولم بدينار، مني تشرتي
املرأة؟ هذه مع يوم كل تروح أين إىل له: فقال املرأة غيبة يف الحمال سأل وردان إن
وتشرتي عندك، من الخروف لني تحمِّ يوم كل فإنها منها؛ العجب غاية يف أنا له: فقال
مروقتني شخصنرصاني من وتأخذ آَخر، بدينار والنقل والشمع والفاكهة الطعام حوائج
عيني تعصب ثم الوزير، بساتني إىل معها وأسري الجميع لني وتحمِّ ديناًرا، وتعطيه نبيذًا
تذهب أين أعرف فما بيدي وتأخذ قدمي، فيه أحطُّ األرض من موضًعا أنظر ال إني بحيث
بي وتعود يدي تمسك ثم الفارغ، فتعطيني آَخر قفص وعندها هنا. حطَّ تقول: ثم بي،
له فقال دراهم. عرشة وتعطيني فتحلها بالعصابة، فيه عينيَّ شدَّْت الذي املوضع إىل
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ونصف. ديناَرين وزَن وزنُه يُقاِرب بديناٍر يوٍم كلَّ تأتيه امرأٌة وكانت

وبات الوساوس، عنده وكثرت أمرها، يف فكًرا ازداد ولكن عونها. يف يكون هللا الجزار:
الدينار، وأعطتني العادة، عىل أتتني أصبحُت فلما الجزار: وردان قال ثم عظيم. قلق يف
بحيث وتبعتها الدكان عىل صبيِّي فأوصيت وراحت؛ الحمال إىل وحملته الخروف وأخذت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك تراني. ال
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الدكان، عىل صبيي فأوصيت قال: الجزار وردان أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حتى خلفها أتوارى وأنا مرص، من خرَجْت أن إىل أعاينها أزل ولم تراني، ال بحيث وتبعتها
إىل مكان من وتبعتها الحمال، عينَِي عصبت حتى فاختفيت الوزير، بساتني إىل وصلت
الحمال، عن القفَص وحطَِّت كبري، حجر فيه مكان إىل فوصَلْت الجبل، أتت أن إىل مكان
ساعة، وغابت القفص يف كان ما جميَع ونزَعْت ورجَعْت بالحمال عادت أن إىل فصربُت
وَدَرًجا مفتوًحا نحاس من طابًقا خلفه فوجدت ودخلت، فزحزحته الحجر ذلك إىل فأتيُت
فمشيت النور، كثري طويل دهليز إىل وصلت حتى قليًال قليًال َرج الدَّ تلك يف فنزلت نازلة،
خارج ساللم بها صفة فوجدُت الباب، زوايا يف فارتكنت قاعة، باب هيئَة رأيت حتى فيه
يف فنظرت قاعة، عىل ترشف طاقة بها صغرية صفة فوجدت فيها فتعلقت القاعة، باب
ورمت ِقْدر، يف وعملته مطايبه، منه وقطعت الخروف، أخذت قد املرأة فوجدت القاعة
كفايتها، أكلت فرغت فلما تطبخ، وهي آخره عن فأكله الخلقة، عظيم كبري دبٍّ إىل الباقي
من بطاسة الدب وتسقي بقدح ترشب وصارت النبيذ، وحطت والنقل، الفاكهة ووضعت
وهي وواَقَعها الدب فقام ونامت، لباسها فنزعت ْكر، السُّ نشوة لهما حصل حتى ذهب،
فرغ وملا وواَقَعها، إليها وثب ثم وجلس، فرغ حتى آدم لبني يكون ما أحسن من تعاطيه
عليه، مغشيٍّا منهما كلٌّ وقع ثم مرات، عرش ذلك فعل حتى كذلك يزل ولم واسرتاح، جلس
تربي سكني ومعي فنزلت الفرصة، انتهاز وقت هذا نفيس: يف فقلت يتحركان، ال وصارا
من لهما حصل ملا عرق فيهما يتحرك ال وجدتهما عندهما رصت فلما اللحم، قبل العظم
عن رأسه وانعزلت خلَّصته، حتى عليه واتكأت الدب منحر يف السكني فجعلت املشقة،
مذبوًحا الدبَّ رأت فلما مرعوبة، املرأة فانتبهت الرعد، مثل عظيم شخري له فصار بدنه،
خرجت، قد روحها أن ظننُت حتى عظيمة زعقة زعقت يدي، يف والسكني واقف وأنا
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ُعِدمت هل نفسها، عدوة يا لها: فقلت اإلحسان؟ جزاء هذا أيكون وردان، يا يل: وقالت
لت وتأمَّ جوابًا، ترد ال األرض إىل رأسها فأطرقت الذميم؟ الفعل هذا تفعيل حتى الرجال
الذي تسمع أن إليك؛ أحبُّ يشء أي وردان، يا قالت: ثم جثته، عن رأسه نُِزعت وقد الدبَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … لسالمتك سببًا ويكون لك أقوله
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تسمع أن إليك؛ أحبُّ يشءٍ أيُّ وردان، يا قالت: املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
سببًا ويكون تخالفني أم الدهر، آخر إىل وغناك لسالمتك سببًا ويكون لك أقوله الذي
ذبحَت كما اذبحني فقالت: شئِت. بما ثيني فحدِّ كالمك، أسمع أن أختار قلُت: لهالكك؟
من خري أنا لها: فقلت سبيلك. حال إىل ه وتوجَّ حاجتك، الكنز هذا من وخذ ، الدبَّ هذا
الكنز. بهذا عمرنا باقي ونعيش بك، ج وأتزوَّ وتوبي تعاىل هللا إىل فارجعي الدب، هذا
فال روحك، ألتلفنَّ تذبحني لم إن وهللا بعده؟ أعيش كيف بعيد، هذا إن وردان، يا قالت:
هللا. لعنة إىل وتروحني أذبحك فقلُت: والسالم. الرأي، من عندي ما وهذا تتلف، تراجعني
ذلك وبعد أجمعني. والناس واملالئكة هللا لعنة إىل وراحت وذبحتها شعرها من جذبتها ثم
من أحٌد جمعه عىل يقدر ال ما واللؤلؤ والفصوص الذهب من فيه فوجدت املحل يف نظرت
عيلَّ كان الذي بقمايش سرتته ثم أطيق، ما قدر عىل ومألته الحمال قفص فأخذُت امللوك،
جماعة من بعرشة وإذا مرص، باب إىل سائًرا أزل ولم ورست، الكنز من وطلعت وحملته،
قال: امللك. أيها لبيك قلت: وردان. يا يل: فقال خلفهم، والحاكم ُمقِبلون، هللا بأمر الحاكم
معك ما فجميع نفًسا، وِطْب رأسك، عن حطَّ قال: نعم. قلُت: واملرأة؟ الدبَّ قتلَت هل
حدِّثني وقال: ورآه فكشفه يديه، بني القفَص فحططُت أحد. فيه ينازعك ال لك املال من
يقول: وهو جرى ما بجميع ثته فحدَّ معكم. حارض كأنني أعرفه كنت وإن بخربهما،
مغلًقا، الطابق فوجد إليه، معه ْهُت فتوجَّ الكنز. إىل بنا ِرسْ ُقْم وردان، يا فقال: صدقَت.
باسمك مرصود فإنه غريك، يفتحه أن أحد يقدر ال الكنز هذا فإن وردان، يا ارفعه فقال:
يُْت وسمَّ إليه ْمُت فتقدَّ هللا. بركة عىل أنت ْم تقدَّ فقال: فتحه. أطيق ال وهللا فقلت: وصفتك.
وأطلع انزل الحاكم: فقال يكون، ما أخف كأنه فارتفع الطابق إىل يدي ومددت تعاىل، هللا
هذا وَقتْل ُوِضع، حني من وصفاتك وصورتك باسمك هو َمن إال ينزله ال فإنه فيه، ما
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وردان: قال وقع. حتى وقوَعه أنتظر وكنُت مؤرَّخ، عندي وهو يديك عىل املرأة وهذه الدب
فيه، بما قفيص وأعطاني وحمله، بالدواب دعا ثم الكنز، يف ما جميع له ونقلت فنزلت
ويُعَرف اآلن، إىل موجود السوق وهذا السوق، يف دكانًا يل وفتحُت بيتي، إىل وعدُت فأخذته

وردان. بسوق

والقرد السلطان بنت حكاية

فافتض أسود، عبد بحبِّ قلبها تعلَّق وقد ابنة، السالطني لبعض كان أنه أيًضا يُحَكى ومما
بعض إىل أمرها فشكت واحدة، ساعة عنه تصرب ال فكانت بالنكاح، وأُولِعت بكارتها،
طاقتها تحت مرَّ قرَّاًدا أن فاتفق القرد. من أكثر ينكح يشء ال أنه فأخربتها القهرمانات،
وثاقه القرد فقطع بعيونها، وغمزته القرد إىل ونظرت وجهها عن فأسفرت كبري، بقرد
وجماع، ورشب أكل عىل ونهاًرا ليًال وصار عندها، مكان يف فخبَّأته لها، وطلع وسالسله
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بذلك؛ شعرت قتلها وأراد ابنته، بأمر فطن ملا السلطان أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
والقماش واملعدن الذهب من لته وحمَّ بغًال لها وأخذت فرًسا، وركبت املماليك بزيِّ فتزيَّت
بيوت بعض يف فنزلت مرص، إىل وصلت حتى وسارت معها، القرد وحملت يُوَصف، ال ما
الظهر بعد إال تأتيه ال ولكن جزار، شاب من لحًما تشرتي يوم كل وصارت الصحراء،
سبب من اململوك لهذا بد ال نفسه: يف الشاب فقال الوجه، ة متغريِّ اللون مصفرة وهي
خلفها أزل ولم قال: تراه، ال حيث من تَِبعها اللحم وأخذت العادة عىل جاءت فلما عجيب.
ودخلت بالصحراء الذي مكانها إىل وصَلْت حتى محل إىل محل من تراني ال حيث من
وطبخت النار، وأوقدت بمكانها، استقرت فرأيتها جهاته بعض من إليها فنظرُت هناك،
ما نزعت إنها ثم كفايته، فأكل معها الذي القرد إىل باقيه وقدَّمت كفايتها، وأكلت اللحم
إنها ثم أنثى، أنها فعلمُت النساء، مالبس من عندها ما أفخر ولبست الثياب من عليها
ُغِيش حتى مرات عرش نحو القرد واَقَعها ثم القرد، وسقت منه، ورشبت خمًرا أحرضت
املكان وسط إىل فنزلُت محله؛ إىل وراح حرير، من مالءة عليها القرد نرش ذلك وبعد عليها،
فانتبهت كرشه، بها فرضبُت معي كانت بسكني فبادرتُه افرتايس، وأراد القرد بي فأَحسَّ
كادت حتى عظيمة رصخة فرصخت الحالة؛ هذه عىل القرد فرأت مرعوبة، َفِزعة الصبية
عىل حملك ما يل: قالت غشيتها من أفاقت فلما عليها، مغشيٍّا وقعت ثم روحها، تزهق أن
قام بما أقوم أني لها وأضمن أالطفها، زلت فال به. تُلِحقني أن عليك باهلل ولكن ذلك؟
أصرب ولم ذلك عن فعجزت بها، وتزوَّْجُت روعها، سكن أن إىل النكاح كثرة من القرد به
بتدبري يل فالتزمت أمرها، من كان ما لها وذكرُت العجائز، بعض إىل حايل فشكوت عليه؛
من رطل بَقدر وتأتيني البكر، الخل من وتمأله بِقْدر تأتيني أن بد ال يل: وقالت األمر، هذا
وغلته النار، عىل الِقدر ووضعت الِقدر يف فوضعته طلبته، بما لها فأتيُت القرح. العود
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وهي العجوز فحملتها عليها، ُغِيش أن إىل فنكحتُها الصبية، بنكاح أمرتني ثم قويٍّا، غليانًا
فرجها من فنزل فرجها، دخل حتى دخانه فصعد القدر، فم عىل فرجها وألقت تشعر، ال
األوىل العجوز: فقالت صفراء، واألخرى سوداء، إحداهما دودتان؛ هو فإذا ْلتُه فتأمَّ يشء،
استمرت غشيتها من أفاقت فلما القرد. نكاح من تربَّْت والثانية العبد، نكاح من تربَّْت
وأدرك ذلك. من بَْت وتعجَّ الحالة، تلك عنها هللا رصف وقد النكاح، تطلب لم وهي معي
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بَْت وتعجَّ الحالة، تلك عنها هللا رصف وقد قال: الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عندها واتخذت لذة، وأحسن عيش أرغد يف معه واستمرت بالقصة. فأخربتها ذلك، من
هادم أتاهم أن إىل ورسور هناء يف والعجوز وزوجها هي زالت وما والدتها، مكان العجوز

وامللكوت. امللك وبيده يموت، ال الذي الحي فسبحان الجماعات؛ ومفرِّق اللذات،

الطائر الفرس حكاية

مثل بنات ثالث له وكان جسيم، خطر ذو عظيم ملك الزمان قديم يف كان أنه يُحَكى ومما
كريس عىل جالس امللك فبينما القمر. كأنه ذكر وولد الزاهرة، والرياض السافرة، البدور
ذهب، من طاوس أحدهم مع الحكماء، من ثالثة عليه دخل إذ األيام من يوًما مملكته
هذه ما امللك: لهم فقال وأبنوس، عاج من فرس الثالث ومع نحاس، من بوق الثاني ومع
مضت كلما أنه الطاوس هذا منفعة إن الطاوس: صاحب فقال منفعتها؟ وما األشياء؟
هذا وضع إذا إنه البوق: صاحب وقال ويزعق. بأجنحته ق يصفِّ نهار أو ليل من ساعة
عليه يزعق ، عدوٌّ املدينة تلك إىل دخل فإذا عليها، كاملحافظ يكون املدينة باب عىل البوق
الفرس هذه منفعة إن موالي، يا الفرس: صاحب وقال باليد. ويُمَسك فيُعَرف البوق هذا
أجرِّب حتى عليكم أنعم ال امللك: فقال أراد. بالد أي إىل توصله فإنها إنسان ركبها إذا أنه
فوجده البوق وجرَّب صاحبه، قال كما فوجده الطاوس جرَّب إنه ثم الصور. هذه منافع
واحد كل ج تزوِّ أن عليك نتمنَّى فقاَال: عيلَّ. تمنَّيَا للحكيمني: امللك فقال صاحبه، قال كما
صاحب الثالث الحكيم تقدَّم ثم بناته، من ببنتني عليهما امللك فأنعم بناتك. من بنتًا منَّا
عىل أنعمت كما عيلَّ أَنِعم الزمان، ملك يا له: وقال امللك يدي بني األرض وقبَّل الفرس،
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جسيم. خطٍر ذو عظيٌم مِلٌك الزمان قديم يف كان أنه يُحكى ومما

والدي، يا وقال: امللك ابن َم تقدَّ ذلك فعند به. أتيَت ما أجرِّب حتى امللك: له فقال أصحابي.
تحب. كما جرِّبها ولدي، يا امللك: فقال منفعتها. وأخترب وأجرِّبها الفرس هذه أركب أنا
أين حكيم، يا فقال: مكانها. من تتحرك فلم رجليه، وحرَّك الفرس وركب امللك ابن فقام
الصعود، لولب وأراه امللك، ابن إىل الحكيم جاء ذلك فعند سريها؟ رسعة من َعيْتَه ادَّ الذي
إىل امللك بابن وطار تحرََّك، قد بالفرس وإذا امللك، ابن ففركه اللولب. هذا افرك له: وقال
أمره، يف امللك ابن احتار ذلك فعند األعني، عن غاب حتى به طائًرا يزل ولم السماء، عنان
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قوة وال حول فال هالكي، عىل حيلًة عمل قد الحكيم إن قال: ثم الفرس، ركوبه عىل وندم
فيها يتأمل هو فبينما الفرس، أعضاء جميع يف يتأمل جعل إنه ثم العظيم. العيل باهلل إال
امللك: ابن فقال األيرس، وكذلك األيمن، الفرس كتف عىل الديك رأس مثل يشءٍ إىل نظر إذ
الفرس به فازدادت األيمن، الكتف عىل الذي الزر ففرك الزِّرَّين. هذين غري أثًرا فيه أرى ما
فتناقصت ففركه، الزرَّ ذلك فرأى األيرس الكتف إىل نظر ثم فرتكه، الجو إىل طالعة سريًا
وهو قليًال، قليًال األرض إىل به هابطة تزل ولم الهبوط، إىل الصعود من الفرس حركات
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الفرس حركات تناقصت األيرس الزر فرك ملا امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل محرتس وهو قليًال، قليًال األرض إىل به هابطة تزل ولم الهبوط، إىل الصعود من
هللا وشكر ورسوًرا، فرًحا قلبه امتأل الفرس، منافع وعرف ذلك امللك ابن نظر فلما نفسه،
كان ألنه نهاره؛ طول هابًطا يزل ولم الهالك، من أنقذه حيث عليه به أنَعَم ما عىل تعاىل
به، هابطة وهي يريد كما الفرس وجه يدوِّر وجعل األرض، عنه بعدت صعوده حال يف
جهة إىل بها أقبل يريد، ما الفرس من له تمَّ فلما بها. طلع شاء وإذا بها، نزل شاء وإذا
عمره، طول يرها لم ألنه يعرفها؛ ال التي واملدن البالد من فيها ما إىل ينظر وصار األرض،
نارضة خرضاء أرض وسط يف وهي البنيان، بأحسن مبنية مدينة رآه ما جملة من وكان
أي ويف املدينة؟ هذه اسم ما شعري! ليت يا وقال: نفسه يف فتفكََّر وأنهار، أشجار ذات
قد النهار وكان وشماًال، يمينًا ويتأملها املدينة تلك حول يطوف جعل إنه ثم هي؟ األقاليم
هذه من أحسن للمبيت موضًعا أجد ال إني نفسه: يف فقال للمغيب، الشمس ودنت وىل،
أهيل وأُعِلم ملكي، ومحل أهيل إىل أتوجه الصباح وعند الليلة، هذه فيها أبيت فأنا املدينة،
عىل فيه يأمن موضع عىل يفتش وصار عيناي. نظرت بما وأخربه يل، جرى بما ووالدي

أحد. يراه وال فرسه، وعىل نفسه
أحاط وقد الهواء، يف شاهًقا قًرصا املدينة وسط يف نظر قد به وإذا كذلك، هو فبينما
مليح. املوضع هذا إن نفسه: يف امللك ابن فقال عاليات، برشافات متَِّسع القرصسور بذلك
سطح عىل مستويًا نزل حتى به هابًطا يزل ولم الفرس، به يهبط الذي الزر يحرك وجعل
لها ويتأمَّ الفرس حول يدور وجعل تعاىل، هللا وحمد الفرس، فوق من نزل ثم القرص،
وردَّني أجيل يف تعاىل هللا مدَّ فإْن ماهر، لحكيم الصفة بهذه عملك الذي إن وهللا ويقول:
اإلحسان، كل الحكيم هذا إىل َألُحِسننَّ والدي؛ وبني بيني وجمع ساِلًما، وأهيل بالدي إىل
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ناموا، قد الناس أن علم حتى القرص سطح فوق جلس ثم اإلنعام. غاية عليه وألنِعمنَّ
نفسه: يف فقال طعاًما، يأكل لم والده فارق منذ ألنه والعطش؛ الجوع به أرضَّ قد وكان
شيئًا لينظر يتمىش ونزل مكان يف الفرس فرتك الرزق. من يخلو ال القرص هذا مثل إن
ذلك من َب فتعجَّ بالرخام؛ مفروشة ساحة فوجد أسفل، إىل منه فنزل ُسلًَّما فوجد يأكله،
أنيٍس، أُنَْس وال حسيٍس، حسَّ القرص ذلك يف يجد لم ولكنه بنيانه، ُحْسن ومن املكان
ليس نفسه: يف قال ثم يتوجه، أين يعرف ال وهو وشماًال يمينًا ينظر وصار ًا متحريِّ فوقف
ركبتها الصباح أصبح فإذا عندها، وأبيت فريس فيه الذي املكان إىل أرجع أن من أحسن يل
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عند البيات من أحسن يل ليس نفسه: يف قال امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إذ الكالم بهذا نفسه يحدِّث واقف هو فبينما ورست. ركبتها الصباح أصبح فإذا فريس،
من جماعة مع فوجده النور ذلك َل فتأمَّ فيه، هو الذي املحل ذلك إىل مقبل نوٍر إىل نظر
الشاعر: فيها قال كما الزاهر، البدر تحاكي ألفية، بقامة بهية، صبية وبينهن الجواري،

اْألُُف��ِق ِم��َن َداٍج ِف��ي اْل��بَ��ْدُر َك��أَنَّ��َه��ا اْل��َغ��َس��ِق ُظ��ْل��َم��ِة ِف��ي َم��ْوِع��ٍد ِب��َال َج��اءَْت
اْل��َخ��َل��ِق َرْونَ��ِق ِف��ي أَْو اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ْه��َج��ِة ِف��ي يُ��َش��اِب��ُه��َه��ا َم��ْن اْل��بَ��َرايَ��ا ِف��ي َم��ا َه��يْ��َف��اءُ
َع��َل��ِق ِم��ْن اْإلِنْ��َس��اَن َخ��َل��َق َم��ْن َس��بْ��َح��اَن َم��َح��اِس��نَ��َه��ا َع��يْ��ِن��ي َرأَْت ��ا َل��مَّ نَ��اَديْ��ُت
َواْل��َف��َل��ِق ال��نَّ��اِس ِب��َربِّ أَُع��وذُ ِب��ُق��ْل ُك��لِّ��ِه��ِم ال��نَّ��اِس ُع��يُ��وِن ِم��ْن أُِع��ي��ذَُه��ا

محبته ومن شديًدا، حبٍّا يحبها أبوها وكان املدينة، هذه ملك بنت الصبية تلك وكانت
فيه وتقيم وجواريها إليه تجيء صدرها ضاق كلما فكانت القرص، هذا لها بنى إياها
أجل من الليلة تلك أتت قد أنها فاتفق رسايتها؛ إىل تعود ثم أكثر، أو يومني أو يوًما
دخلوا فلما بسيف، مقلَّد خادم ومعها الجواري، بني ماشية وصارت واالنرشاح، الفرجة
لعب يف هم فبينما وانرشحوا. ولعبوا البخور، مجامر وأطلقوا الفرش، فرشوا القرص ذلك
يده من السيف وأخذ فبطحه، لطمة ولطمه الخادم، ذلك عىل امللك ابن هجم إذ وانرشاح،
امللك ابنة نظرت فلما وشماًال، يمينًا فشتَّتهنَّ امللك، ابنة مع الالتي الجواري عىل وهجم
أنك وزعم وردَّك باألمس والدي من خطبتني الذي أنت لعلك قالت: وجماله حسنه إىل
ملك ابن وكان مليح. إال أنت فما الكالم، ذلك قال حيث أبي كذب لقد وهللا املنظر، قبيح
ثم خطبها، الذي هو أنه فظنت املنظر، بشع كان ألنه ه؛ فردَّ أبيها من خطبها قد الهند
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ما هذا سيدتي، يا الجواري: لها فقالت وإياه، هي ورقدت وقبَّلته وعانقته عليه أقبلت
أبيك من خطبك الذي يصلح وما مليح، وهذا قبيح ذاك ألن أبيك؛ من خطبك الذي هو
توجهت ثم عظيم. شأن له الفتى هذا إن سيدتي يا ولكن لهذا، خادًما يكون أن وردَّه
بيده، يجده فلم سيفه عىل وفتَّش مرعوبًا فوثب وأيقظنه، املبطوح الخادم إىل الجواري
الخادم ذلك وكان امللك. ابنة مع جالس وبطحك سيفك أخذ الذي إن الجواري: له فقالت
فقام الحدثان؛ وطوارق الزمان نوائب من عليها خوًفا ابنته عىل باملحافظة امللك وكَّله قد
يتحدثان، وهما امللك ابن مع جالسة امللك ابنة فرأى ورفعه، السرت إىل ه وتوجَّ الخادم ذلك
امللك: ابن له فقال جني؟ أم إنيس أنت هل سيدي، يا امللك: البن قال الخادم نظرهما فلما
إنه ثم الكافرة؟ الشياطني من األكارسة امللوك أوالد تجعل كيف العبيد! أنحس يا ويلك
عليها. بالدخول وأمرني بابنته، زوَّجني وقد امللك، صهر أنا له: وقال بيده السيف أخذ

زعمت، كما اإلنس من كنَت إن سيدي، يا له: قال الكالم ذلك منه الخادم سمع فلما
وهو امللك إىل توجه الخادم إن ثم غريك. من بها أحقُّ وأنت لك، إال تصلح ما فإنها
الذي ما له: قال صياحه امللك سمع فلما رأسه، عىل الرتاب وحثا ثيابه، شقَّ وقد صارخ،
أدرك امللك أيها له: فقال الكالم. يف وأوجز برسعة أخربني فؤادي، أرجفَت فقد دهاك؟
امللوك، أوالد بصورة ُمصوَّر اإلنس، زيِّ يف الجن من شيطان عليها استوىل قد فإنها ابنتك؛
ابنتي عن تغافلت كيف له: وقال بقتله، همَّ الكالم ذلك منه امللك سمع فلما وإياه. فدونك
إليه وصل فلما ابنته، فيه الذي القرص إىل ه توجَّ امللك إن ثم العارض؟ هذا لحقها حتى
نحن بينما امللك، أيها له: فقلن البنتي؟ جرى الذي ما لهن: فقال قائمات، الجواري وجد
نََر ولم التمام، بدر كأنه الذي الغالم هذا علينا هجم وقد إال نشعر فلم معها جالسات
ابنتك، زوَّْجتَه قد أنك فزعم حاله عن فسألناه مسلول، سيف وبيده وجًها، منه أحسَن قطُّ
ال أديب عفيف ولكنه جني، أم إنيس هو هل نعرف وال هذا، غري شيئًا نعلم ال ونحن
ونظر، قليًال قليًال السرت رفع إنه ثم به، ما برد مقالتهن امللك سمع فلما القبيح. يتعاطى
املنري؛ كالبدر ووجهه التصوير، أحسن يف وهو يتحدثان، ابنته مع جالًسا امللك ابن فرأى
سيف وبيده ودخل السرت فرفع ابنته، عىل غريته من نفسه يمسك أن امللك يقدر فلم
نعم. قالت: أبوِك؟ أهذا لها: قال امللك ابن نظره فلما الغول، كأنه عليهما وهجم مسلول،
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هجم وقد مسلول، سيف بيده امللك رأى ملا امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قدميه، عىل قائًما وثب ذلك فعند نعم. قالت: أبوِك؟ أهذا لها: قال الغول، كأنه عليهما
بالسيف، عليه يحمل أن وَهمَّ فأدهشه، منكرة صيحة امللك عىل وصاح بيديه، سيفه وتناول
بمالطفة، فقابََله امللك ابن إليه انتهى حتى وقف ثم سيفه، فأغمد منه، أوثب أنه امللك فعلم
وحرمة ذمامك أرعى أني لوال امللك: ابن له فقال جني؟ أم إنيس أنت هل فتى، يا له: وقال
لو الذين األكارسة امللوك أوالد من وأنا الشياطني، إىل تنسبني كيف دَمك، لسفكُت ابنتك
فلما أوطانك؟ يف ما جميع عنك وسلبوا وسلطانك، عزك عن َوَلَزْلَزلُوك ُمْلَكك، أخذوا شاءوا
كما امللوك أوالد من كنَت إن له: وقال منه، نفسه عىل وخاف هابه، كالمه امللك سمع
أنك وزعمت بنتي، إىل ووصلت حرمتي، وهتكت إذني، بغري قرصي دخلت فكيف زعمَت
مني، خطبوها حني امللوك وأبناء امللوك قتلت قد وأنا بها؟ زوجتك قد أني وادَّعيت بعلها،
يف قتلوك بقتلك وأمرتهم وغلماني عبيدي عىل صحُت إن وأنا سطوتي، من ينجيك وَمن
ال إني للملك: قال الكالم ذلك منه امللك ابن سمع فلما يدي؟ من يخلِّصك فَمن الحال؟
أثبَت أحًدا رأيت وهل مني؟ أحسن بعل يف البنتك تطمع هل بصريتك، قلة ومن منك أعجب
ولكن وهللا، ال امللك: له فقال مني؟ وأعوانًا وجنوًدا سلطانًا وأعزَّ مكافأًة، وأكثَر جنانًا،
زوَّْجتُك إذا وأما بها، أزوَِّجك حتى األشهاد رءوس عىل لها خاطبًا تكون أن فتى يا وددُت
امللك أيها ولكن قولك، يف أحسنَت لقد امللك: ابن له فقال فيها. تفضحني فإنك خفيًة بها
وتبقى نفسك، تفضح فإنك زعمت، كما وقتلوني عيلَّ وجنودك وخدمك عبيدك اجتمع إذا
به أشري ما إىل امللك أيها ترجع أن عندي الرأي ومن ومكذِّب، مصدِّق بني فيك الناس
تبارزني أن إما به؛ أحدثك الذي امللك: ابن له فقال حديثك. هاِت امللك: له فقال عليك.
الليلة، هذه يف ترتكني أن وإما بامُلْلك، وأوىل أحقَّ كان صاحبه قتل فَمن خاصة، وأنت أنا
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امللك: له فقال بعدتهم. وأخربني وغلمانك وجنودك عسكرك إىل فاخرج الصباح كان وإذا
العدد. يف مثلهم وهم أتباعهم وغري يل، الذين العبيد غري فارس ألف أربعون عدتهم إن
الصباح شهرزاد وأدرك … لهم وقل إيلَّ، فأخرجهم النهار طلوع كان إذا امللك: ابن فقال
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إيلَّ، فأخرجهم النهار طلوع كان إذا له: قال امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يغلبكم أنه وادَّعى جميًعا، يبارزكم أن رشط عىل ابنتي مني خطب قد هذا لهم: وقل
أخفى فذلك قتلوني فإذا أبارزهم، معهم اتركني ثم عليه. تقدرون ال وأنكم ويقهركم،
سمع فلما مصاهرته. يف امللك يرغب فمثيل وقهرتهم غلبتهم وإن لعرضك، وأصَوُن لرسك
يف أمره من أهاله وما قوله، من استعظمه ما مع رأيه وِقبَل رأيه، استحسن كالمه امللك
دعا ذلك وبعد يتحدثان، جلسا ثم له، وصفهم الذين عسكره جميع مبارزة عىل عزمه
العساكر، يجمع أن ويأمره وزيره، إىل وساعته وقته من يخرج أن وأمره بالخادم امللك
أمره بما وأعلمه الوزير إىل الخادم فسار خيولهم؛ يركبوا وأن أسلحتهم، بحمل ويأمرهم
خيولهم، يركبوا أن وأمرهم الدولة، وأكابر الجيش نُقباء الوزير طلب ذلك فعند امللك، به

الحرب. آالت البسني ويخرجوا
الغالم مع يتحدث زال ما فإنه امللك، أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
امللك فقام أصبح، قد بالصباح وإذا يتحدثان هما فبينما وأدبه. وعقله حديثه أعجبه حيث
وأمر خيله، خيار من جيًدا فرًسا امللك البن وقدَّم بالركوب، جيشه وأمر تخته، إىل ه وتوجَّ
الجيش عىل أرشف حتى أركب ما إني امللك، أيها له: فقال َحَسنة، ة بعدَّ له تَُرسج أن
إىل وصال حتى يديه بني والفتى امللك سار ثم تحب. كما األمر امللك: له فقال وأشاهدهم.
إيلَّ وصل قد إنه الناس، معارش يا امللك: نادى ثم وكثرته الجيش إىل الغالم فنظر امليدان،
أنه زعم وقد منه، بأًسا أعظَم وال قلبًا أشدَّ وال منه أحسَن قطُّ أََر ولم ابنتي، يخطب غالم
فإذا قليل، إال عنده أنتم ما ألف مائة بلغتم ولو أنكم ويدَّعي وحده، ويقهركم يغلبكم
إن ثم عظيًما. أمًرا تعاطى قد فإنه صفاحكم، وأطراف رماحكم أسنة عىل فخذوه بارزكم
كيف أنصفتني، ما إنك امللك، أيها له: فقال منهم. تريد وما دونك ابني، يا له: قال امللك
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فدونك فأبيَت، بالركوب أمرتك قد له: فقال خيل؟ ركَّاب وأصحابك ل مرتجِّ وأنا أبارزهم
الفرس إال أركب وال خيلك، من يشء يعجبني ال له: فقال تريد. ما منها فاْخَرتَ والخيل
له: فقال قرصك. فوق هي له: فقال فرسك؟ وأين امللك: له فقال عليها. راكبًا جئُت التي
ما أول هذا له: قال كالمه سمع فلما القرص. سطح عىل فقال: قرصي؟ يف موضع أي يف
يظهر الوقت هذا يف ولكن السطح؟ فوق الفرس تكون كيف ويلك! يا خبالك، من ظهر
وأحرض قرصي إىل امِض له: وقال خواصه بعض إىل التفت امللك إن ثم كذبك. من صدقك
لبعض: بعضهم ويقول الفتى، قول من متعجبني الناس فصار السطح. فوق تجده الذي
الذي إن ثم بمثله. سمعنا ما يشء هذا إن السطح؟ ساللم من الفرس هذا ينزل كيف
إليه َم فتقدَّ منه، أحسَن يََر ولم قائًما، الفرس فرأى أعاله إىل صعد القرص إىل امللك أرسله
نظروا فلما أيًضا، معه طلع امللك خواص بعض وكان والعاج، األبنوس من فوجده له وتأمَّ
إال نظنُّه فما الفتى! ذكره ما يكون الفرس هذا مثل وعىل وقالوا: تضاحكوا، الفرس إىل
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أمره. لنا يظهر سوف ولكن مجنونًا،
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وعىل وقالوا: تضاحكوا، الفرس نظروا ملا امللك خواص أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
لنا يظهر سوف ولكن مجنونًا، إال نظنه فما الفتى! ذكره ما يكون الفرس هذا مثل
حاملني يزالوا ولم أيديهم، عىل الفرس رفعوا إنهم ثم عظيم. شأن له يكون وربما أمره،
إليها، ينظرون الناس عليها فاجتمع يديه؛ بني وأوقفوها امللك، ام قدَّ إىل وصلوا حتى لها
ب وتعجَّ أيًضا، امللك واستحسنها ولجامها، رسجها وحسن صنعتها، حسن من بون ويتعجَّ
هذه امللك أيها نعم فقال: فرسك؟ أهذه فتى، يا امللك: البن قال ثم العجب، غاية منها
إذا إال أركبها ال قال: واركبها. فرسك خذ امللك: له فقال العجب. منها ترى وسوف فريس،
السهم، رمية مقدار عنها يبعدوا أن حوله الذين العسكر امللك فأمر العساكر، عنها بَُعَد
وشماًال، يمينًا فأفرِّقهم جيشك عىل وأحمل فريس، أركب رائح أنا ها امللك، أيها له: فقال
ثم عليك. يبقون ال فإنهم عليهم، تُبِْق وال تريد، ما افعل امللك: له فقال قلوبهم. وأصدِّع
إذا لبعض: بعضهم وقال الجيوش، له واصطفت وركبها، فرسه إىل َه توجَّ امللك ابن إن
وهللا منهم: واحد فقال الصفاح. وشفار الرماح، بأسنَّة نأخذه الصفوف بني الغالم وصل
آخر: واحد فقال الرجيح؟ والقدِّ املليح، الوجه صاحب الغالم هذا نقتل كيف مصيبة، إنها
شجاعة من علم ملا إال الفعال هذه الفتى فعل وما عظيم، أمر بعد إال إليه تصلوا لن وهللا

وبراعته. نفسه
لينظروا األبصار إليه فتطاولت الصعود، لولب فرك فرسه عىل امللك ابن استوى فلما
الخيل، تعملها حركات أغرب عملت حتى واضطربت فرسه فماجت يفعل، أن يريد ماذا
وصعد، ارتفع قد امللك رآه فلما الجو، إىل وصعدت ارتفعت ثم بالهواء، جوفها وامتأل
ونوَّابه: وزراؤه له قال ذلك فعند يفوتكم. أن قبل خذوه ويلكم! وقال: جيشه عىل نادى
فاحمد منه، هللا اَك نجَّ قد عظيم ساحر إال هذا وما الطائر؟ الطري يلحق أحد هل امللك، أيها



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

رأى، ما امللك ابن من رأى بعدما قرصه إىل امللك فرجع يده. من خالصك عىل تعاىل هللا
فوجدها امليدان، يف امللك ابن مع له جرى بما وأخربها ابنته، إىل ذهب قرصه إىل وصل وملا
فلما الوساد؛ ولزمت شديًدا، مرًضا مرضت إنها ثم له، فراقها وعىل عليه ف التأسُّ كثرية
احمدي بنتي، يا لها: وقال عينيها، بني وقبَّلها صدره، إىل ها ضمَّ الحالة تلك عىل أبوها رآها
من رآه ما عليها يكرِّر وجعل املاكر. الساحر هذا من خلَّصنا حيث واشكريه تعاىل هللا
أبيها، قول من يشء إىل تصغي ال وهي الهواء، يف صعوده صفة لها ويذكر امللك، ابن
حتى رشابًا، أرشب وال طعاًما، آكل ال وهللا نفسها: يف قالت ثم ونحيبها، بكاؤها واشتدَّ
ابنته، حاُل عليه وشقَّ ذلك، أجل من عظيم همٌّ امللك ألبيها فحصل وبينه. بيني هللا يجمع
الصباح شهرزاد وأدرك به. شغًفا إال تزداد ال يالطفها وكلَّما عليها، القلب حزين وصار
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ال يالطفها وكلما ابنته، عىل القلب حزيَن صار امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فإنه امللك، ابن أمر من كان ما وأما وابنته، امللك أمر من كان ما هذا به. شغًفا إال تزداد
أصحاب سأل قد وكان وجمالها، الجارية ُحْسن وتذكََّر بنفسه، اختىل الجو يف صعد ملا
َجدَّ إنه ثم صنعاء. مدينة املدينة تلك وكانت ابنته، واسم امللك واسم املدينة اسم عن امللك
ونزل أبيه، قرص إىل ه توجَّ ثم املدنية، حول ودار أبيه، مدينة عىل أرشف حتى السري يف
ألجل كئيبًا حزينًا فوجده عليه، ودخل والده إىل ونزل هناك، فرسه وترك السطح، فوق
إنه ثم شديًدا. فرًحا به وفرح صدره، إىل ه وضمَّ واعتنقه إليه قام والده رآه فلما فراقه،
به؟ الدهر فعل ما والدي، يا وقال: الفرس عمل الذي الحكيم عن سأله بوالده اجتمع ملا
كان الذي هو ألنه فيها؛ رأيتُه التي الساعة يف وال الحكيم، يف هللا باَرَك ال والده: له فقال
عنه باإلفراج امللك ابن فأمر عنَّا. غبَت يوم من ولدي يا مسجون وهو منَّا، لفراقك سببًا
خلعة عليه خلع امللك يدي بني حرض فلما يديه؛ بني وإحضاره السجن، من وإخراجه
ذلك أجل من الحكيم فغضب ابنته؛ يُزوِّجه لم أنه إال اإلحسان، غاية إليه وأحسن الرضا،
سريها. وكيفية الفرس رس عرف قد امللك ابن أن وعلم فعل، ما عىل وندم شديًدا، غضبًا
أبًدا تركبها وال ذلك، بعد الفرس هذه تقرب ال أنك عندي الرأي البنه: قال امللك إن ثم
أباه حدَّث امللك ابن وكان غرور. عىل منها فأنت أحوالها، تعرف ال ألنك هذا؛ يومك بعد
لو أبوه: له فقال أبيها، مع له جرى وما املدينة، تلك صاحب امللك ابنه مع له جرى بما
الجارية بحبِّ بالبله هاجت امللك ابن إن ثم تأخري. أََجلك يف ولكن لقتلك، قتلك امللك أراد
يف به فطارت الصعود لولب وفرك وركبها، الفرس إىل فقام صنعاء، صاحب امللك ابنة
إىل فطلع يجده، فلم أبوه افتقده الصباح أصبح فلما السماء، عنان إىل به وعلت الهواء،
وندم فراقه، عىل َف فتأسَّ الهواء يف صاعد وهو ابنه إىل فنظر ملهوف، وهو القرص أعىل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ليأخذوه. جيشه عىل املِلك فنادى الَجو، إىل وصعد ارتفع الَفَرس إن ثم

ولدي إيلَّ رجع إْن وهللا نفسه: يف قال ثم أمرها، ويُخِفي الفرس يأخذ لم حيث الندم كل
ونحيبه. بكائه إىل عاد إنه ثم ولدي. عىل قلبي يطمنئ أن ألجل الفرس؛ هذه أخيلِّ بقيت ما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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٣٦٤ الليلة كانت فلام

ما هذا ولده. عىل حزنه من ونحيبه بكائه إىل عاد امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مدينة عىل وقف حتى الجو يف سائًرا يزل لم فإنه ابنه أمر من كان ما وأما أمره، من كان
امللك ابنة محل إىل وصل حتى مستخفيًا ومىش أوًال، فيه كان الذي املكان يف ونزل صنعاء،
ثم عليه، ذلك فَعُظم عليها؛ محافًظا كان الذي الخادم وال جواريها وال هي ال يجدها فلم
فيه، معها اجتمع الذي محلها غري آخر مجلس يف فوجدها القرص، يف عليها يفتِّش دار إنه
سمعت فلما عليهن، وسلَّم عليهن فدخل والدايات، الجواري وحولها الوساد، لزمت وقد
فقال صدرها؛ إىل ه وتضمُّ عينيه، بني تقبِّله وجعلت واعتنقته إليه قامت كالمه الجارية
غيبتك طالت ولو أوحشتني، الذي أنت له: فقالت املدة. هذه أوحشِتني سيدتي، يا لها:
بي؟ صنع وما أبيك مع حايل رأيت كيف سيدتي، يا لها: فقال شك. بال هلكت َلكنُت عني
فقالت أجلك. من أحبه ولكن للناظرين، عربة وجعلته لقتلته العاملني فتنة يا محبَّتك ولوال
قويل؟ إىل وتصغني أتطيعينني لها: فقال بعدك؟ حياتي تطيب وهل عني؟ تغيب كيف له:
لها: فقال يشء. يف أخالفك وال إليه، تدعوني ما إىل أجيبك فإني شئَت ما قل له: فقالت

وكرامة. حبٍّا له: فقالت وملكي. بالدي إىل معي سريي
تعاىل هللا بعهد وعاهدها بيدها وأخذ شديًدا، فرًحا فرح كالمها امللك ابن سمع فلما
إليه ها ضمَّ ثم خلفه، وأركبها فرسه وركب القرص سطح أعىل إىل بها صعد ثم ذلك، عىل
الجو، إىل بهما فصعدت الفرس كتف يف الذي الصعود لولب وحرَّك وثيًقا، ا شدٍّ وشدَّها
القرص، سطح إىل مبادَريْن فصعدا وأمها، أباها امللك وأعلمن الجواري، زعقت ذلك فعند
انزعج ذلك فعند الهواء؛ يف بهما طائرة وهي األبنوس الفرس فرأى الجو إىل امللك والتفت
وال زوجتي وترحم ترحمني أن باهلل سألتك امللك، ابن يا وقال: وصاح انزعاجه، وزاد امللك
ندمت الجارية أن نفسه يف ظن امللك ابن إن ثم امللك، ابن يجبه فلم بنتنا. وبني بيننا تفرق



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

فقالت وأبيك؟ أمك إىل ِك أردَّ أن لك هل الزمان، فتنة يا لها: فقال وأبيها، أمها فراق عىل
مشغولة ألنني تكون؛ أينما معك أكون أن مرادي إنما ذلك، مرادي ما وهللا سيدي، يا له:
شديًدا، فرًحا بذلك فرح كالمها امللك ابن سمع فلما وأمي. أبي حتى يشء كل عن بمحبَّتك
إىل نظر حتى بها يسري يزل ولم يزعجها، لكيال لطيًفا سريًا بهما الفرس يسري وجعل
فرسه ركب امللك ابن إن ثم ورشبا، وأكال هناك فنزال جارية، ماء عني وفيه أخرض، مرج
حتى الهواء يف بها سائًرا يزل ولم بها، وسار عليها خوًفا بالرباط وأوثقها خلفه، وأردفها
أبيه، وملك سلطانه محل للجارية يُظِهر أن أراد ثم فرحه، فاشتدَّ أبيه مدينة إىل وصل
فيها يتفرج التي البساتني بعض يف فأنزلها أبيها، ُمْلك من أعظم أبيه ُمْلك أن ويُعرِّفها
املقصورة، تلك باب عىل األبنوس الفرس وأوقف ألبيه، املعدَّة املقصورة يف وأدخلها والده،
رسويل؛ إليك أرسل حتى هنا ها اقعدي لها: وقال الفرس، عىل باملحافظة الجارية وأوىص
سمعت عندما الجارية ففرحت ُمْلكي. لك وأُظِهر قًرصا، لك ألُهيِّئ أبي إىل ه متوجِّ فإني
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك تريد. ما افعل له: وقالت الكالم هذا منه
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الكالم، هذا امللك ابن من سمعت عندما فرحت الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يصلح كما والترشيف بالتبجيل إال تدخل ال أنها ببالها خطر ثم تريد. ما افعل له: وقالت
رآه فلما أبيه، عىل ودخل املدينة إىل وصل حتى وسار تركها امللك ابن إن ثم ألمثالها،
ببنت أتيت قد أنني اعلم لوالده: قال امللك ابن إن ثم به. ب ورحَّ اه وتلقَّ بقدومه فرح أبوه
أعلمك وجئت البساتني، بعض يف املدينة خارج تركتها وقد بها، أعلمتَُك كنُت التي امللك
له فقال وأعوانك. وجنودك ُمْلَكك لها وتُظِهر ملالقتها، وتخرج املوكب تهيِّئ أن ألجل بها
الحسنة، بالزينة املدينة يُزيِّنوا أن املدينة أهل وساعته وقته من أمر ثم وكرامًة. حبٍّا امللك:
مملكته وسائر دولته، وأكابر عساكره وجميع هو زينة وأحسن هيبة أكمل يف وركب
من عمارة لها وهيَّأ امللوك، تدَّخره وما والحلل، الُحيلَّ قرصه من امللك ابن وأخرج وخدمه،
والروميات الهنديات الجواري العمارة تلك عىل وأجلس واألصفر، واألحمر األخرض الديباج
فيها بَمن العمارة ترك امللك ابن إن ثم عجيبًا. شيئًا الذخائر من وأظهر والحبشيات،
يجد ولم يجدها، فلم عليها وفتَّش فيها تركها التي املقصورة ودخل البستان، إىل وسبق
مدهوش وهو البستان يف يطوف وجعل ثيابه، ومزَّق وجهه عىل لطم ذلك فعند الفرس؛
لم وأنا الفرس هذا برسِّ علمْت كيف نفسه: يف وقال عقله إىل رجع ذلك بعد ثم العقل،
وأخذها عليها، وقع قد الفرس عمل الذي الفاريس الحكيم ولعل ذلك؟ من بيشء أُعِلمها
بهم، مرَّ ن عمَّ وسألهم البستان حرَّاَس طلب امللك ابن إن ثم معه. والدي عمله ما جزاء
هذا دخل أحًدا رأينا ما فقالوا: البستان؟ هذا ودخل بكم مرَّ أحًدا نظرتم هل لهم: وقال
كالمهم سمع فلما النافعة. الحشائش ليجمع دخل فإنه الفاريس، الحكيم سوى البستان
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الحكيم. ذلك هو الجارية أخذ الذي أن عنده صحَّ

املباح. الكالم
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أخذ الذي أن عنده صحَّ كالمهم سمع ملا امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
التي املقصورة يف الجارية ترك ملا امللك ابن أن املقدَّر باألمر وكان الحكيم، ذلك هو الجارية
شيئًا ليجمع البستان الفاريس الحكيم دخل أمره، ليهيِّئ أبيه قرص إىل وذهب البستان يف
الطيب ذلك وكان املكان، منها عبق التي والطيب املسك رائحة فشمَّ النافع، الحشيش من
املقصورة، تلك إىل وصل حتى الرائحة تلك صوب الحكيم فقصد امللك، ابنة رائحة من
امتأل الفرس الحكيم رأى فلما املقصورة، باب عىل واقفة بيده صنعها التي الفرس فرأى
إىل فتقدَّم يده، من خرجت حيث الفرس عىل ف التأسُّ كثري كان ألنه ورسوًرا؛ فرًحا قلبه
نفسه: يف قال ويسري يركبها أن أراد وملا ساملة، فوجدها أجزائها جميع وافتقد الفرس
فوجد املقصورة فدخل هنا. ها الفرس مع وتركه امللك ابن به جاء ما إىل أنظر أن بد ال
جارية أنها علم نظرها فلما الصاحية، السماء يف الضاحية كالشمس وهي جالسة الجارية
ثم املقصورة، تلك يف وتركها الفرس عىل بها وأتى امللك ابن أخذها وقد عظيم، شأن لها
دخل ذلك فعند والترشيف، بالتبجيل املدينة ويُدِخلها بموكب لها ليجيء املدينة إىل ه توجَّ
قبيح فوجدته إليه، ونظرت طرفها إليه فرفعت يديها، بني األرض وقبَّل إليها الحكيم
امللك، ابن رسول أنا سيدتي، يا لها: فقال أنت؟ َمن له: فقالت الصورة، بَِشع ا جدٍّ املنظر
الجارية سمعت فلما املدينة. من قريب آَخر بستان إىل أنقلك أن وأمرني إليك أرسلني قد
إليك وسيأتي أبيه، عند املدينة يف هو لها: قال امللك؟ ابن وأين له: قالت الكالم ذلك منه
إيلَّ يُرِسله أحًدا يجد لم امللك ابن وهل هذا، يا له: فقالت عظيم. بموكب الساعة هذه يف
وبشاعة وجهي ُقبْح يغرنَّك ال سيدتي، يا لها: وقال كالمها من الحكيم فضحك غريك؟
باإلرسال امللك ابن ني خصَّ وإنما أمري، لحمدِت امللك ابن ناله ما مني نلِت فلو منظري،
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املماليك من فعنده وإال لِك، ومحبًة عليِك منه غريًة صورتي؛ ومهول منظري لُقبْح إليك
عقلها يف دخل كالمه الجارية سمعت فلما يُحَىص. ال ما والحشم والخدم والغلمان والعبيد

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك معه. وقامت وصدَّقته،
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امللك ابن بأحوال الجارية أخرب ملا الفاريس الحكيم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
والدي، يا له: قالت ثم يده، يف يدها ووضعت معه وقامت عقلها، يف ودخل كالمه، صدَّقت
تركبينها. عليها جئِت التي الفرس سيدتي، يا فقال: أركبه؟ حتى معك به يل جئَت الذي ما
وعلم ذلك، منها سمع عندما الحكيم َم فتبسَّ وحدي. ركوبها عىل أقدر ال أنا له: فقالت
خلفه الجارية وأركب ركب إنه ثم بنفيس. معك أركب أنا لها: فقال بها، ظفر قد أنه
فامتأل الصعود لولب حرََّك إنه ثم بها، يريد ما تعلم ال وهي وثاقها، وشدَّ إليه، ها وضمَّ
سائرة تزل ولم الجو، إىل صاعدة ارتفعت ثم وماجت، وتحرَّكت بالهواء، الفرس جوف
حيث امللك ابن عن قلته الذي أين هذا، يا الصبية: له فقالت املدينة، عن غابت حتى بهما
له: فقالت لئيم. خبيث فإنه امللك! ابن هللا قبََّح الحكيم: لها فقال إيلَّ؟ أرسلك أنه زعمَت
تعرفني فهل موالي، هو ليس لها: فقال به؟ أمرك فيما موالك أمر تخالف كيف ويلك! يا
إخباري كان إنما لها: فقال نفسك. عن به عرَّفتني بما إال أعرفك ال له: فقالت أنا؟ َمن
هذه عىل عمري طول ًفا متأسِّ كنُت ولقد امللك، ابن وعىل عليك مني حيلًة الخرب بهذا لك
أيًضا، وبِك بها ظفرت قد واآلن عليها، استوىل وكان صناعتي، فإنها تحتك؛ التي الفرس
عينًا، وقرِّي قلبًا فطيبي أبًدا، ذلك بعد منها يتمكَّن وال قلبي، أحرق كما قلبه أحرقُت وقد

منه. أنفُع لك فأنا
حبيبي لت حصَّ ال أسفاه! يا ونادت: وجهها عىل لطمت كالمه الجارية سمعت فلما
إىل بها سائًرا الحكيم يزل ولم بها، حلَّ ما عىل شديًدا بكاءً وبكت وأمي. أبي عند بقيت وال
من بالقرب املرج ذلك وكان وأشجار، أنهار ذي أخرض مرج يف بها نزل حتى الروم بالد
إىل خرج املدينة تلك ملك أن اليوم ذلك يف فاتفق الشأن، عظيم ملك املدينة تلك ويف مدينة،
فلم بجانبه، والجارية والفرس واقًفا الحكيم فرأى املرج، ذلك عىل فجاز والنزهة، الصيد
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الجميع وأوقفوا والفرس، والجارية هو وأخذوه امللك عبيد عليه هجم وقد إال الحكيم يشعر
وجمالها، الجارية ُحْسن إىل ونظر وبشاعته، منظره ُقبْح إىل نظر فلما امللك، يدي بني
زوجتي هي وقال: بالجواب الحكيم فباَدَر منك؟ الشيخ هذا نسبة ما سيدتي، يا لها: قال
هو وال أعرفه ال وهللا امللك، أيها وقالت: قوله سمعت عندما الجارية فكذَّبته عمي. وابنة
يموت، أن كاد حتى فرضبوه برضبه أمر مقالها امللك سمع فلما بالحيلة. أخذني بل بعيل،
أخذ امللك إن ثم ذلك. به ففعلوا السجن، يف ويطرحوه املدينة إىل يحملوه أن امللك أمر ثم

سريها. بكيفية وال الفرس، بأمر يعلم لم ولكنه منه، والفرس الجارية
ثياب لبس فإنه امللك ابن أمر من كان ما وأما والجارية، الحكيم أمر من كان ما هذا
األثر يقتصُّ ُمِرسًعا وسار حال، أسوأ يف وهو وساَفَر املال، من إليه يحتاج ما وأخذ السفر،
َمن وكلُّ األبنوس، الفرس عن ويسأل مدينة، إىل مدينة ومن بلد، إىل بلد من طلبهما يف
من مدًة الحال هذا عىل فأقام قوله. ويستعظم منه ب يتعجَّ األبنوس الفرس خرب منه سمع
مدينة إىل سار إنه ثم خرب، عىل لهما يقع لم عليهما والتفتيش السؤال كثرة ومع الزمان،
فرجع فقدها، عىل حزينًا أباها ووجد بخرب، لها يسمع فلم هناك، عنها وسأل الجارية أبي
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عنهما. ويسأل أثرهما يقتصُّ وجعل الروم، بالد وقصد

املباح. الكالم عن
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ويسأل أثرهما يقتصُّ وجعل الروم، بالد قصد امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يتحدثون، جالسني التجار من جماعة فرأى الخانات من خان يف نزل أنه فاتفق عنهما،
فقالوا العجائب. من عجبًا رأيت لقد أصحابي، يا يقول: أحدهم فسمع منهم، قريبًا فجلس
فيها التي املدينة اسم وذكر — كذا مدينة يف الجهات بعض يف كنت إني قال: هو؟ وما له:
من يوًما خرج املدينة ملك أن وهو غريب، بحديث يتحدثون أهلها فسمعت — الجارية
الربية إىل طلعوا فلما دولته، وأكابر أصحابه من جماعة ومعه والقنص، الصيد إىل األيام
فرس ومعه جالسة، امرأة جانبه وإىل واقًفا رجًال هناك فوجدوا أخرض مرج عىل جازوا
ذات صبية فإنها املرأة وأما ا، جدٍّ الصورة مهول املنظر قبيح فإنه الرجل فأما أبنوس؛ من
التي العجائب من فإنها األبنوس الفرس وأما واعتدال، وقدٍّ وكمال، وبهاء وجمال، ُحْسن
امللك فعل فما الحارضون: له فقال صنعتها. من أجمل وال منها أحسن الراءُون يََر لم
عمه، وابنة زوجته أنها فادَّعى الجارية عن وسأله امللك أخذه فإنه الرجل أما فقال: بهم؟
السجن، يف وطرحه برضبه وأمر منه، امللك فأخذها قوله يف كذَّبته فإنها الجارية وأما
منه، دنا التاجر من الكالم هذا امللك ابن سمع فلما علم. بها يل فما األبنوس الفرس وأما
امللك ابن عرف فلما ملكها، واسم املدينة باسم أخربه حتى وتلطُّف برفق يسأله وصار
يزل ولم وساَفَر، خرج الصباح أصبح فلما مرسوًرا. ليلته بات ملكها واسم املدينة اسم
إحضاره وأرادوا البوابون أخذه يدخلها أن أراد فلما املدينة، تلك إىل وصل حتى مسافًرا
الصنائع، من يُحِسنه ا وعمَّ املدينة، تلك إىل مجيئه سبب وعن حاله، عن ليسأله امللك ام قدَّ
امللك ابن وصول وكان وصنائعهم، أحوالهم عن الغرباء سؤال من امللك عادة هذه وكانت
عليه، املشاورة وال امللك عىل فيه الدخول يمكن ال وقت وهو املساء، وقت يف املدينة تلك إىل
وجماله ُحْسنه إىل السجانون نظر فلما فيه، ليضعوه السجن إىل به وأتوا البوابون فأخذه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الطعام جاءهم فلما السجن. خارج معهم أجلسوه بل السجن، يُدِخلوه أن عليهم يُهْن لم
امللك ابن عىل أقبلوا ثم يتحدثون، جعلوا األكل من فرغوا فلما الكفاية، بحسب معهم أكل
كالمه سمعوا فلما األكارسة. بالد فارس بالد من أنا فقال: أنت؟ البالد أي من له: وقالوا
وشاهدت وأخبارهم الناس حديث سمعت لقد كرسوي، يا بعضهم: له وقال ضحكوا،
آَخر: فقال السجن. يف عندنا الذي الكرسوي هذا من أكذب سمعت وال رأيت فما أحوالهم،
لكم باَن الذي ما امللك: ابن لهم فقال صورته. من أبشع وال خلقته، من أقبح رأيت وال
الصيد، إىل ذاهب وهو طريقه يف رآه قد امللك وكان حكيم، أنه يزعم فقالوا: كذبه؟ من
فرس أيًضا ومعه واالعتدال، والقدِّ والكمال، والبهاء والجمال، الحسن بديعة امرأة ومعه
محب، لها وهو امللك عند فهي الجارية فأما منها؛ أحسَن قطُّ رأينا ما األسود األبنوس من
يف مجتهد وامللك لداواها، يزعم كما حكيًما الرجل ذلك كان ولو مجنونة، املرأة تلك ولكن
وأما امللك، خزانة يف فإنها األبنوس الفرس وأما فيه، هي مما مداواتها وغرضه عالجها،
يبكي الليل عليه جنَّ فإذا السجن، يف عندنا فإنه معها كان الذي املنظر القبيح الرجل
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ننام. يدعنا وال نفسه، عىل أسًفا وينتحب

املباح.
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الفاريس الحكيم بخرب أخربوه ملا بالسجن املوكلني أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يبلغ تدبريًا يدبِّر أن بباله خطر والنحيب، البكاء من فيه هو وبما السجن، يف عندهم الذي
الحكيم فسمع الباب، عليه وأغلقوا السجن، أدخلوه النوَم البوَّابون أراد فلما غرضه، به
وعىل نفيس عىل جنيُت بما يل الويل نوحه: يف ويقول بالفارسية، نفسه عىل وينوح يبكي
سوء من كله وذلك بمرادي، أظفر ولم أتركها لم حيث بالجارية فعلُت وبما امللك، ابن
له يصلح ال ما طلب وَمن ملثيل، يصلح ال وما أستحقه، ال ما لنفيس طلبت فإني تدبريي؛
إىل له: وقال بالفارسية كلَّمه الحكيم كالَم امللك ابن سمع فلما فيه. وقعُت ما مثل يف وقع
كالمه الحكيم سمع فلما غريك؟ يُِصْب لم ما أصابك أنه ترى هل والعويل، البكاء هذا كم
امللك ابن البوَّابون أخذ الصباح أصبح فلما املشقة. من يجده وما حاله إليه وشكا به، أنس
فيه الدخول يمكن ال وقٍت يف باألمس املدينة إىل وصل أنه وأعلموه ملكهم، إىل به وأتوا
سبب وما صنعتك؟ وما اسمك؟ وما أنَت؟ البالد أيِّ من له: وقال امللك فسأله امللك، عىل
بالدي وأما حرجة، بالفارسية فإنه اسمي أما امللك: ابن فقال املدينة؟ هذه إىل مجيئك
واملجانني، املرىض أداِوي فإني الطب؛ علم وخصوًصا العلم أهل من وأنا فارس، بالد فهي
أداويه، فإني مريًضا رأيُت وإذا علمي، عىل علًما ألستفيد واملدن األقاليم يف أطواف ولهذا

صنعتي. فهذه
لقد الفاضل، الحكيم أيها له: وقال شديًدا، فرًحا به فرح كالمه امللك سمع فلما
وأبرأتَها داويتَها إْن له: وقال الجارية بخرب أخربه ثم إليك. الحاجة وقت يف إلينا وصلَت
ِصْف امللك، هللا أعزَّ له: قال امللك كالم سمع فلما تطلبه. ما جميع عندي فلك جنونها، من
أخذتها وكيف الجنون، هذا لها عرض يوم َكْم منذ وأخربني جنونها، من رأيتَه يشء كلَّ يل
السجن. يف الحكيم إن له: قال ثم آِخره، إىل أوله من بالخرب فأخربه والحكيم؟ والفرس هي



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

عندي باقية له: فقال معهما؟ كانت التي بالفرس فعلت ما السعيد، امللك أيها له: فقال
أن عندي الرأي من إن نفسه: يف امللك ابن فقال املقاصري. بعض يف محفوظة اآلن إىل
كل يل تمَّ فقد أمر فيها يحدث لم ساملة كانت فإن يشء، كل قبل وأنظرها الفرس د أتفقَّ
إىل التفت ثم مهجتي. خالص يف بحيلة تحيَّلت حركاتها بطلت قد رأيتها وإن أريده، ما
بُْرء عىل يعينني شيئًا أجد لعيل املذكورة الفرس أنظر أن ينبغي امللك، أيها له: وقال امللك
فجعل الفرس؛ إىل معه ودخل بيده وأخذ امللك قام ثم وكرامة. حبٍّا امللك: له فقال الجارية.
يشء؛ يِعبْها لم ساملة فوجدها أحوالها، وينظر دها ويتفقَّ الفرس حول يطوف امللك ابن
حتى الجارية إىل الدخول أريد إني امللك، هللا أعزَّ وقال: شديًدا، فرًحا بذلك امللك ابن ففرح
تعاىل. هللا شاء إن الفرس بسبب يدي عىل بُْرُؤها يكون أن هللا وأرجو منها، يكون ما أنظر
عليها دخل فلما الجارية، فيه الذي البيت إىل امللك به ومىض الفرس، عىل باملحافظة أمر ثم
ال حتى ذلك تفعل وإنما جنون، بها يكن ولم عادتها، عىل وتنرصع تختبط وجدها امللك ابن
ثم العاَلِمني. فتنة يا عليك بأس ال لها: قال الحالة هذه عىل امللك ابن رآها فلما أحد، يقربها
حتى عظيمة صيحة صاحت عرفته فلما بنفسه، عرَّفها أن إىل ويالطفها بها يرفق جعل إنه
منه. فزعها من الرصعة هذه أن امللك فظن الفرح؛ من لها حصل ما شدة من عليها ُغِيش
ودمك دمي احقني العاَلِمني، فتنة يا لها: وقال أذنها، عىل فمه وضع امللك ابن إن ثم
حتى الِحيَل يف التدبري وإتقان الصرب إىل فيه نحتاج موضع هذا فإن وتجلَّدي؛ واصربي
بها الذي املرض إن له: وأقول إليه أخرج أني الحيلة ومن الجائر، امللك هذا من نتخلَّص
هذا ويزول القيد عنِك يفكَّ أن عليه وأرشط بُْرءَها. لك أضمن وأنا الجنون، من عارض
فيتم يدي، عىل بِرئت أنِك يرى حتى مليح بكالم فكلِّميه إليِك دخل فإذا عنِك، العارض
َفِرًحا امللك إىل ه وتوجَّ عندها، من خرج إنه ثم وطاعة. سمًعا له: فقالت نريد. ما كل لنا
لَك، داويتها وقد ودواءها، داءها بسعادتك عرفُت قد السعيد، امللك أيها وقال: مرسوًرا،
ما كل لك يتم فإنه ها؛ يرسُّ بما وِعْدها بها، ْق وترفَّ لها، كالَمك ْ ولنيِّ إليها، وادخل اآلن فُقِم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك منها. تريد
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الجارية عىل ودخل حكيًما، نفسه جعل ملا امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عندها، من خرج ثم وطاعة. سمًعا له: فقالت يدبره، الذي بالتدبري أخربها بنفسه، وأعلمها
لك يتم فإنه يرسها؛ بما وِعْدها الكالم، لها ْ ولنيِّ إليها، ادخْل ُقِم له: وقال امللك إىل ه وتوجَّ
يديه بني األرض وقبَّلت إليه قامت رأته فلما عليها، ودخل امللك فقام منها. تريد ما كل
بخدمتها، يقوموا أن والخدم الجواري أمر ثم شديًدا، فرًحا بذلك امللك ففرح به؛ بت ورحَّ
السالم عليهم فردَّْت عليها، وسلَّموا إليها فدخلوا الحيل؛ لها زوا ويجهِّ الحمام ويُدِخلوها
عقًدا عنقها يف ووضعوا امللوك، مالبس من حلًال ألبسوها ثم كالم، وأحسن منطق بألطف
البدر كأنها الحمام من أخرجوها ثم وخدموها، الحمام إىل بها وساروا الجواهر، من
بها للملك فحصل يديه؛ بني األرض وقبَّلت عليه، سلَّمت امللك عىل وصلت وملا التمام،
امللك، أيها له: فقال نفحاتك. من هللا زادنا بربكتك ذلك كل امللك: البن وقال عظيم، رسور
املحل إىل وعسكرك أعوانك من معك َمن وكل أنت تخرج أنك أمرها وكمال بُرئها تمام إن
أعقد أن ألجل معها؛ كانت التي األبنوس الفرس صحبتك وتكون فيه، وجدتها كنَت الذي
ثم وكرامًة. حبٍّا امللك: له فقال أبًدا. إليها يعود فال وأقتله، وأسجنه هناك العارض عنها
وركب الفاريس، والحكيم والجارية هي فيه وجدها الذي املرج إىل األبنوس الفرس أخرج
إىل وصلوا فلما يفعل. أن يريد ما يدرون ال وهم صحبته، الجارية وأخذ جيشه، مع امللك
عن بعيًدا والفرس الجارية تُوَضع أن حكيًما نفسه جعل الذي امللك ابن أمر املرج ذلك
البخور أطلق أن أريد أنا إذنك، عن دستور للملك: وقال البرص، مد بمقدار والعساكر امللك
الفرس أركب ذلك بعد ثم أبًدا، إليها يعود ال حتى هنا العارض وأسجن العزيمة، وأتلو
تصل حتى وتميش تضطرب الفرس فإن ذلك فعلُت فإذا خلفي؛ الجارية وأركب األبنوس

تريد. ما ذلك بعد بها فافعل األمر يتم ذلك فعند إليك،
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الصبية ووضع الفرس ركب امللك ابن إن ثم شديًدا، فرًحا فرح كالمه امللك سمع فلما
وبعد وثاقها، وشدَّ إليه ها ضمَّ إنه ثم إليه، ينظرون عسكره وجميع امللك وصار خلفه،
إليه تنظر والعساكر الهواء، يف الفرس بهما فصعدت الصعود، لولب امللك ابن فرك ذلك
منه فيئس يَُعْد، فلم إليه عودته ينتظر يوم نصف امللك ومكث أعينهم، عن غاب حتى

مدينته. إىل وعاد عسكره أخذ ثم الجارية، فراق عىل ف وتأسَّ عظيًما، ندًما وندم
َفِرًحا أبيه مدينة قصد فإنه امللك، ابن أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
ثم عليها، َن وأمَّ القرص يف الجارية وأنزل قرصه، عىل نزل أن إىل سائًرا يزل ولم مرسوًرا،

شديًدا. فرًحا بذلك ففرَحا الجارية، بقدوم وأعلمها عليهما فسلََّم وأمه أبيه إىل ذهب
الروم، ملك أمر من كان ما وأما والجارية، والفرس امللك ابن أمر من كان ما هذا
يسلُّونه وجعلوا وزراؤه عليه فدخل كئيبًا، حزينًا قرصه يف احتَجَب مدينته إىل عاد ملا فإنه
ومكره. سحره من اك نجَّ الذي هلل والحمد ساحر، الجارية أخذ الذي إن له: ويقولون
وأدرك املدينة. ألهل العظيمة الوالئم عمل فإنه امللك ابن وأما عنها. تسىلَّ حتى به زالوا وما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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وأقاموا املدينة، ألهل العظيمة الوالئم عمل امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
كان ما هذا شديًدا. فرًحا ببعضهما وفرَحا الجارية، عىل دخل ثم كامًال، شهًرا الفرح يف
إن ثم حركاتها. وأبطل األبنوس، الفرس كرس فإنه والده، أمر من كان ما وأما أمره، من
عنده وهي بها، َج تزوَّ أنه وأخربه حالها، فيه له وذكر الجارية، أبي إىل كتابًا كتب امللك ابن
الرسول وصل فلما نفيسة، وتحف هدايا وصحبته رسول، مع إليه وأرسله حال، أحسن يف
قرأ فلما امللك، ذلك إىل والهدايا الكتاب أوصل اليمن، صنعاء وهي الجارية، أبي مدينة إىل
امللك، ابن لصهره هدية ز جهَّ ثم الرسول. وأكرم الهدايا، وقبل شديًدا، فرًحا فرح الكتاب
الجارية أبي امللك بفرح وأعلمه امللك، ابن إىل بها فرجع الرسول؛ ذلك مع إليه وأرسلها
صهره يكاتب سنة كل يف امللك ابن وصار عظيم، رسور له فحصل ابنته، خرب بلغه حني
يف فعدل اململكة؛ يف بعده هو وتوىلَّ الغالم، أبو امللك تُويف حتى كذلك يزالوا ولم ويهاديه،
هذه عىل واستمروا العباد، وأطاعته البالد له فدانت مرضية؛ بسرية فيهم وسار الرعية،
الجماعات، ومفرِّق اللذات هادم أتاهم أن إىل وأمرئه، وأرغده وأهنئه، عيش ألذ يف الحالة

وامللكوت. امللك وبيده يموت، ال الذي الحي فسبحان القبور، ومعمر القصور ومخرِّب

األكمام يف والورد الوجود أنس حكاية

ذو الشان، عظيم ملك واألوان، العرص وسالف الزمان، قديم يف كان أنه أيًضا يُحَكى ومما
والجمال، الُحْسن يف بديعة ابنة له وكانت إبراهيم، ى يُسمَّ وزير له وكان وسلطان، عزٍّ
والراح املنادمة تهوى أنها إال باهر، وأدب وافر عقل ذات والكمال، البهجة يف فائقة



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

معانيها، ُة رقَّ الهوى إىل العقوَل تدعو األخبار، ونوادر األشعار ورقائق املالح، والوجوه
واصفيها: بعض فيها قال كما

َواْألََدْب َوال��نَّ��ْح��ِو اْل��ِف��ْق��ِه ِف��ي تُ��َج��اِدلُ��ِن��ي َواْل��َع��َرْب ال��تُّ��ْرِك َف��تَّ��انَ��ِة ِب��َه��ا َك��ِل��ْف��ُت
انْ��تَ��َص��ْب؟ َف��ِل��َم َف��اِع��ٌل َوَه��ذَا ِل��َم��اذَا؟ َوَخ��َف��ْض��تَ��ِن��ي ِب��ي اْل��َم��ْف��ُع��وُل أَنَ��ا تَ��ُق��وُل:
انْ��َق��َل��ْب َق��ِد ال��زََّم��اَن أَنَّ تَ��ْع��َل��ِم��ي أََل��ْم اْل��ِف��َدا َل��ِك َوُروِح��ي نَ��ْف��ِس��ي َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت
ال��ذَّنَ��ْب ِف��ي ال��رَّأِْس ُع��ْق��َدُة َم��ا َف��انْ��ُظ��ِري َف��َه��ا انْ��ِق��َالبَ��ُه تُ��نْ��ِك��ِري��َن يَ��ْوًم��ا ُك��نْ��ِت َوإِْن

بهجتها، وكمال تها، رقَّ فرُط بذلك تسميتها وسبب األكمام»، يف «الورد اسمها وكان
أعيان يجمع عام كل يف أنه امللك عادة ومن أدبها، لكمال ملنادمتها محبٍّا امللك وكان
جلست الكرة، للعب الناس فيه يجمع الذي اليوم ذلك كان فلما الكرة، ويلعب مملكته
بني فرأت التفاتة، منها الحت إذ اللعب يف هم فبينما لتتفرج؛ الشباك يف الوزير ابنة
طويل السن، ضاحك الوجه، نريِّ طلعًة؛ أبهى وال منظًرا منه أحسن يكن لم شابٍّا العسكر
اسم ما لدايتها: فقالت نظًرا، منه تشبع فلم مراًرا النظر فيه فكرَّرت املنكب؛ واسع الباع،
هو فَمن مالح، الكل بنتي، يا لها: فقالت العسكر؟ بني الذي الشمائل املليح الشاب هذا
رأسه فرفع عليه؛ ورمتها تفاحة أخذت ثم إليه. لك أشري حتى اصربي لها: فقالت فيهم؟
بعشقها وهو إال طرفه إليه يردَّ فلم األفالك، يف البدر كأنها الشباك يف الوزير ابنة فرأى

الشاعر: قول فأنشد الخاطر، مشغول

َرآِك ِح��ي��َن ��بِّ ال��صَّ ِب��َق��ْل��ِب َف��تْ��ًك��ا ِج��ْف��نَ��اِك أَْم اْل��َق��وَّاُس أََرَم��اِن��ي
ُش��بَّ��اِك ِم��ْن َج��اءَ أَْم َج��ْح��َف��ٍل ِم��ْن بُ��ْرَه��ًة ُق اْل��ُم��َف��وَّ ��ْه��ُم ال��سَّ أَأَتَ��اِن��ي

أنس اسمه قالت: لك؟ أريته الذي الشاب هذا اسم ما لدايتها: قالت اللعب فرغ فلما
وأنشدت الزفرات دت صعَّ ثم فكرتها، وقدحت مرتبتها، يف ونامت رأسها فهزت الوجود.

األبيات: هذه

َوُج��وْد أُنْ��ٍس بَ��يْ��َن َم��ا َج��اِم��ًع��ا يَ��ا اْل��ُوُج��وْد أُنْ��َس ��اَك َس��مَّ َم��ْن َخ��اَب َم��ا
اْل��ُوُج��وْد وََع��مَّ اْل��َك��ْوَن َر نَ��وَّ َق��ْد َوْج��ُه��ُه الَّ��ِذي اْل��بَ��ْدِر َط��ْل��َع��َة يَ��ا
ُش��ُه��وْد وَِع��نْ��ِدي ُح��ْس��ٍن ِذي ُس��ْل��َط��اُن اْل��َوَرى ِف��ي ُم��ْف��َرٌد إِالَّ أَنْ��َت َم��ا

168



٣٧١ الليلة كانت فلما

اْل��َوُدوْد ُص��نْ��ُع ��اِد َك��ال��صَّ َوُم��ْق��َل��ٌة ُح��رَِّرْت الَّ��ِت��ي ال��نُّ��وُن َح��اِج��بُ��َك
يَ��ُج��وْد َش��ْيءٍ ُك��لِّ ِف��ي ُدِع��َي إِذَا الَّ��ِذي ال��رَِّط��ي��ُب اْل��ُغ��ْص��ُن َك َوَق��دُّ
ُوُج��وْد َوُح��ْس��َن أُنْ��ًس��ا َوُف��ْق��تَ��ُه��ْم َس��ْط��َوًة اْل��َوَرى ُف��ْرَس��اَن ُف��ْق��َت َق��ْد

بالذهب، مطرَّزة الحرير من خرقة يف ته ولفَّ قرطاس، يف كتبته شعرها من فرغت فلما
تمارسها وصارت فجاءتها إليها، تنظر داياتها من واحدة وكانت املخدة، تحت ووضعته
لها حصل أنها فعرفت وقرأتها؛ املخدة تحت من الورقة ورسقت نامت، حتى الحديث يف
سيدتها استفاقت فلما مكانها. يف وضعتها الورقة قرأت أن وبعد الوجود، بأُنْس َوْجد
من وعليك الناصحات، من لِك إني سيدتي، يا لها: قالت نومها، من األكمام يف الورد
واألسقام، األمراض ويورث الحديد، يذيب وكتمانه شديد، الهوى أن اعلمي الشفيقات،
الغرام؟ دواء وما دايتي، يا األكمام: يف الورد لها فقالت مالم. بالهوى يبوح َمن عىل وما
ولني باملراسلة يوجد سيدتي، يا قالت: الوصال؟ يوجد وكيف قالت: الوصال. دواؤه قالت:
الصعاب، األمور تسُهل وبه األحباب، بني يجمع فهذا والسالم، التحيات وإكثار الكالم،
فلما رسالتك. وحمل حاجتك وقضاء رسك بكتم أوىل فأنا موالتي، يا أمٌر لِك كان وإن
عن نفسها أمسكت لكن الفرح، من عقلها طار الكالم، ذلك األكمام يف الورد منها سمعت
فال مني، أحٌد عرفه ما األمر هذا إن نفسها: يف وقالت أمرها، عاقبة تنظر حتى الكالم
منامي يف رأيت إني سيدتي، يا املرأة: لها فقالت اختبارها. بعد إال املرأة لهذه به أبوح
واحميل أمرهما، فماريس متحابَّان الوجود وأُنْس سيدتك إن يل: وقال جاءني، رجًال كأنَّ
أنا وها كثري، خري لك يحصل وأرسارهما؛ أمرهما واكتمي حوائجهما، واقيض رسائلهما،
باملنام أخربتها ملا لدايتها األكمام يف الورد فقالت إليِك. واألمر عليِك، رأيُت ما قصصت قد

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك …
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الذي باملنام أخربتها ملا لدايتها قالت األكمام يف الورد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األحرار؟ خالصة من وأنا األرسار أكتم ال كيف فقالت: دايتي؟ يا األرسار تكتمني هل رأته:
أُنْس إىل هذه برسالتي اذهبي لها: وقالت الشعر، فيها كتبت التي الورقة لها فأخرَجْت
قبَّلت عليه دخلت فلما الوجود، أُنْس إىل بها هت وتوجَّ فأخذتها بجوابه. وائتيني الوجود،
ظهره يف كتب ثم معناه، وفهم فقرأه القرطاس، أعطته ثم كالم، بألطف وحيَّته يديه،

األبيات: هذه

يُ��تَ��ْرِج��ُم َه��َواَي َع��ْن َح��اِل��ي َوَل��ِك��نَّ َوأَْك��تُ��ُم اْل��َغ��َراِم ِف��ي َق��ْل��ِب��ي أَُع��لِّ��ُل
َف��يَ��ْف��َه��ُم اْل��َع��ذُوُل َح��اِل��ي يَ��َرى ِل��ئَ��الَّ ِب��ُم��ْق��َل��ِت��ي ُج��ْرٌح ُق��ْل��ُت َدْم��ِع��ي َف��اَض َوإِْن
ُم��تَ��يَّ��ُم َواْل��ُف��َؤاُد َص��بٍّ��ا َف��أَْص��بَ��ْح��ُت اْل��َه��َوى َم��ا أَْع��ِرُف َل��ْس��ُت َخ��ِل��يٍّ��ا َوُك��نْ��ُت
َوتَ��ْرَح��ُم��وا ��وا تَ��ِرقُّ َك��ْي َوَوْج��ِدي َغ��َراِم��ي ِب��َه��ا أَْش��تَ��ِك��ي ��ِت��ي ِق��صَّ إَِل��يْ��ُك��ْم َرَف��ْع��ُت
تُ��تَ��ْرِج��ُم إَِل��يْ��ُك��ْم ِم��نْ��ُك��ْم ِب��ي َح��لَّ ِب��َم��ا َل��َع��لَّ��َه��ا َع��يْ��ِن��ي َدْم��ِع ِم��ْن َوَس��طَّ��ْرتُ��َه��ا
تَ��ْخ��ُدُم َواْل��َك��َواِك��ُب َع��بْ��ٌد اْل��بَ��ْدُر َل��ُه ُم��بَ��ْرَق��ًع��ا ِب��اْل��َج��َم��اِل َوْج��ًه��ا ال��ل��ُه َرَع��ى
تَ��َع��لَّ��ُم َع��ْط��ًف��ا اْألَْغ��َص��اُن َم��يْ��ِل��َه��ا َوِم��ْن َم��ِث��ي��َل��َه��ا َرأَيْ��ُت َم��ا ذَاٍت ُح��ْس��ِن َع��َل��ى
ُم��َع��ظَّ��ُم اْل��ِوَص��اَل إِنَّ َزيَ��اَرتَ��نَ��ا ��ٍة َم��َش��قَّ َح��ْم��ِل َغ��يْ��ِر َم��ْن َوأَْس��أَلُ��ُك��ْم
َج��َه��نَّ��ُم ��ُدوُد َوال��صُّ ُخ��ْل��ٌد اْل��َوْص��ُل َف��ِل��ي تَ��ْق��بَ��لُ��ونَ��َه��ا َع��َس��ى ُروِح��ي َل��ُك��ْم َوَه��بْ��ُت

سيدتك. خاطر استعطفي داية، يا لها: وقال لها، وأعطاه وقبَّله الكتاب طوى ثم
القرطاس، وأعطتها سيدتها، إىل ورجعت املكتوب منه أخذت ثم وطاعة. سمًعا له: فقالت



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

هذه أسفله يف وكتبت معناه، وفهمت وقرأته فتحته ثم رأسها، فوق ورفعته فقبَّلته
األبيات:

ِب��نَ��ا تَ��ْح��َظ��ى اْل��َه��َوى ِف��ي َل��َع��لَّ��َك اْص��ِب��ْر ِب��َج��َم��اِل��نَ��ا َق��ْل��بُ��ُه تَ��َولَّ��َع َم��ْن يَ��ا
ُف��َؤاَدنَ��ا أََص��اَب َم��ا َق��ْل��بَ��َك َوأََص��اَب َص��اِدٌق ُح��بَّ��َك أَنَّ َع��ِل��ْم��نَ��ا ��ا َل��مَّ
��اِب��نَ��ا ُح��جَّ ِم��ْن اْل��َوْص��ِل َم��نْ��َع َل��ِك��نَّ ِم��ثْ��َل��ُه َوْص��ًال اْل��َوْص��ِل َف��ْوَق ِزْدنَ��اَك
أَْح��َش��اِئ��نَ��ا ِف��ي ال��نِّ��ي��َراُن ��ُد تَ��تَ��َوقَّ اْل��َه��َوى َف��ْرِط ِم��ْن ال��لَّ��يْ��ُل يُ��َج��نُّ ��ا َل��مَّ
أَْج��َس��اِم��نَ��ا ِف��ي ال��تَّ��بْ��ِري��ُح َح بَ��رَّ َق��ْد َوُربَّ��َم��ا اْل��َم��نَ��اَم َم��َض��اِج��ُع��نَ��ا َوَج��َف��ْت
أَْس��تَ��اِرنَ��ا ِم��ْن اْل��َم��ْس��بُ��وَل تَ��ْرَف��ُع��وا َال اْل��َه��َوى َك��تْ��ُم اْل��َه��َوى َش��ْرِع ِف��ي اْل��َف��ْرُض
أَْوَط��اِن��نَ��ا َع��ْن َغ��اَب َم��ا َل��يْ��تَ��ُه يَ��ا ال��رََّش��ا ِب��َه��َوى اْل��َح��َش��ا ِم��نِّ��ي انْ��َح��َش��ى َوَق��ِد

عند من وخرجت فأخذته للداية، وأعطته القرطاس طوت شعرها من فرغت فلما
إىل فقالت: تذهبني؟ أين لها: وقال الحاجب فصادفها الوزير، بنت األكمام يف الورد
انزعاجها. وقت الباب من خرجت حني الورقة منها فوقعت منه انزعجت وقد الحمام.

يف مرمية رآها الخدم بعض فإن الورقة، أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
الخادم فقصده رسيره، عىل وجلس الحريم باب من خرج الوزير إن ثم فأخذها، الطريق
ويف إليه تقدَّم الخادم بذلك وإذا رسيره عىل جالس الوزير فبينما الورقة، التقط الذي
فتناولها فأخذتها. الدار يف مرمية الورقة هذه وجدت إني موالي، يا له: وقال الورقة، يده
فقرأها ِذْكرها، َم تقدَّ التي األشعار فيها مكتوبًا فرأى ففتحها، مطوية وهي يده من الوزير
شديًدا بكاءً يبكي وهو أمها عىل فدخل ابنته، بخط فرآها كتابتها تأمل ثم معناها، وفهم
الورقة، هذه خذي لها: فقال موالي؟ يا أبكاك ما زوجته: له فقالت لحيته، ابتلَّت حتى
الورد بنتها من مراسلة عىل مشتملة فوجدتها وقرأتها، الورقة فأخذت فيها. ما وانظري
دموعها، وكفكفت نفسها عىل غلبت لكنَّها البكاء فجاءها الوجود؛ أنس إىل األكمام يف
أمٍر يف نتبرصَّ أن الصواب الرأي وإنما فيه، فائدة ال البكاء إن موالي، يا للوزير: وقالت
فقال األحزان، عنه وتخفف تسلِّيه وصارت بنتك. أمر وكتمان عرضك، صون فيه يكون
محبة الوجود أنس يحب السلطان أن تعلمني أََما العشق؛ من ابنتي عىل خائف إني لها:
جهة من والثاني ابنتي، أنها وهو جهتي، من األول سببان؛ األمر هذا من ولخويف عظيمة؟
عظيم، أمر هذا من يحدث وربما السلطان، عند محظي الوجود أنس أن وهو السلطان،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ذلك؟ يف رأيك فما
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رأيك فما لها: وقال بنته، بخرب زوجته أخرب ملا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
سنَّة ركعتني صلت إنها ثم االستخارة. صالة أصيل حتى عيلَّ اصرب له: قالت ذلك؟ يف
ى يُسمَّ جبًال الكنوز بحر وسط يف إن لزوجها: قالت صالتها من فرغت فلما االستخارة،
أحٌد إليه الوصول عىل يقدر ال الجبل وذلك — سيأتي بذلك تسميته وسبب — الثكىل جبل
قًرصا فيه يبني أنه عىل زوجته مع الوزير فاتفق هناك. موضًعا لها فاجعل باملشقة، إال
يؤانسها َمن عندها ويجعل عام، بعد عاًما مئُونتها عندها ويضع فيه، ويجعلها منيًعا
لها بنوا وقد الجبل، ذلك إىل وأرسلهم واملهندسني، والبنَّائني النجارين جمع ثم ويخدمها،
وأمرها الليل يف ابنته عىل ودخل والراحلة الزاد هيَّأ ثم الراءُون. مثَله يََر لم منيًعا قًرصا
وكتبت شديًدا، بكاءً بكت األسفار هيئة ورأت خرجت فلما بالفراق، قلبها فحسَّ بالسري؛
ويذيب الجلود، منه تقشعر الذي الَوْجد من لها جرى بما الوجود أنس تُعرِّف الباب عىل

األبيات: هذه كتبته والذي الَعَربات، ويُجِري الجلمود،

اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��نَ��ا ِب��ِإَش��اَراِت ُم��َس��لِّ��ًم��ا ُض��ًح��ى اْل��َح��ِب��ي��ُب َم��رَّ إِْن َداُر يَ��ا ِب��ال��ل��ِه
أَْم��َس��يْ��نَ��ا أَيْ��َن يَ��ْدِري َل��يْ��َس ِألَنَّ��ُه َع��ِط��ًرا َزاِك��يً��ا َس��َالًم��ا ِم��نَّ��ا أَْه��ِدي��ِه
��ي��نَ��ا ُم��ْس��تَ��ِخ��فِّ َس��ِري��ًع��ا ِب��ي َم��َض��ْوا ��ا َل��مَّ ِب��نَ��ا ال��رَِّح��ي��ُل أَيْ��َن إَِل��ى أَْدِري َوَل��ْس��ُت
َوتَ��نْ��ِع��ي��نَ��ا تُ��بَ��اِك��ي��نَ��ا اْل��ُغ��ُص��وِن َع��َل��ى َع��َك��َف��ْت َق��ْد اْألَيْ��ِك َوَط��يْ��ُر َل��يْ��ٍل ُج��نْ��ِح ِف��ي
اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��نَ��ا بَ��يْ��َن َم��ا ال��تَّ��َف��رُِّق ِم��َن َح��َربَ��ا َوا اْل��َح��اِل ِل��َس��اُن َع��نْ��َه��ا َوَق��اَل
يَ��ْس��ِق��ي��نَ��ا ِب��اْل��َق��ْه��ِر ِص��ْرِف��َه��ا ِم��ْن َوال��دَّْه��ُر ُم��ِل��ئَ��ْت َق��ْد اْل��بُ��ْع��ِد ُك��ئُ��وَس َرأَيْ��ُت ��ا َل��مَّ
ُم��ْج��ِدي��نَ��ا ��بْ��ُر ال��صَّ َل��يْ��َس اْآلَن َوَع��نْ��ُك��ُم ُم��ْع��تَ��ِذًرا ��بْ��ِر ال��صَّ ِب��َج��ِم��ي��ِل َم��َزْج��تُ��َه��ا
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والسهول والقفار، الرباري يقطعون بها وساروا ركبت، شعرها من فرغت فلما
مركبًا لها ومدُّوا البحر، شاطئ عىل الخيام ونصبوا الكنوز، بحر إىل وصلوا حتى واألوعار،
يف وأدخلوها الجبل، إىل وصلوا إذا أنهم أمرهم وقد وعائلتها، هي فيها وأنزلوها عظيمًة،
فذهبوا يكرسونها، املركب من يطلعوا أن وبعد باملركب، يرجعون وعائلتها هي القرص

جرى. ما عىل يبكون وهم رجعوا ثم به، أمرهم ما جميع وفعلوا
وصىلَّ نومه من قام فإنه الوجود، أنس أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
جري عىل الوزير باب عىل طريقه يف فَمرَّ السلطان، خدمة إىل ه وتوجَّ ركب ثم الصبح،
الشعر فرأى الباب إىل ونظر يراهم، كان الذين الوزير أتباع من أحًدا يرى لعله العادة،
إىل ورجع أحشائه يف النار واشتعلت وجوده عن غاب رآه فلما عليه، مكتوبًا ِذْكره املتقدِّم
الليل، دخل أن إىل وَوْجٍد قلٍق يف يزل ولم اصطبار، يطاوعه ولم قرار له يقر ولم داره،
يسري؛ أين يدري ال وهو طريق، غري عىل هائًما الليل جوف يف وخرج وتنكَّر أمره فكتم
العطش، عليه واشتدَّ الجبال، بت وتلهَّ الشمس، حرُّ اشتدَّ أن إىل يوم وثاني كله الليل فسار
عىل ظلِّها يف وجلس الشجرة تلك فقصد يجري، ماء جدول بجانبها فوجد شجرة إىل فنظر
واصفرَّ لونه، َ تغريَّ وقد فمه، يف طعًما للماء يجد فلم يرشب أن وأراد الجدول، ذلك شاطئ
هذه وأنشد الَعَربات وسكب شديًدا، بكاءً فبكى واملشقة؛ امليش من قدماه وتورَّمت وجهه،

األبيات:

يُ��ِج��ي��ْب َال ُس��َؤاًال َس��أَْل��نَ��اُه إِْن اْل��َح��ِب��ي��ْب ُح��بِّ ِف��ي اْل��َع��اِش��ِق َس��َك��ُر
يَ��ِط��ي��ْب َل��يْ��َس ِع��نْ��َدُه َزاٍد َط��ْع��ُم تَ��اِئ��ٌه َص��بٌّ اْل��ُح��بِّ ِف��ي َه��اِئ��ٌم
َع��ِج��ي��ْب َش��ْيءٍ ذَا اْألَْح��بَ��اُب َف��اَرَق الَّ��ِذي ��بِّ ِل��ل��صَّ اْل��َع��يْ��ُش يَ��ْه��نَ��ا َك��يْ��َف
َص��ِب��ي��ْب َخ��دِّي َع��َل��ى َدْم��ِع��ي َوَج��َرى ِب��ِه��ْم َوْج��ِدي ذََك��ا أَْن ��ا َل��مَّ ذُبْ��ُت
اْل��َك��ِئ��ي��ْب اْل��َق��ْل��ُب ِب��ِه يَ��بْ��َرى أََح��ًدا َربْ��ِع��ِه��ْم ِم��ْن أََرى أَْو أََراُه��ْم َه��ْل

ذلك من وسار وساعته، وقته من قام ثم الثََّرى، بَلَّ حتى بكى شعره من فرغ فلما
بشعره، مختنقة رقبته َسبٌْع عليه خرج إذ والِقفار، الرباري يف سائر هو فبينما املكان؛
الوجود أنس رآه فلما الفيل، أنياب مثل وأنيابه الباب، من أوسع وفمه القبة، قدر ورأسه
خادع َمن أن الكتب يف قرأ قد وكان للموت، واستعد د وتشهَّ القبلة واستقبل باملوت، أيقن
أسد يا له: يقول فرشع باملديح، وينتخي الطيب بالكالم ينخدع ألنه له؛ انخدع السبع
مشتاق، عاشق إنني الوحوش، سلطان يا الفتيان، أبا يا رضغام، يا الفضاء، ليث يا الغابة،
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كالمي، فاسمع الصواب، عن غبت األحباب، فارقت وحني والفراق، العشق أتلفني وقد
ورفع ذَنَِبه، عىل ُمقِعيًا وجلس عنه، َر تأخَّ مقالته األسد سمع فلما وغرامي. لوعتي وارحم
هذه أنشد الحركات، هذه الوجود أنس رأى فلما ويديه؛ بذَنَبه له يلعب وصار إليه، رأسه

األبيات:

تَ��يَّ��َم��ِن��ي الَّ��ِذي أَْل��َق��ى َق��بْ��َل��َم��ا تَ��ْق��تُ��لُ��ِن��ي َه��ْل اْل��بَ��يْ��َداءِ أََس��َد
أَْس��َق��َم��ِن��ي َق��ْد أَْه��َواُه َم��ْن َف��ْق��ُد ِس��َم��ْن ِب��يَّ َوَال َال َص��يْ��ًدا َل��ْس��ُت
َك��َف��ِن��ي ِف��ي ُص��وَرٌة َف��ِم��ثَ��اِل��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي أَْض��نَ��ى اْل��ُح��بِّ َوِف��َراُق
َش��َج��ِن��ي ِف��ي ُع��ذَِّل��ي ��ْت تُ��َش��مِّ َال اْل��َوَغ��ى َل��يْ��َث يَ��ا اْل��َح��اِرِث أَبَ��ا يَ��ا
أَْق��َل��َق��ِن��ي َق��ْد اْل��ُح��بِّ َوِف��َراُق َغ��رََّق��ِن��ي َم��ْدَم��ِع��ي َص��بٌّ أَنَ��ا
َغ��يَّ��بَ��ِن��ي اْل��َه��َوى ِف��ي ُوُج��وِدي َع��ْن ِب��ِه��ْم ال��لَّ��يْ��ِل ُدَج��ى ِف��ي َواْش��ِت��َغ��اِل��ي

عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك نحوه. ومىش األسد قام شعره من فرغ فلما
املباح. الكالم
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نحوه ومىش األسد قام شعره، من فرغ ملا الوجود أنس أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إليه وأشار امه، قدَّ ومىش بلسانه لحسه إليه وصل وملا بالدموع، مغرغرتان وعيناه بلطف
جبل، فوق به طلع حتى الزمان من ساعًة خلفه وهو سائًرا يزل ولم فتبعه، اتبعني أن
ميش أثر ذلك أن فعرف الرباري؛ يف امليش آثار فرأى الجبل، ذلك فوق من به نزل ثم
أثر أنه وعرف األثر تبع األسد رآه فلما فيه، ومىش األثر فتبع األكمام، يف بالورد القوم
ماشيًا يزل لم فإنه الوجود أنس وأما سبيله. حال إىل األسد رجع بمحبوبته، القوم ميش
شاطئ إىل األثر ووصل باألمواج، متالِطم عجاٍج بحٍر عىل أقبل حتى وليايل أياًما األثر يف
فسكب هناك، منهم رجاؤه وانقطع فيه، وساروا البحر ركبوا أنهم فعلم وانقطع؛ البحر

األبيات: هذه وأنشد الَعَربات

اْل��بَ��ْح��ِر ��ِة لُ��جَّ ِف��ي َل��ُه��ْم أَْم��ِش��ي َوَك��يْ��َف ُم��ْص��َط��بَ��ِري َق��لَّ َوَع��نْ��ُه��ْم اْل��َم��َزاُر َش��طَّ
��َه��ِر ِب��ال��سَّ ال��نَّ��ْوَم َوبَ��َدْل��ُت ُح��بِّ��ِه��ْم ِف��ي تَ��َل��َف��ْت َق��ْد َواْألَْح��َش��اءُ أَْص��ِب��ُر َك��يْ��َف أَْو
ُم��ْس��تَ��ِع��ِر أَيِّ َل��ِه��ي��ٍب ِف��ي َوُم��ْه��َج��ِت��ي َواْرتَ��َح��لُ��وا اْألَْوَط��اِن َع��ِن َغ��ابُ��وا يَ��ْوِم ِم��ْن
َواْل��َم��َط��ِر ال��طُّ��وَف��اِن َف��اِئ��ُق َف��َف��يْ��ُض��ُه َج��َرى َك��اْل��ُف��َراِت َدْم��ِع��ي َج��يْ��ُح��ون َس��يْ��ُح��ون
��َرِر َوال��شَّ ِب��ال��نِّ��ي��َراِن اْل��َق��ْل��َب َوأَْح��َرَق ِب��ِه ال��دُُّم��وُع َج��ْري ِم��ْن اْل��َج��ْف��ُن َح تَ��َق��رَّ
ُم��نْ��َك��ِس��ِر إِْدبَ��اِر ِف��ي َص��بْ��ِرَي َوَج��يْ��ُش َه��َج��َم��ْت َق��ْد َواْألَْش��َواُق َوْج��ِدَي ُج��يُ��وُش
اْل��َخ��َط��ِر أَْس��َه��َل ِع��نْ��ِدي ال��رُّوُح َوَك��انَ��ِت َم��َح��بَّ��ِت��ِه ِف��ي بَ��ذًْال ِب��ال��رُّوِح َخ��اَط��ْرُت
اْل��َق��َم��ِر ِم��َن أَبْ��َه��ى الَّ��ِذي اْل��َج��َم��اَل ذَاَك نَ��َظ��َرْت اْل��ِح��َم��ى ِف��ي َع��يْ��نً��ا ال��ل��ُه آَخ��ذَ َال
َوتَ��ِر ِب��َال َق��ْل��ِب��ي َرَش��َق��ْت ِس��َه��اُم��َه��ا نُ��ْج��ٍل أَْع��يُ��ٍن ِم��ْن ُم��نْ��َط��ِرًح��ا أَْص��بَ��ْح��ُت
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��َج��ِر ال��شَّ ِف��ي اْل��بَ��اِن ُغ��ُص��وُن تَ��ِل��ي��ُن َك��َم��ا َم��َع��اِط��ِف��َه��ا ِم��ْن ِب��ِل��ي��ٍن َوَخ��اَدَع��تْ��ِن��ي
َواْل��َك��َدِر َواْل��َغ��مِّ اْل��َه��َوى أُُم��وِر َع��َل��ى ِب��ِه أَْس��تَ��ِع��ي��ُن ِب��َوْص��ٍل ِم��نْ��ُه��ْم َط��ِم��ْع��ُت
ال��نَّ��َظ��ِر ِف��تْ��نَ��ِة ِم��ْن ِب��ي َح��لَّ َم��ا َوُك��لُّ ُم��ْك��تَ��ِئ��بً��ا أَْم��َس��يْ��ُت َك��َم��ا ِف��ي��ِه��ْم َوِص��ْرُت

مديدة، مدة غشيته يف واستمر عليه، مغشيٍّا وقع حتى بكى شعره من فرغ فلما
من نفسه عىل فخيش الربية، يف أحًدا يَر فلم وشماًال يمينًا والتفت غشيته من أفاق ثم
يف يتكلم آدمي صوت سمع إذ الجبل ذلك يف هو فبينما عاٍل. جبل عىل فصعد الوحوش
املغارة عليه فطرق بالعبادة، واشتغل الدنيا ترك قد عابد هو وإذا إليه، فصغى مغارة

األبيات: هذه وأنشد الزفرات د فصعَّ إليه؛ يخرج ولم العابد يُِجبْه فلم مرات ثالث

َوال��تَّ��َع��بَ��ا َوال��تَّ��ْك��ِدي��َر اْل��َه��مَّ َوأَتْ��ُرَك اْألََربَ��ا أَبْ��لُ��َغ أَْن إَِل��ى ��ِب��ي��ُل ال��سَّ َك��يْ��َف
ِص��بَ��ا َزَم��اِن ِف��ي َم��ِش��ي��بً��ا َوَرأًْس��ا َق��ْل��بً��ا َش��يَّ��بَ��ِن��ي اْألَْه��َواِل ِم��َن َه��ْوٍل َوُك��لُّ
َوال��نَّ��َص��بَ��ا اْل��َوْج��َد َع��نِّ��ي ��ُف يُ��َخ��فِّ ِخ��الٍّ َوَال اْل��َغ��َراِم ِف��ي ُم��ِع��ي��نً��ا ِل��ي أَِج��ْد َوَل��ْم
َق��َل��بَ��ا َق��ْد اْآلَن َع��َل��يَّ َدْه��ِري َك��أَنَّ َوَل��ٍه ِم��ْن اْألَْش��َواِق ِف��ي أَُك��اِب��ُد َوَك��ْم
َش��ِربَ��ا َق��ْد َواْل��ِه��ْج��َراِن ِق ال��تَّ��َف��رُّ َك��أَْس َق��ِل��ٍق َع��اِش��ٍق ِل��َص��بٍّ َرْح��َم��تَ��اُه َوا
ُس��ِل��بَ��ا َق��ْد ال��تَّ��ْف��ِري��ِق َل��ْوَع��ِة ِم��ْن َواْل��َع��ْق��ُل ُم��ِح��يَ��ْت َق��ْد َواْألَْح��َش��اءِ اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َف��ال��نَّ��اُر
ُك��ِت��بَ��ا َم��ا اْألَبْ��َواِب َع��َل��ى َرأَيْ��ُت َوَق��ْد َم��نْ��ِزَل��ُه��ْم ِج��ئْ��ُت يَ��ْوًم��ا أَْع��َظ��َم َك��اَن َم��ا
َواْل��ُغ��َربَ��ا اِن��ي��َن ال��دَّ َع��ِن َك��تَ��ْم��ُت َل��ِك��ْن َوَل��ٍه ِم��ْن اْألَْرَض ُس��ِق��ي��ُت َح��تَّ��ى بَ��َك��يْ��ُت
َوانْ��َس��َل��بَ��ا اْل��ِع��ْش��ِق َط��ْع��َم ذَاَق َك��أَنَّ��ُه َم��َغ��اَرتِ��ِه ِف��ي تَ��َغ��اَض��ى َق��ْد َع��اِب��ًدا يَ��ا
تَ��َع��بَ��ا َوَال ��ا َه��مٍّ َف��َال َق��ْص��ِدي بَ��َل��ْغ��ُت َف��ِإذَا ُك��لِّ��ِه َوَه��ذَا َه��ذَا َوبَ��ْع��َد

رحمتاه! وا يقول: قائًال وسمع انفتح، قد املغارة بباب وإذا شعره، من فرغ فلما
أنس اسمي قال: اسمك؟ ما له: وقال السالم عليه فردَّ العابد، عىل وسلَّم الباب فدخل
آخرها، إىل أولها من قصته عليه فقصَّ املكان؟ هذا إىل مجيئك سبب ما له: فقال الوجود.
املكان هذا يف يل إن الوجود، أنس يا له: وقال العابد فبكى له؛ جرى ما بجميع وأخربه
جهة إىل فنظرت وغواًشا، بكاءً سمعت فإني باألمس؛ إال أحًدا فيه رأيت ما عاًما عرشين
ونزل مركبًا وأقاموا البحر، شاطئ عىل منصوبة وخياًما كثريين، ناًسا فرأيت الصوت
وكرسوها، فيها نزل َمن بعض باملركب رجع ثم البحر، يف بها وساروا منهم، قوم فيها
الذين هم يرجعوا ولم البحر ظهر عىل ساروا الذين أن وأظن سبيلهم، حال إىل هوا وتوجَّ
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إال ُمِحبٌّ يوجد ال ولكن معذور، وأنت عظيم، ك همُّ وحينئٍذ الوجود، أنس يا طلبهم يف أنت
األبيات: هذه العابد أنشد ثم الحرسات. قاىس وقد

َويَ��نْ��ُش��ُرنِ��ي يَ��ْط��ِوي��ِن��ي َواْل��َوْج��ُد ��ْوُق َوال��شَّ تَ��ْح��َس��بُ��ِن��ي اْل��بَ��اِل َخ��ِل��يَّ اْل��ُوُج��وِد أُنْ��ُس
ال��لَّ��بَ��ِن َراِض��َع َص��ِب��يٍّ��ا ُك��نْ��ُت ِح��ي��َن ِم��ْن ِص��َغ��ِري ِم��ْن َواْل��ِع��ْش��َق اْل��َه��َوى َع��َرْف��ُت إِنِّ��ي
يَ��ْع��ِرُف��ِن��ي َف��ْه��َو َع��نِّ��ي تَ��ْس��أَُل ُك��نْ��َت إِْن ِب��ِه ُع��ِرْف��ُت َح��تَّ��ى َزَم��نً��ا َم��اَرْس��تُ��ُه
اْل��بَ��َدِن ��ِة ِرقَّ ِم��ْن ِب��ِه َم��ْح��ًوا َف��ِص��ْرُت َوَض��نً��ى َل��وَْع��ٍة ِم��ْن اْل��َج��َوى َك��أَْس َش��ِربْ��ُت
َف��ِن��ي ال��لِّ��َح��اِظ ِب��أَْس��يَ��اِف َص��بْ��ِري َوَج��يْ��ُش َج��َل��ِدي َوَه��ى َل��ِك��ْن ُق��وٍَّة ذَا ُك��نْ��ُت َق��ْد
ال��زََّم��ِن َم��َدى َم��ْق��ُروٌن ��دِّ ِب��ال��ضِّ ��دُّ َف��ال��ضِّ َج��َف��ا ِب��َغ��يْ��ِر َوْص��ًال اْل��َه��َوى ِف��ي تَ��ْرتَ��ِج��ي َال
اْل��َف��ِط��ِن ِح��ْك��َم��ُة َح��َراٌم ��لُ��وَّ ال��سُّ إِنَّ أَْج��َم��ِع��ِه��ْم ��اِق ال��ُع��شَّ َع��َل��ى اْل��َغ��َراُم َق��َض��ى

شهرزاد وأدرك وعانََقه. الوجود أنس إىل قام شعره، إنشاد من العابد فرغ فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٣٧٥ الليلة كانت فلام

الوجود أنس إىل قام شعره إنشاد من فرغ ملا العابد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مغشيٍّا وقعا حتى يبكيان يزاال ولم بكائهما، من الجبال دوت حتى وتباكيا وعانقه،
أنا الوجود: ألنس العابد قال ثم تعاىل، هللا يف أخوان أنهما عىل وتعاهدا أفاقا ثم عليهما،
وطاعة. سمًعا الوجود: أنس له فقال تعمله. يشء عىل لك هللا وأستخري أصيلِّ الليلة هذه يف
ملا فإنها األكمام، يف الورد أمر من كان ما وأما الوجود، أنس أمر من كان ما هذا
مكان إنك وهللا وقالت: بكت ترتيبه، ورأت ورأته القرص وأدخلوها الجبل إىل بها وصلوا
بعض فأمرت أطياًرا، الجزيرة تلك يف ورأت فيك. الحبيب وجود ناقص أنك غري مليح،
من أقفاص يف يضعه اصطاده ما وكل منها، به ويصطاد ا، فخٍّ لها ينصب أن أتباعها
لها، جرى ما وتذكرت القرص شباك يف قعدت إنها ثم به. أمرته ما ففعل القرص، داخل

األبيات: هذه وأنشدت الَعَربات فسكبت والهيام؛ والَوْجد الغرام، بها وزاد

َح��ِب��ي��ِب��ي َع��ْن َوِف��ْرَق��ِت��ي َوُش��ُج��ونِ��ي ِب��ي الَّ��ِذي اْل��َغ��َراَم أَْش��تَ��ِك��ي ِل��َم��ْن يَ��ا
َرِق��ي��ِب��ي ِم��ْن ِخ��ي��َف��ًة ُم��بْ��ِدي��َك َل��ْس��ُت تَ��َل��ظَّ��ى ��لُ��وِع ال��ضُّ بَ��يْ��َن َل��ِه��ي��بً��ا يَ��ا
َونَ��ِح��ي��ِب َوُح��ْرَق��ٍة بُ��َع��اٍد ِم��ْن ِخ��َالٍل ُع��وِد ِرقَّ اْل��َق��دُّ أَْص��بَ��َح
��ِل��ي��ِب ال��سَّ َح��اِل ِم��ثْ��َل أَْم��َس��يْ��ُت َك��يْ��َف تَ��َراِن��ي َح��تَّ��ى اْل��َح��ِب��ي��ِب َع��يْ��ُن أَيْ��َن
َح��ِب��ي��ِب��ي يَ��ْس��تَ��ِط��ْع��ُه َل��ْم َم��َك��اٍن ِف��ي َح��َج��بُ��ونِ��ي إِذْ َع��َل��يَّ ْوا تَ��َع��دَّ َق��ْد
اْل��ُغ��ُروِب ثُ��مَّ ��ُروِق ال��شُّ َوْق��ِت ِع��نْ��َد َس��َالٍم أَْل��ِف َح��ْم��َل ��ْم��َس ال��شَّ أَْس��أَُل
َك��اْل��َق��ِض��ي��ِب ِب��َق��اَم��ٍة تَ��بَ��دَّى ُم��ذْ ُح��ْس��نً��ا اْل��بَ��ْدَر أَْخ��َج��َل َق��ْد ِل��َح��ِب��ي��ٍب
نَ��ِص��ي��ِب��ي ِم��ْن نُ��وُرُه اْل��َوْرُد ذَِل��َك ِف��ي��ِه ُق��ْل��ُت ُه َخ��دَّ اْل��َوْرُد َح��َك��ى إِْن
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ال��لَّ��ِه��ي��ِب َح��رِّ ِع��نْ��َد اْل��بَ��ْرَد يَ��ْج��ِل��ُب َري��ٍق َل��ِس��ْل��َس��اَل ثَ��ْغ��ِرِه ِف��ي إِنَّ
َط��ِب��ي��ِب��ي َح��ِب��ي��ِب��ي ُم��ْم��ِرِض��ي ُم��ْس��ِق��ِم��ي َوُروِح��ي َق��ْل��ِب��ي َوْه��َو أَْس��لُ��وُه َك��يْ��َف

األبيات: هذه فأنشدت فات، ما وتذكَرْت الغرام بها اشتدَّ الظالم عليها جنَّ فلما

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��ِف��ْك��ُر َس��َك��نَ��ْت َق��ْد اْألَْح��َش��اءِ ِف��ي اْل��بَ��يْ��ِن َوَل��وَْع��ُة
ُم��ْك��تَ��ِت��ِم أَيُّ ِب��ِس��رٍّ بَ��اَح َوال��دَّْم��ُع أَْح��َرَق��ِن��ي ��ْوُق َوال��شَّ أَْق��َل��َق��ِن��ي َواْل��َوْج��ُد
أََل��ِم��ي َوِم��ْن َض��ْع��ِف��ي َوِم��ْن ُع��وِدي ِرقِّ ِم��ْن أَْع��ِرُف��َه��ا ��ْوِق ال��شَّ ِف��ي َح��اَل��ٌة ِل��ي َوَل��يْ��َس
ِن��َق��ِم ِف��ي اْألَْك��بَ��اُد َح��رَِّه��ا َل��َظ��ى َوِم��ْن ُس��ِع��َرْت َق��ْد ال��نِّ��ي��َراِن ِم��َن َق��ْل��ِب��ي َج��ِح��ي��ُم
نَ��َدِم��ي َويَ��ا َق��ْه��ِري َف��يَ��ا اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم أَُودَِّع��ُه��ْم أَْن نَ��ْف��ِس��ي أَْم��لُ��ُك ُك��نْ��ُت َم��ا
ِب��اْل��َق��َل��ِم ُخ��طَّ َم��ا َع��َل��ى َص��بَ��ْرُت أَنِّ��ي َوَك��َف��ى ِب��ي َح��لَّ َم��ا يُ��بَ��لِّ��ُغ��ُه��ْم َم��ْن يَ��ا
اْل��َق��َس��ِم َم��بْ��ُروَرُة اْل��َه��َوى َش��ْرِع يَ��ِم��ي��ُن أَبَ��ًدا اْل��َه��َوى ِف��ي َع��نْ��ُه��ْم ِح��ْل��ُت َال َوال��ل��ِه
أَنَ��ِم َل��ْم ِف��ي��َك أَنِّ��ي ِب��ِع��ْل��ِم��َك َواْش��َه��ْد ُم��ْخ��ِب��َرُه��ْم اْألَْح��بَ��اِب َع��َل��ى َس��لِّ��ْم َل��يْ��ُل يَ��ا

العابد فإن الوجود، أنس أمر من كان ما وأما األكمام، يف الورد أمر من كان ما هذا
العابد فأخذه بليف، له وجاء فنزل بليف. النخيل من وائتني الوادي إىل انزل له: قال
فرًعا الوادي جوف يف إن الوجود، أنس يا له: وقال التبن، أشناف مثل شنًفا وجعله وفتله
البحر يف وارمه واربطه منه، الشنف هذا وامأل إليه فانزل أصوله، عىل وينشف يطلع
لم بنفسه يخاطر لم َمن فإن قصدك؛ تبلغ لعلَّك البحر وسط إىل به ه وتوجَّ عليه، واركب
أن بعد به أمره ما إىل عنده من وانرصف ودَّعه ثم وطاعة. سمًعا فقال: املقصود. يبلغ
العابد، له قال كما وفعل الوادي، جوف إىل سائًرا الوجود أنس يزل ولم العابد. له دعا
عني عن غاب حتى بالشنف ه فزفَّ ريح عليه خرج البحر وسط إىل بالشنف وصل وملا
البحر يف ما يرى وهو أخرى، وتحطُّه موجة ترفعه البحر ة لجَّ يف سابًحا يزل ولم العابد،
إىل فنزل أيام، ثالثة بعد الثكىل جبل عىل املقادير رمته أن إىل واألهوال، العجائب من
جارية، أنهاًرا املكان ذلك يف فوجد والعطش؛ الجوع من لهفان الدائخ الفرخ مثل الرب
األثمار، من فأكل صنوان؛ وغري صنوانًا مثمرة وأشجاًرا األغصان، عىل مغرِّدة وأطياًرا
فوجده إليه وصل حتى جهته فمىش بُْعٍد، عىل بياًضا فرأى يميش وقام األنهار، من ورشب
هو فبينما أيام. ثالثة عنده فجلس مقفوًال، فوجده القرص باب فأتى حصينًا، منيًعا قًرصا
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قاعًدا، الوجود أنس فرأى الخدم، من شخص منه وخرج ُفِتح قد القرص بباب وإذا جالس
البحر يف مسافًرا وكنت أصبهان، من فقال: هنا؟ إىل أوصلك وَمن أتيَت؟ أين من له: فقال
فبكى الجزيرة. هذه ظهر عىل األمواج فرمتني فيها، كنُت التي املركب فانكرست بتجارة
عمٍّ بنت فيها ويل بالدي، أصبهان إن األحباب، وجه يا هللا حيَّاك وقال: وعانََقه الخادم
الغنائم، جملة يف وأخذوني منَّا أقوى قوم فغزانا بها، مولًعا وكنُت صغري، وأنا أحبُّها كنُت
شهرزاد وأدرك الحالة. تلك يف أنا وها خادًما، باعوني ثم إحلييل فقطعوا صغريًا وكنت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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حدَّث األكمام يف الورد قرص من خرج الذي الخادم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وباعوني إحلييل قطعوا أخذوني الذين القوم إن له: وقال له، حصل ما بجميع الوجود أنس
دخل فلما القرص، ساحة أدخله وحيَّاه عليه سلَّم وبعدما الحالة. تلك يف أنا وها خادًما،
وأبوابها فضة، من أقفاص يف أطيار وفيها وأغصان، أشجار وحولها عظيمة، بحرية رأى
الديان، امللك وتسبِّح تناغي فيها واألطيار األغصان، عىل معلَّقة األقفاص وتلك الذهب، من
فغيش كريم. يا وقال: صوته مدَّ الطري رآه فلما قمري، هو فإذا له تأمَّ أولها إىل وصل فلما

األبيات: هذه وأنشد الزفرات، د صعَّ غشيته من أفاق فلما الوجود، أنس عىل

َك��ِري��ْم يَ��ا وََغ��رِّْد اْل��َم��ْوَل��ى َف��اْس��أَِل تَ��ِه��ي��ْم ِم��ثْ��ِل��ي َه��ْل اْل��ُق��ْم��ِريُّ أَيُّ��َه��ا
ُم��ِق��ي��ْم اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي ِم��نْ��َك َغ��َراٌم أَْو َط��َرٌب َه��ذَا نَ��ْوُح��َك تُ��َرى يَ��ا
َس��ِق��ي��ْم َدْوًم��ا ِب��ِه��ْم ُم��ْض��نً��ى إِنَّ��ِن��ي َم��َض��ْوا ِألَْح��بَ��اٍب َوْج��ًدا تَ��نُ��ْح إِْن
اْل��َق��ِدي��ْم اْل��َوْج��َد يُ��ْظ��ِه��ُر َف��ال��تَّ��َج��اِف��ي اْل��َه��َوى ِف��ي ِم��ثْ��ِل��ي اْل��ُح��بَّ َف��َق��ْدَت أَْو
َرِم��ي��ْم َع��ْظ��ِم��ي َوَل��ْو أَْس��لُ��وُه َل��ْس��ُت َص��اِدًق��ا ُم��ِح��بٍّ��ا ال��ل��ُه َرَع��ى يَ��ا

حتى مىش غشيته من أفاق وحني عليه، مغشيٍّا وقع حتى بكى شعره من فرغ فلما
د فصعَّ أشكرك. دايم يا وقال: غرََّد الفاخت رآه ا فلمَّ فاختًا، فوجده قفص ثاني إىل وصل

األبيات: هذه وأنشد الزفرات، الوجود أنس

بَ��ْل��َوتِ��ي َع��َل��ى ُش��ْك��ًرا َداِي��ًم��ا يَ��ا نَ��ْوِح��ِه ِف��ي َق��اَل َق��ْد َوَف��اِخ��ٍت
َس��ْف��َرتِ��ي ِف��ي اْل��ُح��بِّ ِب��َوْص��ِل يَ��ْق��ِض��ي َف��ْض��ِل��ِه ِم��ْن ال��ل��َه َل��َع��لَّ َع��َس��ى
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َص��بْ��َوتِ��ي َع��َل��ى ِع��ْش��ًق��ا َف��َزاَدِن��ي َزاَرنِ��ي ال��لَّ��َم��ى َم��ْع��ُس��وِل َوُربَّ
ُم��ْه��َج��ِت��ي أَْح��َرَق��ْت َح��تَّ��ى اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي أُْض��ِرَم��ْت َق��ْد َوال��نِّ��ي��َراُن َف��ُق��ْل��ُت
َوْج��نَ��ِت��ي َع��َل��ى َج��اِري��ِه َف��اَض َق��ْد َدًم��ا يُ��َح��اِك��ي َم��ْس��ُف��وٌح َوال��دَّْم��ُع
ِم��ْح��نَ��ِت��ي َع��َل��ى َص��بْ��ًرا ِل��ي َل��ِك��نَّ ِم��ْح��نَ��ٍة ِب��َال َم��ْخ��لُ��وٌق ثَ��مَّ َم��ا
َس��اَدِت��ي َع��َل��ى يَ��ْوًم��ا ��َف��ا ال��صَّ َوْق��َت ��ِن��ي َل��مَّ َم��تَّ��ى ال��ل��ِه ِب��ُق��ْدَرِة
ُس��نَّ��ِت��ي َع��َل��ى َق��ْوٌم ِألَنَّ��ُه��ْم ِق��ًرى َم��اِل��ي ��اِق ِل��ْل��ُع��شَّ َج��َع��ْل��ُت
َف��ْرَح��ِت��ي ِم��ْن اْألَْح��َزاَن َوأَتْ��ُرُك ِس��ْج��ِن��َه��ا ِم��ْن اْألَْط��يَ��اَر َوأَْط��لُ��ُق

رؤيته؛ عند الهزار فزعق َهزاًرا، فوجده قفص ثالث إىل تمىشَّ شعره من فرغ فلما
األبيات: هذه أنشد سمعه فلما

َف��ِن��ي اْل��َغ��َراِم ِف��ي َص��بٍّ َص��ْوُت َك��أَنَّ��ُه يُ��ْع��ِج��بُ��ِن��ي ��ْوِت ال��صَّ َل��ِط��ي��ُف اْل��َه��َزاَر إِنَّ
َواْل��ِم��َح��ِن ��ْوِق َوال��شَّ ِب��اْل��َه��َوى َل��يْ��َل��ٍة ِم��ْن َق��ِل��ُق��وا َك��ْم ��اِق اْل��ُع��شَّ َع��َل��ى َرْح��َم��تَ��اُه َوا
��َج��ِن ال��شَّ ِم��َن نَ��ْوٍم َوَال َص��بَ��اٍح ِب��َال ُخ��ِل��ُق��وا َق��ْد ��ْوِق ال��شَّ َع��ِظ��ي��ِم ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه��ْم
َق��يَّ��َدِن��ي َع��اَد ��ا َوَل��مَّ اْل��َغ��َراُم ِف��ي��ِه َق��يَّ��َدِن��ي أَْه��َواُه ِب��َم��ْن ُج��ِن��نْ��ُت ��ا َل��مَّ
َف��َس��ْل��َس��َل��ِن��ي َط��اَل��ْت َق��ْد ال��دَّْم��ِع َس��َالِس��ُل َل��ُه َف��ُق��ْل��ُت َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن ال��دَّْم��ُع تَ��َس��ْل��َس��َل
أَتْ��َل��َف��ِن��ي اْل��َوْج��ُد َوَف��ْرُط َص��بْ��ِري ُك��نُ��وُز َوانْ��َع��َدَم��ْت اْل��بُ��ْع��ُد َوَط��اَل اْش��ِت��يَ��اِق��ي َزاَد
يَ��ْش��ُم��لُ��ِن��ي ال��ل��ِه َوَس��تْ��ُر أُِح��بُّ ِب��َم��ْن يَ��ْج��َم��ُع��ِن��ي َق��اَم َص��اٍف ال��دَّْه��ُر َك��اَن إِْن
ُض��ِن��ي َك��يْ��َف َواْل��ِه��ْج��َراِن َواْل��بُ��ْع��ِد ��دِّ ِب��ال��صَّ َج��َس��ِدي يَ��َرى َك��ْي ِل��ِح��بِّ��ي ثَ��ْوِب��ي َق��َل��ْع��ُت

أنس رؤية عند وغرَّد فناح بُلبًال، فرآه قفص رابع إىل تمىشَّ شعره من فرغ فلما
األبيات: هذه وأنشد الَعَربات، سكب تغريده سمع فلما الوجود؛

اْل��َوتَ��ْر ُح��ْس��ِن َع��ْن اْل��َع��اِش��َق يُ��ْش��ِغ��ُل ��َح��ْر ال��سَّ ِف��ي َص��ْوتً��ا ِل��ْل��بُ��ْل��بُ��ِل إِنَّ
اْألَثَ��ْر ِم��نْ��ُه َم��َح��ا َق��ْد َغ��َراٍم ِم��ْن اْل��ُم��ْش��تَ��ِك��ي اْل��ُوُج��وِد أُنْ��َس اْل��َه��َوى ِف��ي
َوَح��َج��ْر َح��ِدي��ٍد َص��ْل��َد َط��َربً��ا َم��َح��ْت أَْل��َح��اٍن َص��ْوَت َس��ِم��ْع��نَ��ا َك��ْم
ِب��ال��زََّه��ْر يَ��اِن��َع��اٍت ِريَ��اٍض َع��ْن َل��نَ��ا يَ��ْرِوي َق��ْد ��بْ��ِح ال��صُّ َونَ��ِس��ي��ُم
��َح��ْر ال��سَّ ِف��ي َوُط��يُ��وٍر نَ��ِس��ي��ٍم ِم��ْن َوَش��ذَا ِب��َس��َم��اٍع َف��َط��ِربْ��نَ��ا
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َوَم��َط��ْر ُس��يُ��وًال ال��دَّْم��ُع َف��َج��َرى َغ��اِئ��بً��ا َح��ِب��ي��بً��ا َوتَ��ذَكَّ��ْرنَ��ا
��َرْر ِب��ال��شَّ َك��َج��ْم��ٍر ذَاَك ُم��ْض��َرٌم أَْح��َش��اِئ��نَ��ا ِف��ي ال��نَّ��اِر َوَل��ِه��ي��ُب
َونَ��َظ��ْر ِب��ِوَص��اٍل َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن َع��اِش��ًق��ا ُم��ِح��بٍّ��ا ال��ل��ُه َم��تَّ��َع
نَ��َظ��ْر ذُو إِالَّ اْل��ُع��ذَْر يَ��ْدِري َل��يْ��َس َواِض��ًح��ا ُع��ذًْرا ��اِق ِل��ْل��ُع��شَّ إِنَّ

فلما منه، أحسن هناك يكن لم حسنًا قفًصا فرأى قليًال مىش شعره من فرغ فلما
عنقه ويف بالغرام، ينوح الطيور بني من املشهور اليمام وهو األيك، حمام وجده منه قرب
الحالة بهذه رآه فلما قفصه، يف باهتًا ذاهًال فوجده له وتأمَّ النظام، بديع جوهر من عقد

األبيات: هذه وأنشد الَعَربات، أفاض

اْل��َغ��َراْم أَْه��ِل ِم��ْن ��اِق اْل��ُع��شَّ أََخ��ا يَ��ا ��َالْم ال��سَّ أُْق��ِري��َك اْألَيْ��ِك َح��َم��اَم يَ��ا
اْل��ُح��َس��اْم َح��دِّ ِم��ْن أَْق��َط��ُع َل��ْح��ُظ��ُه أَْه��يَ��َف َغ��َزاًال أَْه��َوى إِنَّ��ِن��ي
��َق��اْم َوال��سَّ نُ��ُح��ولِ��ي ِج��ْس��ِم��ي َوَع��َال َواْل��َح��َش��ا َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرَق اْل��َه��َوى ِف��ي
اْل��َم��نَ��اْم ِط��ي��ِب ِم��ْن ُح��ِرْم��ُت ِم��ثْ��َل��َم��ا ُح��ِرْم��تُ��ُه َق��ْد ال��زَّاِد َوَل��ِذي��ذُ
أََق��اْم َق��ْد ِع��نْ��ِدي ِب��اْل��َوْج��ِد َواْل��َه��َوى َرَح��َال َوُس��لُ��وِّي َواْص��ِط��بَ��اِري
َواْل��َم��َراْم َوَق��ْص��ِدي ُروِح��ي َوُه��ُم��و بَ��ْع��ِدِه��ْم ِم��ْن ِل��ي اْل��َع��يْ��ُش يَ��ْه��نَ��ا َك��يْ��َف

الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … شعره من الوجود أنس فرغ فلما
املباح.
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قد األيك حمام كان شعره، من فرغ ملا الوجود أنس أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ينطق أن كاد حتى والنواح، التغريد وأكثر وناح، فصاح إنشاده، وسمع ذهوله من انتبه

األبيات: هذه الحال لسان عنه وأنشد بالرتنيمات،

َف��ِن��ي َق��ْد َش��بَ��اِب��ي ِف��ي��ِه َزَم��نً��ا ذَكَّ��ْرتَ��ِن��ي َق��ْد اْل��َع��اِش��ُق أَيُّ��َه��ا
َوُم��ْف��ِت��ِن َف��اِئ��ٍق َج��َم��اٍل ذَا َش��ْك��َل��ُه أَْه��َوى ُك��نْ��ُت َوَح��ِب��ي��بً��ا
ِن��ي َردَّ َوْج��ًدا ال��نَّ��اي َس��َم��اِع َع��ْن ال��نَّ��َق��ى أَْغ��َص��اِن َف��ْوِق ِم��ْن َص��ْوتُ��ُه
يَ��تْ��ُرُك��ِن��ي ِل��ْل��َف��َض��ا َل��ْو َق��اِئ��ًال َص��اَدُه ��ا َف��خٍّ ��يَ��اُد ال��صَّ نَ��َص��َب
يَ��ْرَح��ُم��ِن��ي َع��اِش��ًق��ا يَ��َراِن��ي أَْو َرأَْف��ٍة ذُو أَنَّ��ُه أَْرُج��و ُك��نْ��ُت
أَْف��َرَق��ِن��ي ِب��اْل��َج��َف��ا َح��ِب��ي��ِب��ي ِم��ْن أَنَّ��ُه ��ا َل��مَّ ال��ل��ُه َف��َرَم��اُه
أَْح��َرَق��ِن��ي َق��ْد ال��بُ��ْع��ِد َوِب��نَ��اِر َزاِئ��ًدا أَْض��َح��ى ِف��ي��ِه َوَغ��َراِم��ي
َش��َج��ِن��ي َوَق��اَس��ى اْل��ُح��بَّ َم��اَرَس َع��اِش��ًق��ا ُم��ِح��بٍّ��ا ال��ل��ُه َرَع��ى يَ��ا
يُ��ْط��ِل��ُق��ِن��ي َرْح��َم��ًة ِل��َح��ِب��ي��ِب��ي َق��َف��ِص��ي ِف��ي َالِب��ثً��ا يَ��َراِن��ي إِذْ

فيه؟ وما القرص؟ هذا ما له: وقال األصبهاني صاحبه إىل التفت الوجود أنس إن ثم
وطوارق الزمان، عوارض من عليها خوًفا البنته الفالني امللك وزير بناه له: قال بناه؟ وَمن
مئونتهم. إليهم تأتي ملا مرة سنة كل يف إال تفتحه وال وأتباعها، هي فيه وأسكنها الحدثان،

طويلة. املدة ولكن املقصود، حصل قد نفسه: يف فقال



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

لم فإنها األكمام، يف الورد أمر من كان ما وأما الوجود، أنس أمر من كان ما هذا
والهيام، والَوْجد الغرام، بها زاد وقد فقامت منام، وال قعود وال طعام، وال رشاب لها يهنأ

األبيات: هذه وأنشدت الَعَربات، فسكبت مرصًفا؛ لها تجد فلم القرص أركان يف ودارت

َل��وَْع��ِت��ي ِب��ِس��ْج��ِن��ي َوأَذَاُق��ونِ��ي َق��ْس��َوًة َح��ِب��ي��ِب��ي َع��ْن َح��بَ��ُس��ونِ��ي
نَ��ْظ��َرتِ��ي َح��ِب��ي��ِب��ي َع��ْن َردُّوا َح��يْ��ُث اْل��َه��َوى ِب��ِن��ي��َراِن َق��ْل��ِب��ي أَْح��َرُق��وا
��ٍة لُ��جَّ ِف��ي ُخ��ِل��َق��ْت ِج��بَ��اٍل ِف��ي ُش��يِّ��َدْت ُق��ُص��وٍر ِف��ي َح��بَ��ُس��ونِ��ي
ِم��ْح��نَ��ِت��ي إِالَّ اْل��ُح��بِّ ِف��ي تَ��ِزْد َل��ْم َس��ْل��َوتِ��ي أََراُدوا َق��ْد يَ��ُك��ونُ��وا إِْن
نَ��ْظ��َرتِ��ي ِح��بِّ��ي َوْج��ِه ِف��ي أَْص��لُ��ُه ُك��لُّ��ُه ِب��ي َوالَّ��ِذي أَْس��لُ��و َك��يْ��َف
ِف��ْك��َرتِ��ي ِف��ي ِب��ِه��ْم ال��لَّ��يْ��َل أَْق��َط��ُع أََس��ٍف ِف��ي ُك��لُّ��ُه َف��نَ��َه��اِري
َوْح��َش��ِت��ي لُ��َق��اُه��ْم ِم��ْن أَْل��َق��ى ِح��ي��َن ِوْح��َدِت��ي ِف��ي ِذْك��ُرُه��ْم َوأَِن��ي��ِس��ي
ُم��نْ��يَ��ِت��ي ِل��َق��ْل��ِب��ي ال��دَّْه��ُر يَ��ْرتَ��ِض��ي ُك��لِّ��ِه َه��ذَا بَ��ْع��َد َه��ْل تُ��َرى يَ��ا

وربطت بعلبكية، أثوابًا وأخذت القرص، سطح إىل طلعت شعرها من فرغت فلما
اللباس، من عندها ما أفخر البسة كانت وقد األرض، إىل وصلت حتى وتدلَّت فيها، نفسها
شاطئ إىل وصلت حتى والقفار الرباري تلك يف وسارت الجواهر، من عقد عنقها ويف
الجزيرة، تلك عىل الريح فرماه يصطاد، البحر يف دائًرا مركب يف صياًدا فرأت البحر،
هاربًا، باملركب وخرج منها فزع رآها فلما الجزيرة، تلك يف األكمام يف الورد فرأى فالتفت

األبيات: هذه وأنشدت اإلشارات، إليه وأكثرت فنادته

اْل��بَ��َش��ْر ِم��ثْ��ُل إِنْ��ِس��يَّ��ٌة َف��ِإنَّ��ِن��ي اْل��َك��َدْر تَ��ْخ��َش َال ��يَ��اُد ال��صَّ أَيُّ��َه��ا يَ��ا
اْل��َخ��بَ��ْر ِب��ِإْس��نَ��اِد َق��ْولِ��ي َوتَ��ْس��َم��َع��ْن َدْع��َوتِ��ي تُ��ِج��ي��َب أَْن ِم��نْ��َك أُِري��ُد
نَ��َف��ْر َم��ْح��بُ��وبً��ا َع��يْ��نَ��اَك أَبْ��َص��َرْت إِْن َص��بْ��َوتِ��ي َح��رَّ ال��ل��ُه َوَق��اَك َف��اْرَح��ْم
َواْل��َق��َم��ْر نُ��وًرا ��ْم��ِس ال��شَّ َوْج��َه َف��اَق َق��ْد َوْج��ُه��ُه َم��ِل��ي��ًح��ا أَْه��َوى َف��ِإنَّ��ِن��ي
اْع��تَ��ذَْر ثُ��مَّ َع��بْ��ُدُه إِنِّ��ي َق��اَل َق��ْد أَْل��َح��اَظ��ُه َرأَى أَْن ��ا َل��مَّ َوال��ظَّ��بْ��ُي
ُم��ْخ��تَ��َص��ْر اْل��َم��َع��اِن��ي ِف��ي بَ��ِدي��ًع��ا َس��ْط��ًرا َوْج��نَ��ِت��ِه َع��َل��ى اْل��ُح��ْس��ُن َك��تَ��َب َق��ْد
َوَك��َف��ْر تَ��َع��دَّى َض��لَّ الَّ��ِذي ��ا أَمَّ اْه��تَ��َدى َق��ِد اْل��َه��َوى نُ��وَر َرأَى َف��َم��ْن
َوانْ��َف��َط��ْر َش��ْوًق��ا ذَاَب َق��ْل��ِب��ي َف��ِإنَّ ِب��اْل��ُم��نَ��ى ��ي يُ��َوفِّ أَْن َح��ِب��ي��ِب��ي َع��َس��ى
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غلب حني صباه يف له مىض ما وتذكَّر واشتكى، وأنَّ بكى كالمها، الصياد سمع فلما
هذه وأنشد الصبابات، نريان وأحرقته والهيام، الَوْجد به وزاد الغرام به واشتدَّ هواه، عليه

األبيات:

َس��اِف��ِح ِب��َدْم��ٍع أَْع��َض��اءٍ َس��ِق��ي��ُم َواِض��ِح ُع��ذٍْر أَيُّ ِب��َغ��َراِم��ي
َق��اِدِح َك��ِزنَ��اٍد ِل��َق��ْل��ٍب َم��ْن َس��اِه��َرٌة ال��دَُّج��ى ِف��ي َع��يْ��ِن��ي ِت��ْل��َك
َراِج��ِح ِم��ْن نَ��اِق��ًص��ا َوَع��َرْف��نَ��ا نَ��ْش��أَِت��نَ��ا ِم��ْن اْل��ِع��ْش��َق بَ��َل��ْونَ��ا َق��ْد
نَ��اِزِح َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن ِب��ِوَص��اٍل أَنْ��ُف��َس��نَ��ا اْل��َه��َوى ِف��ي ِب��ْع��نَ��ا ثُ��مَّ
ال��رَّاِب��ِح بَ��يْ��َع اْل��بَ��يْ��ُع يَ��ُك��وَن أَْن َع��َس��ى َخ��اَط��ْرنَ��ا ِب��اْألَْرَواِح ثُ��مَّ
َراِب��ِح َع��ْن َس��َم��ا َم��ْح��بُ��وٍب َوْص��َل اْل��ُم��ْش��تَ��ِري أَنَّ ��اِق اْل��ُع��شَّ َم��ذَْه��ُب

بك أعدي حتى املركب يف انزيل لها: وقال الرب، عىل مركبه أرىس شعره من فرغ فلما
املركب عىل هبَّت بقليل الرب فارق فلما بها، وعوََّم املركب يف فنزلت تريدين. موضع أي إىل
ال الصياد وصار أعينهما، عن الرب غاب حتى برسعة املركب فسارت خلفها، من ريح
تعاىل، هللا بإذن الريح سكنت ثم أيام، ثالثة مدة الريح اشتداد ومكث يذهب، أين يعرف
شهرزاد وأدرك البحر. شاطئ عىل مدينة إىل وصلت حتى بهما تسري املركب تزل ولم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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مدينة إىل األكمام يف والورد بالصياد وصلت ملا املركب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عظيم ملك فيها وكان املدينة، تلك عىل مركبه يريس أن الصياد أراد البحر، شاطئ عىل
وصارا مملكته، قرص يف وابنه هو جالًسا الوقت ذلك يف وكان درباس، له يقال السطوة
فيها فوجدا الها فتأمَّ املركب، تلك فرأيا البحر جهة إىل فالتفتا القرص شباك من ينظران
من عقد عنقها ويف النفيس، البلخش من حلق أذنيها ويف السماء، أفق يف البدر كأنها صبية
وخرج قرصه من امللك فنزل وامللوك، األكابر بنات من أنها امللك فعرف النفيس، الجوهر
والصياد نائمة، البنت وكانت الشاطئ، عىل رست قد املركب فرأى القيطون، باب من
امللك: لها فقال تبكي، وهي فاستيقظت منامها من امللك فأيقظها املركب، بربط مشغوًال
ابنة أنا األكمام: يف الورد له فقالت هنا؟ مجيئِك سبب وما أنِت؟ َمن وابنة أنِت؟ أين من
جميع له وحكت غريب. وشأن عجيب أمر هنا مجيئي وسبب شامخ، امللك وزير إبراهيم،
هذه وأنشدت الزفرات، دت صعَّ ثم شيئًا، عنه تُْخِف ولم آخرها، إىل أولها من قصتها

األبيات:

َوانْ��َس��َك��بَ��ا َف��اَض ��ا َل��مَّ ِر ال��تَّ��َك��دُّ ِم��َن َع��َج��بَ��ا َف��اْق��تَ��َض��ى َج��ْف��ِن��ي ال��دَّْم��ُع َح َق��رَّ َق��ْد
أََربَ��ا َوْص��ِل��ِه ِم��ْن اْل��َه��َوى ِف��ي أَنَ��ْل َوَل��ْم أَبَ��ًدا ُم��ْه��َج��ِت��ي ِف��ي ثَ��َوى ِخ��لٍّ أَْج��ِل ِم��ْن
َواْل��َع��َربَ��ا ال��تُّ��ْرَك َف��اَق اْل��َم��َالَح��ِة َوِف��ي نَ��ِض��ٌر بَ��اِه��ٌر َج��ِم��ي��ٌل ُم��َح��يَّ��ا َل��ُه
اْألََدبَ��ا ُح��بِّ��ِه ِف��ي َواْل��تَ��َزَم��ا ��بِّ َك��ال��صَّ ِل��َط��ْل��َع��ِت��ِه َم��اَال َق��ْد َواْل��بَ��ْدُر ��ْم��ُس َوال��شَّ
ُم��نْ��تَ��ِص��بَ��ا ��ْه��ِم ال��سَّ ِل��َرْم��ِي َق��ْوًس��ا يُ��ِري��َك ُم��ْك��تَ��ِح��ٌل ��ْح��ِر ال��سِّ ِب��َع��ِج��ي��ِب َوَط��ْرُف��ُه
َل��ِع��بَ��ا اْل��َه��َوى َص��ْرُف ِب��ِه ُم��ِح��بٍّ��ا اْرَح��ْم ُم��ْع��تَ��ِذًرا ِج��ئْ��ُت َك��ْم َح��اَل��ِت��ي َل��ُه َم��ْن يَ��ا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

السماء. أُفق يف البدر كأنها َصِبيٌة وفيها املركَب فرأى البحر، إىل املِلك اْلتَفَت

َح��َس��بَ��ا أَْرتَ��ِج��ي َوِم��نْ��ُك��ْم َع��ْزٍم َض��ِع��ي��َف َس��اَح��ِت��ُك��ْم َوْس��ِط ِف��ي َرَم��اِن��ي َق��ْد اْل��َه��َوى إِنَّ
اْل��َح��َس��بَ��ا يَ��ْرَف��ُع َف��َح��َم��اُه��ْم ُم��ْس��تَ��ْح��ِس��ٌب َس��اَح��تَ��ُه��ْم َح��لَّ َم��ا إِذَا اْل��ِك��َراَم إِنَّ
َس��بَ��بَ��ا َس��يِّ��ِدي يَ��ا ِل��َوْص��َل��ِت��ِه��ْم َوُك��ْن أََم��ِل��ي يَ��ا اْل��ِع��ْش��ِق أَْه��ِل َف��َض��اِئ��َح َف��اْس��تُ��ْر
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٣٧٨ الليلة كانت فلما

الَعَربات أفاضت ثم آِخرها، إىل أولها من تها قصَّ للملك حكت شعرها من فرَغْت فلما
األبيات: هذه وأنشدت

َرَج��بَ��ا ِع��ْش اْألَْم��ثَ��اِل َوِف��ي ��ُه��وِر ال��شُّ ُك��لُّ َع��َج��بَ��ا اْل��َه��َوى ِف��ي َرأَيْ��نَ��ا أَْن إَِل��ى ِع��ْش��نَ��ا
َل��َه��بَ��ا اْل��َح��َش��ا ِف��ي َدْم��ِع��ي َم��اءِ ِم��ْن أَْوَق��ْدُت اْرتَ��َح��لُ��وا ُض��َح��ى أَنِّ��ي َع��َج��ٍب ِم��ْن أََل��يْ��َس
ذََه��بَ��ا أَنْ��بَ��تَ��ْت َخ��دِّي َس��اَح��َة َوإِنَّ َوَرًق��ا أَْم��َط��َرْت َع��يْ��ِن��ي أَْج��َف��اَن َوإِنَّ
َك��ِذبَ��ا َدًم��ا ��ْوُه َغ��شَّ يُ��وُس��َف َق��ِم��ي��ُص ُم��َع��ْص��َف��ِرِه ِم��ْن َع��نْ��ُه انْ��َع��قَّ َم��ا َك��أَنَّ

ال لها: وقال عليها الشفقة فأخذته وغراَمها، َوْجَدها َق تحقَّ كالمها امللك سمع فلما
ما إليك وأوصل تريدين، ما أبلغك أن بدَّ فال مرادِك، إىل وصلِت قد فزع، وال عليك خوف

األبيات: هذه أنشد ثم الكلمات. هذه مني فاسمعي تطلبني،

نَ��َص��بَ��ا ُه��نَ��ا تَ��ْخ��َش��ْي َال اْل��ِب��َش��اَراُت َل��ِك َواْألََربَ��ا اْل��َق��ْص��َد بَ��َل��ْغ��ِت اْل��ِك��َراِم ِب��نْ��َت
َوال��نُّ��ُج��بَ��ا اْل��ُف��ْرَس��اَن َص��ِح��َب ِل��َش��اِم��ٍخ َوأُْرِس��لُ��َه��ا أَْم��َواًال أَْج��َم��ُع اْل��يَ��ْوَم
َوال��ذََّه��بَ��ا اْل��بَ��يْ��َض��اءَ ��َة اْل��ِف��ضَّ َوأُْرِس��ُل أُْرِس��لُ��َه��ا َوال��دِّي��بَ��اِج اْل��ِم��ْس��ِك نَ��َواِف��َح
َوُم��نْ��تَ��ِس��بَ��ا ِص��ْه��ًرا َل��ُه ُم��ِري��ٌد أَنِّ��ي ُم��َك��اتَ��بَ��ِت��ي َع��نِّ��ي َوتُ��ْخ��ِب��ُرُه نَ��َع��ْم
ُم��ْق��تَ��ِربَ��ا تَ��ْه��ِوي��َن الَّ��ِذي يَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى ُم��َع��اَونَ��ٍة ِف��ي َج��ْه��ِدي اْل��يَ��ْوَم َوأَبْ��ذُُل
َش��ِربَ��ا اْل��َه��َوى َك��أَْس َم��ْن اْل��يَ��ْوَم َوأَْع��ذُُر َوأَْع��ِرُف��ُه َدْه��ًرا اْل��َه��َوى َط��ْع��َم ذُْق��ُت َق��ْد

وأمره يُحَىص، ال ماًال له وحزم بوزيره، ودعا عسكره إىل خرج شعره من فرغ فلما
أنس اسمه عنده بشخص تأتيني أن بد ال له: وقال شامخ، امللك إىل بذلك يذهب أن
من بد فال تابعك، الوجود ألنس ابنته ج يزوِّ بأن مصاهرتك يريد إنه له: وقل الوجود،
مكتوبًا كتب درباس امللك إن ثم أبيها. مملكة يف عليها عقده نعقد حتى معي إرساله
وقال الوجود، بأنس اإلتيان يف عليه وأكَّد لوزيره، وأعطاه ذلك بمضمون شامخ للملك
بالهدية ه توجَّ ثم وطاعة. سمًعا له: فقال مرتبتك. عن معزوًال تكون به تأِتني لم إن له:
والهدية املكاتبة وأعطاه درباس، امللك عن السالم بلَّغه إليه وصل فلما شامخ، امللك إىل
شديًدا، بكاءً بكى الوجود، أنس اسم ونظر املكاتبة وقرأ شامخ امللك رآها فلما معه، التي
وأنا به َفأِْتني مكانه، نعلم وال ذهب فإنه الوجود؟ أنس وأين إليه: املرسل للوزير وقال
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الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وأنشد الَعَربات، وأفاض واشتكى، وأنَّ بكى ثم الهدية. من به جئَت ما أضعاف أعطيك
األبيات: هذه

ِب��َم��اِل ِل��ي َح��اَج��َة َال َح��ِب��ي��ِب��ي َع��َل��يَّ ُردُّوا
َوَآلِل��ي َج��ْوَه��ٍر ِم��ْن َه��َدايَ��ا أُِري��ُد َوَال
َج��َم��اِل ِب��أُْف��ِق َس��َم��ا بَ��ْدًرا ِع��نْ��ِدي َك��اَن َق��ْد
ِب��َغ��َزاِل يُ��َق��ْس َوَل��ْم َوَم��ْع��نً��ى ��ا ِح��سٍّ َوَف��اَق
َدَالِل ِم��ْن أَثْ��َم��اُرُه بَ��اٍن ُغ��ْص��ُن ُه َوَق��دُّ
ال��رَِّج��اِل ُع��ُق��وَل يُ��ْس��ِب��ي َط��بْ��ٌع اْل��ُغ��ْص��ِن ِف��ي َوَل��يْ��َس
َالِل ال��دَّ ِم��َه��اِد َع��َل��ى ِط��ْف��ٌل َوْه��َو َربَّ��يْ��تُ��ُه
بَ��اِل��ي َم��ْش��ُغ��وُل َع��َل��يْ��ِه ِل��َح��ِزي��ٌن َوإِنَّ��ِن��ي

وأخربه سيدك، إىل اذهب له: وقال والرسالة بالهدية جاء الذي الوزير إىل التفت ثم
خربًا. له يعرف وال ذهب، أين يَْدِر لم وسيده غائب، وهو عام له مىض الوجود أنس أن
وال الوزارة، عن معزوًال تكن به تأتني لم إن يل: قال سيدي إن موالي، يا الوزير: له فقال
معه اذهب إبراهيم: لوزيره شامخ امللك فقال بغريه؟ إليه أذهب فكيف مدينتي. تدخل
أخذ ثم وطاعة. سمًعا له: فقال األماكن. سائر يف الوجود أنس عىل وفتِّشوا جماعة، صحبة
وأدرك الوجود. أنس طلب يف وساروا درباس، امللك وزير واستصحب أتباعه، من جماعة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٣٧٩ الليلة كانت فلام

أتباعه، من جماعة أخذ شامخ امللك وزير إبراهيم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بعرب مروا كلما فكانوا الوجود، أنس طلب يف وساروا درباس، امللك وزير واستصحب
وصفته كذا، اسمه شخص بكم مرَّ هل لهم: فيقولون الوجود أنس عن يسألونهم قوم أو
السهول يف ويفتِّشون والقرى، املدائن يف يسألون زالوا وما نعلمه. ال فيقولون: وكذا؟ كذا
فيها، ونزلوا مركبًا وطلبوا البحر، شاطئ إىل وصلوا حتى والقفار، والرباري واألوعار،
ألي شامخ: امللك لوزير درباس امللك وزير فقال الثكىل، جبل عىل أقبلوا حتى بها وساروا
وكانت الزمان، قديم يف جنِّية به نزلت ألنه له: فقال االسم؟ بذلك الجبل هذا ي ُسمِّ يشء
نفسها عىل وخافت غرام، فيها له ووقع إنسانًا أَحبَّْت وقد الصني، جن من الجنية تلك
فوجدت أهلها، عن فيه تخفيه مكان عىل األرض يف فتَّشت الغرام بها زاد فلما أهلها، من
وال اإلنس من ال أحد طريقه إىل يهتدي ال بحيث والجن، اإلنس عن منقطًعا الجبل هذا
خفية، يف وتأتيه أهلها إىل تذهب وصارت فيه، ووضعته محبوبها فاختطَفْت الجن، من
كلُّ وكان متعددة، أطفاًال الجبل ذلك يف منه ولدت حتى طويًال زمنًا ذلك عىل تزل ولم
املرأة كبكاء األطفال بكاء يسمع البحر، يف املسافرين التجار من الجبل هذا عىل يمرُّ َمن
من درباس امللك وزير َب فتعجَّ ثكىل؟ هنا هل فيقول: فقدتهم، أي أوالدها؛ ثكلت التي
وخرج الباب فانفتح الباب، وطرقوا القرص إىل وصلوا حتى ساروا إنهم ثم الكالم، ذلك
فسحته يف فوجد القرص دخل ثم يديه، فقبََّل شامخ امللك وزير إبراهيم فعرف خادم لهم
رجل إنه له: فقالوا هذا؟ أين من لهم: فقال الوجود، أنس وهو الخدامني، بني فقريًا رجًال
البنته يجد فلم القرص داخل إىل مىش ثم فرتكه مجذوب. وهو بنفسه ونجا ماله غرق تاجر



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

مدة سوى معنا أقامت وال راحت، كيف عرفنا ما له: فقلن هناك التي الجواري فسأل أثًرا،
األبيات: هذه وأنشد الَعَربات، فسكب يسرية.

أَْع��تَ��ابُ��َه��ا َواْزَدَه��ْت تَ��َغ��نَّ��ْت َق��ْد أَْط��يَ��اُرَه��ا الَّ��ِت��ي اُر ال��دَّ أَيُّ��َه��ا
أَبْ��َوابُ��َه��ا ُف��تِّ��َح��ْت َوَرآَه��ا َش��ْوَق��ُه يَ��نْ��َع��ى ��بُّ ال��صَّ أَتَ��اَه��ا َك��ْم
أَْربَ��ابُ��َه��ا نَ��أَْت َق��ْد َداٍر ِع��نْ��َد ُم��ْه��َج��ِت��ي َض��اَع��ْت أَيْ��َن ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
��ابُ��َه��ا ُح��جَّ َواْع��تَ��َل��ْت َواْس��تَ��َط��ابَ��ْت َف��اِخ��ًرا َش��ْيءٍ ُك��لُّ ِف��ي��َه��ا َك��اَن
أَْص��َح��ابُ��َه��ا َغ��َدْت أَيْ��َن تُ��َرى يَ��ا ُس��نْ��ُدٍس ِم��ْن ُح��َل��ًال َوَك��َس��ْوَه��ا

قدَّره مما مفر وال هللا، قضاء يف حيلة ال وقال: واشتكى، وأنَّ بكى شعره من فرغ فلما
القرص رشاريف يف مربوطة البعلبكية الثياب فوجد القرص سطح إىل طلع ثم وقضاه.
والتفت الولهان، كالهائم وراحت املكان، ذلك من نزلت قد أنها فعرف األرض، إىل واصلة
األبيات: هذه وأنشد الزفرات، د وصعَّ ذلك، من فتشاءم وبومة؛ غرابًا طريين هناك فرأى

َوَل��ْوَع��ِت��ي َوْج��ِدي إِْط��َف��اءَ ِب��آثَ��اِرِه��ْم َراِج��يً��ا اْألَِح��بَّ��ِة َداِر إَِل��ى أَتَ��يْ��ُت
َوبُ��وَم��ِة ُغ��َراٍب َم��ْش��ئُ��وَم��ْي َغ��يْ��َر ِب��َه��ا أَِج��ْد َوَل��ْم ِف��ي��َه��ا اْألَْح��بَ��اَب أَِج��ِد َف��َل��ْم
اْألَِح��بَّ��ِة اْل��ُم��ْغ��َرِم��ي��َن بَ��يْ��َن َوَف��رَّْق��َت َظ��اِل��ًم��ا ُك��نْ��َت َق��ْد اْل��َح��اِل ِل��َس��اُن َوَق��اَل
َوُح��ْرَق��ِة َدْم��ٍع بَ��يْ��َن َم��ا أَبَ��ًدا َوِع��ْش اْل��َج��َوى أََل��ِم ِم��ْن ذَاُق��وُه َم��ا َط��ْع��َم َف��ذُْق

للملك حكت شعرها من فرَغْت الخفلما أمر وقد يبكي، وهو القرص فوق من نزل ثم
من كان ما هذا يجدوها. فلم ذلك ففعلوا سيدتهم، عىل ويفتشوا الجبل إىل يخرجوا أن دام
ذهبت، قد األكمام يف الورد أن ق تحقَّ ملا فإنه الوجود، أنس أمر من كان ما وأما أمرها،
من جذبة أخذته أنه فظنوا غشيته؛ يف واستمر عليه، مغشيٍّا ووقع عظيمة، صيحة صاح
واشتغل الوجود، أنس وجود من يئسوا وملا الديَّان، هيئة جمال يف واستغرق الرحمن،
إىل يتوجه أن درباس امللك وزير أراد األكمام، يف الورد بنته بفقد إبراهيم الوزير قلب
األكمام، يف الورد والد إبراهيم الوزير يودعه فأخذ بمراده، سفره من يُفْز لم وإن بالده،
يعطف أن تعاىل هللا عىس معي، الفقري هذا آخذ أن أريد إني درباس: امللك وزير له فقال
من قريبة ألنها أصبهان؛ بالد إىل أُرِسله ذلك بعد ثم مجذوب، ألنه بربكته امللك قلب عيلَّ
وزير أخذ وقد بالده، إىل ًها متوجِّ منهما كلٌّ انرصف ثم تريد. ما افعل له: فقال بالدنا.

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك معه. الوجود أنس درباس امللك
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٣٨٠ الليلة كانت فلام

مغيشٌّ وهو معه الوجود أنس أخذ درباس امللك وزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
محمول هو هل يدري وال البغال، عىل محمول غشيته يف وهو أيام ثالثة به وسار عليه،
امللك وزير صحبة أنت له: فقالوا أنا؟ مكان أي يف قال: غشيته من أفاق فلما ال، أو
فسقوه والسكر، الورد ماء إليه فأرسل أفاق، قد أنه وأخربوه الوزير إىل ذهبوا ثم درباس.
الوزير إىل امللك فأرسل درباس، امللك مدينة من قربوا حتى مسافرين يزالوا ولم وأنعشوه،
عليه عرس امللك مرسوم قرأ فلما أبًدا. تأتني فال معك الوجود أنس يكن لم إن له: يقول
امللك إرسال سبب ما يعلم وال امللك، عند األكمام يف الورد أن يعلم ال الوزير وكان ذلك،
أين يعلم ال الوجود وأنس مصاهرته، يف رغبته سبب ما يعلم وال الوجود، أنس إىل إياه
الوجود. أنس هو هذا أن يعلم ال والوزير طلبه، يف مرسل الوزير أن يعلم وال به، يذهبون
لم وهي حاجة، يف أرسلني امللك إن له: قال استفاق قد الوجود أنس أن الوزير رأى فلما
فال ُقِضيت قد الحاجة تكن لم إن فيه: يل يقول مكتوبًا إيلَّ أرسل بقدومي علم وملا تُقَض،
الوجود: أنس له فقال الحكاية، جميع له فحكى امللك؟ حاجة وما له: فقال مدينتي. تدخل
الوزير ففرح الوجود. أنس مجيء لك أضمن وأنا معك، وخذني امللك إىل واذهب تََخْف، ال
وصَال فلما امللك، إىل به وسار معه وأخذه فركب نعم. فقال: تقول؟ ما أحقٌّ له: وقال بذلك
أنس مكان أعرف أنا امللك، أيها الوجود: أنس فقال الوجود؟ أنس أين له: قال امللك إىل
أخِربْني ولكن ا، جدٍّ قريب مكان يف قال: هو؟ مكان أي يف له: وقال إليه فقرَّبه الوجود.
إىل يحتاج األمر هذا ولكن وكرامة، حبٍّا له: فقال يديك. بني أُحِرضه وأنا منه، تريد ماذا
إىل أولها من بالقصة امللك وأخربه خلوة، معه ودخل باالنرصاف، الناس أمر ثم خلوة.



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الوجود بأنس آتيك وأنا إياها، وألبسني فاخرة بثياب ائتني الوجود: أنس له فقال آِخرها،
القلوب رمى ثم الحسود. وكمد الوجود، أنس أنا وقال: فلبسها فاخرة ببدلة فأتاه رسيًعا.

األبيات: هذه وأنشد باللحظات،

َوْح��َش��ِت��ي ال��تَّ��بَ��اُع��ِد ِف��ي َع��نِّ��ي َويَ��ْط��ُرُد ِب��َخ��ْل��َوتِ��ي اْل��َح��ِب��ي��ِب ِذْك��ُر يُ��َؤاِن��ُس��ِن��ي
َزْف��َرتِ��ي ��ُف يُ��َخ��فِّ َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن َف��اَض إِذَا َوإِنَّ��َم��ا َع��ْوٌن ال��دَّْم��ِع َغ��يْ��ُر ِل��َي َوَم��ا
َواْل��َم��َح��بَّ��ِة اْل��َه��َوى ِف��ي َع��ِج��ي��ٌب َوأَْم��ِري ِم��ثْ��لُ��ُه يُ��وَج��ُد َل��يْ��َس َش��ِدي��ٌد َوَش��ْوِق��ي
َوَج��نَّ��ِة نَ��اٍر بَ��يْ��َن أَْس��َع��ى اْل��ِع��ْش��ِق َوِف��ي أَنَ��ْم َل��ْم اْل��َج��ْف��ِن َس��اِه��َر َل��يْ��ِل��ي َف��أَْق��َط��ُع
ِب��ِم��ْح��نَ��ِت��ي إِالَّ اْل��ُح��بِّ ِف��ي ِم��نْ��َح��ِت��ي َوَم��ا َع��ِدْم��تُ��ُه َج��ِم��ي��ٌل َص��بْ��ٌر ِل��ي َك��اَن َوَق��ْد
َوُص��وَرتِ��ي َوْص��ِف��ي اْألَْش��َواُق َوَغ��يَّ��َرِت ِب��َع��اِدِه��ْم أَِل��ي��ِم ِم��ْن ِج��ْس��ِم��ي َرقَّ َوَق��ْد
َدْم��َع��ِت��ي اْآلَن أُْس��ِك��َت أَْن أَْس��تَ��ِط��ْع َوَل��ْم تَ��َق��رََّح��ْت ِب��ال��دُُّم��وِع َع��يْ��ِن��ي َوأَْج��َف��اُن
َل��ْوَع��ِة بَ��ْع��َد َل��ْوَع��ًة أَُالِق��ي ذَا َوَك��ْم َع��ِدْم��تُ��ُه َواْل��ُف��َؤاُد َح��يْ��ِل��ي َق��لَّ َوَق��ْد
َس��اَدِة أَْح��َس��َن اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي َس��اَدٍة َع��َل��ى تَ��َش��ابَ��َه��ا اْل��َم��ِش��ي��ِب ِف��ي َوَرأِْس��ي َوَق��ْل��ِب��ي
َوَوْص��َل��ِت��ي ِل��َق��اِئ��ي إِالَّ َق��ْص��ُدُه��ْم َوَم��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��تَّ��َف��رُِّق َك��اَن ُرْغ��ِم��ِه��ْم َع��َل��ى
أَِح��بَّ��ِت��ي ِب��َوْص��ِل َدْه��ِري يُ��َم��تِّ��ُع��ِن��ي َوال��نَّ��َوى ال��تَّ��َق��اُط��ِع بَ��ْع��َد تُ��َرى َه��ْل َف��يَ��ا
��ِت��ي َم��َش��قَّ اْل��ِوَص��اِل ِب��َراَح��اِت َوتُ��ْم��َح��ى نَ��ْش��ِرِه بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْل��بُ��ْع��ِد ِك��تَ��اَب َويَ��ْط��ِوي
َس��ِري��َرتِ��ي ِب��َص��ْف��ِو أَْح��َزاٌن َوتُ��بْ��َدُل ُم��نَ��اِدِم��ي يَ��اِر ال��دِّ ِف��ي َح��ِب��ي��ِب��ي َويَ��بْ��َق��ى

الحسن سماء ويف صادقان، ملحبَّان إنكما وهللا امللك: له قال شعره، من فرغ فلما
إىل األكمام يف الورد حكاية له حكى ثم غريب. وشأنكما عجيب، وأمركما ان، نريِّ كوكبان
القايض امللك أحرض ثم اآلن. عندي هي قال: الزمان؟ ملك يا هي وأين له: فقال آخرها،
شامخ، امللك إىل درباس امللك أرسل ثم إليه، وأحسن وأكرمه عليه، عقدها وعقد والشهود
شامخ امللك ففرح األكمام؛ يف والورد الوجود أنس أمر من له اتفق ما بجميع وأخربه
ينبغي عندك، العقد عقد حصل «حيث مضمونه: مكتوبًا إليه وأرسل الفرح، غاية بذلك
طلبهما، يف وأرسل والرجال، والخيل الجمال َز جهَّ ثم عندي.» والدخول الفرح يكون أن
عسكره، من جملة مع وأرسلهما عظيم، بمال مدَّهما درباس امللك إىل الرسالة وصلت فلما
امللك وجمع منه، أعظم يَُر لم مشهوًدا يوًما وكان مدينتهما، دخلوا حتى بهما فساروا
كل ويف أيام، سبعة ذلك عىل ومكثوا الوالئم، وعمل املغاني، آالت من املطربات سائر شامخ
دخل الوجود أنس إن ثم إليهم. ويُحِسن السنية الِخَلع الناس عىل شامخ امللك يخلع يوم
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٣٨٠ الليلة كانت فلما

يف الورد فأنشدت ات؛ واملرسَّ الفرح فرط من يبكيان وجلَسا فعانََقها، األكمام يف الورد عىل
األبيات: هذه األكمام

َح��َواِس��َدنَ��ا َوأَْك��َم��ْدنَ��ا اْج��تَ��َم��ْع��نَ��ا ثُ��مَّ َواْل��َح��َزنَ��ا اْل��َه��مَّ أََزاَل ��ُروُر ال��سُّ َج��اءَ
َواْل��بَ��َدنَ��ا َواْألَْح��َش��اءَ اْل��َق��ْل��َب َف��أَْح��يَ��ِت ُم��َع��طَّ��َرًة َه��بَّ��ْت َق��ْد اْل��َوْص��ِل َونَ��ْس��َم��ُة
بَ��َش��اِئ��َرنَ��ا ��ْت َدقَّ َق��ْد اْل��َخ��َواِف��ِق َوِف��ي َخ��َواِل��ُف��َه��ا َالَح��ْت َق��ْد اْألُنْ��ِس َوبَ��ْه��َج��ُة
َم��َداِم��ُع��نَ��ا َف��اَض��ْت َوَق��ْد َف��ِرْح��نَ��ا َل��ِك��ْن َح��َزٍن ِم��ْن بَ��اُك��وَن أَنَّ��نَ��ا تَ��ْح��َس��بُ��وا َال
��َج��نَ��ا ال��شَّ َه��يَّ��َج َم��ا َع��َل��ى َص��بَ��ْرنَ��ا َوَق��ْد َوانْ��َص��َرَف��ْت اْألَْه��َواِل ِم��َن َرأَيْ��نَ��ا َف��َك��ْم
َش��يَّ��بَ��نَ��ا اْألَْه��َواِل ِة ِش��دَّ ِم��ْن َك��اَن َم��ا ِب��َه��ا نَ��ِس��ي��نَ��ا َق��ْد ِوَص��اٍل ِم��ْن َف��َس��اَع��ٌة

وأدرك عليهما. مغشيٍّا وقعا حتى متعانقني يزاال ولم تعانقا، شعرها من فرغت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٣٨١ الليلة كانت فلام

تعانََقا، اجتمعا ملا األكمام يف والورد الوجود أنس أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
غشيتهما من أفاقا فلما االجتماع، لذَّة من عليهما مغشيٍّا وقَعا حتى متعاِنَقنْي يزاَال ولم

األبيات: هذه الوجود أنس أنشد

ُم��نْ��ِص��َف��ا َح��ِب��ي��ِب��ي ِل��ي أَْم��َس��ى َح��يْ��ُث اْل��َوَف��ا لُ��يَ��يْ��َالِت أَُح��يْ��َالَه��ا َم��ا
َوَف��ى َق��ْد َع��نَّ��ا اْل��َه��ْج��ِر َوانْ��ِف��َص��اُل بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��َم��ا اْل��َوْص��ُل َوتَ��َواَل��ى
انْ��َح��َرَف��ا َوَع��نَّ��ا َم��اَل بَ��ْع��َدَم��ا ُم��ْق��ِب��ًال يَ��ْس��َع��ى ال��دَّْه��ُر َوإَِل��يْ��نَ��ا
َص��َف��ا َق��ْد َك��أًْس��ا ِم��نْ��ُه َوَش��ِربْ��نَ��ا أَْع��َالُم��ُه َل��نَ��ا ��ْع��ُد ال��سَّ نَ��َص��َب
ِب��اْل��َج��َف��ا ��ْت تَ��َق��ضَّ َولُ��يَ��يْ��َالٍت اْألََس��ى َوتَ��َش��اَك��يْ��نَ��ا َواْج��تَ��َم��ْع��نَ��ا
َس��َل��َف��ا ��ا َع��مَّ ال��رَّْح��َم��ُن َوَع��َف��ا َس��اَدِت��ي يَ��ا َم��َض��ى َم��ا َونَ��ِس��ي��نَ��ا
َش��َغ��َف��ا إِالَّ اْل��َوْص��ُل يَ��ِزْدِن��ي َل��ْم أَْط��يَ��بَ��ُه َم��ا اْل��َع��يْ��َش أََل��ذَّ َم��ا

وأشعار، منادمة يف يزاال ولم خلوتهما، يف واضطجعا تعانقا، شعره من فرغ فلما
ال وهما أيام، سبعة عليهما ومضت الغرام، بحر يف غرقا حتى وأخبار، حكايات ولطيف
السبعة فكأنَّ وحبور، وصفو ورسور، لذة من فيه هما ما لفرط نهار؛ من ليًال يدريان
الورد فأكثرت املغاني؛ آالت بمجيء إال األسبوع يوم عرفا وما ثاٍن، له ليس واحد يوم أيام

األبيات: هذه أنشدت ثم بات، التعجُّ األكمام يف

اْل��َح��ِب��ي��ِب ِم��َن نُ��ِري��ُد َم��ا بَ��َل��ْغ��نَ��ا َوال��رَِّق��ي��ِب اْل��َح��َواِس��ِد َغ��يْ��ِظ َع��َل��ى
اْل��َق��ِش��ي��ِب َواْل��َق��زِّ ال��دِّي��بَ��اِج َع��َل��ى ِب��اْع��ِت��نَ��اٍق ال��تَّ��َواُص��ُل َوأَْس��َع��َف��نَ��ا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

َغ��ِري��ِب َش��ْك��ٍل ِم��ْن ال��طَّ��يْ��ِر ِب��ِري��ِش َح��َش��ْونَ��ا َق��ْد أَِدي��ٍم ِم��ْن َوَف��ْرٍش
��ِري��ِب ال��ضَّ َع��ِن ُج��لَّ اْل��ِح��بِّ ِب��ِري��ِق اْغ��تَ��نَ��يْ��نَ��ا َق��ِد اْل��ُم��َداِم ُش��ْرِب وََع��ْن
اْل��َق��ِري��ِب ِم��َن اْل��بَ��ِع��ي��ِد ِب��أَْوَق��اِت نَ��ْدِري َف��َل��يْ��َس اْل��ِوَص��اِل ِط��ي��ِب َوِم��ْن
َع��ِج��ي��ِب ِم��ْن َك��ْم ِب��َه��ا نَ��ْش��ُع��ْر َوَل��ْم َع��َل��يْ��نَ��ا َم��رَّْت َس��بْ��َع��ٌة َل��يَ��اٍل
ِب��اْل��َح��ِب��ي��ِب َوْص��َل��َك ال��ل��ُه أََداَم َوُق��ولُ��وا ِب��أُْس��بُ��وٍع َف��َه��نُّ��ونِ��ي

األبيات: هذه أنشد ثم املئات، عن ينوف ما الوجود أنس قبَّلها شعرها من فرغت فلما

َوَق��اِن��ي َص��دٍّ ِم��ْن اْل��ِح��بُّ َوَج��اءَ ال��تَّ��َه��اِن��ي َم��َع ��ُروِر ال��سُّ يَ��ْوُم أَتَ��ى
اْل��َم��َع��اِن��ي ِب��أَْل��َط��اِف َونَ��اَدَم��ِن��ي ِم��نْ��ُه اْل��َوْص��ِل ِب��ِط��ي��ِب َف��آنَ��َس��ِن��ي
َس��َق��اِن��ي ِب��َم��ا اْل��ُوُج��وِد َع��ِن ذُِه��ْل��ُت َح��تَّ��ى اْألُنْ��ِس َش��َراَب َوأَْس��َق��اِن��ي
أََغ��اِن��ي َم��ْع َش��َراٍب ِف��ي َوِص��ْرنَ��ا َواْض��َط��َج��ْع��نَ��ا َوانْ��َش��َرْح��نَ��ا َط��ِربْ��نَ��ا
َوثَ��اِن��ي أَوََّل��ه��ا اْألَيَّ��اِم ِم��َن نَ��ْدِري َف��َل��يْ��َس ��ُروِر ال��سُّ َف��ْرِط َوِم��ْن
َوَف��اِن��ي َك��َم��ا ��ُروُر ال��سُّ َوَواَف��اُه َوْص��ٍل ِب��ِط��ي��ِب ِل��ْل��ُم��ِح��بِّ َه��ِن��ي��ئً��ا
َح��بَ��اِن��ي َك��َم��ا َح��بَ��اُه َق��ْد َوَربِّ��ي َط��ْع��ًم��ا ��دِّ ال��صَّ ِل��ُم��رِّ يَ��ْدِري َوَال

والخلع، باملال الناس عىل وأنعما مكانهما، من وخرجا قاما شعره من فرغ فلما
الوجود: ألنس وقالت ام، الحمَّ لها يُخلوا أن األكمام يف الورد أمرت ثم ووهبا، وأعطيا
بها وزادت معنا. أحد غري من بمفردنا ونكون الحمام يف أراك أن قصدي عيني، قرة يا

األبيات: هذه فأنشدت ات املرسَّ

اْل��َق��ِدي��ِم َع��ِن اْل��َح��ِدي��ُث يُ��ْغ��ِن َوَل��ْم َق��ِدي��ًم��ا تَ��َم��لَّ��َك��ِن��ي َق��ْد َم��ْن أَيَ��ا
نَ��ِدي��ِم ِم��ْن ِس��َواُه أَْرُج��و َوَال َغ��نَ��اءٌ َع��نْ��ُه ِل��ي َل��يْ��َس َم��ْن َويَ��ا
اْل��َج��ِح��ي��ِم َوَس��ِط ِف��ي اْل��ِف��ْرَدْوَس نَ��َرى َع��يْ��ِن��ي نُ��وَر يَ��ا ُق��ْم ��اِم اْل��َح��مَّ إَِل��ى
اْل��َع��ِم��ي��ِم اْل��َق��ْط��ِر ِف��ي ال��طِّ��ي��ُب يَ��ُف��وُح َح��تَّ��ى ال��نَّ��دِّ ِب��ُع��وِد َونَ��ْع��بَ��ُق��َه��ا
ال��رَِّح��ي��ِم َم��ْوَالنَ��ا َف��ْض��َل َونَ��ْش��ُك��ُر ُط��رٍّا ال��دَّْه��ِر ذُنُ��وِب َع��ْن َونَ��ْص��َف��ُح
ِب��ال��نَّ��ِع��ي��ِم َح��ِب��ي��ِب��ي يَ��ا َه��ِن��ي��ئً��ا ِف��ي��َه��ا ُه��نَ��اَك أََراَك إِذْ َوأَنْ��ُش��ُد

قرصهما إىل عادا ثم فيه، ما وتنعَّ الحمام إىل وذهبا قاما شعرها، من فرغت فلما
ال َمن فسبحان الجماعات، ومفرِّق اللذات، هادم أتاهما أن إىل املرسات ألذِّ يف به وأقاما

تئُول. األمور كل وإليه يزول، وال يحول
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الحسان والغلمان نواس أبي حكاية

من فيه وجمع فاخًرا مجلًسا وهيَّأ األيام، من يوًما بنفسه خال نواس أبا أن يُحَكى ومما
طلب يف يميش خرج إنه ثم واللسان، الشفة تشتهي ما كل األلوان وسائر األطعمة أنواع
يناسب َمن يل تسوق أن أسألك وموالي، وسيدي إلهي يا وقال: املجلس بذلك الئق محبوب
ثالثة رأى وقد إال كالمه استتم فما اليوم. هذا يف معي للمنادمة ويصلح املجلس ذلك
اإلبداع يف ومحاسنهم مختلفة ألوانهم أن إال الجنان، ولدان من كأنهم الحسان، امُلْرد من

قال: َمن قول حدِّ عىل اآلمال، تطمع معاطفهم تثني ويف مؤتلفة،

اْألَْم��َرَداِن َف��َق��اَل أُِح��بُّ��ُك��َم��ا إِنِّ��ي َف��ُق��ْل��ُت ِب��أَْم��َرَديْ��ِن َم��َرْرُت
َداِن اْألَْم��ُر اْألَْم��َرَداِن َف��َق��اَل َس��َخ��اءٍ َوذُو َف��ُق��ْل��ُت َم��اٍل؟ أَذُو

خد كل ورد ويجتني ويطرب، يلهو املالح ومع املذهب، هذا يذهب نواس أبو وكان
الشاعر: قال كما نارض،

ال��طَّ��َرْب َويَ��ْه��َوى اْل��ِم��َالَح يُ��ِح��بُّ َص��بْ��َوٌة َل��ُه َك��ِب��ي��ٍر َوَش��يْ��ٍخ
َح��َل��ْب إِالَّ تَ��ذَكَّ��َر إِْن َف��َم��ا ال��نَّ��َق��ا ِب��أَْرِض ُم��وِص��ِل��يٍّ��ا َغ��َدا

أرادوا ثم وإكرام، تحية بأوىف فقابلوه بالسالم، وحيَّاهم الغلمان هؤالء إىل فذهب
األبيات: هذه وأنشد نواس أبو فحجزهم الجهات، بعض إىل االنرصاف

اْل��َخ��يْ��ِر َم��ْع��َدُن َف��ِع��نْ��ِدي َغ��يْ��ِري إَِل��ى تَ��ْس��َع��ْوا َف��َال
يْ��ِر ال��دَّ َراِه��ُب َس��بَ��اَه��ا تُ��ْج��َل��ى َق��ْه��َوٌة َوِع��نْ��ِدي
ال��طَّ��يْ��ِر ِم��َن َوأَْص��نَ��اٌف َض��أٍْن ِم��ْن ال��لَّ��ْح��ُم َوِع��نْ��ِدي
��يْ��ِر ال��ضَّ ُم��ذِْه��َب َع��ِت��ي��ًق��ا َخ��ْم��ًرا َواْش��َربُ��وا ذَا ُك��لُ��وا
أَيْ��ِري بَ��يْ��نَ��ُك��ْم ��وا َوُدسُّ بَ��ْع��ًض��ا بَ��ْع��َض��ُك��ْم َونِ��ي��ُك��وا

فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وأجابوه. مرضاته إىل مالوا بأبياته الغلمان خدع فلما
املباح. الكالم عن
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مرضاته إىل مالوا بأبياته، الغلمان خدع ملا نواس أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شعره يف وصفه ما جميع فوجدوا منزله، إىل معه وذهبوا والطاعة، بالسمع وأجابوه
يف نواس أبي عند وتحاكموا وطربوا وتلذذوا ورشبوا وأكلوا فجلسوا املجلس، يف حاًرضا
ثم مرتني، تقبيله بعد أحدهم إىل فأشار واعتداًال. ا قدٍّ وأقوم وجماًال، بهجًة أحسن أيهم

البيتني: هذين أنشد

ِب��اْل��َم��اِل أَْف��ِدي��ِه اْل��َخ��اُل َه��ذَا أَيْ��َن َوِم��ْن ِه َخ��دِّ َف��ْوَق َخ��اَل��ُه أَْف��ِدي ِب��ُروِح��َي
اْل��َخ��اِل ذَِل��َك ِف��ي اْل��ُح��ْس��ِن ُك��لَّ َوأَْس��َك��َن ُه َخ��دَّ ��ْع��ِر ال��شَّ ِم��َن أَْخ��َل��ى َم��ْن تَ��بَ��اَرَك

البيتني: هذين وأنشد الشفتني، لثم بعد الثاني إىل أشار ثم

نَ��ِق��يِّ َك��اُف��وٍر َف��ْوَق َك��ِم��ْس��ٍك َخ��اٌل اْل��َخ��دِّ ِف��ي َل��ُه َوَم��ْع��ُش��وٍق
ال��نَّ��ِب��يِّ َع��َل��ى َص��لِّ اْل��َخ��اُل َف��َق��اَل َرآُه ��ا َل��مَّ نَ��اِظ��ِري ��َب تَ��َع��جَّ

األبيات: هذه وأنشد مرات، عرش تقبيله بعد الثالث إىل أشار ثم

اْل��يَ��َديْ��ِن َم��ْخ��ُض��وُب ِب��ال��رَّاِح َف��تً��ى ال��لُّ��َج��يْ��ِن َك��أِْس ِف��ي ال��تِّ��بْ��َر أَذَاَب
ِب��آَخ��َريْ��ِن ُم��ْق��َل��تَ��اُه َوَط��اَف��ْت َراٍح ِب��َك��أِْس ��َق��اِة ال��سُّ َم��َع َوَط��اَف
ُح��نَ��يْ��ِن َج��بَ��َل��ْي َخ��ْص��ُرُه يُ��َج��اِذُب َظ��بْ��ٌي اْألَتْ��َراِك بَ��ِن��ي ِم��ْن َم��ِل��ي��ٌح
ُم��َح��رََّك��يْ��ِن بَ��يْ��َن اْل��َق��ْل��َب َف��ِإنَّ نَ��ْف��ِس��ي ال��زَّْوَراءِ إَِل��ى َس��َك��نَ��ْت َل��ِئ��ْن
اْل��َج��اِم��َع��يْ��ِن أَْرِض نَ��ْح��َو َوآَخ��ُر بَ��ْك��ٍر ِل��ِديَ��اِر يَ��ْق��تَ��اُدُه ُه��َو
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أخذ نواس أبي إىل الدور وصل فلما قدحني، رشب قد الغلمان من واحد كل وكان
البيتني: هذين وأنشد القدح

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

املرسات عليه غلبت ثانيًا، نواس أبي إىل الدور وصل فلما الدور، ودار كأسه رشب ثم
األبيات: هذه فأنشد

ِب��أَْق��َداِح َوأَتْ��ِب��ْع��َه��ا اْل��ُم��َداِم ِم��َن تُ��َواِص��لُ��َه��ا أَْق��َداًح��ا نَ��ِدي��َم��َك اْج��َع��ْل
��اِح َك��تُ��فَّ أَْو َك��ِم��ْس��ٍك اْل��ُه��ُج��وِع بَ��ْع��َد ِري��َق��تُ��ُه اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��ِع أَْل��َم��ى َك��فِّ ِم��ْن
ال��رَّاِح ِم��َن أَْش��َه��ى َوْج��نَ��ِت��ِه تَ��ْق��ِب��ي��ُل َرَش��أٍ يَ��َدْي ِم��ْن إِالَّ ال��رَّاَح تَ��ْش��َرِب َال

بالبوس الغلمان عىل مال رأس، من يًدا له يعرف ولم نواس أبي عىل السكر غلب فلما
األشعار: هذه وأنشد عار، وال بإثم يباِل ولم الساق، عىل الساق والتفاف والعناق

نَ��َداَم��اُه َواْل��ُم��ْرُد يَ��ْش��َرُب َف��تً��ى إِالَّ ال��لَّ��ذَاِت اْس��تَ��ْك��َم��َل َم��ا
َح��يَّ��اُه ِب��اْل��َك��أِْس أَنْ��َع��َش��ُه إِذَا َوَه��ذَا يُ��َغ��نِّ��ي��ِه َه��ذَا
َف��اُه أَْرَش��َف��ُه َواِح��ٍد ِم��ْن ُق��بْ��َل��ٍة إَِل��ى اْح��تَ��اَج َوُك��لَّ��َم��ا
أَْح��َالُه َك��اَن َم��ا َع��َج��بَ��ا َوا ِب��ِه��ْم يَ��ْوِم��ي َط��اَب َق��ْد َل��ُه��ْم َس��ْق��يً��ا
ِن��ْك��نَ��اُه نَ��اَم َم��ْن َوَش��ْرُط��نَ��ا َوَم��ْم��ُزوَج��ًة ِص��ْرًف��ا نَ��ْش��َربُ��َه��ا

وجدوه دخل فلما الدخول، يف له فأذنوا الباب، يطرق بطارق وإذا كذلك هم فبينما
نواس أبو واستفاق يديه، بني األرض وقبلوا الجميع له فقام الرشيد، هارون املؤمنني أمري
املؤمنني أمري يا لبيك فقال: نواس. أبا يا املؤمنني: أمري له فقال الخليفة، لهيبة سكره من
السؤال. عن يُغِني الحال أن شكَّ ال املؤمنني، أمري يا قال: الحال؟ هذا ما له: قال هللا. أيََّدَك
فقال املعرصني. قايض ووليتك تعاىل هللا استخرُت قد نواس، أبا يا الخليفة: له فقال
املؤمنني، أمري يا فقال: نعم. قال: املؤمنني؟ أمري يا الوالية هذه يل تحب وهل نواس: أبو
ممزوج وهو وتركهم وىلَّ ثم املؤمنني أمري منه فاغتاظ عندي؟ تدعيها دعوة من لك هل
نواس أبو وبات نواس، أبي من شديد غيظ يف املؤمنني أمري بات الليل جنَّ فلما بالغضب،
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والح، كوكبه وأضاء الصباح أصبح فلما واالنرشاح، البسط من فيه هو بما الليايل أرس يف
إىل ًها متوجِّ بيته من وخرج املوكب لبَْس ولبَس الغلمان، ورصف املجلس نواس أبو فضَّ
الجلوس، قاعة يدخل الديوان فضَّ إذا أنه املؤمنني أمري عادة من وكان املؤمنني، أمري
يتعداها، ال مرتبته يف منهم كل ويجلس اآلالت، وأرباب والندماء الشعراء فيها يحرض ثم
يف وأجلسهم ندماءه وأحرض القاعة إىل الديوان من نزل اليوم ذلك يف كان أن فأتفق
بمرسور املؤمنني أمري دعا موضعه، يف يجلس أن وأراد نواس أبو جاء فلما مراتبهم،
يف ويجعل حمار، برذعة ظهره عىل ويشد ثيابه، نواس أبي عن ينزع أن وأمره السياف
الصباح شهرزاد وأدرك الجواري. مقاصري عىل به ويدور طفًرا، دبره ويف مقوًدا رأسه

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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أبي عن ينزع أن السياف مرسور أمر املؤمنني أمري أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
به يدور ثم طفًرا، دبره ويف مقوًدا رأسه يف ويجعل برذعة، ظهره عىل ويشد ثيابه، نواس
يقطع ذلك وبعد به، ليسخروا املحالت، وسائر الحريم منازل وعىل الجواري مقاصري عىل
به ودار الخليفة به أمره ما يفعل وأخذ وطاعة. سمًعا مرسور: فقال بها، ويأتيه رأسه
يعطيه رآه َمن وكلُّ ُمضِحًكا نواس أبو وكان السنة، أيام بعدد عددها وكان املقاصري، عىل
ُمقِبل، الربمكي بجعفر وإذا الحالة هذه عىل هو فبينما ماًال، مآلن وجبه إال رجع فما ماًال،
الحالة هذه يف نواس أبا فرأى املؤمنني، ألمري مهم أمر يف غائبًا وكان الخليفة عىل فدخل
حصَلْت حتى فعلَت ذنب أي له: قال موالنا. يا لبيك له: فقال نواس. أبا يا له: فقال فعرفه،
بمحاسن الخليفة موالنا هاديُت أني إال ذنبًا فعلُت ما نواس: أبو له فقال العقوبة؟ هذه لك
ناشئًا ضحًكا ضحك ذلك، املؤمنني أمري سمع فلما ملبوسه. بمحاسن فهاداني أشعاري،

املال. من ببدرة له وأمر عنه وعفا بالغيظ، مملوء قلب عن

األخالق ومكارم العشق حكايات من

البرصة من ورجل معمر بن هللا عبد حكاية

وكان وتعليمها، أدبها وأحسن بَها فأدَّ جارية اشرتى البرصة أهل بعض أن يُحَكى ومما
وقد يشء، عنده يَبَْق ولم معها، وهو واالنرشاح البسط عىل ماله وأنفق املحبة، غاية يحبها
وقد ثمني، إىل محتاج ألنك بعني سيدي، يا الجارية: له فقالت الشديد، الفقر به أرضَّ
لك أصلح ذلك َلكان ثمني وأنفقَت بعتني فلو الفقر، من بك أرى مما حالك عىل أشفقت
ثم حاله، ضيق من ذلك إىل فأجابها رزقك، عليك يوسع تعاىل هللا ولعل عندك، بقائي من
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معمر بن هللا عبد اسمه وكان البرصة أمري عىل الدالل فعرضها السوق بها ونزل أخذها
قبضه فلما سيدها، إىل املبلغ ذلك ودفع دينار، بخمسمائة فاشرتاها فأعجبته التيمي،

البيتني: هذين وأنشدت الجارية بكت االنرصاف، وأراد سيدها

َوال��تَّ��َف��كُّ��ِر اْألََس��ى َغ��يْ��ُر ِل��ي يَ��بْ��َق َوَل��ْم َح��َويْ��تَ��ُه َق��ْد الَّ��ِذي اْل��َم��اُل َل��َك َه��ِن��ي��ئً��ا
اْك��ِث��ِري أَِو اْل��َح��ِب��ي��ُب بَ��اَن َف��َق��ْد أَِق��لِّ��ي َك��ْرِب��َه��ا ُس��وءِ ِف��ي َوْه��َي ِل��نَ��ْف��ِس��ي أَُق��وُل

األبيات: هذه وأنشد الزفرات صعد سيدها سمعها فلما

َف��اْع��ِذِري اْل��َم��ْوِت ِس��َوى َش��يْ��ئً��ا تَ��ِج��ِدي َوَل��ْم ِح��ي��َل��ٌة ِع��نْ��َدَك ِل��ْألَْم��ِر يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا
ال��تَّ��َف��كُّ��ِر َش��ِدي��َد َق��ْل��بً��ا ِب��ِه أُنَ��اِج��ي ِذْك��َرُه��ْم َواْألََواِن��ُس َوأَْغ��ُدو أَُروُح
َم��ْع��َم��ِر ابْ��ُن يَ��َش��اءَ أَْن إِالَّ َوْص��َل َوَال بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِزيَ��اَرَة َال َس��َالٌم َع��َل��يْ��ِك

عىل معينًا كنت وهللا قال: كآبتهما ورأى شعرهما معمر بن هللا عبد سمع فلما
فيهما، لك هللا بارك الرجل أيها والجارية املال فخذ متحابان، أنكما يل ظهر وقد فراقكما
زاال وما وانرصفا، يده االثنان فقبََّل عليهما. صعب بعضهما من الحبيبني افرتاق فإن

فوت. يدركه ال َمن فسبحان املوت، بينهما َق فرَّ أن إىل مجتمعني

العذري العاشق حكاية

واحًدا، يوًما العشق من يخلو ال وكان ظريف رجل عذرة بني يف كان أنه يُحَكى ومما
عنه وتصدُّ تجفوه تزال ال وهي أياًما فراَسَلها الحي، من جميلة امرأة أحب أنه له فاتفق
الرقاد، وجفا الوساد ولزم شديًدا مرًضا فمرض والهيام، والَوْجد الغرام به أرضَّ أن إىل
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ِذْكُره. بالعشق واشتهر أمره للناس وظهر

املباح.
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٣٨٤ الليلة كانت فلام

أمره للناس وظهر الرقاد، وجفا الوساد لزم الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وأهلها أهله يزل ولم يموت، أن كاد حتى أمله وَعُظَم سقمه وازداد ِذْكُره، بالعشق واشتهر
وأنعمت له ْت فَرقَّ بذلك، فأخربوها املوت عىل أرشف أن إىل تأبى، وهي تزوره أن يسألونها

مصدوع: قلب عن وأنشد بالدموع، عيناه َرْت تحدَّ نظرها فلما بالزيارة، عليه

أَْربَ��ِع أَْع��نَ��اِق َف��ْوِق ِم��ْن ُرِف��َع��ْت َوَق��ْد َج��نَ��اَزتِ��ي َع��َل��يْ��ِك َم��رَّْت إِْن ِب��َع��يْ��ِش��ِك
ُم��ودَِع اْل��َح��ِف��ي��َرِة ِف��ي َم��يْ��ٍت َق��بْ��ِر َع��َل��ى تُ��َس��لِّ��ِم��ي َح��تَّ��ى ال��نَّ��ْع��َش تَ��تْ��بَ��ِع��ي��َن أََم��ا

الغرام بك بلغ أنه أظن كنت ما وهللا له: وقالت شديًدا بكاء بكت كالمه سمعت فلما
بوصالك. وتمتَّْعُت حالك عىل لساعدتك بذلك علمُت ولو الحمام، أيدي بني يلقيك أن إىل

الشاعر: قول وأنشد املاطر، كالسحاب دموعه صارت كالمها، سمع فلما

اْل��َوْص��ُل يَ��نْ��َف��ُع َال ِح��ي��َن ِب��َوْص��ٍل َوَج��اَدْت َوبَ��يْ��نَ��َه��ا بَ��يْ��ِن��ي اْل��َم��ْوُت َح��اَل ِح��ي��َن َدنَ��ْت

عنده وقعت حتى تبكي تزل ولم وتبكي، تلثمه عليه فوقعت فمات، شهقة شهق ثم
دمَع أَْجَرْت ثم ماتت، إذا قربه يف يدفنونها أنهم أهلها أوصت أفاقت فلما عليها، مغشيٍّا

البيتني: هذين وأنشدت العني

َواْل��َوَط��ُن اُر َوال��دَّ ِب��نَ��ا يَ��ْزُه��و َواْل��َح��يُّ َرَغ��ٍد ِف��ي َواْل��َع��يْ��ُش َظ��ْه��ِرَه��ا َع��َل��ى ُك��نَّ��ا
اْل��َك��َف��ُن بَ��ْط��ِن��َه��ا ِف��ي يَ��ْج��َم��ُع��نَ��ا َوَص��اَر أُْل��َف��تَ��نَ��ا َوال��تَّ��ْص��ِري��ُف ال��دَّْه��ُر َق َف��َف��رَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

عليها، مغشيٍّا وقعت حتى تبكي تزل ولم شديًدا، بكاءً بكت شعرها من فرغت فلما
املحبة. يف االتفاق عجيب من وهذا قربه، يف وُدِفنت وماتت أيام، ثالثة غشيتها يف واستمرت

والشيخ اليمن وزير الدين بدر حكاية

شديد وكان الجمال، بديع أخ له كان اليمن وزير الدين بدر الصاحب أن يُحَكى ومما
فأسكنه وديانة، وعفة ووقار هيبة ذا شيًخا فوجد يعلِّمه َمن له فالتمس عليه، الحرص
بيت إىل بيته من يذهب يوم كل وهو أيام، مدة ذلك عىل وأقام منزله بجانب بمنزل
ذلك بحب قلبه تعلق الشيخ إن ثم منزله، إىل ينرصف ثم أخاه ليعلم الدين بدر الصاحب
ما الشاب: له فقال الشاب، إىل يوًما حاله فشكا بالبله، وهاجت غرامه به وقوي الشاب
الشيخ: له فقال ترى. كما يل مالزم فهو ونهاًرا، ليًال أخي مفارقة أستطيع ال وأنا حيلتي
للناس وتظهر الخلوة تدخل أنت تقوم أن أخوك نام إذا فيمكن منزلكم، بجانب منزيل إن
ثم لحظة عندي فتجلس الجدار، وراء من أتناولك وأنا السطح حائط إىل تأتي ثم تنام، أنك
التحف من الشيخ َز فجهَّ وطاعة. سمًعا الشاب: فقال أخوك. بك يشعر أن غري من تعود

بمقامه. يليق ما
أخذ حتى وصرب الخلوة دخل فإنه الشاب، أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
وتمىش قام ثم النوم، يف أخوه استغرق حتى الليل من ساعة ومضت مضجعه، يف أخوه
تلك وكانت املجلس، به ودخل فأخذه يده فناوله ينتظره، واقًفا الشيخ فوجد الحائط إىل
وقد الغناء يف الشيخ فأخذ الراح، كاسات بينهما ودارت وتنادما فجلسا البدر، ليلة الليلة
العقل يدهش وحظ وحبور، ولذة ورسور، فرح يف هما فبينما عليهما. شعاعه البدر ألقى
فقام أخاه، يجد فلم منامه من الدين بدر الصاحب انتبه إذ الوصف، عن ويجل والطرف
السطح إىل الحائط من فصعد الكالم، همس فسمع منه فطلع مفتوًحا، الباب فوجد فزًعا
فحسَّ بينهما، دائر والكأس فوجدهما جدار خلف من فنظر بالبيت، ساطًعا نوًرا فوجد

األبيات: هذه وأنشد بالنغمات فأطرب يده، يف والكأس الشيخ به

يَ��ِل��ي��ِه َوَم��ا ِب��اْل��َع��ذَاِر َوَح��يَّ��ا ِف��ي��ِه ِري��ِق ِم��ْن َخ��ْم��َرًة َس��َق��اِن��ي
َش��ِب��ي��ِه ِب��َال اْألَنَ��اِم ِف��ي َم��ِل��ي��ٌح ِل��َخ��دٍّ ا َخ��دٍّ ُم��َع��اِن��ِق��ي َوبَ��اَت
أَِخ��ي��ِه َع��َل��ى يَ��ِن��مُّ َال َس��لُ��وُه َع��َل��يْ��نَ��ا ُم��طَّ��ِل��ًع��ا اْل��بَ��ْدُر َوبَ��اَت
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٣٨٤ الليلة كانت فلما

أنمُّ ال وهللا قال: األبيات هذه سمع لم أنه الدين بدر الصاحب لطافة من فكان
رسور. أتمِّ يف وتركهما ومىض عليكما.

التعليم مكتب يف العاشقني حكاية

وأدرك الجارية. بحب الغالم فتعلََّق مكتب، يف يقرآن كانَا وجارية غالًما أن يُحَكى ومما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٣٨٥ الليلة كانت فلام

فلما شديًدا، حبٍّا وأَحبَّها الجارية بحبِّ تعلََّق الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هذين فيه وكتب الجارية لوح الغالم أخذ الصبيان، غفلة ساعة يف األيام بعض يف كان

البيتني:

َح��يْ��َرانَ��ا َص��اَر َح��تَّ��ى ُح��بِّ��ِك َف��ْرِط ِم��ْن َس��َق��ُم ��ُه َش��فَّ ِف��ي��َم��ْن تَ��ُق��ولِ��ي��َن َم��اذَا
ِك��تْ��َم��انَ��ا اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي ِل��َم��ا يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َال أََل��ٍم َوِم��ْن َوْج��ٍد ِم��ْن ��بَ��ابَ��َة ال��صَّ يَ��ْش��ُك��و

معناه وفهمت قرأته فلما فيه، مكتوبًا الشعر هذا رأت لوحها الجارية أخذت فلما
البيتني: هذين الغالم خط تحت وكتبت له، رحمًة بكت

إِْح��َس��انَ��ا أَْوَل��يْ��نَ��اُه ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َح��اُل ِب��ِه أََض��رَّ َق��ْد ُم��ِح��بٍّ��ا َرأَيْ��نَ��ا إِذَا
َك��انَ��ا َم��ا ُك��لُّ َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��ُك��وُن َوَل��ْو َم��َح��بَّ��ِت��ِه ِف��ي ِم��نَّ��ا اْل��َق��ْص��َد َويَ��بْ��لُ��ُغ

فَرقَّ فيه ما وقرأ فأخذه غفلة، حني عىل اللوح فوجد عليهما دخل الفقيه أن فاتفق
البيتني: هذين كتابهما تحت اللوح يف وكتب لحالهما،

َح��يْ��َرانَ��ا اْل��ُح��بِّ ِف��ي َغ��َدا اْل��ُم��ِح��بَّ إِنَّ ُم��َع��اَق��بَ��ًة تَ��ْخ��َش��ْي َال ُم��ِح��بَّ��ِك ِص��ِل��ي
أَْزَم��انَ��ا ِب��اْل��ِع��ْش��ِق بُ��ِل��َي َق��ْد َف��ِإنَّ��ُه َم��َه��ابَ��تَ��ُه تَ��ْخ��َش��ى َف��َال اْل��َف��ِق��ي��ُه ��ا أَمَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وقرأ فأخذه الجارية لوح فوجد الساعة، تلك يف املكتب دخل الجارية سيد أن فاتفق
كتابة تحت اللوح يف اآلخر فكتب الفقيه، وكالم الشاب وكالم الجارية كالم من فيه ما

البيتني: هذين الجميع

تَ��ْع��بَ��انَ��ا َح��يْ��َراَن َواِش��ي��ُك��َم��ا َوَظ��لَّ بَ��يْ��نَ��ُك��َم��ا ال��دَّْه��ِر ُط��وَل ال��ل��ُه َق َف��رَّ َال
إِنْ��َس��انَ��ا َق��طُّ ِم��نْ��ُه أَْع��َرَس َع��يْ��نَ��اَي نَ��َظ��َرْت َم��ا َوال��ل��ِه َف��َال اْل��َف��ِق��ي��ُه ��ا أَمَّ

يف الشاب عىل كتابها وكتب والشهود، القايض خلف أرسل الجارية سيد إن ثم
هناء يف مجتمعني زاال وما عظيًما، إحسانًا إليهما وأحسن وليمة لهما وجعل املجلس،

الجماعات. ومفرِّق اللذات هادم أدركهما أن إىل ورسور

أميمة املتلمسوزوجته حكاية

أنه ظنوا حتى طويلة غيبة وغاب املنذر بن النعمان من هرب املتلمس أن يُحَكى ومما
عليها فألحوا فأَبَْت، بالزواج أهلها عليها فشار أميمة، ى تُسمَّ جميلة زوجة له وكان مات،
من رجًال فزوَّجوها كارهة، وهي ذلك إىل فأجابتهم الزواج، عىل وغصبوها خطَّابها لكثرة
الرجل ذلك عىل زفافها ليلة كانت فلما عظيمة، محبًة املتلمس زوَجها تحبُّ وكانت قومها،
صوت الحي يف فسمع الليلة، تلك يف املتلمس زوُجها َقِدَم به، الزواج عىل غصبوها الذي
له: فقالوا الفرح هذا عن الصبيان بعض من فسأل الفرح، عالمات ورأى والدفوف املزامري
املتلمس سمع فلما الليلة. هذه يف داخل هو وها لفالن، زوَّجوها املتلمس زوجة أميمة إن
إليها َم تقدَّ وقد منصتهما عىل فوجدهما النساء، جملة مع الدخول يف تحيََّل الكالم ذلك

البيت: هذا وأنشدت وبكت الصعداء فتنفست العريس،

��ُس؟ ُم��تَ��َل��مِّ يَ��ا أَنْ��َت ِب��َالٍد ِب��أَيِّ ��ٌة َج��مَّ َواْل��َح��َواِدُث ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أَيَ��ا

بقوله: فأجابها املشهورين، الشعراء من س املتلمِّ زوجها وكان

َع��رَُّس��وا ال��رَّْك��ُب إِذَا ُم��ْش��تَ��اًق��ا ِزْل��ُت َوَم��ا َف��اْع��َل��ِم��ي أَُم��يْ��َم��ُة يَ��ا َداٍر ِب��أَْق��َرِب
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٣٨٥ الليلة كانت فلما

قوله: ينشد وهو برسعة بينهما من فخرج بهما، العريس فطن ذلك فعند

َوَم��ْج��ِل��ُس َرِح��ي��ٌب بَ��يْ��ٌت ��ُك��َم��ا َوَض��مَّ ِه ِب��ِض��دِّ ِب��تُّ ثُ��مَّ ِب��َخ��يْ��ٍر َف��ُك��نْ��ُت

وأصفاه عيش أطيب يف زاال وما س، املتلمِّ زوجها بها واختىل وذهب، تركهما ثم
والسموات. األرض بأمره تقوم َمن فسبحان املمات، بينهما َق فرَّ أن إىل وأهناه، وأرغده

البحرية يف زبيدة والسيدة الرشيد هارون حكاية

لها وبنى عظيمة، محبًة زبيدة السيدة يحب كان الرشيد هارون الخليفة أن يُحَكى ومما
املاء إليها وأرسل األشجار، من سياًجا لها وعمل املاء، من بحرية فيه وعمل للتنزُّه، مكانًا
يره لم البحرية تلك يف يغتسل أحد دخل لو حتى األشجار عليها ْت فالتفَّ جانب، كل من
إىل وأتت يوًما، املكان ذلك دخلت زبيدة السيدة أن فاتفق الشجر، أوراق كثرة من أحد

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البحرية.
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٣٨٦ الليلة كانت فلام

إىل وأتت يوًما، املكان ذلك دخلت ملا زبيدة السيدة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف ذلك وكان عليها، األشجار والتفاف رونقها، فأعجبها ُحْسنها، عىل وتفرَّجت البحرية
َمن تسرت ال البحرية وكانت ووقفت، البحرية يف ونزلت أثوابها فقلعت الحر، شديد يوم
الخليفة فعلم بدنها، عىل املاء وتصبُّ لَُجنْي، من بإبريٍق املاء تمأل فجعلت فيها، يقف
بان وقد عريانة فرآها األشجار، أوراق خلف من عليها س يتجسَّ قرصه من فنزل بذلك
رآها أنه وعرفت األشجار أوراق خلف املؤمنني بأمري أحست ا فلمَّ مستوًرا، كان ما منها
بني من ففاض فرجها، عىل يديها ووضعت منه فاستحت ونظرته؛ إليه التفتت عريانة،

البيت: هذا وينشد ذلك، من ب يتعجَّ وهو ساعته من فوىلَّ وغلظه؛ كربه لفرط يديها

ِل��بَ��يْ��ِن��ي َوْج��ِدي َوذََك��ا ِل��َح��يْ��ِن��ي َع��يْ��ِن��ي نَ��َظ��َرْت

قال يديه حرضبني فلما يحرض، نواس أبي خلف فأرسل يقول، ما ذلك بعد يدِر ولم
فقال لبيني. َوْجدي وذكا لحيني عيني نظرْت أوَّله: يف أقول شعًرا أنشدني الخليفة: له

األبيات: هذه وأنشد اللحظات، أقرب يف وارتجل وطاعة. سمًعا نواس: أبو

ِل��بَ��يْ��ِن��ي َوْج��ِدي َوذََك��ا ِل��َح��يْ��ِن��ي َع��يْ��ِن��ي نَ��َظ��َرْت
��ْدَرتَ��يْ��ِن ال��سِّ ِظ��لِّ تَ��ْح��َت َس��بَ��اِن��ي َق��ْد َغ��َزاٍل ِم��ْن
ال��لُّ��َج��يْ��ِن ِب��أَبَ��اِري��ِق َع��َل��يْ��ِه اْل��َم��اءُ َس��َك��َب



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

اْل��يَ��َديْ��ِن بَ��يْ��َن ِم��ْن َف��اَض َس��تَ��َرتْ��ُه نَ��َظ��َرتْ��ِن��ي
َس��اَع��تَ��يْ��ِن أَْو َس��اَع��ًة َع��َل��يْ��ِه ُك��نْ��ُت َل��يْ��تَ��ِن��ي

مرسوًرا. عنده من وانرصف إليه، وأحسن كالمه من املؤمنني أمري َم فتبسَّ

الثالثة والشعراء الرشيد هارون حكاية

جوانب يف يتمىشَّ فقام شديًدا، قلًقا ليلة ذات قلق الرشيد املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
عظيمة، محبة ويحبها الجارية تلك يهوى وكان ْكر، السُّ من تتمايل جارية فوجد قرصه،
إىل امهلني فقالت: الوصل، فسألها إزارها، وانَحلَّ رداؤها فسقط إليه، وجذبها فالَعبَها
فرتكها بحضورك. ِعْلم يل يكن لم ألنه لك؛ متهيِّئة غري فإني املؤمنني، أمري يا غٍد ليلة
أمري أن يعرِّفها غالًما إليها أرسل األنوار، شمسه من وأرشقت النهار أقبل فلما ومىض،
الرشيد فقال النهار. يمحوه الليل كالم له: تقول فأرسلت حجرتها، إىل حارض املؤمنني
َم تقدَّ ثم وطاعة. سمًعا فقالوا: النهار». يمحوه الليل «كالم فيه: شعًرا أنشدوني لندمائه:

األبيات: هذه وأنشد الرقايش

اْل��َق��َراُر َع��نْ��ِك ُم��ْع��ِرًض��ا َل��َولَّ��ى َوْج��ِدي تَ��ِج��ِدي��َن َل��ْو َوال��ل��ِه أََم��ا
تُ��َزاُر َوَال تَ��ُزوُر َال َف��تَ��اٌة ُم��ْس��تَ��َه��اًم��ا َص��بٍّ��ا تَ��َرَك��تْ��َك َوَق��ْد
ال��نَّ��َه��اُر يَ��ْم��ُح��وُه ال��لَّ��يْ��ِل َك��َالُم َق��اَل��ْت ثُ��مَّ ْت َص��دَّ َوَع��َدتْ��َك إِذَا

األبيات: هذه وأنشد مصعب أبو َم تقدَّ ذلك وبعد

اْل��َق��َراُر ُم��ِن��َع َوَق��ْد تَ��ْه��َج��ْع َوَل��ْم ُم��ْس��تَ��َط��اُر َوَق��ْل��بُ��َك تَ��ْص��ُح��و َم��تَّ��ى
َونَ��اُر آَالٌم اْألَْح��َش��اءِ َوِف��ي َع��بْ��َرى اْل��َع��يْ��َن أَنَّ يَ��ْك��ِف��ي��َك أََم��ا
ال��نَّ��َه��اُر يَ��ْم��ُح��وُه ال��لَّ��يْ��ِل َك��َالُم ُع��ْج��بً��ا َق��اَل إِذْ َض��اِح��ًك��ا ��َم تَ��بَ��سَّ

األبيات: هذه وأنشد نواس أبو َم تقدَّ ثم

اْل��ِج��َه��اُر يُ��ْغ��ِن َف��َل��ْم َوَج��اَه��ْرنَ��ا اْل��َم��َزاُر َوانْ��َق��َط��َع اْل��ُح��بُّ تَ��َم��ادَّى
اْل��َوَق��اُر ��ْك��َر ال��سُّ َزيَّ��َن َوَل��ِك��ْن َس��ْك��َرى اْل��َق��ْص��ِر ِف��ي أَْق��بَ��َل��ْت َوَل��يْ��َل��َة
اْإلَِزاُر َوانْ��َح��لَّ ال��تَّ��ْخ��ِم��ي��ِش ِم��َن َم��نْ��ِك��بَ��يْ��َه��ا َع��ْن ال��رَِّدا َس��َق��َط َوَق��ْد

222



٣٨٦ الليلة كانت فلما

ِص��َغ��اُر ��اٌن ُرمَّ ِف��ي��ِه َوُغ��ْص��نً��ا ِث��َق��اًال أَْرَداًف��ا ال��رِّي��ُح َوَه��زَّ
اْل��َم��َزاُر يَ��ْص��ُف��و َغ��ٍد ِف��ي َف��َق��اَل��ْت: ِص��ْدٍق َوْع��َد ُم��ِح��بَّ��ِك ِع��ِدي َف��ُق��ْل��ُت:
ال��نَّ��َه��اُر يَ��ْم��ُح��وُه ال��لَّ��يْ��ِل َك��َالُم َق��اَل��ْت: اْل��وَْع��ُد؟ أَيْ��َن َوُق��ْل��ُت: َف��ِج��ئ��ُت

برضب أمر فإنه نواس، أبا إال املال من ببدرة الشعراء من واحد لكل الخليفة فأمر
بيتي، يف إال نمُت ما وهللا فقال: ليًال؟ القرص يف معنا حاًرضا كنَت أنت له: وقال عنقه
القائلني: أصدق وهو تعاىل هللا قال وقد الشعر، مضمون عىل بكالمك استدللُت وإنما
َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم * يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ

عنده. من انرصفوا ثم املال، من ببدرتني له وأمر عنه فعفا يَْفَعلُوَن﴾.

طلحة بنت وعائشة الزبري بن مصعب حكاية

فقال النساء، أعقل من وكانت املدينة يف عزة وجد أنه الزبري بن مصعب عن يُحَكى ومما
متأملة إليها تسريي أن منك أحب وأنا طلحة، بنت عائشة زواج عىل عزمُت إني لها:
لها العافية، من أحسن وجًها رأيت له: وقالت مصعب إىل رجعت ثم إليها فسارت لخلقها.
كإبريق وعنق الرمانة، كفم وفم أسيالن، وخدان أقنى، أنف تحتهما من نجالوان عينان
ة رسَّ فيه أقب بطن ذلك وتحت رمانتان، كأنهما نهدان فيه صدر ذلك وتحت فضة،
املرمر من كأنهما وساقان ملفوفتان، وفخذان الرمل، كدعص عجيزة ولها عاج، حق كأنها
عزة وصَفتْها فلما الحاجة. وقت عندها تغيب وأنت كربًا رجلها يف رأيُت أني غري عمودان،
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بها. ودخل مصعب تزوََّجها الصفات، بتلك

املباح.
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٣٨٧ الليلة كانت فلام

الصفات بتلك طلحة بنت عائشة وصفت ملا عزة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عزة فَغنَّْت بيتها، إىل قريش ونساء عائشة دعت عزة إن ثم بها، ودخل مصعب تزوََّجها

البيتني: بهذين — قائم ومصعب —

َواْل��ُم��بْ��تَ��َس��ْم اْل��ُم��َق��بَّ��ِل َل��ِذي��ذُ نَ��ْك��َه��ٌة َل��ُه اْل��بَ��نَ��اِت َوثَ��ْغ��ُر
اْل��َح��َك��ْم ِف��ي��َه��ا يَ��ْح��ُك��ُم َوِب��ال��ظَّ��نِّ ِب��ِه َظ��نِّ��ي َغ��يْ��َر ذُْق��تُ��ُه َوَم��ا

حني له موالة فلقيته مرات، سبع بعد إال عنها ينرصف لم بها مصعب دخول وليلة
عائشة عند كنت امرأة: وقالت هذا. يف حتى يشء كل يف كملت فديتك، له: فقالت أصبح،
الحركات من وأتت ونخرت، فشخرت عليها فوقع إليه، فحنت زوجها فدخل طلحة بنت
هذا تفعلني كيف لها: قلُت عندها من خرج فلما أسمع، وأنا الغرائب وبدائع بالعجائب
عليه تقدر ما بكل لزوجها تأتي املرأة إن فقالت: وَحَسبك؟ ونََسبك رشفك مع بيتك يف وأنا
ذلك يكون أن أِحبُّ فقلُت: ذلك؟ من تُنِكرينه الذي فما الحركات، وغريب املهيِّجات من
شهوته تتحرَّك يراني حني ألنه منه؛ أعظم أفعل وبالليل بالنهار، هكذا ذاك قالت: ليًال.

ترين. ما فيكون فأطاوعه، إيلَّ يده فيمد باءته، عليه وتهيج

الحوالء والجارية األسود أبي حكاية

َب فتعجَّ عنده، أهله ها فذمَّ بها، فأُعِجب مولدة حوالء جاريًة اشرتى األسود أبا أن وبلغني
البيتني: هذين وأنشد الكفني وقلب منهم

اْل��َم��آِث��ِر بَ��ْع��َض اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن ِف��ي أَنَّ ِس��َوى ِع��نْ��َدَه��ا َع��يْ��َب َوَال ِع��نْ��ِدي يُ��ِع��ي��بُ��ونَ��َه��ا
اْل��َم��آِزِر تَ��ْح��َت اْل��َك��ْش��َح��يْ��ِن ُم��َه��ْف��َه��َف��ُة َف��ِإنَّ��َه��ا َع��يْ��ٌب اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن ِف��ي يَ��ُك َف��ِإْن



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

والغرائب. بالعجائب الحركات من وأتَت إليه فحنَّت زوجها، فدخل

والجواري الرشيد هارون حكاية

فجعلت وكوفية، مدنية جاريتني؛ بني ليلة كان الرشيد هارون املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
الكوفية: لها فقالت البضاعة، ترفع وجعلت رجليه، تكبس واملدنية يديه، تكبس الكوفية
ثَِني حدَّ املدنية: فقالت منه. نصيبي فأعطيني وحدك، املال برأس دوننا انفردِت قد أراِك
ولعقبه.» له فهو مواتًا أحيا «َمن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن أبيه عن عروة بن هشام عن مالك

226



٣٨٧ الليلة كانت فلما

خيثمة عن األعمش ثنا حدَّ وقالت: جميًعا بيديها وأخذته دفعتها ثم الكوفية فاستغفلتها
أثاره.» مَلن ال صاده مَلن «الصيد قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن مسعود بن هللا عبد عن

فمدت وعراقية، ومدنية مكية جواٍر؛ ثالث مع رقد الرشيد هارون أن أيًضا وُحِكي
هذا ما املدنية: لها فقالت إليها، وجذبته املكية فوثبت فقام، وأنعظته ذََكره إىل يدها املدنية
هللا رسول أن زيد، بن سعيد عن سالم بن هللا عبد عن الزهري عن مالك ثني حدَّ التعدِّي؟
عن الزناد أبي عن سفيان ثنا حدَّ املكية: فقالت له.» فهي ميتة أرًضا أحيا «َمن قال: ملسو هيلع هللا ىلص
فدفعتهما أثاره.» مَلن ال صاده مَلن «الصيد قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن هريرة، أبي عن األعرج

مخاصمتكما. تنقيض حتى يل هذا وقالت: عنه العراقية

وزوجته الطحان حكاية

وهو سوء زوجة له وكان عليه، يطحن حمار وله طاحون عنده كان رجًال أن يُحَكى ومما
يف زوجها فرأى منها، ويمتنع يبغضها وهو لها جاًرا تحب وكانت تكرهه، وهي يحبها
فلما كنًزا. تجد بالطاحون الحمار مدار من الفالني املوضع يف احفر له: يقول قائًال النوم
وأدرك جارها. بذلك فأخربت الرس، بكتمان وأمرها برؤياه زوجته وحدََّث منامه من انتبه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٣٨٨ الليلة كانت فلام

ألجل بذلك تهواه الذي جارها أخربت الطحان زوجة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فوجَدا الطاحون، مدار يف وحفر ليًال فأتاها ليًال، يأتيها أن فعاهدها إليه، تتقرب أن
بالسوية، نصفني نقسمه فقالت: بهذا؟ نصنع كيف الجار: لها فقال فاستخرجاه، الكنز
املال جمعنا اجتمعنا فإذا بي، تتزوج ثم زوجي، فراق يف أحتال وأنا زوجتك أنت وتفارق
فتأخذي الشيطان يطغيك أن أخاف أنا جارها: لها فقال بأيدينا. فيصري بعضه عىل كله
عندي كله املال يكون أن السديد والرأي الدنيا، يف كالشمس املنزل يف الذهب فإن غريي،
ما مثل أخاف أيًضا إني له: فقالت إيلَّ. واإلتيان زوجك من الخالص عىل أنِت لتحريص
سمع فلما عليه. دللتَُك قد التي أنا فإني املال، هذا من نصيبي إليك أسلِّم وال أنَت، تخاف
النهار أدركه ثم الكنز، موضع يف وألقاها فقتلها قتلها، إىل البغي دعاه الكالم هذا منها
زوجته، يجد فلم النوم من الطحان فاستيقظ وخرج؛ املال فحمل مداراتها، عن فعوقه
الطحان فرضبه ووقف، فمىش عليه وصاح الطاحون يف حماره وعلََّق الطاحون فدخل
التقدُّم، يمكنه ال وصار امليتة املرأة من جفل قد ألنه ر؛ يتأخَّ رضبه وكلما شديًدا رضبًا
فلم كثريًا، نخًسا ونخسه سكينًا فأخذ الحمار، ف توقُّ سبب ما يدري ال والطحان ذلك كل
طلع فلما ميتًا. الحمار فسقط خارصته، يف بها وطعنه منه فغضب موضعه، من ينتقل
غيظه اشتدَّ الكنز، موضع يف ووجدها ميتة زوجته ورأى ميتًا، الحمار الطحان رأى النهار
رسه إظهار من كله فهذا عظيم؛ همٌّ له وحصل والحمار زوجته وهالك الكنز ذهاب عىل

له. كتمانها وعدم لزوجته



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

والشاطر املغفل حكاية

فنظره خلفه، يجره وهو حماره مقود وبيده سائًرا كان املغفلني أحد أن يُحَكى ومما
فقال الرجل. هذا من الحمار هذا آخذ أنا لصاحبه: منهما واحد فقال الشطار، من رجالن
وفكَّ الحمار، إىل الشاطر ذلك َم فتقدَّ فتبعه أريك. وأنا اتعبني له: فقال تأخذه؟ كيف له:
صاحبه أن علم حتى املغفل خلف ومىش رأسه، يف املقود وحط لصاحبه وأعطاه املقود منه
رأس يف املقود فرأى إليه فالتفت يمِش، فلم باملقود املغفل فَجرَّه وقف، ثم بالحمار ذهب
يل كان أنه وهو عجيب، حديث ويل حمارك أنا له: فقال أنَت؟ يشء أي له: فقال رجل،
إىل تُْب ولدي، يا يل: فقالت سكران، وأنا األيام بعض يف إليها جئُت صالحة عجوز والدة
تعاىل هللا فمسخني عيلَّ فدعت بها، ورضبتُها العصا فأخذُت املعايص. هذه من تعاىل هللا
أمي تذكََّرتْني اليوم هذا كان فلما كله، الزمان هذا عندك فمكثت يدك، يف وأوقعني حماًرا،
قوة وال حول ال الرجل: فقال كنُت. كما أدميٍّا هللا فأعادني يل فدعت عيلَّ، قلبها هللا وحنََّن
الركوب من بَك فعلتُه مما حلٍّ يف تجعلني أن أخي يا عليك باهلل العظيم، العيل باهلل إال
والغمِّ، الهمِّ من سكران وهو داره إىل الحمار صاحب ورجع ومىض سبيله خىل ثم وغريه.
الحمار، بأمر خرب عندك ما أنِت لها: فقال الحمار؟ وأين دهاك الذي ما زوجته: له فقالت
هذا لنا مىض كيف تعاىل، هللا من ويلنا يا فقالت: الحكاية لها حكى ثم به. أخربك فأنا
الدار يف الرجل وجلس واستغفَرْت، َقْت تصدَّ إنها ثم آدم؟ بني نستخدم ونحن كله الزمان
شغل؟ غري من البيت يف القعود هذا متى إىل زوجته: له فقالت شغل، غري من وهو مدًة
الحمري، عند ووقف السوق إىل فمىض عليه، واشتغل حماًرا لنا واشِرت السوق إىل فامِض
مشئوم، يا ويلك له: وقال أذنه عىل فمه ووضع إليه َم تقدَّ عرفه فلما يُباع، بحماره هو وإذا

وانرصف. تركه ثم أبًدا. أشرتيك بقيت ما وهللا أمك، ورضبَت السكر إىل رجعت لعلك

والقايض زبيدة والسيدة الرشيد هارون حكاية

الظهرية، وقت يف يوم ذات فراشه إىل آَوى الرشيد هارون املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
مزاجه وانحرف ذلك فهاله فراشه، يف طريٍّا منيٍّا وجد عليه، ينام الذي الرسير َرِقَي فلما
لها: قال يديه بني حرضت فلما زبيدة، السيدة فدعا زائد، غمٌّ له وحصل شديًدا، انحراًفا
لها: فقال املؤمنني. أمري يا مني هذا له: قالت ثم إليه فنظرت الفراش؟ عىل امللَقى هذا ما
وهللا املؤمنني أمري يا له: فقالت الوقت. يف بِك بطشُت وإال املني هذا سبب عن أصدقيني
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٣٨٨ الليلة كانت فلما

القصة له وذكر يوسف أبا القايض فطلب يفَّ. توهمته مما بريئة وإني سببًا، لذلك أعلم ال
أمري يا فقال: فرجة، فيه فرأى السقف، إىل رأسه يوسف أبو القايض فرفع املني، وأراه
بيده فأخذه رمًحا وطلب خفاش. مني وهذا الرجال، كمنيِّ منيٍّا للخفاش إن املؤمنني
شهرزاد وأدرك الرشيد. هارون عن الوهم فاندفع الخفاش فوقع الفرجة، يف به وطعن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٣٨٩ الليلة كانت فلام

يف به وطعن بيده الرمح أخذ ملا يوسف أبا القايض أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إنها ثم زبيدة، براءة وظهرت الرشيد هارون عن الوهم فاندفع الخفاش، وقع الفرجة
فاكهة عندها وكان وافرة، بجائزة يوسف ألبي وأَقرَّْت برباءتها، فرًحا بلسانها تفوََّهْت
له: فقالت البستان، يف أيًضا أوانها غري يف أخرى بفاكهة وتعلم أوانها، غري يف عظيمة
ال مذهبنا فقال: الغائبة؟ أم الحارضة الفاكهة إليك؛ أحبُّ الفاكهتني أي الدين، إمام يا
هذه. ومن هذه من فأكل الفاكهتني له فأحرضُت عليه. يحكم حرض فإذا غائب، يحكم
بحجتها. األخرى عيلَّ قامت إحداهما، أشكر أن أردُت كلما فقال: بينهما؟ الفرق ما فقالت:
وعَدتْه التي الجائزة زبيدة أيًضا وأعطته الجائزة، وأعطاه ضحك كالمه الرشيد سمع فلما
براءة من يديه عىل حصل وما اإلمام، فضيلة فانظر مرسوًرا. عندهما من وانرصف بها،

السبب. وإظهار زبيدة السيدة

هللا بأمر الحاكم حكاية

بستان عىل فَمرَّ األيام، من يوًما موكبه يف راكبًا كان هللا بأمر الحاكم أن يُحَكى ومما
أن املؤمنني أمري لعل قال: ثم فسقاه، ماء فاستسقاه وخدم، عبيد وحوله هناك رجًال فرأى
فأخرج البستان، ذلك يف جيشه ونزل امللك فنزل البستان. هذا يف عندي بنزوله يكرمني
ومائة الفاكهة، من طبق ومائة وسادة، ومائة نطع، ومائة بساط، مائة املذكور الرجل
هللا بأمر الحاكم عقل فاندهش السكرية، بالرشبات مآلى زبدية ومائة حلوى، مآلن جام
هذا؟ لنا فأعددَت بمجيئنا علمَت فهل عجيب! خربك إن الرجل، أيها له: وقال ذلك من
ولكن رعيتك، جملة من تاجر أنا وإنما بمجيئكم علمُت ما املؤمنني، أمري يا وهللا ال قال:
منهن واحدة كل إىل أرسلُت عندي، بنزوله املؤمنني أمري أكرمني فلما محظية، مائة يل
أكلها وزائد فراشها، من شيئًا منهن واحدة كل فأرسَلْت البستان، يف الغدا يل ترسل أن
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فاكهة، وطبق مربدات، وطبق طعام، طبَق يوٍم يف يل ترسل منهن واحدة كل فإن ورشبها،
فسجد شيئًا. فيه لَك أَِزْد لم يوم كل يف غذائي وهذا رشاب، وزبدية حلوى، ممتلئًا وجاًما
هللا َع وسَّ َمن رعايانا يف جعل الذي هلل الحمد وقال: تعاىل هللا بأمر الحاكم املؤمنني أمري
أمر ثم طعامه. فاضل من بل لهم، استعداد غري من وعسكره الخليفة يُطِعم حتى عليه
وسبعمائة ألف آالف ثالثة فكانت السنة، تلك يف املرضوبة الدراهم من املال بيت يف بما له
فإن حالك، عىل بها استِعْن له: وقال الرجل لذلك وأعطاها أحرضها حتى يركب ولم ألف،

وانرصف. امللك ركب ثم ذلك. من أكرب مروءتك

والصبية أنورشوان كرسى حكاية

عسكره عن فانفرد الصيد، إىل يوًما ركب أنوِرشوان كرسى العادل امللك أن يُحَكى ومما
عطش قد وكان منه، قريبة ضيعة رأى إذ الظبي، خلف ساٍع هو فبينما ظبي، خلف
ليرشب، ماءً فطلب طريقه، يف قوم دار باب وقصد الضيعة، تلك إىل ه فتوجَّ شديًدا؛ عطًشا
السكر، قصب من واحًدا عوًدا له وعرصت البيت، إىل عادت ثم فأبرصته صبية له فخرجت
يشبه الطيب من شيئًا عليه ووضعت قدح، يف ووضعته باملاء، منه عرصته ما ومزجت
يرشب فجعل الرتاب، يشبه شيئًا فيه فرأى القدح يف فنظر أنورشوان، إىل سلَّمته ثم الرتاب،
ذلك لوال أحاله! ما املاء ِنْعَم الصبية، أيتها للصبية: قال ثم آخره، إىل انتهى حتى قليًال منه
القذى ذلك فيه ألقيُت عمًدا أنا الضيف، أيها الصبية: فقالت كدَّره. فإنه فيه الذي الَقذَى
أن وخفُت العطش، شديد رأيتَُك ألني فقالت: ذلك؟ فعلِت ولَِم امللك: فقال َره. كدَّ الذي
وكان واحدًة، نهلًة برسعة رشبته لكنَت قذًى فيه يكن لم فلو ك، فيرضُّ واحدًة نهلًة ترشبه
عقلها، وذكاء كالمها من أنوِرشوان العادل امللك َب فتعجَّ الطريقة. هذه عىل ْرشبُه ك يرضُّ
ذلك عرصت عود كم من لها: فقال عقل، وجودة وفطنة ذكاء عن ناشئ قالته ما أن وعلم
من يحصل الذي الخراج جريدة وطلب أنوِرشوان فتعجب واحد. عود من فقالت: املاء؟
خراج يف يزيد تخته إىل عاد إذا أنه نفسه يف فأضمر قليًال، خراجها فرأى القرية، تلك
القدر هذا خراجها يكون كيف املاء، هذا منها واحد عود يف يكون قرية وقال: القرية، تلك
عىل واجتاز إليها، رجع النهار آخر ويف الصيد، إىل القرية تلك عن انرصف إنه ثم القليل؟
ثم فعرفته، فرأته بعينها، الصبية تلك له فخرَجْت ليرشب، املاء وطلب منفرًدا، الباب ذلك
وأدرك أبطأِت؟ يشء أليِّ وقال: أنوِرشوان فاستعجلها عليه، فأبطأت املاء له لتخرج عادت
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يشء ألي لها: قال الصبية استعجل ملا أنوِرشوان امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ولم أعواد، ثالثة فعرصت حاجتك، قدر واحد عود من يخرج لم ألنه له: فقالت أبطأِت؟
ذلك؟ سبب ما أنوِرشوان: امللك فقال واحد. عود من يخرج كان ما مثل منها يخرج
سمعنا فقالت: هذا؟ جاءك أين من لها: فقال َْت. تغريَّ قد السلطان نيَّة أن سببه فقالت:
فضحك خرياتهم. وقلَّت بركتهم زالت قوٍم عىل السلطان نيَّة َْت تغريَّ إذا أنه العقالء من
حيث حاًال؛ الصبية بتلك ج وتزوَّ عليه، لهم أضمر كان ما نفسه من وأزال أنوِرشوان،

كالمها. وحسن وفطنتها، ذكائها فْرُط أعجبه

الصائغ وزوجة اء السقَّ حكاية

له ومىض صائغ، رجل دار إىل املاء يحمل اء سقَّ رجل بخارى بمدينة كان أنه يُحَكى ومما
والبهاء والجمال، الُحْسن غاية يف زوجة الصائغ لذلك وكان سنة، ثالثون الحالة تلك عىل
املاء وصبَّ يوًما عادته عىل اء السقَّ فجاء والصيانة، والحفظ بالديانة موصوفة والكمال،
وفركها بيدها وأخذ اء السقَّ منها فدنا الدار، وسط يف قائمة املرأة وكانت الجباب، يف
أي تعرِّفني أن أريد إني قالت: السوق من زوجها جاء فلما وتركها، مىض ثم وعرصها،
شيئًا صنعُت ما الرجل: فقال تعاىل. هللا يُغِضب مما السوق يف اليوم هذا صنعَت يشء
تحدِّثني لم وإن تعاىل، هللا يُغِضب شيئًا فعلَت إنك وهللا، ال املرأة: فقالت تعاىل. هللا يُغِضب
بما أخربك فقال: أراك. وال تراني وال بيتك، يف أقعد ال حديثك، يف وتصدقني صنعت بما
جاءتني إذ عادتي عىل الدكان يف جالس أنني اتفق الصدق؛ وجه عىل هذا يومي يف فعلتُه
ذهب من سواًرا لها فصغت وانرصفت، سواًرا لها أصوغ أن وأمرتني دكاني، إىل امرأة
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من ُت فتحريَّ ساِعِدها؛ يف السوار ووضعُت يدها فأخرجت به، أتيتُها حَرضْت فلما ورفعته،
الشاعر: قوَل وتذكرُت الناظر، يُسِبي الذي زندها وُحْسن يدها بياض

َج��اِر َم��اءٍ َف��ْوَق تُ��ْض��َرُم َك��ال��نَّ��اِر أََس��اِوٍر ِب��ُح��ْس��ِن تَ��ْزُه��و َوَس��َواِع��ٍد
ِب��ال��نَّ��اِر ُم��ْع��َج��بً��ا تَ��َم��نْ��َط��َق َم��اءٌ ِب��َه��ا ُم��ْح��تَ��اٌط َوال��تِّ��بْ��ُر َف��َك��أَنَّ��َه��ا

إن الجرم؟ هذا فعلَت ِلَم أكرب، هللا املرأة: له فقالت ولويتها. وعرصتها يدها فأخذُت
اليوم أخذ خيانة، فيه نََر ولم سنة ثالثني منذ بيتنا يدخل كان الذي السقاء الرجل ذلك
مني كان ا ممَّ تائب إني املرأة، أيتها األمان هللا نسأل الرجل: فقال ولواها. وعرصها يدي
شهرزاد وأدرك العاقبة. حسن ورزقنا ولك، لنا هللا غفر املرأة: فقالت يل. هللا فاستغفري
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حسن ورزقنا ولك، لنا هللا غَفَر قالت: الصائغ زوجة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الرتاب عىل وتمرَّغ املرأة، يدي بني نفسه وألقى السقاء الرجل جاء الغد كان فلما العاقبة.
أضلَّني حيث الشيطان، به أغراني مما ِحلٍّ يف اجعليني سيدتي، يا وقال: إليها، واعتذر
كان وإنما منك، يكن لم الخطأ ذلك فإن سبيلك؛ حال إىل امِض املرأة: له فقالت وأغواني.

الدنيا. يف منه هللا فاقتصَّ الدكان، يف فعل ما فعل حيث زوجي؛ من سببه
ة، بدقَّ ة دقَّ قال: معها السقاء فعل بما زوجته أخربته ملا الصائغ الرجل إن وقيل:
تكون أن للمرأة فينبغي الناس، بني سائًرا مثًال الكالم هذا فصار السقا. لزاد ِزدُت ولو
بعائشة وتقتدي الكثري، عىل يقدر لم إن بالقليل منه وتقنع وباطنًا، ظاهًرا زوجها مع

السلف. حوايش مع لتكون — عنهما تعاىل ريضهللا — الزهراء وفاطمة يقة، الصدِّ

والصياد وشريين خرسو حكاية

قاعته يف جالًسا يوًما فكان السمك، يحب كان امللوك من ملك وهو خرسو أن يُحَكى ومما
السمكة تلك فأعجبته لخرسو، فأهداها كبرية سمكة ومعه صياد فجاء زوجته، وشريين هو
ألنك قالت: ولَِم؟ فقال: فعلَت. ما بئس شريين: له فقالت درهم، آالف بأربعة له فأمر
القدر مثل أعطاني إنما ويقول: يحتقره، القدر هذا حشمك من أحًدا أعطيَت إذا هذا بعد
أعطى مما أقل وأعطاني احتقرني قد يقول: منه أقلَّ أعطيتُه وإْن للصياد. أعطاه الذي
فات وقد هبتهم، يف يرجعوا أن بامللوك يقبح ولكن صدقِت، لقد خرسو: فقال الصياد.
قالت ذلك؟ وكيف لها: فقال منه. العطية اسرتجاع يف أمًرا لك أدبِّر أنا شريين: فقالت هذا.
ذكر. قال: فإن أنثى؟ أم ذكًرا السمكة هذه هل له: وُقْل الصياَد فادُع ذلك أردَت إذا له:
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الصياد خلف فأرسل ذكًرا. أردنا إنما له: فُقْل أنثى. قال: وإْن أنثى. أردنا إنما له: فُقْل
أم ذكًرا السمكة هذه هل خرسو: امللك له فقال وفطنة، ذكاء صاحب الصياد وكان فعاد،
من خرسو فضحك أنثى. وال ذكر ال خنثى، السمكة هذه وقال: األرض الصياد فقبََّل أنثى؟
ثمانية منه وقبض الخازندار إىل الصياد فمىض أخرى، درهم آالف بأربعة له وأمر كالمه،
منه فوقع بالخروج، وَهمَّ عنقه، عىل وحملها معه كان جراب يف ووضعها درهم، آالف
وشريين وامللك فأخذه، الدرهم عىل وانحنى كاهله عن الجراب الصياد فوضع واحد، درهم
منه سقط حيث وسفالته؛ الرجل هذا َة ِخسَّ رأيت امللك، أيها شريين: فقالت إليه، ينظران
اشمأَزَّ كالمها امللك سمع فلما امللك. غلمان بعض ليأخذه يرتكه أن عليه يسهل لم درهم
ساِقَط يا له: وقال الصياد بإعادة أمر إنه ثم شريين. يا صدقِت لقد وقال: الصياد من
أن وبخلَت درهم، ألجل وانحنيَت كاهلك عن املال هذا وضعَت كيف بإنسان، لسَت الهمة
الدرهم ذلك أرفع لم إنني امللك، بقاء هللا أطال وقال: األرض الصياد فقبََّل مكانه؟ يف ترتكه
وعىل امللك، صورة وجَهيْه أحد عىل ألن األرض عن رفعته وإنما عندي، لخطره األرض عن
استخفاًفا ذلك فيكون علم، بغري عليه رجله أحٌد يضع أن فخشيُت اسمه، اآلخر وجهه
ما واستحسن قوله من امللك َب فتعجَّ الذنب. بهذا املؤاخذ أنا فأكون وصورته، امللك باسم
ويقول: مملكته يف ينادي أن مناديًا امللك وأمر أخرى، درهم آالف بأربعة له فأمر ذكره،

درهمني. درهمه مع خرس برأيهن اقتَدى فَمن النساء، برأي يقتدي أن ألحد ينبغي ال

والفقري خالد بن يحيى حكاية

فرأى داره، إىل ًها متوجِّ الخالفة دار من خرج الربمكي خالد بن يحيى أن يُحَكى ومما
أنا يحيى، يا له: وقال عليه وسلََّم قائًما الرجل نهض منه قرب فلما رجًال، الدار باب عىل
يف موضع له يُفَرد أن يحيى فأمر إليك. وسيلتي هللاَ جعلُت وقد يدك، يف ما إىل محتاج
خاص من طعامه يكون وأن درهم، ألف يوم كل يف إليه يحمل أن خازنداره وأمر داره،
إليه وصل قد كان الشهر انقىض فلما كامًال، شهًرا الحال ذلك عىل الرجل فاستمرَّ طعامه،
خفية. فانرصف لكثرتها، الدراهم منه يأخذ يحيى أن الرجل فخاف درهم، ألف ثالثون
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يحيى فأخربوا خفية، وانرصف الدراهم أخذ الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إكراَم عنه قطعُت وال صلتي، منْعتُه ملا دهره وطول عمره عندي أقام لو وهللا فقال: بذلك،
خالد؛ بن يحيى وخصوًصا تُستقَىص، ال ومناقبهم تُحَىص، ال الربامكة وفضائل ضيافتي.

الشاعر: فيه قال كما املفاخر جمُّ فإنه

َخ��اِل��ِد بْ��ِن ِل��يَ��ْح��يَ��ى َع��بْ��ٌد َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي َال َف��َق��اَل: ُح��رٌّ أَنْ��َت َه��ْل ال��نَّ��َدى َس��أَْل��ُت
َواِل��ِد بَ��ْع��َد َواِل��ٍد ِم��ْن تَ��َواَرثَ��ِن��ي َوإِنَّ��َم��ا َح��اَش��ا َق��اَل ِش��َراءٌ َف��ُق��ْل��ُت

األمني موىسومحمد بن جعفر حكاية

ولم الكبري، البدر اسمها عوادة جارية له كانت الهادي موىس بن جعفر أن يُحَكى ومما
بصناعة أْعَرُف وال معنًى، ألطف وال ا، قدٍّ أعدل وال وجًها، منها أحسن زمانها يف يكن
بخربها فسمع والكمال، الظرف ونهاية الجمال غاية يف وكانت األوتار، ورضب الغناء
أنه تعلم أنَت جعفر: له فقال له، يبيعها أن جعفر من والتمس زبيدة، ابن األمني محمد
هديًة َألرسلتُها داري تربية أنها ولوال الرساري، عىل واملساومة الجواري بيع بمثيل يليق ال
إىل الطرب لقصد يوًما َه توجَّ زبيدة ابن األمني محمًدا إن ثم عليك. بها أبخل ولم إليك
أن الكبري البدر جاريته وأمر األحباب، بني حضوره يحسن ما له فأحرض جعفر، دار
زبيدة ابن األمني محمد فأخذ النغمات، بأطيب وغنَّْت اآلالت فأصلحت وتطربه، له تغني
أخذ ثم يُسِكروه، حتى جعفر عىل الرشاب يُكِثروا أن السقاة وأمر والطرب، الرشاب يف
باستدعاء أمر الصباح، أصبح فلما يده. إليها يمدَّ ولم داره إىل وانرصف معه الجارية
الستارة، داخل من له تغنِّي أن الجارية وأمر الرشاب، يديه بني قدم حرض فلما جعفر،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وعلوِّ نفسه لرشف غيًظا يُظِهر لم ولكن لذلك، فاغتاظ فعرفها صوتها جعفر فسمع
زبيدة ابن األمني محمد أمر الرشاب مجلس انقىض فلما منادمته؛ يف ًا تغريُّ يُبِْد ولم همته،
وأصناف والدنانري، الدراهم من إليه جعفر فيه ركب الذي الزورق يمأل أن أتباعه بعض
يف وضع إنه حتى به أمره ما ففعل الباهرة، واألموال الفاخرة والثياب واليواقيت، الجواهر
أصناف فيه يضع يزل ولم درهم، ألف عرشون الدرة قيمة درة، وألف بدرة، ألف الزورق
بحمله وأمر آَخر. شيئًا يحمل أن الزورق يقدر ما وقالوا: حون املالَّ استغاث حتى التحف

هللا. رحمهم األكابر همم وهكذا جعفر، دار إىل

خالد بن يحيى وابنا سالم بن سعيد حكاية

الرشيد هارون زمن يف الحال بي اشتدَّ قال: الباهيل سالم بن سعيد أن يُحَكى ومما
ًا متحريِّ وبقيُت حييل وضاَقْت قضائها عن وعجزُت ظهري، أثقلت كثرية ديون عيلَّ واجتمع
الديون أرباب ببابي واحتاطت عظيًما، إعساًرا أداؤها عيلَّ عرس حيث أصنع؛ ما أدري ال
األمور رأيت فلما فكرتي، وازدادت حييل فضاقت الغرماء والزمني املطاِلبون، عيلَّ وتزاَحَم
يمدَّني أن منه والتمسُت الخزاعي مالك بن هللا عبد قصدُت متغرية، واألحوال متعرسة
يقدر ال الخزاعي: مالك بن هللا عبد فقال تدبريه، بحسن الفرج باب إىل ويرشدني برأيه
عىل يقدر وَمن فقلت: الربامكة. غري ك وغمِّ وضيقك وهمك محنتك من خالصك عىل أحد
شهرزاد وأدرك حالك. إصالح ألجل ذلك ْل تحمَّ فقال: هم؟ تجربُّ عىل ويصرب هم تكربُّ احتمال

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٣٩٣ الليلة كانت فلام

ْل تحمَّ سالم: بن لسعيد قال الخزاعي مالك بن هللا عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بن يحيى ولَدْي وجعفر الفضل إىل ومضيُت عنده من فنهضت حالك. إصالح ألجل ذلك
وأغناك بعونه، هللا ساَعَدك فقاال: حالتي، لهما وأبديُت قصتي، عليهما وقصصُت خالد،
يشاء ما عىل إنه غريه، دون بالكفاية لك وقام خري، عظيم لك وأجزل بَمنِّه، خلقه عن
الصدر، ضيِّق مالك بن هللا عبد إىل ورجعُت عندهما من فانرصفُت خبري. وبعباده قدير
عندنا اليوَم تقيم أن ينبغي فقال: قااله، ما عليه وأعدُت القلب، منكرس الفكر، متحريِّ
سيدي، يا وقال: أقبََل قد بغالمي وإذا ساعة، عنده فجلست تعاىل. هللا يقدِّره ما لننظر
وجعفر يحيى بن الفضل وكيل أنا يقول: رجل ومعها بأحمالها، كثرية بغاًال ببابنا إن
ما وانُظْر فُقْم عليك، أقبََل قد الفرج يكون أن أرجو مالك: بن هللا عبد فقال يحيى. بن
مكتوب رقعة معه رجًال ببابي فرأيت بيتي، إىل عدًوا وأرسعُت عنده من فنهضُت الشأن.
أنه وعرفناه الخليفة، إىل خروجك بعد ْهنا توجَّ كالمك وسمعنا عندنا كنَت ملا إنك فيها:
له: فقلنا درهم، ألف املال بيت من إليك نحمل أن فأَمَرنا السؤال، ذلِّ إىل الحال بك أفىض
لك فأمر نفقاته؟ وجه يقيم أين ومن دينه، بها ويؤدِّي غرمائه إىل يرصفها الدراهم هذه
درهم، ألف ألف ماله خالص من منَّا واحد كلُّ إليك حمل وقد أخرى، درهم ألف بثالثمائة
فانُظْر وأمورك. أحوالك بها تصلح درهم، ألف وثالثمائة ألف آالف ثالثة الجملة فصارت

تعاىل. هللا رحمهم الكرام هؤالء من الكرم هذا إىل

زوجها مع امرأة مكيدة حكاية

يوم بسمكة لها أتى زوجها أن وهي مكيدًة، زوجها مع فعَلْت امرأة أن يُحَكى ومما
فجاءها أشغاله، إىل وانرصف الجمعة، صالة عقب وإحضارها بطبخها وأمرها الجمعة



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وذهبَْت عندها زير يف السمكة ووضعت فامتثلت عنده، عرس لحضور وطلبها صديقها
عنها، ويسأل البيوت يف يفتِّش وزوجها الثانية، الجمعة إىل بيتها عن غائبة وقعدت معه،
بالحياة، السمكة له وأخرجت الثانية الجمعة يوم حرضت ثم بخربها، أحد يخربه فلم
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بالقصة. وأخربتهم الناس عليه وجمعت
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٣٩٤ الليلة كانت فلام

أخرجت الثانية الجمعة يف لزوجها جاءت ملا املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يمكن ال له: وقالوا فكذبوه بالقصة فأخربهم الناس، عليه وجمعت حية، الزير من السمكة
عليه، يضحكون وصاروا وسجنوه جنونه وأثبتوا املدة. هذه بالحياة تقعد السمكة أن

البيتني: هذين وأنشد العني دمَع فأفاَض

ُش��ُه��وُد ِل��ْل��َف��اِح��َش��اِت َوْج��ِه��َه��ا َع��َل��ى َم��نْ��ِص��بً��ا اْل��َق��بَ��اِئ��ِح ِف��ي تَ��َولَّ��ْت َع��ُج��وٌز
َوتَ��ُق��وُد تَ��اَرًة تَ��ْزنِ��ي ال��دَّْه��ِر َم��َدى َزنَ��ْت ��َرْت ُط��هِّ َوإِْن َق��اَدْت ��ثَ��ْت ُط��مِّ إِذَا

والشيخني اإلرسائيلية حكاية

بني يف صالحة امرأة واألوان، العرص وسالف الزمان، قديم يف كان أنه يُحَكى ومما
تلك بجانب وكان ، املصىلَّ إىل يوم كلَّ تخرج عابدة ديِّنة املرأة تلك وكانت إرسائيل،
البستان يف وكان منه، أ وتتوضَّ البستان ذلك تدخل املصىل إىل خرجت فإذا بستان، املصىلَّ
إن لها: فقاال فأبت، نفسها عن وراوداها املرأة، بتلك الشيخان فتعلَّق يحرسانه، شيخان
كما. رشَّ يكفيني هللا الجارية: لهما فقالت بالزنا. عليك َلنشهدنَّ نفسك، من تمكِّنينا لم
فقاال: خربكما؟ ما وقالوا: مكان كل من الناس عليهما فأقبل وصاحا؛ البستان باب ففتحا
ذلك يف الناس وكان أيدينا. من الشاب وانفلت بها، يفجر شاب مع الجارية هذه وجدنا إنَّا
أجل من أيام ثالثة عليها فنادوا يرجمونه؛ ثم أيام ثالثة الزاني بفضيحة ينادون الوقت
ويقوالن رأسها، عىل أيديهما ويضعان منها يدنوان يوم كل يف الشيخان وكان الفضيحة،
اثنتي ابن وهو دانيال، تبعهم رجمها أرادوا فلما نقمته. بِك أنَزَل الذي هلل الحمد لها:
تابًعا يزل ولم — والسالم الصالة وعليه نبينا عىل — له معجزة أول وهذه سنة، عرشة



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ثم كرسيٍّا له فوضعوا بينهم. أقيض حتى بالرجم عليها تعجلوا ال وقال: لحقهم حتى لهم
رأيَت؟ ما ألحدهما: فقال — الشهود بني فرََّق َمن أول وهو — الشيخني بني وفرَّق جلس،
الرشقي الجانب يف فقال: البستان؟ يف مكان أي يف ذلك حصل له: فقال جرى، ما له فذكر
مكان أي يف له: فقال جرى، بما فأخربه رأى ا عمَّ الثاني سأل ثم الكمثرى. شجرة تحت
رافعة واقفة والجارية هذا كل التفاح. شجرة تحت الغربي الجانب يف فقال: البستان؟ يف
العذاب من صاعقًة تعاىل هللا فأنزل بالخالص؛ هللا تدعو وهي السماء، إىل ويديها رأسها
لنبي املعجزات من جرى ما أول وهذا الجارية، براءة تعاىل هللا وأظهر الشيخني، فأحرقت

السالم. عليه دانيال هللا

والشيخ الربمكي جعفر حكاية

النديم يعقوب وأبو هو األيام من يوًما خرج الرشيد هارون املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
فقال له، حمار عىل متَِّكئًا شيًخا فرأوا الصحراء يف وساروا نواس، وأبو الربمكي وجعفر
جئَت؟ أين من جعفر: له فقال هو؟ أين من الشيخ هذا اسأل لجعفر: الرشيد هارون

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البرصة. من فقال:
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٣٩٥ الليلة كانت فلام

جئت؟ أين من له: وقال الرجل سأل ملا الربمكي جعفًرا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تصنع وما له: قال بغداد. إىل قال: سريُك؟ أين وإىل جعفر: له فقال البرصة. من قال:
مازْحتُه إذا فقال: ماِزْحه. جعفر يا الرشيد: هارون فقال لعيني. دواءً ألتِمس قال: فيها؟
لك وضعُت إْن للشيخ: جعفر فقال تمازحه. أن عليك بحقي فقال: أكره. ما منه أسمع
من لك خري هو بما عني يكاِفئُك تعاىل هللا له: فقال به؟ تكاِفئُني الذي ما ينفعك دواءً
فقال غريك. ألحد أصفه ال الذي الدواء هذا لك أصف حتى إيلَّ أنِصْت فقال: مكافأتي.
شعاع من أواٍق وثالث الريح، هبوب من أواٍق ثالث لك خذ جعفر: له قال هو؟ وما له:
وضعها الجميع واجمع الرساج، نور من أواٍق وثالث القمر، زهر من أواٍق وثالث الشمس،
فإذا أشهر، ثالثة ها وُدقَّ قعر، بال هون يف ضعها ذلك بعد ثم أشهر، ثالثة الريح يف
هذا استعمل ثم أشهر، ثالثة الريح يف الجفنَة وَضِع مشقوقة، َجفنة يف فَضْعها دققتَها
إن تُعاَىف فإنك أشهر؛ ثالثة ذلك عىل واستِمرَّ النوم، عند دراهم ثالثة يوم كل يف الدواء
منكرة، رضطة ورضط حماره عىل انسطح جعفر، كالم الشيخ سمع فلما تعاىل. هللا شاء
هللا ورزقني استعملتُه فإذا الدواء، هذا وصفك عىل لك مكافأًة الرضطة هذه ُخذْ وقال:
هللا ل وعجَّ متَّ فإذا أجلك، بها هللا يقطع خدمًة حياتك يف تخدمك جاريًة أعطيتَُك العافية،
وتقول وتنوح، وتلطم وتندب عليك، حزنها من بخراها وجهك سخمت النار، إىل بروحك
عىل استلقى حتى الرشيد هارون فضحك ذقنك! أسقع ما الذقن، ساقع يا نياحتها: يف

درهم. آالف بثالثة الرجل لذلك وأمر قفاه،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الحسن والشاب الخطاب بن عمر حكاية

بعض يف جالًسا كان الخطاب بن عمر املؤمنني أمري أن ريَّان بن حسني الرشيف وحكى
الرأي أهل من أصحابه أكابر وعنده الرعايا، بني والحكم الناس، بني للقضاء األيام
وقد الثياب، نظيف الشباب، أحسن من شاب عليه أقبل إذ جالس هو فبينما واإلصابة.
يدي بني وأوقفاه طوقه، من الشابان جذبه وقد الشباب، أحسن من شابَّان به تعلَّق
عنه بالكفِّ فأمرهما وإليه، إليهما املؤمنني أمري فنظر الخطاب؛ بن عمر املؤمنني أمري
شقيقان، أخوان نحن املؤمنني، أمري يا فقاال: معه؟ قصتكما ما للشابني: وقال منه، وأدناه
عن ُمنزٌَّه القبائل، يف ُمعظٌَّم التدبري، َحَسُن كبريٌ شيٌخ أٌب لنا كان حقيقان، الحقِّ وباتِّباع
الصباح شهرزاد وأدرك … كباًرا ِمننًا وأوالنا صغاًرا ربَّانا بالفضائل، معروٌف الرذائل،

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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٣٩٦ الليلة كانت فلام

أبانا إنَّ الخطاب: بن عمر املؤمنني ألمري قاال الشابني أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ِمننًا وأوالنا صغاًرا ربَّانا بالفضائل، معروًفا الرذائل، عن ُمنزًَّها القبائل، يف ُمعظًَّما كان

الشاعر: بقول حقيًقا واملفاخر، املناقب جمَّ كباًرا،

َش��يْ��بَ��اُن ِم��نْ��ُه َوَل��ِك��ْن َل��َع��ْم��ِري َك��الَّ َل��ُه��ْم ُق��ْل��ُت َش��يْ��بَ��اَن ِم��ْن ��ْق��ِر ال��صَّ أَبُ��و َق��الُ��وا
َع��ْدنَ��اُن ال��ل��ِه ِب��َرُس��وِل َع��َل��ْت َك��َم��ا َش��َرٍف ذَِوي ِب��ابْ��ٍن َع��َال َق��ْد أٍَب َف��َك��ْم

هذا فقتله أثمارها، يانع ويقتطف أشجارها، يف ليتنزَّه له حديقة إىل يوًما فخرج
هللا. أمر بما فيه والحكم جناه، بما القصاص ونسألك الرشاد، طريق عن وعدل الشاب،
فما الخطاب، الغالمني هذين من سمعُت قد له: وقال مرهبة، نظرة الشاب إىل عمر فنظر
الهلع، ثياب خلع قد اللسان، جريء الَجنَان، ثابت الغالم ذلك وكان الجواب؟ يف أنت تقول
ثم ِحسان، بكلماٍت املؤمنني أمري وحيَّا لسان، بأفصح وتكلَّم م فتبسَّ الجزع، لباس ونزع
جرى، بما أخربَا حيث قااله، فيما وصَدَقا ادَّعياه، ما وعيُت لقد املؤمنني أمري يا وهللا قال:
أمري يا اعلم إليك؛ فيها واألمر يديك، بني تي قصَّ سأذكر ولكن مقدوًرا، قدًرا هللا أمر وكان
يف نشأت الجرباء، تحت َمن أرشف هم الذين العرباء، العرب صميم من أني املؤمنني،
باألهل البلد هذه ظاهر إىل فأقبلت العادية، السنني سود قومي فأصابت البادية منازل
عزيزات ، لديَّ كريمة بنياق حدائقها، بني املسري إىل طرائقها بعض وسلكت والولد، واملال
ويميش النِّتاج، منهن يكثر به الشكل، مليح النسل، كثري األصل، كريم فحٌل بينهن عيلَّ،
الحائط من ظهر وقد أبيهم، حديقة إىل النياق بعض فندَّت تاج، عليه ملك كأنه بينهن
قد الحائط خالل من بشيخ وإذا الحديقة، تلك عن فطردتُها بمشفرها فتناولته شجرها



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

حرض، إذا كالليث يتهادى وهو حجر، اليمنى يده ويف بالرشر، يرمي غيظه وزفري ظهر،
بجانبي، سقط قد الفحل رأيُت فلما مقتله؛ أصاب ألنه فقتله؛ الحجر بذلك الفحل فرضب
به، ورضبته بعينه الحجر ذلك فتناولت الغضب، جمرات فيه َدْت توقَّ قد قلبي أن آنست
بالحجر إصابته وعند به، قتل بما مقتول واملرء منقلبه، سوء ولقي لحينه، سببًا فكان
هذان فأرسع مكاني، من بالسري فأرسعُت أليمة، رصخة ورصخ عظيمة، صيحة صاح

أوقفاني. يديك وبني أحرضاني، وإليك وأمسكاني، الشابان
ووجب الخالص، وتعذَّر اقرتفت، بما اعرتفَت قد عنه: تعاىل هللا ريض — عمر فقال
بما ورضيت اإلمام، به حكم ملا وطاعة سمًعا الشاب: فقال مناص. حني والت القصاص،
جزيل، بمال وفاته قبل ه خصَّ كبري، أٌب له كان صغري، أٌخ يل ولكن اإلسالم، رشيعة اقتضته
جهدك. فاحفظه عندك ألخيك هذا وقال: عيلَّ، هللا وأشهَد إيلَّ، أمره وسلَّم جليل، وذهب
املال، ذهب بقتيل اآلن حكمَت فإن أنا، إال به يعلم أحد وال ودفنتُه، منه املال ذلك فأخذُت
أنَت وإْن خلقه، بني هللا يقيض يوَم بحقه الصغري وطاَلبَك ذهابه، يف السبَب أنَت وكنَت
يضمنني َمن ويل بالذمام، وافيًا وُعدت الغالم، أمر يتوىلَّ َمن أقمُت أيام، ثالثة أنظرتَني
يل يقوم َمن وقال: حرض، َمن إىل نظر ثم رأسه، املؤمنني أمري فأطرق الكالم. هذا عىل
دون ذَرٍّ أبي إىل وأشار املجلس يف َمن وجوه إىل الغالم فنظر مكانه؟ إىل والَعْوِد بضمانه
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ويضمنني. يكفلني هذا وقال: الحارضين،

املباح.
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ويضمنني. يكفلني هذا وقال: ذَرٍّ أبي إىل أشار ملا الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هذا حضور يل وتضمن الكالم، هذا أسمعَت ، ذرٍّ أبا يا عنه: تعاىل هللا ريض — عمر قال
يف للغالم وأذن بذلك فريض أيام. ثالثة إىل أضمنه املؤمنني، أمري يا نعم قال: الغالم؟
الشاب يحرض ولم زال، أو يزول أن وقتها وكاد اإلمهال، مدة انقَضْت فلما االنرصاف،
والخصمان حرض، قد ذرٍّ وأبو القمر، حول كالنجوم حوله والصحابة عمر، مجلس إىل
من نربح ال نحن لكن فرُّوا؟ َمن رجوع كيف ؟ ذرٍّ أبا يا الغريم أين فقاال: ينتظران
الثالثة انقَضِت إِن م، العالَّ امللك وحق : ذرٍّ أبو فقال بثأرنا. لألخذ به تأتينا حتى مكاننا
هللا ريض — عمر فقال لإلمام. نفيس وسلَّْمُت بالضمان يُْت وفَّ الغالم، يحرض ولم أيام،
َعَربات فهمَلْت اإلسالم. رشيعة اقتَضتْه ما ذرٍّ أبي يف َألقضني الغالم ِر تأخَّ إْن وِهللا عنه:
عىل الصحابة أكابر فعرض الضجيج، وَعُظم الناظرين، زفرات وارتفعت الحارضين،
الناس فبينما بالثأر. األخذ إال شيئًا يقبَال ولم فأبَيَا األَثِْنية، واغتنام الدية، أْخذَ الشابَّنْي
وسلَّم اإلمام، يدي بني ووقف الغالم، أقبََل إذ ، ذرٍّ أبي عىل ًفا تأسُّ ويضجون يموجون
الصبي أسلمُت قد له: وقال يتكلَّل، وبالَعَرق يتهلَّل، مرشق ووجهه سالم، بأحسن عليه
، الَحرِّ هاجرَة اقتحمُت ثم ماله، مكان عىل وأطلعتهم أحواله، بجميع وعرَّفتهم أخواله، إىل
فقال واجرتائه، املوت عىل وإقدامه ووفائه، صدقه من الناس ب فتعجَّ . الُحرِّ وفاءَ يُْت ووفَّ
أن قتم تحقَّ أََما الغالم: فقال والزمام! بالعهد وأوفاك غالم! من أكرمك ما بعضهم: له
فقال الناس. من الوفاء ذهب يقال: ال كي يُْت وفَّ وإنما أحد؟ منه ينجو ال حرض إذا املوت
رأيتُه وال قوم، أي من أعرفه ولم الغالم هذا ضمنُت لقد املؤمنني أمري يا وهللا : ذرٍّ أبو
لم ويكفلني. يضمنني هذا وقال: وقصدني حرض ن عمَّ أعرض ملا ولكن اليوم، ذلك قبل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ال كي بأس، من القصد إجابة يف ليس إذ قصده؛ تخيِّب أن املروءة وأَبَِت ه، ردَّ أستحسن
لهذا وهبنا قد املؤمنني، أمري يا الشابان: قال ذلك فعند الناس. من الفضل ذهب يقال:
الناس. من املعروف ذهب يقال: ال كي باإليناس، الوحشة بدَّل حيث أبينا؛ دَم الشاب
دون ذرٍّ أبي مروءة واستكرب بالذمام، ووفائه وِصْدقه الغالم، عن بالعفو اإلمام واستبَرشَ
الشاكر، ثناء عليهما وأثنى املعروف، اصطناع يف الشابني اعتماد واستحسن جلسائه،

الشاعر: بقول وتمثَّل

َوال��نَّ��اِس ال��ل��ِه بَ��يْ��َن اْل��َخ��يْ��ُر يَ��ذَْه��ُب َال ِب��ِه يُ��ْج��َز اْل��َخ��ْل��ِق بَ��يْ��َن اْل��َخ��يْ��َر يَ��ْص��نَ��ِع َم��ْن

عنه عفونا إنما فقاال: املال بيت من أبيهما دية إليهما يرصف أن عليهما عرض ثم
أذًى. وال منٍّا إحسانَه يُتِبع ال كذا نيَّته وَمن املتعال، الكريم هللا وجه ابتغاءَ

واألهرام املأمون حكاية

ليأخذ األهرام هدم أراد املحروسة مرص دخل ملا الرشيد هارون بن املأمون أن يُحَكى ومما
ذلك عىل وأنفق هدمها يف اجتهد أنه مع ذلك، عىل يقدر لم هدمها حاَوَل فلما فيها، ما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أمواًال.
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أمواًال ذلك عىل وأنفق األهرام هدم يف اجتَهَد املأمون أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املأمون إن ويقال: صغرية، طاقة أحدها يف فتح وإنما هدمها، عىل يقدر ولم عظيمة،
ينقص، وال يزيد ال فتحها عىل أنفقه الذي قْدَر األموال من فتحها التي الطاقة يف وجد
من وهي ثالثة، واألهرام النية. تلك عن ورجع هناك ما أخذ ثم ذلك، من املأمون فتعجب
أنها وذلك وعلوِّها، وإتقانها إحكامها يف مثلها األرض وجه عىل يكن لم الدنيا، عجائب
ويجعلون طرَفيْه من الحجر يثقبون بنوها الذين البناءون وكان العظام، بالصخور مبنية
الرصاص ويذيبون فيه وينزلونه الثاني الحجر ويثقبون قائمة، الحديد القضبان فيه
هرم كل ارتفاع وصار بناؤها كمل إذا حتى الهندسة، برتتيب القضيب فوق ويجعلونه
جانب، كل من األطراف مربعة وهي الوقت، ذلك يف املعهود بالذراع ذراع مائة الهواء يف
داخل يف إن القدماء: ويقول ذراع. ثالثمائة منها الواحد مقدار أواخرها، من األعايل منحدرة
الجمة واألموال النفيسة بالجواهر مملوءة الصوان، حجارة من مخزنًا ثالثني الغربي الهرم
فال بالحكمة، املدبر بالدهان ُدِهنت التي الفاخرة واألسحلة واآلالت الغريبة، والتماثيل
املركبة العقاقري وأصناف ينكرس، وال ينطوي الذي الزجاج وفيها القيامة، يوم إىل تصدأ
كاهن لكل الصوان، من ألواح يف مكتوبة الكهنة أخبار الثاني الهرم ويف املدبرة؛ واملياه
الحيطان ويف وأعماله، صناعته عجائب اللوح ذلك يف وموسوم الحكمة، ألواح من لوح
ولكل املراتب، عىل قاعدة وهي الصناعات جميع بأيديها تعمل كاألصنام أشخاص صور
طوارق من الزمان مر عىل يحفظونها الحراس وتلك عليها، حارس خازن منها هرم



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

األشعار، وصفها يف كثرت وقد واألبصار، البصائر أرباَب َْت حريَّ األهرام وعجائب الحدثان،
القائل: قول ذلك فمن طائل، عىل منه تحصل ولم

اْل��بُ��نْ��يَ��اِن َف��ِب��أَْل��ُس��ِن بَ��ْع��ِدِه��ْم ِم��ْن ِذْك��َرَه��ا أََراُدوا إِذَا اْل��ُم��لُ��وِك ِه��َم��ُم
اْل��َح��َدثَ��اِن ِب��َط��َواِرِق يَ��تَ��َغ��يَّ��َرا َوَل��ْم بَ��ِق��يَ��ا َق��ْد اْل��َه��َرَم��يْ��ِن تَ��َرى أََوَم��ا

اآلَخر: وقول

اْل��َغ��اِب��ِر ال��زََّم��اِن َع��ِن يَ��ْرِويَ��اِن َم��ا ِم��نْ��ُه��َم��ا َواْس��َم��ْع اْل��َه��َرَم��يْ��ِن إَِل��ى انْ��ُظ��ْر
َوِب��آِخ��ِر ٍل ِب��أَوَّ ال��زََّم��اُن َف��َع��َل ِب��الَّ��ِذي َألَْخ��بَ��َرانَ��ا يَ��نْ��ِط��َق��اِن َل��ْو

اآلَخر: وقول

ِم��ْص��َر َه��َرَم��ْي إِتْ��َق��اِن��َه��ا ِف��ي تُ��َض��اِرُع ِب��نَ��ايَ��ٌة ��َم��اءِ ال��سَّ تَ��ْح��َت َه��ْل َخ��ِل��ي��ِل��ي
ال��دَّْه��ِر ِم��َن يَ��َخ��اُف نْ��يَ��ا ال��دُّ َظ��اِه��ِر َع��َل��ى َم��ْن َوُك��لُّ ِم��نْ��ُه ال��دَّْه��ُر يَ��َخ��اُف ِب��نَ��اءُ
ِف��ْك��ِري ِب��َه��ا اْل��ُم��َراِد ِف��ي يَ��تَ��نَ��زَّْه َوَل��ْم ِب��نَ��اِئ��َه��ا بَ��ِدي��ِع ِف��ي َط��ْرِف��ي تَ��نَ��زََّه

اآلَخر: وقول

اْل��َم��ْص��َرُع َم��ا يَ��ْوُم��ُه َم��ا َق��ْوُم��ُه َم��ا بُ��نْ��يَ��اِن��ِه ِم��ْن اْل��َه��َرَم��اِن الَّ��ِذي أَيْ��َن
َف��تُ��ْص��َرُع اْل��َم��َم��اُت َويُ��ْدِرُك��َه��ا ِح��ي��نً��ا أَْص��َح��اِب��َه��ا َع��ْن اْآلثَ��اُر تَ��تَ��َخ��لَّ��ُف

القماش اللصوتاجر حكاية

فيها يبيع دكانًا له وفتح توبته، وحسنت تعاىل هللا إىل وتاب ا لصٍّ كان رجًال أنَّ يُحَكى ومما
ومىض دكانه أغلق أنه األيام بعض يف فاتفق الزمان، من مدًة ذلك عىل يزل ولم القماش،
مفاتيح، كمه من وأخرج الدكان، صاحب بزيِّ وتزيَّا املحتالني اللصوص فجاء بيته، إىل
ومىض الحارس منه فأخذها الشمعة. هذه يل أشِعْل السوق: لحارس وقال ليًال، ذلك وكان

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … ليُشِعلها
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اللص ففتح ليشعلها، ومىض الشمعة منه أخذ الحارس أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ودفرت الدكان يف جالًسا وجده الحارس جاء فلما معه، كانت أخرى شمعة وأشعل الدكان
وقت إىل الحالة تلك عىل يزل ولم بأصابعه، ويحسب إليه ينظر وهو يده، يف الحساب
ال بجمَّ فأتاه البضائع. بعض يل ليحمل وَجَمِله ال بجمَّ ائتني للحارس: قال ثم َحر، السَّ
الدكان أغلق ثم الجمل، عىل فحملها له، وناولها القماش من رزم أربع فتناَوَل وَجَمِله،
الدكان. صاحب أنه معتقد والحارس ال الجمَّ خلف ومىض درهمني الحارس وأعطى
ألجل له يدعو الحارس فجعل الدكان صاحب جاء النهار، واتضح الصباح أصبح فلما
سيالن وجد الدكان فتح فلما منها، َب وتعجَّ مقالته الدكان صاحب فأنَكَر الدرهمني،
مفقودة، القماش من رزم أربع فوجد الدكان يف َل وتأمَّ مطروًحا، الحساب ودفرت الشمع
له: فقال الرزم، عىل ال الجمَّ ومقاولة بالليل صنع ما له فحكى الخرب؟ ما للحارس: فقال
له: فقال به أتاه ثم وطاعًة. سمًعا فقال: َسَحًرا. معك القماش حمل الذي ال بالجمَّ ائتني
فالن. مركب يف ووضعته الفالنية، املوردة إىل له: فقال َسَحًرا؟ القماش حملَت أين إىل
فقال صاحبها. وهذا املركب هذه له: وقال إليها معه فمىض إليها. معي ِرسْ له: فقال
ال بجمَّ وأتاني الفالني، املكان إىل له: فقال والقماش؟ التاجر حملَت أين إىل للمراكبي:
الذي بالجمال ائتني له: فقال ذهب. أين إىل أعرف ولم ومىض جملة عىل القماش فحمل
التاجر؟ مع املركب من القماَش حملَت أين إىل له: فقال به فأتاه القماش. عندك من حمل
مكان إىل ال الجمَّ معه فمىض إياه. وأَِرنِي إليه معي ِرسْ له: فقال كذا. موضع إىل فقال:
َم فتقدَّ التاجر، حاصل وأراه القماش، فيه وضع الذي الخان وعرََّفه الشاطئ، عن بعيد
وكان ال، الجمَّ إىل فناَوَلها تنفك، لم بحالها القماش رزم األربع فوجد وفتحه، الحاصل إىل
فحمل أيًضا، ال الجمَّ إىل القماش صاحب فناَوَله القماش، عىل كساءه وضع قد اللص



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

إىل فتبعه واجهه، باللص وإذا ال، الجمَّ مع وذهب الحاصل أغلق ثم الجمل عىل الجميع
وما قماشك أخذَت وقد هللا وداعة يف أنت أخي، يا له: فقال املركب، يف القماش أنزل أن
عليه، يشوِّش ولم الكساء وأعطاه التاجر منه فضحك الكساء. فأَْعِطني يشء، منه ضاع

سبيله. حال إىل منهما كلٌّ وانرصف

القاربي وابن السيَّاف مرسور حكاية

لوزيره فقال شديًدا، قلًقا الليايل من ليلًة قلق الرشيد هارون املؤمنني أمري أن يُحَكى ومما
كيف أعرف ولم صدري، وضاق الليلة هذه يف أرقت إني الربمكي: يحيى بن جعفر
أتضحك تضحك؟ وِممَّ الخليفة: له فقال فضحك، أمامه واقًفا مرسور خادمه وكان أصنع.
الصباح شهرزاد وأدرك … املؤمنني أمري يا وهللا ال فقال: منك؟ جنونًا أم بي استخفاًفا

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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استخفاًفا أتضحك السياف: ملرسور قال الرشيد هارون أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فعلُت ما املرسلني، سيد من قرابتك وحق املؤمنني، أمري يا وهللا ال فقال: منك؟ جنونًا أم بي
شاطئ إىل وصلت حتى القرص بظاهر أتمىشَّ باألمس خرجُت ولكنني باختياري، ذلك
القاربي، ابن له يقال الناس يُضِحك رجًال فرأيُت فوقفُت، مجتمعني الناس فرأيت الدجلة،
الخليفة: فقال املؤمنني. أمري يا العفو منك وأطلب الضحك، عيلَّ فغلب كالَمه اآلَن فتذكَّْرُت
أِجْب له: وقال القاربي ابن إىل وصل أن إىل ُمِرسًعا مرسور فخرج الساعة. هذه يف به عيلَّ
عليه دخلَت إذا أنك برشط، ولكن مرسور: له فقال وطاعًة. سمًعا فقال: املؤمنني. أمري
النصف لك بل القاربي: ابن له فقال يل. والبقيُة الربُع فيه لك يكون بيشء، عليك وأنَعَم
فأجابه الثلث. ويل الثلثان لك القاربي: ابن له فقال ال. مرسور: له فقال النصف. ويل
بتحية حيَّاه املؤمنني أمري عىل دخل فلما معه، قام ثم جهيد، جهد بعد ذلك إىل مرسور
الجراب بهذا رضبتُك تُضِحكني لم أنَت إذا املؤمنني: أمري له فقال يديه، بني ووقف الخالفة
الجراب، بهذا رضبات ثالث تكون أن عىس وما نفسه: يف القاربي ابن فقال مرات. ثالَث
املغتاظ يُضِحك بكالٍم تكلََّم ثم فارغ، الجراب أنَّ وظنَّ يرضني. ال السياط رضب أن مع
منه القاربي ابن فتعجب م، يتبسَّ ولم املؤمنني أمري يضحك فلم السخرية، بأنواع وأتى
ورضبه الجراب أخذ ثم الرضب. استحقْقَت اآلن املؤمنني: أمري له فقال وخاف، وضجر
فرصخ رقبته يف الرضبة فوقعت رطالن، زنتها زلطة كل زلطات، أربع فيه وكان مرًة،
املؤمنني، أمري يا العفو فقال: مرسور، وبني بينه الذي الرشَط وتذكََّر عظيمة، رصخة
معه واتفقت رشًطا عيلَّ أرشط مرسور إن فقال: لك. بََدا ما ُقْل له: قال كلمتني. مني اسمع
وما الثلثان، وله الثلث منه يل يكون املؤمنني، أمري إنعام من يل حصل ما أن وهو عليه،
نصيبي الرضبة وهذه بالرضب، إال عيلَّ تُنِعم لم فاآلن عظيم، جهد بعد إال ذلك إىل أجابني
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فادفع املؤمنني، أمري يا واقف هو وها نصيبي، أخذُت قد فأنا نصيبه، الباقيتان والرضبتان
بمرسور ودعا قفاه، عىل استلقى حتى ضحك كالمه املؤمنني أمري سمع فلما نصيبَه. له
شهرزاد وأدرك الثلثني. وأَْعِطه الثلث يكفيني املؤمنني، أمري يا وقال: فصاح رضبة فرضبه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٤٠١ الليلة كانت فلام

وأَْعِطه الثلث يكفيني املؤمنني، أمري يا قال: مرسوًرا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أنعم بما مرسوَريْن وانرصفا دينار، بألف منهما واحٍد لكلِّ وأَمَر عليهما فضحك الثلثني.

الخليفة. عليهما

وابنه الرشيد هارون حكاية

عاًما، عرش ستة العمر من بلغ قد ولد له كان الرشيد هارون املؤمنني أمري أن يُحَكى
ويقول: املقابر إىل يخرج فكان والُعبَّاد، الزُّهاد طريقة وسالًكا الدنيا، عن ُمعِرًضا وكان
قلتم ما شعري ليت فيا قبوركم، إىل رصتم وقد بمنجيكم، ذلك فما الدنيا تملكون كنتم قد

القائل: قول وينشد الواجل، الخائف بكاء ويبكي لكم؟ قيل وما

ال��نَّ��اِئ��َح��اِت بُ��َك��اءَ َويُ��ْح��ِزنُ��ِن��ي َوْق��ٍت ُك��لَّ اْل��َج��نَ��اِئ��ُز تُ��َروَُّع��ِن��ي

دولته وكرباء وزراؤه وحوله موكبه، يف وهو األيام بعض يف عليه مرَّ أباه أن فاتفق
من مئزر رأسه وعىل صوف، من جبَّة جسده وعىل املؤمنني أمري ولد فرأوا مملكته، وأهل
عاتَبَه فلو امللوك، بني املؤمنني أمريَ الولُد هذا فضح لقد لبعض: بعضهم فقال صوف،
لقد بني، يا له: وقال ذلك يف فكلَّمه كالمهم املؤمنني أمري فسمع فيه. هو ا عمَّ َلرجع
رشفات من رشفة عىل طائر إىل نظر ثم يُِجبْه، ولم إليه فنظر عليه. أنت بما فضحتني
عىل الطائر فانقضَّ يدي. عىل تسقط أن خلقك الذي بحق الطائر، أيها له: فقال القرص،
أمري يد عىل اسقط له: قال ثم موضعه، إىل فرجع موضعك. إىل ارجع له: قال ثم الغالم، يد
بني فضحتني الذي أنت املؤمنني: أمري ألبيه الغالم فقال يده، عىل يسقط أن فأَبَى املؤمنني.



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ثم اآلخرة. يف إال بعدها إليك أعود ال مفاَرقًة مفارقتك عىل عزمُت وقد الدنيا، بحبك األولياء
بدرهم إال يوم كل يف يعمل ال وكان الطني، يف الَفَعلة مع يعمل فكان البرصة إىل انحدر

بالدرهم. ويتصدَّق بالدانق فيتقوَّت ودانق،
ألنظر الَفَعلة موقف إىل فخرجت حائط داري يف وقع قد وكان البرصي: عامر أبو قال
وسلَّمت إليه فجئت صبيح، وجه ذي مليح شاب عىل عيني فوقعت فيه، يل يعمل رجًال
فقال حائط. بناء إىل معي ُقْم فقلت: نعم. فقال: الخدمة؟ أتريد حبيبي، يا له: وقلت عليه
أذََّن وإذا ودانق، درهم األجرة قال: هي؟ ما حبيبي، يا قلت: عليك. أشرتطها برشوٍط يل:
فخدم املنزل إىل به وذهبت أخذته ثم نعم. قلت: الجماعة. مع أصيل حتى ترتكني املؤذن
يل: قال األذان سمع فلما صائم، أنه فعلمت ال. فقال: الغداء له وذكرت مثلها، أَر لم خدمة
أحسن أَر لم وضوءًا أ فتوضَّ للوضوء، َغ وتفرَّ حزامه فحلَّ نعم. فقلت: الرشط. علمَت قد
أ توضَّ العرص أذَّن فلما خدمته، إىل رجع ثم الجماعة، مع فصىل الصالة إىل خرج ثم منه،
فإن الخدمة، وقت انتهى قد حبيبي، يا له: فقلت الخدمة، إىل عاد ثم الصالة، إىل وذهب
الليل إىل يخدم يزل ولم الليل. إىل خدمتي إنما هللا، سبحان فقال: العرص. إىل الَفَعلة خدمة
يف الجتهادك أجرتك بعض هذا إن وهللا قلت: هذا؟ ما قال: رآهما فلما درهمني، فأعطيته
أقدر فلم بْتُه فرغَّ وبينك. بيني كان ما عىل زيادة أريد ال وقال: إيلَّ بهما فرمى خدمتي.

وسار. ودانًقا درهًما فأعطيته عليه،
يأتي ال إنه يل: فقيل عنه فسألت أجده، فلم املوقف إىل بكَّرت الصباح أصبح فلما
فوجدته، املكان ذلك إىل ذهبت الثاني السبت يوم كان فلما فقط. السبت يوم يف إال هنا ها
نعم. قلت: تعلمها. التي الرشوط عىل يل: فقال الخدمة. إىل ل تفضَّ هللا باسم له: فقلت
عىل ووضعه الطني من ا كفٍّ فأخذ يراني، ال وهو أنظره ووقفت داري إىل به فذهبت
ذلك، يومه فخدم هللا. أولياء هكذا فقلت: بعض، عىل بعضها يرتكَّب الحجارة فإذا الحائط،
السبت يوم جاء فلما وسار. فأخذها أجرته له دفعت الليل كان ا فلمَّ تقدم، ما عىل فيه وزاد
فالنة. خيمة يف وراقد مريض هو يل: فقيل عنه فسألت أجده، فلم املوقف إىل أتيت الثالث
إىل فرست الجبَّانة، يف قصب من خيمة ولها بالصالح، مشهورة عجوًزا املرأة تلك وكانت
عىل رأسه وضع وقد يشء، تحته وليس األرض، عىل مضطجع هو فإذا ودخلتها، الخيمة
عىل أبكي رأسه عند فجلست السالم، عيلَّ فردَّ عليه فسلَّمت نوًرا، يتهلل ووجهه َلِبنة،
هي؟ وما قلت: نعم. قال: حاجة؟ أََلَك له: قلت ثم ربه، لطاعة وتوفيقه وغربته، سنه ِصَغر
وال قربي، وتحفر فتغسلني ميتًا، فتجدني الضحى وقت يف إيلَّ تجيء الغد كان إذا قال:

258



٤٠١ الليلة كانت فلما

وتُخِرج جيبها وتفتِّش تفتقها، أن بعد عيلَّ التي الُجبَّة هذه يف نني وتكفِّ أحًدا، بذلك تُعِلم
وارتقب بغداد، إىل فاذهب الرتاب يف وواريتني عيلَّ صلَّيَت فإذا عندك، وتحفظه فيه ما
ثم السالم. مني وأَْقِرئه جيبي، يف تجده ما له وادفع يخرج، حتى الرشيد هارون الخليفة

األبيات: هذه وأنشد الكلمات، بأبلغ ربه عىل وأثنى َد تشهَّ

ذَاَك ِف��ي اْألَْج��َر َف��ِإنَّ ال��رَِّش��ي��ِد إَِل��ى َم��ِن��يَّ��تُ��ُه َواَف��ْت َم��ْن أََم��انَ��َة بَ��لِّ��ْغ
َل��بَّ��اَك َواْل��بُ��ْع��ِد اْل��َه��َوى تَ��َم��اِدي َع��َل��ى ِل��ُرْؤيَ��ِت��ُك��ْم َش��ْوٌق َل��ُه َغ��ِري��ٌب َوُق��ْل
يُ��ْم��نَ��اَك َل��ثْ��ِم ِم��ْن َق��ْريَ��تَ��ُه ِألَنَّ َم��َل��ٌل َوَال َال بُ��ْغ��ٌض َع��نْ��َك ُه َص��دَّ َم��ا
ُدنْ��يَ��اَك نَ��يْ��ِل َع��ْن ��ٌة ِع��فَّ َل��َه��ا نَ��ْف��ٌس أَبَ��ِت��ي يَ��ا َع��نْ��َك أَبْ��َع��َدتْ��ُه َوإِنَّ��َم��ا

الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك باالستغفار. اشتغل ذلك بعد الغالم إن ثم
املباح.
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والسالم والصالة باالستغفار، اشتغل ذلك بعد الغالم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األبيات: هذه أنشد ثم اآليات، بعض وتالوة األبرار، سيد عىل

يَ��ُزوُل َوال��نَّ��ِع��ي��ُم يَ��نْ��َف��ُد َف��اْل��ُع��ْم��ُر ��ٍم ِب��تَ��نَ��عُّ تَ��ْغ��تَ��ِرْر َال َواِل��ِدي يَ��ا
َم��ْس��ئُ��وُل َع��نْ��ُه��ُم ِب��أَنَّ��َك َف��اْع��َل��ْم َس��اءَُه��ْم َق��ْوٍم ِب��َح��اِل َع��ِل��ْم��َت َوإِذَا
َم��ْح��ُم��وُل بَ��ْع��َدَه��ا ِب��أَنَّ��َك َف��اْع��َل��ْم َج��نَ��اَزًة اْل��ُق��بُ��وِر إَِل��ى َح��َم��ْل��َت َوإِذَا

هت وتوجَّ عنه ذهبت وإنشاده، وصيته من الغالم فرغ فلما البرصي: عامر أبو قال
رحمة مات قد فوجدته الضحى وقت الغد من إليه ذهبت الصباح أصبح فلما بيتي. إىل
فقلت الدنانري، من آالًفا تساوي ياقوتة جيبها يف فوجدُت ُجبَّته، وفتقت لته فغسَّ عليه، هللا
إىل هت توجَّ دفنتُه أن بعد ثم الزهد. غاية الدنيا يف زهد الفتى هذا إن وهللا نفيس: يف
له فتعرَّضت خرج، أن إىل الرشيد خروَج ب أترقَّ ورصت الخالفة، دار إىل ووصلت بغداد،
عيلَّ فقبض عليه، مغشيٍّا فَخرَّ عرفها رآها فلما الياقوتة، إليه ودفعت الطرق، بعض يف
أمرهم ما ففعلوا القرص. إىل برفق وأرسلوه عنه أفرجوا للَخَدمة: قال أفاق فلما الَخَدَمة،
الياقوتة؟ هذه صاحب فعل ما يل: وقال محله، وأدخلني طلبني قرصه دخل فلما به،
ثم الوالد. وخاب الولد، انتفع ويقول: يبكي فجعل حاله، له ووصفت مات. قد له: فقلت
عليك وما تعايل، لها: فقال ترجع أن أرادت رأتني فلما امرأة، فخرجت فالنة. يا نادى:
ووقعت عظيمة، رصخة رصخت رأتها فلما الياقوتة، إليها فرمى وسلََّمْت، فدخَلْت منه.
يل: فقال بولدي؟ هللا فعل ما املؤمنني، أمري يا قالت: غشيتها من أفاقت فلما عليها. مغشيٍّا
ما ضعيف: بصوت وتقول تبكي فجعلْت بشأنه فأخربتها الَعْربة. وأخذته بشأنه. أخربها
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أؤانسك كنت ليتني ساقيًا! تجد لم إذا أسقيك كنُت ليتني عيني! قرة يا لقائك إىل أشوقني
األبيات: هذه وأنشدت الَعَربات، سكبَِت ثم مؤانًسا! تجد لم إذا

َوَج��َدا الَّ��ِذي يَ��ْش��ُك��و َل��ُه إِْل��ًف��ا يَ��ْل��َق َل��ْم ُم��نْ��َف��ِرًدا اْل��َم��ْوُت أَتَ��اُه َغ��ِري��بً��ا أَبْ��ِك��ي
أََح��َدا يَ��َرى َال َوِح��ي��ًدا َف��ِري��ًدا أَْض��َح��ى ُم��ْج��تَ��ِم��ًع��ا َك��اَن َوَش��ْم��ٍل ِع��زٍّ بَ��ْع��ِد َم��ْن
أَبَ��َدا َواِح��ًدا ِم��نَّ��ا اْل��َم��ْوَت يَ��تْ��ُرِك َل��ْم تُ��ْض��ِم��ُرُه اْألَيَّ��اُم َم��ا ِل��ل��نَّ��اِس يُ��ِب��ي��ُن
ُم��بْ��تَ��ِع��َدا اْل��ُق��ْرِب بَ��ْع��َد ِم��نِّ��َي َوَص��اَر ِب��ُغ��ْربَ��ِت��ِه َربِّ��ي َق��َض��ى َق��ْد َغ��اِئ��بً��ا يَ��ا
َغ��َدا اْل��ِح��َس��اِب يَ��ْوَم نَ��ْل��تَ��ِق��ي َف��ِإنَّ��نَ��ا َوَل��ِدي يَ��ا لُ��ْق��يَ��اَك ِم��ْن اْل��َم��ْوُت أَيْ��أََس إِْن

يزور األمر هذا واليتي قبل كان وقد نعم، قال: ولدك؟ أهو املؤمنني، أمري يا فقلت:
ألمه: فقلت عني، نفسه وباَعَد مني، نفر األمر هذا وليت فلما الصالحني، ويجاِلس العلماء
إليه فادفعي باالمتحان، ويكابد الشدائد تصيبه وربما تعاىل، هللا إىل منقطع الولد هذا إن
فامتثل يمسكها، أن عليه وعزمت إليه فدفعتها إليها. االحتياج وقت ليجدها الياقوتة هذه
عز — هللا لقي حتى غائبًا يزل ولم عنا، وغاب دنيانا لنا ترك ثم منها، وأخذها أمرها
إياه، أريتُه أن إىل أسري وجعلت معه فخرجت قربه. فأَِرني ُقْم قال: ثم نقيٍّا. تقيٍّا — وجل
إنا وقال: هللا استغفر غشيته من أفاق فلما عليه. مغشيٍّا وقع حتى وينتحب يبكي فجعل
يل إن املؤمنني، أمري يا له: فقلت الصحبة، سألني ثم بخري، له ودعا راجعون. إليه وإنا هلل

األبيات: هذه أنشدُت ثم العظات. أعظم ولدك يف

بَ��َل��ِدي ِف��ي أَْم��َس��يْ��ُت َوإِْن اْل��َغ��ِري��ُب أَنَ��ا أََح��ٍد إَِل��ى آِوي َف��َال اْل��َغ��ِري��ُب أَنَ��ا
أََح��ِد إَِل��ى يَ��أِْوي أََح��ٌد ِل��ي َوَل��يْ��َس َوَل��ٌد َوَال أَْه��ٌل َف��َال اْل��َغ��ِري��ُب أَنَ��ا
اْألَبَ��ِد َم��َدى َق��ْل��ِب��ي يُ��َف��اِرُق��َه��ا َف��َم��ا َوأُْع��ِم��ُرَه��ا بَ��ْل آِوي اْل��َم��َس��اِج��ِد إَِل��ى
اْل��َج��َس��ِد ِف��ي ال��رُّوِح ِب��بَ��َق��اءِ أَْف��َض��اِل��ِه َع��َل��ى اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َربِّ ل��ل��ِه َف��اْل��َح��ْم��ُد

والصبيان الفقيه حكاية

الصبيان، يُقِرئ وهو كتَّاب يف بفقيه مررُت قال: أنه الفضالء بعض عن يُحَكى ومما
فمارسته معه؛ وأجلسني إيلَّ فقام عليه فأقبلُت مليح، وقماش حسنة، هيئة يف فوجدته
هللا قوَّى له: فقلُت منه، يُراد ما كل يف كامل هو فإذا واللغة، والشعر والنحو القرآن يف
حسن، فيه يل يظهر يوم وكل مدة، عارشته ثم منك. يُراد ما بكل عارف فإنك عزمك،
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عىل اتفقوا العقالء أن مع الصبيان، يعلِّم فقيه من عجيب يشء هذا إن نفيس: يف فقلت
إليه فأتيت وأزوره، ده أتفقَّ قالئل أيام كل وكنت فارقته، ثم الصبيان. معلِّم عقل نقص
إنه فقالوا: جريانه فسألت مغلوًقا الكتَّاب فوجدت زيارته، من عادتي عىل األيام بعض يف
فخرجت وطرقته، بابه إىل فجئت نعزِّيه. أن علينا وجب نفيس: يف فقلت ميت. عنده مات
وحده. العزاء يف قاعد موالي إن فقالت: موالك. أريد فقلت: تريد؟ ما وقالت: جارية يل
دعيه لها: فقال وأخربته، فراحت يعزيك. أن يطلب فالنًا صديقك إن له قويل لها: فقلت
له: فقلت رأسه، بًا ومعصِّ وحده جالًسا فرأيته إليه فدخلُت الدخول، يف يل فأذنت يدخل.
الذي َمن له: قلت ثم بالصرب. فعليك منه، أحد لكل بد ال سبيل وهذا أجرك، هللا عظَّم
والدتك. قلُت: ال. فقال: والدك. لعله فقلت: إيلَّ. وأحبهم عيلَّ، الناس أعز فقال: لك؟ مات
قال: إليك؟ نسبته فما قلت: ال. قال: أقاربك. من أحد قلت: ال. قال: أخوك. قلت: ال. قال:
مما غريها يوجد قد له: قلت ثم عقله. قلَّة يف املباحث أول هذا نفيس: يف فقلُت حبيبتي.
فقلُت ال. أم منها أحسن غريها كان إْن أعرف حتى رأيتها ما أنا فقال: منها. أحسن هو
كنُت أني اعلم فقال: تراها؟ ال َمن عشقَت وكيف له: فقلت ثاٍن. مبحث وهذا نفيس: يف

البيت: بهذا يغني طريق عابر برجل وإذا الطاقة، يف جالًسا

َك��انَ��ا َك��الَّ��ِذي ُف��َؤاِدي َع��َل��يَّ ُردِّي َم��ْك��ُرَم��ًة ال��ل��ُه َج��َزاِك َع��ْم��ٍرو أُمَّ يَ��ا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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بالشعر الطريق يف املار الرجل غنَّى ملا قال: الفقيه أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الشعراء كان ما مثلها، الدنيا يف ما هذه عمرو أم أن لوال نفيس: يف قلت منه، سمعته الذي
البيت: هذا ينشد وهو الرجل ذلك عَربَ يومني بعد كان فلما بحبها، فتعلَّْقُت فيها. يتغزلون

اْل��ِح��َم��اُر َرَج��َع َوَال َرَج��َع��ْت َف��َال َع��ْم��ٍرو ِب��أُمِّ اْل��ِح��َم��اُر ذََه��َب إِذَا

وانرصفت فرتكته العزاء. يف وأنا أيام ثالثة ومىضيل عليها، فحزنت ماتت أنها فعلمت
عقله. قلَة قُت تحقَّ بعدما

عليه فدخل مكتب يف فقيه رجل كان أنه الصبيان، معلم عقل قلَّة من يُحَكى ومما
لطيًفا، فهيًما أديبًا شاعًرا لغويٍّا نحويٍّا فقيًها فرآه ومارسه، عنده وجلس ظريف، رجل
همَّ فلما كامل. عقل لهم ليس املكاتب يف الصبيان يعلِّمون الذين إن وقال: ذلك من ب فتعجَّ
ه وتوجَّ الضيافة، إىل فأجابه الليلة. هذه يف ضيفي أنت له: قال الفقيه عند من باالنرصاف
إىل يتحدثان ذلك بعد جلسا ثم ورشبا، فأكال بالطعام، له وأتى فأكرمه منزله، إىل صحبته
النوم، وأراد الضيف فاضطجع حريمه. إىل وطلع الفراش له ز جهَّ ذلك وبعد الليل، ثلث
أمر له حصل الشيخ إن له: فقالوا الخرب؟ ما فسأل: حريمه، يف ثار كثري برصاخ وإذا
عليه مغشيٍّا فرآه عليه ودخل له، فطلعوه له. طلعوني فقال: رمق. آِخر يف وهو عظيم،
عندي من طلعت أنت الحال؟ هذا ما له: قال أفاق فلما وجهه عىل املاء فرشَّ سائل، ودمه
بعدما إني أخي، يا له: فقال أصابك؟ فما البدن، صحيح وأنت الحظ من يكون ما غاية يف
هللا خلقه يشء كل نفيس: يف وقلت تعاىل، هللا مصنوعات يف أتذكر جلست عندك من طلعت
للنظر، والعينني للميش، والرجلني للبطش، اليدين خلق سبحانه هللا ألن نفع؛ فيه لإلنسان



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

فأخذت نفع، لهما ليس البيضتني هاتني إال جرٍّا، وهلمَّ … للجماع والذكر للسماع، واألذنني
قال: َمن صَدَق وقال: عنده من فنزل األمر. هذا يل فحصل وقطعتهما عندي كان موىس

العلوم. جميَع يعرف كان ولو كامل، عقل له ليس الصبيان يعلِّم فقيه كل إن
عىل يحتال كان وإنما القراءة، وال الخط يعرف ال كان املجاورين أحد أن أيًضا وُحِكي
فيه ويُقِرئ مكتبًا له يفتح أنه األيام من يوًما بباله فخطر الخبز، منها يأكل بِحيَل الناس
باب عىل وجلس عمامته، وكربَّ مكان، يف وعلَّقها مكتوبة، وأوراًقا ألواًحا فجمع الصبيان؛
فيظنون واألوراق األلواح وإىل عمامته، إىل وينظرون عليه يمرون الناس فصار املكتب؛
األوالد فصار اقرأ؛ ولهذا اكتب، لهذا يقول فصار بأوالدهم؛ إليه فيأتون جيد، فقيه أنه
بامرأة وإذا عادته، عىل املكتب باب عىل جالس يوم ذات هو فبينما بعًضا. بعضهم يعلِّم
لها ألقرأ تقصدني املرأة هذه أن بد ال باله: يف فقال مكتوب، وبيدها بعيد من مقبلة
بالنزول وهمَّ الخط؟ قراءة أعرف ال وأنا معها عميل يكون فكيف معها، الذي املكتوب
الظهر أصيل أن أريد لها: فقال أين؟ إىل له: وقالت ينزل، أن قبل فلحقته منها ليهرب
أسفله، أعاله وجعل منها فأخذه الكتاب. هذا يل فاقرأ بعيد، الظهر له: فقالت وأعود.
وكان غيًظا، ويُظِهر أخرى، تارًة حواجبه ويرقِّص تارًة، عمامته ويهزُّ إليه، ينظر وصار
قالت الحالة تلك عىل الفقيه رأت فلما عنده، من إليها ُمرَسل والكتاُب غائبًا، املرأة زوج
له: فقالت مات. إنه يل يقول أن يستحي الفقيه وهذا مات، زوجي أن شكَّ ال نفسها: يف
فقال ثيابي؟ أشقُّ هل املرأة: له فقالت وسكت، رأسه فهزَّ يل. فُقْل مات كان إن سيدي، يا
يده من الكتاب فأخذت اْلِطِمي. لها: فقال وجهي؟ عىل ألطم هل له: فقالت ي. شقِّ لها:
عن فسألوا البكاء جريانها بعض فسمع وأوالدها، هي تبكي وصارت منزلها، إىل وعادت
ألن كذب؛ كالم هذا إن الرجل: فقال زوجها. بموت كتاب جاءها إنه لهم: فقيل حالها
أيام عرشة بعد وأنه وعافية، بخري طيب أنه فيه يخرب باألمس مكتوبًا يل أرَسَل زوجها
فجاءت جاءك؟ الذي الكتاب أين لها: وقال املرأة إىل وجاء ساعته من فقام عندها. يكون
أيام عرشة وبعد وعافية، بخري طيب فإني بعُد، أما فيه: وإذا وقرأه، منها فأخذه إليه، به
الفقيه، إىل به وعادت الكتاب فأخذت ومكمرة. ملحفة إليكم أرسلُت وقد عندكم، أكون
زوجها، سالمة من جارها قاله بما وأخربَتْه معي؟ فعلتَه الذي عىل حملك ما له: وقالت
فإني اعذريني؛ حرمة يا ولكن صدقت، لقد لها: فقال ومكمرة، ملحفة إليها أرسل وأنه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك مغتاًظا. الساعة تلك يف كنت
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معي؟ فعلتَه الذي عىل حملك ما للفقيه: قالت املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف ملفوفة املكمرة ورأيت الخاطر، مشغول مغتاًظا الساعة تلك يف كنت إني لها: فقال
معذور. أنت له: فقالت الحيلة، تعرف ال املرأة وكانت نوه. وكفَّ مات أنه فظننُت امللحفة،

وانرصفت. منه الكتاب وأخذت

متخفيًا خرج ملك حكاية

عظيمة قرية إىل فوصل رعيته، أحوال عىل ليطَّلع مستخفيًا خرج امللوك من ملًكا أن وُحِكي
إليه فخرجت ماء، وطلب القرية دور من دار بباب فوقف عطش، وقد منفرًدا، فدخلها
نفسها، عن فراودها بها افتتن إليها نظر فلما فرشب، إيَّاه فناولته ماء بكوز جميلة امرأة
هذا يف انظر وقالت: كتابًا له وأخرجت وأجلسته، بيتها به فدخلت به، عارفة املرأة وكانت
الزنا، عن الزجر فيه وإذا الكتاب يف يطالع فجلس إليك. وأرجع أمري أُصِلح أن إىل الكتاب
الكتاب وأعطاها باملرأة وصاح هللا، اىل وتاب جلده فاقشعرَّ العذاب؛ من ألهله هللا أعدَّه وما
أخاف نفسه: يف وقال ، فتحريَّ بالخرب أخربته حرض فلما غائبًا، املرأة زوج وكان وذهب.
مدة، ذلك عىل ومكث ذلك، بعد وطئها عىل يتجارس فلم فيها. امللك غرض وقع يكون أن
يديه بني مثلوا فلما امللك، إىل فرفعوه زوجها، مع لها حصل بما أقاربها املرأة فأعلمت
مدة، فزرعها للزراعة أرًضا منَّا استأجر الرجل هذا إن امللك، هللا أعزَّ املرأة: أقارب قال
الرضر حصل وقد يزرعها، هو وال يزرعها، مَلن نؤاجرها حتى يرتكها هو فال عطَّلها ثم
ما امللك: فقال فسَدْت. تُزَرع لم إذا األرض ألن التعطيل؛ بسبب فسادها فنخاف لألرض



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

بْيان. الصِّ فيه ويُقِرئ مكتبًا، له يفتح أنه األيام من يوًما بباله فخطر

األرض دخل قد األسد أن بلغني قد إنه امللك، هللا أعزَّ فقال: أرضك؟ زرع من يمنعك الذي
امللك ففهم منه. وأخاف باألسد، يل طاقَة ال أنه لعلمي منها، الدنوِّ عىل أقدر ولم فِهبْته
باَرَك فازرعها الزرع طيبة وأرضك األسد، يََطأْها لم أرضك إن هذا، يا له: وقال القصة

ورصفهم. حسنة بصلة ولزوجته له أمر ثم عليها. يعدو ال األسد فإن فيها، لك هللا
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الرخِّ وفرخ املغربي الرحمن عبد حكاية

فألقته والبحار، القفار وجاب األقطار، ساَفَر كان املغرب أهل من رجًال أن يُحَكى ومما
جناح من ريشة قصبة ومعه بلده إىل رجع ثم طويلة، مدة فيها وأقام جزيرة يف املقادير
قربة تسع القصبة تلك وكانت الوجود، إىل منها يخرج ولم البيضة يف وهو الرخِّ فرخ
الناس وكان باع، ألف البيضة من خروجه حني الرخ فرخ جناح طول إن وقيل ماء،
املغربي، الرحمن عبد اسمه الرجل هذا وكان رأوها، حني القصبة تلك من بون يتعجَّ
سافر أنه من ذكره ما منها بالعجائب، يحدِّث وكان هناك، إقامته لكثرة بالصيني واشتهر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … الصني بحر يف
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بالعجائب، يحدِّث كان الصيني املغربي الرحمن عبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بهم فرست بُْعد، عىل جزيرة فرأوا جماعة، مع الصني بحر يف سافر أنه من ذكره ما منها
ماءً ليأخذوا السفينة تلك أهل إليها فخرج واسعة، عظيمة فرأوها الجزيرة تلك عىل املركب
عظيمة قبة الجزيرة يف فرأوا معهم، الرجل وذلك والقرب والحبال الفئوس ومعهم وحطبًا،
الرخ، بيضة فوجدوها منها ودنوا قصدوها رأوها فلما ذراع، مائة طولها ملَّاعة بيضاء
فوجدوه ، الرخِّ فرخ عن ْت انَشقَّ حتى والخشب والحجارة بالفئوس يرضبونها فجعلوا
أنه مع بتعاونهم، إال منه نتفها عىل يقدروا ولم جناحه من ريشه فنتفوا الشامخ، كالجبل
وحملوه الفرخ لحم من عليه قدروا ما أخذوا ثم الفرخ، ذلك يف الريش خلف يتكامل لم
إىل الليل طول وسافروا املركب، قلوع وحلوا القصبة حد من الريشة أصل وقطعوا معهم،
إذ كذلك هم فبينما بهم، سائرة وهي السفينة لتلك مسعفة الريح وكانت الشمس، طلوع
فلما السفينة، من أكرب العظيم كالجبل صخرة رجَليْه ويف العظيمة، كالسحابة الرخُّ أقبل
السفينة وكانت الناس، من بها َمن وعىل عليها الصخرة ألقى الجو يف وهو السفينة حاذى
وكتب عظيم، هول لوقوعها وكان البحر، يف الصخرة فوقعت فسبقت الجري يف ُمِرسعة
بيض مشايخ فيهم وكان وأكلوه، اللحم ذلك وطبخوا الهالك، من اهم ونجَّ السالمة لهم هللا
الذين القوم من أحد ذلك بعد يَِشب ولم اسودَّْت قد لحاهم وجدوا أصبحوا فلما اللحى،
عنهم، املشيب وامتناع إليهم شبابهم عود سبب إن يقولون: وكانوا اللحم، ذلك من أكلوا
لحم ذلك سبب يقول: وبعضهم النشاب، شجرة من كان القدر به حرَّكوا الذي العود أن

العجب. أعجب من وهذا الرخ. فرخ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

هند واألمرية زيد بن عدي حكاية

يف خرجت وقد هنًدا، ى تُسمَّ بنت له كان العرب ملك املنذر بن النعمان أن يُحَكى ومما
عاًما، عرش أحد العمر من ولها البيضاء، البيعة يف لتتقرَّب النصارى عيد وهو الفصح يوم
الحرية إىل َقِدم قد زيد بن عدي كان اليوم ذلك ويف وزمانها، عرصها بنات أجمل وكانت
حلو القامة، مديد وكان ليتقرب، البيضاء البيعة فدخل النعمان، إىل بهدية كرسى عند من
النعمان بنت هند مع وكان قومه، من جماعة ومعه الخد، نقي العينني، حسن الشمائل،
رأته فلما إليه، الوصول يمكنها ال ولكنها عديٍّا، تعشق مارية وكانت مارية، ى تُسمَّ جارية
هند: قالت تزيََّن. َمْن كلِّ من أحسن وهللا فهو الفتى، هذا إىل انظري لهند: قالت البيعة يف
منه دنْوُت إْن يعرفني أن أخاف النعمان: بنت هند قالت زيد. بن عدي قالت: هو؟ وَمن
يمازح وهو منه فدنَْت ؟ قطُّ رآك وما يعرفك أين ومن مارية: قالت قريب. من أراه حتى
من عليه وما لسانه، وفصاحة كالمه وُحْسن بجماله عليهم برع وقد معه، الذين الفتيان
مارية عرفت فلما لونها، وتغريَّ عقلها واندهش به افتتنت إليه نظرت فلما الفاخرة، الثياب
بها، افتتن كالمها وسمع إليها نظر فلما وانرصفت، فكلََّمتْه كلِّميه. لها: قالت إليه، ميلها
بعضهم إىل فأرس الفتيان، عليه أنكر حتى لونه، َ وتغريَّ قلبه، وارتجف عقله، واندهش
النعمان، بنت هند أنها وأخربه إليه عاد ثم خلفها فمىض خربها، له ويكشف يتبعها أن

البيتني: هذين أنشد ثم عشقه، شدة من الطريق أين يدري ال وهو البيعة من فخرج

َم��ِس��ي��َرا اْل��ِب��َق��اِع إَِل��ى ��ا تَ��ُؤمَّ إِْن تَ��يْ��ِس��ي��َرا ِزْدتُ��َم��ا َخ��ِل��ي��ِل��ي يَ��ا
تَ��ْخ��ِب��ي��َرا َوَخ��بِّ��َرا ُروَح��ا ثُ��مَّ ِل��ِه��نْ��ٍد ِديَ��اٍر َع��َل��ى ِل��ي َع��رَِّج��ا

وأدرك النوم. طعم يذق لم قلًقا ليلته وبات مكانه، إىل ذهب شعره من فرغ فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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قلًقا ليلته وبات بيته إىل ذهب شعره من فرغ ملا عديٍّا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يلتفت ال ذلك قبل وكان لها هشَّ رآها فلما مارية، له تعرََّضْت أصبح فلما النوَم، يَذُِق لم
تسأليني ال فوهللا اذكريها، قال: إليك. حاجة يل إن قالت: مرادك؟ ما لها: قال ثم إليها،
برشط بذلك لها فسمح الخلوة، إليه حاجتها وأن تهواه أنها فأخربته إياه. أعطيتُِك إال شيئًا
الحرية دروب بعض يف خمار حانوت وأدَخَلها وبينه، بينها وتجمع هند يف تحتال أن
يل وكيف قالت: عديٍّا؟ تري أن تشتهني أََما لها: فقالت هند وأتَْت خرجت ثم وواَقَعها،
أو كذا بمكان أعده أنا فقالت: البارحة؟ من قرار يل يقر وال إليه، الشوق أقلقني وقد بذلك،
املوضع، ذلك عىل معها واتفقت شئِت. ما افعيل هند: فقالت القرص. من إليه وتنظرين كذا،
إْن مارية، يا قالت: ثم أعاله، من تسقط أن كادت رأته فلما عليه، فأرشفت عدي فأتى
وأَْدَخْلنَها وصائفها فحملنها عليها، مغشيٍّا وقَعْت ثم هلكُت. الليلة هذه يف عيلَّ تُدِخليه لم
إنها له: وذكرت الحديث، وأصدقته بخربها وأخربته النعمان إىل مارية فبادرت القرص،
عاًرا ذلك ويكون عشقه، من وماتت افتضحت به يزوِّجها لم إْن أنه وأعلَمتْه . ِبُعَديٍّ هاَمْت
يف يفكِّر ساعة النعمان فأطرق به؛ تزويجها إال األمر ذلك يف حيلَة ال وأنه العرب، بني عليه
أبتَِدئَه أن أحب ال وأنا به، تزويجها يف الحيلة وكيف ويلك، قال: ثم مراًرا واسرتجع أمرها،
حيث من ذلك يف أحتال فأنا فيها، رغبًة وأكثر منها عشًقا أشد هو فقالت: الكالم؟ بذلك
وأخربته ُعَديٍّ إىل ذهبت إنها ثم امللك. أيها نفسك تفضح وال أمره، عرفَت أنك يعلم ال
غري فإنه منه، فأخطبها الرشاب منه أخذ فإذا إليه، امللك ادُع ثم طعاًما اصنع له: وقالت
إال جئتَُك ما له: فقالت بيننا. للعداوة سببًا فيكون ذلك يُغِضبه أن أخىش فقال: َك. رادِّ
أن منه أطلب له: وقالت النعمان إىل رجَعْت ذلك وبعد معه. الحديث من فرغُت بعدما
يتغدى أن سأله أيام بثالثة ذلك بعد النعمان إن ثم بأس. ال لها: فقال بيته. يف يضيفك



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

قام مأخذه، الرشاب منه أخذ فلما النعمان إليه ذهب ثم ذلك، إىل فأجابه أصحابه، عنده
ثالث عنده فمكثت أيام، ثالثة بعد إليه ها وضمَّ إياها وزوََّجه فأجابه منه، فخطبها ُعَديٌّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وأهناه. عيش أرغد يف وهما سنني
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سنني ثالث املنذر بن النعمان بنت هند مع مكث ُعَديٍّا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عليه فَوَجَدْت وقتله، ُعَديٍّ عىل غضب ذلك بعد النعمان إن ثم وأهناه، عيش أرغد يف وهما
تندبه وجلست فيه بَْت وترهَّ الحرية ظاهر يف ديًرا لها بَنَْت إنها ثم عظيًما، َوْجًدا هند

الحرية. ظاهر يف اآلن إىل معروف وديرها ماتت، حتى وتبكيه

الوليد وابن والجارية الخزاعي دعبل حكاية

أََر لم جارية بي مرَّْت إذ الكرخ بباب جالًسا كنُت قال: الخزاعي دعبل أن يُحَكى ومما
وقع فلما بتثنيها، الناظرين وتسبي مشيتها يف تنثني وهي ا، َقدٍّ أعدل وال منها أحسن
فأنشدُت صدري، من قلبي طار قد أنه وآنست فؤادي، وارتجف بها افتتنُت عليها برصي

البيت: هذا لها معرًضا

انْ��ِق��بَ��اُض ِب��ِه َج��ْف��ِن��ي َونَ��ْوُم انْ��ِف��َض��اُض ِب��َه��ا َع��يْ��ِن��ي ُدُم��وُع

البيت: بهذا برسعة وأجابتني بوجهها، واستداَرْت إيلَّ فنظَرْت

اْل��ِم��َراُض اْألَْع��يُ��ُن ِب��َل��ْح��ِظ��َه��ا َدَع��تْ��ُه ِل��َم��ْن َق��ِل��ي��ٌل َوذَا

البيت: هذا ثانيًا فأنشدتُها منطقها، وُحْسن جوابها برسعة فأدهشتني

ُم��َف��اُض َدْم��ُع��ُه الَّ��ِذي َع��َل��ى َق��ْل��ٍب َع��ْط��ُف ِل��َم��ْوَالي َف��َه��ْل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

البيت: بهذا ف توقُّ غري من برسعة فأجابتني

ِق��َراُض بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا َف��اْل��ُودُّ ِم��نَّ��ا اْل��ِوَداَد تَ��ْه��َوى ُك��نْ��َت إِْن

بالشعر فعدلُت وجهها، من أبهج رأيت وال كالمها، من أحىل قطُّ أذني يف دخل فما
البيت: هذا لها فقلُت بكالمها، وعجبًا لها امتحانًا القافية عن

ُم��ْش��تَ��اِق إَِل��ى ُم��ْش��تَ��اًق��ا َويَ��ُض��مُّ ِب��تَ��َالِق يَ��ُس��رُّنَ��ا ال��زََّم��اَن أَتَ��َرى

غري من برسعة وأجابتني ثَْغرها، من أحىل وال فمها، من أحسن رأيُت فما َمْت فتبسَّ
البيت: بهذا ف توقُّ

ِب��تَ��َالِق َف��ُس��رُّنَ��ا ال��زََّم��اُن أَنْ��َت بَ��يْ��نَ��نَ��ا َولِ��ل��تَّ��َح��كُّ��ِم ِل��ل��زََّم��اِن َم��ا

يل يسمح الزمان أن أظن كنُت ما لها: وقلت يديها، أقبِّل ورصُت مرسًعا فنهضُت
عيلَّ، تعطًُّفا منك بفضٍل بل مستكرهة، وال مأمورة غري أثري فاتَّبعي الفرصة، هذه بمثل
بن مسلم وكان ملثلها، أرضاه منزل الوقت ذلك يف إيلَّ يكن ولم خلفي، وهي وليُت ثم
عليه فسلَّْمُت إيلَّ خرج الباب عليه قرعُت فلما فقصدته، حسن منزل وله يل صديًقا الوليد
عنده فصادفنا فدخلنا ادخل. وكرامًة، حبٍّا فقال: اإلخوان. َخر تُدَّ الوقت هذا ملثل وقلُت:
طعام من إليه تحتاج ما وُخذْ وِبْعه السوق إىل به اذهب وقال: منديًال يل فدفع عرسة،
ثم وغريه، طعام من إليه نحتاج ما وأخذت وِبْعتُه السوق إىل مرسًعا فمضيُت وغريه.
هللا كافاَك يل: وقال إيلَّ وثب بي أَحسَّ فلما رسداب، يف بها خال قد مسلًما فرأيت رجعت
القيامة. يوَم حسناتك يف حسنًة وجعله ثوابه ولقاك معي، صنعَت ما جميل عىل عيلٍّ أبا يا
أصنع ما أَْدِر ولم قوله فغاظني وجهي، يف الباَب وأغَلَق والرشاب، الطعام مني تناَوَل ثم
َمن عيلٍّ، أبا يا بحياتي قال: الحالة تلك عىل رآني فلما رسوًرا، يهتَزُّ الباب خلف قائم وهو

البيت: هذا أنشأ الذي

اْألَْط��َراِف َط��اِه��َر اْل��َق��ْل��ِب ُج��نُ��َب َرِف��ي��ِق��ي َوبَ��اَت َدْرِع��َه��ا ِف��ي ِب��تُّ
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البيت: هذا منشئ هو وقلُت: منه غيظي فاشتدَّ

َم��نَ��اِف ُع��لُ��وِّ َع��َل��ى أَنَ��اَف��ْت َق��ْد َق��ْرٍن أَْل��ُف ِح��َزاِم��ِه ِف��ي َل��ُه َم��ْن

فلما يتكلم، ال ساكت وهو مروءته، وقلة فعله قبيح عىل وأسبُّه أشتمه جعلت ثم
وأنفقُت مندييل وبعُت منزيل دخلُت إنما أحمق، يا ويلك وقال: َم تبسَّ له، سبِّي من فرغت
لقد وهللا أََما له: فقلُت إليها، وانرصف تركني ثم قوَّاد؟ يا تغضب َمن فعىل دراهمي،
يف أثره أجد شديٍد همٍّ يف وأنا بابه عن وانرصفُت والقوادة. الحماقة إىل نسبتي يف صدقَت

خربًا. لها سمعُت وال بها أظفر ولم هذا، يومي إىل قلبي

واملغني املوصيل إسحاق حكاية

دار مالزمة من ضجرت أنني اتفق قال: املوصيل إبراهيم بن إسحاق أن يُحَكى ومما
الصحراء أطوف أن عىل وعزمت النهار، بكرة وخرجت فركبت بها، والخدمة الخليفة
بعض يف بكَّرت أنني فعرِّفوه غريه أو الخليفة رسول جاء إذا لغلماني: وقلت ج، وأتفرَّ
َحِمي وقد املدينة، يف وطفت وحدي مضيت ثم ذهبت. أين تعرفون ال وأنكم مهماتي،
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … بالحرم يُعَرف شارع يف فوقفت النهار

املباح.
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وقفت النهار َحِمي ملا قال: املوصيل إبراهيم بن إسحاق أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل بارز رحب جناح للدار وكان الشمس، حرِّ من ألستظل بالحرم يُعَرف شارع يف
وتحتها راكبة، جارية عليه فرأيت حماًرا، يقود أسود خادم جاء حتى ألبث فلم الطريق،
قواًما لها ورأيت بعده، غاية ال ما الفاخر اللباس من وعليها بالجواهر، مكلَّل منديل
مغنية. إنها يل: فقال املارين بعَض عنها فسألت ظريفة، وشمائل فاتًرا، وطرًفا حسنًا،
إنها ثم دابتي، ظهر عىل أستقرَّ أن قدرُت وما إليها، نظري عند قلبي بحبِّها تعلََّق وقد
فبينما إليها. بها ل أتوصَّ حيلة يف أتفكَّر فجعلُت بابها، عىل واقًفا كنت التي الدار دخلت
ونزلت فنزال الدار، صاحب لهما فأَِذن فاستأذنا جميالن شابَّان رجالن أقبل إذ واقف أنا
بالطعام فأتى ساعًة فجلسنا دعاني، الدار صاحب أن فظنَّا صحبتهما، ودخلت معهما،
ورشبنا، فغنَّت عود يدها ويف الجارية خرجت ثم أيدينا، بني الرشاب وضع ثم فأكلنا،
فقال: يعرفاني، ال أنهما فأخرباه عنِّي الرجلني املنزل صاحب فسأل حاجة، ألقيض وقمت
الجارية فغنَّت مكاني، يف فجلسُت جئُت ثم عرشته. فأجملوا ظريف ولكنه طفييلٌّ، هذا

البيتني: هذين وأنشدت لطيف، بلحن

اْل��ُج��ْؤذُِر َغ��يْ��ُر اْل��َم��ْك��ُح��وُل َواْل��ُج��ْؤذُُر َغ��َزاَل��ٍة َغ��يْ��ُر َوْه��َي ِل��ْل��َغ��َزاَل��ِة ُق��ْل
ُم��ذَكَّ��ِر َغ��يْ��ِر اْل��َخ��َط��َواِت َوُم��َؤنَّ��ِث ُم��َؤنَّ��ٍث َغ��يْ��ِر اْل��َخ��َل��َواِت ِل��ُم��ذَكَّ��ِر



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

غريبة، بألحان شتَّى ُطرًقا غنَّْت ثم ذلك. وأعجبهم القوم ورشب حسنًا، أداءً فأدته
البيتني: هذين وأنشدت يل، هي طريقة جملتها من وغنَّت

اْألََواِن��ُس َف��اَرَق��تْ��َه��ا َواِرُس ال��دَّ ال��طُّ��لُ��وُل
َط��اِم��ُس َق��ْف��َراءُ َف��ْه��َي أُنْ��ِس��َه��ا بَ��ْع��َد أَْوَح��َش��ْت

القديم من غريبة بألحان شتَّى ُطرًقا غنت ثم األوىل. من فيها أصلح أمرها فكان
البيتني: بهذين يل هي طريقة أثنائها يف وغنَّت والحديث،

َج��اِن��بَ��ا َع��نْ��َك َونَ��أَى َع��اِت��بَ��ا َص��دَّ ِل��َم��ْن ُق��ْل
َالِع��بَ��ا ُك��نْ��َت َوإِْن ـ��َت بَ��َل��ْغ��ـ الَّ��ِذي بَ��َل��ْغ��َت َق��ْد

أصفق طفيليٍّا رأينا ما وقال: الرجلني أحُد عيلَّ فأقبََل لها، حه ألصحِّ منها فاستعْدتُُه
ومقرتح. طفييل املثل: فيك صحَّ وقد اقرتحَت؟ حتى ل بالتطفُّ ترىض أََما منك، وجًها
الصالة إىل قاموا ثم ينكف، فال عني ه يكفُّ صاحبه فجعل أُِجبْه، ولم حياءً فأطرْقُت
إىل وعدت محكًما، إصالًحا وأصلحته طرَفيْه وشددُت العود وأخذُت قليًال، فتأخرُت
والتعنيف، عيلَّ اللوم إىل الرجل ذلك رجع الصالة من فرغنا وملا معهم، فصليَُّت موضعي
جسَّ َمن وقالت: حاله فأنكرت ته وجسَّ العوَد الجاريُة فأخذَِت صامت؛ وأنا عربدته يف ولجَّ
الصناعة؛ يف متقدِّم حاِذٌق ه جسَّ لقد وهللا بىل قالت: منا. أحٌد ه جسَّ ما فقالوا: عودي؟
فقالت: أصلحتُه. الذي أنا لها: فقلُت صنعته. يف حاذٍق إصالَح وأصلحه أوتاَره، أحَكَم ألنه
أن تكاد صعبة، عجيبة طريقة عليه ورضبت فأخذته عليه. وترضب تأخذه أن عليك باهلل

األبيات: هذه عليه وأنشدت األموات، وتُْحِيَي األحياءَ تُِميَت

َواْح��تَ��َرَق ِب��ال��نَّ��اِر َف��اْك��تَ��َوى ِب��ِه أَِع��ي��ُش َق��ْل��ٌب ِل��ي َوَك��اَن
ُرِزَق َم��ا ِل��ْل��َع��بْ��ِد إِنَّ��َم��ا َم��َح��بَّ��تَ��َه��ا أُْرَزْق َل��ْم أَنَ��ا
َع��ِش��َق َم��ْن َش��كَّ َال ذَاَق��ُه َه��ًوى َط��ْع��َم ذُْق��ُت َم��ا يَ��ُك��ْن إِْن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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شعري من فرغت ملا قال: املوصيل إبراهيم بن إسحاق أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عليك باهلل وقالوا: يدي بني وجلسوا موضعه، من ووثب إال الجماعة من أحٌد يَبَْق لم
وغنَّيت الرضبات، أحكمُت ثم وكرامة. حبٍّا لهم: فقلُت آَخر. صوتًا لنا تغني أن سيدنا يا

األبيات: بهذه

َج��اِن��ِب ُك��لِّ ِم��ْن اْألَْح��َزاُن ِب��ِه أَنَ��اَخ��ْت ِب��ال��نَّ��َواِئ��ِب ذَاِئ��ٍب ِل��َق��ْل��ٍب َم��ْن أََال
َوال��تَّ��َراِئ��ِب اْل��َح��َش��ا بَ��يْ��َن ��بِّ ال��صَّ َدُم ِب��َس��ْه��ِم��ِه ُف��َؤاِدي َراِم��ي َع��َل��ى َح��َراٌم
اْل��َك��َواِذِب ال��ظُّ��نُ��وِن ِض��ْم��ِن ِم��ْن اْل��بَ��يْ��ِن َع��َل��ى اْق��ِت��َرابَ��ُه أَنَّ اْل��بَ��يْ��ِن يَ��ْوَم تَ��ِب��ي��ُن
َوُم��َط��اِل��ِب ثَ��اِئ��ٍر ِم��ْن ِل��َدِم��ي َف��َه��ْل أََراَق��ُه َم��ا اْل��َه��َوى َل��ْوَال َدًم��ا أََراَق

عىل بنفسه رمى ثم قدَميْه، عىل وقام إال منهم أحٌد يَبَْق لم شعره من فرغ فلما
أالَّ عليك باهلل فقالوا: يدي، من العود فرميت قال: الطرب. من أصابه ما شدة من األرض
أزيدكم قوم، يا لهم: فقلت نعمته. من تعاىل هللا زادك آَخر صوتًا وزدنا هذا، بنا تفعل
ألتيه إني وهللا املوصيل، إبراهيم بن إسحاق أنا أنا، َمن وأعرِّفكم وآَخر، وآَخر آَخر صوتًا
نطقُت ال فوهللا اليوم، هذا يف أكره ما غليَظ أسمعتموني قد وأنتم طلبني، إذا الخليفة عىل
من صاحبه: له فقال بينكم. من العربيد هذا تُخِرجوا حتى معكم جلسُت وال بحرف
التي األصوات وغنَّيت العود فأخذُت وأخرجوه، بيده أخذوا ثم عليك. وخفُت حذَّْرتُك، هذا
قلبي، يف وقَعْت قد الجارية أن الدار صاحب إىل أرسرُت ثم صنعتي، من الجارية غنَّتْها
شهًرا، عندي تقيم أن قال: هو؟ وما فقلت: برشط. لك هي الرجل: فقال عنها. يل صربَ وال
ال شهًرا عنده فأقمت ذلك. أفعل نعم، فقلت: لك. وُحلل حيلٍّ من بها يتعلَّق وما والجارية
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انقىض فلما خربًا. يل يعرف وال موضع، كل يف عيلَّ يفتش والخليفة أنا؟ أين أحٌد يعرف
فجئُت آَخر، خادًما وأعطاني النفيسة، األمتعة من بها يتعلق وما الجارية يل سلَّم الشهر
إىل ركبُت ثم بالجارية. فرحي شدة من بأرسها الدنيا ُحْزُت قد وكأني منزيل إىل بذلك
فأخربته كنَت؟ أين إسحاق! يا ويحك يل: قال يديه بني حرضت فلما وقتي، من املأمون
الخليفة، إليه فأرسل داره، عىل فدللتهم الساعة. هذه يف الرجل بذلك عيلَّ فقال: بخربي.
تَُعان أن والرأي مروءة، ذو رجل أنت له: فقال بها، فأخربه القصة عن سأله حرض فلما
فأحرضتها الجارية. أحرض إسحاق يا يل: وقال درهم ألف بمائة له فأمر مروءتك. عىل
يوم كل يف نوبة عليها جعلُت قد فقال: عظيم، رسور منها له فحصل وأطربته، له فغنَّت
لقد فوهللا درهم، ألف بخمسني لها أمر ثم الستارة. وراء من وتغني فتحرض خميس،

الركبة. تلك يف وأربحت ربحت

حَزانَى اق عشَّ ثالثة حكاية

أخبار فتذاكرنا األدب، أهل من جماعة وعندي يوًما جلست قال: العتي أن يُحَكى ومما
شيخ الجماعة ويف شيئًا، يقول منَّا كلٌّ فجعل املِحبِّني، أخبار إىل الحديث بنا ونزع الناس
لم حديثًا أحدِّثكم هل الشيخ: ذلك فقال به، أخَربَ إال يشءٌ منهم أحٍد عند يَبَْق ولم ساكت،
ال ونحن شابٍّا، تهوى وكانت ابنة يل كانت أنه اعلموا قال: نعم. قلنا: ؟ قطُّ مثله تسمعوا
األيام بعض يف فحرضت ابنتي، تهوى القينة وكانت قينة، يهوى الشاب وكان بها، نعلم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … الشاب ذلك فيه مجلًسا
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ذلك فيه مجلًسا األيام بعض يف فحرضُت قال: الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البيتني: بهذين القينة فغنَِّت والقينة، الشاب

اْل��بُ��َك��ا اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن َع��َل��ى اْل��َه��َوى ذُلِّ َع��َالَم��اُت
ُم��ْش��تَ��َك��ى يَ��ِج��ْد َل��ْم إِذَا َع��اِش��ٌق ِس��يَّ��َم��ا َوَال

من القينة فقالت أموت؟ أن يل أفتأذني سيدتي، يا وهللا أحسنِت الشاب: لها فقال
عينه، وأغمض وسادة عىل رأسه الشاب فوضع فُمْت. عاشًقا كنَت إْن نعم، السرت: وراء
وتنكدنا الرسور علينا وتكدر عليه فاجتمعنا ميت، هو فإذا حرَّْكنَاه إليه القدح وصل فلما
غري يف إليهم انرصفت حيث أهيل عيلَّ أنَكَر منزيل إىل رسُت فلما ساعتنا، من وافرتقنا
كالمي ابنتي فسمَعِت بذلك، ألعجبهم الشاب أمر من كان بما فأخربتُهم املعتاد، الوقت
املجلس ذلك ودخلت خلفها فقمُت آَخر، مجلًسا ودخلت فيه أنا الذي املجلس من فقامت
فأخذنا ميتة، هي فإذا فحرَّْكتُها الشاب، حال من وصفُت ما مثاِل عىل متوسدة فوجدتها
وإذا الجبانة طريق يف رصنا فلما الشاب، بجنازة وغدوا بجنازتها وغدونا تجهيزها يف
فعلت ابنتي موُت بلغها حني فإنها القينة؛ جنازة هي فإذا عنها فسألنا ثالثة، بجنازة نحن
اق. العشَّ أخبار من ُسِمع ما أعجب وهذا واحد، يوم يف الثالثة فدفنا فماتت، فعلت ما مثل

طيٍّ بني اق عشَّ حكاية

طلب يف خرجُت قال: أنه تميم بني من رجل عن حكى عدي بن القاسم أن يُحَكى ومما
أحد يف وإذا اآلَخر، من قريب أحدهما بفريقني، فرأيُت طيٍّ بني مياه عىل فوردُت ضالَّة،
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نهكه قد شابٍّا الفريقني أحد يف فرأيُت ْلُت فتأمَّ اآلَخر، الفريق أهل كالم مثل كالم الفريقني
األبيات: هذه ينشد هو وإذا أتأمله أنا فبينما البايل، الشن مثل وهو املرض،

ُص��ُدوُد أَْم ِب��اْل��َم��ِل��ي��َح��ِة أَبُ��ْخ��ٌل تَ��ُع��وُد َال ِل��ْل��َم��ِل��ي��َح��ِة َم��ا أََال
يَ��ُع��وُد ِف��ي��َم��ْن تُ��َرْي َال َل��ِك َف��َم��ا َج��ِم��ي��ًع��ا أَْه��ِل��ي َف��َع��اَدِن��ي َم��ِرْض��ُت
اْل��وَِع��ي��ُد يُ��نَ��ْه��ِن��ْه��ِن��ي َوَل��ْم إَِل��يْ��ِك أَْس��َع��ى ِج��ئْ��ُت اْل��َم��ِري��َض��َة ُك��نْ��ِت َف��َل��ْو
َش��ِدي��ُد َس��َك��ِن��ي يَ��ا ْل��ِف اْإلِ َوَف��ْق��ُد َوْح��ِدي َف��بَ��ِق��ي��ُت ِم��نْ��ُه��ُم��و َع��ِدْم��تُ��ِك

وجعلت أهلها، وتبعها نحوه فبادرْت اآلَخر، الفريق من جارية كالمه فسمَعْت
فجعل به، وتعلَّقوا فريقه أهل إليه فباَدَر نحوها، فوثب الشاب بها فأحسَّ تضاربهم؛
منهما واحد كل وقصد تخلََّصا، حتى فريقها من نفسها تجذب وهي منهم نفسه يجذب
شهرزاد وأدرك ميتنَْي. األرض إىل خرَّا ثم وتعانََقا، الفريقني بني التقيَا حتى صاحبه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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خرَّا وتعانََقا، الفريقني بني التَقيَا ملا والشابة الشاب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شديًدا بكاء وبكى واسرتجع عليهما ووقف األخبية تلك من شيخ فخرج ميتنَْي، األرض إىل
بينكما َألجمعن حياتكما، حال يف تُجَمَعا لم كنتما لنئ وهللا تعاىل، هللا رحمكما قال: ثم
واحد، جدث لهما وحفر واحد، كفن يف نَا وُكفِّ َال فُغسِّ بتجهيزهما، أمر ثم املوت. بعد
رأيته إال أنثى وال ذكر الفريقني يف يَبَْق ولم القرب، ذلك يف ودفنوهما الناس عليهما وصىلَّ
بهما بلغ أخي، ابن وهذا ابنتي هذه يل: فقال عنهما الشيخ فسألت ويلطم، عليهما يبكي
العار من خشيُت قال: لبعضهما؟ زوَّْجتُهما فهال هللا، أصلحهما فقلت: رأيت. ما إىل الحب

العشاق. أخبار عجائب من وهذا فيهما. اآلن وقعت وقد والفضيحة،

املجنون العاشق حكاية

بدير فمررنا حاجة، إىل جماعة مع الربيد قصدت قال: املربد العباس أبا أن يُحَكى ومما
ينطق مجنون رجل فيهم مجانني، الدير يف إن وقال: رجل فجاءنا ظله، يف فنزلنا هرقل
رجًال فرأينا الدير، ودخلنا جميًعا فنهضنا كالمه. من بْتُم َلتعجَّ رأيتموه فلو بالحكمة،
فسلَّْمنا الحائط، إىل ببرصه شاخص وهو رأسه كشف وقد نطع، عىل مقصورة يف جالًسا
إذا فإنه شعًرا؛ أَنِْشده الرجل: فقال بطرفه، إلينا ينظر أن غري من السالم علينا فردَّ عليه

البيتني: هذين فأنشدُت يتكلم. الشعر سمع

تَ��ِط��ِب َوَل��ْم نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��ْح��ُس��ِن َل��ْم َل��ْوَالَك بَ��َش��ٍر ِم��ْن َح��وَّاءُ َوَل��َدْت َم��ْن َخ��يْ��َر يَ��ا
يَ��ِش��ِب َوَل��ْم يَ��ْه��َرْم َف��َل��ْم اْل��ُخ��لُ��وَد نَ��اَل ُص��وَرتَ��ُه ال��ل��ُه أََراَك َم��ْن الَّ��ِذي أَنْ��َت
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األبيات: هذه وأنشد نحونا استدار مني، ذلك سمع فلما

أَِج��ُد َم��ا أَبُ��ثُّ أَْس��تَ��ِط��ي��ُع َال َك��ِم��ُد أَنَّ��ِن��ي يَ��ْع��َل��ُم ال��ل��ُه
بَ��َل��ُد ��َه��ا َض��مَّ َوأُْخ��َرى بَ��َل��ٌد َل��َه��ا يُ��َض��مُّ نَ��ْف��ٌس ِل��ي: نَ��ْف��َس��اِن
أَِج��ُد الَّ��ِذي تَ��ِج��ُد َوأَُظ��نُّ��َه��ا َك��َش��اِه��َدِت��ي َغ��اِئ��بَ��ِت��ي َوأَُظ��نُّ

يده فمد وأجملت. أحسنَت بل أسأَت ما له: قلنا أسأُت؟ أم قويل يف أحسنُت قال: ثم
رضبًا صدره به يرضب فجعل منه، فهربنا به يرمينا أنه فظننا فتناوله، عنده حجر إىل
هذه فأنشد منه، فدنونا عني. خذوه شيئًا يل واسمعوا مني وادنوا تخافوا ال ويقول: قويٍّا

األبيات:

اْإلِِب��ُل ِب��اْل��َه��َوى اْل��َم��َط��ايَ��ا َح��ثَّ ِع��ي��َس��ُه��ُم ��بْ��ِح ال��صُّ ُق��بَ��يْ��َل أَنَ��اُخ��وا ��ا َل��مَّ
يَ��نْ��َه��ِم��ُل َوال��دَّْم��ُع َل��وَْع��ِت��ي ِم��ْن َف��ُق��ْل��ُت تَ��نْ��ُظ��ُرَه��ا ��ْج��ِن ال��سِّ ِخ��َالِل ِم��ْن َوُم��ْق��َل��ِت��ي
اْألََج��ُل تَ��ْوِدي��ِع��َه��ا َوِف��ي اْل��ِف��َراِق َف��ِف��ي أَُودَِّع��َه��ا َك��ْي ْج َع��رِّ اْل��ِع��ي��ِس َح��اِدَي يَ��ا
َف��َع��لُ��وا َم��ا اْل��َع��ْه��ِد ِب��ذَاَك ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت يَ��ا تَ��َه��ا َم��َودَّ أَنْ��ُق��ْض َل��ْم اْل��َع��ْه��ِد َع��َل��ى إِنِّ��ي

هللا رحمهم ماتوا إنهم نعم، قلت: فعلوا؟ بما علم عندك هل وقال: إيلَّ نظر إنه ثم
أحياء كانوا لو قلُت: موتهم؟ علمَت كيف وقال: قدميه عىل قائًما ووثب وجهه َ فتغريَّ تعاىل.
ارتعدت ثم بعدهم. الحياَة أِحبُّ ال أيًضا ولكنني وهللا، صدقَت فقال: هكذا. تركوك ما
عليه، تعاىل هللا رحمة ميتًا، فوجدناه وحرَّكناه إليه فتبادرنا وجهه، عىل وسقط فرائصه
الصباح شهرزاد وأدرك ودفناه. زناه جهَّ ثم شديًدا، أسًفا عليه وأسفنا ذلك من بْنا فتعجَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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ْزناه وجهَّ عليه أسفنا ميتًا الرجل سقط ملا قال: املربد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ما فقال: وجهي عىل الدموع آثار فنظر املتوكل، عىل دخلت بغداد إىل رجعت فلما ودفناه،
غري أنك علمُت لو وهللا ذلك؟ عىل حملك ما وقال: عليه فصعب القصة، له فذكرُت هذا؟

يومه. بقية عليه حزن إنه ثم به. َألخذتُك عليه حزين

الراهب إسالم حكاية

إىل األسفار بعض يف األنبار من خرجُت قال: األنباري محمد بن بكر أبا أن يُحَكى ومما
عمورية، من قريبة قرية يف األنوار بدير الطريق أثناء يف فنزلُت الروم، بالد من عمورية
الدير فأدخلني املسيح، عبد اسمه وكان الرهبان، عىل الرئيس الدير صاحب إيلَّ فخرج
الغد، يف عنهم رحلت ثم حسنة، بضيافة الليلة تلك يف فأكرموني راهبًا، أربعني فيه فوجدُت
عمورية من أربى فقضيُت غريهم، من أَرُه لم ما وعبادتهم اجتهادهم كثرة من رأيت وقد
حول أطوف أنا فبينما مكة، إىل حججُت املقبل العام يف كان فلما األنبار. إىل رجعت ثم
الرهبان، أصحابه من نفر خمسة ومعه أيًضا، يطوف الراهب املسيح عبد رأيُت إذ البيت
أنا بل قال: الراهب؟ املسيح عبد أنت هل له: وقلُت إليه ْمُت تقدَّ معرفتَه قُت تحقَّ فلما
وقلت الحرم، جانب إىل وِملت بيده أخذت ثم وأبكي، شيبته أقبُِّل فجعلُت الراغب. هللا عبد
اد زهَّ من جماعة أن وذلك العجائب، أعجب من إنه فقال: إسالمك. سبب عن أخربني له:
السوق يف فرأى طعاًما، لهم يشرتي شابٍّا فأرسلوا ديرنا، فيها التي بالقرية مرُّوا املسلمني
بها افتتن إليها نظر فلما صورًة، النساء أحسن من وهي الخبز، تبيع نرصانية جارية
وقال: أصابه، بما وأخربهم أصحابه إىل رجع أفاق فلما عليه، مغشيٍّا وجهه عىل وسقط



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

فانرصفوا إليهم، يلتفت فلم ووعظوه، فعذلوه معكم. بذاهب فلست شأنكم، إىل امضوا
أنه فأخربها حاجته عن فسألته املرأة، تلك حانوت باب عند وجلس القرية ودخل عنه،
شاخًصا صار بل طعاًما، يطعم لم أيام ثالثة موضعه يف فمكث عنه، فأعرضت لها، عاشق
عليه فسلَّطوا بخربه؛ وأخربتهم أهلها إىل ذهبَْت عنها ينرصف ال رأته فلما وجهها، إىل
ينرصف، ال ذلك مع وهو رأسه، وا وشجُّ أضالعه وا رضُّ حتى بالحجارة فرموه الصبيان،
فرأيته إليه فخرجُت بحاله، وأخربني منهم رجل فجاءني قتله، عىل القرية أهل فعزم
أربعة عندي وأقام جراحه، وداويُت الدير إىل وحملتُه وجهه عن الدَم فمسحُت طريًحا،
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الدير. من خرج امليش عىل قدر فلما يوًما، عرش

املباح.
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جراحه، وداويت الدير إىل فحملته قال: هللا عبد الراهب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الجارية، حانوت باب إىل الدير من خرج امليش عىل قدر فلما يوًما، عرش أربعة عندي وأقام
أن لك فهل رحمتك، لقد وهللا له: وقالت إليه قامت أبرصته فلما إليها، ينظر وجلس
دين يف وأدخل التوحيد، دين من أنسلخ أن هللا معاذ فقال: أتزوَّجك؟ وأنا ديني، يف تدخل
ما ال، فقال: راشًدا. وانرصف أربك مني واقِض داري معي وادخل ُقْم فقالت: الرشك.
حينئٍذ. عني انرصف فقالت: واحدة. لحظة بشهوة سنة عرشة اثنتي عبادة ألُذِهب كنُت
يرمونه عليه فأقبلوا الصبيان به فطن ثم بوجهها، عنه فأعرَضْت قلبي. يطاوعني ال قال:
يَتََوىلَّ َوُهَو اْلِكتَاَب َل نَزَّ الَِّذي هللاُ َولِيَِّي ﴿إِنَّ يقول: وهو وجهه عىل فسقط بالحجارة،
فسمعته األرض، عن رأسه ورفعت الصبيان، عنه وطردت الدير من فخرجت اِلِحنَي﴾. الصَّ
إليه، به أصل أن قبل فمات الدير إىل فحملتُه الجنة. يف وبينها بيني اجمع اللهم يقول:
رصخت نصفه، وذهب الليل دخل فلما ودفنته. قربًا له وحفرُت القرية عن به فخرجت
فقالت: قصتها، عن وسألوها القرية أهل إليها فاجتمع رصخًة، فراشها يف وهي املرأة تلك
فلما الجنة، إىل بي وانطلق بيدي فأخذ املسلم، الرجل هذا عيلَّ دخل إذ نائمة أنا بينما
فأسلْمُت الكافرين. عىل محرمة إنها وقال: دخولها، من خازنها منعني بابها إىل بي صار
ثم لكم، أصفه أن يمكن ال ما واألشجار القصور من فيها فرأيُت معه، ودخلُت يديه عىل
بِك، إال أدخله ال وأنا ولك، يل القرص هذا إن يل: وقال الجوهر، من قرص إىل أخذني إنه
ذلك باب عىل شجرة إىل يده مدَّ ثم تعاىل. هللا شاء إن فيه عندي تكونني لياٍل خمس وبعد
يراها حتى األخرى وأخفي هذه، كيل وقال: وأعطانيهما، تفاحتني منها فقطف القرص
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك منها. أطيب رأيُت فما واحدة فأكلُت الرهبان.

املباح.





٤١٤ الليلة كانت فلام

كيل وقال: أعطانيهما التفاحتني قطف ملا قالت: الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أخذ إنه ثم منها، أطيب رأيت فما واحدة فأكلُت الرهبان. يراها حتى األخرى وأخفي هذه،
التفاح طْعَم وجدُت منامي من استيقظُت فلما داري، إىل أوصلني حتى بي وخرج بيدي،
كوكب كأنها الليل ظالم يف فأرشقت التفاحَة أخرَجِت ثم عندي. الثانية والتفاحة فمي، يف
التفاحة، لنا وأخرجت الرؤيا علينا ْت فقصَّ التفاحة؛ ومعها الدير إىل باملرأة فجاءوا دري،
فما أصحابي، عدد عىل قتها وشقَّ سكينًا فأخذُت الدنيا، فواكه سائر يف مثلها شيئًا نََر فلم
ليغويها إليها تمثََّل شيطان هذا لعل فقلنا: ريحها. من أطيب وال طعمها، من ألذَّ رأينا
الليلة كانت فلما والرشب، األكل عن امتنعت إنها ثم وانرصفوا، أهلها فأخذها دينها. عن
وألَقْت املسلم، ذلك قرب إىل هت وتوجَّ بيتها، من وخرجت فراشها، من قامت الخامسة
شيخان القرية عىل أقبل الصباح وقت كان فلما أهلها. بها يعلم ولم وماتت، عليه نفسها
تعاىل هلل إن القرية، أهل يا فقاال: كذلك، امرأتان ومعهما الشعر، من ثياب عليهما مسلمان
تلك القرية أهل فطلب دونكم. نتوالها ونحن مسلمة، ماتت قد أوليائه من ولية عندكم
نتوالها. ونحن ديننا عىل ماتت قد صاحبتنا هذه فقالوا: ميتة، القرب عىل فوجدوها املرأة
فقال بينهم، والنزاع الخصام واشتدَّ نتوالها. ونحن مسلمة، ماتت إنها الشيخان: وقال
القرب، عن ويجذبوها األربعون الدير رهبان يجتمع أن إسالمها عالمة إن الشيخني: أحد
منَّا واحٌد يتقدَّم ذلك عىل يقدروا لم وإن نرصانية، فهي األرض من حملها عىل قدروا فإن
راهبًا، األربعون واجتمع بذلك، القرية أهل فريض مسلمة. فهي معه جاءت فإن ويجذبها،
حبًال وسطها يف فربطنا ذلك، عىل يقدروا فلم ليحملوها وأتوها بعًضا، بعضهم وقوَّى
تتحرك فلم كذلك وفعلوا القرية أهل فتقدَّم تتحرك، ولم الحبل فانقطع وجذبناها عظيًما،
واحملها. أنت ْم تقدَّ الشيخني: ألحد قلنا حيلة بكل حملها عن عجزنا فلما موضعها، من



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

هللا رسول ملة وعىل الرحيم، الرحمن هللا بسم وقال: ردائه يف ها ولفَّ أحدهما، إليها ْم فتقدَّ
وجاءت فيه، فوضعوها هناك غار إىل املسلمون بها وانرصف حضنه، يف حملها ثم ملسو هيلع هللا ىلص.
قربه جانب إىل ودفناها عليها، وصلَّيَا الشيخان حملها ثم وكفنتاها، َلتَاها، فغسَّ املرأتان
يُتَّبَع، أن أحقُّ الحق إن قلنا: ببعض بعضنا خال فلما كله. هذا نشاهد ونحن وانرصفا،
مما لنا أوضح اإلسالم صحة عىل لنا برهان وال والعيان، باملشاهدة لنا الحق وضح وقد
بعثنا إنا ثم القرية. أهل وكذلك جميعهم، الدير رهبان وأسَلَم أسلمُت ثم بأعيننا. رأيناه
فقيه رجل فجاءنا الدين؛ وأحكام اإلسالم رشائع يعلِّمنا فقيًها نستدعي الجزيرة أهل إىل

واملنَّة. الحمد وهلل كثري، خري عىل اليوم ونحن اإلسالم، وأحكاَم العبادَة فعلََّمنا صالح،

العني لقرَّة عيىسوعشقه أبي حكاية

لقرَّة عاشًقا املأمون أخو الرشيد بن عيىس أبو كان قال: مسعدة بن عمرو أن يُحَكى ومما
لهواه كاتًما عيىس أبو كان ولكن له، عاشقة أيًضا هي وكانت هشام، بن عيل جارية العني
ومروءته، نَْخوته من ذلك وكل رسه، عىل أحًدا يُطِلع ولم أحد، إىل يشكوه وال به يبوح فال
واشتدَّ صربه عيل فلما ذلك، عىل يقدر فلم حيلٍة بكل موالها من ابتياعها يف يجتهد وكان
الناس انرصاف بعد موسم يوم يف املأمون عىل دخل أمرها، يف الحيلة عن وعجز َوْجده
منهم، غفلٍة حني عىل اليوم هذا يف فؤادك امتحنَت لو إنك املؤمنني، أمري يا وقال: عنده من
عيىس أبو قصد وإنما همته. وقدَر منهم واحد كل ومحلَّ غريه، من املروءة أهل لتعرف
هذا إن املأمون: فقال موالها، دار يف العني قرَّة مع الجلوس إىل بذلك يتصل أن الكالم بهذا
جماعة ومعه فركبه له فقدموه الطيار، اسمه زورًقا له يشدوا أن أمر ثم صواب. الرأي
عىل القرص يف عليه ودخلوا الطويس، الطويل حميد قرص دخله قرص فأول خواصه، من

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … جالًسا فوجده منه، غفلة حني
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إىل وصلوا حتى وساروا وخواصه هو ركب املأمون أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حصري، عىل جالًسا فوجدوه غفلٍة حني عىل قرصه فدخلوا الطويس، الطويل حميد قرص
املأمون فجلس وغريها، والنايات العيدان من املغاني آالت وبأيديهم املغنيون يَديْه وبني
فلم الطري، لحوم من يشء فيه ليس الدواب لحوم من طعام يَديْه بني حرض ثم ساعًة
املكان هذا دخلنا إنَّا املؤمنني، أمري يا عيىس: أبو فقال ذلك، من يشء إىل املأمون يلتفت
فقام بك. يليق لك ُمَعدٌّ هو مجلس إىل بنا فُقْم بقدومك، يعلم لم وصاحبه غفلة، حني عىل
علم فلما هشام، بن عيل دار إىل وتوجهوا عيىس أبو أخوه وصحبه وخواصه هو الخليفة
القرص إىل بهم ذهب ثم الخليفة، يدي بني األرض وقبَّل مقابلة أحسن قابََلهم بمجيئهم
الرخام، بأنواع مرخمة وحيطانه وأساطينه أرضه منه، أحسن الراءون يََر لم مجلًسا وفتح
فرش وعليها السندية، بالُحُرص مفروشة وأرضه الرومية، النقوش بأنواع منقوش وهو
ل يتأمَّ وهو ساعًة املأمون فجلس وعرضه، املجلس طول عىل متَّخذة الفرش وتلك برصية،
قريبًا وساعته وقته من إليه فأحرض شيئًا. أطعمنا قال: ثم والحيطان، والسقف البيت
أكل فلما والبوارد، والقاليا والثرائد الطيور من معها ما سوى الدجاج، من لون مائة من
يف الطيبة واألبازير بالفواكه مطبوًخا مثلثًا نبيذًا إليه فأحرض شيئًا. عيل يا أسقنا قال:
األقمار، كأنهم غلمان املجلس يف النبيذ بذلك حرض والذي والبلور، والفضة الذهب أواني
ماء فيها البلور من بواط صدرهم وعىل بالذهب، املنسوجة اإلسكندرانية املالبس عليهم
إىل فوثب الحسن. أبا يا وقال: شديًدا عجبًا رأى مما املأمون َب فتعجَّ املمسك، الورد
شيئًا أَْسِمعنا فقال: املؤمنني. أمري يا لبيك وقال: الخليفة يدي بني وقف ثم وقبَّله، البساط
أحرض أتباعه: لبعض قال ثم املؤمنني. أمري يا وطاعة سمًعا فقال: املطربة. املغاني من
من عرشة ومعه وحرض لحظًة الخادم غاب ثم وطاعة. سمًعا له: فقال املغنيات. الجواري



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

كأنهن وصائف عرش جاءت ذلك وبعد فنصبوها، الذهب من كرايس عرشة يحملون الخدم
الذهب، تيجان رءوسهن وعىل األسود، الديباج وعليهم الزاهرة، والرياض السافرة البدور
منهن، جارية إىل املأمون فنظر األلحان، بأنواع وغنَّنْي الكرايس، عىل جلسن حتى ومشني
أمري يا سجاح اسمي قالت: جارية؟ يا اسمك ما لها: فقال منظرها، وُحْسن بظرفها فُفِتن

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات فأطربت سجاح. يا لنا غنِّي لها: فقال املؤمنني.

َوَرَدا َق��ْد ِش��بْ��َل��يْ��ِن َرأَى ال��ذَِّل��ي��ِل َم��ْش��َي ُم��َخ��اَل��َس��ٍة َخ��ْوِف َع��َل��ى أَْم��ِش��ي أَْق��بَ��ْل��ُت
َوال��رََّص��َدا اْألَْع��َداءِ ِم��َن اْل��ُع��يُ��وَن أَْخ��َش��ى َوِج��ُل ُم��ْش��َغ��ٌف َوَق��ْل��ِب��ي َخ��ُض��وٌع َس��يْ��ِف��ي
اْل��َوَل��َدا تَ��ْف��ِق��ِد ��ا َل��مَّ ال��دَّْع��ِص َك��َظ��بْ��يَ��ِة ��َم��ٍة ُم��نَ��عَّ َخ��ْوٍد َع��َل��ى َدَخ��ْل��ُت َح��تَّ��ى

معديكرب بن لعمرو قالت: الشعر؟ هذا مَلن جارية، يا أحسنِت لقد املأمون: لها فقال
الجواري انرصفت ثم هشام، بن وعيل عيىس وأبو املأمون فرشب ملعبد. والغناء الزبيدي،
فجلْسَن بالذهب، املنسوج اليماني الويش منهن واحدة كل عىل أخرى، جواٍر عرش وجاءت
فقال رمل، مهاة كأنها منهن وصيفٍة إىل املأمون فنظر األلحان، بأنواع وغنَّنْيَ الكرايس عىل
ظبية. يا لنا غنِّي قال: املؤمنني. أمري يا ظبية اسمي فقالت: جارية؟ يا اسمك ما لها:

البيتني: هذين وأنشدت بالشدقني فغرََّدْت

َح��َراُم َص��يْ��ُدُه��نَّ َم��كَّ��َة َك��ِظ��بَ��اءِ ِب��ِري��بَ��ٍة َه��َم��ْم��َن َم��ا َح��َراِئ��ُر ُح��وٌر
اْإلِْس��َالُم اْل��َخ��نَ��ا َع��ِن َويَ��ُص��دُُّه��نَّ َزَواِن��يَ��ا اْل��َح��ِدي��ِث ِل��ي��ِن ِم��ْن يُ��ْح��َس��بْ��َن

فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … درك هلل املأمون: لها قال شعرها من فرَغْت فلما
املباح. الكالم عن
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هلل املأمون: لها قال إنشادها من فرغت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم معه، وَمن املأمون فرشب رسيج. البن والغناء لجرير، قالت: الشعر؟ هذا مَلن درك،
الديباج وعليهن اليواقيت، كأنهن أخرى جواٍر عرش بعدهن وجاءت الجواري انرصفت
عىل فجلسن الرءوس، مكشوفات وهن والجوهر، بالدر ع املرصَّ بالذهب املنسوج األحمر
ما لها: فقال النهار، شمس كأنها منهن جارية إىل فنظر األلحان، بأنواع وغنَّنْيَ الكرايس
فأطربت فاتن. يا لنا غنِّي لها: فقال املؤمنني. أمري يا فاتن اسمي قالت: جارية؟ يا اسمك

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات

ذُْق��تُ��ُه َق��ْد َم��ا اْل��ِه��ْج��َراِن ِم��َن يَ��ْك��ِف��ي َوْق��تُ��ُه َف��َه��ذَا ِل��ي ِب��َوْص��ِل��َك أَنْ��ِع��ْم
َف��رَّْق��تُ��ُه تَ��َص��بُّ��ِري َع��َل��يْ��ِه َل��ِك��ْن َوْج��ُه��ُه اْل��َم��َح��اِس��َن َج��َم��َع الَّ��ِذي أَنْ��َت
أَنْ��َف��ْق��تُ��ُه ِب��الَّ��ِذي ِوَص��اًال أُْع��َط��ى َوَل��يْ��تَ��ِن��ي َه��َواَك ِف��ي ُع��ْم��ِري أَنْ��َف��ْق��ُت

قديمة. والطريقة زيد، بن لعدي فقالت: الشعر؟ هذا مَلن فاتن، يا درك هلل فقال:
من عرش بعدهن وجاءت الجواري انرصفت ثم هشام، بن وعيل عيىس وأبو املأمون فرشب
املناطق أوساطهن ويف األحمر، بالذهب املنسوج الويش عليهن الدراري، كأنهن الجواري
منهن لجارية املأمون فقال األلحان، بأنواع وغنَّنْيَ الكرايس عىل فجلسن بالجوهر، عة املرصَّ
لنا غنِّي فقال: املؤمنني. أمري يا رشا اسمي قالت: جارية؟ يا اسمك ما بان: قضيب كأنها

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات فأطربت رشا. يا

َرنَ��ا َم��ا إِذَا اْل��َغ��َزاَل َويَ��ْح��ِك��ي اْل��َج��َوى يَ��ْش��ِف��ي َك��اْل��ُغ��ْص��ِن َوأَْح��َوَر



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

انْ��ثَ��نَ��ى َح��تَّ��ى اْل��َك��أَْس َونَ��اَزْع��تُ��ُه ِه َخ��دِّ َع��َل��ى اْل��ُم��َداَم َش��ِربْ��ُت
اْل��ُم��نَ��ى َه��ذَا ِل��نَ��ْف��ِس��ي: َوُق��ْل��ُت َم��ًع��ا َوِب��تْ��نَ��ا َض��ِج��ي��ِع��ي َف��بَ��اَت

يديه، بني األرض وقبََّلِت الجارية فقامت زيدينا. جارية، يا أحسنِت املأمون: لها فقال
البيت: بهذا وغنَّْت

ِب��اْل��َع��ِب��ي��ِر ��ٍخ ُم��َض��مَّ َق��ِم��ي��ٍص ِف��ي ُرَويْ��ًدا ال��رَِّف��اَق تَ��ْش��َه��ُد َخ��َرَج��ْت

صارت املأمون، طرب الجارية رأت فلما عظيًما، طربًا البيت لذلك املأمون فطرب
ويتوجه، يركب أن وأراد الطيار. قدِّموا قال: املأمون إن ثم البيت، بهذا الصوت تردِّد
قد دينار آالف بعرشة اشرتيتها جارية عندي املؤمنني أمري يا وقال: هشام بن عيل فقام
له، فهي ورضيها أعجبته فإن املؤمنني، أمري عىل أعرضها أن وأريد قلبي، مجامع أخذَْت
لها بان، قضيب كأنها جارية فخرَجْت بها. عيلَّ الخليفة: فقال شيئًا. منها فيسمع وإال
بالدر ع مرصَّ األحمر الذهب من تاج رأسها وعىل قوسان، كأنهما وحاجبان فتَّانتان، عينان

البيت: هذا بالزبرجد عليها مكتوب عصابة تحته والجوهر،

َوتَ��ْر َل��َه��ا َم��ا ِب��َق��ْوٍس اْل��ُق��لُ��وِب َرْم��َي تُ��َع��لِّ��ُم��َه��ا ِج��نٌّ َوَل��َه��ا ِج��نِّ��يَّ��ٌة

حتى ماشية تزل ولم العابد، تفتن وهي شارد غزال كأنها الجارية تلك ومشت
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الكريس. عىل جلست
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العابد، تفتن وهي شارد غزال كأنها مشت الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وجمالها، ُحْسنها من َب تعجَّ املأمون رآها فلما الكريس، عىل جلست حتى ماشية تزل ولم
لك ما املأمون: له فقال حاله، َ وتغريَّ لونه واصفرَّ فؤاده، من ع يتوجَّ عيىس أبو وجعل
األوقات. بعض يف تعرتيني علٍَّة بسبب املؤمنني، أمري يا فقال: حالك؟ َ تغريَّ قد عيىس أبا يا
يخفى وهل املؤمنني، أمري يا نعم قال: اليوم؟ قبل الجارية هذه أتعرف الخليفة: له فقال
املؤمنني. أمري يا العني قرَّة اسمي قالت: جارية؟ يا اسمك ما املأمون: لها قال ثم القمر؟

البيتني: بهذين فَغنَّْت العني. قرََّة يا لنا غنِّي لها: قال

��اِج اْل��ُح��جَّ َم��َع َس��َح��ًرا َس��َرْوا َوَل��َق��ْد ِب��اْإلِْدَالِج َع��نْ��َك اْألَِح��بَّ��ُة َظ��َع��َن
ال��دِّي��بَ��اِج ِب��أَِك��لَّ��ِة َوتَ��َس��تَّ��ُروا ِق��بَ��اِب��ِه��ْم َح��ْوَل اْل��ِع��زِّ ِخ��يَ��اَم َض��َربُ��وا

لزرزور والطريقة الخزاعي، لدعبل قالت: الشعر؟ هذا مَلن درك! هلل الخليفة: لها فقال
فالتفتت املجلس، أهُل منه َب تعجَّ حتى الَعْربة وخنقته عيىس أبو إليها فنظر الصغري.
غنِّي لها: فقال الكالم. أغريِّ أن يف يل أتأذن املؤمنني، أمري يا له: وقالت املأمون إىل الجارية

األبيات: هذه وأنشدت بالنغمات فأطربت شئِت. بما

ِل��ْل��ُودِّ أَْح��َف��َظ اْل��َغ��يْ��ِب ِف��ي َف��ُك��ْن ِج��َه��اًرا َص��اِح��ٌب َويُ��ْرِض��ي��َك تُ��ْرِض��ي��ِه ُك��نْ��َت إِذَا
ُودِّ ِذي ِه��ْج��َراِن َغ��يْ��َر َواٍش يُ��َح��اِوُل َف��َق��لَّ��َم��ا اْل��ُوَش��اِة أََح��اِدي��َث َواْل��ِغ
اْل��َوْج��ِد ِم��َن يَ��ْش��ِف��ي اْل��بُ��ْع��َد َوأَنَّ يَ��َم��لُّ َدنَ��ا إِذَا اْل��ُم��ِح��بَّ أَنَّ َزَع��ُم��وا َوَق��ْد



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

اْل��بُ��ْع��ِد ِم��َن َخ��يْ��ٌر اِر ال��دَّ ُق��ْرَب أَنَّ َع��َل��ى ِب��نَ��ا َم��ا يُ��ْش��َف َف��َل��ْم تَ��َداَويْ��نَ��ا ِب��ُك��لٍّ
ُودِّ ِب��ِذي َل��يْ��َس تَ��ْه��َواُه َم��ْن َك��اَن إِذَا ِب��نَ��اِف��ٍع َل��يْ��َس اِر ال��دَّ ُق��ْرَب أَنَّ َع��َل��ى

الصباح شهرزاد وأدرك … املؤمنني أمري يا عيىس: أبو قال شعرها من فرغت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت
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أمري يا عيىس: أبو قال شعرها من فرَغْت ملا العني قرة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ما لها ُقْل نعم، الخليفة: له فقال جوابها؟ يف يل أتأذن اسرتحنا، افتضحنا إذا املؤمنني

البيتني: هذين وأنشد العني، دمَع فَكْفَكَف شئَت.

َض��ِم��ي��ِري َع��ْن اْل��َم��َح��بَّ��َة َوأَْخ��َف��يْ��ُت ُم��ِح��بٌّ إِنِّ��ي أَُق��ْل َوَل��ْم َس��َك��تُّ
اْل��ُم��ِن��ي��ِر اْل��َق��َم��ِر ِم��َن َف��َداِن��يَ��ٌة ِم��نِّ��ي اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي اْل��َه��َوى َظ��َه��َر َف��ِإْن

األبيات: هذه وغنَّْت بالنغمات وأطربت العني، قرَّة العود فأخذَِت

ِب��اْألََم��اِن��ي تَ��َع��لَّ��ْل��َت َل��َم��ا ��ا َح��قٍّ تَ��دَِّع��ي��ِه َم��ا َك��اَن َل��ْو
َواْل��َم��َع��اِن��ي اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��َع��ِة َف��تَ��اٍة َع��ْن تَ��َص��بَّ��ْرَت َوَال
ِب��ال��لِّ��َس��اِن اْل��َق��ْوِل ِس��َوى َش��ْيءٌ ِم��نْ��َه��ا َل��يْ��َس َدْع��َواَك َل��ِك��نَّ

ويضطرب، ع ويتوجَّ وينتحب يبكي عيىس أبو جعل شعرها، من العني قرة فرغت فلما
األبيات: هذه وأنشد الزفرات َد وصعَّ إليها، رأسه رفع ثم

َش��اِغ��ُل ُش��ُغ��ٌل ُف��َؤاِدي َوِف��ي نَ��اِح��ُل َج��َس��ٌد ِث��يَ��اِب��ي تَ��ْح��َت
َه��اِط��ُل َم��ْدَم��ُع��َه��ا َوُم��ْق��َل��ٌة َداِئ��ٌم َداُؤُه ُف��َؤاٌد َولِ��ي
َع��اِذُل اْل��َه��َوى ِف��ي ِل��ِح��ي��ِن��ي َق��اَم َع��اِق��ُل َس��اَل��َم��ِن��ي َوُك��لَّ��َم��ا
َع��اِج��ُل َف��َرٌج َوإِالَّ َم��ْوٌت ذَا ُك��لِّ َع��َل��ى أَْق��َوى َال َربُّ يَ��ا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

له: وقال فقبََّلها رجله إىل هشام بن عيل وثب شعره، من عيىس أبو فرغ فلما
من متعلقاتها بجميع أخذها إىل وأجابك نجواك وسمع دعاءك هللا استجاب قد سيدي، يا
لنا كان ولو املأمون: فقال فيها. غرض املؤمنني ألمري يكون لم إن واللطائف، التحف
يف وركب املأمون قام ثم قصده. عىل وساعدناه أنفسنا، عىل عيىس أبا َآلثرنا فيها غرض
منرشح وهو منزله إىل بها وانرصف أخذها ثم العني، قرة ألخذ عيىس أبو وتخلََّف الطيار،

هشام. بن عيل مرؤة إىل فانظر الصدر،

املهدي بن إبراهيم وعمه األمني حكاية

جارية بها فرأى املهدي، بن إبراهيم عمه دار دخل املأمون، أخا األمني أن يُحَكى ومما
إبراهيم، لعمه عليه ذلك فظهر إليها، قلبه فمال النساء، أحسن من وكانت بالعود، ترضب
األمني رآها فلما نفيسة، وجواهر فاخرة ثياب مع إليه بعثها حاله من ذلك له ظهر فلما
من معها كان ما وقبل ذلك، أجل من بها الخلوة فَكِره بها، بنى إبراهيم عمه أن ظنَّ
الويش من قميًصا فأخذ الخدم، بعض من الخرب بذلك إبراهيم فعلم إليه، وَردَّها الهدية

البيتني: هذين بالذهب ذيله عىل وكتب

َخ��بَ��ُر ذَيْ��ِل��َه��ا تَ��ْح��َت ِب��َم��ا ِل��ي َم��ا َل��ُه اْل��ُج��بَ��اُة َس��َج��َد َوالَّ��ِذي َال
َوال��نَّ��َظ��ُر اْل��َح��ِدي��ُث إِالَّ َك��اَن َم��ا ِب��ِه َه��َم��ْم��ُت َوَال ِب��ِف��ي��َه��ا َوَال

األرض قبََّلِت عليه دخلت فلما ثانيًا، إليه وبعثها عوًدا وناَوَلها القميص ألبسها ثم
البيتني: بهذين عليه وغنَّْت العود وأصلحت يديه، بني

َوانْ��َك��َش��ْف ِل��ي َه��ْج��ُرَك بَ��اَن َوَق��ْد ال��تُّ��َح��ْف ِب��َردِّ ��ِم��ي��َر ال��ضَّ َه��تَ��ْك��َت
َس��َل��ْف َق��ْد َم��ا ِل��ْل��ِخ��َالَف��ِة َف��َه��ْب َم��َض��ى َش��يْ��ئً��ا تَ��ْح��ِق��ُد ُك��نْ��َت َف��ِإْن

نفسه. يملك فلم القميص ذيل عىل ما فرأى األمني، إليها نظر شعرها من فرَغْت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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القميص، ذيل عىل ما رأى الجارية إىل نظر ملا األمني أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عمه وشكر املقاصري، من مقصورة لها وأفرد وقبَّلها منه أدناها بل نفسه يملك فلم

. الريِّ بوالية عليه وأنعم ذلك، عىل إبراهيم

خاقان بن والفتح املتوكل حكاية

وأنواع التحف طرائف إليه يهدون الناس فجعل دواءً، رشب املتوكل أن يُحَكى ومما
وأرسل زمانها، نساء أحسن من ناهًدا ِبْكًرا جاريًة خاقان بن الفتح إليه وأهدى الهدايا،

األبيات: هذه بالسواد عليه مكتوبًا أحمر وجاًما أحمر، رشاب فيه بلور أناء معها

��َف��اءِ َوال��شِّ ��َالَم��ِة ِب��ال��سَّ َوأُْع��ِق��َب َواءِ ال��دَّ ِم��َن اْإلَِم��اُم َخ��َرَج إِذَا
ال��طِّ��َالءِ َه��ذَا ِم��ْن اْل��َج��اِم ِب��َه��ذَا ُش��ْرٍب َغ��يْ��َر َدَواءٌ َل��ُه َف��َل��يْ��َس
َواءِ ال��دَّ بَ��ْع��َد َص��اِل��ٌح َف��َه��ذَا إَِل��يْ��ِه اْل��ُم��ْه��َدى اْل��َخ��اِت��ِم َوَف��ضِّ

رأى فلما الطبيب، يوحنا عنده كان الخليفة، عىل معها بما الجارية دخلت فلما
الطب، بصناعة مني أعرف الفتح إن املؤمنني، أمري يا وهللا وقال: َم تبسَّ األبيات الطبيب
الدواء ذلك واستعمل الطبيب رأَي الخليفة فَقِبل له. وصفه فيما املؤمنني أمري يخالفه فال

رجاه. ما َق وحقَّ هللا فشفاه األبيات، مضمون مقتىض عىل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

األجناس اختالف محاسن يف حكاية

فطنة، وأحسن خاطًرا، أذكى النساء يف رأيت ما قال: الفضالء بعض أن يُحَكى ومما
لها يقال بغداد أهل من واعظة امرأة من أخالًقا وأظرف قريحة، وأجود علًما، وأغزر
فكانت وخمسمائة، وستني إحدى سنة حماة مدينة إىل جاءت أنها اتفق املشايخ؛ سيدة
وذوي املتفقهني من جماعة منزلها عىل يرتدد وكان شافيًا، وعًظا الكريس عىل الناس تعظ
ومعي إليها فمضيُت الخالف؛ يف ويناظرونها الفقه، مسائل يطارحونها واآلداب املعارف
هي وجلست الفاكهة، من طبًقا أيدينا بني وضعت عندها جلسنا فلما األدب، أهل من رفيق
رشعنا أكلنا فلما الخدمة، يف رءوسنا عىل قائًما الصورة َحَسُن أٌخ لها وكان سرت، خلف
تتكلم فرشَعْت األئمة، بني خالف عىل مشتملة فقهيًة مسألًة فسألتُها الفقه؛ مطارحة يف
وال محاسنه، يف ويتأمل أخيها، وجه إىل ينظر رفيقي وجعل إليها، أصغي وأنا جوابها يف
وقالت: إليه التفتَْت كالمها من فرَغْت فلما السرت. وراء من تلحظه وهي إليها، يصغي
ل فضَّ هللا ألن قال: ذلك؟ ولَِم قالت: أجل. قال: النساء. عىل الرجاَل ل يفضِّ ْن ممَّ أظنك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األنثى. عىل الذكَر
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األنثى، عىل الذكر ل فضَّ هللا ألن بقوله: أجابها الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ناظرتَُك إن املناظرة يف أتنصفني قالت: ثم فضحَكْت، املفضول. وأكره الفاضل أحب وأنا
املنقول قال: األنثى؟ عىل الذكر تفضيل عىل الدليل فما قالت: نعم. قال: املبحث؟ هذا يف
َعَىل َقوَّاُموَن ﴿الرَِّجاُل تعاىل: فقوله الكتاب أما والسنة، فالكتاب املنقول أما واملعقول؛
َفَرُجٌل َرُجَلنْيِ يَُكونَا َلْم ﴿َفِإْن تعاىل: وقوله بَْعٍض﴾، َعَىلٰ بَْعَضُهْم هللاُ َل َفضَّ ِبَما النَِّساءِ
َحظِّ ِمثُْل َفِللذََّكِر َونَِساءً ِرَجاًال إِْخَوًة َكانُوا ﴿َوإِن املرياث: يف تعاىل وقوله َواْمَرأَتَاِن﴾،
أن وأخرب املواضع، هذه يف األنثى عىل الذكر ل فضَّ — وتعاىل سبحانه — فاهلل ﴾ اْألُنثَينَْيِ
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُرِوي فما السنة؛ يف وأما منها. أفضل ألنه الذكر؛ من النصف عىل األنثى
واألنثى فاعل الذكر فإن املعقول؛ وأما الرجل. دية من النصف عىل املرأة دية جعل أنه
وهللا لكنك سيدي، يا أحسنَت له: فقالت به. املفعول من أفضل والفاعل بها، مفعول
سبحانه — هللا أن وذلك لك؛ ال عليك هو بربهان ونطقَت لسانك، من عليك حجتي أظهرَت
بيني فيه نزاَع ال وهذا الذكورية، وصف بمجرد األنثى عىل الذكر َل فضَّ إنما — وتعاىل
بينهم فرَق ال والشيخ، والكهل والشاب والغالم الطفل الوصف هذا يف يستوي وقد وبينك،
طبعك يميل أن فينبغي الذكورية، بوصف له حصلت إنما الفضيلة كانت وإذا ذلك، يف
وقع وإنما الذكورية، يف بينهما فْرَق ال إذ الغالم؛ إىل ترتاح كما الشيخ إىل نفسك وترتاح
تأِت لم وأنَت واالستمتاع، العرشة حسن من املقصودة الصفات يف وبينك بيني الخالف
اختصَّ ما علمِت أََما سيدتي، يا لها: فقال ذلك. يف األنثى عىل الغالم فضل عىل بربهان
بهذا فالغلمان الكالم؛ وعذوبة االبتسام، ومالحة الخدِّ، وتوريد ، القدِّ اعتدال من الغالم به
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تديموا «ال قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُرِوي ما ذلك عىل والدليل النساء، من أفضل االعتبار
يخفى ال الجارية عىل الغالم وتفضيل العني.» الحور من ملحة فيهم فإن امُلرد، إىل النظر

نواس: أبي قول أحسن وما الناس، من أحد عىل

َح��بَ��ِل��ِه َوِم��ْن َط��ْم��ِث��ِه ِم��ْن أَْم��نُ��َك َف��َض��اِئ��ِل��ِه ِم��ْن ِف��ي��ِه َم��ا أََق��لُّ

الشاعر: وقول

يُ��َق��لَّ��ُد َواْل��ُم��ُج��وِن اْل��َخ��َالَع��ِة َش��ْرِع ِف��ي َوْه��َو نُ��واٍس أَبُ��و اْإلَِم��اُم َق��اَل
تُ��وَج��ُد َل��يْ��َس��ْت اْل��ُخ��ْل��ِد ِف��ي َل��ذٍَّة ِم��ْن تَ��َم��تَّ��ُع��وا اْل��ِع��ذَاَر تَ��ْه��َوى ��ًة أُمَّ يَ��ا

أوصافها، محاسن بِذْكر ترويجها وأراد وصفها، يف الواصف باَلَغ إذ الجارية وألن
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بالغالم. شبََّهها
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وصفها، يف الواصف باَلَغ إذا الجارية وألن قال: الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الشاعر: قال كما املآثر، من له ملا بالغالم شبَّهها أوصافها، محاسن بذكر ترويجها وأراد

َق��ِض��ي��ُب ��َم��اِل ال��شَّ ِري��ِح ِف��ي اْه��تَ��زَّ َك��َم��ا ��بَ��ا ال��صِّ ِف��ي تَ��ْه��تَ��زُّ اْألَْرَداِف ُغ��َالِم��يَّ��ُة

تعاىل هللا صانك — واعلمي الجارية، به ُشبِّهت ملا وأحسن أفضل الغالم أن فلوال
الخالف عن مائل واألخالق، العرشة حسن املراد، عىل موافق القياد، سهل الغالم أن —
حتى وجنته يف الشبيبة حمرة وجرت شاربه، واخرضَّ عذاره، تنمنم إن سيما وال للوفاق،

تمام: أبي قول أحسن وما التمام، كالبدر صار

َع��اِي��بُ��ُه ذَاَك َم��ا تُ��ْك��ِث��ُروا َال َف��ُق��ْل��ُت َع��اِرُض��ُه اْل��َخ��دِّ ِف��ي بَ��َدا اْل��ُوَش��اُة َق��اَل
َش��اِربُ��ُه رِّ ال��دُّ ُج��َم��اِن َف��ْوَق َواْخ��َض��رَّ تُ��َج��اِذبُ��ُه ِب��أَْرَداٍف اْس��تَ��َق��لَّ ��ا َل��مَّ
َع��َج��اِئ��بُ��ُه يْ��ِه َخ��دَّ تُ��َف��اِرَق أالَّ ُم��َغ��لَّ��َظ��ًة أَيْ��َم��انً��ا اْل��َوْرُد َوأَْق��َس��َم
َح��اِج��بُ��ُه َق��اَل َم��ا ِه َردِّ ِم��ْن َف��َك��اَن نَ��اِط��َق��ٍة َغ��يْ��ِر ِب��ُج��ُف��وٍن َك��لَّ��ْم��تُ��ُه
يُ��َط��اِل��بُ��ُه ��ْن ِم��مَّ أَْح��َرَزُه ��ْع��َر َوال��شِّ تَ��ْع��َه��ُدُه ُك��نْ��َت َم��ا َع��َل��ى ِم��نْ��ُه اْل��ُح��ْس��ُن
َش��اِربُ��ُه َواْخ��َض��رَّ َع��اِرُض��ُه َالَح إِذْ َش��َم��اِئ��لُ��ُه َك��انَ��ْت َم��ا َوأَْح��َس��ُن أَْح��َل��ى
َص��اِح��بُ��ُه َق��اَل وََع��نْ��ُه َع��نِّ��ي يُ��ْح��َك إِْن َم��َح��بَّ��ِت��ِه ِف��ي يُ��ْل��َح��ى َك��اَن َم��ْن َوَص��اَر
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وأجاد: اآلَخر وقال

نَ��بَ��تَ��ا َق��ْد يْ��ِه َخ��دَّ ِف��ي ��ْع��َر ال��شَّ تَ��َرى أََم��ا ِب��ِه اْل��َغ��َراُم َه��ذَا َم��ا اْل��َع��َواِذُل: َق��اَل
ثَ��بَ��تَ��ا َم��ا َع��يْ��نَ��يْ��ِه ِف��ي ال��رُّْش��َد ��َل تَ��أَمَّ ِل��ي اْل��ُم��َف��نِّ��َد أَنَّ َل��ْو َوال��ل��ِه َف��ُق��ْل��ُت:
أَتَ��ى َوال��رَِّب��ي��ُع َع��نْ��َه��ا يَ��ْرَح��ُل َف��َك��يْ��َف ِب��َه��ا نَ��بَ��اَت َال ِب��أَْرٍض أََق��اَم َوَم��ْن

اآلَخر: وقول

ُس��ْل��َواُن يَ��ْع��ُروُه َال ��ْوُق ال��شَّ ��ُه َم��سَّ َم��ْن َك��ِذبُ��وا َس��َال َق��ْد َع��نِّ��ي اْل��َع��َواِذُل َق��اَل
َريْ��َح��اُن اْل��َوْرِد َوَح��ْوَل أَْس��لُ��و َف��َك��يْ��َف ُم��نْ��َف��ِرٌد اْل��َخ��دِّ َوَوْرُد أَْس��لُ��و ُك��نْ��ُت َم��ا

اآلَخر: وقول

ال��نَّ��اِس ِق��تَ��اِل َع��َل��ى يَ��تَ��َع��اَض��َداِن َوِع��ذَاُرُه أَْل��َح��اُظ��ُه َوُم��َه��ْف��َه��ٍف
آِس ِم��ْن ِغ��ْم��ِدِه َح��َم��اِئ��ُل َك��انَ��ْت نَ��ْرِج��ٍس ِم��ْن ِب��َص��اِرٍم َم��اءَ ال��دِّ َس��َف��َك

اآلَخر: وقول

ُس��َك��اَرى اْألَنَ��اَم َس��َواِل��ُف��ُه تَ��َرَك��ْت َوإِنَّ��َم��ا َس��ِك��ْرُت ُس��َالَف��ِت��ِه ِم��ْن َم��ا
ِع��ذَاَرا تَ��ُك��وَن أَْن اْل��َم��َح��اِس��ِن ُك��لُّ اْش��تَ��َه��ْت َح��تَّ��ى بَ��ْع��َض��َه��ا اْل��َم��َح��اِس��ُن َح��َس��َد

ومزيَّة. فخًرا عليهن للغلمان بذلك وكفى النساء، تُعَطها لم الغلمان يف فضيلة فهذه
َت، قرصَّ وما تكلَّمَت وقد املناظرة، نفسك عىل رشطَت قد إنك تعاىل، هللا عافاَك له: فقالت
سبيله، عن تعدل فال الحقُّ حصحص قد اآلن ولكن ذكرَت، ما عىل األدلة بهذه واستدللَت
وَمن الفتاة؟ من الغالم أين عليك باهلل بتفصيله؛ آتيك فأنا الدليل بإجمال تقنع لم وإن
الريحان، كقضيب فهي القوام، َحَسنة الكالم، رخيمة الفتاة إنما املهاة؟ عىل السخل يقيس
كالراح، وشفة كتفاح، ووجه النعمان، كشقائق وخدٍّ كاألرسان، وشعر كاألقحوان، بثغر
كحد وخد متجدل، وجسم معتدل، قدٍّ ذات وهي كاألغصان، ومعاطف كالرمان، وثدي
فاللؤلؤ نطَقْت إْن كحالوين، وعينني مقرونني، وحاجبني واضح، وجبني الالئح، السيف
من يتألأل البدر ظننَت َمْت تبسَّ وإن معانيها، برقة القلوب وتجذب ِفيها، من يتناثر الرطب
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مدار وعليها املحاسن، تنتهي إليها مقلتيها، من تُسلُّ فالسيوف رنت وإْن شفتَيْها، بني
وأدرك الشهد. من مذاًقا وأحىل الزبد، من ألني حمراوان شفتان ولها والقاطن، الظاعن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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شفتان ولها قالت: الفتاة وصفت ملا الواعظة املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
كجادة صدر ولها ذلك: بعد قالت ثم الشهد. من مذاًقا وأحىل الزبد، من ألني حمراوان
قد وعكن الغض، كالزهر الكشح لطيف وبطن عاج، من ان حقَّ كأنهما ثديان فيه الفجاج،
وأرداف عمودان، الدر من كأنهما ملتفان وفخذان بعض، عىل بعضها وانطوى انعطفت
سبائك كأنهما وكفان لطيفتان، قدمان ولها نور، من جبال أو بلور من بحر كأنها تموج
السادة واألرشاف القادة امللوك أن علمَت أََما الجان؟ من اإلنس أين مسكني فيا العقبان،
وسلبنا الرقاب ملكنا قد يُقْلَن: وهنَّ معتمدون؟ التلذُّذ يف وعليهن خاضعون، للنساء أبًدا
األدباء، فتنَّ قد فالنساء استخدمته، ورشيٍف أذَلَّتْه، وعزيٍز أفقرته، غنيٍّ كم فاألنثى األلباب،
العقالء تزداد ال ذلك ومع أشقياء، النعيم أهل ن وصريَّ األغنياء، وأفقرن األنقياء، وهتكن
ربه فيهن عىص قد عبٍد فكم إذالًال، وال ضيًما ذلك يعدُّون وال وإجالًال، محبة إال لهن
تُبنَى لهنَّ أن مسكني يا علمَت أََما القلوب؛ عىل هواهنَّ لغلبة ذلك كل وأمه! أباه وأسخط
يُتَّخذ ولهن جاٍر، الدمع وعليهن الجواري، تُشرتَى ولهنَّ الستور، تُرَخى وعليهن القصور،
األرزاق وتُجَمع الدساكر، وتُعَقد العساكر تُجَمع وألجلهن والعنرب، والحيل األذفر املسك

صادًقا. كان النساء عن عبارة الدنيا إن قال وَمن األعناق؟ وتُرضب
«ال قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي ألن لك؛ ال عليك حجة فهو الرشيف الحديث من ذكرَت ما وأما
شك وال العني، بالحور املرد فشبَّه العني.» الحور من ملحة فيهم فإن املرد إىل النظر تديموا
وأما غريهن. بهن ُشبِّه ملا وأحسن أفضل النساء أن فلوال املشبَّه، من أفضل به املشبَّه أن
هذا فيقال: بالجارية يُشبَّه الغالم بل كذلك، األمر فليس بالغالم، تُشبَّه الجارية إن قولك
عند الطبيعة شذوذ عن ناشئة فهي األشعار من به استدللَت ما وأما جارية. كأنه الغالم
العزيز، كتابه يف تعاىل هللا هم ذمَّ الذين املخالفون، والَفَسقة العادون الالطة وأما االعتبار،
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َلُكْم َخَلَق َما َوتَذَُروَن * اْلَعاَلِمنَي ِمَن الذُّْكَراَن ﴿أَتَأْتُوَن فقال: الشنيع فعلهم عليهم وأنكر
لغلُوِّهم بالغالم؛ الجارية يشبِّهون الذين فهؤالء َعاُدوَن﴾، َقْوٌم أَنتُْم بَْل ۚ أَْزَواِجُكم ِمْن َربُُّكم
جميًعا، لألمرين تصلح إنها قالوا حتى والشيطان، النفس واتِّباع والعصيان الفسق يف

نواس: أبو كبريهم قال كما الناس، عند الحق طريق سلوك عن منهم عدوًال

َوال��زَّاِن��ي ِل��لُّ��وِط��يِّ تَ��ْص��لُ��ُح ُغ��َالِم��يَّ��ٌة اْل��َخ��ْص��ِر َم��ْم��ُش��وَق��ُة

حسنًا به يزداد الغالم وأن الشارب، واخرضار العذار، نبات حسن من ذكرتَه ما وأما
الجمال حسنات يبدل العذار ألن التحقيق؛ غري وقلَت الطريق، عن عدلت لقد فوهللا وجماًال؛

األبيات: هذه أنشَدْت ثم بالسيئات.

َظ��َل��ْم ��ا َل��مَّ ِم��نْ��ُه ِل��َع��اِش��ِق��ِه َف��انْ��تَ��َق��ْم َوْج��ِه��ِه ِف��ي ��ْع��ُر ال��شَّ بَ��َدا
َك��اْل��ِح��َم��ْم َوَس��اِل��ُف��ُه إِالَّ ِن َك��ال��دَُّخ��ا َوْج��ِه��ِه ِف��ي أََر َوَل��ْم
اْل��َق��َل��ْم ِب��َم��َك��اِن َظ��نُّ��ُك��ْم َف��َم��ا ِق��ْرَط��اِس��ِه َف��اِض��ُل اْس��َودَّ إِذَا
اْل��َح��َك��ْم ِل��َج��ْه��ِل إِالَّ ذَاَك َف��َم��ا َغ��يْ��ِرِه َع��َل��ى ��لُ��وُه َف��ضَّ َف��ِإْن

الصباح شهرزاد وأدرك … العظيم هللا سبحان للرجل: قالت شعرها من فرغت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت
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للرجل: قالت شعرها من فرغت ملا الواعظة املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يكون ال املقيم النعيم وأن النساء، يف اللذة كمال أن عليك يخفى كيف العظيم، هللا سبحان
العني، بالحور الجنة يف واألولياء األنبياء وعد — وتعاىل سبحانه — هللا أن وذلك ؟ بِهنَّ إال
لجزاهم االستمتاع لذة غريهن يف أن تعاىل هللا علم ولو الصالحة، ألعمالهم جزاء وجعلهن
عيني وقرَّة والطيب، النساء، ثالث: دنياكم من إيلَّ «ُحبِّب ملسو هيلع هللا ىلص: وقال إياه، ووعدهم به،
نعيم دار الجنة ألن الجنة؛ يف واألولياء لألنبياء خدًما الولدان هللا جعل وإنما الصالة.» يف
الخبال من فهو الخدمة لغري استعمالهم وأما الولدان. بخدمة إال ذلك يكمل وال وتلذُّذ،

قال: حيث الشاعر قول أحسن وما والوبال،

أَْح��َراُر اْألَْح��َراِر إَِل��ى َواْل��َم��اِئ��لُ��وَن إِْدبَ��اُر اْألَْدبَ��اِر ِف��ي اْل��َم��ْرءِ َل��َح��اَج��ُة
َع��طَّ��اُر َوْه��َو َف��أَْض��َح��ى اْل��ُغ��َالِم ِرْدَف ُم��ْم��تَ��ِط��يً��ا بَ��اَت َل��ِط��ي��ٍف َظ��ِري��ٍف ِم��ْن َك��ْم
َواْل��َع��اُر اْل��ِخ��ْزُي ِل��ذَاَك َف��يَ��ْس��تَ��ِب��ي��ُن َف��ْق��َح��ِت��ِه َوَرِس ِم��ْن أَثْ��َوابُ��ُه تَ��ْص��َف��رُّ
آثَ��اُر ��ْل��ِح ِل��ل��سَّ ثَ��ْوِب��ِه َوِف��ي يَ��ْوًم��ا تُ��َق��ذُِّرُه إِذْ ُج��ُح��وًدا يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َال
��اُر َس��حَّ ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ نَ��اِظ��ُرَه��ا َح��ْوَراءُ َم��ِط��يَّ��تَ��ُه بَ��اتَ��ْت َوَم��ْن ذَاَك بَ��يْ��َن َك��ْم
اُر ال��دَّ ِط��ي��ِب��ِه َغ��َواِل��ي ِم��ْن تَ��َض��وََّع��ْت أَِرًج��ا َل��ُه أَْه��َدْت َوَق��ْد َع��نْ��َه��ا يَ��ُق��وُم
أَْق��ذَاُر ال��نَّ��دِّ ِب��ُع��وِد يُ��َق��اُس َوَه��ْل ِب��َه��ا يُ��َق��اُس ِع��ْدًال َل��َه��ا اْل��ُغ��َالُم َل��يْ��َس

إىل النساء، أحرار ودائرة الحياء قانون عن أخرجتموني لقد قوم، يا قالت: ثم
واملجالس األرسار، قبور األحرار صدور ولكنَّ والفحشاء، اللغو من بالعلماء يليق ال ما
إنه املسلمني، ولسائر ولكم يل العظيم هللا أستغفر وأنا بالنيَّات، األعمال وإنما باألمانات،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

مرسورين عندها من فخرجنا ذلك، بعد يشء عن تُِجبنا فلم سكتَْت ثم الرحيم. الغفور هو
مفارقتها. عىل فني متأسِّ مناظرتها من استفدناه بما

الصبيحة والعجوز سويد أبي حكاية

من يوًما بستانًا دخلنا أصحابي من وجماعة أنا أنني اتفق قال: سويد أبا أن يُحَكى ومما
غري الوجه صبيحة عجوًزا البستان ذلك جانب يف فرأينا الفاكهة، من شيئًا لنشرتي األيام
ولم بنا، تحتفل فلم عندها فوقفنا العاج، من بمشط حه ترسِّ وهي أبيض، رأسها شعر أن
فما صبية، من أحسن َلكنِت أسود شعرك صبغِت لو عجوز، يا لها: فقلت رأسها، تُغطِّ
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … إيلَّ رأسها فرفعت ذلك؟ من منعك
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٤٢٤ الليلة كانت فلام

رأَسها رفَعْت الكالم ذلك للعجوز قلُت ملا قال: سويد أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البيتني: هذين وأنشدت العينني، وحملقت إيلَّ،

اْألَيَّ��اِم َص��بْ��َغ��ُة َوَداَم��ْت ِص��بْ��ِغ��ي يَ��ُدْم َف��َل��ْم ال��زََّم��اُن َص��بَ��َغ َم��ا َوَص��بَ��ْغ��ُت
اِم��ي ُق��دَّ َوِم��ْن َخ��ْل��ِف��ي ِم��ْن َوأُنَ��اَك َش��ِب��ي��بَ��ِت��ي ِث��يَ��اِب ِف��ي أَْرُف��ُل أَيَّ��اَم

التوبة دعوى يف وأكذبك بالحرام! اللهج يف أصدقك ما عجوز! من َدرُّك هلل لها: فقلت
اآلثام. من

مؤنس والجارية طاهر بن عيل حكاية

للرشاء، مؤنس اسمها استعرضجارية طاهر بن هللا عبد بن محمد بن عيل أن يُحَكى ومما
اسمي األمري، هللا أَعزَّ قالت: جارية؟ يا اسمك ما لها: فقال شاعرة، أديبة فاضلة وكانت
البيت: هذا وأنشد إليها، رأسه رفع ثم ساعة فأطرق ذلك، قبل اسمها عرف قد وكان مؤنس.

َح��يْ��َرانَ��ا َص��اَر َح��تَّ��ى ُح��بِّ��ِك أَْج��ِل ِم��ْن َس��َق��ُم ��ُه َش��فَّ ِف��ي��َم��ْن تَ��ُق��ولِ��ي��َن َم��اذَا

البيت: هذا وأنشدت األمري. هللا أَعزَّ فقالت:

إِْح��َس��انَ��ا أَْوَل��يْ��نَ��اُه ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َداءُ ِب��ِه أََض��رَّ َق��ْد ُم��ِح��بٍّ��ا َرأَيْ��نَ��ا إِذَا

املآثر. صاحب محمد بن هللا عبيد وأولدها درهم، ألف بسبعني فاشرتاها فأعجبته،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

عاشقتني امرأتني عن العيناء أبي حكاية

تعشق واألخرى رجًال، تعشق إحداهما امرأتان؛ الدرب يف عندنا كان العيناء: أبو وقال
فقالت بي، يعلمان ال وهما داري، من قريب وهو إحداهما، سطح عىل ليلة فاجتمَعتَا أمرَد،
صدرك عىل تقع حني اللحية خشونة عىل تصربين كيف أختي، يا لألخرى: األمرد صاحبة
إال الشجر يزين وهل رعناء، يا لها: فقالت وخدَّيك؟ شفتَيْك عىل شواربه وتقع لثمك، وقت
اللحية أن علمِت أََما منتوف؟ أقرع من أقبح الدنيا يف رأيت وهل زغبه؟ إال والخيار ورقه،
سبحانه — هللا أن علمِت أََما واللحية؟ الخدِّ بني الفرق وما للمرأة؟ الذوائب مثل للرجل
بالذوائب. والنساء باللحى الرجال زيَّن َمن سبحان يقول: ملًكا السماء يف خلق — وتعاىل
تحت نفيس أفرش يل ما رعناء، يا بينهما. ُقِرن ملا الجمال يف كالذوائب اللحى أن فلوال
وإذا ضمَّ، شمَّ إذا الذي الرجل وأترك انحالله، ويسابقني إنزاله، يعاجلني الذي الغالم
الغالم صاحبة فاتََّعَظْت عاد. خلص وكلما أجاد، هزَّ وإذا رجع، فرغ وإذا أمهل، أدخل

الكعبة. وربِّ صاحبي سلوت وقالت: بمقالها،

بغداد من التاجر املرصي عيل حكاية

ونقود مال من كثري يشء عنده وكان تاجر، رجل مرص بمدينة كان أنه يُحَكى ومما
هللا رزقه وقد البغدادي، الجوهري حسن اسمه وكان تُحَىص، ال وأمالك ومعادن وجواهر
عليٍّا اه فسمَّ وجمال، وبهجة وكمال بهاء ذي الخد، مورد القد، معتدل الوجه، حسن بولد
وكان العلوم، كامل يف بارًعا وصار واألدب، والفصاحة والعلم القرآن علََّمه وقد املرصي،
وأحرض باملوت فأيقن الحال، عليه وزاد مرض لوالده فحصل التجارة، يف والده يد تحت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ولده.
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٤٢٥ الليلة كانت فلام

باملوت وأيقن مرض ملا البغدادي الجوهري التاجر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
باقية، واآلخرة فانية، الدنيا إن ولدي، يا له: وقال املرصي عيل اسمه الذي ولده أحرض
عملَت إن وصية، أوصيك أن وأريد وفاتي قربت قد ولدي، يا واآلن املوت، ذائقة نفس وكل
زائد تعب لك يحصل فإنه بها تعمل لم وإن تعاىل، هللا تلقى أن إىل سعيًدا آِمنًا تزل لم بها
مع بوصيتك، أعمل وال أسمع ال كيف أبت، يا له: فقال وصيتي. يف فرَّْطَت ما عىل وتندم
أماكن لك خلفت إني ولدي، يا له: فقال واجب. عيلَّ قولك وسماع عيلَّ، فرض طاعتك أن
لم دينار خمسمائة يوم كل يف منه تنفق كنَت إذا بحيث يُحَىص، ال وماًال وأمتعة ومحالت
الفرائض، من به أمر ما واتِّبَاع هللا بتقوى عليك ولدي يا ولكن ذلك، من يشء عليك ينقص
فعل عىل مواِظبًا وُكْن سنته، يف عنه ونهى به أمر مما عنه ورد فيما ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى وباتِّبَاع
بالفقراء بالوصية وعليك والعلم، والصالح الخري أهل وصحبة املعروف، وبذل الخريات،
وعيالك لَخَدمك وانظر الشبهات، وذوي األرشار وصحبة والبخل الشحَّ وتجنَِّب واملساكني،
منها يرزقك هللا لعل منك حامل وهي األكابر، بنات من فإنها أيًضا ولزوجتك بالرأفة،
رب الكريم هللا اسأل ولدي، يا له: ويقول ويبكي يوصيه زال وما الصالحة. بالذرية
فبكى منه. القريب بالفرج ويدركك لك، يحصل ضيق كل من يخلِّصك أن العظيم العرش
مودِّع. قول تقول كأنك الكالم، هذا من ذبُت إني وِهللا والدي، يا وقال: شديًدا بكاءً الولد
د يتشهَّ صار الرجل إن ثم وصيتي. تَنَْس فال بحايل، عارف أنا ولدي، يا نعم له: فقال
وشهق، فقبَّله منه فدنا ولدي. يا مني اْدُن لولده: فقال املعلوم، الوقت حرض أن إىل ويقرأ
الضجيج وعال الحزن، غاية لولده فحصل تعاىل، هللا رحمة إىل وتُويف جسده روحه ففارَقْت
عظيمة، خرجة وأخرجه وتشهيله تجهيزه يف فأخذ والده، أصحاب عليه واجتمع بيته، يف
عليه وقرءوا فدفنوه، املقربة إىل بجنازته وانرصفوا عليه فصلوا الصالة إىل جنازته وحملوا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

إىل منهم واحد كلُّ وانرصف ولده فَعزَّْوا املنزل، إىل رجعوا ثم العظيم القرآن من َ تيرسَّ ما
ال البيت يف مقيم وهو يوًما، أربعني تمام إىل والختمات الُجَمع ولده له وعمل سبيله، حال
وقراءته صالته يف يزل ولم والده، يزور الجمعة إىل الجمعة يوم ومن ، املصىلَّ إىل إال يخرج
له: وقالوا عليه وسلَّموا التجار أوالد من أقرانه عليه دخل حتى الزمان، من مدًة وعبادته
وهذا أصحابك؟ عىل واجتماعك وتجارتك شغلك وترك فيه، أنت الذي الحزن هذا متى إىل
إبليس صحبتهم كان عليه دخلوا وحني زائد. رضر منه لجسدك ويحصل عليك يطول أمر
يغريه وإبليس السوق، إىل معهم يخرج أن له نون يحسِّ فصاروا لهم، يوسوس اللعني
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البيت. من معهم الخروج عىل واَفَقهم أن إىل بموافقتهم

املباح. الكالم عن
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٤٢٦ الليلة كانت فلام

التاجر ابن املرصي عيل التاجر عىل دخلوا ملا التجار أوالد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هللا يريده ألمٍر ذلك عىل فواَفَقهم السوق، إىل معهم يخرج أن له نوا حسَّ الجوهري، حسن
البستان إىل بنا ْه وتوجَّ بغلتك اركب له: فقالوا البيت من معهم وخرج وتعاىل، سبحانه
َه وتوجَّ معه عبده وأخذ بغلته فركب والفكر. الحزن عنك ويذهب فيه لنتفرج الفالني
لهم وعمل منهم واحد ذهب البستان يف صاروا فلما قصدوه، الذي البستان إىل معهم
ركبوا ثم النهار، آِخر إىل يتحدَّثون وجلسوا وانبسطوا فأكلوا البستان، يف وأحرضه الغداء
له: وقالوا إليه جاءوا الصباح أصبح فلما وباتوا. منزله إىل منهم كلٌّ وسار وانرصفوا
وأنزه. األول من أحسن فإنه الفالني، البستان إىل فقالوا: أين؟ إىل لهم: فقال بنا. ُقْم
منهم واحد ذهب البستان يف صاروا فلما قصدوه، الذي البستان إىل معهم َه وتوجَّ فركب
أحرضوا ثم فأكلوا املسكر، املدام وأحرضصحبته البستان، إىل وأحرضه الغداء لهم وعمل
يزالوا ولم الرسور. ويُجِيل الحزن يُذِهب الذي هذا له: فقالوا هذا؟ ما لهم: فقال الرشاب،
النهار، آِخر إىل ورشب حديث يف واستمروا معهم، فرشب عليه، غلبوا حتى له نونه يحسِّ
زوجته عىل فدخل الرشاب، من دوخة له حصل املرصي عيل ولكن منازلهم، إىل هوا توجَّ ثم
ولكن وانبساط، حظ يف كنَّا اليوم نحن فقال: ًا؟ متغريِّ بالك ما له: فقالت الحال، بهذا وهو
الدوخة. هذه يل فحصلت معهم ورشبُت أصحابي فرشب بماء لنا جاء أصحابنا بعض
معارشة من عنه نهاك ما وفعلَت والدك، وصيَة نسيَت هل سيدي، يا زوجته: له فقالت
شبهات، أصحاب يكونوا ولم التجار أوالد من هؤالء إن لها: فقال الشبهات؟ أصحاب

وانبساط. حظ أصحاب هم وإنما
يف وهم محل بعد محل إىل يتوجهون الحالة، هذه عىل أصحابه مع يوم كلَّ زال وما
وسهًال أهًال لهم: فقال عليك. الدور وصار دورنا فرغ قد له: قالوا أن إىل ورشب، أكل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ما أضعاف واملرشب املأكل من الحال إليه يحتاج ما كامل أحرض أصبح وملا ومرحبًا.
ومكثوا واملقياس، الروضة إىل هوا وتوجَّ والقهوجية، والفراشني الطباخني معه وأخذ فعلوه،
رصف قد نفسه رأى الشهر مىض فلما وانبساط، وسماع ورشب أكل عىل كامًال شهًرا فيها
الذي قدر يوم كلَّ رصفُت لو له: وقال اللعني إبليس فَغرَّه صورة، لها املال من جملًة
سنوات، ثالث مدة الحال هذا عىل واستمرَّ املال برصف يباِل فلم مالك. ينقص لم رصفتُه
عنده كان الذي املال نَفَد أن إىل كالمها يسمع فلم والده، بوصية وتذكِّره تنصحه وزوجته
ثم أنفدها، أن إىل أثمانها ويرصف ويبيع الجواهر من يأخذ فصار جميعه، النقود من
الضياع يف يبيع صار نفدت فلما يشء، منها يَبَْق لم حتى والعقارات البيوت بيع يف أخذ
البيت إال يملكه يشء عنده يَبَْق ولم جميعها ذهبَْت أن إىل واحد، بعد واحًدا والبساتني
ونظر جميعها، أفناها أن إىل فيها ف ويترصَّ وأخشابه رخامه يقلع فصار فيه، هو الذي
جاءه ذلك بعد ثم ثمنه، يف َف وترصَّ البيت فباع يرصفه، شيئًا عنده يجد فلم نفسه يف
فلم نفسه يف فنظر بيتي. إىل محتاج فإني محالٍّ لك انظر له: وقال البيت منه اشرتى الذي
َخَدم عنده يَبَْق ولم وبنتًا، ولًدا منه ولَدْت وقد زوجته، غري بيت إىل يحتاج شيئًا عنده يجد
وكثرة والدالل، العز بعد فيها وسكن الحيشان بعض يف قاعة له فأخذ وعياله، نفسه غري
لك: وأقول أحذِّرك كنُت هذا من زوجته: له فقالت يوم، قوت يملك ال وصار واملال، الخدم
أين ومن العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول فال قويل، تسمع فلم والدك، وصية احفظ
نتقوَّت شيئًا يعطونك لعلهم التجار، أوالد أصحابك عىل وُطْف فُقْم الصغار؟ األوالد تأكل
منهم إليه َه توجَّ َمن وكلُّ واحد، بعد واحد أصحابه إىل َه وتوجَّ فقام اليوم، هذا يف به
فرجع شيئًا، منهم أحٌد يُعِطه ولم املؤلم، الكالم من يكره ما ويُسِمعه منه، وجهه يواري
وأدرك شيئًا. منهم لتطلب جريانها إىل فقامت شيئًا. يعطوني لم لها: وقال زوجته إىل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٤٢٧ الليلة كانت فلام

ملا الجوهري حسن التاجر ابن املرصي عيل زوجة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
اليوم، ذلك يف به يتقوَّتون شيئًا لتطلب جريانها إىل قامت يشء، غري من زوجها إليها رجع
قامت حالها، ورأت عليها دخلت فلما السابقة، األيام يف تعرفها كانت امرأة إىل َهْت فتوجَّ
زوجها، من كان ما جميع لها فحكت أصابكم؟ الذي ما لها: وقالت وبكت بقبول وأخذتها
مقابل. غري من مني اطلبيه تحتاجينه ما فجميع وسهًال، وأهًال بك مرحبًا لها: فقالت
فأخذته كامل، شهر مؤنة وعيالها هي يكفيها ما أعطتها ثم خريًا. هللا جزاِك لها: فقالت
من له: فقالت ذلك؟ لك أين من لها: وقال بكى زوجها رآها فلما محلها، إىل َهْت وتوجَّ
إليه تحتاجني ما جميع يل: وقالت يشء يف تقرصِّ لم حصل بما أخربتها ملا فإني فالنة؟
أقصده محل إىل ه متوجِّ فأنا هذا، عندك صار حيث زوجها: لها قال ذلك فعند مني. اطلبيه
يقصد، أين يعرف ولم خرج ثم أوالده وقبَّل بخاطرها وأخذ عنا. يفرج تعاىل هللا لعل
بينه كان رجٌل فرآه دمياط، إىل مسافرة مركبًا فرأى بوالق، إىل وصل حتى ماشيًا زال وما
أسأل أصحابًا يل فإنَّ دمياط، أريد قال: تريد؟ أين له: وقال عليه فسلََّم صحبه، أبيه وبني
الدنانري، من شيئًا وأعطاه زاًدا، له وعمل وأكرمه بيته إىل فأخذه أرجع. ثم وأزورهم عنهم
أين يعرف ولم املركب من طلع إليها وصلوا فلما دمياط، إىل هة املتوجِّ املركب يف وأنزله

يقصد.
فمكث منزله، إىل معه وأخذه عليه فحنَّ التجار، من رجل رآه إذ ماٍش هو فبينما
من طلع ثم الناس؟ بيوت يف القعود هذا متى وإىل نفسه: يف قال ذلك وبعد مدة، عنده
عنده نازًال كان الذي الرجل له فعمل الشام، إىل مسافرة مركبًا فرأى التاجر ذلك بيت
املركب من فنزل الشام، ساحل إىل وصلوا حتى بهم َهْت وتوجَّ املركب، تلك يف وأنزله زاًدا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

فأخذه الخري، أهل من رجل رآه إذ شوارعها يف ماٍش هو فبينما دمشق، دخل حتى وساَفَر
بباله فخطر بغداد، إىل متوجهة قافلة فرأى خرج ذلك بعد ثم مدة، عنده فأقام منزله إىل
خاطره وأخذ منزله يف عنده ُمِقيًما كان الذي التاجر إىل رجع ثم القافلة، تلك مع يسافر أن
وصار عنده فأخذه التجار، من رجل عليه وتعاىل سبحانه هللا فحنََّن القافلة، مع وطلع
من جماعة القافلة عىل فطلع واحد، يوم بغداد وبني بينهم بقي أن إىل معه ويرشب يأكل
القافلة من واحد كل فسار القليل، إال منهم ينُج ولم معهم ما كامل فأخذوا الطريق، قطَّاع
غروب عند إليها وصل ثم بغداد، قصد فإنه املرصي عيل وأما إليه، يأوي محالٍّ يقصد
لهم: فقال الباب، يقفلوا أن مرادهم البوَّابني رأى حتى املدينة باب حصل وما الشمس،
أنا فقال: تسري؟ أين وإىل أتيَت أين من له: وقالوا عندهم فأدخلوه عندكم. أدخل دعوني
أنظر لكي فسبقتهم وغلمان، وعبيد وأحمال وبغال تجارة ومعي مرص، مدينة من رجل
قطَّاع من جماعة قابََلني بغلتي عىل راكب وأنا سبقتهم فلما تجارتي، فيه أحطُّ محالٍّ يل
وقالوا فأكرموه رمق. آِخر عىل وأنا إال منهم نجوت وما وحوائجي، بغلتي فأخذوا الطريق
فرأى جيبه يف ففتََّش بك. يليق محالٍّ لك ننظر ثم الصباح، إىل عندنا فِبْت بك، مرحبًا له:
لواحد الدينار ذلك فأعطى بوالق، يف التاجر له أعطاها التي الدنانري من باقيًا كان ديناًرا
ورصفه السوق إىل وذهب فأخذه نأكله. بيشء وائتنا وارصفه هذا خذ له: وقال البوابني من

الصباح. إىل عندهم ونام وإياهم هو فأكل مطبوخ، ولحم بخبز له وجاء
حكايته، له وحكى بغداد تجار من رجل إىل ه وتوجَّ البوَّابني من رجل أخذه ثم
منزله، إىل وأرسل وأكرمه دكانه فأطلعه أحمال، ومعه تاجر أنه وظنَّ الرجل ذلك َقه فصدَّ
حسن التاجر ابن املرصي عيل قال الحمام. وأدخله ملبوسه من عظيمة بدلة له فأحرض
لنا وأحرض منزله إىل بي َه وتوجَّ أخذني خروجنا وعند الحمام، معه فدخلُت الجوهري:
عليه واعرض سيدك خذ مسعود، يا عبيده: من لواحد وقال وانبسطنا فأكلنا الغداء،
أنا ْهُت فتوجَّ وتعال. مفتاحه أَْعِطه منهما يعجبه والذي الفالني، املكان يف اللذين البيتني
أول ففتح مقفولة، جديدة بعضهما بجانب بيوت ثالثة فيه درب إىل وصلنا حتى والعبد
أيهما يل: فقال عليه، وتفرجت ففتحه الثاني إىل وتوجهنا وخرجنا عليه، وتفرجت بيت
نتفرَّج أن ألجل افتحه له: قلت لنا. قال: مَلن؟ الكبري البيت وهذا له: فقلت مفتاحه؟ أعطيك
إال أحٌد يسكنه ولم معمور، ألنه فقال: ذلك؟ ِلَم له: فقلُت به. حاجة لك ليس فقال: عليه.
ونُخِرجه البيتني أحد سطح عىل نطلع بل منه، امليت إلخراج بابه نفتح وال ميتًا، ويصبح
أتفرَّج حتى يل افتحه فقلت: ألحد. أعطيه بقيت ما أنا وقال: سيدي تركه ذلك فمن منه،
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الحال هذا من وأرتاح ميتًا وأصبح فيه فأبيُت املطلوب، هو هذا نفيس: يف وقلت عليه.
إال أختار ما أنا للعبد: فقلت له، مثيَل ال عظيًما بيتًا فرأيته ودخلتُه ففتحه فيه. أنا الذي
وأدرك سيدي. أشاور حتى املفتاح أعطيك ال العبد: يل فقال مفتاَحه. فأَْعِطني البيت، هذا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٤٢٨ الليلة كانت فلام

سيدي. أشاور حتى املفتاح أعطيك ال يل: قال العبد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فقام الكبري. البيت يف إال أسكن ما يقول: املرصي التاجر إن له: وقال سيده إىل َه توجَّ ثم
املرصي: عيل له فقال حاجة. البيت بهذا لك ليس سيدي، يا له: وقال املرصي عيل إىل وجاء
لك حصل إذا أنه حجة وبينك بيني أكتب له: فقال القول. بهذا أبايل وال فيه، إال أسكن ما
وأخذها حجة عليه وكتب املحكمة من شاهًدا فأحرض كذلك. قال: بك. يل عالقَة ال يشء
له ففرشه عبد، مع فرًشا التاجر إليه فأرسل البيت، ودخل فأخذه املفتاح، وأعطاه عنده
يف برئًا فرأى ودخل، املرصي عيل قام ذلك بعد ثم ورجع، الباب خلف التي املصطبة عىل
قليًال، وجلس فرضه وصىلَّ منه وتوضأ ومأله البرئ يف فأنزله منطال، وعليها البيت حوش
وإبريق وطشت وشمعدان وشمعة بقنديل له وجاء سيده، بيت من بالعشاء العبد له فجاء
وقال العشاء وصىلَّ وانبسط وتعىشَّ الشمعة فأوقد سيده، بيت إىل َه وتوجَّ تركه ثم وقلَّة،
وأطلعه الفرش وأخذ فقام هنا. من أحسن هناك ونَْم الفرش وخذ فوق اطلع ُقِم نفسه: يف
فرشة ففرش امللون، بالرخام وحيطانها وأرضها ب، ُمذهَّ سقفها عظيمًة قاعًة فرأى فوق،
عيل يا له: ويقول يناديه وشخص إال يشعر فلم العظيم، القرآن من شيئًا يقرأ وجلس
ذلك له قال فما تُنِزله؟ الذي الذهب وأين له: قال الذهب؟ عليك أُنِزل هل حسن، ابن يا
فرغ فلما القاعة، مأل حتى منصبٍّا الذهب يزل ولم كاملنجنيق، ذهبًا عليه صبَّ حتى
له فقال خدمتي. فرَغْت فقد سبييل، حال إىل ه أتوجَّ حتى اعتقني له: قال الذهب انصباب
إن له: فقال الذهب؟ هذا سبب عن تخربني أن العظيم باهلل عليك أقسمُت املرصي: عيل
ونقول نأتيه البيت هذا دخل َمن كلُّ وكان الزمن، قديم من عليك مرصوًدا كان الذهب هذا
ونكرس له فنُنِْزل ويرصخ، كالمنا من فيخاف الذهب؟ نُنِزل هل حسن، ابن يا عيل يا له:
الذهب؟ نُنِزل هل لك: وقلنا أبيك، واسم باسمك وناديناك أنت جئَت فلما ونروح، رقبته



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

فإذا اليمن، بالد يف كنز لك وبقي فأنزلناه، صاحبه أنك فعرفنا الذهب؟ وأين لنا: قلت
حال إىل أروح حتى تعتقني أن منك وأريد لك، أوىل كان هنا إىل وأتيَت وأخذتَه سافرَت
أتيتَُك إذا له: فقال هنا. إىل اليمن بالد يف بالذي أتيتَني إذا إال أعتقك ما وهللا فقال: سبييل.
وأراد له، فحلف يل. احلف له: قال نعم. فقال: الكنز؟ ذلك خادم وتعتق تعتقني هل به
وأوالد زوجة يل قال: هي؟ وما قال: حاجة. عندك يل بقي املرصي: عيل له فقال ه يتوجَّ أن
بهم آتيك له: فقال رضر. غري من راحة عىل بهم تأتيني أن ينبغي الفالني املحل يف بمرص
هللا شاء إن اليمن بالد من به نأتيك الذي الكنز مع وحشم وخدم تخرتوان، من موكب يف

تعاىل.
يف يدور فأصبح وتوجه، عنده ذلك جميع ويكون أيام، ثالثة عىل إجازة منه أخذ ثم
فرك لولب، وفيها القاعة ليوان طرف عىل رخامة فرأى الذهب، فيه يأوي محل عىل القاعة
من أكياس وفيها كبرية خزنة فرأى ودخل، ففتحه باب له وبان الرخامة فانزاحت اللولب
أن إىل الخزنة، يف ويُدِخلها الذهب من ويملؤها األكياس يأخذ فصار مخيطة، القماش
محلها، الرخامة فرجعت اللولب، وفرك الباب وقفل الخزنة وأدَخَله جميعه الذهب َل حوَّ
يطرق بطارق وإذا قاعد هو فبينما الباب، وراء التي املصطبة عىل وقعد ونزل قام ثم
إىل برسعة رجع جالًسا العبُد رآه فلما البيت، صاحب عبد فرآه وفتحه فقام الباب، عليه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك سيده.
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املرصي عيل عىل الباب وطرق جاء ملا البيت صاحِب عبَد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فلما ه، ليُبرشِّ سيده إىل برسعة رجع جالًسا رآه فلما الباب، له فتح حسن، التاجر ابن
طيِّب بالجن املعمور البيت يف سكن الذي التاجر إن سيدي، يا له: قال سيده إىل وصل
ذلك إىل َه وتوجَّ فرحان وهو سيده فقام الباب. وراء التي املصطبة عىل جالس وهو بخري،
قال: بك؟ هللا فعل ما له: وقال عينيه بني وقبََّله عانََقه رآه فلما الفطور، ومعه البيت
قال: شيئًا؟ نظرَت أو يشء أتاَك هل له: فقال املرخمة. القاعة يف فوق إال نمُت وما خريًا،
ونزلت وتوضأت قمُت ثم الصباح، إىل ونمُت العظيم القرآن من َ تيرسَّ ما قرأُت وإنما ال،
عبيًدا إليه وأرسل عنده من قام ثم السالمة. عىل هلل الحمد فقال: املصطبة. عىل وجلست
وبقي عظيًما، فرًشا له وفرشوه وتحت، فوق من البيت فكنسوا وفرًشا، وجواري ومماليك
سيدهم، بيت إىل هوا توجَّ والباقي للخدمة، جواٍر وأربع عبيد وثالثة مماليك ثالثة عنده
واملرشوب املأكول من حتى نفيس، يشء كل من هدايا إليه أرسلوا التجار بخربه سمع وملا
ثالثة بعد لهم: فقال حملتك؟ تجيء متى له: وقالوا السوق يف عندهم وأخذوه وامللبوس،
من الذهب له أنزل الذي األول الكنز خادم له جاء أيام، الثالثة مضت فلما تدخل. أيام
جملة من وصحبتهم وحريمك اليمن، من به لك جئُت الذي الكنز الِق ُقْم له: وقال البيت
والَخَدم والجمال والخيل البغال من معه ما وجميع العظيم، املتجر صورة عىل مال الكنز
يف وأوالده عيل زوجَة فرأى مرص إىل َه توجَّ قد الخادم ذلك وكان الجان، من كلهم واملماليك
مرص، عن خارًجا تخرتوان يف مكانهم من فحملهم زائد، وجوع عري يف صاروا املدة هذه
الخرب، بذلك وأخربه إليه جاء فلما اليمن، كنز يف التي الخلع من عظيمة خلًعا وألبسهم
فيها التي القافلة لنالقي املدينة خارج نطلع بنا قوموا لهم: وقال التجار إىل َه وتوجَّ قام



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

عظيم. َموكٍب يف املدينَة ودخلوا معهم ركبوا

أرسلوا ثم وطاعًة. سمًعا له: فقالوا حريمنا. مالقاة ألجل بحريماتكم وترشفونا متجرنا،
يتحدثون. وجلسوا املدينة بساتني من بستان يف وقعدوا جميًعا وطلعوا حريمهم أحرضوا
ذلك سبب ما ينظرون فقاموا الرب، كبد من ثار قد بغبار وإذا الحديث يف هم فبينما
غناء يف مقبلون وهم وضويه، وفراشني وعكامة ورجال بغال عن وبان فانكشف الغبار،
الجوهري حسن التاجر ابن املرصي عيل إىل العكامة مقدم َم فتقدَّ أقبلوا، أنا إىل ورقص

326



٤٢٩ الليلة كانت فلما

من فخفنا باألمس الدخول أردنا ألننا الطريق يف تعوقنا إننا سيدي، يا له: وقال يده وقبََّل
عنَّا. تعاىل هللا رصفهم أن إىل محلنا يف ُمِقيمون ونحن أيام أربعة فمكثنا الطريق، قطاع
التاجر حريم عند الحريمات وتأخرت القافلة، مع وساروا بغالهم وركبوا التجار فقام
من بون يتعجَّ التجار وصار عظيم، موكب يف ودخلوا معهم ركبوا أن إىل املرصي عيل
وملبس عيل التاجر زوجة ملبس من بن يتعجَّ التجار ونساء بالصناديق، املحملة البغال
امللوك سائر من غريه وال بغداد ملك عند مثلها يوجد ال املالبس هذه إن ويقلن: أوالدها،
والنساء املرصي، عيل التاجر مع الرجال موكبهم؛ يف سائرين يزلوا ولم والتجار. واألكابر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك املنزل. دخلوا أن إىل حريمه، مع
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٤٣٠ الليلة كانت فلام

عيل التاجر مع الرجال موكبهم؛ يف سائرين يزالوا لم أنهم السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وسط يف بأحمالها البغال وأدخلوا ونزلوا، املنزل دخلوا حتى حريمه، مع والنساء املرصي،
القاعة، إىل الحريم مع الحريمات وطلع الحواصل، يف وخزنوها األحمال نزلوا ثم الحوش،
واستمروا ورسور، حظ يف فجلسوا العظيم، بالفرش مفروشة الغنَّاء، الروضة مثل فرأوها
األطعمة أنواع من يكون ما أحسن عىل لهم الغداء فطلع الظهر، وقت إىل جالسني
ثم والبخور، الورد بماء بعدها وتطيَّبوا العظيمة، الرشبات ورشبوا فأكلوا والحلويات،
صاروا أماكنهم إىل التجار رجع وملا ونساء، رجاًال محالتهم إىل وانرصفوا خاطره أخذوا
لهم جاء أن إىل الحريم يهادين الحريمات وصار أحوالهم، قدر عىل الهدايا إليه يرسلون
ذلك وغري والسكر كالحبوب األصناف كامل ومن ومماليك، وعبيد جواٍر من كثري يشء
أستمرَّ فإنه فيه، هو الذي البيت صاحب البغدادي التاجر وأما يُحَىص، ال الذي الخري من
البهائم من وغريها البغال يُدِخلون والخدم العبيد خل له: وقال يفارقه ولم عنده ُمِقيًما
كذا. محل إىل الليلة هذه يف مسافرون إنهم له: فقال الراحة. ألجل البيوت من بيت يف
أن صدقوا فما يسافرون، الليل يأتي حتى املدينة خارج إىل يخرجوا بأن إجازة وأعطاهم
الهواء يف وطاروا املدينة ظاهر إىل وانرصفوا خاطره، آخذوا حتى بذلك اإلجازة يعيطهم

أماكنهم. إىل
مجلسهما انفضَّ ثم الليل، ثلث إىل فيه هو الذي البيت صاحب مع عيل التاجر وقعد
لهم: وقال عليهم وسلََّم حريمه إىل عيل التاجر وطلع محله، إىل البيت صاحب وذهب
والعري الجوع من قاسوه بما زوجته فأخربته املدة؟ هذه يف بَْعدي لكم جرى الذي ما
أنا بينما سيدي، يا فقالت: جئتُم؟ وكيف السالمة، عىل هلل الحمد لها: فقال والتعب،
إىل وأوالدي أنا األرض عن رفعني والذي إال أشعر فلم البارحة، ليلَة أوالدي مع نائمة
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عىل نزلنا حتى طائرين نزل ولم رضر، لنا يحصل لم ولكن الهواء، يف طائرين رصنا أن
بغلتني عىل وتخرتوانًا لة محمَّ بغاًال هناك فرأينا العرب، حلة شكل عىل مكان يف األرض
ونحن األحمال؟ هذه وما أنتم؟ َمن لهم: فقلت ورجال، غلمان من خدم وحوله كبريتني،
وقد الجوهري، حسن التاجر ابن املرصي عيل التاجر ام خدَّ نحن فقالوا: مكان؟ أي يف
وبني بيننا التي املسافة وهل لهم: فقلُت بغداد. مدينة يف إليه ونوصلكم نأخذكم أرسلنا
يف أركبونا ثم الليل. سواد غري وبينها بيننا فما قريبة، يل: فقالوا قريبة؟ أم بعيدة بغداد
وَمن لها: فقال . قطُّ رضر لنا يحصل ولم عندكم ونحن إال الصباح أصبح فما التخرتوان،
البغال عىل التي الصناديق من صندوًقا فتح القافلة؛ مقدم فقالت: امللبس؟ هذا أعطاكم
الصندوق قفل ثم حلة، واحد كل أوالدك وألبس حلة فألبسني الحلل، هذه منه وأخَرَج
وها لزوجك. تعطيه حتى عليه احريص يل: وقال مفتاحه، وأعطاني الحلل منه أخذ الذي
أعرفه. نعم قالت: الصندوق؟ تعرفني هل لها: فقال له، أخَرَجتْه ثم عندي، محفوظ هو
أخذ الذي الصندوق هو هذا له: فقالت الصناديق، وأراها الحواصل إىل معها ونزل فقام
فيه ورأى كثرية، حلًال فيه فرأى وفتحه، القفل يف وحطَّه منها املفتاح فأخذ الحلل. منه
ما عىل ويتفرج بعد صندوًقا الصناديق يفتح وصار منه فأخذها الصناديق، كامل مفاتيح
قفلها ثم نظريها، امللوك من أحٍد عند يوجد لم التي الكنوزية واملعادن الجواهر من فيها
بعد ثم تعاىل. هللا فضل من هذا لها: وقال القاعة إىل وزوجته هو وطلع مفاتيحها وأخذ
هو ودخل الخزنة باب وفتح وفركه اللولب، فيها التي الرخامة إىل بها وتوجه أخذها ذلك
فقال كله؟ هذا جاءك أين من له: فقالت فيها، وضعه الذي الذهب عىل وفرَّجها وإياها
الصباح شهرزاد وأدرك … بمرص عندك من خرجُت فإني ربي، فضل من جاءني لها:
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قالت الذهب، عىل زوجتَه املرصي عيل التاجر َج فرَّ ملا أنه السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عندك من خرجت فإني ربي، فضل من جاءني لها: فقال كله؟ هذا جاءك أين من له:
مركبًا فوجدت بوالق، إىل وصلت حتى فتمشيت أذهب، أين أدري ال وأنا وطلعت بمرص
يعرف كان تاجر رجل قابلني دمياط إىل وصلت فلما فيها، فنزلت دمياط إىل مسافرة
دمشق إىل أسافر أن أريد له: فقلت تسافر؟ أين إىل يل: وقال وأكرمني فأخذني والدي
سيدي، يا له: فقالت آِخره، إىل أوله من له وقع ما لها وحكى أصحابًا. فيها يل فإن الشام،
يف يوقعك أالَّ هللا أسأل ويقول: موته قبل لك يدعو كان حني والدك دعاء بربكة كله هذا
بأكثر عليك وعوََّض بالفرج أتاك حيث تعاىل هلل فالحمد القريب. بالفرج ويدركك إال شدة
بَه، الشُّ أصحاب ِعْرشة من فيه كنت ما إىل تَُعْد ال سيدي يا عليك فباهلل منك، ذهب مما
وصيتك، قبلُت لها: فقال توصيه، وصارت والعالنية. الرس يف تعاىل هللا بتقوى وعليك
ملسو هيلع هللا ىلص، نبيه ُسنَّة واتِّباع لطاعته قنا يوفِّ وأن السوء، أقراَن عنَّا يُبِعد أن تعاىل هللا وأسال
فيه ووضع التجار، سوق يف دكانًا له أخذ إنه ثم عيش، أرغد يف وأوالده وزوجه هو وصار
أجلَّ وصار ومماليكه، أوالده وعنده الدكان يف وجلس املثمنة واملعادن الجواهر من شيئًا
جاءه فلما بطلبه، رسوًال إليه فأرسل بغداد، ملك بخربه فسمع بغداد، مدينة يف ار التجَّ
فأخذ للملك، هديًة َز جهَّ ثم وطاعًة. سمًعا فقال: يطلبك. فإنه امللَك أِجِب له: قال الرسول
عند مثلها يوجد ال التي واملعادن الجواهر من ومألها األحمر الذهب من صواني أربع

امللك. إىل بها وطلع الصواني وأخذ امللوك،
تكلَّم، به ما وأحسن والنَِّعم العز بدوام له ودعا يَديْه بني األرض قبََّل عليه دخل فلما
بهدية أتاك العبد إن الزمان، ملك يا له: فقال بالدنا. آنسَت قد تاجر، يا امللك: له فقال
وتأملها، امللك عنها فكشف يَديْه، بني صواني األربع َم قدَّ ثم قبولها. فضلك من ويرجو
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له: فقال مال. خزائن تساوي وقيمته مثله، عنده يكن لم الجواهر من شيئًا فيها فرأى
من وانرصف امللك يدي فقبََّل بمثلها. نجازيك تعاىل هللا شاء وإن تاجر، يا مقبولة هديتك
له: قالوا ابنتي؟ خطب امللوك من ملًكا كم لهم: وقال دولته أكابر امللك فأحرض عنده،
يوجد ال ألنه ال، جميًعا: فقالوا الهدية؟ هذه بمثل هاداني منهم أحد هل لهم: فقال كثري.
التاجر، لهذا ابنتي َج أزوِّ أن يف تعاىل هللا استخرُت امللك: فقال . قطُّ هذا مثل منهم أحٍد عند
فيها بما صواني األربع يحملوا أن الطواشية فأمر ترى. كما األمر له: فقالوا تقولون؟ فما
فرأت عنها فكشفت يَديْها، بني الصواني ووضع بزوجته اجتمع ثم رسايته، إىل ويُدِخلوها
من لعله هذا؟ امللوك أي من له: فقالت واحدة، قطعة وال مثله عندها يكن لم شيئًا فيها
يف عندنا جاء مرصي تاجر رجل من هذا وإنما ال، فقال: بنتك. خطبوا الذين امللوك أحد
نجد لعلنا نصاحبه، كي لنا يُحِرضه رسوًال إليه أرسلُت بقدومه سمعُت فلما املدينة، هذه
بهذه لنا وجاء أمرنا فامتثل بنتنا، جهاز أجل من منه فنشرتيه الجواهر من شيئًا عنده
ظريف وشكل كامل وعقل مهابة ذا حسنًا شابٍّا فرأيتُه هدية، لنا َمها وقدَّ صواني األربع
أن وأحبَبُْت صدري، له وانرشح قلبي إليه ماَل رأيتُه فلما امللوك، أبناء من يكون أن يكاد
خطب امللوك من واحًدا كم لهم: وقلت دولتي أرباب عىل الهدية عرضُت وقد بنتي، أزوِّجه
وهللا ال كلهم: فقالوا ذلك؟ بمثل منهم أحد جاءني وهل لهم: فقلت كثري. فقالوا: ابنتي؟
تعاىل هللا استخرُت إني لهم: فقلت ذلك. مثل منهم أحد عند يوجد ال إنه الزمان، ملك يا
وأدرك جوابك؟ يف أنِت تقولني فما تراه. كما األمر قالوا: تقولون؟ فما ابنتي، أزوِّجه أن يف
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وأخربها زوجته عىل الهدية عرض ملا بغداد مدينة ملك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف أنِت تقولني فما لها: قال ثم ابنته، يزوِّجه أن يريد وأنه الجوهري، عيل التاجر بشمائل
إن فقال: يكون. الذي هو هللا يريده والذي الزمان، ملك يا ولك هلل األمر له: قالت جوابك؟
إىل طلع الصباح أصبح فلما الليلة، تلك وبات الشاب. لهذا إال نزوِّجها ال تعاىل هللا شاء
تمثَّلوا فلما جميًعا، فحرضوا بغداد، تجار وكامل املرصي عيل التاجر بإحضار وأمر ديوانه
يَديْه بني فحرض الديوان. قايض أحرضوا قال: ثم فجلسوا، بالجلوس أمرهم امللك يَدِي بني
العفو املرصي: عيل فقال املرصي. عيل التاجر عىل ابنتي كتاب اكتب قايض، يا له: فقال
عليك أنعمُت قد امللك: فقال مثيل. تاجر امللك صهر يكون أن يصح ال السلطان، موالنا يا
الوزارة كريس عىل جلس ذلك فعند الحال، يف الوزراء خلعة عليه خلع ثم وبالوزارة. بذلك
كلمة يل اسمع ولكن بإنعامك، ْفُت ترشَّ وقد بذلك عيلَّ أنعمَت أنت الزمان، ملك يا وقال:
أن فينبغي ابنتك، بزواج الرشيف أمرك صدر حيث قال: تََخْف. وال ُقْل فقال: لك. أقولها
الساعة. هذه يف إليه أرِسْل امللك: فقال نعم. قال: ولد؟ لك هل فقال: لولدي. زواجها يكون
يدي بني حرض فلما وأحرضه، ولده إىل مماليكه من واحًدا أرسل ثم وطاعًة. سمًعا فقال:
وأحسن بنته من أجمل فرآه امللك إليه فنظر بًا، متأدِّ ووقف يَديْه بني األرض قبََّل امللك
السلطان موالنا يا فقال: ولدي؟ يا اسمك ما له: فقال وكماًال، وبهجًة واعتداًال ا قدٍّ منها
بنتي كتاَب اكتب للقايض: امللك فقال عاًما، عرش أربعة حينئٍذ عمره وكان حسن. اسمي
أحسن عىل األمر وتمَّ عليها كتابه فكتب املرصي. عيل التاجر ابن حسن عىل الوجود حسن
إىل املرصي عيل الوزير خلف التجار ونزل سبيله، إىل الديوان يف َمن كلُّ وانرصف حال،
سبيلهم. حال إىل وانرصفوا بذلك هنوه ثم الوزارة، منصب يف وهو منزله إىل وصل أن
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ما له: فقالت الوزارة، خلعة البًسا فرأته زوجته، عىل املرصي عيل الوزير دخل ثم
ولدي. لحسن ابنته َج زوَّ امللك إن لها: وقال آِخرها إىل أولها من الحكاية لها فحكى هذا؟
الديوان، طلع الصباح أصبح وملا الليلة، تلك املرصي عيل بات ثم زائًدا، فرًحا بذلك ففرحت
أننا قصدنا وزير، يا له: وقال منه، وقرَّبَه جانبه إىل وأجَلَسه َحَسنة مالقاًة امللك فالقاه
حسن. فهو حسنًا تراه ما السلطان، موالنا يا فقال: بنتي. عىل ابنَك ونُدِخل الفرح نقيم
هناء يف وهم يوًما ثالثني الفرح إقامة يف واستمروا املدينة، وزيَّنوا الفرح بقيام امللك فأمر
بُحْسنها وتمتَّع امللك بنت عىل الوزير ابن حسن دخل يوًما الثالثني تمام ويف ورسور،
فرحت وكذلك شديًدا، حبٍّا أَحبَّتْه ابنتها زوج رأت حني فإنها امللك زوجة وأما وجمالها،

زائًدا. فرًحا بأمه
وسكن برسعة، عظيمة رساية له فبنوا برساية، الوزير ابن لحسن أمر امللك إن ثم
امللك زوجة فقالت بيتها، إىل تنزل ثم أياًما عنده تقعد أمه وصارت الوزير، ابن فيها
وال الوزير، وترتك ولدها عند تقعد أن يمكنها ال حسن والدة إن الزمان، ملك يا لزوجها:
بجنب ثالثة رساية تُبنَى أن وأمر صدقِت. فقال: ولدها. وترتك الوزير عند تقعد أن يمكنها
حوائج ينقلوا أن امللك وأمر قالئل، أيام يف ثالثة رساية فبنوا الوزير، ابن حسن رساية
لبعضها، نافذات رسايات الثالث وصارت الوزير، بها وسكن فنقلوها الرساية، إىل الوزير
حسن وكذلك يُحِرضه، إليه يرسل أو ليًال له يميش الوزير مع يتحدَّث أن امللك أراد فإذا
الصباح شهرزاد وأدرك هنية. وعيشة مرضية حالة يف بعضهم مع زالوا وما وأبوه، وأمه
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حالة يف بعضهم مع زالوا ما وابنه والوزير امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فأحرض سقمه، وزاد ضعف له حصل امللك إن ثم الزمان، من مدة هنية وعيشة مرضية
وأحرضتكم املوت، مرض كان وربما شديد مرض يل حصل إنه لهم: وقال دولته أكابر
مرضُت وقد كبريًا رصت إني فقالوا: حسنًا. ترونه بما عيلَّ فشوروا أمٍر، يف ألشاوركم
حتى واحد عىل الجميع أنتم تتفقوا أن وقصدي األعداء، من بعدي اململكة عىل وأخاف
ابنتك بزوج كلنا نرىض نحن جميًعا: فقالوا ترتاحوا. لكي حياتي يف اململكة عىل أبايعه
والصغري. الكبري مقام يعرف وهو وفهمه، وكماله عقله رأينا فإننا عيل، الوزير ابن حسن
يديَّ بني ذلك تقولون ربما لهم: قال نعم. قالوا: بذلك؟ رضيتم وهل امللك: لهم فقال
واحد وباطنًا ظاهًرا كالمنا إن وهللا جميًعا: فقالوا ذلك! غري تقولون خلفي ويف مني، حياءً
كذلك األمر كان إن لهم: فقال صدورنا. وانرشاح قلوبنا بطيب ارتضيناه وقد ، يتغريَّ ال
يدي بني جميًعا الدولة وأرباب والنوَّاب الحجاب وسائر الرشيف، الرشع قايض فأَْحِرضوا
ونبَّهوا عنده من انرصفوا ثم وطاعة. سمًعا له: فقالوا حال. أحسن عىل األمر م ونتمِّ غٍد، يف

األمراء. من الناس ووجهاء العلماء كامل عىل
عليه، الدخول يف يستأذنونه امللك إىل وأرسلوا الديوان إىل طلعوا الصباح أصبح فلما
امللك: لهم فقال يديك. بني حرضنا قد الجميع نحن وقالوا: عليه وسلموا فدخلوا لهم، فأِذَن
مماتي قبل حياتي يف أبايعه أن ألجل بعدي ملًكا عليكم يكون ترضوا َمن بغداد، أمراء يا
فقال ابنتك. زوج عيلٍّ الوزير ابن حسن عىل اتفقنا قد كلهم: فقالوا جميًعا؟ حضوركم يف
رسايته ودخلوا جميًعا فقاموا يدي. بني وأحرضوه جميًعا فقوموا كذلك األمر كان إن لهم:
فقام ولك. لنا صالٌح فيه ألمٍر له: فقالوا يشء؟ ألي لهم: فقال امللك. إىل بنا ُقْم له: وقالوا
ولدي. يا اجلس امللك: له فقال يَديْه، بني األرض حسن فقبََّل امللك، عىل دخلوا حتى معهم
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ملًكا يجعلوك أن عىل واتفقوا عنك اسرتضوا جميًعا األمراء إن حسن، يا له: فقال فجلس،
حسن قام ذلك فعند األمر. انفضاض ألجل حياتي يف أبايعك أن وقصدي بعدي، من عليهم
سنٍّا مني أكرب هو َمن األمراء يف إن امللك، موالنا يا له: وقال امللك يدي بني األرض وقبََّل
َمِلًكا تكون أن إال نرىض ال جميًعا: األمراء فقالت األمر. ذلك من فأقيلوني قدًرا، وأعىل
فقال عليه. تقديمي يصح وال واحد يشء وأبي وأنا مني، أكرب أبي إن لهم: فقال علينا.
تخالف فال عليك، واتفقوا بك رضوا وقد إخواني، به ريض بما إال أرىض ال أنا أبوه: له
فقال أبيه، ومن امللك من حياءً األرض إىل برأسه حسن فأطَرَق إخوانك. أمر وال امللك أمر
قال ثم سبع، فواتح ذلك عىل جميًعا فقرءوا به. رضينا قالوا: به؟ رضيتم هل امللك: لهم
زوج حسن سلطنة عىل اتفقوا أنهم األمراء هؤالء عىل رشعيًة حجًة اكتب قايض، يا امللك:
عىل جميًعا بايعوه أن بعد وأمضاها بذلك الحجة فكتب َمِلًكا. عليهم يكون وأنه بنتي،
امللك يَدِي وقبَّلوا جميًعا فقاموا اململكة، كريس عىل بالجلوس وأمره امللك وبايََعه امُلْلك،
أرباب عىل وخلع عظيًما، حكًما النهار ذلك يف فحكم الطاعة، له وأبدوا الوزير ابن حسن
فقال يَديْه، وقبََّل زوجته والد عىل حسن ودخل الديوان انَفضَّ ثم السنية، الخلع الدولة
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الرعية. يف هللا بتقوى عليك حسن يا له:
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٤٣٤ الليلة كانت فلام

زوجته والد عىل دخل الديوان من فرغ ملا حسن امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
والدي يا يل بدعائك له: فقال الرعية. يف هللا بتقوى عليك ولدي، يا له: فقال يديه، وقبََّل
وقالوا يَديْه وقبَّلوا وأتباعها وأمها هي زوجته فالقته رسايته دخل ثم التوفيق. يل يحصل
فرًحا وفرحوا والده، رساية ودخل رسايته من قام ثم باملنصب، وهنوه مبارك. يوم له:
الرعية، عىل والشفقة هللا بتقوى والده وأوصاه امللك، تقليد من عليه به هللا أنعم بما زائًدا
الديوان، إىل وطلع ورده وختم فرضه صىل ثم الصباح، إىل ورسور فرح يف الليلة تلك وبات
عن ونهى باملعروف وأمر الناس بني فحكم املناصب، وأرباب العسكر كامل إليه وطلع
أحسن عىل الديوان انفضَّ ثم النهار، آِخر إىل الحكومة يف يزل ولم وعزل، ووىلَّ املنكر
فرأى الرساية ودخل قام ثم سبيله. حال إىل منهم واحد كل وسار العسكر وانرصف حال،
حسن. يا له: وقال عينيه ففتح عليك. بأس ال له: فقال الضعف، عليه ثقل قد زوجته والد
وعليك ووالدتها، بزوجتك متوصيًا فُكْن أجيل قرب قد اآلن أنا له: قال سيدي. يا لبيك قال:
واإلحسان. بالعدل يأمر هللا بأن واعلم الديَّان، امللك مهابة واخَش والديك، وبر هللا بتقوى
َ وتُويفِّ ذلك بعد أيام ثالثة أقام القديم امللك إن ثم وطاعًة. سمًعا حسن: امللك له فقال
األربعني تمام إىل والختمات القراءات له وعملوا نوه وكفَّ زوه فجهَّ تعاىل، هللا رحمة إىل
رسوًرا، كلها أيامه وكانت الرعية، به وفرحت بامللك، الوزير ابن حسن امللك واستقل يوًما،
واستقامت ميرسته، عىل آَخر وزيًرا له وأتخذ ميمنته، عىل كبريًا وزيًرا والده زال وما
ذكور، أوالد ثالثة امللك بنت من وُرِزق مستطيلًة، مدًة بغداد يف َمِلًكا ومكث األحوال، به
ومفرق اللذات هادم أتاهم أن إىل وأهناه، عيش أرغد يف وصاروا بعده، من اململكة وتوارثوا

واإلبرام. النقض وبيده الدوام له َمن فسبحان الجماعات،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

عجوز وامرأة اج الُحجَّ من رجل حكاية

فقام أثًرا، اج للُحجَّ يََر فلم انتبه، ثم طويلة نومة نام الحجاج من رجًال أن يُحَكى ومما
باب عىل عجوًزا امرأة ورأى خيمة رأى أن إىل يسري وصار الطريق، عن فَضلَّ يميش
طعاًما، منها وطلب العجوز عىل سلََّم ثم الخيمة من فدنا نائًما، كلبًا عندها ووجد الخيمة،
وأُطِعمك. منها لك ألشوي كفايتك بقدر الحيات من واصطد الوادي ذلك إىل امِض فقالت:
العجوز: فقالت . قطُّ أكلتها وما الحيات، أصطاد أن عىل أجرس ال أنا الرجل: لها فقال
فاصطادت الكلب، وتبعها معه مضت إنها ثم تخف. فال منها، وأتصيَّد معك أميض أنا
ا، بدٍّ األكل من الحاج الرجل يََر فلم قال: منها. تشوي وجعلت الكفاية، بقدر الحيات من
ماءً العجوز من فطلب عطش إنه ثم الحيات، تلك من فأكل والهزال، الجوع من وخاف
يجد ولم ُمرٍّا، ماءَها فوجد العني إىل فمىض منها. فارشب والعني دونك له: فقالت ليرشب،
لها: وقال للعجوز عاد ثم فرشب العطش، من لحقه ملا مرارته؛ شدة مع ا، بدٍّ رشبه من له
شهرزاد وأدرك املكان! هذا يف ومكثك املوضع بهذا مقامك ومن العجوز أيتها منك عجبًا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٤٣٥ الليلة كانت فلام

ما لكثرة املر العني ماء من رشب ملا الحاج الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مقامك ومن منك العجوز أيتها أعجب لها: وقال للعجوز عاد ثم العطش، من لحقه
تكون فكيف العجوز: له قالت املاء! هذا من ورشبك الطعام بهذا واغتذائك املوضع بهذا
واملياه اللذيذة، اليانعة والفواكه الرَّحبة، الواسعة الدُّوَر بالدنا يف إن لها: قال بالدكم؟
طيب، يشء وكل الكثرية، والغنم السمينة، واللحوم الطيبة، واألطعمة العذبة، الغزيرة
لعباده تعاىل هللا وصفها التي الجنة يف إال مثلهن يكون ال الالتي الحسان والخريات
يحكم سلطان من لكم يكون هل يل: فقل كله، هذا سمعت قد العجوز: فقالت الصالحني.
وإذا وأتلفه؟ أمواله أخذ منكم أحد أذنب وإن يده؟ تحت وأنتم حكمه يف ويجور عليكم
فقالت ذلك. يكون قد الرجل: لها فقال شأفتكم؟ واستأصل بيوتكم من أخرجكم أراد
الجور مع اللذيذة، والنَِّعم الظريف، والعيش اللطيف، الطعام ذلك يكون وهللا إذًا العجوز:
بعد النعيم أجلَّ أن سمعَت أََما نافًعا؛ درياًقا األمن مع أطعمتنا وتعود ناقًعا، ا سمٍّ والظلم
وُحْسن أرضه يف هللا خليفة السلطان عدل من هذا يكون وإنما واألمن، الصحُة اإلسالم
رأته إذا بحيث هيبة، أدني له يكون أن يحبُّ السالطني من َم تقدَّ َمن وكان سياسته،
الناس ألن هيبة؛ وأتم سياسة أوىف له يكون أن يحب الزمان هذا وسلطان خافوه، الرعية
حيث الجسيم؛ والخطب الذميم الوصف ذوي زمان هذا وزماننا كاملتقدِّمني، ليسوا اآلن
والعياذ السلطان كان وإذا والعداوة، البغضاء عىل وانطووا والقساوة، بالسفاهة اتصفوا
سببًا يكون ذلك أن يف شك فال وهيبة، سياسة ذي غري أو ضعيًفا بينهم تعاىل باهلل
بعض عىل بعضهم الرعية جور وال سنة مائة السلطان جور األمثال: ويف البالد، لخراب
يف ورد كما قاهًرا، وَمِلًكا جائًرا سلطانًا عليهم هللا سلََّط الرعية جارت وإذا واحدة. سنة



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وال هللا اتقِّ فيها: مكتوب قصٌة األيام بعض يف إليه ُرِفعت يوسف بن اج الَحجَّ أن األخبار:
الناس، أيها فقال: فصيًحا، وكان املنرب رقي القصة قرأ فلما الجور. كلَّ هللا عباد عىل تُِجْر
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … بأعمالكم عليكم سلََّطني تعاىل هللا إن
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٤٣٦ الليلة كانت فلام

وكان املنرب رقي القصة، قرأ ملا يوسف بن اج الحجَّ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ال فأنتم متُّ أنا فإْن بأعمالكم، عليكم سلََّطني تعاىل هللا إن الناس، أيها فقال: فصيًحا،
لم وإذا كثريًا، خلًقا أمثايل خلق تعاىل هللا ألن السيئة؛ األعمال هذه مع الجور من تخلصون
معنى يف الشاعر قال كما سطوًة، وأشد جوًرا وأعظم ا رشٍّ مني أكثر هو َمن كان أنا، أكن

ذلك:

ِب��أَْظ��َل��ِم َس��ِب��ي��ِل��ي إِالَّ َظ��اِل��ٌم َوَم��ا َف��ْوَق��َه��ا ال��ل��ِه يَ��ُد إِالَّ يَ��ٍد ِم��ْن َوَم��ا

أحوالنا. يُصِلح أن هللا نسأل يشء. كل أصلح والعدل منه، يخاف والجور

تودُّد الجارية حكاية

التجار من وهو والعقار، باملال موًرسا وكان مقدار، ذو رجل ببغداد كان أنه يُحَكى ومما
مدة عليه ومضت يتمناه، ما الذرية من يبلغه ولم دنياه، عليه هللا ع وسَّ وقد الكبار،
وكثر ظهره، وانحنى َعْظمه، وَرقَّ سنُّه، فَكِرب ذكران، وال بإناٍث يُرَزق ولم الزمان، من
إىل َع فترضَّ به؛ ويُذَكر يَِرثه ولد له يكن لم إذا ونسبه، ماله ذهاَب فخاف ه، وهمُّ وهنه
الصالحني، وزار القيوم، الحي تعاىل هلل النذور ونذر الليل، وقام النهار وصام تعاىل، هللا
فما وشكواه، عه ترضُّ ورحم دعاه، وَقِبل له هللا فاستجاب تعاىل؛ هللا إىل الترضع وأكثر
وساعتها، ووقتها ليلتها يف منه فحملت نسائه، إحدى جاَمَع حتى األيام من قليل إال كان
هللا شكًرا بالنذر فأوىف قمر؛ فلقة كأنه بذََكر وجاءت حملها، ووضعت أَْشُهرها ْت وأتَمَّ
اه سمَّ الوالدة سابع وليلة واأليتام. األرامل وكسا الصدقات، وأخرج — وَجلَّ عزَّ —



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أن إىل والخدم املماليك وحملته الحواضن، وحضنته املراضع، فأرضعته الحسن؛ بأبي
القويم، الدين وأمور اإلسالم وفرائض العظيم، القرآن وتعلَّم وانتشأ، وترعرع ونشأ، َكُرب
وعرصه، زمانه أهِل وأحسَن دْهِره فريَد فكان بالنشاب؛ والرمي والحساب، والشعر والخط
أحمر، بخدٍّ واختياًال، تدلًُّال ويتزاهى واعتداًال، تمايًال يتهادى فصيح، ولسان مليح، وجه ذا

واصفيه: بعض فيه قال كما أخرض، وعذار أزهر، وجبني

بَ��ِق��ي َك��يْ��َف ال��رَِّب��ي��ِع بَ��ْع��َد َواْل��َوْرُد ِل��ْل��َح��َدِق اْل��ِع��ذَاِر َرِب��ي��ُع بَ��َدا
اْل��َوَرِق ِم��َن َط��اِل��ًع��ا بَ��نَ��ْف��َس��ًج��ا َع��اِرِض��ِه َف��ْوَق ال��نَّ��بْ��َت تَ��َرى أََم��ا

بلغ أن إىل مرسور، َفِرح به وأبوه حال، أحسن يف الزمن من برهة أبيه مع فأقام
قرب قد إنه ولدي، يا له: وقال األيام، من يوًما يديه بني أبوه فأجلسه الرجال، مبالغ
ولد إىل يكفيك ما لك خلَّفت وقد ، وجلَّ عزَّ هللا لقاء غري يَبَْق ولم وفاتي، وحانت األجل،
لك، خلَّفته فيما ولدي يا تعاىل هللا فاتَِّق والبساتني؛ واألمالك ياع والضِّ املتني، املال من الولد
أحسن ولده زه فجهَّ ومات، الرجل مرض حتى قليل إال يكن فلم رفدك. من إال تتبع وال
عليه دخلوا قد بأصحابه وإذا وليايل، أياًما للعزاء وقعد منزله، إىل ورجع ودفنه تجهيز،
للبنات إال العزاء يصلح وما فات، فقد فات ما وكل مات، ما مثلك خلَّف َمن له: وقالوا
وأدرك حزنه. وفكُّوا عليه ودخلوا الحمام، دخل حتى به يزالوا ولم املخدرات. والنساء

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٤٣٧ الليلة كانت فلام

الحمام أصحابه عليه دخل ملا الخواجا ابن الحسن أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حال، عىل معه يبقى الدهر أن وظنَّ املال، لكثرة وذهل أبيه، وصيَّة نيس حزنه، وفكُّوا
والَزَم بالذهب، وجاد ووهب، وخلع وطرب، ولذَّ ورشب، فأكل زوال؛ له ليس املال وأن
هذا عىل يزل ولم األغاني، واستماع القناني، وقهقهة الزجاج، ختام وفضَّ الدجاج، أكل
له يَبَْق ولم يَديْه، يف وُسِقط لديه، كان ما وذهب الحال، وقعد املال مال أن إىل الحال
الوصيفة وكانت خلَّف، ما جملة من والده له خلَّفها وصيفة غري أتلف، ما أتلف أن بعد
ذات وهي واالعتدال، والقدِّ والكمال، والبهاء والجمال، الُحْسن يف نظري لها ليس هذه
يف َعَلم من أشهر وصارت وأوانها، عرصها أهل فاقت قد تُستطاب، وفضائل وآداب، فنون
مقارنة القد خماسية كونها مع وامليل والتثنِّي والعمل، بالعلم امِلَالح عىل وزادت افتنانها،
كحد وأنٍف غزالن، كعيون وعينني أزجني، وحاجبني شعبان، هالل كأنهما بجبينني للسعد،
الجمان، عقود كأنها وأسناٍن سليمان، كخاتم وفٍم النعمان، شقائق كأنه وخدٍّ الحسام،
الكتمان، وأسقمه الهوى أضناه َمْن جسِم من أَنَْحل وخرص بان، دهن أوقية تََسع ة ورسَّ

قال: َمن بقول جديرة الجمال يف فهي وبالجملة الكثبان، من أثقل وردف

ِف��َراِق��َه��ا ِب��َص��دِّ َق��تَ��َل��ْت أَْدبَ��َرْت أَْو َق��َواِم��َه��ا ِب��ُح��ْس��ِن َف��تَ��نَ��ْت أَْق��بَ��َل��ْت إِْن
أَْخ��َالِق��َه��ا ِم��ْن َواْل��بُ��ْع��ُد اْل��َج��َف��ا َل��يْ��َس ُغ��ْص��ِن��يَّ��ٌة بَ��ْدِريَّ��ٌة َش��ْم��ِس��يَّ��ٌة
أَْط��َواِق��َه��ا َع��َل��ى َف��َل��ٍك ِف��ي َواْل��بَ��ْدُر َق��ِم��ي��ِص��َه��ا َج��يْ��ِب تَ��ْح��َت َع��ْدٍن َج��نَّ��اُت



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

كما والشمس، القمر تُخِجل وخمس، تسٍع بنت الراتع، والغزال الطالع البدر كأنها
املاهر: البليغ الشاعر قال

أَْربَ��ُع بَ��ْع��َدَه��ا َوَخ��ْم��ٌس َخ��ْم��ٌس َم��َض��ى َم��ا إِذَا اْل��بَ��ْدِر َش��ِب��ي��َه��ُة
يَ��ْط��َل��ُع َم��ا َل أَوَّ َش��ِب��ي��َه��ُه َص��يَّ��َرتْ��ِن��ي ِح��ي��َن ذَنْ��ِب��ي َك��اَن َم��ا

منها تورَّد البلور، من وتكوَّنت النور من ُخِلقت كأنها النسيم، عاطرة األديم، صافية
واصفيها: بعض فيها قال كما والقد، القوام واعتدل الخد،

َوُم��َص��نْ��َدِل َوُم��َورٍَّد ��ٍض َوُم��َغ��ضَّ َوُم��َدنَّ��ٍر ُم��َع��ْص��َف��ٍر بَ��يْ��َن تَ��ْخ��تَ��اُل
َه��يْ��َك��ِل ِف��ي ُص��وَرٌة أَْو َش��ْم��ِس��ِه ِف��ي ُدرٌَّة أَْو َرْوَض��ٍة ِف��ي َزْه��َرٌة ِه��َي
��ِل��ي َوتَ��َم��هَّ ِق��ِف��ي َرَواِدُف��َه��ا: َق��اَل��ْت انْ��َه��ِض��ي َل��َه��ا: اْل��َق��َواُم َق��اَل إِْن َه��يْ��َف��اءُ
تَ��ْف��َع��ِل��ي َال َدَاللُ��َه��ا: َوَق��اَل ُج��وِدي َج��َم��الُ��َه��ا َق��اَل اْل��َوْص��َل َط��َل��بْ��ُت َوإِذَا
اْل��ُع��ذَِّل َك��َالُم َع��اِش��ِق��َه��ا َونَ��ِص��ي��ُب َح��ظَّ��َه��ا اْل��َم��َالَح��َة َج��َع��َل َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن

سهامها، بنبل عيونها من وترميه ابتسامها، وبريق جمالها، بُحْسن يراها َمن تسلب
حاله، سوءُ وتبنيَّ ماله، جميُع نَفَد ا فلمَّ النظام. َحَسنة الكالم فصيحة كله هذا مع وهي
يسرتح ولم طعام، َطْعَم يَذُْق لم وهو أيام ثالثة أقام الجارية، هذه غري معه يَبَْق ولم
وأدرك الرشيد. هارون املؤمنني أمري إىل احملني سيدي، يا الجارية: له فقالت مناٍم. يف
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٤٣٨ الليلة كانت فلام

هارون إىل احملني سيدي، يا لسيدها: قالت الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
استغالني فإِن دينار، آالف عرشة منه ثمني واطلب العباس، بني من الخامس الرشيد
ألن عينك؛ يف قدرها يعُظم فاختربها ذلك، من أكثر وصيفتي املؤمنني، أمري يا له: فُقْل
تبيعني أن سيدي يا إياك له: قالت ثم ملثلك. إال تصلح وال نظري، لها ليس الجارية هذه
وال قدرها، يعلم ال الجارية سيد وكان مثيل. يف قليل فإنه الثمن؛ من لك قلت ما بدون
الرشيد هارون املؤمنني أمري إىل حملها إنه ثم زمانها. يف نظري لها ليس أنها يعرف
تودُّد، يا قال: د. تودُّ اسمي قالت: اسمك؟ ما الخليفة: لها فقال قالت، ما وذكر له، وقدَّمها
والتفسري، والفقه، والشعر، النحو، أعرف إني سيدي، يا قالت: العلوم؟ من تحسنني ما
وأساطري واملساحة، والقسمة، والحساب، الفرائض، وعلم املوسيقى، فن وأعرف واللغة،
عدد وأعرف عرشة، ولألربع وللعرش للسبع قرأته وقد العظيم، القرآن وأعرف األولني،
وأعرف أحرفه، وعدد وسجداته وأعشاره، وأثمانه وأرباعه وأنصافه وأحزابه وآياته سوره
الرشيف الحديث وأعرف التنزيل، وأسباب واملكية، واملدنية واملنسوخ، الناسخ من فيه ما
وعلم والفلسفة والهندسة، الرياضة علوم يف ونظرت واملرَسل، منه املسند وروايًة، درايًة
ورضبت بالشعر، وتعلَّْقُت العلم، من كثريًا وحفظت والبيان، واملعاني واملنطق، الحكمة
ورقصُت غنَّيُت فإْن وسكناتها؛ أوتاره حركات ومواقع فيه، النغم مواضع وعرفت العود،
الراسخون إال يعرفه لم يشءٍ إىل وصلت فإني وبالجملة قتلُت، وتطيَّبُْت تزيَّنُْت وإن فتنُت،

العلم. يف
فصاحة من َب تعجَّ سنِّها، ِصَغر عىل كالمها الرشيد هارون الخليفة سمع فلما
أجابَْت فإْن ادَّعته، ما جميع يف يناظرها َمن أُحِرض إني وقال: موالها، إىل والتفت لسانها،
حبٍّا املؤمنني، أمري يا موالها: فقال بها. أوىل فأنت تُِجْب لم وإن وزيادة، ثمنها لك دفعُت



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

له. َمها وقدَّ املؤمنني أمري إىل فحَملها َقْدرها، يعلم ال الجارية سيد وكان

النظَّام، سيَّار بن إبراهيم إليه يرسل بأن البرصة عامل إىل املؤمنني أمري فكتب وكرامة.
القرَّاء، يُحِرض أن وأمره واملنطق، والشعر والبالغة الحجة يف زمانه أهل أعظم وكان
من أعلم إبراهيم وكان والفالسفة؛ واملهندسني، والحكماء، واملنجمني، واألطباء، والعلماء،
أمري فدعاهم الخرب، يعلمون ال وهم الخالفة، دار حرضوا حتى قليل إال كان فما الجميع.
فحرضت، تودُّد الجارية تحرض أن أمر ثم فجلسوا، بالجلوس وأمرهم مجلسه، إىل املؤمنني
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٤٣٨ الليلة كانت فلما

ونطقت فسلَّمت ذهب، من كريس لها فُوِضع دري، كوكب كأنها وهي نفسها وأظهرت
واألطباء، والقرَّاء، العلماء، من حرض َمْن ُمر املؤمنني، أمري يا وقالت: لسان، بفصاحة
املؤمنني: أمري لهم فقال يناظروني. أن والفالسفة؛ واملهندسني، والحكماء، واملنجمني،
َعتْه. ادَّ ما كل يف حجتها تدحضوا وأن دينها، أمر يف الجارية هذه تناظروا أن منكم أريد
أيكم وقالت: الجارية أطرقت ذلك فعند املؤمنني. أمري يا ولك هلل، والطاعة السمع فقالوا:
اسأل له: قالت طلبِت. الذي الرجل ذلك أنا أحدهم: فقال املحدِّث؟ املقِرئ العالم الفقيه
آياته وتدبرت ومنسوخه، ناسخه وعرفِت العزيز، هللا كتاَب قرأِت أنت لها: قال شئَت. ا عمَّ
فأخربيني القائمة، والسنن الواجبة، الفرائض عن أسألك لها: فقال نعم. قالت: وحروفه؟
إخوانك؟ وما قبلتك؟ وما إمامك؟ وَمن نبيك؟ وَمن ربك؟ وَمن ذلك، عن الجارية أيتها
والكعبة إمامي، والقرآن نبيي، ملسو هيلع هللا ىلص ومحمد ربي، هللا قالت: منهاجك؟ وما طريقتك؟ وما
قولها، من الخليفة َب فتعجَّ منهاجي. والسنة طريقتي، والخري إخواني، واملؤمنون قبلتي،
هللا عرفِت ِبَم أخربيني الجارية، أيتها لها: قال ثم سنها، ِصَغر عىل لسانها فصاحة ومن
مكسوب وعقل موهوب، عقل عقالن؛ العقل قالت: العقل؟ وما قال: بالعقل. قالت: تعاىل؟
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٤٣٩ الليلة كانت فلام

ومكسوب؛ موهوب عقالن؛ العقل قالت: الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
والعقل عباده، من يشاء َمن به يهدي — وجلَّ عزَّ — هللا خلقه الذي هو املوهوب فالعقل
أين قال: ثم أحسنِت. لها: فقال معرفته. وُحْسن بتأدُّبه املرء يكسبه الذي هو املكسوب
لها: قال يستقر. حتى الدماغ يف شعاعه فيصعد القلب، يف هللا يقذفه قالت: العقل؟ يكون
وباآليات تعاىل، هللا كتاب بقراءة قالت: ملسو هيلع هللا ىلص؟ النبي عرفِت ِبَم أخربيني قال: ثم أحسنِت.
والسنن الواجبة، الفرائض عن فأخربيني أحسنِت، قال: واملعجزات. والرباهني والدالالت،
له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن شهادة فخمس: الواجبة الفرائض أما قالت: القائمة.
هللا بيت وحج رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام ورسوله، عبده محمًدا وأن
والشمس، والنهار، الليل، أربع: فهي القائمة نَن السُّ وأما سبيًال؛ إليه استطاع َمن الحرام
أحسنِت، قال: األجل. يهدمن أنهن آدم ابن يعلم وليس واألمل، العمر يبنني وهن والقمر،
والحج، والصوم، والزكاة، الصالة، اإليمان: شعائر قالت: اإليمان؟ شعائر ما فأخربيني
قالت: الصالة؟ إىل تقومني يشء بأي فأخربيني أحسنِت، قال: الحرام. واجتناب والجهاد،
الصالة؟ عىل قيامك قبل عليك هللا فَرَض كم فأخربيني قال: بالربوبية. ُمِقرَّة العبودية بنية
طاهر، مكان عىل والوقوف املتنجسة، الثياب واجتناب العورة، وسرت الطهارة، قالت:
من تخرجني ِبَم فأخربيني أحسنِت، قال: اإلحرام. وتكبرية والنية، والقيام، للقبلة، ه والتوجُّ
الخدمة. بنية قالت: املسجد؟ تدخلني نية فبأيِّ قال: العبادة. بنية قالت: الصالة؟ إىل بيتك
ما فأخربيني أحسنِت، قالت: وُسنَّة. فرائض بثالث قالت: القبلة؟ تستقبلني فبماذا قال:
تكبرية وتحريمها الطهور، الصالة مبدأ قالت: تحريمها؟ وما تحليلها؟ وما الصالة؟ مبدأ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

يف ُرِوي قالت: تركها؟ َمن عىل يجب فماذا قال: الصالة. من السالم وتحليلها اإلحرام،
وأدرك اإلسالم.» يف له حظَّ فال عذٍر، غري من ًدا متعمِّ عامًدا الصالَة تَرَك «َمن الصحيح:
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٤٤٠ الليلة كانت فلام

الفقيه: لها قال الرشيف الحديث ذكَرِت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وفيها وربه، العبد بني صلة الصالة قالت: هي؟ ما الصالة عن فأخربيني أحسنِت،
وتدفع الشيطان، وتغضب الرحمن، وتريض الوجه، وتُِيضء القلب، ر تنوِّ خصال: عرش
وتنهى مواله، من العبد وتقرِّب النقمة، وتدفع الرحمة، وتُكِثر األعداء، رش وتكفي البالء،
قال: الدين. عماد وهي املكتوبات، املفروضات الواجبات من وهي واملنكر، الفحشاء عن
قالت: الوضوء؟ مفتاح فما قال: الوضوء. قالت: الصالة؟ مفتاح ما فأخربيني أحسنِت،
التوكُّل. قالت: اليقني؟ مفتاح فما قال: اليقني. قالت: التسمية؟ مفتاح فما قال: التسمية.
فما قال: الطاعة. قالت: الرجاء؟ مفتاح فما قال: الرجاء. قالت: التوكل؟ مفتاح فما قال:
أحسنِت، قال: بالربوبية. له واإلقرار بالوحدانية تعاىل هلل االعرتاف قالت: الطاعة؟ مفتاح
بن محمد الشافعي اإلمام مذهب عىل أشياء ستة قالت: الوضوء. فروض عن فأخربيني
بعض ومسح املرفقني، مع اليدين وغسل الوجه، وغسل النية، عنه: هللا ريض إدريس
وغسل التسمية، أشياء: عرشة وُسنَّتُه والرتتيب؛ الكعبني، مع الرجلني وغسل الرأس،
األذنني ومسح الرأس، جميع ومسح واالستنشاق، واملضمضة، اإلناء، إدخالهما قبل الكفني
والرجلني، اليدين أصابع وتخليل الكثَّة، اللحية وتخليل جديد، بماء وباطنهما ظاهرهما
قال: الوضوء من فرغ فإذا واملواالة. ثالثًا، ثالثًا والطهارة اليرسى، عىل اليمنى وتقديم
اجعلني اللهم ورسوله، عبده محمًدا أن وأشهد له، رشيك ال وحده هللا إال إله ال أن أشهد
أنت، إال إله ال أن أشهد وبحمدك، اللهم سبحانك املتطهرين، من واجعلني التوَّابني من
قالها «َمن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن الرشيف الحديث يف جاء فقد إليك؛ وأتوب أستغفرك

شاء.» أيها من يدخل الثمانية الجنة أبواب له ُفِتحت وضوء، كل عقب



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

والشياطني؟ املالئكة من عنده يكون ماذا الوضوء اإلنسان أراد فإذا أحسنِت، قال:
ذكر فإذا شماله؛ عن والشياطني يمينه، عن املالئكة أتَِت للوضوء اإلنسان َ تهيَّأ إذا قالت:
نور من بخيمة املالئكة عليه واستولت الشياطني، منه فرَّْت الوضوء ابتداء يف تعاىل هللا
أو إنصات يف دام ما له ويستغِفر تعاىل هللا يسبِّح ملك طنب كل مع أطناب، أربعة لها
عليه استوَلْت يُنِصت، ولم الوضوء ابتداء عند — وجلَّ عزَّ — هللا يذكر لم فإن ِذْكر،
والنقص الشك عليه يدخل حتى الشيطان له ووسَوَس املالئكة، عنه وانرصفت الشياطني،
ويؤمن الشيطان، يطرد الصالح «الوضوء والسالم: الصالة عليه قال فقد وضوئه؛ يف
يلوَمنَّ فال وضوء، غري عىل وهو بلية عليه نزلت «َمن أيًضا: وقال السلطان.» جور من
قالت: منامه. من استيقظ إذا الشخص يفعل ا عمَّ فأخربيني أحسنِت، قال: نفسه.» إال
أحسنِت، قال: اإلناء. إدخالهما قبل ثالثًا يَديْه فليغسل منامه، من الشخص استيقظ إذا
البدن وتعميم النية، الُغْسل: فروض قالت: ُسنَنه؟ وعن الُغْسل فروض عن فأخربيني
والتدليك، قبله، فالوضوء ُسنَنه: وأما والبرشة، الشعر جميع إىل املاء إيصال أْي باملاء؛
وأدرك أحسنِت. قال: الُغْسل. آِخر إىل … قول يف الرجلني غسل وتأخري الشعر، وتخليل
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٤٤١ الليلة كانت فلام

وُسنَنه، الُغْسل فروض عن الفقيه أخربت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فسبعة: أسبابه أما قالت: وُسنَنه. وفروضه، م، التيمُّ أسباب عن فأخربيني أحسنِت، قال:
وأما والجراح. والجبرية، واملرض، َرْحله، يف وإضالله إليه، والحاجة والخوف، املاء، َفْقُد
فالتسمية، ُسنَنه: وأما لليدين. ورضبة للوجه، ورضبة والرتاب، النية، فأربعة: فروضه
أركانها، وعن الصالة، رشوط عن فأخربيني أحسنِت، قال: اليرسى. عىل اليمنى وتقديم
ودخول العورة، وسرت األعضاء، طهارة أشياء: فخمسة رشوطها أما قالت: ُسنَنها. وعن
فالنية، أركانها: وأما طاهر. مكان عىل والوقوف القبلة، واستقبال ظنٍّا، أو يقينًا الوقت
منها آية الرحيم الرحمن هللا وبسم الفاتحة وقراءة القدرة، مع والقيام اإلحرام، وتكبرية
والسجود فيه، والطمأنينة واالعتدال فيه، والطمأنينة والركوع الشافعي، اإلمام مذهب عىل
له، والجلوس األخري د والتشهُّ فيه، والطمأنينة السجدتني بني والجلوس فيه، والطمأنينة
وأما قول. يف الصالة من الخروج ونية األوىل، والتسليمة فيه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل والصالة
والتأمني، والتعوُّذ، االفتتاح، ودعاء اإلحرام، عند اليدين ورفع واإلقامة، فاألذان، ُسنَنها:
وربنا َحِمده مَلن هللا سمع وقول االنتقاالت، عند والتكبريات الفاتحة، بعد السورة وقراءة
والصالة له، والجلوس األول د والتشهُّ موضعه، يف واإلرسار موضعه، يف والجهر الحمد، لك

الثانية. والتسليمة األخري، د التشهُّ يف اآلل عىل والصالة فيه، ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل
والفضة، الذهب، يف تجب قالت: الزكاة؟ تجب ماذا يف فأخربيني أحسنِت، قال:
واألرز، والحمص، والفول، والذرة، والدخن، والشعري، والحنطة، والشاء، والبقر، واإلبل،
زكاة ال قالت: الذهب؟ يف الزكاة تجب كم يف فأخربيني أحسنِت، قال: والتمر. والزبيب،
فبحسابه. زاد وما مثقال، نصف ففيها العرشين بلَغِت فإذا مثقاًال، عرشين دون فيما
زكاة، درهم مائتَْي دون فيما ليس قالت: الَوِرق؟ يف الزكاة تجب كم يف فأخربيني قال:



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

كم يف فأخربيني أحسنِت، قال: فبحسابه. زاد وما دراهم، خمسة ففيها املائتني بلَغِت فإذا
مخاض. بنت ففيها وعرشين خمس إىل شاة خمس كل يف قالت: اإلبل؟ يف الزكاة تجب
ففيها أربعني بلَغْت إذا قالت: الشياه؟ يف الزكاة تجب كم يف فأخربيني أحسنِت، قال:
فالنية، الصوم: فروض أما قالت: وفروضه. الصوم عن فأخربيني أحسنِت، قال: شاة.
عن خاٍل مكلَّف كل عىل واجب وهو ، القيِّ د وتعمُّ والجماع والرشب األكل عن واإلمساك
ومن صدقه، املخرب قلب يف يقع عدٍل بإخبار أو الهالل برؤية ويجب والنفاس، الحيض
يف إال الكالم وترك السحور، وتأخري الِفْطر، فتعجيل ُسنَنه: وأما النية. تبييت واجباته
قالت: الصوم. يفسد ال يشء عن فأخربيني أحسنِت، قال: القرآن. وتالوة والذِّْكر الخري
المرأة والنظر باالحتالم، املني وخروج الريق، وابتالع الطريق، وغبار واالكتحال، األدهان،
صالة عن فأخربيني أحسنِت، قال: الصوم. يفسد ال كله هذا والحجامة، والفصادة أجنبية،
جامعة، الصالة يقول ولكن إقامة، وال أذان غري من ُسنَّة وهما ركعتان، قالت: العيدين.
عىل القيام تكبرية سوى خمًسا الثانية ويف اإلحرام، تكبرية سوى َسبًْعا األوىل يف ويكربِّ
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك تعاىل. هللا رحمه الشافعي اإلمام مذهب
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لها: قال العيدين صالة عن الفقيه أخربَِت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أذان بغري ركعتان قالت: القمر. وخسوف الشمس كسوف صالة عن فأخربيني أحسنِت،
قال: ويسلِّم. د ويتشهَّ ويجلس وسجودين، وركوعني، بقيامني، ركعة كل يف يأتي إقامة، وال
د ويتشهَّ إقامة، وال أذان بغري ركعتان قالت: االستسقاء. صالة عن فأخربيني أحسنِت،
رداءه ويحول العيدين، خطبتي يف التكبري مكان تعاىل هللا ويستغفر يخطب ثم ويسلِّم،
قالت: الوتر. صالة عن فأخربيني أحسنِت، قال: ع. ويترضَّ ويدعو أسفله، أعاله يجعل بأن
الضحى. صالة عن فأخربيني أحسنِت، قال: عرشة. إحدى وأكثره واحدة، ركعة أقله الوتر
عن فأخربيني أحسنِت، قال: ركعة. عرشة اثنتا وأكثرها ركعتان، أقلها الضحى قالت:
إال املسجد من يخرج وأالَّ النية، قالت: رشطه؟ فما قال: ُسنَّة. هو قالت: االعتكاف.
يجب بماذا فأخربيني أحسنِت، قال: الكالم. ويرتك يصوم وأن النساء، يباِرش وال لحاجة،
واحدة مرة العمر يف واجب وهو واالستطاعة، واإلسالم، والعقل، بالبلوغ، قالت: الحج؟
والسعي، والطواف، بعرفة، والوقوف اإلحرام، قالت: الحج؟ فروض فما قال: املوت. قبل
وسعيها. وطوافها، بها، اإلحرام قالت: العمرة؟ فروض فما قال: التقصري. أو والحلق
الرأس حلق وترك الطيب، واجتناب املخيط، من التجرُّد قالت: اإلحرام؟ فروض فما قال:
القدوم وطواف التلبية، قالت: الحج؟ سنن فما قال: والنكاح. الصيد وقتل األظافر وتقليم

الجمار. ورمي وبِمنى، باملزدلفة واملبيت والوداع،
علينا، ار الُكفَّ فخروج أركانه؛ أما قالت: أركانه؟ وما الجهاد؟ فما أحسنِت، قال:
القتال عىل التحريض فهو ُسنَنه؛ وأما العدو. لقاء عند والثبات ة، والُعدَّ اإلمام ووجود
عن فأخربيني أحسنِت، قال: اْلِقتَاِل﴾. َعَىل اْلُمْؤِمِننَي َحرِِّض النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: لقوله
مملوًكا املبيع يكون وأن والقبول، فاإليجاب البيع؛ فروض أما قالت: وُسنَنه. البيع فروض



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

التفرُّق قبل والخيار فاإلقالة، سننه؛ وأما الربا. وترك تسليمه، عىل مقدوًرا به ُمنتَفًعا
يجوز ال يشء عن فأخربيني أحسنِت، قال: يتفرََّقا.» لم ما بالخيار «البيعان ملسو هيلع هللا ىلص: لقوله
أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن نافع عن صحيًحا حديثًا ذلك يف حفظُت قالت: ببعض. بعضه بيع
وكل بالسمن، والزبد باللحم، والقديد باليابس، الرطب والتني بالرطب، التمر بيع عن نهى
كالمها، الفقيه سمع فلما ببعض. بعضه بيع يجوز فال مأكول واحد صنف من كان ما
نفسه: يف قال ذلك، وغري والتفسري والحديث بالفقه عاملة حاذقة، َفِطنة ذكية أنها وعرف
ما جارية، يا لها: فقال املؤمنني. أمري مجلس يف أغلبها حتى عليها أتحيَّل أن من بد ال
قال: األدناس. من والخلوص النظافة، اللغة يف الوضوء قالت: اللغة؟ يف الوضوء معنى
قالت: اللغة؟ يف الُغْسل معنى فما قال: بخري. الدعاء قالت: اللغة؟ يف الصالة معنى فما
قالت: لغًة؟ الزكاة معنى فما قال: اإلمساك. قالت: لغًة؟ الصوم معنى فما قال: التطهري.
الدفاع. قالت: الجهاد؟ معنى فما قال: القصد. قالت: لغًة؟ الحج معنى فما قال: الزيادة.

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الفقيه. حجة فانقطعت
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وقال: قدَميْه عىل قائًما قام حجته انقطعت ملا الفقيه أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عن أسألك الجارية: له فقالت بالفقه. مني أعلم الجارية بأن املؤمنني أمري يا عيلَّ اشهد
هي قال: الدين؟ سهام فما قالت: اسأيل. قال: عارًفا. كنَت إْن رسيًعا بجوابه َفأِْتني يشء
الطهارة، وهي الزكاة الثالث الفطرة، وهي الصالة الثاني امللة، وهي الشهادة األول عرشة:
الكفاية، وهو الجهاد السادس الرشيعة، وهو الحج الخامس الجنة، وهو الصوم الرابع
وهي الجماعة التاسع الغرية، وهما املنكر عن والنهي باملعروف األمر والثامن السابع
مسألة، عليك بقيْت وقد أحسنَت، قالت: الحميدة. الطريق وهو العلم طلب العارش األلفة،
والوفاء الحد، وحفظ القصد، وصدق العقد، صحة أربعة: هي قال: اإلسالم؟ أصول فما
قالت: جارية. يا قويل قال: ثيابك. أخذُت وإال أجبَت فإْن أخرى، مسألة بقي قالت: بالعهد.
لك. ها أفرسِّ وأنا ثيابك انزع فقالت: بيشء. يُِجب ولم ساعًة فسَكَت اإلسالم؟ فروع فما
وعرشون اثنان هي قالت: الثياب. من عليه ما لك أنزع وأنا يها، َفرسِّ املؤمنني: أمري قال
واجتناب الحالل، وأكل األذى، وكف ملسو هيلع هللا ىلص، برسوله واالقتداء تعاىل، هللا بكتاب ك التمسُّ فرًعا:
التنزيل، واتباع الخليل، وحب الدين، يف والفقه والتوبة، أهلها، إىل املظالم ورد الحرام،
القدرة، عند والعفو اليقني، وقوة للرحيل، ب والتأهُّ التبديل، وخوف املرسلني، وتصديق
نبيه به جاء ما ومعرفة تعاىل، هللا ومعرفة املصيبة، عند والصرب الضعف، عند والقوة
أمري سمع فلما هلل. واإلخالص ومخالفتها، النفس ومجاهدة إبليس، اللعني ومخالفة ملسو هيلع هللا ىلص،
مقهوًرا وخرج الفقيه، ذلك فنزعهما وطيلسانه، الفقيه ثياب بنزع أمر منها، ذلك املؤمنني

املؤمنني. أمري يدي بني من خجًال منها
قال: ُقْل. له: قالت قليلة. مسائل مني اسمعي جارية، يا وقال: آَخر رجل لها قام ثم
أحسنِت، قال: املعلوم. واألجل املعلوم، والجنس املعلوم، القدر قالت: التسليم؟ صحة فما
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وأطعمه رزقه تعاىل هللا بأن االعرتاف األكل فروض قالت: وُسنَنه؟ األكل فروض فما
هللا أنعم ما جميع العبد رصف قالت: الشكر؟ فما قال: ذلك. عىل تعاىل هلل والشكر وسقاه،
والجلوس اليدين، وغسل التسمية، قالت: األكل؟ ُسنَن فما قال: ألجله. ُخِلق فيما عليه به
آداب ما فأخربيني أحسنِت، قال: يليك. مما واألكل أصابع، بثالث واألكل األيرس، الورك عىل
شهرزاد وأدرك أحسنِت. قال: جليسك. إىل النظرة وتقلَّ اللقمة، ر تصغِّ أن قالت: األكل؟

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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الجواب، وذكرت األكل آداب عن ُسِئلت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هي قالت: وأضدادها. القلب عقائد عن فأخربيني أحسنِت، السائل: الفقيه لها قال
اعتقاد والثانية: الكفر؛ مجانبة وضدها اإليمان، اعتقاد األوىل: ثالث؛ وأضدادها ثالث،
قال: املعصية. مجانبة وضدها الطاعة، اعتقاد والثالثة: البدعة؛ مجانبة وضدها السنة،
وعدم املاء، وطهور والتمييز، اإلسالم، قالت: الوضوء. رشوط عن فأخربيني أحسنِت،
اإليمان قالت: اإليمان. عن فأخربيني أحسنِت، قال: الرشعي. املانع وعدم الحيس، املانع
وإيمان بالخصوصية، وإيمان بالعبودية، وإيمان باملعبود، إيمان أقسام: تسعة إىل ينقسم
ومالئكته باهلل تؤمن وأن باملنسوخ، وإيمان بالناسخ، وإيمان بالقدر، وإيمان بالقبضتني،
فأخربيني أحسنِت، قال: وُمرِّه. حلوه ه ورشِّ خريه والقدر بالقضاء وتؤمن ورسله، وكتبه
ثالثًا: تُذِهب ثالٌث قال: أنه الثوري سفيان عن ُرِوي نعم، قالت: ثالثًا. تمنع ثالث عن
واالستخفاف الروح، يُذِهب بامللوك واالستخفاف اآلخرة، يُذِهب بالصالحني االستخفاف
باب؟ من لها وكم السموات، مفاتيح عن فأخربيني أحسنِت، قال: املال. يُذِهب بالنفقة
«ليس والسالم: الصالة عليه وقال أَبَْوابًا﴾، َفَكانَْت َماءُ السَّ ﴿َوُفِتَحِت تعاىل: هللا قال قالت:
يف بابان وله إال آدم بني من أحد من وما السماء، خلق الذي إال السماء أبواب عدة يعلم
ينقطع حتى رزقه باب يُغَلق وال عمله، منه يصعد وباب رزقه، منه ينزل باب السماء؛

روحه.» تصعد حتى عمله باب يُغَلق وال أجله،
اليشء قالت: يشء. ال وعن يشء، نصف وعن يشء، عن فأخربيني أحسنِت، قال:
عن فأخربيني أحسنِت، قال: الكافر. هو والاليشء املنافق، هو اليشء ونصف املؤمن، هو
السليم فالقلب منري؛ وقلب نذير، وقلب منيب، وقلب سقيم، وقلب سليم، قلب قالت: القلوب.
الخائفني، املتقني قلب هو املنيب والقلب الكافر، قلب هو السقيم والقلب الخليل، قلب هو
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العلماء وقلوب يتبعه، َمن قلب هو املنري والقلب ملسو هيلع هللا ىلص، محمد سيدنا قلب هو النذير والقلب
القلوب إن وقيل: بمواله. متعلِّق وقلب باآلخرة، متعلِّق وقلب بالدنيا، متعلِّق قلب ثالثة:
قلب وهو ثابت وقلب املنافق، قلب وهو معدوم وقلب الكافر، قلب وهو معلَّق قلب ثالثة:
الهجران، خوف من مجروح وقلب واإليمان، بالنور مرشوح قلب ثالثة: هي وقيل: املؤمن.
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أحسنِت. قال: الخذالن. من خائف وقلب
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وأجابته، املسائل عن الثاني الفقيه سألها ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مسألتني، أسأله وأنا َعِيَي، حتى سألني قد إنه املؤمنني، أمري يا قالت: أحسنِت. لها: وقال
ا عمَّ سليني الفقيه: لها فقال بسالم. وانرصف ثيابه أخذت وإال فذاك، بجوابهما أتى فإن
بالجوارح، وعمل بالقلب، وتصديق باللسان، إقرار قال: اإليمان؟ يف تقول فما قالت: شئِت.
خصال: خمس فيه يَكُمل حتى اإليمان من املرء يَكُمل «ال والسالم: الصالة عليه قال
أموره تكون وأن هللا، بقضاء والرضا هللا، ألمر والتسليم هللا، إىل والتفويض هللا، عىل التوكل
عن فأخربني قالت: اإليمان.» استكمل فقد هلل، ومنع هلل، وأعطى هللا، أَحبَّ َمن فإنه هلل؛
وعن فرض، كل إليه يحتاج فرٍض وعن فرض، كل ابتداء يف فرٍض وعن الفرض، فرض
فسكت الفرض. بها يتم ُسنَّة وعن الفرض، يف داخلة ُسنَّة وعن فرض، كل يستغرق فرٍض
إياها، ويعطيها ثيابه ينزع بأن وأمره ها، تفرسِّ بأن املؤمنني أمري فأمرها بيشء، يُِجب ولم
ابتداء يف الفرض وأما تعاىل، هللا فمعرفة الفرض فرض أما فقيه، يا قالت: ذلك فعند
يحتاج الذي الفرض وأما هللا، رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة فهي فرض كل
الجنابة، من الُغْسل فهو فرض كل املستغرق الفرض وأما الوضوء، فهو فرض كل إليه
نَّة السُّ وأما الكثيفة، اللحية وتخليل األصابع، تخليل فهي الفرض يف الداخلة نَّة السُّ وأما
وقال: قدميه عىل وقام الفقيه، عجز تبنيَّ ذلك فعند االختتان. فهي الفرض بها يتم التي
وانرصف ثيابه نزع ثم وغريه. بالفقه مني أعلم الجارية هذه أن املؤمنني أمري يا هللا أشهد

مقهوًرا.
وقالت: الحارضين العلماء من بقي َمن إىل التفتت فإنها املقرئ، مع حكايتها وأما
وجلس املقرئ إليها فقام واللغة؟ والنحو، السبع، بالقراءات العاِلم املقرئ األستاذ أيكم
ومنسوخه، وناسخه آياته، معرفة وأحكمِت تعاىل، هللا كتاَب قرأِت هل لها: وقال يديها، بني



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

يف واألصول الروايات عىل وعرفته تفسريه، وفهمت ومدنيِّه، ومكيِّه ومتشابهه، وُمحَكَمه
فيه وكم ُعْرش؟ من فيه وكم القرآن، سور عدد عن أخربيني قال: نعم. قالت: القراءات؟
فيه وكم مذكور؟ نبي من فيه وكم سجدة؟ من فيه وكم حرف؟ من فيه وكم آية؟ من
سور أما سيدي، يا قالت: طري؟ من فيه وكم مكية؟ سورة من فيه وكم مدنية؟ سورة من
سورة، وأربعون أربع واملدني سورة، سبعون منها املكيُّ سورة، عرشة وأربع فمائة القرآن
وستٌّ ومائتان آالف فستة اآليات وأما ا، ُعْرشً وعرشون وواحد ُعْرش فستمائة أعشاره وأما
وأما كلمة، وثالثون وتسع وأربعمائة كلمة ألف وسبعون فتسعة كلماته وأما آية، وثالثون
حرف بكل وللقارئ حرًفا، وسبعون وستمائة ألًفا وعرشون وثالثة ألف فثالثمائة حروفه
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك سجدة. عرشة فأربع السجدات وأما حسنات، عرش

املباح. الكالم
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له: وقالت أجابته القرآن عن املقرئ سألها ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ونوح، آدم، وهم: نبيٍّا، وعرشون فخمسة القرآن يف أسماؤهم ذُِكرت الذين األنبياء وأما
وصالح، ولوط، ويونس، واليسع، ويوسف، ويعقوب، وإسحاق، وإسماعيل، وإبراهيم،
وأيوب، وزكريا، ويحيى، وإلياس، وإدريس، الكفل، وذو وسليمان، وداود، وشعيب، وهود،
فهن الطري وأما أجمعني، عليهم وسالمه هللا صلوات ومحمد، وعيىس، وهارون، وموىس،
والغراب، والهدهد، والنمل، والذباب، والنحل، البعوض، قالت: اسمهن؟ ما قال: تسع.
فأخربيني أحسنِت، قال: الخفاش. وهو — السالم عليه — عيىس وطري واألبابيل، والجراد،
الكريس، آية قالت: أعظم؟ آية فأي قال: البقرة. سورة قالت: أفضل؟ القرآن يف سورة أي
قالت: آيات؟ تسع فيها آية فأي قال: بركة. خمسون كلمة كل مع كلمة، خمسون وهي
تَْجِري الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َماَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ تعاىل: قوله
آية أي فأخربيني أحسنِت، قال: اآلية. آِخر إىل (١٦٩ (البقرة: النَّاَس﴾ يَنَفُع ِبَما اْلبَْحِر ِيف
َعِن َويَنَْهٰى اْلُقْربَٰى ِذي َوإِيتَاءِ َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاََّ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله قالت: أعدل؟
﴿أَيَْطَمُع تعاىل: قوله قالت: أطمع؟ آية فأي قال: (٩٠ (النحل: َواْلبَْغِي﴾ َواْلُمنَكِر اْلَفْحَشاءِ
قوله قالت: أرجى؟ آية فأي قال: (٣٨ (املعارج: نَِعيٍم﴾ َجنََّة يُْدَخَل أَن ِمنُْهْم اْمِرٍئ ُكلُّ
يَْغِفُر هللاََّ إِنَّ هللاَِّ َرْحَمِة ِمن تَْقنَُطوا َال أَنُفِسِهْم َعَىلٰ ُفوا أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل تعاىل:

.(٥٣ (الزمر: الرَِّحيُم﴾ اْلَغُفوُر ُهَو َُّه إِن ۚ َجِميًعا الذُّنُوَب
قراءة وهي الجنة، أهل بقراءة قالت: تقرئني؟ قراءة بأي فأخربيني أحسنِت، قال:
ِبَدٍم َقِميِصِه َعَىلٰ ﴿َوَجاءُوا تعاىل: قوله قالت: األنبياء؟ فيها كذب آية فأي قال: نافع.
الكفار؟ فيها صدق آية أي فأخربيني قال: يوسف. إخوة وهم (١٨ (يوسف: َكِذٍب﴾



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

َليَْسِت النََّصاَرٰى َوَقاَلِت ءٍ َيشْ َعَىلٰ النََّصاَرٰى َليَْسِت اْليَُهوُد ﴿َوَقاَلِت تعاىل: قوله قالت:
آية فأي قال: جميًعا. صدقوا وهم (١١٣ (البقرة: اْلِكتَاَب﴾ يَتْلُوَن َوُهْم ءٍ َيشْ َعَىلٰ اْليَُهوُد
(الذاريات: ِليَْعبُُدوِن﴾ إِالَّ َواْإلِنَس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما تعاىل: قوله قالت: لنفسه. هللا قالها
َونَُقدُِّس ِبَحْمِدَك نَُسبُِّح ﴿َونَْحُن تعاىل: قوله قالت: املالئكة؟ قول فيها آية فأي قال: .(٥٦
فيها. جاء وما الرجيم، الشيطان من باهلل أعوذ عن فأخربيني قال: .(٣٠ (البقرة: َلَك﴾
اْلُقْرآَن َقَرأَْت ﴿َفِإذَا تعاىل: قوله عليه والدليل القراءة، عند به هللا أَمَر واجٌب التعوُّذ قالت:
االستعاذة؟ لفظ ما فأخربيني قال: .(٩٨ (النحل: الرَِّجيِم﴾ يَْطاِن الشَّ ِمَن َِّ ِباهلل َفاْستَِعذْ
الشيطان من العليم السميع باهلل أعوذ بقوله يستعيذ َمن منهم قالت: فيها؟ الخالف وما
ووردت العظيم، القرآن به نطق ما واألحسُن القوي، باهلل أعوذ يقول: َمن ومنهم الرجيم،
عن وُرِوي الرجيم. الشيطان من باهلل أعوذ قال: القرآن استفتح إذا ملسو هيلع هللا ىلص وكان نَّة، السُّ به
والحمد كبريًا، أكرب «هللا قال: الليل يف يصيل قام إذا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول كان قال: أبيه عن نافع
ومن الرجيم، الشيطان من باهلل «أعوذ يقول: ثم وأصيًال.» بكرة هللا وسبحان كثريًا، هلل
«أول قال: أنه — عنهما ريضهللا — عباس ابن عن وُرِوي ونزعاتهم.» الشياطني همزات
السميع باهلل أعوذ محمد: يا ُقْل له: وقال االستعاذة، علَّمه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عىل جربيل نزل ما
اْإلِنَساَن َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ ثم: الرحيم. الرحمن هللا بسم ُقْل: ثم العليم.

«.(١-٢ (العلق: َعَلٍق﴾ ِمْن
لها: قال ثم وفضلها، وعلمها وفصاحتها، لفظها من َب تعجَّ كالمها املقرئ سمع فلما
آية هي هل ،(١ (النمل: الرَِّحيِم﴾ الرَّْحَمِن هللاَِّ ﴿ِبْسِم تعاىل: قوله يف تقولني ما جارية، يا
يف واالختالف سورتني، كل بني وآية النمل، يف القرآن من آية نعم، قالت: القرآن؟ آيات من
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أحسنِت. قال: كثري. العلماء بني ذلك
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الرحمن هللا بسم إن وقالت: املقرئ أجابت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هللا بسم تُكتَب ال ِلَم فأخربيني أحسنِت، قال: العلماء، بني كثري اختالف فيها الرحيم
كان الذي العهد بنقض براءة سورة نُزلت ملا قالت: براءة؟ سورة أول يف الرحيم الرحمن
يوم يف — وجهه هللا كرََّم — طالب أبي بن عيلَّ ملسو هيلع هللا ىلص النبي َه وجَّ املرشكني، وبني ملسو هيلع هللا ىلص بينه
عن فأخربيني قال: الرحيم. الرحمن هللا بسم يقرأ ولم عليهم فقرأها براءة، بسورة موسم
قرأُت «ما قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُرِوي قالت: وبركتها. الرحيم، الرحمن هللا بسم فضل
بعزته العزة ربُّ «حلف ملسو هيلع هللا ىلص: وعنه الربكة.» فيه كان إال يشء عىل الرحيم الرحمن هللا بسم
هللا خلق ملا وقيل: مرضه.» من ُعوِيف إال مريض عىل الرحيم الرحمن هللا بسم ى تُسمَّ ال
اضطرابه. فسكن الرحيم، الرحمن هللا بسم عليه: فكتب عظيًما، اضطرابًا اضطرب العرش
الخسف، من ثالثة: من «أمنت قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل الرحيم الرحمن هللا بسم نزلت وملا
هللا رسول عن ُرِوي وقد رشحها، يطول كثرية وبركتها عظيم، وفضلها والغرق.» واملسخ،
النار إىل به فيُؤَمر حسنة، له يلقى فال فيُحاَسب القيامة يوم برجل «يُؤتَى قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص
يَت سمَّ ألنك رب، يا فيقول: ذلك؟ ولَِم وجل: عز هللا فيقول أنصفتَني. ما إلهي فيقول:
نفيس يُت سمَّ أنا جالله: جل هللا فقال بالنار. تعذِّبني أن وتريد الرحيم، الرحمن نفسك
أحسنِت، قال: الراحمني.» أرحم وأنا برحمتي، الجنة إىل بعبدي امضوا الرحيم، الرحمن
كتبوا: القرآن تعاىل هللا أنزل ملا قالت: الرحيم. الرحمن هللا بسم بدء أول عن فأخربيني
َفَلُه تَْدُعوا َما أَيٍّا الرَّْحَمَن اْدُعوا أَِو هللاََّ اْدُعوا ﴿ُقِل تعاىل: هللا أنزل فلما اللهم. باسمك
َواِحٌد إَِلٌه ﴿َوإَِلُهُكْم نزل: فلما الرحمن. هللا باسم كتبوا: (١١٠ (اإلرساء: اْلُحْسنَى﴾ اْألَْسَماءُ

الرحيم. الرحمن هللا بسم كتبوا: (١٦٣ (البقرة: الرَِّحيُم﴾ الرَّْحَمُن ُهَو إِالَّ إَِلَه َال



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

تكلََّمْت وكيف عجيب، العجب هذا إن نفسه: يف وقال أطرق كالمها املقرئ سمع فلما
لعيل عليها أتحيَّل أن من بد ال وهللا الرحيم، الرحمن هللا بسم بَْدء أول يف الجارية هذه
قالت: متفرًِّقا؟ أنزله أم واحدة جملة القرآن هللا أنزل هل جارية، يا لها: قال ثم أغلبها.
املرسلني سيد محمد نبيه عىل العاملني رب عند من — السالم عليه — األمني جربيل به نزل
آياٍت سنة عرشين يف واألمثال، واألخبار والوعيد، والوعد والنهي، باألمر النبيني، وخاتم
هللا رسول عىل نزلت سورة أول عن فأخربيني أحسنِت، قال: الوقائع. حسب عىل متفرقات
ثم املدثر، سورة هللا عبد بن جابر قول ويف العلق، سورة عباس ابن قول يف قالت: ملسو هيلع هللا ىلص.
نزلت آية آِخر قالت: نزلت. آية آِخر عن فأخربيني قال: ذلك. بعد واآليات السور أُنِزلت
الصباح شهرزاد وأدرك .(١ (النرص: َواْلَفتُْح﴾ هللاَِّ نَْرصُ َجاءَ ﴿إِذَا وقيل: الربا، آيُة عليه

املباح. الكالم عن فسكتَْت

366



٤٤٨ الليلة كانت فلام

القرآن، يف نزلت آية آِخر عن املقرئ أجابت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هللا رسول عهد عىل القرآن جمعوا الذين الصحابة عدة عن فأخربيني أحسنِت، لها: قال
وعثمان الجراح، بن عامر عبيدة وأبو ثابت، بن وزيد كعب، بن أُبَي أربعة؛ هم قالت: ملسو هيلع هللا ىلص.
عنهم تُؤَخذ الذين القرَّاء عن فأخربيني أحسنِت، قال: أجمعني. عنهم هللا ريض عفان، بن
بن وسالم جبل، بن ومعاذ كعب، بن وأُبَي مسعود، بن هللا عبد أربعة؛ هم قالت: القراءات.
هي قالت: ٣)؟ (املائدة: النُُّصِب﴾ َعَىل ذُِبَح ﴿َوَما تعاىل: قوله يف تقولني فما قال: هللا. عبد
قوله يف تقولني فما قال: تعاىل. باهلل والعياذ تعاىل، هللا دون من وتُعبَد تُنصب التي األصنام
حقيقتي تعلم قالت: ١١٦)؟ (املائدة: نَْفِسَك﴾ ِيف َما أَْعَلُم َوَال نَْفِيس ِيف َما ﴿تَْعَلُم تعاىل:
(املائدة: اْلُغيُوِب﴾ ُم َعالَّ أَنَت ﴿إِنََّك قوله: هذا عىل والدليل عندك، ما أعلم وال عندي، وما
الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله يف تقولني فما قال: عينك. أعلم وال عيني تعلم وقيل: ،(١١٦
رحمه — الشيخ حدَّثني قالت: ٨٧)؟ (املائدة: َلُكْم﴾ هللاُ أََحلَّ َما َطيِّبَاِت تَُحرُِّموا َال آَمنُوا
ونلبس مذاكرينا، نقطع قالوا: املسلمني من قوم هم قال: أنه الضحاك عن — تعاىل هللا
ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول أصحاب من جماعة يف نزلت إنها قتادة: وقال اآلية. هذه فنزلت املسوح،
ونلبس أنفسنا، نخيص قالوا: وغريهما، مصعب، بن وعثمان طالب، أبي بن عيل وهم:
إِبَْراِهيَم هللاُ ﴿َواتََّخذَ تعاىل: قوله يف تقولني فما قال: اآلية. هذه فنزلت ب. ونرتهَّ الشعر،
الذي تعاىل هللا إىل املنقطع املحب هو آَخر قول ويف الفقري، املحتاج الخليل قالت: َخِليًال﴾؟

اختالل. النقطاعه ليس
قدميه عىل قام الجواب، يف تتوقف ولم السحاب، مرَّ كالمها يف تمرُّ املقرئ رآها فلما
ذلك فعند وغريها. بالقراءات مني أعلم الجارية هذه أن املؤمنني أمري يا هللا أشهد وقال:



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

قال ثيابك. نزعَت وإال فذاك، بجوابها أتيَت فإن واحدة، مسألة أسألك أنا الجارية: قالت
عرش ستة فيها وآية كاًفا، وعرشون ثالثة فيها آية يف تقول ما فقالت: َسِليه. املؤمنني: أمري
الجواب، عن املقرئ فعجز جاللة؟ فيه ليس وحزب عينًا، وأربعون مائة فيها وآية ميًما،
عرش ستة فيها التي اآلية إن املؤمنني، أمري يا قالت: ثم ثيابه، فنزع ثيابك. انزع فقالت:
(هود: َعَليَْك﴾ َوبََرَكاٍت ِمنَّا ِبَسَالٍم اْهِبْط نُوُح يَا ﴿ِقيَل تعاىل: قوله وهي هود، سورة يف ميًما
وإن الدين، آية وهي البقرة، سورة يف كاًفا وعرشون ثالثة فيها التي اآلية وإن اآلية، (٤٨
ُموَىسٰ ﴿َواْختَاَر تعاىل: قوله وهي األعراف، سورة يف عينًا وأربعون مائة فيها التي اآلية
ليس الذي الحزب وإن عينان، رجل لكل (١٥٥ (األعراف: ِلِميَقاِتنَا﴾ َرُجًال َسبِْعنَي َقْوَمُه
والواقعة. والرحمن، ،(١ (القمر: اْلَقَمُر﴾ َوانَشقَّ اَعُة السَّ ﴿اْقَرتَبَِت سورة هو جاللة فيه
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك خجًال. وانرصف عليه، التي ثيابه املقرئ نزع ذلك فعند
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خجًال، وانرصف ثيابه ونزع املقرئ غلبت ملا الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عن وأخربيني األبدان، لعلم فتيقظي األديان علم من فرغنا وقال: املاهر الطبيب إليها َم تقدَّ
أول وأين فقارة؟ من وكم عظم؟ من وكم عرق؟ من جسده يف وكم خلقه؟ وكيف اإلنسان،
من ُخِلق ألنه وقيل: لونه، ُسْمرة أْي ألدمته؛ آدم ي ُسمِّ قالت: آدَم؟ آدُم َي ُسمِّ ولَِم العروق؟
ورجاله املرشق، تربة من ورأسه الكعبة، تربة من صدره وجهها، ظاهر أْي األرض؛ أديم
واملنخران، واألذنان، العينان، وهي: رأسه، يف أبواب سبعة له هللا وخلق املغرب. تربة من
السمع، حاسة واألذنني النظر، حاسة العينني فجعل وُدبُره، ُقبُله منفذين له وجعل والفم،
اإلنسان، ضمري يف بما ينطق اللسان وجعل الذوق، حاسة والفم الشم، حاسة واملنخرين
الصفراء فكانت والهواء؛ والنار، والرتاب، املاء، وهي: عنارص، أربعة من مركبًا آدم وَخلق
املاء طبع والبلغم يابس، بارد وهو الرتاب طبع والسوداء يابسة، حارَّة وهي النار طبع
وستني ثالثمائة اإلنسان يف وَخلق رطب. حار وهو الهواء طبع والدم رطب، بارد وهو
لكلٍّ وجعل وطبيعي، ونفساني، حيواني، أرواح: وثالثة عظًما، وأربعني ومائتني عرًقا،
ا، ومخٍّ وإليتني، وكليتني، وكبًدا، أمعاء، وستة ورئة، وطحاًال، قلبًا، له هللا وخلق حكًما، منها
القلب وجعل والمسة، وذائقة، وشامة، وبارصة، سامعة، حواس: وخمس وجلًدا، وعظًما،
وجعل للقلب، مروحًة الرئة وجعل القلب، أمام املعدة وجعل الصدر، من األيرس الجانب يف
وركَّب واألمعاء، الحجاب من ذلك دون ما وخلق للقلب، محاذية األيمن الجانب يف الكبد

باألضالع. وشبكها الصدر ترائب



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

بطون، ثالثة قالت: بطن؟ من آدم ابن رأس يف كم فأخربيني أحسنِت، قال:
والخيال، املشرتك، الحس وهي: الباطنية، الحواس ى تُسمَّ قوى خمس عىل تشتمل وهي
وأدرك العظام. هيكل عن فأخربيني أحسنِت، قال: والحافظة. والواهمة، واملترصفة،
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هيكل عن أخربيني الطبيب: لها قال ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
رأس، أقسام: ثالثة إىل وينقسم عظمة، وأربعني مائتني من مؤلَّف هو قالت: العظام.
ثمانية من مركَّبة فالجمجمة ووجه؛ جمجمة، إىل فتنقسم الرأس: أما وأطراف. وجذع،
سفيل؛ وفكٍّ علوي، فكٍّ إىل ينقسم والوجه األربع، السمع عظميات إليها ويضاف عظام،
األسنان، إليه ويضاف واحدة، عظمة والسفيل عظمة، عرشة إحدى عىل يشتمل فالعلوي
فقارية، سلسلة إىل فينقسم الجذع وأما الالمي. العظم وكذا سنٍّا، وثالثون اثنتان وهي
مركَّب والصدر الفقار، ى تُسمَّ عظمة وعرشين أربعة من مركَّبة فالسلسلة وحوض، وصدر
والحوض عرشة، اثنتا جانب كل يف ضلًعا وعرشون أربع هي التي واألضالع القفص من
طرفني إىل فتنقسم األطراف وأما والعصعص. والعجز الحرقفيني العظمني من مركَّب
الكتف، من مركب منكب إىل أوًال: منهما كلٌّ ينقسم فالعلويان سفليني؛ وطرفني علويني،
هما: عظمتني من مركب ساعد إىل وثالثًا: واحدة، عظمة وهو عضد، إىل وثانيًا: والرتقوة،
من مركب فالرسغ وأصابع، ومشط، رسغ، إىل ينقسم كف إىل ورابًعا: والزند، الكعربة
عىل يشتمل واملشط عظام، أربعة عىل يشتمل منهما كلٌّ صفني، مصفوفة عظام ثمانية
السالميات، ى تُسمَّ عظام ثالثة من مركب منها كلٌّ خمس، عدتها واألصابع عظام، خمسة
فخذ إىل أوًال: منهما كلٌّ ينقسم السفليان والطرفان فقط، اثنني من مركبة فإنها اإلبهام إال
والرصفة، والشظية، القصبة، عظام: ثالثة من مركب ساق إىل وثانيًا: واحدة، عظمة هو
عظام سبعة من مركَّب فالرسغ وأصابع، ومشط، رسغ، إىل كالكف ينقسم قدم إىل وثالثًا:
عظام، خمسة من مركب واملشط خمسة، فيه والثاني عظمان، فيه األول صفني: مصفوفة
فقط. سالميَّني فمن اإلبهام إال سالميات، ثالث من مركبة منها كل خمس، عدتها واألصابع



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

تتشعب ومنه الوتني، العروق أصل قالت: العروق؟ أصل عن فأخربيني أحسنِت، قال:
عرًقا وستون ثالثمائة إنها وقيل خلقها، الذي إال عددها يعلم ال كثرية وهي العروق،
واليدين منشقني، واملنخرين رساجني، والعينني ترجمانًا، اللسان هللا جعل وقد سبق، كما
والرئة املكر، فيهما والكليتني الضحك، فيه والطحال الرحمة، فيه الكبد إن ثم جناحني.
وإذا كله، الجسد صلح القلب صلح فإذا الجسد، عماد والقلب خزانة، واملعدة مروحة،
عىل بها يُستَدل التي الظاهرة والعالمات الدالالت عن أخربيني قال: كله. الجسد فسد فسد
أحوال يف نظر فهم ذا الطبيب كان إذا نعم، قالت: والباطنة. الظاهرة األعضاء يف املرض
وقد والرطوبة، والربودة واليبوسة والحرارة الصالبة عىل اليدين بجس استدلَّ البدن،
الريقان، عىل تدل فإنها العينني كُصْفرة الباطنة األمراض عىل دالالت املحسوس يف توجد
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أحسنِت. قال: الرئة. داء عىل يدل فإنه الظهر ف وتحقُّ
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قال الظاهرة العالمات للطبيب وصفت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الباطنة بالعالمات األمراض عىل الوقوف إن قالت: الباطنة؟ العالمات فما أحسنِت، لها:
من والثالث البدن، من يُستفَرغ مما والثاني األفعال، من األول قوانني: ستة من يُؤَخذ
أخربيني قال: األعراض. من والسادس الورم، من والخامس املوضع، من والرابع الوجع،
عىل والشبع األول، هضم قبل الطعام عىل الطعام بإدخال قالت: الرأس؟ إىل األذى يصل ِبَم
وليقلَّ بالعشاء، يتمسَّ وال بالغداء، َفْليباكر البقاء أراد فَمن األمم، أفنى الذي فهو الشبع؛
بطنه يجعل وأن الحجامة، وال الفصد يُكِثر ال أْي الردى؛ ف وليخفِّ النساء، مجامعة من
عرش ثمانية آدم بني مرصان ألن للنفس؛ وثلث للماء، وثلث للطعام، ثلث أثالث: ثالثة
كان برفق مىش وإذا للنفس، وستة للرشاب، وستة للطعام، ستة يجعل أن يجب شربًا،
.(٣٧ (اإلرساء: َمَرًحا﴾ اْألَْرِض ِيف تَْمِش ﴿َوَال تعاىل: لقوله وأكمل لبدنه، وأجمل له، أوفق
بصفرة تُعَرف قالت: منها؟ يُخاف وماذا الصفراء، عالمة ما فأخربيني أحسنِت، قال:
من صاحبها ويخاف النبض، ورسعة الشهوة، وضعف والجفاف، الفم، ومرارة اللون،
العطش؛ وكثرة األمعاء، وقروح والورم، والريقان، والجمرة، والرسسام، املحرقة، الحمى
عىل يُخاف وماذا السوداء، عالمات عن فأخربيني أحسنِت، قال: الصفراء. عالمات فهذه
الوسوسة، وكثرة الكاذبة، الشهوة منها تتولد إنها قالت: البدن؟ عىل غلبَْت إذا صاحبها
والرسطان، والجذام، املاليخوليا، منها تولََّد وإال تُستفَرغ، أن حينئٍذ فينبغي والغم، والهم

األمعاء. وقروح الطحال، وأوجاع
أحدهما جزأين؛ إىل ينقسم قالت: الطب؟ ينقسم جزء كم إىل فأخربيني أحسنِت، قال:
وقٍت عن فأخربيني قال: صحتها. حال إىل ردها كيفية واآلَخر املريضة، األبدان تدبري علم



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

يف الحب وانعقد العود، يف املاء جرى إذا قالت: غريه؟ يف منه أنفع فيه األدوية رشب يكون
فأخربيني قال: الداء. وَطْرد الدواء رشب نَْفع وقت دخل فقد السعود، سعد وطلع العنقود،
وتصعد غريه، يف منه وأمرأ أهنأ رشابه يكون جديد إناء من اإلنسان فيه رشب إذا وقٍت عن

الشاعر: قال فقد ساعة، الطعام أكل بعد صرب إذا قالت: زكية. طيبة رائحة له

ِب��ِزَم��اِم ِل��ْألَذَى ِج��ْس��َم��َك َف��تَ��ُس��وَق َع��اِج��ًال أَْك��ِل��َك بَ��ْع��ِد ِم��ْن تَ��ْش��َربَ��ْن َال
ِب��ُم��َراِم أَِخ��ي يَ��ا تَ��ْظ��َف��ُر َف��َع��َس��اَك َس��اَع��ًة أَْك��ِل��َك بَ��ْع��َد َق��ِل��ي��ًال َواْص��ِب��ْر

بعد إال يُطَعم ال الذي هو قالت: أسقام. عنه تتسبَّب ال طعام عن فأخربيني قال:
الطعام إدخال أراد َمن الحكيم: جالينوس لقول الضلوع، منه تمتلئ ال ُطعم وإذا الجوع،
والحمية الداء، بيت «املعدة والسالم: الصالة عليه بقوله ولنختم يُْخِطئ. ال ثم َفْليُبِْطئ،
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك التخمة. يعني الربدة.» داء كل وأصل الدواء، رأس
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والحمية الداء، بيت «املعدة للحكيم: قالت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قال وقد شبعان، يدخله ال قالت: ام؟ الحمَّ يف تقولني فما لها: قال الحديث. «… الدواء رأس
أحسن الحمامات فأي قال: النار.» ويذكر الجسد، ينظِّف الحمام، البيت «ِنْعَم ملسو هيلع هللا ىلص: النبي
أربعة: أهويته تكون بحيث هواؤه، وطاب فضاؤه، واتََّسع ماؤه، َعذُب ما قالت: ماءً؟
صنَعِت ما قالت: أفضل؟ الطعام أي فأخربيني قال: وربيعي. وشتوي، وصيفي، خريفي،
والسالم: الصالة عليه لقوله الثريد الطعام وأفضل بالهناء، وأكلته الفناء، فيه وقلَّ النساء،
قالت: أفضل؟ األُدم فأي قال: النساء.» سائر عىل عائشة كفضل الطعام عىل الثريد «فضل
قال: واآلخرة.» الدنيا لذة ألنه اللحم؛ األُدم «أفضل والسالم: الصالة عليه لقوله اللحم،
عن فأخربيني قال: فيه. فائدة ال ألنه القديد؛ ويُجتنب الضأن، قالت: أفضل؟ اللحم فأي
املاء؟ رشب يف تقولني فما قال: زمانها. انقىض إذا واتركها إقبالها، يف ُكْلها قالت: الفاكهة.
أنواعه، األذى من عليك ويشوش صداعه، يؤذيك فإنه عبٍّا تعبه وال رشبًا، ترشبه ال قالت:
ُمِيض بعد إال الطعام، عقب وال الجماع، عقب وال الحمام، من خروجك عقب ترشبه وال
قال: املنام. من يقظتك عقب وال درجة، أربعني بعد وللشيخ للشاب، درجة عرشة خمس
تعاىل هللا كتاب يف جاء ما زاجًرا يكفيك أََفَال قالت: الخمر؟ رشب عن فأخربيني أحسنِت،
َفاْجتَِنبُوُه يَْطاِن الشَّ َعَمِل ِمْن ِرْجٌس َواْألَْزَالُم َواْألَنَصاُب َواْلَميِْرسُ اْلَخْمُر ََّما ﴿إِن قال: حيث
إِثٌْم ِفيِهَما ُقْل َواْلَميِْرسِ اْلَخْمِر َعِن ﴿يَْسأَلُونََك تعاىل: وقال ،(٩٠ (املائدة: تُْفِلُحوَن﴾ َلَعلَُّكْم

الشاعر: قال وقد ،(٢١٩ (البقرة: نَْفِعِهَما﴾ ِمْن أَْكَربُ َوإِثُْمُهَما ِللنَّاِس َوَمنَاِفُع َكِبريٌ

ال��ل��ُه َح��رََّم َش��يْ��ئً��ا تَ��ْش��َرُب تَ��ْس��تَ��ِح��ي أََم��ا اْل��َخ��ْم��ِر َش��اِرَب يَ��ا
ال��ل��ُه َع��نَّ��َف ��ا َح��قٍّ َف��ِف��ي��ِه تَ��أِْت��ِه َوَال َع��نْ��َك َف��َخ��لِّ��ِه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

املعنى: يف آخر وقال

َزاَال اْل��َع��ْق��ُل َح��يْ��ُث ��ْرُب ال��شُّ َف��ِب��ئْ��َس َع��ْق��ِل��ي َزاَل َح��تَّ��ى اْإلِثْ��َم َش��ِربْ��ُت

وتحرك الهم، وتنفي األمعاء، وتقوِّي الكىل، حىص تفتِّت فإنها فيها، التي املنافع وأما
املفاصل، من األمراض وتُخِرج البدن، وتصح الهضم، عىل وتعني الصحة، وتحفظ الكرم،
املثانة، وتشد الغريزية، وتقوِّي والفرح، الطرب وتولِّد الفاسدة، األخالط من الجسم ي وتنقِّ
وتبطئ والدماغ، الرأس من الفضالت ي وتنقِّ الوجه، ر وتحمِّ السدد، وتفتح الكبد، وتقوِّي
وأما مقامها؛ يقوم ما األرض وجه عىل يكن لم حرَّمها، — وجل عز — هللا ولوال باملشيب،
أو يوًما ثمانني بعد كان ما قالت: أحسن؟ الخمر من يشء فأي قال: القمار. فهو امليرس
قال: مثلها. األرض وجه عىل يشءَ وال ماءٌ، يَُشبْه ولم أبيض، عنب من اعتُِرص وقد أكثر،
دمه، يف نقصان به وليس الدم، من ممتلئًا كان ِلَمن ذلك قالت: الحجامة؟ يف تقولني فما
مطر، وال ريح وال غيم بال هو يوم يف الهالل نقصان يف َفْليحتجم الحجامة أراد فَمن
يشء وال النفع، يف أبلغ كان الثالثاء يوم واَفَق وإْن الشهر، من عرش السابع يف ويكون
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الذهن. وتصفية والعينني للدماغ الحجامة من أنفع
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الحكيم: لها قال الحجامة منافع وصفت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الحفظ، ويف العقل يف تزيد فإنها الريق؛ عىل أحسنها قالت: الحجامة. أحسن عن أخربيني
رجليه أو رأسه يف وجًعا أحٌد إليه اشتكى ما كان أنه والسالم الصالة عليه عنه ُرِوي ملا
يأكل وال الجرب، يورث فانه مالًحا؛ الريق عىل يأكل ال احتجم وإذا احتجم. له: قال إال
وَمن واألربعاء، السبت يوم قالت: الحجامة؟ فيه تُكَره وقت فأي قال: حامًضا. إثره عىل
وخيار الربد، شدة يف وال الحر، شدة يف يُحتََجم وال نفسه، إال يلومنَّ فال فيهما احتجم

الربيع. أيام أيامه
واستحيت رأسها، وطأطأت أطرقت ذلك سمعت ا فلمَّ املجامعة. عن أخربيني قال:
عىل جوابه وإن خجلُت، بل عجزُت ما املؤمنني أمري يا وهللا قالت: ثم املؤمنني، ألمري إجالًال
وأمور مزيدة، فضائل فيه النكاح إن له: قالت تكلَِّمي. جارية يا لها: قال لساني. طرف
املحبة، ويجلب العشق، حرارة ويسكِّن بالسوداء، املمتلئ البدن ف يخفِّ أنه منها: حميدة،
يف منه رضًرا أشد والخريف الصيف أيام يف منه واإلكثار الوحشة، ويقطع القلب، ويبسط
ويسكِّن والوسواس، الهم يزيل إنه قالت: منافعه. عن فأخربيني قال: والربيع. الشتاء أيام
واليبوسية، والربودة الطبع عىل الغالب كان إذا هذا القروح، وينفع والغضب، العشق
إياك وإياك والظهر، والرأس الساقني وجع منه ويتولَّد النظر، يضعف منه فاإلكثار وإال
يقتلن «أربٌع وجهه: هللا كرَّم — عيل اإلمام قال القواتل، من فإنها العجوز مجامعة من
ومجامعة االمتالء، عىل واملجامعة املالح، وأكل الشبع، عىل الحمام دخول البدن: ويُهِرمَن
أن إياك بعضهم: قال قاتل.» سم والعجوز بدنك، وتُسِقم قوَّتك، تُضعف فإنها املريضة؛
كانت إذا قالت: الجماع؟ أطيب فما قال: كنوًزا. قارون من أكثر كانت ولو عجوًزا، تتزوج
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قوَّة تزيدك فهي النهد؛ بارزة الجد، كريمة الخد، حسنة القدِّ، مليحة السن، صغرية املرأة
واصفيها: بعض فيها قال كما وتكون بدنك، صحة يف

َوبَ��يَ��اِن إَِش��اَرٍة ِب��ُدوِن َوْح��يً��ا تَ��بْ��تَ��ِغ��ي َق��ْد َم��ا َع��ِل��ْم��َت َل��َح��ْظ��َت َم��ْه��َم��ا
اْل��بُ��ْس��تَ��اِن َع��ِن َم��َح��اِس��نُ��َه��ا أَْغ��نَ��ْت َج��َم��اِل��َه��ا بَ��ِدي��ِع إَِل��ى نَ��َظ��ْرَت َوإِذَا

هضم فبعد ليًال كان إذا قالت: الجماع؟ فيه يطيب وقت أي عن فأخربيني قال:
الرمان قالت: الفواكه. أفضل عن فأخربيني قال: الغداء. فبعد نهاًرا كان وإذا الطعام،
الرياحني؟ أفضل فما قال: الهندبا. قالت: البقول. أفضل عن فأخربيني قال: . واألُتُرجُّ
عرًقا الرجل يف إن قالت: الرجل. َمِنيِّ قراِر عن فأخربيني قال: والبنفسج. الورد قالت:
اليرسى البيضة يف يدخل ثم عرًقا، وستني ثالثمائة من املاء فيجتمع العروق، سائر يسقي
الطلع. رائحة مثل رائحته أبيَض، غليًظا ماءً آدم بني مزاج حرارة من فينطبخ أحمر، دًما
قال: الوطواط. أي الخفاش؛ هو قالت: ويحيض. يُمِني طري عن فأخربيني أحسنِت، قال:
فأخربيني قال: السمك. هو قالت: مات. الهواء شمَّ وإذا عاش، ُحِبس إذا يشء عن فأخربيني
الجارية: فقالت وسكت. سؤاله كثرة من الطبيب فعجز الثعبان. قالت: يبيض. شجاع عن
ثيابه أخذت يُِجب لم فإن واحدة، مسألة أسأله وأنا َعِيَي، حتى سألني إنه املؤمنني، أمري يا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك يل. حالًال
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َعِيي، حتى سألني إنه املؤمنني: ألمري قالت ملا الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فقالت سليه. الخليفة: لها قال يل. حالًال ثيابه أخذت يُِجب لم فإن واحدة، مسألة أسأله وأنا
القيمة قليل وقراره، فقاره العيون عن ويواري استدارًة، األرض يشبه يشء يف تقول ما له:
يف ال مطعون سارق، غري وهو موثق آبق، غري وهو مقيَّد والنحر، الصدر ضيق والقدر،
غري من يرضب وتارة كثرة، املاء ويرشب مرَّة، الدهر يأكل النضال، يف ال مجروح القتال،
يف لولد ال حامل تملُّقه، من ال متواضع تفرُّقه، بعد مجموع كفاية، من ال ويستخدم جناية،
ويصارع ذكر، بال يجاِمع ، فيتغريَّ ويصيل فيتطهر، يتسخ ركنه، إىل يسند ال مائل بطنه،
يفارق الحميم، من وأبعد النديم، من أكرم يصيح، فال ويَُعضُّ ويسرتيح، يريح حذر، بال
ولم الطبيب فسكت األرشاف. مساكن يف األطراف مسكنه نهاًرا، ويعانقها ليًال زوجته
أيها فقالت: يتكلم. ولم ساعة برأسه وأطرق لونه، وتغريَّ أمره، يف وتحريَّ بيشء، يُِجب
الجارية هذه أن عىل أشهد املؤمنني، أمري يا وقال: فقام ثيابك. فانزع وإال تكلم، الطبيب
فعند هاربًا؛ وخرج الثياب من عليه ما ونزع طاقة. عليها يل وال وغريه، بالطب مني أعلم
والعروة. الزر هذا املؤمنني، أمري يا فقالت: قلِته. ما لنا ي فرسِّ املؤمنني: أمري لها قال ذلك
فنهض َفْليقم. ًما منجِّ منكم كان َمن قالت: فإنها املنجم مع أمرها من كان ما وأما
الكاتب؟ الحاسب املنجم أنت وقالت: ضحكت رأته فلما يديها، بني وجلس املنجم إليها
وطلوعها، الشمس، عن أخربيني قال: التوفيق. وباهلل شئَت، ا عمَّ اسأل قالت: نعم. قال:
أجزاء الطلوع فعيون عيون؛ يف وتأُفل عيون من تطلع الشمس أن اعلم قالت: وأفولها.
تعاىل: هللا قال جزءًا، وثمانون مائة وكلتاهما املغارب، أجزاء األفول وعيون املشارق،
ِضيَاءً ْمَس الشَّ َجَعَل الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل: وقال َواْلَمَغاِرِب﴾، اْلَمَشاِرِق ِبَربِّ أُْقِسُم ﴿َفَال
سلطان فالقمر ٥)؛ (يونس: َواْلِحَساَب﴾ ِننَي السِّ َعَدَد ِلتَْعَلُموا َمنَاِزَل َرُه َوَقدَّ نُوًرا َواْلَقَمَر
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ْمُس الشَّ ﴿َال تعاىل: هللا قال متداركان، مستبقان وهما النهار، سلطان والشمس الليل،
.(٤٠ (يس: يَْسبَُحوَن﴾ َفَلٍك ِيف َوُكلٌّ النََّهاِر َساِبُق اللَّيُْل َوَال اْلَقَمَر تُْدِرَك أَن َلَها يَنبَِغي
قالت: الليل؟ يكون كيف النهار جاء وإذا النهار، يكون كيف الليل جاء إذا فأخربيني قال:

اللَّيِْل﴾. ِيف النََّهاَر َويُولُِج النََّهاِر ِيف اللَّيَْل ﴿يُولُِج
: وهنَّ منزلة، وعرشون ثماٍن القمر منازل قالت: القمر. منازل عن فأخربيني قال:
والطرف، والنثرة، والذراع، والهنعة، والهقعة، والدبران، والثريا، والبطني، الرشطان،
والقلب، واإلكليل، والزباني، والغفر، والسماك، والعواء، والرصفة، والزبرة، والجبهة،
األخبية، وسعد السعود، وسعد بلع، وسعد الذابح، وسعد والبلدة، والنعائم، والشولة،
آِخرها، إىل هوز أبجد حروف عىل مرتَّبة وهي والرشاء؛ املؤخر، والفرغ املقدم، والفرغ
وأما العلم، يف والراسخون — وتعاىل سبحانه — هللا إال يعلمه ال غامض رس وفيها
فتجعل منزلة، وثلث منزلتني برج كل تعطي أن فهي عرش االثني الربوج عىل قسمتها
وثلث للثور، الهقعة وثلثي الدبران مع الثريا وثلثي للحمل، الثريا وثلث والبطني الرشطني
مع وثلثيها للرسطان، الجبهة وثلث والطرف والنثرة للجوزاء، والذراع الهنعة مع الهقعة
وثلث والزباني والغفر للسنبلة، والسماك العواء مع وثلثها لألسد، الرصفة وثلثي الزبرة
والبلدة النعائم مع وثلثها للعقرب، الشولة وثلثي القلب مع اإلكليل وثلثي للميزان، اإلكليل
مع السعود سعد وثلثي للجدي، السعود سعد وثلث بلع وسعد الذبائح وسعد للقوس،
شهرزاد وأدرك للحوت. والرشاء املؤخر مع املقدم وثلث للدلو، املقدم وثلثي األخبية سعد
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قال الربوج عىل متها وقسَّ املنازل عدَّت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف مكثها وعن طبائعها، وعن السيَّارة، الكواكب عن فأخربيني أحسنِت، املنجم: لها
ضيق، املجلس قالت: وسقوطها؟ فها وُرشَ بيوتها وأين والنحس، منها والسعد الربوج،
واملريخ، والزهرة، وعطارد، والقمر، الشمس، وهي: فسبعة، الكواكب أما سأخربك. ولكن
كل يف تمكث باملنظر، سعيدة باملقارنة نحيسة يابسة حارة فالشمس وزحل. واملشرتي،
وعطارد يوم، وثلث يومني برج كل يف يمكث سعيد رطب بارد والقمر يوًما، ثالثني برج
ونصف يوًما عرش سبعة برج كل يف يمكث النحوس، مع نحس السعود، مع سعد ممتزج
واملريخ يوًما، وعرشين خمسة الربوج من برج كل يف تمكث سعيدة معتدلة والزهرة يوم،
بارد وزحل سنة، برج كل يف يمكث سعد واملشرتي أشهر، عرشة برج كل يف يمكث نحس
وهبوطها الحمل ورشفها األسد بيتها والشمس شهًرا، ثالثني برج كل يف يمكث نحس يابس
بيته وزحل الجدي، ووباله العقرب وهبوطه الثور ورشفه الرسطان بيته والقمر الدلو،
بيته واملشرتي واألسد، الرسطان ووباله الحمل وهبوطه امليزان ورشفه والدلو الجدي
بيتها والزهرة واألسد، الجوزاء ووباله الجدي وهبوطه الرسطان ورشفه والقوس الحوت
الجوزاء بيته وعطارد والعقرب، الحمل ووبالها امليزان وهبوطها الحوت ورشفها الثور
والعقرب الحمل بيته واملريخ الثور، ووباله الحوت وهبوطه السنبلة ورشفه والسنبلة

امليزان. ووباله الرسطان وهبوطه الجدي ورشفه
يخجلها حيلة له ابتغى وفهمها، كالمها وُحْسن وعلمها حذقها إىل املنجم نظر ا فلمَّ
فأطرَقْت مطر؟ الشهر هذا يف ينزل هل جارية، يا لها: فقال املؤمنني، أمري يدي بني بها
املنجم: لها فقال جوابه، عن عجزت أنها املؤمنني أمري ظنَّ حتى طويًال تفكََّرْت ثم ساعة
أمري لها فقال املؤمنني. أمريُ الكالم يف يل أِذَن إْن إال أتكلم ال فقالت: تتكلمي؟ لْم ِلَم
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فضحك زنديق. ألنه عنقه به أرضب سيًفا تعطيني أن أريد قالت: ذلك؟ وكيف املؤمنني:
وقرأَْت: تعاىل، هللا إال يعلمها ال خمسة م، منجِّ يا قالت: ثم حوله َمن وضحك املؤمنني أمري
تَْكِسُب َماذَا نَْفٌس تَْدِري َوَما اْألَْرَحاِم ِيف َما َويَْعَلُم اْلَغيَْث ُل َويُنَزِّ اَعِة السَّ ِعْلُم ِعنَْدُه هللاََّ ﴿إِنَّ
أحسنِت، لها: قال .(٣٤ (لقمان: َخِبريٌ﴾ َعِليٌم هللاََّ إِنَّ تَُموُت أَْرٍض ِبأَيِّ نَْفٌس تَْدِري َوَما َغًدا
وعالمات إشارات لهم التقويم أصحاب أن اعلم له: فقالت اختبارك. إال أردُت ما وهللا وإني
قالت: هي؟ وما قال: تجارب. فيها وللناس السنة دخول إىل بالنظر الكواكب إىل ترجع
للشمس، فهو األحد يوم السنة من يوم أول كان فإذا يملكه، كوكبًا األيام من يوم لكل إن
وقلة الوخم وكثرة والوالة والسالطني امللوك من الجور عىل — أعلم وهللا — ذلك ويدل
يعطب، فإنه العدس إال طيبة الحبوب وتكون عظيم، هرج يف الناس تكون وأن املطر،
ويكثر برمهات، آِخر إىل طوبة أول من القمح ويرخص الكتان، ويغلو العنب، ويفسد
اإلثنني. يوم عن فأخربيني قال: أعلم. وهللا السنة تلك يف الخري ويكثر امللوك، بني القتال
كثرية السنة تكون وأن ال، والُعمَّ األمور والة صالح عىل ذلك ويدل للقمر، هو قالت:
ويكثر كيهك، شهر يف القمح ويرخص الكتان، بذر ويفسد طيبة، الحبوب وتكون األمطار
ويرخص العسل، ويقل العنب، ويكثر واملعز، الضأن من الدواب نصف ويموت الطاعون
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382



٤٥٦ الليلة كانت فلام

لها: قال اإلثنني، يوم بيان من فرغت ملا الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وكثرة الناس، كبار موت عىل ذلك ويدل للمريخ، هو قالت: الثالثاء. يوم عن أخربيني
يف ويزيد قليًال، السمك يكون وأن األمطار، وقلة الَحب، يف والغالء الدماء، وإهراق الفناء،
وفيها السنة، تلك يف الكتان بذر ويغلو والعدس، العسل ويرخص أيام، يف وينقص أيام
ويكثر بالدم، املوت ويكون امللوك، بني القتال ويكثر الحبوب، سائر دون الشعري يفلح
ذلك ويدل لعطارد، هو قالت: األربعاء. يوم عن فأخربيني قال: أعلم. وهللا الحمري، موت
يفسد وأن معتدلة، األمطار تكون وأن العدو، كثرة وعىل الناس، يف يقع عظيم هرج عىل
القمح ويغلو البحر، يف القتل ويكثر األطفال، وموت الدواب، موت يكثر وأن الزرع، بعض
ويكثر العسل، ويغلو والربق، الرعد ويكثر الحبوب، بقية وترخص مرسى، إىل برمودة من
عن أخربيني قال: أعلم. وهللا والبصل، الفجل ويغلو والقطن، الكتان ويكثر النخل، طلع
القضاة يف والصالح الوزراء، يف العدل عىل ذلك ويدل للمشرتي، هو قالت: الخميس. يوم
والحبوب، واألشجار والثمار األمطار وتكثر كثريًا، الخري يكون وأن الدين، وأهل والفقراء
عن أخربيني قال: أعلم. وهللا السمك، ويكثر والعنب، والعسل والقطن الكتان ويرخص
بالزور والتحدُّث الجن، كبار يف الجور عىل ذلك ويدل للزهرة، هو قالت: الجمعة؟ يوم
بالد، دون بالد يف الرخص ويكون البالد، يف الخريف ويطيب الندى، يكثر وأن والبهتان،
يف ويرخص هاتور، يف القمح ويغلو الكتان، بذر ويغلو والبحر، الرب يف الفساد ويكثر
السبت. يوم عن فأخربيني قال: أعلم. وهللا والبطيخ، العنب ويفسد العسل، ويغلو أمشري،
وأن قربه، يف وال فيه خري ال وَمن والروم، العبيد إيثار عىل ذلك ويدل لزحل، هو قالت:
ألهل والويل آدم، بني يف املوت ويكثر كثريًا، الغيم ويكون كثريًا، والقحط الغالء يكون

أعلم. وهللا الحبوب، وتفسد الزرع، من الربكة وتقل السلطان، جور من والشام مرص



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

لم فإن واحدة، مسألة أسألك منجم، يا فقالت: رأسه، وطأطأ أطرق املنجم إن ثم
السابعة. السماء يف قال: زحل؟ مسكن يكون أين قالت: قويل. لها: قال ثيابك. أخذت تجب
الخامسة. السماء يف قال: فاملريخ؟ قالت: السادسة. السماء يف قال: فاملشرتي؟ قالت:
قالت: الثالثة. السماء يف قال: فالزهرة؟ قالت: الرابعة. السماء يف قال: فالشمس؟ قالت:
أحسنَت، قالت: األوىل. السماء يف قال: فالقمر؟ قالت: الثانية. السماء يف قال: فعطارد؟
تنقسم؟ جزء كم إىل النجوم عن فأخربني قالت: اسأيل. قال: واحدة. مسألة عليك وبقي
املؤمنني: أمري لها قال أخذتها وملا فنزعها، ثيابك. انزع قالت: جوابًا. يحر ولم فسكت
الدنيا بسماء معلَّق جزءٌ أجزاء: ثالثة هم املؤمنني، أمري يا فقالت: املسألة؟ هذه لنا ي ِ فرسِّ
تعاىل: هللا قال السمع، اسرتقوا إذا الشياطني به يُرَمى وجزءٌ األرض، ينري وهو كالقناديل،
والجزء ،(٥ (امللك: يَاِطنِي﴾ ِللشَّ ُرُجوًما َوَجَعْلنَاَها ِبَمَصاِبيَح نْيَا الدُّ َماءَ السَّ َزيَّنَّا ﴿َوَلَقْد
فإن واحدة، مسألة لنا بقي املنجم: قال فيها. وما البحار ينري وهو بالهواء، معلٌَّق الثالث

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ُقْل. قالت: لها. أقررُت أجابَْت
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٤٥٧ الليلة كانت فلام

عىل مرتتبة متضادة أشياء أربعة عن أخربيني قال: أنه السعيد امللك أيها بلغني قالت:
من هللا خلق واليبوسة، والرطوبة، والربودة، الحرارة، هي قالت: متضادة. أشياء أربعة
وخلق يابس، بارد وطبعه الرتاب، اليبوسة من وخلق يابس، حار وطبعها النار، الحرارة
ثم رطب، حار وطبعه الهواء، الرطوبة من وخلق رطب، بارد وطبعه املاء، الربودة من
والسنبلة، واألسد، والرسطان، والجوزاء، الثور، الحمل، وهي: برًجا، عرش اثني هللا خلق
ثالثة طبائع: أربع عىل وجعلها والحوت، والدلو، والجدي، والقوس، والعقرب، وامليزان،
والثور نارية، والقوس واألسد فالحمل مائية؛ وثالثة هوائية، وثالثة ترابية، وثالثة نارية،
والحوت والعقرب والرسطان هوائية، والدلو وامليزان والجوزاء ترابية، والجدي والسنبلة

مغلوبًا. وانرصف مني. أعلم أنها عىل اشهدوا وقال: املنجم فقام مائية.
عن أخربيني وقال: وتقدَّم، رجل إليها فنهض الفيلسوف؟ أين املؤمنني: أمري قال ثم
والنهار، الليل ساعات عىل واقع اسم هو الدهر إن قالت: فيه. جاء وما وأيامه، وحده الدهر
﴿َوآيٌَة قال: حيث تعاىل هللا أخرب كما أفالكهما، يف والقمر الشمس جري مقادير هي وإنما
تَْقِديُر ٰذَِلَك ۚ َلَها ِلُمْستََقرٍّ تَْجِري ْمُس َوالشَّ ُمْظِلُموَن ُهم َفِإذَا النََّهاَر ِمنُْه نَْسَلُخ اللَّيُْل َلُهُم
الكفر؟ إليه يصل كيف آدم ابن عن فأخربيني قال: .(٣٧-٣٨ (يس: اْلَعِليِم﴾ اْلَعِزيِز
يف الدم يجري كما يجري آدم بني يف «الكفر قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ُرِوي قالت:
يسب ال والسالم: الصالة عليه وقال والساعة.» والليلة والدهر، الدنيا يسب حيث عروقه،
يسبني. َمن هللا أعان ال فتقول: الدنيا أحدكم يسب وال هللا، هو الدهر فإن الدهر، أحدكم
فإنها األرض أحدكم يسب وال فيها، ريب ال آتية الساعة فإن الساعة، أحدكم يسب وال
.(٥٥ (طه: أُْخَرٰى﴾ تَاَرًة نُْخِرُجُكْم َوِمنَْها نُِعيُدُكْم َوِفيَها َخَلْقنَاُكْم ﴿ِمنَْها تعاىل: لقوله آية؛
آدم، هم قالت: بطن. وال ظهر من خرجوا وما ورشبوا، أكلوا خمسة عن فأخربيني قال:



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الغار. يف الصديق بكر أبو رآه الذي والطري إسماعيل، وكبش صالح، وناقة وشمعون،
قالت: املالئكة. من وال الجن، من وال اإلنس، من ال الجنة يف خمسة عن فأخربيني قال:

ملسو هيلع هللا ىلص. النبي ودلدل صالح، وناقة العزيز، وحمار الكهف، أصحاب وكلب يعقوب، ذئب
سليمان هو قالت: السماء. يف وال األرض يف ال صالة صىل رجل عن أخربيني قال:
فنظر الصبح، صالة صىلَّ ن عمَّ أخربيني قال: الريح. عىل وهو بساطه عىل صىلَّ حني
كان فلما عليه، حرمت العرص كان فلما له، حلت الظهر كان فلما عليه، فحرمت أََمة إىل
رجل هذا قالت: له. حلت الصبح كان فلما عليه، حرمت العشاء كان فلما له، حلت املغرب
فلما له، فحلت اشرتاها الظهر كان فلما عليه، حرام وهي الصبح عند غريه أََمة إىل نظر
العشاء كان فلما له، فحلت تزوجها املغرب كان فلما عليه، فحرمت أعتقها العرص كان
مىش قرب عن أخربيني قال: له. فحلت راجعها الصبح كان فلما عليه، فحرمت طلقها
واحدة بقعة عن أخربيني قال: ابتلعه. حني متى بن يونس حوت هو قالت: بصاحبه.
حني البحر قالت: القيامة؟ يوم إىل بعد عليها تطلع وال واحدة، مرة الشمس عليها طلعت
ولم الشمس، عليه وطلعت األسباط، عدد عىل فرًقا عرش اثني فانفلق بعصاه موىس رضبه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك القيامة. يوم إىل له تعد
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٤٥٨ الليلة كانت فلام

ذيل أول عن أخربيني للجارية: ذلك بعد قال الفيلسوف أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
قال: العرب. يف ُسنَّة فصارت سارة، من حياءً هاجر ذيل قالت: األرض. وجه عىل سحب
(التكوير: َس﴾ تَنَفَّ إِذَا بِْح ﴿َوالصُّ تعاىل: قوله قالت: روح. بال يتنفس يشء عن أخربيني
وبعضه فوقها، بعضه فوقع عالية، شجرة عىل أقبل طائر حمام عن أخربيني قال: .(١٨
وإن الثلث، رصتن واحدة منكن طلعت إن تحتها: للتي الشجرة فوق التي فقالت تحتها،
حمامة، عرشة اثنتي الحمام كان الجارية: قالت العدد. يف مثلكن كنا واحدة منَّا نزلت
قدر فوق الذي صار واحدة طلعت فإذا خمس، وتحتها سبع، الشجرة فوق منهن فوقع
فتجرََّد أعلم. وهللا فوق، للذي مساويًا تحت الذي صار واحدة نزلت ولو مرتني، تحت الذي

هاربًا. وخرج ثيابه، من الفيلسوف
أيكم وقالت: الحارضين، العلماء إىل التفتت الجارية فإن النظام، مع حكايتها وأما
له: فقالت كغريي. تحسبيني ال لها: وقال النظام إليها فقام وعلم؟ فن كل يف املتكلم
فلو ثيابك، من أجرِّدك حتى عليك ينرصني وهللا مدَِّعي، ألنك مغلوب؛ أنك عندي األصح
يتحدَّث حديثًا وأجعلنك ألغلبنك وهللا فقال: لك. خريًا َلكان تلبسه بيشء يأتيك من أرسلَت
خمسة عن أخربيني قال: يمينك. عن ْر كفِّ الجارية: له فقالت جيل. بعد جيًال الناس به
والثمار. والظلمة، والنوم، والرتاب، املاء، له: قالت الخلق. خلق قبل تعاىل هللا خلقها أشياء
وجنة وآدم، طوبى، وشجرة العرش، قالت: القدرة. بيد هللا خلقه يشء عن أخربيني قال:
قال: فكانوا. كونوا هللا: لهم قال املخلوقات وسائر قدرته، بيد هللا خلقهم فهؤالء عدن،
إبراهيم قالت: محمد؟ أبو فَمن قال: ملسو هيلع هللا ىلص. محمد قالت: اإلسالم. يف أبيك عن أخربيني
هللا. رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن شهادة قال: اإلسالم؟ دين فما قال: هللا. خليل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

من وأويل قذرة، جيفة وآِخري مذرة، نطفة أويل قالت: آخرك؟ وما أولك ما فأخربيني قال:
الشاعر: قال الرتاب، وآِخري الرتاب،

اْل��َج��َواِب َوِف��ي ��َؤاِل ال��سُّ ِف��ي َف��ِص��ي��ًح��ا َش��ْخ��ًص��ا َف��ِص��ْرُت ال��تُّ��َراِب ِم��َن ُخ��ِل��ْق��ُت
ال��تُّ��َراِب ِم��َن ُخ��ِل��ْق��ُت َق��ْد ِألَنِّ��ي ِف��ي��ِه َف��ِص��ْرُت ال��تَّ��َراِب إَِل��ى وَُع��ْدُت

يف ألقاها حني موىس عصا قالت: روح. وآخره عود، أوله يشء عن فأخربيني قال:
ِفيَها ﴿َوِيلَ تعاىل: قوله عن فأخربيني قال: تعاىل. هللا بإذن تسعى حية هي فإذا الوادي،
الحر من وتظله وتثمر، فتزهو األرض يف يغرسها كان قالت: .(١٨ (طه: أُْخَرٰى﴾ َمآِرُب
أنثى عن أخربيني قال: السباع. من نام إذا الغنم له وتحرس عيي، إذا وتحمله والربد،
أربع عن فأخربيني قال: مريم. من وعيىس آدم، من حواء قالت: أنثى. من وذكر ذكر، من
وال تأكل ال ونار تأكل، وال ترشب ونار ترشب، وال تأكل ونار وترشب، تأكل نار نريان:
وترشب تأكل التي النار وأما الدنيا، نار فهي ترشب وال تأكل التي النار أما قالت: ترشب.
تأكل ال التي النار وأما الشمس، نار فهي تأكل وال ترشب التي النار وأما جهنم، نار فهي
املفتوح نظام، يا قالت: املغلق. وعن املفتوح عن أخربيني قال: القمر. نار فهي ترشب وال

الشاعر: قول عن أخربيني قال املفروض. هو واملغلق املسنون، هو

تَ��َك��لَّ��َم��ا ال��طَّ��َع��اِم ذَاَك ِم��ْن ذَاَق إِذَا َرأِْس��ِه ِع��نْ��َد َط��ْع��ُم��ُه َرْم��ٍس َوَس��اِك��ِن
ُق��وَِّم��ا ِم��نْ��ُه الَّ��ِذي ِل��ْل��َق��بْ��ِر َويَ��ْرِج��ُع ُم��تَ��َك��لِّ��ًم��ا َص��اِم��تً��ا َويَ��ْم��ِش��ي يَ��ُق��وُم
��َم��ا ال��تَّ��َرحُّ يَ��ْس��تَ��ِح��قُّ ِب��َم��يِّ��ٍت َوَل��يْ��َس َك��َراَم��ًة يَ��ْس��تَ��ِح��قُّ ِب��َح��يٍّ َوَل��يْ��َس

قال: حيث الشاعر قول عن فأخربيني قال: القلم. هو له: قالت

اْل��َف��ِم َم��ْف��تُ��وَح��ُة اْألُذُنَ��يْ��ِن ��َرُة ُم��َخ��مَّ ِم ال��دَّ َم��ْوُروَدُة اْل��َج��يْ��بَ��يْ��ِن ُم��َل��ْم��َل��َم��ُة
ِدْرَه��ِم ِن��ْص��َف َق��وَّْم��تَ��َه��ا إِذَا تُ��َس��اِوي َج��ْوَف��َه��ا يَ��نْ��ُق��ُر َك��ال��دِّي��ِك َص��نَ��ٌم َل��َه��ا

قال: حيث الشاعر قول عن فأخربيني قال: الدواة. هي قالت:

َوال��رُّتَ��ْب اْل��َف��ْه��ِم ِف��ي َس��اَد َف��ِق��ي��ٍه َوُك��لِّ َواْألََدْب َواْل��َع��ْق��ِل اْل��ِع��ْل��ِم ِألَْه��ِل ُق��ْل أََال
َواْل��َع��َرْب اْألََع��اِج��ِم أَْرِض ِف��ي ال��طَّ��يْ��ِر ِم��َن َرأَيْ��تُ��ُم��و َش��ْيءٍ أَيَّ أَنْ��ِب��ئُ��ونِ��ي أََال
َزَغ��ْب َل��ُه َوَل��يْ��َس ِري��ٌش َل��ُه َوَل��يْ��َس َدُم َل��ُه َوَل��يْ��َس َل��ْح��ٌم َل��ُه َوَل��يْ��َس
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٤٥٨ الليلة كانت فلما

ال��لَّ��َه��ْب ِف��ي ُدسَّ إِذَا َم��ْش��ِويٍّ��ا َويُ��ْؤَك��ُل بَ��اِرًدا َويُ��ْؤَك��ُل َم��ْط��بُ��وًخ��ا َويُ��ْؤَك��ُل
ال��ذََّه��ْب يُ��ْش��ِب��ُه��ُه َل��يْ��َس َظ��ِري��ٌف َوَل��ْوٌن ��ٍة َك��ِف��ضَّ َل��ْوٌن َل��ْونَ��اِن: َل��ُه َويَ��بْ��ُدو
اْل��َع��َج��ْب ِم��َن َه��ذَا إِنَّ أَْخ��ِب��ُرونِ��ي أََال ِب��َم��يِّ��ٍت َوَل��يْ��َس َح��يٍّ��ا يَ��َرى َوَل��يْ��َس

هللا كلََّم كلمة كم أخربيني قال: فلس. قيمتها بيضة يف السؤال أطلَت لقد قالت:
وخمسمائة كلمة ألَف موىس هللا كلََّم قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ُرِوي قالت: موىس؟
السموات قالت: العاملني. ربَّ كلموا عرش أربعة عن أخربيني قال: كلمة. عرشة وخمس
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك َطاِئِعنَي﴾. ﴿أَتَيْنَا قالتا: ملا السبع واألرضون السبع

املباح. الكالم
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٤٥٩ الليلة كانت فلام

آدم عن أخربيني لها: قال الجواب له قالت ملا الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
من والبحر بحر، من والزبد زبد، من والطري طني، من آدم هللا خلق قالت: خلقته. وأول
ياقوتة، من والصخرة صخرة، من والحوت حوت، من والنور نور، من والظلمة ظلمة،
ُكْن َلُه يَُقوَل أَْن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما تعاىل﴿إِن لقوله القدرة؛ من واملاء ماء، من والياقوتة

قال: حيث الشاعر قول عن فأخربيني قال: .(٨٢ (يس: َفيَُكوُن﴾

ُق��وُت َواْل��َح��يَ��وانَ��اُت اْألَْش��َج��اُر َل��َه��ا َوبَ��ْط��ٍن َف��ٍم ِب��َغ��يْ��ِر َوآِك��َل��ٍة
تَ��ُم��وُت َم��اءً أَْس��َق��يْ��تَ��َه��ا َوَل��ْو وََع��اَش��ْت انْ��تَ��َع��َش��ْت أَْط��َع��ْم��تَ��َه��ا َف��ِإْن

قال: حيث الشاعر قول عن فأخربيني قال: النار. هي قالت:

يَ��ْع��تَ��ِن��َق��اِن ال��لَّ��يْ��ِل ُط��وَل يَ��ِب��ي��تَ��اِن َل��ذٍَّة ُك��لِّ ِم��ْن َم��ْم��نُ��وَع��اِن َخ��ِل��ي��َالِن
يَ��ْف��تَ��ِرَق��اِن ��ْم��ِس ال��شَّ ُط��لُ��وِع َوِع��نْ��َد آَف��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن اْألَْه��َل يَ��ْح��َف��َظ��اِن ُه��َم��ا

ضمن وهي سبعة، قالت: جهنم. أبواب عن فأخربيني قال: الباب. مرصاعا هما قالت:
الشعر: من بيتني

َس��َق��ِر ِف��ي اْل��َق��ْوِل ُوُك��لُّ ��ِع��ي��ُر ال��سَّ ُع��دَّ َك��ذَا اْل��َح��ِط��ي��ُم ثُ��مَّ َوَل��ًظ��ى َج��َه��نَّ��ُم
ُم��ْخ��تَ��َص��ِر َق��ْوِل ِف��ي تُ��ُه��ْم ِع��دَّ َف��ذَاَك َه��اِويَ��ٌة ثُ��مَّ َج��ِح��ي��ٌم ذَاَك َوبَ��ْع��َد
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قال: حيث الشاعر قول عن فأخربيني قال:

ال��ذََّه��اِب َوِف��ي اْل��َم��ِج��يءِ ِف��ي َوَراءََه��ا ُط��وًال تَ��نْ��َج��رُّ ذََواِئ��َب َوذَاِت
انْ��ِس��َك��اِب ِذي ِل��َدْم��ٍع ذََرَف��ْت َوَال َط��ْع��ًم��ا ِل��ل��نَّ��ْوِم تَ��ذُْق َل��ْم ِب��َع��يْ��ٍن
ال��ثِّ��يَ��اِب أَنْ��َواَع ال��نَّ��اَس َوتَ��ْك��ُس��و ثَ��ْوبً��ا اْألَيَّ��اِم َم��َدى َل��ِب��َس��ْت َوَال

قالت: عرضه؟ وما طوله، وما هو، ما الرصاط عن فأخربيني قال: اإلبرة. هي قالت:
السيف، من أحدُّ وهو استواء، وألف صعود، وألف هبوط، ألف عام؛ آالف فثالثة طوله أما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ْعر. الشَّ من وأرقُّ
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لنبينا كم أخربيني قال: الرصاط، له وصفت ملا الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أسلم؟ َمن أول بكر أبو كان هل لها: قال شفاعات. ثالث له قالت: شفاعة؟ ملسو هيلع هللا ىلصمن محمد
سبع ابن وهو ملسو هيلع هللا ىلص النبي أتى عليٍّا إن قالت: بكر. أبي قبل أسلم عليٍّا إن قال: نعم. قالت:
أعيلٌّ فأخربيني، قال: . قطُّ لصنم سجد فما سنه، ِصَغر عىل الهداية هللا فأعطاه سنني،
فما العباس، من أفضل عيل قالت: فإن لها، مكيدة هذه أن فعلمت العباس؟ أِم أفضل
قالت: ثم تصفر، وتارة تحمر تارة وهي ساعًة فأطرقت املؤمنني! أمري عند ُعذْر من لها
سمعها فلما فيه. كنَّا ما إىل بنا فارجع فضل، منهما واحد لكل فاضلني اثنني عن تسألني
تودُّد. يا الكعبة وربِّ أحسنِت لها: وقال قدميه عىل قائًما استوى الرشيد هارون الخليفة

قال: حيث الشاعر قول عن أخربيني النظام: إبراهيم لها قال ذلك فعند

ِس��نَ��اِن ِب��َغ��يْ��ِر َل��ِك��ْن اْل��َق��نَ��ا تُ��َح��اِك��ي َم��ذَاُق��َه��ا َع��ذٌْب اْألَذْيَ��اِل ُم��َه��ْف��َه��َف��ُة
َرَم��َض��اِن ِف��ي اْل��َع��ْص��ِر بَ��ْع��َد َوتُ��ْؤَك��ُل َم��نَ��اِف��ًع��ا ِم��نْ��َه��ا ال��نَّ��اِس ُك��لُّ َويَ��أُْخ��ذْ

ما قال: هي؟ وما قالت: كثرية؟ مسائل عن فأخربيني قال: السكر. قصب قالت:
رسور وما ساعة؟ لذة وما السم؟ من أرسع وما السيف؟ من أحد وما العسل؟ من أحىل
الباطل؟ صاحب ينكره ال الذي الحق وما جمعة؟ فرحة وما يوم؟ أطيب وما أيام؟ ثالثة
ال الذي الداء وما الحياة؟ موت وما النفس؟ كيد وما القلب؟ فرحة وما القرب؟ سجن وما
الخراب، وتسكن العمران، إىل تأوي ال التي الدابة وما ينجيل؟ ال الذي العار وما يُداَوى؟
ثم قلت، ما جواب اسمع له: قالت جبابرة؟ سبعة من خلق فيها وخلق آدم، بني وتبغض
ا أمَّ قالت: ثيابه. ينزع وهو ي فرسِّ املؤمنني: أمري لها قال ذلك. لك أفرسِّ حتى ثيابك انزع
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فهو السيف من أَحدُّ هو ما وأما بوالديهم، البارين األوالد حب فهو العسل من أحىل هو ما
وأما الِجَماع، فهو ساعة لذة وأما املعيان، عني فهو السم من أرسع هو ما وأما اللسان،
التجارة، يف الربح يوم فهو يوم أطيب هو ما وأما للنساء، النورة فهو أيام ثالثة رسور
وأما امليت، فهو الباطل صاحب ينكره ال الذي الحق وأما العروس، فهو جمعة فرحة وأما
اللحم وقيل لزوجها، املطيعة املرأة فهي القلب فرحة وأما السوء، الولد فهو القرب سجن
موت وأما العايص، العبد فهو النفس كيد وأما بذلك، يفرح فإنه القلب، عىل ينزل حني
ينجيل ال الذي العار وأما الُخلُق، سوء فهو يُداَوى ال الذي الداء وأما الفقر، فهو الحياة
بني وتبغض الخراب، وتسكن العمران، إىل تأوي ال التي الدابة وأما السوء، البنت فهو
وعنقها الفرس، كرأس رأسها الجرادة، فإنها جبابرة؛ سبعة من خلق فيها وخلق آدم،
وبطنها الحية، ذنب وذنبها الجمل، رجل ورجلها النرس، جناح وجناحها الثور، كعنق

الغزال. قرن وقرنها العقرب، بطن
ثيابك. انزع للنظام: قال ثم وفهمها، حذقها من الرشيد هارون الخليفة َب فتعجَّ
ونزع عالم. كل ومن مني، أعلم أنها املجلس هذا حرض َمن جميع عىل أشهد وقال: فقام
ثم يلبسها، بثياب املؤمنني أمري له فأمر فيهم. لِك هللا باَرَك ال خذيهم لها: وقال ثيابه،
بإحضار وأمر الشطرنج، وهو به وعدِت ا ممَّ يشء عليك بقي تودُّد، يا املؤمنني: أمري قال
بينهما ت وُصفَّ معها، الشطرنجي وجلس فحرضوا والنرد، والكنجفة الشطرنج معلِّمي
الصباح شهرزاد وأدرك قليل. عن أفسدته إال شيئًا نقل فما ونقلت، ونقل الصفوف،

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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أمري بحرضة املعلم مع الشطرنج لعبت ملا الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
مات، الشاه ورأى غلبته، حتى أفسدته نقًال نقل كلما صارت الرشيد، هارون املؤمنني
ِت صفَّ فلما أُِريِك. حتى صفي لكن عارفة، أنك تظني حتى أطعمك أن أردت أنا فقال:
زال وما بحساب، إال قطعة يخرج ما وصار غلبَتَْك. وإال عينك افتح نفسه: يف قال الثاني
فضحكت وفهمها، حذقها من دهش منها ذلك رأى فلما مات. الشاه له: قالت حتى يلعب
امليمنة، ورخ الفرزان، لك أرفع أن عىل الثالثة املرة هذه يف أراهنك أنا معلم، يا له: وقالت
بهذا رضيت قال: ثيابك. أخذُت غلبتُك وإن ثيابي، فخذ غلبتَني وإْن امليرسة، وفرس
فنقل معلم. يا انقل له: وقالت والفرس، والرخ الفرزان ورفعت الصفني، ا صفَّ ثم الرشط.
أن إىل قليًال نقًال نقلت هي وإذا عقًدا، وعقد الحطيطة. هذه بعد أغلبها ال يل ما وقال:
فقطعها، قطعًة وأطعمته وشغلته والقطع، البيادق وقربت منه، ودنَْت فرزانًا، له َْت صريَّ
آدم ابن يا يقتلك ما الشبع، عىل تزيد حتى فُكْل صاٍف، رز والرز واٍف، كيل الكيل فقالت:
ثيابك. انزع له: قالت ثم مات. الشاه فهذا انظر ألخدعك؟ أُطِعمك أني تعلم أََما الطمع، إال
تودُّد دامت ما أحًدا يناظر أالَّ باهلل وحلف هللا. عىل وأجرك الرساويل، يل اتركي لها: فقال

وانرصف. لها، وسلََّمها ثيابه نزع ثم بغداد، بمملكة
أعطيك قال: تعطيني؟ فماذا اليوم هذا يف غلبتُك إْن له: فقالت النرد، بالعب فِجيء
وألف املخمل، من ثياب وعرش بالذهب، املطرز القسطنطيني الديباج من ثياب عرشة
وما دونك له: قالت غلبتُِك. بأني درًجا يل تكتبي أن إال منك أريد فما غلبتُِك وإْن دينار،
أمري ونعمة ويقول: باإلفرنجية، يرطن وهو وقام خرس، قد هو فإذا فلعب عليه. عولت
الطرب آالت بأرباب دعا املؤمنني أمري إن ثم البالد. سائر يف مثلها يوجد ال إنها املؤمنني
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فأمر نعم. قالت: الطرب؟ آالت من شيئًا تعرفني هل املؤمنني: أمري لها فقال فحرضوا،
بعضواصفيه: فيه قال مكدود، بالهجران صاحبه مجرود مدعوك، محكوك عود بإحضار

َم��َغ��اِرُس َوَط��ابَ��ْت أَْغ��َص��اٌن ِم��نْ��ُه َزَك��ْت ُم��ْط��ِرٍب ُع��وَد أَنْ��بَ��تَ��ْت أَْرًض��ا ال��ل��ُه َس��َق��ى
يَ��اِب��ُس َواْل��ُع��وُد اْل��ِغ��ي��ُد َع��َل��يْ��ِه َوَغ��نَّ��ْت أَْخ��َض��ُر َواْل��ُع��وُد ال��طَّ��يْ��ُر َع��َل��يْ��ِه تَ��َغ��نَّ��ْت

الكيس فَحلَِّت املزعفر، الحرير من رشابة له األحمر األطلس من كيس يف بعوٍد فِجيء
منقوش: عليه هو فإذا العود، وأخرجت

اْل��َم��َح��اِف��ِل ِف��ي أَتْ��َراِب��َه��ا إَِل��ى تَ��ِح��نَّ ِل��َق��يْ��نَ��ٍة ُع��وًدا َع��اَد َرِط��ي��ٍب َوُغ��ْص��ٍن
اْل��بَ��َالِب��ِل َل��ْح��ِن إِْع��َراَب ��نُ��َه��ا يُ��َل��قِّ َوَك��أَنَّ��ُه َل��ْح��نَ��َه��ا َف��يَ��تْ��لُ��و تُ��َغ��نِّ��ي

ولدها، تُرِضع والدة انحناءَ عليه وانحنت نهدها، عليه وأرَخْت حجرها، يف فوضعته
تقول: وأنشدت الطرب، من املجلس ماج حتى نغًما عرش اثني عليه ورضبت

َس��َالُك��ْم َم��ا ��ُك��ْم َوَح��قِّ َف��ُف��َؤاِدي َج��َف��اُك��ْم َوِق��لُّ��وا َه��ْج��َرُك��ْم أَْق��ِص��ُروا
َه��َواُك��ْم ِف��ي ُم��تَ��يَّ��ًم��ا َغ��َراٍم ذَا َك��ِئ��ي��بً��ا َح��ِزي��نً��ا بَ��اِك��يً��ا َواْرَح��ُم��وا

األرض وقبََّلِت فقامت علََّمِك. َمن ورحم فيِك، هللا باَرَك وقال: املؤمنني أمري فطرب
لها: وقال دينار، ألف مائة ملوالها ودفع املال، بإحضار أمر املؤمنني أمري إن ثم يديه، بني
نعم. لها: فقال باعني. الذي سيدي إىل تردَّني أن عليك تمنَّيُْت قالت: عيلَّ؟ تمنِّي د، تودُّ يا
الزمان. طول عىل له نديًما سيدها وجعل لنفسها، دينار آالف خمسة وأعطاها إليه، فَردَّها
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موالها، إىل وردها دينار، آالف خمسة الجارية أعطى الخليفة أن السعيد، امللك أيها قالت:
جاريته مع وقعد دينار، ألف شهر كل يف له وأطلق الزمان، طول عىل له نديًما وجعله
وفهمها علمها غزارة ومن الجارية، هذه فصاحة من امللك بها فأعجب عيش، أرغد يف تودد
أعطى حيث الرشيد؛ هارون املؤمنني أمري مروءة إىل وانظر العلوم. كامل يف وفضلها
إليه فردها سيدها، إىل يردها أن عليه فتمنت عيلَّ. تمني لها: وقال املال، هذا سيدها
بعد الكرم هذا يوجد فأين له، نديًما سيدها وجعل لنفسها، دينار آالف خمسة وأعطاها

أجمعني؟ عليهم تعاىل هللا رحمة — العباسيني الخلفاء

املوت وملك املغرور امللك حكاية

جملة يف يوًما يركب أن أراد املتقدمني امللوك من ملًكا أن السعيد امللك أيها يُحَكى ومما
وكرباء وأمراءه أصحابه فأمر زينته، عجائَب للخالئق ويُظِهر دولته، وأرباب مملكته، أهل
الثياب أفخر من له يحرض بأن الثياب خازن وأمر معه، الخروج أهبة يأخذوا أن دولته
ذلك، ففعلوا املعروفة، العتاق املوصوفة خيله بإحضار وأمر زينته، يف للملك يصلح ما
وركب الثياب، لبس ثم استحسنه، ما الخيل ومن أعجبه، ما الثياب من اختار إنه ثم
يركض وجعل واليواقيت، الدر وأصناف بالجواهر، املرصع والطوق باملوكب وسار الجواد،
يف ونفخ منخره، عىل يده فوضع إبليس فأتاه ه، وتجربُّ بتيهه ويفتخر عسكره، يف الحصان
بالعجب يتيه وطفق مثيل؟ العاَلم يف َمن نفسه: يف وقال فَزَها والعجب، الكرب نفخة أنفه
وفخره، وعجبه وكربه تيهه من أحد إىل ينظر وال بالخيالء، ويزهو األبهة ويُظِهر والكرب،
عنان عىل فقبض السالم، عليه فردَّ عليه، فسلََّم رثَّة، ثياب عليه رجل يَديْه بني فوقف
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إليك يل إن له: فقال أمسكت. قد َمن بعنان تدري ال فإنك يدك ارفع امللك: له فقال فرسه،
فمال أذنك. يف إال أقولها وال رس إنها فقال: حاجتك. واذكر أنزل، حتى اصرب فقال: حاجة.
إىل أعود ما بقدر امهلني فقال: روحك. قبض وأريد املوت، ملك أنا له: فقال إليه بسمعه
فإنه أبًدا، تراهم ولن تعود ال كال، فقال: وزوجتي. وجرياني وأوالدي أهيل وأودع بيتي،
من املوت ملك ومىض ميتًا، فَخرَّ فرسه، ظهر عىل وهو روحه فأخذ عمرك. أجل مىض قد
املوت: ملك فقال السالم، عليه فردَّ عليه، فسلََّم عنه ريضهللا قد صالًحا رجًال فأتى هناك،
حاجتك اذكر الصالح: الرجل له فقال رس. وهي حاجة إليك يل إن الصالح، الرجل أيها
كنُت فإني مجيئك، عىل هلل الحمد بك، مرحبًا الرجل: فقال املوت. ملك أنا فقال: أذني. يف
املوت: ملك له فقال قدومك. إىل املشتاق عن غيبتك طالت ولقد إيلَّ، وصولك ب أترقَّ كثريًا
فقال: . وجلَّ عزَّ ربي لقاء من عندي أهم شغل يل ليس له: فقال فاْقِضه. شغل لك كان إن
أمهلني فقال: واخرتَت. أردَت كيف أقبضها أن أُِمرت فإني روحك؟ أقبض أن تحب كيف
ربي إن املوت: ملك فقال ساجد. وأنا روحي فاقبض سجدُت فإذا وأصيل، أتوضأ حتى
الرجل فقام قلَت. ما أفعل وأنا أردَت، كيف باختيارك إال روحك أقبض أالَّ أمرني وجلَّ عزَّ
الرحمة محل إىل تعاىل هللا ونقله ساِجد، وهو روَحه املوت ملك فقبض ، وصىلَّ وتوضأ

واملغفرة. والرضوان

املوت وَمَلك الغني امللك حكاية

أشياء عىل واحتوى عدده، يُحَىص ال عظيًما ماًال جمع قد كان امللوك من ملًكا أن وُحِكي
ملا غ يتفرَّ أن أراد إذا حتى نفسه، ه لريفِّ الدنيا يف تعاىل هللا خلقه نوع كل من كثرية
بهم ويكون للملوك، يصلح شاهًقا مرتفًعا عاليًا قًرصا له بنى الطائلة، النَِّعم من جمعه
أمر ثم أراد، كما والبوابني واألجناد الغلمان له ورتب محكمني، بابني عليه ركََّب ثم الئًقا،
وأصحابه وحشمه أهله وجمع الطعام، أطيب من شيئًا له يصنع أن األيام بعض يف الطباخ
وسادته، عىل واتكأ وسيادته، مملكته رسير عىل وجلس ِرْفده، وينالوا عنده، ليأكلوا وخدمه
من وكيل تفرَّغي فاآلن بأرسها، الدنيا ِنَعم لِك جمعُت قد نفُس، يا وقال: نفسه وخاَطَب
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الجزيل. والحظ الطويل، بالعمر مهنَّأة النَِّعم هذه

املباح. الكالم
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النَِّعم، هذه من كيل لها: وقال نفسه حدََّث ملا امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
من رجل أتاه حتى نفسه، به َث حدَّ مما يفرغ لم الجزيل. والحظ الطويل بالعمر مهنَّأة
فجاء الطعام، يسأل سائل هيئة عىل معلَّقة مخالة عنقه ويف رثة، ثياب عليه القرص ظاهر
فخاف الرسير، وتزعج القرص تزلزل كادت هائلة عظيمة طرقة القرص باب حلقة وطرق
وسوء الفعلة هذه ما ويحك! له: وقالوا بالطارق، وصاحوا الباب إىل فوثبوا الغلمان،
يخرج لصاحبكم قولوا للغلمان: فقال يفضل. مما ونعطيك امللك، يأكل حتى اصرب األدب؟
َمن الضعيف، أيها تنحَّ فقالوا: ملم. وأمر مهم، وشغل حاجة، إليه فيل يكلِّمني، حتى إيلَّ
وعرَّفوه، إليه فجاءوا ذلك. عرِّفوه لهم: فقال إليك؟ بالخروج صاحبنا تأمر حتى أنت
الطرقة من أعظم الباب طرق ثم ونهرتموه. السالح، عليه وجرَّْدتُم زجرتموه هالَّ فقال:
صيحة، بهم فصاح ليحاربوه، وقصدوه والسالح، بالعيص إليه الغلمان فنهض األوىل،
حلومهم، وطاشت عقولهم، وذهبت قلوبهم، فرعبت املوت. َمَلك فأنا أماكنكم، الزموا وقال:
بدًال يأخذ له قولوا امللك: لهم فقال جوارحهم، الحركة عن وبطلت فرائصهم، وارتعدت
وبني بينك ألفرِّق أجلك، من إال أتيُت وال بدًال، آخذ ال املوت: ملك فقال عني. وعوًضا مني،
وقال: وبكى الصعداء َس تنفَّ ذلك فعند وخزنتها. حويتها التي واألموال جمعتَها التي النَِّعم
فبقي ينفعني، أنه أظنُّ وكنُت ربي، عبادة عن ومنعني وأرضني غرَّني الذي املال هللا لعن
فأنطق قال: ألعدائي. ويبقى منه اليدين صفَر أخرج أنا وها ، لديَّ ووباًال عيلَّ حرسًة اليوم
تراب، من وإياك خلقني تعاىل هللا فإن نفسك، العن تلعنني؟ سبٍب ألي وقال: املال هللا
والضعفاء، واملساكني الفقراء عىل بي وتتصدق آلخرتك، مني لتتزوَّد يدك يف وجعلني
وأنت اآلخرة؛ الدار يف لك عونًا ألكون والقناطر، والجسور واملساجد الربط بي ولتعمر
تركتني فاآلن كفرتني، بل لحقي تشكر ولم أنفقتني، هواك ويف وخزنتني، جمعتني



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

روحه قبض املوت ملك إن ثم تسبني؟ حتى يل ذنب فأي وندامتك؛ بحرستك وأنت ألعدائك
تعاىل: هللا قال رسيره، فوق من ساقًطا ميتًا فَخرَّ الطعام، يأكل أن قبل رسيره عىل وهو

.(٤٤ (األنعام: ُمبِْلُسوَن﴾ ُهم َفِإذَا بَْغتًَة أََخذْنَاُهم أُوتُوا ِبَما َفِرُحوا إِذَا ﴿َحتَّٰى

املوت وَمَلك جبَّار إرسائييل َمِلك حكاية

رسير عىل جالًسا األيام بعض يف كان إرسائيل بني ملوك من جبَّاًرا ملًكا أن يُحَكى ومما
فاشمأزَّ هائلة، وهيئة منكرة، صورة وله الدار، باب عليه دخل قد رجًال فرأى مملكته،
أذن وَمن الرجل؟ أيها أنت َمن وقال: وجهه يف فوثب هيئته، من وفزع عليه، هجومه من
يحجبني ال وأنا الدار، صاحب أمرني فقال: داري؟ إىل باملجيء وأمرك عيلَّ، الدخول يف لك
أعوان، كثرة وال سلطان، سياسة أرهب وال إذن، إىل امللوك عىل دخويل يف أحتاج وال حاجب،
الجماعات. ومفرق اللذات، هادم أنا فرار، قبضتي من ألحد وال جبار، يقرعني ال الذي أنا
فلما عليه، مغشيٍّا ووقع بدنه، يف الرعدة ودبت وجهه، عىل خرَّ الكالم هذا امللك سمع فلما
واحًدا يوًما أمهلتني إال باهلل عليك أقسمُت قال: نعم. قال: املوت؟ َمَلك أنت قال: أفاق
وال أربابها، إىل خزائني يف التي األموال وأرد ربي، من العذر وأطلب ذنبي، من ألستغفر
ذلك. إىل سبيَل ال هيهات، هيهات املوت: ملك فقال عقابها. وويل حسابها، مشقة أتحمل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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إىل لك سبيَل ال هيهات، هيهات للَمِلك: قال املوت َمَلك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مكتوبة؟ مثبوتة وأوقاتك معدودة، وأنفاسك محسوبة، عمرك وأيام أمهلك وكيف ذلك،
وأنت وانقضت غافل، وأنت مضت وقد الحساب يف الساعة إن فقال: ساعة. أمهلني فقال:
إذا عندي يكون َمن فقال: واحدة. نفس إال لك يَبَْق ولم أنفاسك، استوفيت وقد ذاهل،
يكون أنه جرم ال قال: عمل. يل ما فقال: عملك. إال عندك يكون ال قال: لحدي؟ إىل نُِقلت
ووقع رسيره، عن ساقًطا فخرَّ قبضروحه ثم الجبار. غضب إىل ومصريك النار، يف مقيلك
والبكاء، الصياح وعال األصوات، وارتفعت مملكته، أهل يف الضجيج فحصل األرض، إىل
وأوفر. أشدُّ وعويلهم أكثر، عليه بكاؤهم َلكان ربه سخط من إليه يصري ما علموا ولو

القرنني ذي إسكندر حكاية

من شيئًا يملكون ال ضعفاء بقوم سفره يف اجتاز القرنني ذا إسكندر أن يُحَكى ومما
يتعهدون وقت كل يف وكانوا دورهم، أبواب عىل موتاهم قبور حفروا وقد الدنيا، أسباب
وليس فيها، تعاىل هللا ويعبدون ويزورونها، وينظِّفونها عنها الرتاب ويكنسون القبور تلك
يستدعي رجًال القرنني ذو إسكندر إليهم فبعث األرض؛ ونبات الحشيش إال طعام لهم
حالكم كيف وقال: إليه القرنني ذو فسار حاجة. إليه يل ما وقال: يُِجبْه فلم إليه، َمِلكهم
نعيم من شيئًا عندكم أجد وال فضة، وال ذهب من شيئًا لكم أرى ال فإني عليه؟ أنتم وما
القبور حفرتم ِلَم إسكندر: له فقال أحد. منه يشبع ال الدنيا نعيم إن له: فقال الدنيا.
اآلخرة، ننىس وال املوت ذكر ونجدد إليها فننظر أعيننا، نصب لتكون فقال: أبوابكم؟ عىل
كيف إسكندر: فقال تعاىل. ربنا عبادة عن بها نشغل فال قلوبنا من الدنيا حب ويذهب



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ال الطعام لذة وألن الحيوانات، قبوَر بطوننا يف نجعل أن نكره ألنَّا قال: الحشيش؟ تأكلون
وقال إسكندر يدي بني فوضعه آدمي، رأس من ِقْحًفا فأخرج يده مدَّ ثم الحلق. تتجاوز
ملوك من َمِلًكا صاحبه كان قال: ال. قال: هذا؟ صاحب كان َمن أتعلم القرنني، ذا يا له:
حطام جمع يف زمانه ويستفرغ الضعفاء، وعىل عليهم ويجور رعيته يظلم فكان الدنيا،

رأسه. وهذا مقرَّه النار وجعل روحه هللا فقبض الدنيا،
كان هذا قال: ال. قال: هذا؟ أتعرف له: وقال يديه بني آَخر ِقْحًفا ووضع يَده مدَّ ثم
هللا فقبض وملكه، واليته أهل عىل شفوًقا رعيته يف عادًال وكان األرض، ملوك من َمِلًكا
أي أنت تَُرى، وقال: القرنني ذي رأس عىل يده ووضع درجته. ورفع جنته وأسكنه روحه
رغبَت أنت إن له: وقال صدره إىل ه وضمَّ شديًدا بكاءً القرنني ذو فبكى الرأسني؟ هذين
يل ما هيهات، هيهات الرجل: فقال مملكتي. يف وقاَسْمتُك وزراتي إليك سلَّمت صحبتي يف
وامللك املال، بسبب أعداؤك كلهم الخلق ألن قال: ذلك؟ ولَِم إسكندر: له فقال هذا. يف رغبة
يل ليس ألنني والصعلكة؛ القناعة بسبب الحقيقة يف أصدقائي وجميعهم أعطيته، الذي
فحسب. القناعة إال يل وليس أرب، فيها وال طلب إليها يل وال الدنيا، يف طمع وال ملك

وانرصف. عينَيْه بني وقبََّله صدره إىل إسكندر ه فَضمَّ

باملرض وتظاُهره رشوان أنو حكاية

ثقاته وأنفذ مريض، أنه األيام من يوًما أظَهَر رشوان أنو العادل امللك أن يُحَكى ومما
من عتيقة لبنة له يتطلبوا وأن واليته، وأكتاَف مملكته أقطاَر يطوفوا أن وأمرهم وأمناءه
مملكته أقطار فطافوا ذلك؛ له وصفوا األطباء أن ألصحابه وذكر بها، ليتداوى خربة قرية
عتيقة. لبنة وال خربًا مكانًا اململكة جميع يف وجدنا ما فقالوا: إليه وعادوا واليته وجميع
ألعلم مملكتي، وأخترب واليتي أجرِّب أن أردُت إنما وقال: هللا وشكر بهذا أنورشوان ففرح
فقد عامر، وهو إال مكان فيها يَبَْق لم اآلن إنه وحيث ره؟ ألعمِّ خرب موضع فيها بقي هل
شهرزاد وأدرك الكمال. درجة إىل العمارة ووصلت األحوال، وانتظمت اململكة أمور تمت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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يف وجدنا ما له: وقالوا دولته أرباب إليه رجع ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األحوال، وانتظمت اململكة أمور ْت تمَّ قد اآلن وقال: هللا شكر خربًا. مكانًا اململكة جميع
كانت ما القدماء امللوك أولئك أن امللك أيها فاعلم الكمال. درجة إىل العمارة ووصلت
الرغبة كانت أعمر الوالية كانت كلما أنه لعلمهم إال واليتهم، عمارة يف واجتهادهم همتهم
فيه، ريب ال صحيح الحكماء به ونطقت العلماء قالته الذي أن يعلمون كانوا ألنهم أوفر،
وعمارة البالد، بعمارة واملال باملال، والجند بالجند، وامللك بامللك، الدين إن قالوا: حيث
لحشمهم يرضون وال والظلم، الجور عىل أحًدا يوافقون كانوا فما العباد. يف بالعدل البالد
استوىل إذا تخرب واألماكن البالد وأن الجور، عىل تثبت ال الرعية أن منهم علًما بالتعدي،
يف ويقل امللك، يف النقص ويقع غريها. واليات إىل ويهربون أهلها ويتفرق الظاملون، عليها
جائًرا، يحبون ال ألنهم الرعايا عيش ويتكدر األموال، من الخزائن وتخلوا الدخل، البالد

مهلكته. دواعي إليه وتُِرسع بمملكته، امللك يتمتع فال متواتًرا، عليه دعاؤهم يزال وال

وزوجته القايضاإلرسائييل حكاية

الجمال، بديعة زوجة له وكان قضاتهم، من قاٍض إرسائيل بني يف كان أنه يُحَكى ومما
املقدس، بيت زيارة إىل النهوض القايض ذلك فأراد واالحتمال، والصرب الصون كثرية
وجمالها، بُحْسنها سمع قد أخوه وكان بزوجته، وأوصاه القضاء عىل أخاه فاستخلف
واعتصمت فامتنعت نفسها، عن وراودها إليها، َه توجَّ القايض سار فلما بها، فَكِلَف
بصنيعه أخاه تُخِربَ أن خاف منها يئس فلما تمتنع، وهي عليها الطلب فأكثر بالورع،
ذلك ملك إىل مسألتها رفع ثم بالزنا، عليها يشهدون زور بشهود فاستدعى رجع، إذا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

مريض. أنه األيام من يوًما أظَهَر أنورشوان العادل املِلك أن ويُحكى

الحجارة، غطَّتْها حتى وُرِجمت فيها، وأقعدوها حفرًة لها فحفروا برجمها، فأمر الزمان،
رجل بها فمرَّ نالها، ما شدة من تَِنئُّ صارت الليل جنَّ فلما قربها. الحفرة تكون وقال:
وأمرها زوجته، إىل واحتملها الحفرة، من فأخرجها قصدها، أنينها سمع فلما قرية، يريد
ويبيت تكفله، فصارت إليها، فدفعته ولٌد للمرأة وكان شفيت، حتى فداوتها بمداواتها،
فامتنعت، نفسها، عن يراودها وأرسل فيها، فطمع الشطار أحد فرآها ثاٍن، بيت يف معها
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إليها، بالسكني هوى ثم نائمة، وهي البيت عليها ودخل بالليل، فجاءها قتلها، عىل فعزم
وعصمها البيت من فخرج الخوف، أدركه الصبي ذبح أنه علم فلما فذبحه، الصبي فواَفَق
ثم ذبحِته. التي أنِت وقالت: أمه وجاءت مذبوًحا، الصبي وجَدِت أصبحت وملا منه، هللا
تفعل لم وهللا وقال: منها، وأنقذها زوجها فجاء ذبحها، وأرادت موجًعا، رضبًا رضبتها
فمرَّْت دراهم، بعض معها وكان تتوجه، أين تدري ال بنفسها فارًَّة املرأة فخرجت ذلك.
قوم، يا فقالت: الحياة، قيد يف أنه إال جذع عىل مصلوب ورجل مجتمعون، والناس بقرية
فقالت: الدراهم. من وكذا كذا وصدقة قتله، إال ره يكفِّ ال ذنبًا أصاب لها: قالوا له؟ ما
اه يتوفَّ حتى تعاىل هلل يخدمها أن نفسه عىل ونذر يديها، عىل فتاب وأطِلقوه. الدراهم خذوا
يف املرأة واجتهَدِت بقوتها، ويأيتها يحتطب وصار فيها، أسَكنَها صومعة لها بنى ثم هللا،
شهرزاد وأدرك وقته. من شفي إال له فتدعو مصاب أو مريض يأتيها ال كان حتى العبادة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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عىل مقبلة وهي للناس، مقصودة صارت ملا املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف عاهة رجمها الذي زوجها بأخي نزل أنه تعاىل هللا قضاء من كان الصومعة، يف عبادتها
القايض جاء وقد أقَعَده، بوجٍع الشاطر وابتُِيل برٌص، رضبتها التي املرأَة وأصاب وجهه،
هللا، عند واحتسبها عليها، فأسف ماتت، أنها فأخربه عنها، أخاه وسأل حجه، من زوجها
الطول ذات األرض أطراف من صومعتها يقصدون كانوا حتى باملرأة الناس تسامعت ثم
يجعل هللا لعل الصالحة؟ املرأة هذه قصدَت هالَّ أخي، يا ألخيه: القايض فقال والعرض،
بها نزل التي املرأة زوج بها وسمع إليها. احملني أخي، يا قال: شفاء. يَديْها عىل لك
واجتمع أيًضا، إليها به فساروا بخربها امُلقَعد الشاطر أهل وسمع إليها، بها فسار الربص
يراها ال حيث من صومعتها يأتي َمن جميع ترى وكانت صومعتها، باب عند الجميع
ففعل، عليها الدخول يف لهم يستأذن أن يف إليه ورغبوا جاء حتى خادمها فانتظروا أحد،
ال وهم وعرَفتْهم واملرأة، واللص وأخاه زوجها تنظر الباب عند ووقفت واسترتت، فانتقبت
فإن بذنوبكم، تعرتفوا حتى بكم مما تسرتيحون ما إنكم هؤالء، يا لهم: فقالت يعرفونها،
ألخيه: القايض فقال إليه. فيه ه متوجِّ هو ما وأعطاه عليه، هللا تاب بذنبه اعرتف إذا العبد
هذا يقول الحال ولسان لخالصك، أنفع فإنه عصيانك، عىل تُِرصَّ وال هللا، إىل تُْب أخي، يا

املقال:

ُك��ِت��َم��ا َق��ْد َك��اَن ِس��رٍّا ال��ل��ُه َويُ��ْظ��ِه��ُر َظ��َل��َم��ا َوَم��ْن َم��ْظ��لُ��وٌم يُ��ْج��َم��ُع اْل��يَ��ْوَم
َل��ِزَم��ا َط��اَع��اِت��ِه َم��ْن ال��ل��ُه َويَ��ْرَف��ُع َل��ُه اْل��ُم��ذِْن��بُ��وَن يُ��ذَلُّ َم��َق��اٌم َه��ذَا
ُرِغ��َم��ا َوإِْن اْل��َع��اِص��ي َس��َخ��َط َوإِْن َه��ذَا َوَس��يِّ��ُدنَ��ا َم��ْوَالنَ��ا اْل��َح��قَّ َويُ��ْظ��ِه��ُر



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

َع��ِل��َم��ا َم��ا ال��ل��ِه ِب��ِع��َق��اِب َك��أَنَّ��ُه َوأَْس��َخ��َط��ُه اْل��َم��ْوَل��ى َج��اَه��َر َم��ْن َويْ��َح يَ��ا
ُم��ْع��تَ��ِص��َم��ا ِب��ال��ل��ِه َف��ُك��ْن َل��ِه اْإلِ تَ��ْق��َوى ِف��ي َويْ��َح��َك اْل��ِع��زَّ إِنَّ اْل��ِع��زِّ َط��اِل��َب يَ��ا

كذا هو ما بزوجتك فعلت إني الحق؛ أقول اآلن القايض: أخو قال ذلك فعند قال:
أعلمه، لم ما إليها فنسبُت امرأة، عندي كانت وأنا الربصاء: فقالت ذنبي. وهذا وكذا،
عن مراودتها بعد ألقتلها امرأٍة عىل دخلُت وأنا امُلقَعد: فقال ذنبي. وهذا عمًدا، ورضبتُها
اللهم املرأة: فقالت ذنبي. وهذا يَديْها بني كان صبيٍّا فذبحُت الزنا، من وامتناعها نفسها،
وجل. عز هللا فشفاهم قدير. يشء كل عىل إنك الطاعة، عزَّ فأَِرِهم املعصية، ذلَّ أريْتَهم كما
ولوال زوجة، يل كانت فقال: النظر، سبب عن فسألته ويتأملها، إليها ينظر القايض وجعل
عليهما َمنَّ ما عىل وجلَّ عزَّ هللا يحمدان وجعَال بنفسها، فعرََّفتْه أنِت. إنها لقلُت ماتت أنها
املسامحة، يسألونها واملرأة واللص القايض أخي من كلٌّ طفق ثم شملهما، جمع من به
املوُت َق فرَّ أن إىل خدمتها لزوم مع املكان، ذلك يف تعاىل هللا وعبدوا الجميع، فسامَحِت

بينهم.

وابنها الحج إىل مسافرة امرأة حكاية

سمعُت إذ مظلمة، ليلة يف بالكعبة أطوف أنا بينما قال: السادة بعض أن يُحَكى ومما
عىل قلبي فإن القديم، لطفك كريم يا يقول: وهو حزين، قلب عن ينطق حنني ذا صوتًا
فقصدُت املوت، عىل منه أرشْفُت تطايًُرا الصوت ذلك لسماع قلبي فتطايََر ُمِقيم. العهد
هللا ورحمة السالم وعليك فقالت: هللا. أمة يا عليك السالم فقلت: امرأة صاحبته فإذا نحوه
قسمك لوال فقالت: ُمِقيم؟ عليه قلبك الذي العهد ما العظيم باهلل أسألك فقلُت: وبركاته.
نائم صبي يديها بني فإذا فنظر يدي، بني ما انظر األرسار، عىل أطلعتَُك ما بالجبَّار
سفينة يف فركبُت البيت، هذا ألحجَّ الصبي بهذا حامل وأنا خرجُت فقالت: نومه، يف يغطُّ
منها، لوٍح عىل فنجوت السفينة، بنا وانكرست الرياح، علينا واختلَفْت األمواج، علينا فهالت
… ترضبني واألمواج حجري، يف هو فبينما اللوح، ذلك عىل وأنا الصبي هذا ووضعت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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٤٦٧ الليلة كانت فلام

لوح عىل نجوُت السفينة انكرست ملا قالت: الجارية أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ترضبني، واألمواج حجري يف هو فبينما اللوح، ذلك عىل وأنا الصبي هذا ووضعت منها،
وأنِت أهواِك كنُت لقد وهللا يل: وقال معي، وحصل السفينة، حي مالَّ من رجل إيلَّ وصل إذ
فقلُت: البحر. هذا يف قذفتك وإال نفسك، من فمكِّنيني معك، حصلُت قد واآلن السفينة، يف
وأنا ونجوُت، مراًرا ذلك مثل رأيُت إني فقال: وعربة؟ تذكرة رأيت مما لك كان أََما ويحك!
عيلَّ فألحَّ باملعصية، ال بالطاعة منها السالمة نرجو بلية يف نحن هذا، يا فقلُت: أبايل. ال
حجري من فأخذه الطفل. هذا ينام حتى مهًال له: فقلُت أخادعه، أن وأردُت منه، فخفُت
رأيس فرفعت كربي، وزاد قلبي، طار بالصبي فعل وما جرأته، رأيت فلما البحر، يف وقذفه
كل عىل إنك األسد؛ هذا وبني بيني ُحل وقلبه، املرء بني يَُحول َمن يا وقلت: السماء إىل
فوق من فاختطَفتْه البحر، من طلَعْت قد ودابة إال كالمي من فرغُت ما فوهللا قدير. يشء

وقلُت: فأنشدُت ولدي، عىل إشفاًقا وحزني كربي وزاد وحدي، وبقيت اللوح،

َج��َل��ِدي أَْوَه��ى اْل��َوْج��ُد َح��يْ��ُث َض��اَع َوَل��ِدي َح��ِب��ي��ِب��ي اْل��َع��يْ��ِن ُق��رََّة
َك��ِب��ِدي تَ��ْش��ِوي اْل��َوْج��ِد ِب��ال��ت��يَ��اِع وََغ��َدْت َغ��ِري��ًق��ا ِج��ْس��ِم��ي َوأََرى
ُم��ْع��تَ��ِم��ِدي يَ��ا أَْل��َط��اِف��َك َغ��يْ��ُر َف��َرٍج ِم��ْن ُك��ْربَ��ِت��ي ِف��ي ِل��ي َل��يْ��َس
َوَل��ِدي ِب��ِف��َراِق��ي َغ��َراِم��ي ِم��ْن ِب��ي َح��لَّ َم��ا تَ��َرى َربِّ��ي يَ��ا أَنْ��َت
ُع��َدِدي أَْق��َوى ِف��ي��َك َف��َرَج��اِئ��ي َراِح��ًم��ا ِل��ي َوُك��ْن ��ْم��َل ال��شَّ َف��اْج��َم��ِع



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

من تلوح سفينة بقالع برصت الصباح كان فلما وليلة، يوًما الحالة تلك عىل فبقيت
كنُت التي السفينة تلك إىل وصلُت حتى تسوقني والرياح تقذفني األمواج زاَلِت فما بُْعٍد،
فرتاميُت بينهم، ولدي فإذا فنظرت فيها، ووضعوني السفينة أهل فأخذني قالعها، أرى
إذ البحر يف نسري نحن بينما قالوا: لكم؟ كان أين فمن ولدي، هذا قوم، يا وقلُت: عليه
إبهامه يمصُّ ظهرها عىل الصبي وهذا العظيمة، املدينة كأنها دابة فإذا السفينة، حبست
ما عىل لربي وشكرُت يل، جرى وما بقصتي، ثْتُهم حدَّ ذلك منهم سمعُت فلما فأخذناه.
إال شيئًا ذلك بعد سألته وما خدمته، عن أنثني وال بيته، أبرح ال أْن وعاهْدتُه أنالني،
بطال، يا عني إليك فقالت: أعطيها، أن وأردُت النفقة، كيس إىل يدي فمددُت أعطانيه.
مني تقبل أن عىل أقدر فلم غريه، يد عن الرفد وآُخذ ِفَعاله، وكرم بأفضاله، أفأحدِّثك

األبيات: هذه وأقول أنشد وأنا عندها، من وانرصفت فرتكتها شيئًا،

ال��ذَِّك��يِّ َف��ْه��ِم َع��ْن َخ��َف��اُه يَ��ُدقُّ َخ��ِف��يٍّ لُ��ْط��ٍف ِم��ْن ل��ل��ِه َوَك��ْم
��ِج��يِّ ال��شَّ اْل��َق��ْل��ِب َل��وَْع��َة َج َوَف��رَّ ُع��ْس��ٍر بَ��ْع��ِد ِم��ْن يَ��ُس��رُّنِ��ي َوَك��ْم
ِب��اْل��َع��ِش��يِّ اْل��َم��َس��رَُّة َف��تُ��ْع��ِق��بُ��ُه َص��بَ��اًح��ا تُ��َع��اِن��ي��ِه َه��مٍّ َوَك��ْم
اْل��َع��ِل��يِّ ��َم��ِد ال��صَّ ِب��اْل��َواِح��ِد َف��ِث��ْق يَ��ْوًم��ا اْألَْس��بَ��اُب ِب��َك َض��اَق��ْت إِذَا
ِب��ال��نَّ��ِب��يِّ ��َع تَ��َش��فَّ إِذَا يَ��نَ��اُل َع��بْ��ٍد َف��ُك��لُّ ِب��ال��نَّ��ِب��يِّ ��ْع تَ��َش��فَّ

املوت. أدركها أن إىل بيته مالِزمًة ربها عبادة يف زالْت وما

املتعبِّد األول العبد حكاية

فخرجنا بالبرصة، املطر عنَّا انحبس قال: تعاىل هللا رحمه دينار بن مالك أن يُحَكى ومما
البكاء ونجي البناني وثابت السلمي وعطاء أنا فخرجت اإلجابة، أثَر نََر فلم مراًرا نستقي
الفالم وعتبة سنان أبي بن وحسان الفاريس وحبيب السختياني وأيوب واسع بن ومحمد
نََر فلم واستقينا املكاتب من الصبيان وخرجت ، املصىلَّ إىل رصنا حتى املزني، وصالح
فلما ، باملصىلَّ البناني وثابت أنا وبقيت الناس وانرصف النهار فانتصف اإلجابة؛ أثَر
مئزر عليه أقبََل، قد البطن، عظيم الساقني، رقيق الوجه، مليح بأسود برصنا الليل أظلم
أتى ثم أَ، فتوضَّ بماء فجاء درهمني؛ يساوي ال عليه كان ما جميَع ُقوَِّم إذا صوف، من
طرفه رفع ثم سواء، فيها وسجوده وركوعه قيامه كان خفيفتني، ركعتني فصىلَّ املحراب

410



٤٦٧ الليلة كانت فلما

ما أَنََفَد ملكك؟ ينقص ال فيما عباَدك تردُّ َكْم إىل وموالي، وسيدي إلهي وقال: السماء إىل
تمَّ فما قال: الساعة. غيثَك سقيتنا إال يل بحبِّك عليك أقسمُت ُمْلِكك؟ خزائُن فنيَْت أْم عندك
ونحن إال املصىلَّ من نخرج ولم القرب، كأفواه بمطر وجاءت السماء تغيَّمت حتى الكالم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك للركب. املاء يف نخوض
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٤٦٨ الليلة كانت فلام

بمطر وجاءت السماء تغيََّمِت حتى كالمه تمَّ فما قال: أنه السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من ب نتعجَّ وبقينا للركب، املاء يف نخوض ونحن إال املصىلَّ من نخرج ولم القرب، كأفواه
إيلَّ فالتَفَت قلَت؟ مما تستحي أََما أسود، يا ويحك وقلُت: له فتعرَّْضُت مالك: قال األسود.
َمن يا عني تنحَّ يل: فقال يحبك؟ أنه يدريك وما يل، بحبِّك قولك له: فقلُت قلُت؟ ماذا وقال:
أيَّدني أفرتاه بمعرفته؟ ني وخصَّ بالتوحيد أيََّدني حني أنا كنُت فأين نفسه؛ عن اشتغل
يرحمك قليًال عيلَّ قف له: فقلت له. محبتي قدر عىل يل محبته قال: ثم يل. ملحبته إال بذلك
أثره نقفو فجعلنا قال: الصغري. مالكي طاعة من فرض وعيلَّ مملوك إني فقال: هللا.
الثاني النصف علينا فطال نصفه، الليل من مىض وقد نخاس، دار دخل حتى البعد عىل
قال: الخدمة؟ ألجل لنا تبيعه غالم أعندك له: وقلنا النخاس أتينا الصباح كان فلما فذهبنا.
حتى غالم، بعد غالًما علينا يعرض وجعل قال: للبيع. كلهم غالم مائة نحو عندي نعم،
الخروج أردنا فلما هؤالء. غري عندي ما فقال: فيهم. صاحبي أََر ولم غالًما سبعني عرض
إىل فرجعت الكعبة. وربِّ هو فقلت: قائم. األسود فإذا داره، خلف خربة حجرة دخلُت
الليل يف له ليس نكد، مشئوم غالم إنه يحيى، أبا يا قال: الغالم. هذا بعني وقلت: النخاس
يتناعس. وهو فخرج فدعاه قال: أريده. لذلك فقلت: الندم. إال النهار ويف البكاء، إال همة
ديناًرا بعرشين واشرتيته قال: كلها. عيوبه من تربيني أن بعد شئَت بما خذه يل: فقال
وقال إيلَّ فالتَفَت املنزل، به نريد وانطلقنا بيده فأخذت ميمون. قال: اسمه؟ ما وقلت:
إنما له: فقلُت املخلوقني. لخدمة أصلح ال وهللا فأنا اشرتيتني؟ ملاذا الصغري، موالي يا يل:
البارحة صاحبنا ألسَت فقلُت: ذلك؟ ولَِم يل: فقال رأيس. وعىل بنفيس ألخدمك اشرتيتُك
فجعل قال: الكالم. يف البارحة اعرتضتَُك الذي أنا قلت: عيلَّ؟ اطَِّلْعَت وهل فقال: ؟ باملصىلَّ
بيني كان رسٌّ وموالي، وسيدي إلهي قال: ثم ركعتني فصىلَّ مسجًدا، دخل حتى يميش



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وقد عييش اآلن يطيب فكيف العاملني، بني فيه وفضحتني املخلوقني عليه أطلعت وبينك
سجد، ثم الساعة. روحي قبضَت ما إال عليك أقسمُت غريُك؟ وبينك بيني كان ما عىل وقف
فمددُت عليه. تعاىل هللا رحمة مات قد هو فإذا فحرَّْكتُه رأسه، يرفع فلم ساعًة فانتظرتُه
يستنري ووجهه السواد، عىل البياض غلب وقد ضاحك هو فإذا إليه ونظرُت ورجَليْه يَديْه
السالم وقال: الباب من أقبل قد بشاب إذا أمره، من نعجب نحن فبينما متهلًال. ويبدو
ثوبني فناَوَلني فيه. نوه فكفِّ الكفن هاك ميمون، أخينا يف وإياكم أجرنا هللا عظََّم عليكم،
الحوائج وتُطَلب به يُستسَقى اآلن فقربه مالك: قال فيهما. ناه فكفَّ ، قطُّ مثَلهما رأيُت ما

املعنى: هذا يف بعضهم قال ما أحىل وما لديه. وجل عز هللا من

ال��رَّبُّ ُح��ِج��َب ُدونِ��َه��ا ِم��ْن َس��َم��اِويَّ��ٍة ِب��َرْوَض��ٍة اْل��َع��اِرِف��ي��َن ُق��لُ��وِب َم��َج��اُل
ُق��ْرِب ِم��ْن ِب��ال��ل��ِه اْألُنْ��ِس َراِح ِب��تَ��ْس��ِن��ي��ِم ِم��َزاُج��ُه ال��رَِّح��ي��َق ِف��ي��َه��ا َش��ِربُ��وا إِذَا
اْل��َق��ْل��ِب ذَِل��َك ِس��َوى َع��ْن َم��ُص��ونً��ا َف��أَْض��َح��ى َوبَ��يْ��نَ��ُه��ْم اْل��َح��ِب��ي��ِب بَ��يْ��َن ِس��رُُّه��ْم َس��َرى

وزوجته اإلرسائييل املتعبِّد حكاية

وزهد ربه، عبادة يف اجتَهَد وقد خيارهم، من رجل إرسائيل بني من كان أنه يُحَكى ومما
زمانه، كل يف له مطيعة شأنه، عىل مساعدة زوجة له وكانت قلبه، عن وأزالها دنياه، يف
خرج النهار آخر كان فإذا كله، النهار يعمالن واملراوح، األطباق عمل من يعيشان وكانا
ذلك، له يبيع مشرتيًا يلتمس والطُُّرق، ة األِزقَّ عىل يمر به ومىش يده، يف عماله بما الرجل
ذلك، يومهما عمَال وقد صائمان، وهما األيام من يوٍم يف فأصبَحا الصوم، يُِديمان وكانا
منه، يشرتيه َمن يطلب عماله ما وبيده عادته، عىل الرجل خرج النهار، آِخر كان فلما
جميل الوجه، ويضء الرجل وكان والجاه، الرفاهية وأهل الدنيا، أبناء أحد بباب فمرَّ
زوجها وكان شديًدا، ميًال إليه قلبها ومال فعشقته، الدار صاحب امرأة فرأته الصورة،
فخرجت عندنا. به لتأتي الرجل ذلك عىل تتحيَّلني لعلك لها: وقالت خادمتها فدَعْت غائبًا،
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك طريقه. من تْه وردَّ بيده، ما منه لتشرتي ودعته الخادمة،

املباح. الكالم عن
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٤٦٩ الليلة كانت فلام

فإن ادخل وقالت: وَدَعتْه، الرجل إىل خرَجْت الخادمة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الرجل فتخيََّل إليه. وتنظر تختربه أن بعد شيئًا بيدك الذي هذا من تشرتي أن تريد سيدتي
عليه، الباب فأغلقت أمرته، كما وقعد فدخل بأًسا، ذلك يف يََر ولم قولها، يف صادقة أنها
أطلب ذا؟ كم له: وقالت وأدخلته، وجذبته جالبيبه وأمسكت بيتها، من سيدتها وخرجت
الدار وصاحب ، محرضَّ والطعام ر، مبخَّ البيت وهذا أجلك، من صربي ِعيل وقد منك، خلوة
وأصحاب والرؤساء امللوك طلبني ولطاملا نفيس، لك وهبُت قد وأنا الليلة، هذه يف غائب
األرض من رأسه يرفع ال والرجل القول، يف أمرها وطال منهم. ألحٍد ألتفت ولم الدنيا

الشاعر: قال كما عقابه، أليم من وخوًفا تعاىل، هللا من حياءً

اْل��َح��يَ��اءُ إِالَّ ُرُك��وِب��َه��ا َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َح��اَل َم��ا َك��ِب��ي��َرٍة َوُربَّ
َدَواءُ َف��َال اْل��َح��يَ��اءُ ذََه��َب إِذَا َوَل��ِك��ْن َل��َه��ا َواءُ ال��دَّ ُه��َو َوَك��اَن

قالت: شيئًا. منك أريد فقال: يقدر، فلم منها، نفسه يخلص أن يف الرجل وطمع قال:
وأغسل أمًرا، به ألقيض دارك يف موضع أعىل إىل به أصعد طاهًرا ماءً أريد قال: هو؟ وما
وبيت وزوايا، خبايا ولها متَِّسعة، الدار فقالت: عليه. أُطِلَعك أن يمكنني ال ا ممَّ درنًا به
العليا املنظرة إىل به اصعدي لخادمتها: فقالت االرتفاع. إال غريض ما قال: . ُمَعدٌّ الطهرة
الرجل َ أ فتوضَّ ونزلت، املاء آنية له ودفعت فيها، موضع أعىل إىل به فصعَدْت الدار. من
وقد إال إليها يصل أالَّ فخاف بعيدة، فرآها نفسه، ليُلِقي األرض إىل ونظر ركعتني، وصىلَّ
فقال: دمه، وسفك نفسه بذل عليه فهان وعقابه، تعاىل هللا معصية يف تفكََّر ثم َق، تمزَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

غائٌب. الدار وصاحب ، ُمحرضَّ والطعام ر، ُمبخَّ البيت هذا له: وقالت أدخَلته

ولسان قدير. يشء كل عىل إنك حايل، عليك يخفى وال بي، نزل ما ترى وسيدي، إلهي
املعنى: يف ويقول يُنِشد الحال

َخ��ِب��ي��ُر ِب��ِه أَنْ��َت ��رِّ ال��سِّ َوِس��رُّ ��ِم��ي��ُر َوال��ضَّ نَ��ْح��َوَك اْل��َق��ْل��ُب أََش��اَر
أُِش��ي��ُر َل��ُك��ْم ��ُك��وِت ال��سُّ َوْق��ِت َوِف��ي أُنَ��اِدي ِب��ُك��ْم نَ��َط��ْق��ُت إِْن َوإِنِّ��ي
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٤٦٩ الليلة كانت فلما

اْل��َف��ِق��ي��ُر ��بُّ ال��صَّ اْل��َواِل��ُه أَتَ��اَك ثَ��اٍن إَِل��يْ��ِه يُ��َض��اُف َال َم��ْن أَيَ��ا
يَ��ِط��ي��ُر تَ��ْدِري َك��َم��ا َق��ْل��ٌب َولِ��ي ُظ��نُ��ونِ��ي ��ُق��ُه تُ��َح��قِّ أََم��ٌل َولِ��ي
اْل��يَ��ِس��ي��ُر َف��ْه��َو ْرتَ��ُه َق��دَّ َف��ِإْن يُ��َالِق��ي َم��ا أَْص��َع��ُب ال��نَّ��ْف��ِس َوبَ��ذُْل
َق��ِدي��ُر أََم��ِل��ي يَ��ا َع��َل��يْ��ِه َف��أَنْ��َت َخ��َالِص��ي َوتَ��ْم��نَ��ْح��ِن��ي تَ��ْم��نُ��ْن َوإِْن

جناحه، عىل احتمله ملًكا إليه هللا فبعث املنظرة، أعىل من نفسه ألقى الرجل إن ثم
وجلَّ عزَّ هللا حمد باألرض استقرَّ فلما يؤذيه، ما يناله أن دون سامًلا األرض إىل وأنزله
أبطأ قد وكان زوجته، إىل يشء دون وسار رحمته، من أناله وما عصمته، من أواله ما عىل
فعل وما يده، يف به خرج ا وعمَّ بطئه، سبب عن فسألته يشء، معه وليس فدخل عنها،
ذلك من نفسه ألقى وأنه الفتنة، من له عرض بما فأخربها يشء، بدون رجع وكيف به،
وبني بينك وحال الفتنة، عنك رصف الذي هلل الحمد زوجته: فقالت هللا، اه فنجَّ املوضع
فإن ليلة، كل يف تنُّوَرنا نُوِقد أن منَّا تعوَّدوا قد الجريان إن رجل، يا قالت: ثم املحنة.
الخصاصة، من فيه نحن ما كتم هللا شكر ومن يشء، بال أننا علموا ناٍر دون الليلة رأونا
ومألته التنُّوِر، إىل فقامت تعاىل. هلل وقيامها املايض، باليوم الليلة هذه صوم ووصال

األبيات: هذه تقول وأنشدت الجارات، به لتغاِلط وأرضمته حطبًا،

ِج��ي��َراِن��ي أَُغ��اِل��َط َك��ْي نَ��اِري َوأُْض��ِرُم َوأَْش��َج��اِن��ي َغ��َراِم��ي ِم��ْن ِب��ي َم��ا َس��أَْك��تُ��ُم
َف��يَ��ْرَض��اِن��ي إَِل��يْ��ِه ذُلِّ��ي يَ��َرى َع��َس��اُه َس��يِّ��ِدي اْل��ُح��ْك��ِم ِم��َن أَْم��َض��ى ِب��َم��ا َوأَْرَض��ى

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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٤٧٠ الليلة كانت فلام

هي نهضت الجريان، تغالط النار أرضَمِت ملا املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تنُّوِرهما، من توقد أن يف تستأذن جارتها من امرأة فإذا الصالة، إىل وقاَما وتوَضآ وزوجها
أدركي فالنة، يا نادت: الناَر لتأخذ التنُّور من املرأة َدنَِت فلما والتنُّور. شأنك لها: فقاال
فقال: املرأة؟ هذه تقول ما أسمعَت لزوجها: الرجل امرأة فقالت يحرتق. أن قبل خبزك
فأخذت أبيض، نقي خبز من امتأل قد هو فإذا للتنُّور، َهْت وتوجَّ فقامت وانظري. قومي
العميم، الخري من أوىل ما عىل وجلَّ عزَّ هللا تشكر وهي زوجها عىل ودخلت األرغفة، املرأة
لزوجها: املرأة قالت ثم تعاىل، هللا وحمَدا املاء، من ورشبَا الخبز، من فأكَال الجسيم، واملنِّ
العمل، وتعب املعيشة، كدِّ عن يُغِنينا بيشء علينا يمنَّ أن عساه تعاىل هللا ندُع تعال
املرأة نَِت وأمَّ ربَّه، الرجل فدعا نعم. لها: قال بطاعته. والقيام عبادته عىل به ويُِعيننا
شكًرا فزاَدا نورها، من البيت أضاء ياقوتة ونزلت انفرج، قد السقف فإذا دعائه، عىل
الليل آِخر كانَا فلما تعاىل. هللا شاء ما وصليَا كثريًا، رسوًرا الياقوتة بتلك ا وُرسَّ وثناءً،
وكرايس مصفوفة، كثرية منابر وشاهدت الجنة، دخَلِت كأنها منامها يف املرأة فرأت ناَما،
وهذه األنبياء، منابر هذه لها: فقيل الكرايس؟ هذه وما املنابر، هذه ما فقالت: منصوبة،
فنظرت هذا. لها: فقيل فالن؟ زوجي كريس وأين فقالت: والصالحني. الصديقني كرايس
عليكما النازلة الياقوتة ثلم هو لها: فقيل الثلم؟ هذا وما فقالت: ثلم، جانبه يف فإذا إليه
زوجها كريس نقصان عىل حزينة باكية وهي منامها من فانتبهت بيتكما. سقف من
موضعها؛ إىل الياقوتة هذه يردَّ أن ربََّك ادُع الرجل، أيها فقالت: الصدِّيقني، كرايس بني
الفضائل. أصحاب بني كرسيك ثلم من أهون القالئل األيام يف واملسكنُة الجوع فمكابدُة
زاال وما إليها، ينظران وهما السقف، إىل صاعدًة طارت قد الياقوتة فإذا ربه، الرجل فدعا

. وجلَّ عزَّ هللا لقيَا حتى وعبادتهما، فقرهما عىل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

املتعبِّد والسجني الثقفي يوسف بن الحجاج حكاية

بني حرض فلما األكابر، من رجًال يتطلَّب كان الثقفي يوسف بن الحجاج أن يُحَكى ومما
ضيق بقيد وقيِّدوه السجن إىل احملوه قال: ثم منك. هللا أمكن قد هللا عدو أي قال: يَديْه
السجن إىل بالرجل فأمر أحد. فيه إليه يدخل وال منه، يخرج ال بيتًا عليه وابنوا ثقيل،
إىل وينظر رأسه الرجل يرفع بمطرقته رضب إذا الحداد وكان والقيد، الحداد وأحرض
فيه وتركه البيت عليه ان السجَّ بنى منه فرغ فلما واألمر. الخلق له أََال ويقول: السماء

ويقول: ينشد حاله ولسان والذهول الَوْجد فداَخَله فريًدا؛ وحيًدا

اْع��ِت��َم��اِدي ال��َع��ِم��ي��ِم َف��ْض��ِل��َك َوَع��َل��ى ُم��َراِدي أَنْ��َت اْل��ُم��ِري��ِد ُم��َراَد يَ��ا
َواْق��ِت��َص��اِدي بُ��ْغ��يَ��ِت��ي ِم��نْ��َك َل��ْح��َظ��ًة ِف��ي��ِه أَنَ��ا َم��ا َع��َل��يْ��َك يَ��ْخ��َف��ى َل��يْ��َس
َوانْ��ِف��َراِدي ِل��ُغ��ْربَ��ِت��ي نَ��ْف��ِس��ي َويْ��َح اْم��ِت��َح��اِن��ي ِف��ي َوبَ��اَل��ُغ��وا َس��َج��نُ��ونِ��ي
ُرَق��اِدي ُم��ِن��ْع��ُت إِذَا َوَس��ِم��ي��ِري أُنْ��ِس��ي َف��ِذْك��ُرَك ُم��ْف��َرًدا أَُك��ْن إِْن
ُف��َؤاِدي ِف��ي تَ��َرى ِب��َم��ا تَ��ْدِري أَنْ��َت أُبَ��اِل��ي َف��َل��ْس��ُت َراِض��يً��ا تَ��ُك��ْن إِْن

َد وتفقَّ جاء أصبح وملا بيته، إىل وذهب عنده حرسه ان السجَّ أبقى الليل جنَّ فلما
إىل فسار باملوت، وأيَقَن السجان فخاف خرب؛ له ليس والرجل مطروح القيد فإذا الرجل
يَديْه بني وقف فلما الحجاج؛ عىل ودخل كمه يف وحنوطه كفنه وأخذ أهله وودََّع منزله
حملك وما قال: به. جئُت أنا موالي، يا قال: هذا؟ ما فقال: الحنوط رائحة الحجاج شمَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الرجل. بخرب فأخربه هذا؟ عىل
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٤٧١ الليلة كانت فلام

للرجل: قال الرجل بخرب الحجاج أخرب ملا ان السجَّ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
السماء إىل ينظر باملطرقة الحداد رضب إذا كان نعم. قال: شيئًا؟ يقول سمعتَه هل ويحك!
رسحه حارض، وأنت ذكره الذي أن علمَت أََوَما الحجاج: فقال واألمر. الخلق له أََال ويقول:

وقال: املعنى هذا يف الحال لسان أنَشَد وقد غائب؟ عنه وأنت

أَُق��ِم َوَل��ْم أَْق��ُع��ْد َل��ْم َوَل��ْوَالَك َع��نِّ��ي ِب��ِه ذََه��بْ��َت َق��ْد بَ��َالءٍ ِم��ْن َك��ْم َربُّ يَ��ا
َوَك��ِم َوَك��ْم َك��ْم بَ��َالَه��ا ِم��ْن ��يْ��تَ��ِن��ي نَ��جَّ أَْح��ُص��ُرَه��ا َل��ْس��ُت أُُم��وٍر ِم��ْن َوَك��ْم َف��َك��ْم

عليه تعدو فال النار يف يَده يُدِخل الذي الحداد حكاية

ويأخذ النار، يف يَده يُدِخل حداًدا وكذا كذا بمدينة أن بلغه الصالحني من رجًال أن وُحِكي
اد، الحدَّ عن يسأل البلدة تلك الرجُل فقصد النار؛ عليه تعدو فال بها منها املحماة الحديدة
وأتاه عمله من فرغ حتى فأمهله له، ُوِصف قد ما يصنع رآه َله وتأمَّ نظره فلما عليه، فُدلَّ
إىل فاحتمله وكرامة. حبٍّا فقال: ضيَفك. الليلَة أكون أن أريد إني له: وقال عليه، وسلََّم
يسترت لعله نفسه: يف فقال عبادة، وال قيام أثر له يََر فلم جميًعا، وناَما معه وتعىشَّ منزله
إال الليل من يقوم وال السنن، إال الفرض عىل يزيد ال فرآه وثالثة، ثانية عنده فبات مني.
إىل نظرُت ثم عليك، باديًا ورأيتُه به هللا أكَرَمك ا عمَّ سمعُت إني أخي، يا له: فقال القليل.
أحدِّثك إني قال: هذا؟ لك أين فمن الكرامات؛ عليه تظهر َمن عمَل منك أََر فلم اجتهادك
فلم كثريًا، نفسها عن فراوْدتُها َكِلًفا، بها وكنُت بجارية تولَّْعُت كنُت أني وذلك بسببه؛
وَعُظم الطعام فُعِدم وشدة، وجوٍع قحٍط سنُة فجاءت بالَوَرع، العتصامها عليها أقدر



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أخي، يا فقالت: واقفة هي فإذا فخرجت، قارٌع، الباَب قرع إذ قاعد أنا فبينما الجوع،
من كان ما تعلمني أََما لها: فقلت هلل. لتُطِعمني رأيس إليك رفعُت وقد شديد جوع أصابني
املوت فقالت: نفسك. من تمكِّنيني حتى شيئًا أُطِعُمك ال فأنا أجلك؟ من قاسيتُه وما حبك
مثل وقلت األوىل، مقالتها مثل يل فقالت يومني، بعد وعاَدْت رجعت ثم هللا. معصية وال
بني الطعاَم جعْلُت فلما الهالك، عىل أرشَفْت وقد البيت يف وقعَدْت فدخَلْت األول؛ جوابي
من تمكِّنيني أن إال وهللا ال لها: فقلُت . وجلَّ عزَّ هلل أطعمني وقالت: عيناها ذرفت يديها،
شهرزاد وأدرك الطعام. وترَكِت وقامت تعاىل. هللا عذاب من يل خري املوت فقالت: نفسك.

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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عزَّ هلل أَْطِعْمني بالطعام: أتاها حني للرجل قالت املرأة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وتركت قامت ثم هللا. عذاب وال املوت فقالت: نفسك. من تمكِّنيني أن إال ال، فقال: . وجلَّ

األبيات: هذه تقول وجعلت شيئًا، تأكل ولم وخرجت الطعام

أَْل��َق��ى َم��ا ِب��َع��يْ��ِن��َك أَْش��ُك��و َم��ا ِب��َس��ْم��ِع��َك اْل��َخ��ْل��َق��ا َش��َم��َل إِْح��َس��انُ��ُه َواِح��ًدا أَيَ��ا
ال��نُّ��ْط��َق��ا يَ��ْم��نَ��ُع بَ��ْع��ُض��ُه َم��ا َونَ��اَزَل��ِن��ي َوَخ��َص��اَص��ٌة ٌة ِش��دَّ َص��َدَم��تْ��ِن��ي َف��َق��ْد
يُ��ْس��َق��ى ُش��ْربَ��ًة َوَال تُ��ْرَوى َع��يْ��نُ��ُه َف��َال َع��يْ��نُ��ُه اْل��َم��اءَ تَ��َرى َظ��ْم��آٌن َك��أَنِّ��ي
يَ��بْ��َق��ى َوِع��ْص��يَ��انُ��َه��ا تَ��ْف��نَ��ى َل��ذَاذَتُ��َه��ا أَْك��َل��ٍة نَ��يْ��ِل إَِل��ى نَ��ْف��ِس��ي تُ��نَ��اِزُع��ِن��ي

فقالت صوتها، قطع قد الجوع فإذا فخرجت الباب، تقرع وأتَْت يومني غابت إنها ثم
فهل غريك، الناس من ألحد وجهي إبداء عىل أقدر وال الِحيَل أعيتني قد أخي، يا يل:
ولم البيت يف وقعدت فدخَلْت نفسك. من تمكِّنيني أن إال ال، فقلت: تعاىل؟ هلل تُطِعمني
وقلت تعاىل هللا تداركني القصعة، يف وجعلتُه الطعام نضج فلما حارض، طعام عندي يكن
الصرب عىل لها قدرَة وال الطعام، من تمتنع ودين عقل ناقصة امرأة هذه ويحك! لنفيس:
تعاىل. هللا معصية عن تنثني ال وأنت األخرى بعد املرة ترد وهي الجوع، من ناَلَها ملا دونه
لها: وقلت عليها ودخلت بالطعام فقمت بنفيس. خطر مما إليك أتوب إني اللهم فقلت:
هذا كان إْن اللهم وقالت: السماء إىل عينها فرفَعْت . وجلَّ عزَّ هلل فإنه عليك، بأَس وال ُكِيل
قال: جدير. وباإلجابة قدير، يشء كل عىل إنك واآلخرة، الدنيا يف النار عليه فحرِّْم صادًقا
فوقَعْت والربد، الشتاء فصل وقَت الوقت وكان الكانون، من النار ألزيل وقمُت فرتكتُها



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أُِجيبت؛ دعوتَها أنَّ نفيس يف فوقع ، وجلَّ عزَّ هللا بقدرة أَلًما لها أجد فلم بدني، عىل جمرٌة
دعوتَِك. أجاب قد هللا فإن ي أَبِْرشِ وقلت: عليها فدخلُت تحرقني، فلم بكفي الجمرة فأخذُت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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دعوتك. أجاب قد هللا فإن أبرشي لها: قال الحداد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فاقبض له، دعوتي وأجبَت فيه مرادي أريتَني كما اللهم وقالت: يدها من اللقمة فألقت
وأنشد عليها. هللا رحمة الساعة تلك روحها هللا فقبض قدير. يشء كل عىل إنك روحي

وقال: املعنى هذا يف الحال لسان

َدَع��اَه��ا َق��ْد َغ��ِويٍّ َع��َل��ى َوتَ��اَب ُدَع��اَه��ا َم��ْوَالَه��ا َف��أََج��اَب َدَع��ْت
ُم��نَ��اَه��ا َش��اءَْت َك��َم��ا َوَواتَ��اَه��ا اْم��ِت��نَ��انً��ا ِف��ي��ِه ُس��ْؤَل��َه��ا أََراَه��ا
َع��َراَه��ا َق��ْد ِل��َك��ْرٍب َوتَ��ْق��ِص��ُدُه نَ��َواًال تَ��ْرُج��و ِل��بَ��اِب��ِه أَتَ��تْ��ُه
ُم��نْ��تَ��َه��اَه��ا ��َل َوأَمَّ ِل��َش��ْه��َوتِ��ِه َوأَْه��َوى ِغ��َوايَ��ِت��ِه إَِل��ى َف��َم��اَل
نَ��َواَه��ا َوَم��ا أَتَ��تْ��ُه َوتَ��ْوبَ��تُ��ُه ِف��ي��ِه ال��ل��ِه ُم��َراَد يَ��ْع��َل��ْم َوَل��ْم
أَتَ��اَه��ا َوتَ��أِْت��ي��ِه َل��ُه تُ��تَ��اُح َال َف��َم��ْن أَْرَزاٌق ال��ل��ِه َق��َض��ايَ��ا

وسحابة إرسائييل رجل حكاية

املوصوفني املعصومني بالعبادة املشهورين العباد من رجل إرسائيل بني يف كان أنه وُحِكي
الجبال يف سيَّاًحا وكان ُمنَاه، وآتاه أعطاه سأل وإذا أجابه، ربه دعا إذا وكان بالزهادة،
وتسكب يسري، حيث معه تسري سحابة له سخر قد وتعاىل سبحانه هللا وكان الليل، قوَّام
بعض يف فتور اعرتاه أن إىل ذلك عىل زال فما ويرشب؛ منه فيتوضأ منهمًرا ماء عليه
زال وما كمده، وطال حزنه لذلك فكثر إجابته؛ عنه وحجب سحابته عنه هللا فأزال األوقات،
الليايل، من ليلة فنام ف؛ ويتلهَّ ف ويتأسَّ ويتحرسَّ عليه، بها املمنون الكرامة زمن إىل يشتاق
أو كذا بلد يف الفالني امللك فاقصد سحابتك، عليك هللا يردَّ أن شئَت إْن نومه: يف له فقيل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

دعواته بربكة إليك ويسوقها عليك يردُّها وتعاىل سبحانه هللا فإن لك يدعو أن واسأله كذا،
األبيات: هذه يقول وأنشد الصالحات.

اْل��َك��ِب��ي��ِر اْل��َواِق��ِع َخ��ْط��ِب��َك ِف��ي اْألَِم��ي��ِر ��اِل��ِح ال��صَّ إَِل��ى أَْق��ِص��ْد
َه��ِم��ي��ِر َواِب��ٍل ِم��ْن َس��أَْل��َت َق��ْد َم��ا َج��اءَ ال��ل��ُه َدَع��ا َف��ِإْن
ال��نَّ��ِظ��ي��ِر َع��ِن ِف��ي��ِه��ْم َوَج��لَّ َق��ْدًرا اْل��ُم��لُ��وِك ِف��ي َس��َم��ا َل��َق��ْد
��ُروِر َوال��سُّ ِب��اْل��ِب��ْش��ِر يُ��ْؤِذُن أَْم��ًرا َل��َديْ��ِه تَ��ْل��َق��ى َوَس��ْوَف
ِب��اْل��َم��ِس��ي��ِر ��يْ��َر ال��سَّ َوَواِص��ِل َواْل��َف��يَ��اِف��ي اْل��ِب��ي��َد َل��ُه َف��اْق��َط��ْع

فسأل املنام، يف له ذُِكرت التي البلدة دخل حتى األرض يقطع الرجل فسار قال:
عظيم، كريس عىل قاِعد غالم القرص باب عند فإذا قرصه، إىل فسار عليه، فُدلَّ امللك عن
رجل أنا قال: حاجتك؟ ما وقال: السالم عليه فردَّ وسلََّم، الرجل فوقف هائلة، كسوة وعليه
ألهل جعل قد ألنه عليه؛ اليوم لك سبيل ال قال: إليه. قصتي أرفع امللَك جئُت وقد مظلوم
يأتي حتى راشًدا فِرسْ كذا، أو كذا يوم وهو فيه، عليه يدخلون يوًما األسبوع يف املسائل
هللا أولياء من وليٍّا هذا يكون كيف وقال: الناس عن بَه تحجُّ عليه الرجل فأنكر اليوم. ذلك

الحال؟ هذا مثل عىل وهو وجلَّ، عزَّ
دخلت، البوَّاب ذكره الذي اليوم ذلك كان فلما عليه، له قيل الذي اليوم ينتظر وذهب
وزير خرج أن إىل معهم فوقفت الدخول؛ يف لهم اإلذن ينتظرون أناًسا الباب عند فوجدت
يف ودخلت فدخلوا املسائل. أرباب ليدخل فقال: وعبيد خدم يديه وبني هائلة، ثياب عليه
فوقف ومراتبهم؛ مقاديرهم قدر عىل مملكته أرباب يديه وبني قاعد امللك فإذا الجملة،
نظر الوزير قدَّمني فلما إيلَّ، النوبة وصَلِت حتى واحد بعد واحًدا يقدِّم وجعل الوزير
واعرتفُت قوله من ُْت فتحريَّ لك. أفرع حتى أقعد السحابة، بصاحب مرحبًا وقال: إيلَّ امللك
ثم اململكة، وأرباب الوزير وقام قام منهم وفرغ الناس بني قىض فلما وفضله. بمرتبته
ثياب وعليه أسود عبًدا القرص باب عند فوجدت قرصه، إىل وأدخلني بيدي امللك أخذ
ألمره وساَرَع امللك إىل فقام وقيس؛ دروع وشماله يمينه وعن أسلحة، رأسه وفوق هائلة،
قصري باب يَديْه بني فإذا يده، يف ويدي امللك فدخل القرص باب فتح ثم حوائجه، وقضاء
سجادة إال فيه ليس بيت إىل دخل ثم هائل، وبناء خربة إىل ودخل بنفسه امللك ففتحه
من خشنة جبة ولبس عليه، كانت التي ثيابه جرََّد ثم الخوص؛ من ويشء للوضوء وقدح
فالنة يا أن ونادى وأقعدني قعد ثم لبد، من قلنسوة رأسه عىل وجعل األبيض، الصوف
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هو نعم، قالت: اليوم؟ هذا يف ضيفنا َمن أتدرين لها: قال لبيك. له: فقالت لزوجته،
الخيال، كأنها امرأة هي فإذا قال: منه. عليك ال اخرجي لها: فقال السحابة. صاحب
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وقناع. صوف جبة وعليها كالهالل، يتألأل ووجهها

املباح. الكالم
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كالهالل، يتألأل ووجهها خرَجْت زوجته، ناَدى ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ندعو أم خربنا تعرف أن أتريد أخي، يا امللك: فقال وقناع، صوف من خشنة جبة وعليها
آبائي كان إنه له: فقال إيلَّ. األشوق فإنه خربكما أسمع أن أريد بل قال: وتنرصف؟ لك
إيلَّ، األمر ووصل ماتوا أن إىل كابر، عن كابًرا ويتوارثونها اململكة يتداولون وأجدادي
خفُت إني ثم ألنفسهم، الناس أمر وأترك األرض يف أسيح أن فأردت يل؛ ذلك هللا فبغض
كان ما عىل األمر فرتكت الدين، شمل وتشتيت الرشائع وتضييع الفتنة دخول من عليهم
عىل العبيد وأقعدت امللك ثياب ولبست باملعروف، جراية منهم رأس لكل وجعلت عليه،
كله ذلك من فرغُت فإذا للحدود؛ وإقامة الخري أهل عن وذابٍّا الرش ألهل إرهابًا األبواب
الزهادة عىل وافَقتْني عمي ابنة وهذه ترى، ما ولبست الثياب هذه وأزلُت منزيل دخلُت
مىض وقد الليل، عند به نفطر ما بالنهار الخوص هذا من فنعمل العبادة؛ عىل وساعدتني
خوصنا نبيع حتى هللا يرحمك معنا فأَِقْم سنة، أربعني نحو الحالة هذه عىل ونحن علينا
آِخر كان فلما قال: تعاىل. هللا شاء إن بحاجتك تنرصف ثم عندنا وتبيت معنا وتفطر
فباعه السوق، إىل به وسار الخوص من عماله ما فأخذ ودخل، خمايس غالم أتى النهار،
من فقاما عندهما؛ ونمت معهما فأفطرت بهما، وأتى وفوًال خبًزا به واشرتى بقرياط
منك يطلب عبدك هذا إن اللهم امللك: قال السحر كان فلما ويبكيان، يصليان الليل نصف
قال: سحابته. عليه واردْد إجابته أَِره اللهم قدير، ذلك عىل وأنت عليه، سحابته ترد أن
وانرصفُت، ْعتُهما فودَّ البشارة. يل: فقال السماء. يف نشأت قد السحابة فإذا املرأة، نَِت وأمَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

إال شيئًا بحرمتهما تعاىل هللا أسأل ال ذلك بعد فأنا كانت. كما معي تسري والسحابة
األبيات: هذه أقول وأنشأت أجابني،

تَ��ْج��ِري ِح��ْك��َم��ِت��ِه َرْوِض ِف��ي ُق��لُ��وبُ��ُه��ُم��و َع��ِب��ي��ِدِه ِم��ْن َص��ْف��َوًة ِل��َربِّ��ي َوإِنَّ
��رِّ ال��سِّ َخ��اِل��ِص ِم��ْن اْل��َق��ْوِم ُص��ُدوِر ِف��ي ِل��َم��ا َح��َرَك��اتُ��َه��ا أُْس��ِك��نَ��ْت َق��ْد َوأَبْ��َدانُ��ُه��ْم
َك��اْل��َج��ْه��ِر ِب��اْل��َغ��يْ��ِب اْل��َغ��يْ��َب يَ��َرْوَن ِب��َح��يْ��ُث ِل��َربِّ��ِه��ْم َخ��اِش��ِع��ي��َن ُص��ُم��وتً��ا تَ��َراُه��ْم

والنرصاني الجريء املسلم حكاية

تجاه املسلمني من جيًشا َز جهَّ عنه، هللا ريض الخطاب بن عمر املؤمنني أمري أن وُحِكي
رجالن املسلمني يف وكان شديًدا، حصاًرا حصونهم من حصنًا فحارصوا الشام، قبل العدو
ألقياله يقول الحصن ذلك أمري وكان العدو، عىل وجراءة حدة هللا آتاهما قد أخوان
سواهما َمن َلكفيتكم قتَال أو خطَال املسلمني هذين أن لو أبطاله: من يَديْه بني وَمن
ويجعلون باملكائد، عليهما ويحتالون املصائد لهما ينصبون زالوا فما قال: املسلمني. من
املسلم فاحتُِمل شهيًدا؛ اآلَخر وُقِتل أسريًا أحدهما أُِخذ أن إىل الكوامن، ويكثرون املكامن
إىل رجوعه وإن ملصيبة، هذا قتَْل إنَّ قال: إليه نظر فلما الحصن، ذلك أمري إىل األسري

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك لكريهة. املسلمني

430



٤٧٥ الليلة كانت فلام

الحصن ذلك أمري إىل األسري املسلم حملوا ملا العدو أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف يدخل لو ووددت لكريهة، املسلمني إىل ورجوعه ملصيبة هذا قتَْل إنَّ قال: إليه ونظر
يرتدَّ حتى أفتنه أنا األمري، أيها بطارقته: من بطريق فقال وعضًدا. عونًا النرصانية دين
رآها فلو وكمال، جمال لها بنت ويل النساء، إىل الصبوة تكثر العرب أن وذلك دينه؛ عن
الثياب من الصِبيَّة وألبس منزله، إىل فحمله فاحمله. إليك ُمسلَّم هو فقال: بها. َلُفِتَن
الصِبيَّة ووقفت الطعام وأحرض املنزل، وأدخله بالرجل وجاء وجمالها، زينتها يف زاد ما
رأى فلما تمتثله؛ بأمر يأمرها أن تنتظر لسيدها املطيعة كالخادمة يَديْه بني النرصانية
القرآن، وقراءة ربه بعبادة واشتغل برصه وغضَّ تعاىل باهلل اعتصم به، نزل ما املسلم
شديًدا، حبٍّا النرصانية الصبية فأَحبَّتْه النفس، يف مؤثرة وقريحة َحَسن صوٌت له وكان
بدخويل يرىض ليته تقول: صارت حتى أيام سبعة كذلك زال وما عظيًما. َكَلًفا به وَكِلفت

األبيات: هذه ينشد حالها ولسان اإلسالم. يف

اْل��َق��ْل��ُب َوَم��ثْ��َواُك��ُم نَ��ْف��ِس��ي َف��َداُؤُك��ُم��و يَ��ْص��بُ��و َل��ُك��ْم َواْل��ُف��َؤاُد َع��نِّ��ي أَتَ��ْع��ِرُض
اْل��َع��ْض��ُب ��اِرُم ال��صَّ ُدونَ��ُه ِدي��نً��ا َوأَتْ��ُرَك ِف��ْرَق��ِت��ي أَُف��اِرَق أَْن َألَْرَض��ى َوإِنِّ��ي
ال��رَّيْ��ُب َواْرتَ��َف��َع اْل��بُ��ْرَه��اُن ثَ��بَ��َت ِب��ذَا َغ��يْ��َرُه َربَّ َال ال��ل��َه أَنَّ َوأَْش��َه��ُد
َواْل��ُح��بُّ ��ْوُق ال��شَّ ��ُه َش��فَّ َق��ْل��بً��ا َويُ��بْ��ِرُد ُم��ْع��ِرٌض ِب��َوْص��ِل��ِه يَ��ْق��ِض��ي أَنَّ��ُه َع��َس��ى
اْل��َك��ْرُب تَ��َداَوَل��ُه َم��ْن اْألََم��اِن��َي َويُ��ْع��َط��ى تَ��َغ��لُّ��ٍق بَ��ْع��َد اْألَبْ��َواُب تُ��ْف��تَ��ُح َف��َق��ْد

سمعَت ما إال بدينك أسألك وقالت: يَديْه بني ترامت صدرها، وضاق صربها عيل فلما
َرْت تطهَّ ثم وأسلَمْت، عليها فعرضه اإلسالَم. عيلَّ اعرْض قالت: كالمك؟ وما فقال: كالمي.
بسببك اإلسالم يف دخويل كان إنما أخي، يا قالت: ذلك فعلت فلما ؛ تصيلِّ كيف وعلََّمها
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ال وأنا وَوِيلٍّ، وَمْهٍر َعْدلني بشاهدين إال النكاح من يمنع اإلسالم إن لها: فقال ُقْرِبك. وابتغاء
الوصوَل َلرجوُت الوضع هذا من خروجنا يف تحيَّْلِت فلو املهر، وال الويل، وال الشاهدين، أجد
لذلك. أحتال أنا فقالت: غريك. اإلسالم يف زوجة يل يكون أالَّ عىل وأعاِهُدِك اإلسالم، دار إىل
الدين، إىل الدخول يف ورغب قلبُه الَن قد املسلم هذا إن لهما: وقالت وأمها أباها دعت ثم
خرجُت فلو أخي، فيه ُقِتل بلٍد يف يل يتَِّفق ال هذا إن فقال: نفيس. من يريد ما إىل أوصله وأنا
أخرى، بلد إىل معه تُخِرجاني أن بأَس وال مني، املراد هو ما وفعلُت قلبي ليتسىلَّ منه
بذلك فُرسَّ وعرَّفه، أمريهم إىل والدها فمىش قال: تريدونه. ما وللَمِلك لكما ضامنة فإني
القرية إىل وصَال فلما فخرَجا، ذكَرْت؛ التي القرية إىل معه بإخراجهما وأمر كبريًا، رسوًرا
شعًرا: بعضهم قال كما السبيل، وقطع الرحيل يف أخذَا عليهما، الليل وَجنَّ يومهما، وبقيَا

ِب��ال��رَِّح��ي��ِل ُد أَُه��دِّ َوَك��ْم َف��ُق��ْل��ُت َرِح��ي��ٌل ِم��نَّ��ا َدنَ��ا َق��ْد َوَق��الُ��وا
ِم��ي��ِل بَ��ْع��َد ِم��ي��ًال اْألَْرِض َوَق��ْط��ِع ُش��ْغ��ٌل اْل��َق��ْف��ِر َج��ْوِب َغ��يْ��َر ِل��ي َوَم��ا
��ِب��ي��ِل ال��سَّ أَبْ��نَ��اءِ ِم��ْن ِب��َه��ا َرَج��ْع��ُت أَْرٍض نَ��ْح��َو اْألَِح��بَّ��ُة َظ��َع��َن َل��ِئ��ْن
َدِل��ي��ِل ِب��َال ال��طَّ��ِري��َق َف��تَ��ْه��ِدي��ِن��ي َدِل��ي��ًال َش��ْوِق��ي نَ��ْح��َوُه��ْم َوأَْج��َع��ُل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك

432



٤٧٦ الليلة كانت فلام

دخَالها التي القرية بتلك أقاَما والصبية األسري املسلم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تلك، ليلتهما وساَرا السبيل، وَقْطع الرحيل يف أخذَا الليل عليهما َجنَّ وملا يومهما، بقية
قرب حتى األرَض يقطع زال فما خلفه؛ وأردفها سابًقا جواًدا ركب قد الشاب وكان
سمَعا إذ كذلك هما فبينما الصبح. وصلَّيَا َ أ وتوضَّ وأنزلها الطريق عن بها فمال الصباح،
تبع هذا فالنة، يا لها: فقال الخيل، وحوافَر الرجال وكالَم اللجم وصلصلَة السالح قعقعَة
باًعا. يخطو أن يقدر ال حتى وَملَّ َكلَّ قد والفرس الحيلة تكون فما أدركنا، قد النصارى
قدرة من به تحدِّثني كنَت ما فأين قالت: نعم. قال: وخْفَت؟ أََفِزْعَت ويحلك! له: فقالت
بلطفه ويتداركنا بغياثه يغيثنا لعله وندعه إليه ع نترضَّ تعال مستغيثني؟ وغياثته ربك
ينشد وجعل تعاىل، هللا إىل ع الترضُّ يف فأخذَا قلِت. ما وهللا ِنْعَم فقال: وتعاىل. سبحانه

األبيات: هذا ويقول

َوال��تَّ��اُج اْإلِْك��ِل��ي��ُل َم��ْف��ِرِق��ي ِف��ي َك��اَن َل��ْو ُم��ْح��تَ��اُج ��اَع��اِت ال��سَّ َم��َدى إَِل��يْ��َك إِنِّ��ي
َح��اُج ِل��ي يَ��بْ��َق َل��ْم يَ��ِدي أََرْدَت ِب��َم��ا َظ��ِف��َرْت َف��َل��ْو اْل��ُك��بْ��َرى َح��اَج��ِت��ي َوأَنْ��َت
��اُج َوثَ��جَّ َس��يَّ��اٌل ُج��وِدَك َس��يْ��ُل بَ��ْل َم��اِن��ُع��ُه أَنْ��َت َش��ْيءٌ ِع��نْ��َدَك َوَل��يْ��َس
��اُج َوهَّ اْل��ِح��ْل��ِم ذَا يَ��ا َع��ْف��ِوَك َونُ��وُر ِب��َم��ْع��ِص��يَ��ِت��ي َم��ْح��ُج��وٌب أَنَ��ا َل��ِك��نَّ��ِن��ي
َف��رَّاُج اْل��َه��مِّ ِل��َه��ذَا ِس��َواَك َف��َم��ْن ِب��ِه بُ��ِل��ي��ُت َم��ا ْج َف��رِّ اْل��َه��مِّ َف��اِرَج يَ��ا

إذ منهما، يقرب الخيل ووجيف دعائه، عىل ن تؤمِّ والجارية يدعو هو فبينما قال:
فالوفد تخزن، وال تََخْف ال أخي، يا يقول: وهو املقتول الشهيد أخيه كالم الفتى سمع
باهى قد تعاىل هللا وإنَّ التزويج، يف عليكما ليشهدوا إليكما أرَسَلهم ومالئكته، هللا وفد
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بجبال تصبح وإنك األرض، لكما وطوى والشهداء، السعداء أجَر وأعطاكما مالئكته بكما
له: وقل مني السالم عليه فاقرأ عنه هللا ريض الخطاب بن بعمر اجتمعت فإذا املدينة،
بالسالم أصواتها املالئكة رفعت ثم واجتهدَت. نصحَت فلقد خريًا، اإلسالم عن هللا جزاك
السالم عليه آدم أباكما يخلق أن قبل منك زوََّجها تعاىل هللا إن وقالوا: زوجته وعىل عليه
هداية وثبتَْت اليقني وزاد والحبور، واألمن والرسور البرش فغشيهما قال: عام. بألَفْي
يغلس عنه هللا ريض الخطاب بن عمر وكان الصبح، وصلَّيَا الفجر طلع وملا املتقني.
وبسورة األنعام بسورة الصالة فيبتدئ رجالن وخلفه املحراب دخل وربما الصبح، بصالة
واملسجد إال األوىل الركعة يتم فما البعيد، ويأتي املتوضئ ويتوضأ الراقد فينتبه النساء،
اليوم، ذلك كان فلما فيها؛ يوجز خفيفة بسورة الثانية الركعة فيصيل الناس، من امتأل قد
أصحابه إىل نظر سلََّم فلما كذلك، الثانية ويف فيها أوَجَز خفيفة بسورة ركعة أول يف صىلَّ
خلفه وُهْم َم فتقدَّ كالمه، يفهموا ولم أصحابه َب فتعجَّ العروسني. ي لتلقِّ بنا أخرجوا وقال:
أقبل املدينة، أعالم ورأى النور له ظهر عندما الشاب وكان املدينة. باب إىل خرج حتى
عمر أَمَر املدينة دخلوا فلما عليه، فسلَّموا واملسلمون عمر فلقيه خلفه، وزوجته الباب نحو
هللا ورَزَقه بعروسه الشاب ودخل وأكلوا، املسلمون فحرض وليمة، تُصنَع أن عنه ريضهللا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األوالد. منها تعاىل
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وليمة، تُصنَع أن أمر عنه هللا ريض الخطاب بن عمر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
سبيل يف يقاتلون أوالًدا منها هللا ورزقه بعروسه الشاب ودخل وأكلوا، املسلمون فحرض

املعنى: هذا يف قيل ما أحسن وما لفخرهم، أنسابَهم ويحفظون هللا،

َج��َواُب ال��طَّ��اِل��ِب��ي��َن ُدوَن َل��َك َوَم��ا َوتَ��ْش��تَ��ِك��ي تَ��بْ��ِك��ي اْألَبْ��َواِب َع��َل��ى أََراَك
ِح��َج��اُب اْل��َح��ِب��ي��ِب بَ��اِب َع��ْن َك َف��َص��دَّ ��ٌة ُم��ِل��مَّ َدَه��تْ��َك أَْم َع��يْ��ٌن أََص��ابَ��تْ��َك
َوأَنَ��ابُ��وا اْل��َوَرى تَ��اَب َم��ا ِم��ثْ��َل َوتُ��ْب ِب��ِذْك��ِرِه َواْل��َه��ْج ِم��ْس��ِك��ي��َن يَ��ا اْل��يَ��ْوَم ِص��ِح
ثَ��َواُب ال��ذُّنُ��وِب ِب��أَْربَ��اِب َويَ��ْه��ِم��ي َم��َض��ى َم��ا يَ��ْغ��ِس��ُل اْل��ُغ��ْف��َراِن َم��َط��ُر َع��َس��ى
ِرَق��اُب اْل��ِع��َق��اِب ِس��ْج��ِن ِم��ْن َوتُ��ْع��تَ��ُق ُم��َق��يَّ��ٌد َوْه��َو اْل��َم��أُْس��وُر يَ��ْف��ِل��ُت َف��َق��ْد

الجماعات. ومفرِّق اللذات هادم أتاهم أن إىل رسور، وأتمِّ عيش أرغد يف زالوا وما

والطبيب امللك بنت حكاية

من وقت نفيسيف طالبَتْني قال: عليه هللا الخواصرحمة بن إبراهيم سيدي أن يُحَكى ومما
الخاطر هذا نفي عىل وعملُت ، وتكفَّ تكتِف فلم فكَفْفتُها، الكفار بالد إىل بالخروج األوقات
تلحفني، والرعاية تكنفني، والعناية أقطارها، وأجول ديارها، أخرتق فخرجُت ينتِف، فلم
فوجدُت األمصار، من ا ِمْرصً أتيُت أن إىل مني وتباَعَد عني، ناظره غضَّ إال نرصانيٍّا ألقى ال
قاموا رأوني فلما الحديد، مقاطع وبأيديهم األسلحة، عليهم العبيد من جماعة بابها عند
هو فإذا إليه، واحتملوني امللك. أَِجِب فقالوا: نعم. قلت: أنت؟ أطبيب يل: وقالوا القدم، عىل
فقال: نعم. قلُت: أنت؟ أطبيب وقال: إيلَّ نظر عليه دخلُت فلما وسيم، وجه ذو عظيم، ملك
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قد ابنًة للملك إن يل: وقالوا فأخرجوني عليها. دخوله قبل بالرشط وعرفوه إليها، احملوه
ولم وعاَلَجها، عليها دخل طبيب من وما عالُجها، األطباءَ أعيا وقد شديد، إعالل أصابها
فأدخلوني إليها، ساَقني امللك إنَّ لهم: فقلُت ترى؟ ماذا فانظر امللك، قتله إال طبُّه يَِفْد
أدخلوا الدار: داخل من تنادي هي فإذا قرعوه، وصلت فلما بابها. إىل واحتملوني عليها،

تقول: وأنشَدْت العجيب. الرس صاحب الطبيب عيلَّ

َع��ِج��ي��ْب ِس��رٌّ َف��ِل��ي نَ��ْح��ِوي َوانْ��ُظ��ُروا ال��طَّ��ِب��ي��ْب َج��اءَ َف��َق��ْد اْل��بَ��اَب اْف��تَ��ُح��وا
َق��ِري��ْب َوْه��َو ُم��بْ��تَ��ِع��ٌد َوَل��ُك��ْم ُم��بْ��تَ��ِع��ٌد ُم��ْق��تَ��ِرٌب َف��َل��ُك��ْم
ِب��َق��ِري��ْب أُنْ��ِس��ي اْل��َح��قُّ َف��أََراَد ُغ��ْربَ��ٍة ِف��ي بَ��يْ��نَ��ُك��ْم ِف��ي��َم��ا ُك��نْ��ُت
َوَح��ِب��ي��ْب ُم��ِح��بٌّ َف��تَ��َراءَيْ��نَ��ا ِدي��ِن��يَّ��ٌة ِن��ْس��بَ��ٌة َج��َم��َع��تْ��نَ��ا
َوال��رَِّق��ي��ْب َع��نَّ��ا اْل��َع��اِذَل َح��َج��َب َدَع��ا إِذْ ِل��ل��تَّ��َالِق��ي َوَدَع��اِن��ي
أُِج��ي��ْب َل��ْس��ُت َويْ��َح��ُك��ْم يَ��ا إِنَّ��ِن��ي َل��ْوَم��ُك��ْم َوَخ��لُّ��وا َع��ذِْل��ي َف��اتْ��ُرُك��وا
يَ��ِغ��ي��ْب َال بَ��اٍق َق��ْص��ِدَي إِنَّ��َم��ا َغ��اِئ��ٍب َف��اٍن نَ��ْح��َو أَْل��ِوي َل��ْس��ُت

مبسوط بيت فإذا فدخلُت، ادخل. وقال: برسعة الباب فتح قد كبري شيخ فإذا قال:
هيكل من يخرج ضعيف أنني خلفه ومن زاويته، يف مرضوب وسرت الرياحني، بأنواع
وال اليهوَد تبدءوا «ال ملسو هيلع هللا ىلص: قوَله فتذكَّْرُت أسلِّم، أن وأردت السرت، بإزاء فجلست نحيف،
فناَدْت فأمسكُت، أضيقه.» إىل فاضطروهم طريٍق، يف لَقيْتُموهم وإذا بالسالم، النصارى
وقلت: ذلك، من بُْت فتعجَّ قال: خواص؟ يا واإلخالص التوحيد سالم أين السرت: داخل ِمن
الضمائر، مخبآت عن األلسُن أعربَِت والخواطر القلوُب صَفِت إذا فقالت: عرفتني؟ أين من
من فنُوِديُت الخالص، يَديْه عىل يل يكون أوليائه، من وليٍّا إيلَّ يبعث أن البارحَة سألتُه وقد
فقالت خربك؟ ما لها: فقلُت الخواص. إبراهيم إليك سنُرِسل إنا تحزني؛ ال بيتي: زوايا
والجليس، واملقرب واألنيس املحدث فهو امُلِبني، الحقُّ يل الَح قد سنني أربع منذ أنا يل:
طبيب عيلَّ دخل فما الجنون، إىل ونسبوني الظنون، بي وظنوا بالعيون، قومي فرمقني
قالت: إليه؟ وصلِت ما عىل َدلَِّك وَمن فقلت: أدهشني، إال زائر وال أوحشني، إال منهم
قال: والدليل. املدلول شاهدَت السبيل لك وضح وإذا الالئحة، وآياته الواضحة، براهينه
العلة، عرف قالت: طبيبك؟ فعل ما لها: وقال بها، املوكل الشيخ جاء إذ أكلِّمها أنا فبينما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الدواء. وأصاب
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فعل ما لها: قال عليها دخل ملا بها املوكل الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بالرب وقابََلني والرسور، البرش منه يل فظهر الدواء. وأصاب العلة، عرف قالت: طبيبك؟
أيام، سبعة إليها أختلف فبقيُت إكرامي، عىل امللك ه فَحضَّ وأخربه، امللك إىل وسار والحبور،
خروجك؟ يكون كيف فقلت: اإلسالم؟ دار إىل الهجرة تكون متى إسحاق، أبا يا فقالت:
كان فلما قلِت. ما ِنْعَم فقلت: إيلَّ. وساَقَك عيلَّ أدخَلَك الذي فقالت: عليه؟ يتجارس وَمن
أَن َشيْئًا أََراَد إِذَا أَْمُرُه ََّما ﴿إِن أمره من العيون عنَّا وحجب الحصن، باب عىل خرجنا الغد
هللا بيَت فجاوَرْت والقيام، الصيام عىل منها أصربَ رأيُت فما قال: َفيَُكوُن﴾. ُكن َلُه يَُقوَل
الرحمات، عليها هللا أنزل تربها، مكة أرض وكانت نحبها، قَضْت ثم أعوام، سبعة الحرام

األبيات: هذه قال َمن ورحم

َس��ْق��ِم َوِم��ْن َس��ُف��وٍح َدْم��ٍع ِم��ْن َدَالِئ��ُل بَ��َدْت َوَق��ْد ِب��ال��طَّ��ِب��ي��ِب أَتَ��ْونِ��ي ��ا َوَل��مَّ
ِج��ْس��ِم َوَال ُروٍح َغ��يْ��ِر ِم��ْن نَ��ْف��ٍس ِس��َوى تَ��ْح��تَ��ُه يَ��َر َف��َل��ْم َوْج��ِه��ي َع��ْن ال��ثَّ��ْوَب نَ��َض��ا
ِب��اْل��َوْه��ِم يُ��ْدَرُك َل��يْ��َس ِس��رٌّ َولِ��ْل��ُح��بِّ بُ��ْرُؤُه تَ��َع��ذََّر َق��ْد ذَا َل��ُه��ْم َف��َق��اَل
َرْس��ِم َوَال ِب��َح��دٍّ تَ��ْع��ِري��ٌف يَ��ُك َوَل��ْم ِب��ِه َم��ا ال��نَّ��اُس يَ��ْع��َل��ِم َل��ْم إِذَا َف��َق��الُ��وا
ِب��اْل��َوْه��ِم أَْح��ُك��ُم َل��ْس��ُت َف��ِإنِّ��ي َدُع��ونِ��ي ُم��َؤثِّ��ًرا ِف��ي��ِه ال��طِّ��بُّ يَ��ُك��وُن َف��َك��يْ��َف

والفارس النبي حكاية

بالنهار فكان تجري؛ ماء عني وتحته مرتفع، جبل يف يتعبَّد كان األنبياء من نبيٍّا أنَّ وُحِكي
العنَي يَِرُد َمن إىل وينظر تعاىل، هللا يذكر وهو الناس تراه ال حيث من الجبل أعىل يف يقعد
عن ونزل أقبََل، قد بفارس برص إذ العني إىل ينظر قاعد يوم ذات هو فبينما الناس. من



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وكان الجراب وترك راح ثم املاء، من ورشب واسرتاح عنقه، يف كان جرابًا ووضع فرسه
وانرصف املاء من ورشب باملال الجراب فأخذ العني وأراد أقبل رجل وإذا دنانري، فيه
العني عىل وقعد ظهره، عىل ثقيلة حطب حزمة حامل وهو حطَّاب رجل بعده فجاء سامًلا.
كان الذي الجراب أين للحطَّاب: وقال لهفان أقبََل قد األول الفارس فإذا املاء، من يرشب
ثيابه يف وفتََّش وقتله، الحطَّاب ورضب سيفه الفارس فجذب خربًا. له أدري ال فقال: هنا؟
دينار ألف أخذ واحد رب، يا النبي: ذلك فقال سبيله. حال إىل وسار فرتكه شيئًا، يجد فلم
شأنك؛ من ليس اململكة تدبري فإن بعبادتك، اشتغل أن إليه هللا فأوحى مظلوًما. ُقِتل وآَخر
من الولَد فمكَّنُْت الرجل، هذا والد مال من دينار ألف غصب قد كان الفارس هذا والد إن
فقال القصاص. من الولَد فمكَّنُْت الفارس، هذا والد قتل قد كان الحطاب وإنَّ أبيه، مال
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الغيوب. م عالَّ أنت سبحانك، أنت إال إله ال النبي: ذلك

املباح. الكالم
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وأخربه بعبادتك، اشتغل أن إليه هللا أوحى ملا النبي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املعنى هذا يف بعضهم وأنشد الغيوب. عالم أنت سبحانك، أنت إال إله ال قال: األمر بحقيقة

شعًرا:

َخ��بَ��ِر ِم��ْن َك��اَن ��ا َع��مَّ يَ��ْس��أَُل َف��َص��اَر ِب��اْل��بَ��َص��ِر َك��اَن َق��ْد الَّ��ِذي ال��نَّ��ِب��يَّ َرأَى
بَ��ِري َواْل��َق��ِت��ي��َل ذَا َم��ا َربُّ يَ��ا َف��َق��اَل: يَ��ْف��َه��ُم��ُه َل��يْ��َس َم��ا َع��يْ��نُ��ُه َش��اَه��َدْت إِذْ
ُم��ْف��تَ��ِق��ِر ِزيِّ ِف��ي بَ��َدا ��ا َل��مَّ َوَك��اَن تَ��َع��ٍب َم��ا ُدوِن ِم��ْن اْل��ِغ��نَ��ى أََص��اَب َه��ذَا
اْل��بَ��َش��ِر َخ��اِل��َق يَ��ا َج��نَ��ى ذَنْ��ٍب َغ��يْ��ِر ِم��ْن ِع��ي��َش��ِت��ِه بَ��ْع��َد َم��يْ��تً��ا َص��اَر َق��ْد َوذَاَك
َك��َدِر ِب��َال إِْرثً��ا أَتَ��ى َق��ْد َرأَيْ��تُ��ُه َم��ْن َواِل��ِد َم��اَل َك��انَ��ْت َراِه��َم ال��دَّ إِنَّ
ِب��ال��ظَّ��َف��ِر َف��اَز إِذْ ابْ��نُ��ُه ِم��نْ��ُه َف��اْق��تَ��صَّ ذَا َواِل��َد اْل��َح��طَّ��اُب َق��تَ��َل َق��ْد َوَك��اَن
ال��نَّ��َظ��ِر ِة ِح��دَّ َع��ْن َخ��َف��ى ِس��رٌّ اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي َل��نَ��ا َف��ِإنَّ َه��ذَا َع��بْ��َدنَ��ا يَ��ا َع��نْ��َك دَْع
��َرِر َوال��ضَّ ِب��ال��نَّ��ْف��ِع َج��َرى َق��ْد َف��ُح��ْك��ُم��نَ��ا ِل��ِع��زَّتِ��نَ��ا َواْخ��َض��ْع ِألَْح��َك��اِم��نَ��ا َس��لِّ��ْم

والشيخ ح املالَّ حكاية
الرشقي الجانب من أعرب مرص، بنيل ًحا مالَّ كنُت قال: الصالحني من رجًال أن يُحَكى ومما
وجه ذي بشيخ إذا الزورق يف قاعد األيام من يوم ذات أنا فبينما الغربي، الجانب إىل
قال: نعم. قلت: تعاىل. هلل تحملني فقال: السالم، عليه فرددُت وسلََّم، عيلَّ وقف قد ُمِرشق
مرقعة عليه وكان الرشقي، الجانب إىل به وعربت الزورق فصعد نعم. قلت: هلل. وتُطِعمني
هي؟ وما قلت: أمانة. أحملك أن أريد إني يل: قال النزول أراد فلما وعًصا، ركوة وبيده
ميتًا، الشجرة تلك تحت ووجدتني وأتيت الظهر وقت تأتيني أن وألهمت الغد كان إذا قال:



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الرمل، هذا يف عيل الصالة بعد وادفني رأيس، تحت تجده الذي الكفن يف ني وكفِّ لني فغسِّ
من بُْت فتعجَّ قال: له. فادفعهن يطلبهن َمن جاءك فإذا والعصا، والركوة املرقعة وأمسك
نسيت الظهر وقت جاء فلما يل. ذكره الذي الوقَت أنتظر أصبحت ثم تلك، ليلتي وِبتُّ قوله
ووجدت ميتًا، الشجرة تحت فوجدتُه برسعة ُت فِرسْ العرص، قريب أُلِهمت ثم قال، كما
له وحفرت عليه وصليت نته، وكفَّ لته فغسَّ املسك؛ رائحة منه تفوح رأسه عند جديًدا كفنًا
والعصا. والركوة املرقعة ومعي ليًال الغربي الجانب وجئت النيل عربت ثم ودفنته، قربًا
رقيقة ثياب عليه أعرفه، كنت شاطر أصله بشاب برصت البلد، باب وُفِتح الصباح الح فلما
األمانة. هات قال: نعم. قلت: فالن؟ أنت فقال: إيلَّ وصل حتى فأتى حناء، أثر يده ويف
غري أدري، ال قال: بهن؟ لك وَمن فقلت: والعصا. والركوة املرقعة قال: هي؟ وما قلت:
ألسرتيح فنمُت الصبح، وقت جاء أن إىل أغني وسهرت فالن، عرس يف البارحة بتُّ أني
مقاَمه، وأقامك الويل فالن روح قبض قد تعاىل هللا إن يل: وقال عيلَّ وقف قد شخص فإذا
قال: عنده. لك وضعها قد فإنه وعصاه، وركوته مرقعته منه وخذ املعدي فالن إىل فِرسْ
ذلك. من ُحِرمت ملا فبكيت وتركني؛ وسار لبسها ثم ثيابه فنضا له، ودفعتها فأخرجتها
أَثَُقَل عبدي، يا فقال: املنام، يف وتعاىل تبارك العزة ربُّ فرأيُت نمُت، عيلَّ الليل جنَّ فلما
عىل وأنا أشاء، َمن أُوتِيه فضيل هو إنما إيلَّ؟ بالرجوع عبادي من عبٍد عىل َمنَنُْت أني عليك

األبيات: هذه فأنشدت قدير. يشء كل

َح��َراُم َع��َرْف��َت َل��ْو اْخ��ِت��يَ��اِرَك ُك��لُّ َم��َراُم اْل��َح��ِب��ي��ِب َم��َع ِل��ْل��ُم��ِح��بِّ َم��ا
َم��َالُم َع��َل��يْ��ِه َف��َم��ا َع��نْ��َك َص��دَّ أَْو َوتَ��َع��طُّ��ًف��ا ِم��نَّ��ًة َوْص��َل��َك َش��اءَ إِْن
َم��َق��اُم اْل��ُم��َق��اِم ِف��ي َل��َك َف��َم��ا َف��اْدُرْج ُم��تَ��َل��ذِّذًا ِب��ُص��ُدوِدِه تَ��ُك��ْن َل��ْم إِْن
اُم ُق��دَّ َواْل��َه��َوى َخ��ْل��ٌف َف��َألَنْ��َت بُ��ْع��ِدِه ِم��ْن ُق��ْربَ��ُه تُ��َم��يِّ��ْز أََوَل��ْم
ِزَم��اُم ِف��ي��َك ِل��ْل��َق��تْ��ِل َق��اَدِن��ي أَْو ُح��َش��اَش��ِت��ي اْل��َغ��َراُم َم��لَّ��َك��َك َك��اَن إِْن
يُ��َالُم اْل��ُح��ُظ��وِظ َم��َع اْل��وُق��وُف َل��يْ��َس َواِح��ٌد َف��ذَِل��َك َوِص��ْل َوُص��دَّ َف��اْه��ُج��ْر
َق��َواُم َف��ْه��َو اْل��بُ��ْع��َد َرأَيْ��َت َف��ِإذَا ال��رَِّض��ى ِس��َوى إَِل��يْ��َك ُح��بِّ��ي ِف��ي اْل��َق��ْص��ُد َم��ا

الجزيرة وملك إرسائييل حكاية

مبارك، صالح ولد وله املال، كثري كان إرسائيل بني خيار من رجًال أنَّ يُحَكى ومما
بني، يا فقال: أوصني. سيدي، يا وقال: رأسه، عند ولده فقعد الوفاة، الرجل فحرضت
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اق ُفسَّ به فتساَمَع أبيه، بعد الولد وبقي الرجل، مات ثم فاجًرا. وال بارٍّا، باهلل تحلف ال
بذلك، تعلم وأنت كذا، أو كذا والدك عند يل له: فيقول يأتيه الرجل فكان إرسائيل، بني
طلبه، ما جميع ويعطيه الوصية، مع الولد فيقف فاحلف. وإال ذمته يف ما أَْعِطني
منها وله مباركة، صالحة زوجة للولد وكان إقالله، واشتدَّ ماله، فني حتى به زالوا فما
نفيس عن به أدفع ما معي دام وما طلبي، أكثروا قد الناس إن لها: فقال صغريان، ولدان
نفوز أن فاألوىل وأنت، أنا امتحنُْت ُمطاِلب طاَلبَني فإن يشء، لنا يَبَْق لم واآلن بذلته،
فركب قال: الناس. أظهر بني ونعيش أحد، فيه يعرفنا ال موضع إىل ونذهب بأنفسنا،
الحال ولسان لحكمه، ب معقِّ ال يحكم وهللا ه، يتوجَّ أين يعرف ال وهو وبولَديْه البحر بها

يقول:

ِف��َراِرِه ِع��نْ��َد َواَف��اُه َق��ْد َواْل��يُ��ْس��ُر َداِرِه ِم��ْن اْل��ِع��َدى َخ��ْوَف َخ��اِرًج��ا يَ��ا
َم��َزاِرِه بُ��ْع��ِد ِب��ُط��وِل اْل��َغ��ِري��ُب َع��زَّ َف��ُربَّ��َم��ا اْل��ِب��َع��اِد ِم��َن تَ��ْج��َزَع��نَّ َال
َق��َراِرِه بَ��يْ��َت اْل��ُم��ْل��ِك تَ��اُج َك��اَن َم��ا أَْص��َداِف��ِه ِف��ي رُّ ال��دُّ أََق��اَم َق��ْد َل��ْو

كل وخرج لوح، عىل املرأة وخرجت لوح، عىل الرجل وخرج السفينة، فانكرست قال:
بلدة عىل الولدين أحد وحصل بلدة، عىل املرأة فحصلت األمواج، وفرََّقتْهم لوح، عىل ولد
جزيرة إىل األمواج فقذَفتْه الرجل وأما البحر، يف سفينة أهُل اآلَخر الولَد والتقط أخرى،
الصباح شهرزاد وأدرك الصالة. وأقام وأذََّن البحر، من َ أ فتوضَّ إليها، فخرج منقطعة،

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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٤٨٠ الليلة كانت فلام

وأذََّن البحر، من َ أ توضَّ الجزيرة إىل خرج ملا الرجل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فرغ وملا معه، فصلوا مختلفة، بألواٍن أشخاص البحر من خرج قد فإذا الصالة، وأقام
فرشب ماء عني وجد ثم جوعه، عنه فزال ثمرها، من فأكل الجزيرة، يف شجرة إىل قام
وبعد صالته، مثل يصلون أقوام وتخرج يصيل، أيام ثالثة وبقي وجلَّ عزَّ هللا وحمد منها،
ربِّه، قدر املجلُّ بأبيه، البار الصالح الرجل أيها يا يناديه: مناديًا سمع الثالثة األيام ميض
كنوًزا الجزيرة هذه يف فإن يدك، من خرج ما عليك مخلٌف وجل عز هللا إن تحزن ال
الجزيرة، هذه من وكذا كذا موضع يف وهي وارثًا، لها تكون أن هللا يريد ومنافع وأمواًال
عزَّ هللا فإن إليك، واْدُعهم الناس، إىل فأحِسْن السفن، إليك لنسوق وإنَّا عنها، فاكشف
تلك عن له تعاىل هللا وكشف الجزيرة، من املوضع ذلك فقصد إليك، قلوبهم يميل وجلَّ
لعلكم لهم: ويقول عظيًما، إحسانًا إليهم فيُحِسن عليه، تَِرد السفن أهل وصارت الكنوز،
يأتون الناس فصار وكذا، كذا لهم وأجعل وكذا، كذا أعطيهم فإني الناس، عيلَّ تدلون
صار والرجل عمرت، قد والجزيرة إال سنني عرش عليه مضت وما واألماكن، األقطار من
وكان والعرض، بالطول األرض يف ِذْكره وشاع إليه، أحَسَن إال أحد إليه يأوي ال ملكها
تربيته، وأحسن ربَّاه، رجل عند وقع قد واآلَخر بَه، وأدَّ علََّمه رجل عند وقع قد األكرب ولده
وعاَهَدها ماله، عىل ائتمنها التجار من رجل عند وقعت قد واملرأة التجارة، طرق وعلَّمه
إىل السفينة يف بها يسافر وكان ، وجلَّ عزَّ هللا طاعة عىل يُِعينها وأن يخونها، أالَّ عىل
وهو فقصده امللك، ذلك بصيت الكبري الولد فسمع أراد، موضع أي يف ويستصحبها البالد،
الولد وسمع له، كاتبًا وجعله رسه، عىل وائتمنه أخذه عليه دخل فلما هو، َمن يعلم ال
دخل فلما أيًضا، هو َمن يعلم ال وهو إليه وسار فقصده الصالح، العادل امللك بذلك اآلَخر
يعلم ال منهم واحد وكل خدمته، يف الدهر من مدة وبقيَا أموره، يف النظر عىل وكََّله عليه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

إليهم، وإحسانه للناس وبرِّه امللك، بذلك املرأُة عنده الذي التاجر الرجل وسمع بصاحبه،
واملرأة بسفينة وأتى البالد، تَُحف من يستظرف ومما الفاخرة، الثياب من جانبًا فأخذ
وُرسَّ امللك فنظرها هديته، له َم وقدَّ امللك، إىل ونزل الجزيرة، شاطئ إىل وصل حتى معه
التاجر من امللك أراد عقاقري الهدية يف وكان سنية، بجائزة للرجل وأمر كثريًا، رسوًرا بها
وأدرك عندنا. الليلَة أَِقِم للتاجر: امللك فقال بمصالحها، ويخربه بأسمائها، له يعرِّفها أن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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٤٨١ الليلة كانت فلام

يف يل إن قال: عندنا. الليلَة أَِقِم امللك: له قال ملا التاجر أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بدعائها، نُْت تيمَّ صالحة امرأة وهي غريي، إىل أمرها أوكل ال أْن عاهدتها وديعة السفينة
كلَّ ويحرسون عليها، يبيتون أمناء إليها سأبعث امللك: فقال آرائها، يف الربكة يل وظهرت
لهما: وقال إليها، ووكيَله كاتبَه امللُك َه ووجَّ امللك، عند وبقي لذلك، فأجابه قال: لديها. ما
السفينة، إىل وصعَدا فساَرا قال: تعاىل. هللا شاء إن الليلَة الرجل هذا سفينَة فاحرَسا اذهبَا
قال ثم الليل، من برهة وجلَّ عزَّ هللا وذكَرا مقدمها، عىل وهذا مؤخرها، عىل هذا وقعد
بأخبار نتحدَّث فتعاَل النوم، ونخاف بالحراسة، أمرنا قد امللك إن فالن، يا لآلَخر: أحدهما
أن امتحاني فمن أنا ا أمَّ أخي، يا اآلَخر: فقال واالمتحان، الخري من رأيناه وما الزمان،
ركب أنه ذلك يف والسبب كاسمك، اسمه كان يل وأٍخ وأمي أبي وبني بيني الدهُر َق فرَّ
هللاُ وفرََّق السفينة، فكرست واختلفت الرياح، علينا فهاجت وكذا، كذا بلد من البحر والدنا
وما قال: فالنة. قال: أخي؟ يا والدتك اسم كان وما قال: بذلك اآلَخر سمع فلما شملنا.
كلُّ وجعل ا. حقٍّ وهللا أخي أنت له: وقال أخيه عىل األخ فرتامى فالن. قال: والدك؟ اسم
أمرها كتمت ولكنها الكالم، تسمع واألم ِصَغره، يف عليه جرى بما أخاه يحدِّث منهما واحد
قال: منزيل. يف نتحدَّث أخي يا ِرسْ لآلَخر: أحدهما قال الفجر طلع فلما نفسها، َْت وصربَّ
أصابك؟ وما دهاك؟ ما لها: فقال شديد، كرب يف املرأة فوجد الرجل، وأتى فساَرا نعم.
التاجر فغضب عظيم. كرب يف منهما وكنت بالسوء، أراداني َمن الليلَة إيلَّ بعثَت قالت:
َق تحقَّ ملا يحبهما وكان برسعة، امللك فأحرضهما األمينان، فعل بما وأخربه للملك، َه وتوجَّ
فِجيء مشاَفهًة، منهما كان ما تذكر حتى املرأة بإحضار أمر ثم والديانة، األمانة من فيهما
امللك، أيها فقالت: األمينني؟ هذين من رأيِت ماذا املرأة، أيتها لها: وقال وأُحِرضت، بها



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

به تكلََّما الذي كالمهما يُِعيَدا أن أمرتهما ما إال الكريم العرش ربِّ العظيم باهلل أسألك
بامللك وإذا كالمهما، فأعاَدا شيئًا. منه تكتَما وال قلتماه، ما قوَال امللك: لهما فقال البارحة.
وهللا وقال: واعتنقهما، عليهما وترامى عظيمة، صيحة وصاح رسيره، فوق من قام قد
جميًعا فاجتمعوا أمهما. وهللا أنا وقالت: وجهها عن املرأة فكشَفِت ا. حقٍّ ولداي أنتما
ولم اه، نجَّ العبُد قصده إذا َمن فسبحان املوت، أبادهم أن إىل وأهناه، عيش ألذ يف وصاروا

املعنى: يف قيل ما أحسن وما ورجاه! فيه أمله ما يخيِّب

َوإِثْ��بَ��اُت َم��ْح��ٌو أَِخ��ي ِف��ي��ِه َواْألَْم��ُر ِم��ي��َق��اُت اْألَْش��يَ��اءِ ِم��َن َش��ْيءٍ ِل��ُك��لِّ
آيَ��اُت اْل��ُع��ْس��ِر ِب��يُ��ْس��ِر أَتَ��انَ��ا َف��َق��ْد ِب��ِه ُدِه��ي��َت َق��ْد ِألَْم��ٍر تَ��ْج��َزَع��نَّ َال
اْل��َم��َس��رَّاُت ِف��ي��ِه َوبَ��اِط��نُ��َه��ا تَ��بْ��ُدو َم��َض��رَّتُ��َه��ا بَ��اتَ��ْت ُك��ْربَ��ٍة ِذي َوُربَّ
اْل��َك��َراَم��اُت ��تْ��ُه تَ��َغ��شَّ اْل��َه��َواِن ِم��َن تَ��ْش��نُ��ُؤُه ال��نَّ��اِس ُع��يُ��وُن ُم��َه��اٍن َوَك��ْم
آَف��اُت اْل��َوْق��ِت ِف��ي ِب��ِه َوَح��لَّ��ْت َض��رٌّ َوَك��ابَ��َدُه َك��ْرٌب نَ��اَل��ُه الَّ��ِذي َه��ذَا
أَْش��تَ��اُت اْل��َج��ْم��ِع ُط��وِل بَ��ْع��َد َف��ُك��لُّ��ُه��ْم أُْل��َف��ِت��ِه َش��ْم��َل ِم��نْ��ُه ال��دَّْه��ُر َق َوَف��رَّ
إَِش��اَراُت اْل��َم��ْوَل��ى إَِل��ى اْل��َج��ِم��ي��ِع َوِف��ي ِب��ِه��ْم َج��اءَ ثُ��مَّ َخ��يْ��ًرا َم��ْوَالُه أَْع��َط��اُه
َالَالُت ال��دَّ ِب��تَ��َداِن��ي��ِه َوأَْخ��بَ��َرْت ُق��ْدَرتُ��ُه اْألَْك��َواَن ��ِت َع��مَّ َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن
اْل��َم��َس��اَف��اُت تُ��َداِن��ي��ِه َوَل��يْ��َس��ْت َع��ْق��ٌل يُ��َك��يِّ��ُف��ُه َال َوَل��ِك��ْن اْل��َق��ِري��ُب َف��ْه��َو

املجذوم جعفر وأبي الدرَّاج الحسن أبي حكاية

وكان رشًفا، هللا زادها مكة آتي ما كثريًا كنُت قال: الدراج الحسن أبا أن يُحَكى ومما
أردُت أني األعوام من عام يف فاتفق املناهل؛ وحفظ بالطريق ملعرفتي يتبعونني الناس
أنا نفيس: يف وقلت والسالم، الصالة عليه نبيه قرب وزيارة الحرام هللا بيت إىل الوصول
املسجد، وأتيت فدخلتها القادسية إىل وصلت حتى ومشيت وحدي. فأذهب بالطريق عارف
إىل الصحبة أسألك الحسن، أبا يا قال: رآني فلما املحراب، يف قاعًدا مجذوبًا رجًال فرأيت
إني له: قلت ثم املجذوبني؟ أصحب وكيف األصحاب من فررُت إني نفيس: يف فقلت مكة.
أزل ولم وحدي، الطريق يف مشيُت الصباح أصبح فلما عني. فسكت أحًدا. أصحب ال
يف املجذوب الرجل وجدُت دخلته فلما املسجد، ودخلت العقبة إىل وصلت حتى منفرًدا
َم وتبسَّ إيلَّ رأسه فرفع هنا؟ ها إىل هذا سبقني كيف هللا! سبحان نفيس: يف فقلُت املحراب،
مما ًا متحريِّ الليلة تلك فبتُّ القوي. منه ب يتعجَّ ما للضعيف يُصنَع الحسن، أبا يا وقال:
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٤٨١ الليلة كانت فلما

إذا املسجد، وقصدُت عرفات إىل وصلت فلما وحدي، الطريق سلكت أصبحت فلما رأيت،
أقبِّل وجعلُت الصحبة. أسألك سيدي، يا له: وقلُت عليه فرتاميُت املحراب؛ يف قاعد الرجل
فقال صحبته، من ُحِرمت ملا وأنتحب أبكي فجعلُت سبيل. ذلك إىل يل ليس فقال: قدَميْه،
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البكاء. ينفعك ال فإنه عليك، ْن هوِّ يل:
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٤٨٢ الليلة كانت فلام

يف قاعًدا املجذوب الرجَل رأيُت ملا قال: الحسن أبا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يل: فقال قدَميْه، أقبِّل وجعلت الصحبة. أسألك سيدي، يا له: وقلُت عليه تراميُت املحراب،
عليك، ْن هوِّ يل: فقال صحبته. من ُحِرمته ملا وأنتحب أبكي فجعلُت سبيل. ذلك إىل ليس

األبيات: هذه أنشد ثم الَعَربات وأجرى البكاء. ينفعك ال فإنه

ال��رَّدُّ يُ��ْم��ِك��ُن َال ِح��ي��َن ا َردٍّ َوتَ��ْط��لُ��ُب اْل��بُ��ْع��ُد َج��َرى َوِم��نْ��َك بُ��ْع��ِدي َع��َل��ى أَتَ��بْ��ِك��ي
يَ��ْغ��ُدو َوَال يَ��ُروُح َال َس��ِق��ي��ٌم َوُق��ْل��َت ِع��لَّ��ِت��ي َوَظ��اِه��ِر َض��ْع��ِف��ي إَِل��ى نَ��َظ��ْرَت
اْل��َع��بْ��ُد تَ��َخ��يَّ��َل��ُه َم��ا ِب��لُ��ْط��ٍف يَ��ُم��نُّ َج��َاللُ��ُه َج��لَّ ال��ل��َه أَنَّ تَ��َر أََل��ْم
يَ��بْ��ُدو َم��ا ال��زََّم��انَ��ِة َف��ْرِط ِم��ْن َوِب��اْل��ِج��ْس��ِم تَ��َرى َك��َم��ا اْل��ُع��يُ��وِن َرأِْي ِف��ي ُك��نْ��َت َل��ِئ��ْن
اْل��َوْف��ُد َس��يِّ��ِدي إَِل��ى يَ��أِْت��ي ِب��ِه َم��َح��لٍّ إَِل��ى ِل��يُ��وِص��َل��ِن��ي َزاٌد َم��ِع��ي َوَل��يْ��َس
بُ��دُّ ِل��ي ِم��نْ��ُه َوَال ِن��دٌّ َل��ُه َوَل��يْ��َس َخ��ِف��يَّ��ٌة ِب��ي أَْل��َط��اُف��ُه َخ��اِل��ٌق َف��ِل��ي
اْل��َف��ْرُد يُ��ْؤنِ��ُس��ُه اْل��َف��ْرَد اْل��َغ��ِري��َب َف��ِإنَّ وَُغ��ْربَ��ِت��ي َوَدْع��ِن��ي َع��نِّ��ي َس��اِل��ًم��ا َف��ِس��ْر

وصلُت فلما سبقني؛ قد وجدتُه إال منهًال آتي ال ذلك بعد وكنُت عنده، من فانرصفُت
الشبيل بكر وأبا البسطامي يزيد أبا فلقيُت خريه، عيلَّ وعمي أثره عني غاب املدينة إىل
بعد تنال أن هيهات فقالوا: قضيتي، إليهم وشكوُت بقصتي وأخربتهم الشيوخ، وطوائف
الدعاء. يستجاب وبربكته األنواء، تستقي بحرمته املجذوب، جعفر أبو هذا صحبته؛ ذلك
فبينما عليه، يجمعني أن هللا وسألت لقائه، إىل شوقي زاد الكالم هذا منهم سمعُت فلما
فلما الرجل، ذلك هو فإذا إليه فالتَفتُّ خلفي، من يجذبني بجاذب إذا بعرفات واقف أنا
لذلك َوْجدي زاد وجدتُه، ما أََفْقُت فلما عيلَّ؛ مغشيٍّا ووقعُت عظيمًة، صيحًة صحُت رأيتُه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

يجذبني به وإذا قالئل أيام إال يكن فلم رؤيته. تعاىل هللا وسألت املسالُك، عيلَّ وضاقت
يدعو أن فسألته حاجتك. وتسأل تأتيني أن عليك عزمُت فقال: إليه فالتَفتُّ خلفي، من
والثالثة معلوم، رزق عىل أبيت أالَّ والثانية الفقَر، إيلَّ هللا يحبِّب أن األوىل دعوات: ثالث يل
هللا استجاب وقد عني، وغاب الدعوات هذه يل فدعا الكريم. وجهه إىل النظر يرزقني أن
وأما منه. إيلَّ أحبُّ هو يشء الدنيا يف ما فوهللا الفقر، إيلَّ حبََّب هللا فإن األوىل أما يل؛ دعاءه
يشء، إىل هللا يحوجني ال ذلك ومع معلوٍم، رزٍق عىل بتُّ ما سنة كذا منذ فإني الثانية
قبلها، االثنتني يف أجاب كما فيها أجاب قد ويكون بالثالثة، عيلَّ هللاُ يمنَّ أن َألرجو وإني

قال: َمن هللا ورحم مفضال، كريم إنه

َواْألَْط��َم��اُر اْل��ُخ��ْل��َق��اُن َولِ��بَ��اُس��ُه َوَوَق��اُر تَ��بَ��تُّ��ٌل اْل��َف��ِق��ي��ِر ِزيُّ
اْألَْق��َم��اُر تَ��تَ��َزيَّ��ُن ِب��َس��َراِرَه��ا َوَل��ُربَّ��َم��ا يَ��ِزي��نُ��ُه َواِالْص��ِف��َراُر
ِم��ْدَراُر َج��ْف��ِن��ِه ِم��ْن َوُدُم��وُع��ُه ِب��َل��يْ��ِل��ِه اْل��ِق��يَ��اِم ُط��وُل ��ُه َش��فَّ َق��ْد
اْل��َج��بَّ��اُر َل��يْ��ِل��ِه ِف��ي َوَج��ِل��ي��ُس��ُه تَ��ذَْك��اُرُه َداِرِه ِف��ي َف��أَِن��ي��ُس��ُه
َواْألَْط��يَ��اُر اْألَنْ��َع��اُم َوَك��ذَِل��َك اْل��ُم��ْل��تَ��ِج��ي يُ��َغ��اُث ِب��ِه اْل��َف��ِق��ي��َر إِنَّ
اْألَْم��َط��اُر ُل تُ��تَ��نَ��زَّ َوِب��َف��ْض��ِل��ِه بَ��َالءَُه َل��ُه اْإلِ يُ��ْج��ِري َوِألَْج��ِل��ِه
اْل��َج��بَّ��اُر َوُع��طِّ��َل ال��ظَّ��لُ��وُم َه��َل��َك ��ٍة َم��َل��مَّ ِب��َك��ْش��ِف يَ��ْوًم��ا َدَع��ا َوإِذَا
اْل��ِم��ْدَراُر اْل��ُم��ْش��ِف��ُق ال��طَّ��ِب��ي��ُب َوْه��َو ُم��ْدنَ��ٌف َم��ِري��ٌض أَْج��َم��ُع��ُه��ْم َف��اْل��َخ��ْل��ُق
اْألَنْ��َواُر َوَالَح��ِت اْل��ُق��لُ��وُب َص��َف��ِت ِل��َوْج��ِه��ِه نَ��َظ��ْرَت إِْن تَ��بْ��ُدو ِس��ي��َم��اُه
اْألَْوَزاُر َع��نْ��ُه��ُم َويْ��َح��َك َح��َج��بَ��تْ��َك َف��ْض��َل��ُه��ْم تَ��َر َوَل��ْم َع��نْ��ُه��ْم َراِغ��بً��ا يَ��ا
أَْوَزاُر اْل��ُم��نَ��ى َع��ِن ��َرتْ��َك أَخَّ َق��ْد ُم��َق��يَّ��ٌد َوأَنْ��َت ِل��َح��اَق��ُه��ُم تَ��ْرُج��و
اْألَنْ��َه��اُر َج��ْف��ِن��َك ِم��ْن َل��ُه��ْم َوَج��َرْت َألََج��بْ��تَ��ُه��ْم َق��ْدَرُه��ْم ت��ْع��ِرُف ُك��نْ��َت َل��ْو
��ْم��َس��اُر ال��سِّ َق��ْدَرُه يَ��ْع��ِرُف ال��ثَّ��ْوُب أََزاِه��ر َش��مُّ اْل��َم��ذُْك��وِم إَِل��ى إِنِّ��ي
اْألَْق��َداُر َس��ْع��يَ��َك تُ��َس��اِع��ُد َف��َع��َس��ى َوْص��َل��ُه َواْس��أَْل َم��ْوَالَك إَِل��ى َف��اْس��ِرْع
تَ��ْخ��تَ��اُر َوَم��ا تَ��ْه��َوى َم��ا َوتَ��نَ��اُل َواْل��ِق��َل��ى ال��تَّ��بَ��اُع��ِد َف��ْرِط ِم��ْن َوتُ��َراُح
��اُر اْل��َق��هَّ اْل��َواِح��ُد َل��ُه اْإلِ َوْه��َو ��ٍل ُم��َؤمِّ ِل��ُك��لِّ َرْح��ٌب َف��َج��ِن��يُّ��ُه

الدين كريم حاسب مغامرات حكاية

اليونان، حكماء من حكيم واألوان، العرص وسالف الزمان، قديم يف كان أنه يُحَكى ومما
يذعنون اليونان حكماء وكان وجنود، تالمذة له وكان دانيال، ى يُسمَّ الحكيم ذلك وكان
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٤٨٢ الليلة كانت فلما

الليايل من ليلة ذات هو فبينما ذََكًرا، ولًدا يُرَزق لم هذا ومع علومه، عىل ويعوِّلون ألمره،
هللا أن بباله خطر إذ بعده، من علومه يف يرثه ولد وجود عدم عىل ويبكي نفسه يف يتفكَّر
َمن ويرزق بوَّاب، فضله باب عىل ليس وأنه أناب، إليه َمن دعوَة يجيب وتعاىل سبحانه
تعاىل هللا فسأل له، واإلحسان الخري يجزل بل سأله، إذا سائًال يرد وال حساب، بغري يشاء
بيته، إىل رجع ثم عنده، من اإلحسان له ويجزل بعده، من يخلفه ولًدا يرزقه أن الكريم
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الليلة. تلك منه فحمَلْت زوجته، وواَقَع
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٤٨٣ الليلة كانت فلام

فحملت زوجته، وواَقَع بيته، إىل رجع اليوناني الحكيم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
كتبه وراحت املركب، به فانكرست مركب يف مكان إىل ساَفَر أيام بعد ثم الليلة، تلك منه
الكتب من بقيت ورقات خمس معه وكان السفينة، تلك من لوٍح عىل هو وطلع البحر، يف
عليها، وقفل صندوق، يف األوراق تلك وضع بيته إىل رجع فلما البحر، يف منه وقعت التي
من انتقايل وقرب وفاتي، َدنَْت قد أني اعلمي لها: فقال حملها، ظهر قد زوجته وكانت
وضعِته فإذا ذََكًرا، َصِبيٍّا موتي بعد تلدين فربما حامل وأنت البقاء، دار إىل الفناء دار
من أبي يل خلََّف ما لك: وقال كرب فإذا الرتبية، أحسن وربِّيه الدين، كريم حاسب يه فسمِّ
زمانه. أهل أعلم يصري معناها وعرف قرأها فإذا ورقات، الخمس هذه فأَْعِطيه املرياث؟
عليه فبكى عليه؛ تعاىل هللا رحمة فيها، وما الدنيا ففاَرَق شهقة وشهق َعها ودَّ إنه ثم
بعد زوجته إن ثم ورجعوا، ودفنوه عظيمة، خرجة وأخرجوه لوه غسَّ ثم وأصحابه، أهله
ولدته وملا به، أوصاها كما الدين، كريم حاسب تْه فسمَّ مليًحا، ولًدا وضَعْت قالئل أيام
أيتها اعلمي لها: قالوا ثم الكواكب، من وناظره طالعه، فحسبوا ُمون، املنجِّ له أحَرضْت
نجا فإذا عمره، مبدأ يف له تحصل شدة بعد ولكن كثرية، أياًما يعيش املولود هذا أن املرأة
فأرضَعتْه سبيلهم، حال إىل ُمون املنجِّ مىض ثم الحكمة. ِعْلَم ذلك بعد يُعَطى فإنه منها
فلم العلم، من شيئًا ليتعلم املكتب يف حطته سنني خمس بلغ فلما وفطمته، سنتني، اللبن
يطلع ولم الصنعة، من شيئًا يتعلَّم فلم الصنعة يف وحطَّتْه املكتب، من فأخرَجتْه يتعلم؛
َهمَّ يحمل لعله زوِِّجيه الناس: لها فقال ذلك، أجل من أمه فبكت الشغل، من يشء يده من
مدة الحال ذلك عىل ومكث بها، وزوََّجتْه بنتًا وخطبت فقامت صنعة، له ويتَِّخذ زوجته،

. قطُّ صنعة له يتَِّخذ لم وهو الزمان، من



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وحبًال حماًرا البنك اشرتي لها: وقالوا أمه إىل فأتوا حطَّابون، جريان لهم كان إنهم ثم
وينفق ولنا، له الحطب ثمن ويكون وإياه، نحن فنحتطب الجبل، إىل معنا ويروح وفأًسا،
واشرتَْت شديًدا، فرًحا فِرَحْت الحطَّابني من ذلك أمه سمَعْت فلما يخصه. ا ممَّ عليكم
وأوصتهم إليهم، وسلَّمته الحطَّابني، إىل به َهْت وتوجَّ وأخذَتْه وفأًسا، وحبًال حماًرا البنها
معهم، أخذوه ثم شيخنا. ابن وهذا يرزقه، ربنا الولد؛ هذا َهمَّ تحميل ال لها: فقالوا عليه،
الحطب، وباعوا املدينة إىل وأتوا حمريهم وحملوا الحطب، فقطعوا الجبل، إىل هوا وتوجَّ
وثالث يوم ثاني يف االحتطاب إىل ورجعوا حمريهم، شدوا إنهم ثم عيالهم، عىل وأنفقوا
بعض يف االحتطاب إىل ذهبوا أنهم فاتفق الزمان؛ من مدًة الحالة هذه عىل يزالوا ولم يوم،
من فيها أنفسهم ليداروا عظيمة مغارة إىل فهربوا عظيمة، مطرة عليهم فنزلت األيام،
املغارة، تلك من مكاٍن يف وحده وجلس الدين، كريم حاسب عندهم من فقام املطرة، تلك
عرف فلما الفأس، تحت من خالية األرض حسَّ فسمع بالفأس، األرَض يرضب وصار
ونادى فِرَح ذلك رأى فلما حلقة، وفيها رة، مدوَّ بالطة فرأى ساعة، يحفر مكث خالية أنها

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الحطَّابني. جماعته
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٤٨٤ الليلة كانت فلام

الحلقة فيها التي البالطة رأى ملا الدين كريم حاسب أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
فوجدوا وقلعوها، إليها فتسارعوا البالطة، تلك فرأوا إليه فحرضوا جماعته، ونادى فرح
فقال نحل، عسل مآلن جبٌّ هو فإذا البالطة، تحت الذي الباب ففتحوا بابًا، تحتها
بظروف، ونأتي املدينة، نروح أن إال لنا وما عسًال، مآلن جبٌّ هذا لبعضهم: الحطَّابون
فقال غرينا. من ليحفظه يقعد منَّا وواحد ه، حقَّ ونقتسم ونبيعه فيها، العسل هذا ونعبِّئ
الدين كريم حاسب فرتكوا بالظروف. وتأتوا تروحوا حتى وأحرسه أقعد أنا حاسب:
لوا وحمَّ العسل، ذلك من وعبَّوها بظروٍف، وأتوا املدينة، إىل وذهبوا الجب، لهم يحرس
زالوا وما مرة؛ ثاني الجب إىل عادوا ثم العسل، ذلك وباعوا املدينة، إىل ورجعوا حمريهم،
من يعبُّون الجب إىل ويرجعون املدينة يف يبيعون وهم الزمان، من مدًة الحالة هذه عىل
األيام: من يوًما لبعضهم فقالوا ، الجبَّ لهم يحرس قاعد الدين كريم وحاسب العسل، ذلك
علينا، ويدَِّعي املدينة، إىل ينزل غٍد ويف الدين، كريم حاسب العسل جبَّ لقي الذي إن
الجبِّ يف نُنِزله أن إال ذلك من خالص لنا وما لقيتُه، الذي أنا ويقول: العسل ثمن ويأخذ
الجميع فاتفق أحد، به يدري وال كمًدا، فيموت هناك ونرتكه فيه، بقي الذي العسل ليعبِّي
حاسب، يا له: فقالوا الجب، إىل أتوا حتى سائرين زالوا وما ساروا، ثم األمر، هذا عىل
الذي العسل لهم وعبَّى الجب يف حاسب فنزل فيه، بقي الذي العسَل لنا وعبِّ ، الجبَّ انزل
لوا وحمَّ جوابًا، منهم أحٌد عليه يردَّ فلم يشء. فيه بقي فما اسحبوني لهم: وقال فيه، بقي
ال ويقول: ويبكي يستغيث وصار وحَده، الجبِّ يف وتركوه املدينة، إىل وساروا حمريهم،

كمًدا. متُّ قد العظيم، باهلل إال قوة وال حول
ملا فإنهم الحطَّابني، أمر من كان ما وأما الدين، كريم حاسب أمر من كان ما هذا
تعيش لها: وقالوا يبكون، وهم حاسب أم إىل وراحوا العسل، باعوا املدينة إىل وصلوا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الجبل، فوق قاعدين كنَّا إنَّا لها: قالوا موته؟ سبب ما لهم: فقالت حاسب. ابنك يف رأسك
فلم املطر، ذلك من فيها لنتدارى مغارة إىل فأوينا عظيًما، مطًرا السماء علينا فأمطرت
ذئب فيه وكان الوادي، من لريدَّه خلفه فذهب الوادي، يف هرب ابنك وحمار إال نشعر
وجهها، عىل لطَمْت الحطَّابني، كالَم أمه سمَعْت فلما الحمار، وأكل ابنك، فافرتس عظيم
يف والرشب باألكل لها يجيئون الحطَّابون وصار عزاءَه، وأقامت رأسها، عىل الرتاب وحثَِّت

يوم. كل
دكاكني، لهم فتحوا فإنهم الحطَّابني، أمر من كان ما وأما أمه، أمر من كان ما هذا

ولعب. وضحك ورشب أكل يف يزالوا ولم اًرا، تجَّ وصاروا
قاعد هو فبينما وينتحب، يبكي صار فإنه الدين، كريم حاسب أمر من كان ما وأما
نفسه يف تفكََّر ثم وقتله، فقام عليه، وقع كبري بعقرٍب وإذا الحالة، هذه عىل الجب يف
منه وقع الذي املكان ينظر فقام العقرب؟ أتى أين فمن عسًال، مآلن كان الجبَّ إن وقال:
يلوح العقرب منه وقع الذي املكان فرأى ، الجبِّ يف وشماًال يمينًا يلتفت وصار العقرب،
وخرج الطاقة، قدر صار حتى املكان ذلك َع ووسَّ معه، كانت سكينًا فأخرج النور، منه
الحديد من عظيًما بابًا فرأى فيه فمىش عظيًما، دهليًزا فرأى داخله، يف ساعًة وتمىشَّ منه،
الباب، ذلك إىل َم فتقدَّ الذهب، من مفتاح القفل ذلك وعىل الفضة، من قفل وعليه األسود،
إىل وعرب الباب، وفتح املفتاح فأخذ داخله، من يلوح عظيًما نوًرا فرأى خالله، من ونظر
مثل يلمع شيئًا البحرية تلك يف فرأى عظيمة، بحرية إىل وصل حتى ساعًة وتمىشَّ داخله،
تخت وعليه األخرض، الزبرجد من عاليًا تالٍّ فرأى إليه، وصل حتى يميش يزل فلم املاء،
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الجواهر. بأنواع ع مرصَّ الذهب من منصوب

املباح.
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٤٨٥ الليلة كانت فلام

الزبرجد من وجده التل إىل وصل ملا الدين كريم حاسب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
التخت ذلك وحول الجواهر، بأنواع ع مرصَّ الذهب، من منصوب تخت وعليه األخرض،
األخرض، الزمرد من وبعضها الفضة، من وبعضها الذهب من بعضها منصوبة، كرايسُّ
ذلك عىل فطلع كريس، ألف عرش اثني فرآها عدَّها ثم َد، تنهَّ الكرايس تلك إىل أتى فلما
وتلك البحرية، تلك من ب يتعجَّ وصار عليه، وقعد الكرايس، تلك وسط يف املنصوب التخت
يسمع هو وإذا ساعة، فنام النوم، عليه غلب حتى متعجبًا يزل ولم املنصوبة، الكرايس
طول عظيمة، حيَّات الكرايس عىل فرأى وقعد، عينَيْه ففتح عظيًما، وهرًجا وصفريًا، نفًخا
ويئس خوفه، شدة من ريقه ونشف عظيم، فزع ذلك من له فحصل ذراع، مائة منها كلٍّ
الكرايس، فوق وهن الجمر، مثل د تتوقَّ حية كل عني ورأى عظيًما، خوًفا وخاف الحياة، من
ساعة وبعد تعاىل، هللا إال عدُدها يعلم ال صغاًرا، حياٍت فيها فرأى البحرية، إىل والتفت
ذلك وسط ويف الذهب، من طبق الحية تلك ظهر وعىل البغل، مثل عظيمة حية عليه أقبَلْت
قربت فلما فصيح، بلساٍن تتكلَّم وهي إنسان، وجه ووجهها البلور، مثل تيضء حية الطبق
التي الحيات تلك من حية أقبَلْت ثم السالم، عليها فردَّ عليه، سلََّمْت الدين كريم حاسب من
من الحيات جميع فَخرَّْت بلَُغاتها، الحيات تلك عىل زعقت الحية تلك إن ثم الكرايس، فوق
لحاسب قالت الحية إن ثم فجلسن، بالجلوس إليهن وأشارت لها، ودَعنْيَ كراسيها، فوق

وسلطانتهن. الحيات ملكة أنا فإني الشاب؛ أيها منَّا تََخْف ال الدين: كريم
أشاَرْت الحية إن ثم قلبه، اطمأنَّ الحية من الكالم ذلك الدين كريم حاسب سمع فلما
وجوز وبندق وفستق ورمان، وعنب بتفاح فأتوا األكل، من بيشء يأتوا أن الحيات تلك إىل
بك مرحبًا الحيات: ملكة له قالت ثم الدين، كريم حاسب قدام وحطوه وموز، ولوز
من ُكْل حاسب، يا له: فقالت الدين. كريم حاسب اسمي لها: فقال اسمك؟ ما شاب، يا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

البغل. مثل عظيمٌة حيٌة عليه أقبََلت ساعاٍت وبعد

من الكالم هذا حاسب سمع فلما أبًدا. منَّا تََخْف وال غريها، طعام عندنا فما الفواكه، هذه
امه، قدَّ من السماط رفعوا األكل من اكتفى فلما تعاىل، هللا وحمد اكتفى، حتى أكل الحية،
إىل أتيَت أين وِمن أنت؟ أين ِمن حاسب يا أخربني الحيات: ملكة له قالت ذلك بعد ثم
وحطته أمه، ولَدتْه وكيف ألبيه، جرى ما حاسب لها فحكى لك؟ جرى وما املكان؟ هذا
الصنعة، يف حطته وكيف العلم، من شيئًا يتعلَّم ولم سنني، خمس ابن وهو املكتب، يف
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٤٨٥ الليلة كانت فلما

رفقاؤه تركه وكيف العسل، جبَّ لقي وكيف حطَّابًا، وصار الحمار، له أمه اشرتَْت وكيف
نزل الذي الشق َع وسَّ وكيف وقتله، العقرب عليه نزل وكيف وراحوا، الجب يف الحطَّابون
الحيات ملكة إىل وصل حتى وفتحه الحديد الباب إىل وأتى الجب، من وطلع العقرب، منه
بعد يل يحصل بما أعلم وهللا آِخرها، إىل أولها من حكايتي وهذه لها: قال ثم يكلِّمها، التي
قالت آِخرها، إىل أولها من الدين كريم حاسب حكايَة الحيات ملكة سمعت فلما كله. هذا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك خري. كلُّ إال لك يحصل ما له:
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٤٨٦ الليلة كانت فلام

من الدين كريم حاسب حكايَة سمَعْت ملا الحيات ملكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تقعد أن حاسب يا منك أريد ولكن خري، كلُّ إال لك يحصل ما له: قالت آِخرها، إىل أولها
فقال العجائب. من يل جرى بما وأُخِربك حكايتي، لك أحكي حتى الزمان من مدة عندي
َمِلك مرص بمدينة كان أنه حاسب يا اعلم له: فقالت به. تأمرينني فيما وطاعًة سمًعا لها:
قراءة عىل ُمِكبٍّا عابًدا عاِلًما امللك هذا وكان بلوقيا، اسمه ولد له وكان إرسائيل، بني من
جلسوا فلما عليه، ليسلِّموا دولته أكابر له طلع املوت عىل وأرشف ضعف فلما العلم، كتب
وما اآلخرة، إىل الدنيا من رحييل دنَا قد أنه اعلموا قوم، يا لهم: قال عليه، وسلَّموا عنده
هللا. إال إله ال أن أشهد قال: ثم به. فاستوصوا بلوقيا، ابني إال به أوصيكم يشء عندكم يل
خرجة وأخرجوه ودفنوه، لوه وغسَّ زوه فجهَّ عليه؛ هللا رحمة الدنيا ففاَرَق شهقة وشهق
الناس واسرتاحت الرعية، يف عادًال ولده وكان عليهم، سلطانًا بلوقيا ولده وجعلوا عظيمة،
تلك من خزانة ففتح فيها، ج ليتفرَّ أبيه خزائن فتح أنه األيام بعض يف فاتفق زمانه، يف
من عمود وفيها صغرية، خلوة هي فإذا ودخل، ففتحه باٍب، صورة فيها فوجد الخزائن،
صندوًقا فيه فوجد وفتحه بلوقيا فأخذه األبنوس، من صندوق وفوقه األبيض، الرخام
ملسو هيلع هللا ىلص، محمد صفة فيه فرأى وقرأه، الكتاب ففتح كتابًا، فيه فرأى ففتحه الذهب، من آَخر
وعرف الكتاب، هذا بلوقيا قرأ فلما واآلِخرين، األولني سيد وهو الزمان، آِخر يف يُبعث وأنه
من إرسائيل بني أكابر جمع بلوقيا إن ثم بحبه، قلبه تعلََّق ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا صفات
قوم، يا لهم: وقال عليهم وقرأه الكتاب، ذلك عىل وأَْطَلَعهم والرهبان، واألحبار الكهان
بلوقيا: لهم فقال تحرقه؟ يشء ألي قومه: له فقال وأحرقه. قربه من أبي أُخِرج أن ينبغي
صحف ومن التوراة، من استخرجه كان وقد يل، يُظِهره ولم الكتاب هذا عني أخفى ألنه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ملكنا، يا له: فقالوا الناس. من أحًدا عليه يُطِلع ولم خزائنه، يف الكتاب هذا ووضع إبراهيم،
فلما قربه. من تُخِرجه وال الرتاب، يف اآلن وهو ربه، إىل مفوَّض وأمره مات، قد أباك إن
فرتكهم أبيه، من يمكِّنونه ال أنهم عرف إرسائيل، بني أكابر من الكالم هذا بلوقيا سمع
وهو ملسو هيلع هللا ىلص، محمد صفة فيه كتابًا أبي خزائن يف رأيت إني أمي، يا لها: وقال أمه عىل ودخل
أجتمع حتى البالد يف أسيح أن أريد وأنا بحبه، قلبي تعلََّق وقد الزمان، آِخر يف يُبَعث نبي
وقال: وزربونًا، عباءة ولبس ثيابه، نزع ثم حبه. يف غراًما متُّ به أجتمع لم إْن فإنني به،
قال بعدك؟ حالنا يكون كيف له: وقالت أمه، عليه فبكت الدعاء. من أمي يا تنسيني ال
نحو سائًحا خرج ثم تعاىل. هللا إىل وأمرك أمري فوَّْضُت وقد أبًدا، صرب يل بقي ما بلوقيا:
فنزل مركبًا فرأى البحر، ساحل إىل وصل حتى وسار قومه، من أحٌد به يدِر ولم الشام،
تلك إىل املركب من الركاب فطلع جزيرة، عىل أقبلوا أن إىل بهم وسارت الركاب، مع فيها
النوم عليه فغلب شجرة، تحت وقعد الجزيرة، يف عنهم انفرد ثم معهم، وطلع الجزيرة،
يف ورأى أقلعت، قد املركب فرأى فيها، لينزل املركب إىل وقام نومه، من أفاق إنه ثم فنام،
عىل ويصلون وجلَّ عزَّ هللا يذكرون وهم النخل، ومثل الِجَمال، مثل حيات الجزيرة تلك
وأدرك العجب. غايَة َب تعجَّ بلوقيا رأى فلما والتسبيح، بالتهليل ويصيحون ملسو هيلع هللا ىلص، محمد
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بلوقيا مغامرات حكاية

من َب تعجَّ ويهلِّلون، يسبِّحون الحيات رأى ملا بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
منهم: حية له وقالت عليه، اجتمعت بلوقيا رأت ملا الحيات إن ثم العجب، غاية ذلك
بلوقيا، اسمي لها: فقال رائح؟ أين وإىل اسمك؟ وما أتيَت؟ أين ومن أنت؟ تكون َمن
أنتم تكونون فَمن طلبه، ويف ملسو هيلع هللا ىلص محمد حبِّ يف هائًما وخرجُت إرسائيل، بني من وأنا
تعاىل هللا خلقنا وقد جهنم، سكَّان من نحن الحيات: له فقالت الرشيفة؟ الخليقة أيها
الحيات: له فقالت املكان؟ هذا إىل بكم جاء الذي وما بلوقيا: لهم فقال الكافرين. عىل نقمة
يف ومرة الشتاء، يف مرة مرتني: السنة يف تتنفس غليانها كثرة من جهنم أن بلوقيا يا اعلم
وملا بطنها، من ترمينا نفسها تخرج وملا فيحها، شدة من الحر كثرة أن واعلم الصيف،
الحيات: له فقالت منكم؟ أكرب جهنم يف هل بلوقيا: لهم فقال إليها. نا تردُّ نفسها تسحب
أنفها إىل فينا ما أكربُ عرب لو حية كل جنهم يف فإن لِصَغِرنا، إال سها تنفُّ مع نخرج ما إننا
تعرفون أين ومن محمد، عىل وتصلون هللا، تذكرون أنتم بلوقيا: لهم فقال به. تحس لم
هللا خلق ما ولواله الجنة، باب عىل مكتوب محمد اسم إن بلوقيا: يا فقالوا ملسو هيلع هللا ىلص؟ محمًدا
من إال املوجودات جميع يخلق لم هللا ألن أرًضا؛ وال سماءً وال ناًرا، وال جنًة وال املخلوقات،

ملسو هيلع هللا ىلص. محمًدا نحبُّ نحن هذا وألجل مكان، كل يف باسمه اسمه وقرن ملسو هيلع هللا ىلص، محمد أجل
اشتياقه وعظم ملسو هيلع هللا ىلص، محمد حب يف غرامه زاد الحيات من الكالم هذا بلوقيا سمع فلما
جنب يف راسية مركبًا فرأى البحر، شاطئ إىل وصل حتى وسار َعهم ودَّ بلوقيا إن ثم إليه،
جزيرة إىل وصلوا حتى سائرين زالوا وما بهم، وسارت ركَّابها، مع فيها فنزل الجزيرة،
هللا إال عددها يعلم ال وصغاًرا كباًرا حيات فيها فرأى ساعة، وتمىشَّ عليها فطلع أخرى،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الطبق وذلك الذهب، من طبق يف جالسة وهي البلور، من أبيض بيضاء حية وبينهم تعاىل،
حاسب. يا أنا وهي الحيات، ملكة الحية وتلك الفيل، مثل حية ظهر عىل

الحية: فقالت بلوقيا؟ مع جوابك يشء أي لها: وقال الحيات، ملكة سأل حاسبًا إن ثم
أنت؟ َمن له: وقلت السالم، عيلَّ فردَّ عليه، سلَّْمُت بلوقيا إىل نظرت ملا أني اعلم حاسب، يا
إرسائيل، بني من أنا فقال: اسمك؟ وما تذهب؟ أين وإىل أقبلَت؟ أين ومن شأنك؟ وما
املنزلة. الكتب يف صفاته رأيت فإني طلبه، ملسو هيلع هللا ىلصويف محمد حب يف سائح وأنا بلوقيا، واسمي
حولك؟ التي الحيات هذه وما شأنك؟ وما أنت؟ يشء أي يل: وقال سألني، بلوقيا إن ثم
إن ثم السالم. مني فأقِرئْه ملسو هيلع هللا ىلص بمحمد اجتمعَت وإذا الحيات، ملكة أنا بلوقيا، يا له: فقلُت
رجٌل املقدس بيت يف وكان املقدس، بيت إىل وصل حتى املركب يف ونزل َعني، ودَّ بلوقيا
والسيمياء والحساب الفلك وعلم الهندسة علم يف متقنًا وكان العلوم، جميع من تمكََّن
عفان، له يقال وكان إبراهيم، وصحف والزبور واإلنجيل التوراة يقرأ وكان والروحاني،
والجن اإلنس له انقاَدْت سليمان سيدنا خاتم لبس َمن كلَّ أن عنده كتاب يف وجد وقد
سليمان، سيدنا تويف ملا أنه الكتب بعض يف ورأى املخلوقات، وجميع والوحش والطري
اإلنس، من أحد يقدر وال أصبعه، يف الخاتم وكان أبحر، سبعة به وعدوا تابوت، يف حطوه
بمركب يروح أن املراكب أصحاب من أحد يقدر وال الخاتم، ذلك يأخذ أن الجن من وال
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اإلنس من أحٌد يقدر ال أنه الكتب بعض يف وجد عفانًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املراكب أصحاب من أحد يقدر وال سليمان، سيدنا أصبع من الخاتم يأخذ أن الجن من وال
أن أيًضا الكتب بعض يف ووجد بتابوته، عدُّوها التي أبحر السبعة يف بمركبه يسافر أن
يميش فإنه قدَميْه، به ودهن ماءَه، وأخذ وعرصه شيئًا منه أخذ َمن كلُّ عشبًا، األعشاب بني
إال العشب ذلك تحصيل عىل أحد يقدر وال قدماه، تبتلُّ وال تعاىل، هللا خلقه بحر أي عىل

الحيات. ملكة معه كانت إذا
جالس هو فبينما تعاىل، هللا يعبد مكان يف جلس املقدس بيت دخل ملا بلوقيا إن ثم
فرآه بلوقيا إىل نظر عفانًا إن ثم السالم، عليه فردَّ عليه، وسلَّم عفان، عليه أقبل إذ هللا يعبد
ومن اسمك؟ ما الرجل، أيها له: وقال إليه َم فتقدَّ تعاىل، هللا يعبد جالس وهو التوراة يف يقرأ
سائًحا خرجُت مرص، مدينة من وأنا بلوقيا، اسمي له: فقال تذهب؟ أين وإىل أتيَت؟ أين
سمًعا فقال: أضيفك. حتى منزيل إىل معي ُقْم لبلوقيا: عفان فقال ملسو هيلع هللا ىلص. محمد طلب يف
قال ذلك وبعد اإلكرام، غاية وأكَرَمه منزله، إىل به وذهب بلوقيا، بيد عفان فأخذ وطاعة.
يف وذهبَْت بحبه، قلبُك تعلََّق حتى ملسو هيلع هللا ىلص محمًدا عرفَت أين وَمن بخربك، أخي يا أخربني له:
سمع فلما اآلِخر، إىل األول من حكايته بلوقيا له فحكى الطريق؟ هذا عىل دلََّك وَمن طلبه،
لبلوقيا: قال عفانًا إن ثم العجب، غاية ذلك من َب وتعجَّ عقله، يذهب أن كاد كالَمه عفان
بعيد، ملسو هيلع هللا ىلص محمد مبعث زمان ألن ملسو هيلع هللا ىلص؛ محمد عىل أجمعك وأنا الحيات، ملكة عىل اجمعني
وكل الجبال، يف التي األعشاب إىل بها ونروح قفص يف نحطها الحيات بملكة ظفرنا وإذا
وجدُت قد فإني تعاىل، هللا بقدرة بمنفعته ويخرب ينطق معنا وهي عليه، جزنا عشب
قدَميْه، به ودهن ماءه وأخذ ه، وَدقَّ أخذه َمن كلُّ عشبًا، األعشاب يف أن الكتب يف عندي



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

عىل تدلنا الحيات ملكة أخذنا فإذا قدم، له تبتلَّ لم تعاىل هللا خلقه بحر أي عىل ومىش
وندهن سبيلها، حال إىل نطلقها ثم ماءه، ونأخذ ه، وندقُّ نأخذه وجدناه وإذا العشب، ذلك
الخاتم ونأخذ سليمان، سيدنا مدفن إىل ونصل أبحر، السبعة ونعدِّي أقدامنا، املاء بذلك
بحر ندخل ذلك وبعد مقصودنا، إىل ونصل سيلمان، سيدنا حكم كما ونحكم أصبعه، من

ملسو هيلع هللا ىلص. بمحمد ونجتمع الزمان، آِخر إىل هللا فيمهلنا الحياة، ماء من فنرشب الظلمات،
الحيات، بملكة أجمعك أنا عفان، يا له: قال عفان من الكالم هذا بلوقيا سمع فلما
أحدهما ومأل قدحني، معه وأخذ حديد، من قفًصا له وصنع عفان فقام مكانها. وأُِريك
الجزيرة إىل وصَال حتى وليايل أياًما وبلوقيا هو عفان وسار لبنًا، اآلَخر ومأل خمًرا،
وضع ذلك وبعد فيها، يَا وتمشَّ الجزيرة، إىل وبلوقيا عفان فطلع الحيات، ملكة فيها التي
عن تباَعَدا ثم ولبنًا، خمًرا اململوءين القدحني فيه ووضع ا، فخٍّ فيه ونصب القفص، عفان
القدحني، من قربت حتى القفص عىل الحيات ملكة فأقبلت ساعة، واستخفيَا القفص،
فوقها، هي التي الحية ظهر فوق من نزلت اللبن رائحة شمت فلما ساعة، فيهما َلْت فتأمَّ
فلما منه، ورشبت الخمر فيه الذي القدح إىل وأتت القفص، ودخلت الطبق، من وطلعت
وقفله القفص إىل َم تقدَّ عفان ذلك رأى فلما ونامت؛ رأسها داخت القدح ذلك من رشبت
من قفص يف روحها رأت أفاقت فلما وساَرا، وبلوقيا هو أخذها ثم الحيات، ملكة عىل
له: قالت بلوقيا الحيات ملكة رأت فلما بلوقيا، وبجانبه رجل رأس عىل والقفص حديد،
الحيات، ملكة يا منَّا تخايف ال لها: وقال بلوقيا عليها فردَّ آدم. بني يؤذي ال َمن جزاء هذا
ه، ودقَّ أخذه َمن كلُّ األعشاب، بني عشب عىل تدلِّينا أن منك نريد ولكن أبًدا، نؤذيك ال فإنَّا
فإذا قدماه، تبتلُّ ال تعاىل هللا خلقه بحر أي عىل ومىش قدَميْه، به ودهن ماءه، واستخرج

سبيلك. حال إىل ونطلقك مكانك، إىل بك ونرجع أخذناه، العشب ذلك وجدنا
بها وداَرا األعشاب، فيها التي الجبال نحو الحيات بملكة ساَرا وبلوقيا عفانًا إن ثم
هما فبينما تعاىل، هللا بإذن بمنفعته ويخرب ينطق عشب كل فصار األعشاب، جميع عىل
أنا وقال: نطق بعشب وإذا بمنافعها، وتخرب وشماًال، يمينًا تنطق واألعشاب األمر، هذا يف
خلقه بحر أي عىل وجاز قدَميْه، به ودهن مائي، وأخذ ني، ودقَّ أخذني َمن كلُّ الذي العشب
وأخذَا رأسه، فوق من القفص حطَّ العشب كالم عفان سمع فلما قدماه. تبتلَّ لم تعاىل هللا
وحفظاهما، قزازتني يف وجعاله ماءه، وأخذَا وعَرصاه، اه ودقَّ يكفيهما، ما العشب ذلك من
بها وساَرا الحيات، ملكة أخذَا وعفانًا بلوقيا إن ثم أقدامهما، به دَهنَا منهما فضل والذي
وخرجت القفص، باب عفان ففتح فيها، كانت التي الجزيرة إىل وصَال حتى وأياًما ليايل
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مرادنا لها: فقاَال املاء؟ بهذا تصنعان فما لهما: قالت خرجت فلما الحيات، ملكة منه
ونأخذ سليمان، سيدنا مدفن إىل ونصل أبحر، السبعة نتجاوز حتى أقدامنا به ندهن أن
لها: فقاال الخاتم. أخذ عىل تقدَرا أن هيهات الحيات: ملكة لهما فقالت أصبعه. من الخاتم
بذلك؛ ه وخصَّ الخاتم، ذلك بإعطائه سليمان عىل َمنَّ تعاىل هللا ألن لهما: فقالت يشء؟ ألي
ولذلك لكما فما اُب﴾، اْلَوهَّ أَنَت إِنََّك ۖ بَْعِدي ِمن ِألََحٍد يَنبَِغي َال ُمْلًكا ِيل َهْب ﴿َربِّ قال: ألنه
النفخة إىل يموت ال منه أكل َمن كلُّ الذي العشب من أخذتما لو لهما: قالت ثم الخاتم؟
لكما يحصل ال فإنه أخذتماه، الذي هذا من لكما أنفع َلكان األعشاب، تلك بني وهو األوىل،
وأدرك سبيلهما. حال إىل وساَرا عظيًما، ندًما ندَما كالَمهما سمَعا فلما مقصودكما. منه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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ندًما ندَما الحيات ملكة كالم سمَعا ملا وعفانًا بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الحيات، ملكة أمر من كان ما وأما أمرهما، من كان ما هذا سبيلهما. حال إىل وساَرا عظيًما،
مات؛ وضعيفهم قويُّهم، وضعف مصالحهم، ضاعت قد فرأتهم عساكرها، إىل أتت فإنها
كنِت؟ وأين خربِك؟ ما لها: وقالوا حولها، وا والتمُّ فرحوا، بينهم ملكتهم الحيات رأى فلما
َهْت وتوجَّ جنودها، جمعت ذلك بعد ثم وبلوقيا، عفان مع لها جرى ما جميع لهم فحَكْت
كريم حاسب فيه رآها الذي املكان يف وتصيِّف فيه، تشتِّي كانت ألنها قاف؛ جبل إىل بهم
من حاسب َب فتعجَّ يل. جرى وما حكايتي، هذه حاسب، يا قالت: الحية إن ثم الدين.
وجه إىل يُخِرجني أن أعوانك من أحًدا تأمري أن فضلك من أريد لها: قال ثم الحية، كالم
حتى عندنا من رواح لك ليس حاسب، يا الحيات: ملكة له فقالت أهيل. إىل وأروح األرض،
وأطيار وأشجار، ورمل تالل عىل فيه وتتفرج قاف، جبل إىل معنا وتروح الشتاء، يدخل

تعاىل. هللا إال عددها يعلم ما وجان عفاريت َمَرَدة عىل وتتفرج ار، القهَّ الواحد تسبح
قال ثم مغموًما، مهموًما صار الحيات ملكة كالَم الدين كريم حاسب سمع فلما
مدفن إىل ووصَال بحور، السبعة يَا عدَّ هل وساَرا، فارَقاِك ملَّا وبلوقيا، بعفان أعلميني لها:
الخاتم أخذ عىل قدَرا فهل سليمان، سيدنا مدفن إىل وصَال كان وإذا ال؟ أم سليمان سيدنا
املاء، ذلك من أقدامهما دهنَا وساَرا، فارقاني ملا وبلوقيا عفانًا أن اعلم له: فقالت ال؟ أم
بحر من سائرين زاال وما البحر، عجائب عىل يتفرجان وصاَرا البحر، وجه عىل ومشيا
يف شاهًقا عظيًما جبًال وجَدا البحار تلك عديَا فلما أبحر، السبعة عديَا حتى بحر إىل
إىل وصَال فلما املسك، من كله وترابه تجري، عني وفيه األخرض، الزمرد من وهو الهواء،
فمشيَا عال، جبٍل إىل وصَال حتى ساَرا ثم مقصودنا. بلغنا قد وقاال: فرَحا، املكان ذلك
فلما منها، يلوح والنور عظيمة، قبة وعليها الجبل ذلك يف بعيد من مغارًة فرأيَا فيه،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

الذهب من منصوبًا تختًا فيها فرأيا فدخال إليها، وصال حتى قصداها املغارة تلك رأيَا
ورأيَا تعاىل، هللا إال عدًدا لها يحيص ال منصوبة كرايس وحوله الجواهر، بأنواع مرصًعا
بالذهب، مزركشة األخرض الحرير من حلة وعليه التخت، ذلك فوق نائًما سليمان السيد
ونور أصبعه، يف والخاتم صدره، عىل اليمنى ويده الجواهر، من املعادن بنفيس عة مرصَّ
أقساًما بلوقيا علََّم عفانًا إن ثم املكان. ذلك يف التي الجواهر تلك نور عىل يغلب الخاتم
إىل عفان َم تقدَّ ثم الخاتم. آخذ حتى قراءتها ترتك وال األقسام، هذه اقرأ له: وقال وعزائم،
عظيمة، زعقة وزعقت التخت، تحت من طلعت عظيمة بحيٍة وإذا منه، قرب حتى التخت
إن لعفان: قالت الحية إن ثم فمها، من يطري الرشر وصار زعقتها، من املكان ذلك فارتعد
الحية عليه فنفخت الحية، تلك من ينزعج ولم باألقسام، عفان فاشتغل هلكَت. ترجع لم
سمع فلما أحرقتُك. ترجع لم إن ويلك وقالت: املكان، ذلك تُحِرق أن كادت عظيمة نفخة
َم تقدَّ بل ذلك، من ينزعج لم فإنه عفان وأما املغارة، من طلع الحية من الكالم هذا بلوقيا
وإذا سليمان، السيد أصبع من يسحبه أن وأراد الخاتم، وملس يده ومدَّ سليمان، السيد إىل

رماٍد. كوَم فصار فأحرقته، عفان عىل نفخت بالحية
هذا من عليه مغشيٍّا وقع فإنه بلوقيا، أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األمر.
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وقع رماٍد، كوَم وصار احرتق، عفانًا رأى ملا بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل الحية تنفخ أن قبل األرض إىل يهبط أن جربيَل جالله جلَّ الربُّ وأمر عليه، مغشيٍّا
نفخة من احرتق عفانًا ورأى عليه، مغشيٍّا بلوقيا فرأى برسعة، األرض إىل فهبط بلوقيا،
له: وقال جربيل، عليه سلََّم أفاق فلما غشيته، من وأيقظه بلوقيا، إىل جربيل فأتى الحية،
قال ثم اآلِخر، إىل األول من حكايته جميع بلوقيا له فحكى املكان؟ هذا عىل أتيتم أين من
يف يُبَعث أنه أخربني عفانًا فإن ملسو هيلع هللا ىلص، محمد بسبب إال املكان هذا إىل أتيُت ما أنني اعلم له:
َمن إال الوقت ذلك إىل يعيش وال الوقت، ذلك إىل يعيش َمن إال به يجتمع وال الزمان، آِخر
إىل فصحبته السالم؛ عليه سليمان خاتم بحصول إال ذلك يمكن وال الحياة، ماء من رشب
تخربني أن ومرادي أحرتق، لم وأنا احرتق، قد هو وها حصل، ما له وحصل املكان، هذا
محمد زمان فإن سبيلك، حال إىل اذهب بلوقيا، يا جربيل: له فقال يكون؟ أين بمحمد

وقته. من السماء إىل جربيل ارتفع ثم بعيد.
الحيات: ملكة قول وتفكََّر فعل، ما عىل وندم شديًدا، بكاءً يبكي صار فإنه بلوقيا وأما
الجبل من نزل إنه ثم وبكى، نفسه يف بلوقيا َ وتحريَّ الخاتم. أخذ عىل أحد يقدر أن هيهات
تلك من يتعجب ساعة هناك وقعد البحر، شاطئ من قرب حتى سائًرا يزل ولم وسار،
دهن الصباح أصبح وملا املوضع، ذلك يف الليلة تلك بات ثم والجزائر، والبحار الجبال
وليايل أياًما فيه ماشيًا وسار البحر، ونزل العشب، من أخذاه كانَا الذي املاء من قدَميْه
وصل حتى املاء وجه عىل سائًرا زال وما وغرائبه، وعجائبه البحر أهوال من يتعجب وهو
ُحْسنها، ومن منها يتعجب وصار الجزيرة، تلك إىل بلوقيا فطلع الجنة، كأنها جزيرٍة إىل
واملعادن الياقوت من وحصاها الزعفران، من ترابها عظيمة، جزيرة فرآها فيها وساح
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وأطيبها، الرياحني وأبهج األشجار، أحسن من وزرعها الياسمني، وسياجها الفاخرة،
السكر، قصب وبوصها القاقيل، والعود القماري العود من وحطبها جارية، عيون وفيها
فيها ذلك وكل والبنفسج، والسوس واألقحوان والقرنفل والعبهر والنرجس الورد وحولها
الجهات، واسعة الصفات، مليحة وهي األشجار، تلك عىل تناغي وأطيارها وألوان، أشكال
املثاني، رنات من ألطف أطيارها وتغريد واملعاني، الحسن جميع حوت قد الخريات، كثرية
حالية، ومياهها جارية، وعيونها دافقة، وأنهارها ناطقة، وأطيارها باسقة، وأشجارها
العاشق وتسيل األغصان، تلك عىل تناغي واألطيار تسنح، والجآذر تمرح، الغزالن وفيها
منها أتى قد التي الطريق عن تاه قد أنه وعلم الجزيرة، هذه من بلوقيا َب فتعجَّ الولهان،

املساء. وقت إىل فيها وتفرج الجزيرة تلك يف فساح عفان، معه كان حني مرة أول
ُحْسن يف يتفكَّر وصار فوقها، لينام عالية شجرة عىل طلع الليل عليه أمىس فلما
منه وطلع اختبط، قد بالبحر وإذ الحالة، تلك عىل الشجرة فوق هو فبينما الجزيرة، تلك
صياحه، من الجزيرة تلك حيوانات انزعجت حتى عظيًما صياًحا وصاح عظيم، حيوان
فلم منه، ب يتعجَّ فصار عظيًما، حيوانًا فرآه الشجرة، عىل جالس وهو بلوقيا إليه فنظر
منها وحش كل يد ويف األلوان، مختلفة وحوش البحر من خلفه وطلع إال ساعة بعد يشعر
وبعد الجواهر، ضياء من النهار مثل الجزيرة صارت حتى الرساج، مثل تيضء جوهرة
فرآها بلوقيا إليها فنظر تعاىل، هللا إال عددها يعلم ال وحوش الجزيرة من أقبلت ساعة
الرب وحوش تزل ولم الرب، حيوانات من ذلك وغري وفهود، ونمور سباع من الفالة وحوش
الصباح. إىل يتحدثون وصاروا الجزيرة، جانب يف البحر وحوش مع اجتمعت حتى مقبلة
رآهم فلما سبيله، حال إىل منهم واحد كلُّ ومىض بعضهم، من افرتقوا الصباح أصبح فلما
الذي املاء من قدَميْه ودهن البحر، شاطئ إىل وسار الشجرة، فوق من ونزل خاف بلوقيا
عظيم، جبل إىل وصل حتى وأياًما ليايل املاء وجه عىل وسار الثاني، البحر ونزل معه،
سباع ووحوشه املغناطيس، من حجارته الوادي وذلك آخر، له ما واٍد الجبل ذلك وتحت
أمىس حتى مكان إىل مكان من فيه وساح الجبل ذلك إىل بلوقيا فطلع ونمور، وأرانب
السمك من يأكل وسار البحر، بجانب الجبل ذلك قنن من قنة تحت فجلس املساء، عليه

البحر. يقذفه الذي الناشف
أن وأراد بلوقيا، عىل أقبل عظيم بنمر وإذا السمك، ذلك من يأكل جالس هو فبينما
املاء من قدميه فدهن ليفرتسه، عليه هاجًما فرآه النمر ذلك إىل بلوقيا فالتفت يفرتسه،
وكانت الظالم، يف املاء وجه عىل وسار النمر، ذلك من هربًا الثالث البحر ونزل معه، الذي
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فرأى عليها، فطلع جزيرة، عىل أقبل حتى سائًرا زال وما عظيم، ريح ذات سوداء ليلة
تعاىل، هللا وحمد وأكل األشجار، تلك ثمر من بلوقيا فأخذ ويابسة، رطبة أشجاًرا فيها

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك املساء. وقت إىل يتفرج فيها ودار
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يتفرج دائًرا يزل ولم الجزيرة، تلك يف يتفرَّج دار بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
جهاتها، يف يتأمل صار الصباح أصبح وملا الجزيرة، تلك يف فنام املساء، وقت إىل فيها
قدَميْه، ودهن البحر، شاطئ إىل َه توجَّ ذلك وبعد أيام، عرشة مدة فيها يتفرج يزل ولم
أرضها فرأى جزيرة، إىل وصل حتى ونهاًرا ليًال املاء وجه ومىشعىل الرابع، البحر يف ونزل
ساعة، فيها فتمىش الزرع، من وال الشجر، من يشء فيها وليس األبيض، الناعم الرمل من
يف ونزل قدَميْه دهن ذلك رأى فلما الرمل، ذلك يف معششة وهي الصقور وحشها فوجد
صغرية جزيرة عىل أقبل حتى ونهاًرا ليًال سائًرا زال وما املاء، فوق وسار الخامس، البحر
غريبة أشجار وفيها الذهب، منها يُصنَع التي العروق وفيها البلور، مثل وجبالها أرضها
وصار الجزيرة، تلك إىل بلوقيا فطلع الذهب، كَلْوِن وأزهارها سياحته، يف مثلها رأى ما
الجزيرة تلك يف تيضء األزهار صارت الظالم عليه جنَّ فلما املساء، وقت إىل فيها يتفرج
هي الجزيرة هذه يف التي األزهار إن وقال: الجزيرة، هذه من بلوقيا َب فتعجَّ كالنجوم،
الحجارة، تلك فتجتمع الرياح، فترضبها األرض عىل وتسقط الشمس، من تيبس التي

الذهب. منها ويصنعون فيأخذونها إكسريًا، وتصري
قدَميْه دهن الشمس طلوع وعند الصباح، وقت إىل الجزيرة تلك يف نام بلوقيا إن ثم
جزيرة، عىل أقبل حتى وأياًما ليايل وسار السادس، البحر ونزل معه، الذي املاء من
تلك وثمار كثرية، أشجار وعليهما جبلني، فيها فرأى ساعة، فيها وتمىشَّ عليها فطلع
أثمارها أخرى أشجاًرا فيها ورأى شعورها، من معلَّقة وهي اآلدميني، كرءوس األشجار
الصبار، مثل فواكه ولها النار، مثل د تتوقَّ أشجار وفيها أرجلها، من ُمعلَّقة خرض، طيور
وفواكه تبكي، فواكه بها ورأى بها؛ احرتق الفواكه تلك من نقطة عليه سقطت َمن وكلُّ
فرأى البحر، شاطئ إىل تمىش إنه ثم كثرية. عجائب الجزيرة تلك يف بلوقيا ورأى تضحك،
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الشجرة، تلك فوق طلع الظالم أظلم فلما العشاء، وقت إىل تحتها فجلس عظيمة، شجرة
بنات منه وطلع اختبط، قد بالبحر وإذا كذلك هو فبينما هللا، مصنوعات يف يتفكَّر وصار
تلك تحت أتني حتى ورسن املصباح، مثل تيضء جوهرة منهن واحدة كل يد ويف البحر،
هذه يف وهن عليهن، يتفرج بلوقيا فصار وطربن، ورقصن ولعبن، وجلسن الشجرة،
ونزل بلوقيا، منهن فتعجب البحر، نزلن أصبح فلما الصباح، إىل لعب يف يزلن ولم الحالة،
يزل ولم وسار، السابع البحر ونزل معه، الذي املاء من قدَميْه ودهن الشجرة، فوق من
قطع حتى ساحًال، وال واديًا وال برٍّا وال جزيرة، وال جبًال ينظر ال وهو شهرين مدة سائًرا
نيئًا ويأكله البحر، من السمك يخطف صار حتى عظيًما، جوًعا فيه وقاىس البحر، ذلك

جوعه. شدة من
وأنهارها كثرية، أشجارها جزيرة إىل انتهى حتى الحالة هذه عىل سائًرا يزل ولم
وقت يف ذلك وكان وشماًال، يمينًا ويتفرج فيها، يميش وصار الجزيرة تلك إىل فطلع غزيرة،
وإذا الشجرة، تلك من ليأكل يده فمد تفاح، شجرة عىل أقبل يتمىشحتى زال وما الضحى،
منها وأكلَت الشجرة، هذه إىل تقرَّبت إْن له: وقال الشجرة، تلك من عليه صاح بشخٍص
ذراًعا أربعون طوله طويًال، فرآه الشخص ذلك إىل بلوقيا فنظر نصفني. قسَمتْك شيئًا،
الشجرة، تلك عن وامتنع شديًدا، خوًفا منه خاف بلوقيا رآه فلما الزمان، ذلك أهل بذراع
آدم، ابن ألنك له: فقال الشجرة؟ هذه من األكل من تمنعني يشء ألي بلوقيا: له قال ثم
ومَلن أنت؟ يشء أي بلوقيا: له فقال الشجرة. من وأكل فعصاه هللا، عهد نيس آدم وأبوك
وهذه رشاهيا، اسمي أنا الشخص: له فقال اسمك؟ وما واألشجار؟ وهذه الجزيرة هذه
إن ثم الجزيرة. هذه عىل وكََّلني وقد أعوانه، من وأنا صخر، للملك والجزيرة األشجار
بلوقيا له فحكى البالد؟ هذه إىل أتيَت أين ومن أنت؟ َمن له: وقال بلوقيا سأل رشاهيا
فأكل األكل، من بيشء له جاء ثم تََخْف. ال رشاهيا: له فقال اآلِخر، إىل األول من حكايته
سائر هو فبينما أيام، عرشة مدة سائًرا يزل ولم وسار، َعه ودَّ ثم اكتفى، حتى بلوقيا
فسمع الغربة، تلك صوب بلوقيا فقصد الجو، يف عاقدة غربة نظر إذ ورمال جبال يف
عظيم واٍد إىل وصل حتى الغربة تلك نحو بلوقيا فمىش عظيًما، وهرًجا ورضبًا صياًحا
خيل عىل راكبني ناًسا فرأى الصياح، ذلك جهة يف بلوقيا َل تأمَّ ثم شهرين، مسرية طوله
مثل أصوات ولهم النهر، مثل صار حتى بينهم الدم جرى وقد بعضهم، مع يقتتلون وهم
عظيم، قتال يف وهم ونبال، وقيس الحديد، من وأعمدة وسيوف رماح أيديهم ويف الرعد،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك شديد. خوف فأخذه

476



٤٩٢ الليلة كانت فلام

يف وهم السالح بأيديهم الناس هؤالء رأى ملا بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
رأوه فلما رأوه، هم وإذا كذلك هو فبينما أمره، يف َ وتحريَّ شديد، خوف أخذه عظيم، قتال
بوا تعجَّ منه قربوا فلما منهم، طائفة إليه أتت ثم الحرب، وتركوا بعضهم، عن امتنعوا
أين وإىل أتيَت؟ أين ومن أنت؟ يشء أي له: وقال منهم، فارس إليه َم تقدَّ ثم خلقته، من
آدم، بني من أنا له: فقال بالدنا؟ إىل وصلت حتى الطريق هذه عىل دلََّك وَمن رائح؟
رأينا ما نحن الفارس: له فقال الطريق. عن تهُت ولكني ملسو هيلع هللا ىلص، محمد حبِّ يف هائًما وجئُت
بلوقيا إن ثم كالمه، ومن منه، يتعجبون وصاروا األرض. هذه إىل أتى وال ، قطُّ آدم ابن
له فقال الجان. من نحن الفارس: له فقال الخليقة؟ أيها أنتم يشء أي لهم: وقال سألهم
الوادي هذا اسم وما مسكنكم؟ وأين بينكم؟ الذي القتال سبب ما الفارس، أيها يا بلوقيا:
هللا يأمرنا عام كل ويف البيضاء، األرض مسكننا نحن الفارس: له فقال األرايض؟ وهذه
األرض وأين بلوقيا: له فقال الكافرين. الجان ونغازي األرض، هذه إىل نأتي أن تعاىل
األرض وهذه سنة، وسبعني خمسة بمسرية قاف جبل خلف الفارس: له فقال البيضاء؟
التسبيح سوى شغل لنا وما فيها، لنغازي إليها أتينا ونحن عاد، بن شداد أرض لها يقال
ينظرك حتى إليه معنا تروح أن إال يمكن وما صخر، امللك له يقال َمِلك ولنا والتقديس،

عليك. ويتفرَّج
من عظيمة خياًما بلوقيا فنظر منزلهم، أتوا حتى معهم وبلوقيا ساروا إنهم ثم
الحرير من منصوبة خيمة بينها ورأى تعاىل، هللا إال عددها يعلم ال األخرض الحرير
الذهب من وأوتادها األزرق، الحرير من وأطنابها ذراع، ألف مقدار واتساعها األحمر،
فإذا الخيمة، عىل أقبلوا حتى به ساروا إنهم ثم الخيمة، تلك من بلوقيا َب فتعجَّ والفضة،
امللك إىل بلوقيا فنظر صخر، امللك قدام أتوا حتى به دخلوا ثم صخر، امللك خيمة هي



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ملوك يمينه وعىل والجوهر، بالدر ع مرصَّ األحمر، الذهب من عظيم تخت عىل جالًسا فرآه
أن أمر صخر امللك رآه فلما وغريهم، الدولة وأرباب واألمراء الحكماء يساره وعىل الجان،
فردَّ يديه، بني األرض وقبََّل عليه وسلََّم بلوقيا َم فتقدَّ امللك، عند به فدخلوا عنده، به يدخلوا
بني صار حتى بلوقيا منه فدنا الرجل. أيها مني ادُن له: قال ثم السالم، صخر امللك عليه
بجانب كرسيٍّا له فنصبوا بجانبه، كرسيٍّا له ينصبوا أن صخر امللك أمر ذلك فعند يديه،
امللك إن ثم عليه. بلوقيا فجلس الكريس، ذلك عىل يجلس أن صخر امللك أمره ثم امللك،
فقال إرسائيل. بني من آدم بني من أنا له: فقال أنت؟ يشء أي له: وقال بلوقيا سأل صخر
األرض؟ هذه إىل أتيَت وكيف لك، جرى بما وأخربني حكايتك، يل احِك صخر: امللك له
صخر امللك َب فتعجَّ اآلِخر، إىل األول من سياحته يف له جرى ما جميع بلوقيا له فحكى
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٤٩٣ الليلة كانت فلام

يف له جرى ما بجميع صخر امللك أخرب ملا بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فأتوا بسماط، يأتوا أن الفراشني أمر ثم ذلك، من َب تعجَّ اآلِخر، إىل األول من سياحته
من وصواٍن الفضة، من وصواٍن األحمر، الذهب من بصواٍن أتوا إنهم ثم ومدوه، بسماط
وبعضها جمًال، عرشون فيها وبعضها مسالقة، خمسون فيها الصواني وبعض النحاس،
بلوقيا رأى فلما صينية؛ وخمسمائة ألف الصواني وعدد الغنم، من رأًسا خمسون فيها
تعاىل، هللا وحمد اكتفى، حتى معهم بلوقيا وأكل أكلوا، إنهم ثم العجب، غاية َب تعجَّ ذلك
عىل وصلُّوا تعاىل، هللا سبَّحوا ذلك بعد ثم فأكلوا، بفواكه وأتوا الطعام، رفعوا ذلك وبعد
أسألك أن أريد صخر: للملك وقال َب، تعجَّ محمد ِذْكَر بلوقيا سمع فلما ملسو هيلع هللا ىلص، محمد نبيه
أنتم؟ يشء أي ملك، يا بلوقيا: له فقال تريد. ما َسْل صخر: امللك له فقال مسائل. بعض
امللك له فقال وتحبوه؟ عليه تصلون ملسو هيلع هللا ىلصحتى محمًدا تعرفون أين ومن أصلكم؟ أين ومن
طبقة كل وبني بعض، فوق بعضها طبقات سبع النار خلق تعاىل هللا إن بلوقيا، يا صخر:
الذين املؤمنني لعصاة وأَعدَّها جهنم، األوىل الطبقة اسم وجعل عام، ألف مسرية وطبقة
الثالثة الطبقة واسم للكفار، وأَعدَّها لًظى، الثانية الطبقة واسم توبة، غري من يموتون
واسم إبليس، لقوم وأَعدَّها السعري، الرابعة واسم ومأجوج، ليأجوج وأَعدَّها الجحيم،
والنصارى، لليهود وأَعدَّها الحطمة، السادسة واسم الصالة، لتارك وأَعدَّها سقر، الخامسة
جهنم لعل بلوقيا: له فقال طبقات. السبع فهذه للمنافقني؛ وأَعدَّها الهاوية، السابعة واسم
أهون هي نعم، صخر: امللك قال الفوقانية. الطبقة هي ألنها الجميع؛ من عذابًا أهون
النار، من واٍد ألف سبعون جبل كل ويف النار، من جبل ألف فيها ذلك ومع عذابًا، الجميع
ويف النار، من قلعة ألف سبعون مدينة كل ويف النار، من مدينة ألف سبعون واٍد كل ويف
كل ويف النار، من تخت ألف سبعون بيت كل ويف النار، من بيت ألف سبعون قلعة كل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

من عذابًا أهون بلوقيا يا النار طبقات جميع يف وما العذاب، من نوع ألف سبعون تخت
هللا إال العذاب أنواع من فيه عددها يعلم فال الباقي وأما األوىل، الطبقة هي ألنها عذابها؛

تعاىل.
غشيته من أفاق فلما عليه، مغشيٍّا وقع صخر امللك من الكالم هذا بلوقيا سمع فلما
واعلم تََخْف، ال بلوقيا، يا صخر: امللك له فقال حالنا؟ يكون كيف ملك، يا وقال: بكى
َمن وكل ملسو هيلع هللا ىلص، محمد ألجل معتوق وهو النار، تحرقه لم محمًدا يحب كان َمن كلَّ أن
هللا خلق ما وأول النار، من تعاىل هللا فخلقنا نحن وأما النار، منه تهرب ِملَّته عىل كان
مليت، اسمه واآلَخر خليت، اسمه أحدهما جنوده؛ من شخصني خلق جهنم يف املخلوقات
صورة عىل مليت ذنب وكان ذئب، صورة عىل ومليت أسد، صورة عىل خليت وجعل
هيئة يف مليت وذنب حية، هيئة يف وهو ذكر صورة عىل خليت وذنب أبلق، ولونها األنثى،
مع يجتمعا أن ذنبَيْهما تعاىل هللا أمر ثم سنة، عرشين مسرية خليت ذنب وطول سلحفاة،
َمن بها هللا ليعذِّب النار يف ومسكنها وعقارب حيات منهما فتواَلَد ويتناَكَحا، بعضهما،
ذنبَْي تعاىل هللا أمر ذلك بعد ثم وتكاثروا، تناسلوا والعقارب الحيات تلك إن ثم يدخلها،
من مليت ذنب فحمل وتناَكَحا، فاجتمَعا مرة، ثاني ويتناَكَحا يجتمَعا أن ومليت خليت
كربوا فلما كربوا، حتى فرتبوا إناث، وسبع ذكور، سبعة ولدت وضعت فلما خليت، ذنب
وتلك دودًة، فصار والده، عىص منهم واحًدا إال والدهم وأطاعوا بالذكور، اإلناث َج تزوَّ
إىل ارتفع حتى تعاىل هللاَ عبََد فإنه املقربني، من وكان تعاىل، هللا لعنه إبليس هي الدودة
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك املقرَّبني. رئيس وصار الرحمن، من وتقرََّب السماء،
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٤٩٤ الليلة كانت فلام

وملا املقربني، رئيس وصار تعاىل، هللا عبد كان إبليس أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هللا فطرده ذلك، من فامتنع له، بالسجود إبليس أمر السالم عليه آدم تعاىل هللا خلق
الجان فهم قبلهم الذين ذكور الستة وأما الشياطني، منه جاءت تناَسَل فلما ولعنه، تعاىل
صخر، امللك كالم من بلوقيا َب فتعجَّ بلوقيا. يا أصلنا وهذا نسلهم، من ونحن املؤمنون،
له فقال بالدي. إىل ليوصلني أعوانك من واحًدا تأمر أن منك أريد ملك، يا قال: إنه ثم
إْن بلوقيا يا ولكن تعاىل، هللا أمرنا إْن إال ذلك من شيئًا نفعل أن نقدر ما صخر: امللك
أن وآمرها ظهرها، عىل وأركبك خييل، من فرًسا لك أُحِرض فإني عندنا، من الذهاب شئَت
براخيا، اسمه ملك جماعة يالقيك حكمي آِخر إىل وصلَت فإذا حكمي، آِخر إىل بك تسري
عليه نقدر الذي وهذا إلينا، ويرسلونها فوقها، من ويُنِزلونك فيعرفونها، الفرس فينظرون

غري. ال
له يأتوا أن امللك فأمر تريد. ما افعل للملك: وقال بكى الكالم هذا بلوقيا سمع فلما
ظهرها، فوق من تنزل أن احذر له: وقالوا ظهرها، عىل وأركبوه بالفرس له فأتوا بالفرس،
حتى السكون مع عليها راكبًا استِمرَّ بل أهلَكتْك، ذلك فعلَت فإن وجهها، يف ترضبها أو
ثم وطاعة. سمًعا بلوقيا: لهم فقال سبيلك. حال إىل وُرْح ظهرها عن فانزل بك، تقف
صخر، امللك مطبخ عىل إال سريه يف يمر ولم طويلة، مدة الخيام يف وسار الفرس، ركب
فلما تحتها، من تلتهب والنار جمًال، خمسون قدر كل يف معلَّقة، قدور إىل بلوقيا فنظر
فنظر فيها، والتأمل التعجب وأكثر منها، َب وتعجَّ َلها تأمَّ وكربها، القدور تلك بلوقيا رأى
له يجيئوا أن فأمر جائع، أنه نفسه يف امللك فظنَّ املطبخ، من متعجبًا فرآه امللك إليه
إنه ثم الفرس، ظهر عىل خلفه وربطوهما مشويني بجملني له فجاءوا مشويني، بجملني
بلوقيا عنها فنزل الفرس، فوقف صخر، امللك حكم آِخر إىل وصل حتى وسار ودَّعهم
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فأخذوها فعرفوها، الفرس ونظروا إليه، أتوا برجال وإذا ثيابه، من السفر تراب ينفض
براخيا امللك عىل بلوقيا دخل فلما براخيا، امللك إىل وصلوا حتى معهم وبلوقيا وساروا
عظيم، صيوان يف جالًسا فرآه امللك إىل نظر بلوقيا إن ثم السالم، عليه فردَّ عليه، سلََّم
يدنو أن بلوقيا أمر امللك إن ثم وشماله، يمينه عىل الجان وملوك وأبطال، عساكر وحوله
إىل بلوقيا فنظر بالسماط، يأتوا أن وأمر بجانبه، امللك فأجلسه إليه، بلوقيا َم فتقدَّ منه،
حتى براقيا وأكل أكلوا األطعمة حرضت وملا صخر، امللك حال مثل فرآه براخيا، امللك حال
براخيا امللك إن ثم فأكلوا، بالفاكهة وأتوا األطعمة رفعوا إنهم ثم تعاىل. هللا وحمد اكتفى
براخيا امللك فقال يومني. مدة من له: فقال صخر؟ امللك فارْقَت متى له: وقال بلوقيا سأل
سبعني مسرية قال: ال. قال: اليومني؟ هذين يف سافْرَت يوم كم مسافة أتدري لبلوقيا:
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اليومني هذين يف سافرت إنك لبلوقيا: قال براخيا امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أن وأرادت آدم، ابن أنك وعلمت منك، فزعت الفرس ركبت ملا ولكنك شهًرا، سبعني مسرية
براخيا امللك من الكالم هذا بلوقيا سمع فلما الجملني. بهذين فأثقلوها ظهرها، عن ترميك
جرى بما أخربني لبلوقيا: قال براخيا امللك إن ثم السالمة، عىل تعاىل هللا وحمد َب، تعجَّ
إىل وأتى ساح وكيف له، جرى ما جميع بلوقيا له فحكى البالد؟ هذه إىل أتيَت وكيف لك،

شهرين. مدة عنده بلوقيا ومكث منه، َب تعجَّ كالمه امللك سمع فلما البالد، هذه
من أريد لها: قال ثم العجب، غاية َب تعجَّ الحيات ملكة كالم حاسب سمع فلما
أروح حتى األرض وجه إىل يُخِرجني أن أعوانك من أحًدا تأمري أن وإحساِنك فضِلك
وجه إىل خرجت متى أنك اعلم الدين، كريم حاسب يا الحيات: ملكة له فقالت أهيل. إىل
أموت ُغْسلك من تفرغ ما وبمجرد وتغتسل، الحمام تدخل ثم أهلك، إىل تروح األرض
عمري، طول الحمام أدخل ما لك أحلف أنا حاسب: فقال ملوتي. سببًا يكون ذلك ألن أنا؛
ما يمني مائة يل حلفَت لو الحيات: ملكة له فقالت بيتي. يف أغتسل الُغْسل عيلَّ وجب وإذا
هللا عاَهَد قد آدم أباك إلن عهد؛ لك ما آدم ابن أنك واعلم يكون، ال هذا فإن أبًدا، أصدقك
ذلك وبعد مالئكته، له وأسجد صباًحا، أربعني طينته خمر تعاىل هللا وكان عهده، ونقض

ربه. أمر وخاَلَف ونسيه العهد نكث
لها قال ثم أيام، عرشة مدة يبكي ومكث وبكى، سكت الكالم ذلك حاسب سمع فلما
اعلم له: فقالت براخيا. امللك عند شهرين قعوده بعد لبلوقيا جرى بالذي أخربيني حاسب:
حتى ونهاًرا ليًال الرباري يف وسار َعه، ودَّ براخيا امللك عند قعوده بعد بلوقيا أن حاسب يا
الجبل، ذلك عىل جالًسا عظيًما ملًكا فوقه فرأى الجبل ذلك فطلع عاٍل، جبٍل إىل وصل
أبيض، يشء فيه مكتوب لوح امللك ذلك يدي وبني محمد، عىل ويصيل تعاىل هللا يذكر وهو
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ممدود واآلَخر باملرشق، ممدود أحدهما جناحان؛ وله اللوح، يف ينظر وهو أسود، ويشء
له: وقال بلوقيا سأل امللك إن ثم السالم. عليه فَردَّ عليه، وسلََّم بلوقيا عليه فأقبََل باملغرب،
من آدم بني من أنا بلوقيا: فقال اسمك؟ وما رائح؟ أين وإىل أتيَت؟ أين ومن أنت؟ َمن
لك جرى الذي ما فقال: بلوقيا. واسمي ملسو هيلع هللا ىلص، محمد حب يف سائح وأنا إرسائيل، بني قوم
فلما سياحته؛ يف رأى وما له، جرى ما جميع بلوقيا له فحكى األرض؟ هذه إىل مجيئك يف
أنت أخربني وقال: امللك سأل بلوقيا إن ثم منه، َب تعجَّ الكالم ذلك بلوقيا من امللك سمع
له فقال اسمك؟ وما فيه، أنت الذي األمر هذا وما فيه، مكتوب يشء وأي اللوح، بهذا اآلَخر
القيامة. يوم إىل شغيل وهذا والنهار، الليل بترصيف موكَّل وأنا ميخائيل، اسمي أنا امللك:
ِخْلقته. وِعَظم هيبته، ومن امللك، ذلك صورة ومن منه، َب تعجَّ الكالم ذلك بلوقيا سمع فلما
فتمىشَّ عظيم، مرج إىل وصل حتى ونهاًرا ليًال وسار امللك، ذلك ودََّع بلوقيا إن ثم

املرج ذلك من بلوقيا فتعجب كثرية؛ أشجاًرا ورأى أنهر، سبعة فيه فرأى املرج، ذلك يف
مالئكة، أربعة الشجرة تلك وتحت عظيمة، شجرة فيه فرأى جوانبه، يف وسار العظيم،
والثاني آدم، بني صورة صورته منهم واحًدا فرأى ِخْلقتهم، إىل ونظر بلوقيا إليهم َم فتقدَّ
وهم ثور، صورة صورته والرابع طري، صورة صورته والثالث وحش، صورة صورته
نبيك وبجاه ك بحقِّ وموالي، وسيدي إلهي منهم: كلٌّ ويقول تعاىل، هللا بِذْكر مشغولون
قدير. يشء كل عىل إنك وتسامحه؛ صورتي عىل خلقته مخلوق لكل تغفر أن ملسو هيلع هللا ىلص محمد
إىل وصل حتى ونهاًرا ليًال عندهم من وسار َب، تعجَّ الكالم ذلك منهم بلوقيا سمع فلما
ويقدِّسه، تعاىل هللا يسبِّح جالس وهو عظيًما، ملًكا هناك فرأى فوقه فطلع قاف، جبل
هذا يف هو فبينما ونرش، وطي وبسط، قبض يف امللك ذلك ورأى ملسو هيلع هللا ىلص، محمد عىل ويصيلِّ
أين وَمن أنت؟ يشء أي له: وقال السالم، عليه امللك فردَّ عليه، وسلََّم بلوقيا أقبل إذ األمر
واسمي آدم، بني من إرسائيل، بني من أنا بلوقيا: فقال اسمك؟ وما رائح؟ أين وإىل أتيت؟
جرى ما جميع له وحكى طريقي. يف تهت ولكن ملسو هيلع هللا ىلص، محمد حب يف سائح وأنا بلوقيا،
هذا وما الجبل؟ هذا وما أنت؟ َمن له: وقال امللك سأل حكايته، من بلوقيا فرغ فلما له،
وكل بالدنيا، املحيط قاف جبل هذا أن بلوقيا يا اعلم امللك: له فقال فيه؟ أنت الذي الشغل
زلزلة، من شيئًا األرض بتلك تعاىل هللا أراد فإذا يدي، يف قبضتها الدنيا يف هللا خلقها أرض
أن واعلم مكاني، يف وأنا فأفعل أفعله، أن أمرني صلح، أو قتال، أو خصب، أو قحط، أو

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األرض. بعروق قابضة يدي
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األرض. بعروق قابضة يدي أن واعلم لبلوقيا: قال امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قال فيها؟ أنت التي األرض هذه غري أرًضا قاف جبل يف هللا خلق هل للملك: بلوقيا فقال
وأسَكنَها تعاىل، هللا إال اتساعها قدر يعلم وما الفضة، مثل بيضاء أرًضا خلق نعم، امللك:
ليلة كل ويف ملسو هيلع هللا ىلص، محمد عىل الصالة من واإلكثار والتقديس التسبيُح ورشبُهم أكلُهم مالئكة
الصباح، وقت إىل الليل طول تعاىل هللا ويدعون ويجتمعون الجبل، هذا إىل يأتون جمعة
َمن ولكل ملسو هيلع هللا ىلص، محمد أمة من للمذنبني والعبادات والتقديس التسبيح ذلك ثواَب ويهدون

القيامة. يوم إىل حالهم وهذا الجمعة، ُغْسَل اغتسل
امللك: فقال قاف؟ جبل خلف جباًال هللا خلق هل له: وقال امللك سأل بلوقيا إن ثم
الذي وهو والربد، الثلج من وهو عام، خمسمائة مسرية قدره جبل قاف جبل خلف نعم،
جبل وخلف جهنم، نار حر من الدنيا َالحرتقت الجبل ذلك ولوال الدنيا، عن جهنم حرَّ ردَّ
ومنها الذهب، من هو ما منها مرة، أربعني الدنيا قدر منها أرض كل أرًضا، أربعون قاف
هللا وأسكن األرايضلون، تلك أرضمن ولكل الياقوت، من هو ما ومنها الفضة، من هو ما
ويدعون والتكبري، والتهليل والتقديس، التسبيح سوى لهم شغَل ال األرايضمالئكة تلك يف
أن لوقيا يا واعلم نهاًرا؛ وال ليًال وال آدم، وال حواء يعرفون وال ملسو هيلع هللا ىلص، محمد ألمة تعاىل هللا
وال أوصافه يعلم ال املالئكة من ملًكا هللا وخلق بعض، فوق بعضها طباق، سبع األرايض
ذلك تحت تعاىل هللا وخلق كاهله، عىل أرايض السبع حامل وهو ، وجلَّ عزَّ هللا إال قدره
النور ذلك تحت تعاىل هللا وخلق نوًرا، الصخرة تلك تحت تعاىل هللا وخلق صخرة، امللك
السالم عليه عيىس تعاىل هللا أعلم وقد عظيًما، بحًرا الحوت ذلك تحت هللا وخلق حوتًا،
من َمَلًكا تعاىل هللا فأمر إليه. أنظر حتى الحوت ذلك أَِرني رب، يا له: فقال الحوت، بذلك
عليه عيىس إىل امللك ذلك فأتى ينظره، حتى الحوت إىل به ويروح عيىس يأخذ أن املالئكة
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فنظر الحوت. إىل عيىس يا انظر له: وقال الحوت، فيه الذي البحر به وأتى وأخذه، السالم
وقع عيىس ذلك رأى فلما الربق، مثل عيىس عىل الحوت فَمرَّ يََره، فلم الحوت إىل عيىس
وهل الحوت؟ رأيت هل عيىس، يا له: وقال عيىس إىل هللا أوحى أفاق فلما عليه، مغشيٍّا
نوٌر عيلَّ مرَّ ولكن رأيته، ما رب يا وجاللك وعزتك عيىس: فقال وعرضه؟ طوله علمت
ذلك عيىس، يا هللا: فقال النور. ذلك شأن ما أعرف ولم أيام، ثالثة مسافة قدره عظيم
كل يف أنني عيىس يا واعلم النور، رأس هو إنما أيام ثالثة مسافة وقدره عليك مرَّ الذي
تعاىل. هللا قدرة من َب تعجَّ الكالم ذلك سمع فلما الحوت. ذلك مثل حوتًا أربعني أخلق يوم
الحوت؟ فيه الذي البحر تحت هللا خلق يشء أي له: وقال امللك سأل بلوقيا إن ثم
هللا وخلق ناًرا، الهواء تحت هللا وخلق عظيًما، هواءً البحر تحت هللا خلق امللك: له فقال
ما جميع َالبتلعت تعاىل هللا من الحية تلك خوف ولوال فلق، اسمها عظيمة حية النار تحت
الصباح شهرزاد وأدرك امللك. بذلك تحس ولم حمله، وما وامللك والنار الهواء من فوقها

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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من خوفها ولوال الحية: وصف يف لبلوقيا قال امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بذلك، تحس ولم حمله، وما وامللك والنار، الهواء من فوقها ما جميع َالبتلعت تعاىل هللا
فاحفظيها. أمانة عندك أُودِع أن منك أريد أني إليها أوحى الحية تلك تعاىل هللا خلق وملا
هللا فأدخل فاها، ففتحت فاِك. افتحي الحية: لتلك هللا فقال تريد. ما افعل الحية: فقالت
هللا يأمر القيامة، يوم جاء فإذا القيامة. يوم إىل جهنم احفظي لها: وقال بطنها، يف جهنم
أن جهنم تعاىل هللا ويأمر املحرش، إىل جهنم بها يقودون سالسل ومعهم يأتوا أن مالئكته

الجبال. من أكثر كبار رشر منها ويطري فتفتحها أبوابها، تفتح
إىل وسار امللك، ودََّع إنه ثم شديًدا، بكاءً بكى امللك من الكالم ذلك بلوقيا سمع فلما
فلما مقفول، عظيم باب وعندهما جالسني، فرآهما شخصني عىل أقبل حتى الغرب ناحية
عليهما فسلََّم ثور، صورة صورته واآلَخر أسد، صورة صورته أحدهما رأى منهما قرب
أين وإىل أتيت؟ أين من أنت؟ يشء أي له: وقاال سأاله إنهما ثم السالم، عليه ا فردَّ بلوقيا،
عن تهت ولكن ملسو هيلع هللا ىلص، محمد حب يف سائح وأنا آدم، بني من أنا بلوقيا: لهما فقال رائح؟
عندكما؟ الذي الباب هذا وما أنتما، يشء أي لهما: وقال سألهما، بلوقيا إن ثم طريقي.
والتقديس التسبيح سوى شغل لنا وما تراه، الذي الباب هذا حراس نحن له: فقاال
داخل يشء أي لهما: وقال َب، تعجَّ الكالم هذا بلوقيا سمع فلما ملسو هيلع هللا ىلص. محمد عىل والصالة
حتى الباب هذا يل تفتَحا أن الجليل ربكما بحق لهما: فقال ندري. ال فقاال: الباب؟ هذا
من أحٌد فتحه عىل يقدر وال الباب، هذا نفتح أن نقدر ما له: فقاَال داخله. يشء أي أنظر

السالم. عليه جربيل األمني إال املخلوقني،
ليفتح جربيل باألمني ائتني رب، يا وقال: تعاىل، هللا إىل َع ترضَّ ذلك بلوقيا سمع فلما
إىل ينزل أن جربيل األمني وأمر دعاءه، هللا فاستجاب داخله. ما أنظر حتى الباب هذا يل
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وسلََّم بلوقيا إىل جربيل فنزل بلوقيا، ينظره حتى البحرين مجمع باب ويفتح األرض،
هللا فإن الباب، هذا إىل ادخل لبلوقيا: قال جربيل إن ثم وفتحه. الباب ذلك إىل وأتى عليه،
السماء، إىل وارتفع الباب قفل جربيل إن ثم فيه، وسار بلوقيا فدخل لك. أفتحه أن أمرني
البحر ذلك وحول حلو، ونصفه مالح، نصفه عظيًما، بحًرا الباب داخل يف بلوقيا ورأى
الجبلني، هذين عىل أقبل حتى بلوقيا وسار األحمر، الياقوت من الجبالن وهذان جبالن،
فردُّوا عليهم، سلََّم بلوقيا رآهم فلما والتقديس، بالتسبيح مشغولني مالئكة فيهما فرأى
مكان هذا إن املالئكة: له فقال الجبلني، هذين وعن البحر عن بلوقيا فسألهم السالم، عليه
إىل ونسوقه املاء هذا نقسم ونحن الدنيا، يف بحر كلَّ يمد البحر هذا وإن العرش، تحت
ليحفَظا خلقهما الجبالن وهذان الحلوة، لألرض والحلو املالحة، لألرض املالح األرايض؛

القيامة. يوم إىل أمرنا وهذا املاء، هذا
حكايته بلوقيا لهم فحكى رائح؟ أين وإىل أقبلت، أين من له: وقالوا سألوه إنهم ثم
هذا ظهر عىل هنا اطلع له: فقالوا الطريق، عن سألهم بلوقيا إن ثم اآلِخر، إىل األول من
ليًال البحر ظهر عىل وسار وودَّعهم قدَميْه، ودهن معه، الذي املاء من بلوقيا فأخذ البحر.
إليه فأتى البحر، ظهر عىل سائًرا مليًحا شابٍّا ينظر هو وإذا سائر هو فبينما ونهاًرا،
عىل سائرين مالئكة أربعة رأى الشاب فاَرَق ملا بلوقيا إن ثم السالم، عليه فردَّ عليه، وسلَّم
وصلوا فلما طريقهم، يف ووقف بلوقيا َم فتقدَّ الخاطف، الربق مثل وسريهم البحر، وجه
ومن اسمكم؟ ما الجليل، العزيز بحق أسألكم أن أريد لهم: وقال بلوقيا، عليهم سلََّم إليه
إرسافيل، اسمه والثاني جربيل، اسمي أنا منهم: واحد فقال تذهبون؟ أين وإىل أنتم؟ أين
وذلك عظيم، ثعبان املرشق يف ظهر وقد عزرائيل، اسمه والرابع ميكائيل، اسمه والثالث
ونرميه ونمسكه إليه نروح أن تعاىل هللا أمرنا وقد أهلها، وأكل مدينة، ألف خرََّب الثعبان
إىل وصل حتى ونهاًرا ليًال عادته عىل وسار ِعَظمهم، ومن بلوقيا، منهم َب فتعجَّ جهنم. يف
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ساعة. فيها وتمىشَّ عليها فطلع جزيرٍة،
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شابٍّا فرأى ساعة، فيها وتمىش الجزيرة، إىل طلع بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وهو مبنيَّنْي، قربين بني جالًسا رآه بلوقيا منه قرب فلما وجهه، من يلوح والنور مليًحا،
الشاب، سأل بلوقيا إن ثم السالم، عليه فردَّ عليه، وسلَّم بلوقيا إليه فأتى ويبكي، ينوح
وما بينهما؟ جالس أنت اللذان املبنيان القربان هذان وما اسمك؟ وما شأنك؟ ما له: وقال
من ثيابَه بلَّ حتى شديًدا بكاءً وبكى بلوقيا، إىل الشاب فالتفت فيه؟ أنت الذي البكاء هذا
تجلس أن وأحب غريبة، وقصتي عجيبة، حكايتي أن أخي يا اعلم لبلوقيا: وقال دموعه،
اسمك، وما املكان، هذا إىل مجيئك سبب وما عمرك، يف رأيَت ما يل تحكي حتى عندي
بجميع وأخربه الشاب عند بلوقيا فجلس حكايتي. اآلَخر أنا لك وأحكي رائح، أين وإىل
فتح وكيف وخلفه، والده مات كيف وأخربه اآلِخر، إىل األول من سياحته يف له وقع ما
تعلََّق وكيف ملسو هيلع هللا ىلص، محمد صفة فيه الذي الكتاب رأى وكيف الصندوق، فيها ورأى الخلوة
له: قال ثم إليه، وصل أن إىل له وقع ما بجميع وأخربه حبه، يف سائًحا وطلع به، قلبه
الشاب سمع فلما ذلك. بعد عيلَّ يجري بالذي أدري وما أعلم، وهللا بتمامها، حكايتي وهذه
السيد رأيُت أني بلوقيا يا اعلم عمرك؟ يف رأيَت يشء أي مسكني، يا له: وقال َد، تنهَّ كالَمه
وأريد غريبة، وقصتي عجيبة، وحكايتي يُحَىص، وال يَُعدُّ ال شيئًا ورأيُت زمانه، يف سليمان

هنا. قعودي بسبب وأخربك حكايتي، لك أحكي حتى عندي تقعد أن منك
عليِك باهلل الحيات، ملكة يا وقال: َب، تعجَّ الحية من الكالم هذا حاسب سمع فلما
ال أنني يمينًا لك وأحلف األرض، وجه إىل يُخِرجني أن خدمك أحد وتأمري تعتقيني، أن
سمع فلما يمينك. يف أصدقك وال يكون، ال األمر هذا إن فقالت: عمري. طول الحمام أدخل
لها: وتقول امللكة، عند له تستشفع وصارت ألجله، جميًعا الحيات وبكت بكى، ذلك منها
يدخل لن أنه يمينًا لك ويحلف األرض، وجه إىل تُخِرجه أن إحدانا تأمري أن منك نريد
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ذلك منهن يمليخا سمعت فلما يمليخا، اسمها الحيات ملكة وكانت عمره. طول الحمام
األرض، وجه إىل تُخِرجه أن حية أمرت ثم لها، فحلف وحلَّفته، حاسب عىل أقبلت الكالم
أن منك أريد الحيات: مللكة قال لتُخِرجه الحية تلك أتت فلما تُخِرجه، أن وأرادت فأتته
اعلم فقالت: القربين. بني جالًسا ورآه بلوقيا، عنده قعد الذي الشاب حكاية يل تحكي
أن ألجل آِخرها إىل أولها من حكايته له وحكى الشاب، عند جلس بلوقيا أن حاسب يا
القربين. بني قعوده سبَب ويعرِّفه عمره، يف له جرى بما ويُخِربه قصته، اآلَخر له يحكي
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وأي الشاب: له قال حكايته للشاب حكى ملا بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ال عجائب ورأيت زمانه، يف سليمان السيد رأيت أنا مسكني؟ يا العجائب من رأيَت يشء
عىل يحكم وكان طيغموس، امللك له يقال ملًكا كان أبي أن أخي يا واعلم تُحَىص، وال تَُعدُّ
مائة عىل يحكم منهم بهلوان كل بهلوان، آالف عرشة وهم شهالن، بني وعىل كابل، بالد
املرشق من املال له ويُحَمل سالطني، سبعة عىل يحكم وكان بأسوارها، قلعة ومائة مدينة،
امُلْلك بذلك عليه وَمنَّ هذا، كل تعاىل هللا أعطاه وقد حكمه، يف عادًال وكان املغرب، إىل
ملكه يف ليخلفه ذكًرا ولًدا هللا يرزقه أن عمره يف مراده وكان ولد، له يكن ولم العظيم،
األيام، من يوًما والتقويم، املعرفة وأرباب ِمني، واملنجِّ العلماء طلب أنه فاتفق موته، بعد
ففتح ملكي؟ يف فيخلفني ذكًرا ولًدا عمري يف هللا يرزقني وهل طالعي، انظروا لهم: وقال
أنك امللك أيها اعلم له: قالوا ثم الكواكب، من وناظره طالعه وحسبوا الكتب، مون املنجِّ
ذلك طيغموس سمع فلما خراسان. ملك بنت من إال الولد ذلك يكون وال ذكًرا، ولًدا تُرَزق
وذهبوا يُحَىص، وال يَُعدُّ ال كثريًا ماًال والحكماء ِمني املنجِّ وأعطى شديًدا، فرًحا فِرَح منهم
بألف مقوًما عظيًما، بهلوانًا وكان كبري، وزير طيغموس امللك عند وكان سبيلهم، حال إىل
بالد إىل للسفر َز تتجهَّ أن منك أريد وزير، يا له: فقال زار، عني اسمه وكان فارس،
عني لوزيره طيغموس امللك وحكى خراسان، ملك بهروان امللك بنت يل وتخطب خراسان،
من ذهب طيغموس امللك من الكالم ذلك الوزير سمع فلما مون، املنجِّ به أخربه ما زار
والجيوش. واألبطال بالعساكر املدينة خارج إىل برز ثم للسفر؛ َز وتجهَّ وساعته، وقته

ألًفا َز جهَّ فإنه طيغموس، امللك أمر من كان ما وأما الوزير، أمر من كان ما هذا
واملعادن، والفضة والذهب واليواقيت، واللؤلؤ والجواهر الحرير، من حمل وخمسمائة
عني وزيره إىل وسلََّمها والبغال، الِجمال عىل َلها وحمَّ العرس آلة من كثريًا شيئًا َز وجهَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

جمعنا قد أننا واعلم بهروان، امللك عىل فالسالم بعد، «أما مضمونه: كتابًا له وكتب زار،
الولد ذلك يكون وال ذكًرا، ولًدا نُرَزق أننا فأخربونا التقاويم، وأرباب والحكماء مني املنجِّ
العروس، آلة من كثرية أشياء ومعه زار، عني الوزير لك ْزُت جهَّ قد أنا وها بنتك، من إال
أن فضلك من وأريد العقد، قبول يف ووكَّْلتُه املسألة، هذه يف مقامي وزيري أقمت وإني
من فعلته وما إمهاًال، وال إهماًال ذلك يف تُبِدي وال حاجتي، فإنها حاجته، للوزير تقيض
قد هللا أن بهروان ملك يا واعلم ذلك. يف املخالفة من والحذر منك، مقبول فهو الجميل
بنتك تزوَّْجُت وإذا عظيًما، ُمْلًكا وأعطاني شهالن، بني عىل وملََّكني كابل، بمملكة عيلَّ َمنَّ
وهذا املال، من يكفيك ما سنة كل يف إليك وأُرِسل واحًدا، شيئًا امُلْلك يف وأنت أنا أكون

منك.» قصدي
بالد إىل بالسفر وأمره زار، عني لوزيره وناوله الكتاب، ختم طيغموس امللك إن ثم
وزير بقدوم فأعلموه بهروان، امللك مدينة قرب إىل وصل حتى الوزير فسافر خراسان،
َز وجهَّ للمالقاة، دولته أمراء َز جهَّ الكالم بذلك بهروان امللك سمع فلما طيغموس، امللك
مالقاة إىل بالسري وأمرهم الخيل، ألجل عليًقا وأعطاهم ذلك، وغري ورشبًا، أكًال معهم
ونزلت األحمال، وحطوا الوزير، عىل أقبلوا حتى وساروا األحمال، لوا فحمَّ زار، عني الوزير
وهم أيام عرشة مدة املكان ذلك يف ومكثوا بعض، عىل بعضهم وسلََّم والعساكر، الجيوش
مقابلة إىل بهروان امللك وطلع املدينة، إىل هوا وتوجَّ ركبوا ذلك بعد ثم ورشب، أكل يف
الوزير إن ثم القلعة. إىل به َه وتوجَّ وأخذه عليه، وسلََّم وعانََقه طيغموس، امللك وزير
بهروان، امللك فأخذه الكتاب، وأعطاه بهروان، للملك األموال وجميع والتحف األحمال َم قدَّ
بما أبِرشْ له: وقال بالوزير َب ورحَّ شديًدا، فرًحا وفرح معناه، وفهم فيه، ما وعرف وقرأه
إىل وقته من بهروان امللك وذهب إياها. ألعطيتُه روحي طيغموس امللك طلب ولو تريد،
وأدرك شئَت. ما افعل له: فقالوا فيه، واستشارهم األمر بذلك وأعَلَمهم وأقاربه، وأمها بنته
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ما افعل له: فقالوا وأقاربها، وأمها البنت استشار امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الوزير ومكث حاجته، بقضاء وأعلمه زار، عني الوزير إىل رجع بهروان امللك إن ثم تريد.
تنعم أن منك نريد إننا للملك: الوزير قال ذلك بعد ثم شهرين، مدة بهروان امللك عند
بإقامة أمر ثم وطاعًة. سمًعا للوزير: امللك فقال بالدنا. إىل ونروح فيه، أتيناك بما علينا
وجميع وزرائه، بإحضار أمر ذلك وبعد به، أمرهم ما ففعلوا الجهاز، وتجهيز العرس
فحرضوا والقسيسني، الرهبان بإحضار أمر ثم جميًعا، فحرضوا دولته، أكابر من األمراء
الهدايا من بنته وأعطى السفر، آلة بهروان امللك َ وهيَّأ طيغموس، للملك البنت عقد وعقدوا
زينة، بأحسن وزيَّنَها املدينة، ة أِزقَّ بفرش وأمر الوصف، عنه يكلُّ ما واملعادن والتحف
طيغموس امللك إىل الخرب وصل فلما بالده، إىل بهروان امللك ببنت زار عني الوزير وسافر
وأزال بهروان، امللك بنت عىل دخل طيغموس امللك إن ثم املدينة، وزينة الفرح بإقامة أمر
ذكًرا ولًدا وضعت أشهرها ْت تمَّ وملا منه، علقت حتى قالئل أيام عليها مضت فما بكارتها،
مليًحا، ذكًرا ولًدا وضعت زوجته أن طيغموس امللك علم فلما تمامه، ليلة يف البدر مثل
أن منكم أريد لهم: وقال التقاويم، وأرباب مني واملنجِّ الحكماء وطلب شديًدا، فرًحا فرح
فحسب عمره، يف يلقاه بما وتخربوني الكواكب، من وناظره املولود، هذا طالع تنظروا
عمره أول يف له يحصل ولكنه سعيًدا، الولد فرأوا وناظره، طالعه واملنجمون الحكماء
َمِلًكا وصار كثريًا، خريًا رأى بعدها عاش فإْن سنة، عرشة خمس بلوغه عند وذلك تعب،
سبيل فال مات وإْن هنيئًا، عيًشا وعاش ضده، وهلك سعده، وعظم أبيه، من أعظم عظيًما

أعلم. وهللا فات، ما إىل
للمراضع وسلَّمه جانشاه، وسماه شديًدا، فرًحا فرح الخرب ذلك امللك سمع فلما
يقرأ وصار القراءة، أبوه علََّمه سنني خمس العمر من بلغ فلما تربيته، وأحسن والدايات



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

للصيد يركب وجعل سنني، سبع من أقل يف والرضب والطعن الحرب وعلََّمه اإلنجيل، يف
سمع كلما أبوه وصار الفروسية، آالت جميع يف كامًال عظيًما بهلوانًا وصار والقنص،
امللك أن األيام من يوم يف فاتفق شديًدا، فرًحا فرح الحرب آالت جميع يف بفروسيته
امللك وركب والجيوش العسكر فطلعت والقنص، للصيد يركبوا أن عسكره أمر طيغموس
والقنص بالصيد واشتغلوا والقفار، الرباري إىل وساروا جانشاه، وابنه هو طيغموس
نظر فلما امه، قدَّ ورشدت اللون، عجيبة غزالة لجانشاه فسنحت الثالث، اليوم عرص إىل
هاربة، وهي وراءها الجري يف وأَرسَع تبعها، قدامه شاردة وهي الغزالة تلك إىل جانشاه
سيدهم إىل نظروا فلما جانشاه، إثر يف وذهبوا طيغموس، مماليك من مماليك سبعة فانتبذ
زالوا وما سوابق، خيل عىل وهم وراءه ُمِرسعني راحوا الغزالة، تلك وراء ُمِرسع وهو
منهم فَفرَّْت قنًصا، ليمسكوها الغزالة عىل الجميع فتهاجم بحر، إىل وصلوا حتى سائرين

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البحر. يف نفسها وألقت الغزالة،

494



٥٠١ الليلة كانت فلام

طيغموس امللك ابن جانشاه حكاية

ليمسكوها الغزالة عىل هجموا ملا ومماليكه هو جانشاه أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فيها فنَطَّْت صياد، مركب البحر ذلك يف وكان البحر، يف نفسها ورمت منهم فرَّْت قنًصا،
يرجعوا أن وأرادا الغزالة، وقنصوا املركب، إىل خيلهم عن ومماليكه جانشاه فنزل الغزالة،
أن أريد إني معه: الذين للمماليك فقال عظيمة، جزيرة إىل ينظر بجانشاه وإذا الرب، إىل
حتى الجزيرة ناحية إىل باملركب وساروا وطاعًة. سمًعا له: فقالوا الجزيرة. إىل نذهب
عادوا ذلك بعد ثم عليها، يتفرجون وصاروا فيها طلعوا إليها وصلوا فلما إليها، وصلوا
عليهم فأمىس منه، أتوا الذي الربَّ قاصدين معهم والغزالة وساروا فيها، ونزلوا املركب إىل
إىل وناموا البحر، وسط يف املركب وأجرت الريح، عليهم فَهبَّْت البحر، يف وتاهوا املساء،

البحر. يف سائرين يزالوا ولم الطريق، يعرفون ال وهم انتبهوا ثم الصباح، وقت
فإنه جانشاه، والد طيغموس امللك أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
دائرين فصاروا طريق، إىل منهم جماعة كل يروح أن العسكر فأمر يََره، فلم ابنه َد تفقَّ
خلوه الذي اململوك فرأوا البحر، إىل منهم جماعة وذهب طيغموس، امللك ابن عن يفتِّشون
لهم، جرى بما اململوك فأخربهم املماليك، الستة وعن سيده، عن وسألوه فأتوه الخيل، عند
بذلك امللك سمع فلما الخرب، بذلك وأخربوه امللك عىل ورجعوا والخيل، اململوك فأخذوا
وقته من وقام ندًما، يَديْه وعضَّ رأسه، فوق من التاج ورمى شديًدا، بكاءً بكى الكالم
عساكر، فيها وأنزل مركب، مائة وجمع البحر، يف التي الجزائر إىل وأرسلها كتبًا، وكتب
العساكر بقية أخذ امللك إن ثم جانشاه. ولده عىل ويفتِّشوا البحر، يف يدوروا أن وأمرهم



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

لطمت بذلك، جانشاه والدة علمت وملا شديد، نكد يف وصار املدينة، إىل ورجع والجيوش،
عزاءه. وأقامت وجهها

فإنهم معه، الذين واملماليك جانشاه أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
أيام، عرشة مدَة البحر يف عنهم يفتشون دائرين الرواد يزل ولم البحر، يف تائهني يزالوا لم
هبَّ معه الذين واملماليك جانشاه إن ثم بذلك، وأعلموه امللك إىل فرجعوا وجدوهم، فما
جانشاه وطلع جزيرة، إىل أوصلها حتى فيها هم التي املركب وساق عاصف، ريح عليهم
يف جارية ماء عني إىل وصلوا حتى الجزيرة تلك يف ْوا وتمشَّ املركب، من املماليك والستة
فردَّ عليه، وسلَّموا فأتوه العني، من قريبًا بُْعٍد عىل جالًسا رجًال فرأوا الجزيرة، تلك وسط
ذلك كالَم جانشاه سمع فلما الطري، صغري مثل بكالم كلَّمهم الرجل إن ثم السالم، عليهم
إذا الرجل، ذلك من بون يتعجَّ هم وبينما وشماًال، يمينًا التَفَت الرجل إن ثم َب، تعجَّ الرجل
أصناُف عليهم أقبََل إذ كذلك هم وبينما ناحية. يف نصف كل وراح نصفني، انقسم قد هو
وصار العني، إىل وصلوا حتى وساروا الجبل، جانب من وأتوا ، تَُعدُّ وال تُحَىص ال رجال
جانشاه رآهم فلما ليأكلوهم، واملماليك جانشاه أتوا إنهم ثم نصفني، منقسًما واحد كل
املماليك من فأكلوا الرجال، هؤالء فتبعهم املماليك، معه وهربت منهم، هرب أكلهم يريدون

جانشاه. مع ثالثة وبقي ثالثة،
البحر، وسط إىل املركب ودفعوا املماليك، الثالثة ومعه املركب يف نزل جانشاه إن ثم
وصاروا الغزالة، ذبحوا إنهم ثم املركب، بهم تذهب أين يعرفون ال وهم ونهاًرا ليًال وساروا
الجزيرة، تلك إىل فنظروا أخرى، جزيرة إىل فنقلتهم الرياح، فرضبتهم منها، يقتاتون
تجري واألنهار الفواكه، جميع من وفيها وبساتني، وأثماًرا وأنهاًرا، أشجاًرا فيها فرأوا
وقال أعجبته، الجزيرة تلك جانشاه رأى فلما الجنة، كأنها وهي األشجار، تلك تحت من
أطلع أنا منهم: مملوك فقال خربها؟ لنا وينظر الجزيرة، هذه يطلع فيكم َمن للمماليك:
تطلعون وإنما يكون، ال أمر هذا جانشاه: فقال إليكم. وأرجع خربها، عن لكم وأكشف
ترجعوا. حتى املركب يف لكم قاعد وأنا الجزيرة، هذه خرب عن لنا وتكشفون الثالثة، أنتم
إىل املماليك فطلع الجزيرة، هذه خرب عن ليكشفوا املماليك الثالثة أنزل جانشاه إن ثم
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رشًقا فيها داروا الجزيرة إىل طلعوا ملا الثالثة املماليك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الرخام من قلعًة بُْعٍد عىل فرأوا وسطها إىل فيها مشوا ثم أحًدا، فيها يجدوا فلم وغربًا،
الفواكه جميع من فيه بستان القلعة تلك وسط ويف الصايف، البلور من وبيوتها األبيض،
أشجاًرا القلعة تلك يف ورأوا املشموم، جميع وفيه الوصف، عنه يكلُّ ما والرطبة اليابسة
إيوان البحرية وبجانب عظيمة، بحرية وفيها األشجار، تلك عىل تناغي وأطياًرا وأثماًرا،
من منصوب تخت الكرايس تلك وسط ويف منصوبة، كرايس اإليوان ذلك وعىل عظيم،
القلعة تلك ُحْسن املماليك رأى فلما واليواقيت. الجواهر بأنواع ع مرصَّ األحمر، الذهب
القلعة من طلعوا ثم أحًدا، فيها رأوا فما وشماًال يمينًا القلعة تلك يف داروا البستان، وذلك
قال الخرب ذلك منهم امللك ابن جانشاه سمع فلما رأوه. بما وأعلموه جانشاه إىل ورجعوا
معه وطلعت املركب من طلع جانشاه إن ثم القلعة. هذه يف أتفرج أن من يل بد ال إني لهم:
ثم املكان، ذلك ُحْسن من جانشاه َب فتعجَّ فيها، ودخلوا القلعة أتوا حتى وساروا املماليك
املساء، وقت إىل دائرين يزالوا ولم الفواكه، تلك من ويأكلون البستان، يف يتفرجون داروا
الوسط، يف املنصوب التخت عىل جانشاه وجلس املنصوبة إىل أتوا املساء، عليهم أمىس وملا
التخت ذلك عىل جلس ملا جانشاه إن ثم وشماله، يمينه عن منصوبة الكرايس وصارت
حوله وبكت وأقاربه، وأهله بالده فراق وعىل والده، تخت فراق عىل ويبكي يتفكَّر صار
إىل فالتفتوا البحر، جانب من عظيمة بصيحٍة وإذا األمر، ذلك يف هم فبينما املماليك. الثالثة
للقردة، والجزيرة القلعة تلك وكانت املنترشة، كالجراد قردة هم فإذا الصيحة، تلك جهة
البحر، شاطئ عىل خسفوها جانشاه، فيها أتى التي املركب رأوا ملا القردة هؤالء إن ثم

القلعة. يف جالس وهو جانشاه وأتوا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

القربين بني الجالس الشاب يحكيه مما حاسب يا هذا كل الحيات: ملكة قالت
الحيات: ملكة له قالت ذلك؟ بعد القردة مع جانشاه فعل وما حاسب: لها فقال لبلوقيا.
الِقَردة، عليهم أقبل وشماله، يمينه عن واملماليك التخت، عىل وجلس جانشاه طلع ملا
قربوا أن إىل وتقدَّموا القردة، من جماعة دخلت ثم عظيًما، خوًفا وأخافوهم فأفزعوهم
صدورهم، عىل أيديهم ووضعوا امه، قدَّ األرض وقبَّلوا جانشاه، عليه الجالس التخت من
بها وأتوا فذبحوها، غزالن ومعهم منهم، جماعة أقبَلْت ذلك وبعد ساعة، قدامه ووقفوا
من صوان يف وحطوها لألكل، طابت حتى وشووها لحمها وقطعوا وسلخوها، القلعة إىل
جانشاه فنزل يأكلوا، أن وجماعته جانشاه إىل وأشاروا السماط، ومدوا والفضة، الذهب
القرود إن ثم األكل. من اكتفوا حتى واملماليك، القرود معه وأكلت وأكل، التخت فوق من
أشار جانشاه إن ثم تعاىل، هللا وحمدوا منها فأكلوا بفاكهة، وأتوا الطعام سماط رفعوا
اعلم باإلشارة: القرود له فقال املكان؟ هذا ومَلْن شأنكم؟ ما لهم: وقال القرود، أكابر إىل
مرة سنة كل يف إليه يأتي وكان السالم، عليهما داود بن سليمان لسيدنا املكان هذا أن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عندنا. من ويروح فيه، ج يتفرَّ
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٥٠٣ الليلة كانت فلام

هذا إن له: وقالوا القلعة، عن القرود أخربه جانشاه أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من ويروح فيه يتفرَّج سنة كل يف إليه يأتي وكان داود، بن سليمان لسيدنا كان املكان
وُكْل خدمتك، يف ونحن سلطانًا، علينا بقيَت أنك امللك أيها اعلم القرود: له قال ثم عندنا.
كلُّ وانرصف يَديْه، بني األرض وقبَّلوا القرود قام ثم نفعله. به أمرتنا ما وكل وارشْب،
إىل الكرايس عىل حوله املماليك ونام التخت، فوق جانشاه ونام سبيله، حال إىل منهم واحد
ذلك امتأل حتى وعساكرهم القرود عىل الرؤساء وزراء األربعة عليه دخل ثم الصباح. وقت
بينهم يحكم أن جانشاه إىل وأشاروا الوزراء وأتت صف، بعد ا صفٍّ حوله وصاروا املكان،
جانشاه امللك قدام جانب منهم وبقي وانرصفوا، بعضهم عىل القرود صاح ثم بالصواب،
كلب كل رأس ويف الخيل، صورة يف كالب معهم قرود أقبََل ذلك بعد ثم الخدمة، أجل من
القرود وزراء إن ثم خلقتها. ِعَظم ومن الكالب هذه من جانشاه َب فتعجَّ سلسلة، منهم
معهم وركب مماليك، والثالثة جانشاه فركب معهم، ويسري يركب أن لجانشاه أشاروا
من َب فتعجَّ ماٍش، وبعضهم راكب، وبعضهم املنترش، الجراد مثل وصاروا القرود، عسكر
راكبًا كان التي املركب جانشاه رأى فلما البحر، شاطئ إىل سائرين يزالوا ولم أمورهم.
هنا؟ كانت التي املركب أين لهم: وقال القرود من وزرائه إىل التفت ُخِسفت، قد فيها
وخفنا علينا، سلطانًا تكون أنك علمنا جزيرتنا، إىل أتيتم ملَّا أنكم امللك أيها اعلم له: فقالوا

خسفناها. ذلك أجل فمن املركب، وتنزلوا عندكم أتينا إذ منَّا تهربوا أن
يف حيلة لنا بقي ما لهم: وقال املماليك، إىل التفت الكالم هذا جانشاه سمع فلما
سائرين زالوا وما ساروا، ثم تعاىل. هللا قدََّره ملا نصرب ولكن القرود، هؤالء عند من الرواح
ذلك إىل جانشاه فنظر عاٍل، جبل النهر ذلك جانب ويف نهر، شاطئ إىل وصلوا حتى
الغيالن؟ هؤالء شأن ما لهم: وقال القرود إىل فالتفت كثرية، غيالنًا فيه فرأى الجبل،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

َب فتعجَّ لنقاتلهم، أتينا ونحن أعداؤنا، الغيالن هؤالء أن امللك أيها اعلم القرود: له فقال
بعضهم ورءوس الخيل، عىل راكبون وهم خلقتهم، ِعَظم ومن الغيالن، هؤالء من جانشاه
القرود عسكَر الغيالُن رأى فلما الجمال، صورة عىل وبعضهم البقر، رءوس صورة عىل
صورة يف الحجارة من بيشء يرجمونهم وصاروا النهر، شاطئ عىل ووقفوا عليهم، هجموا
عىل زعق القرود، غلبوا الغيالن جانشاه رأى فلما عظيمة؛ حرب بينهم وحصل العواميد،
وتردُّوهم تقتلوهم، حتى بالنبال عليهم وارموا والنشاَب، القيسَّ أطلعوا لهم: وقال املماليك
منهم وُقِتل عظيم، كرب للغيالن حصل حتى جانشاه به أمرهم ما املماليك ففعل عنَّا.
النهر يف نزلوا األمر، هذا جانشاه من القرود رأى فلما هاربني، وولَّْوا وانهزموا كثري، خلق
كثري، منهم وُقِتل وانهزموا أعينهم، عن غابوا حتى الغيالن وطرد معهم، وجانشاه وعدوه،
ذلك إىل جانشاه فنظر عاٍل، جبِل إىل وصلوا حتى سائرين والقرود جانشاه يزل ولم
تصري أنك األرض، هذه دخل َمن يا «اعلم فيه: مكتوبًا املرمر من لوًحا فيه فوجد الجبل،
الرشقي الدرب من رحَت إْن إال عندهم من رواح لك يتأتى وما القرود، هؤالء عىل سلطانًا
والعفاريت، وامَلَردة والغيالن الوحوش بني سائر وأنت أشهر، ثالثة وطوله الجبل، بناحية
أربعة وطوله الغربي، الدرب من رحت أو بالدنيا؛ املحيط البحر إىل تنتهي ذلك وبعد
نفسك عىل فاحرتز فيه، ودخلت النمل وادي إىل وصلَت فإذا النمل، وادي رأسه ويف أشهر،
عرشة ومسريته النار، مثل د يتوقَّ الجبل وذلك عاٍل، جبٍل إىل تنتهي حتى النمل هذا من
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك … اللوح ذلك جانشاه رأى فلما أيام.»
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ذكرناه، ما فيه ورأى قرأه اللوح، ذلك رأى ملا جانشاه أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البرص يخطف وجريانه يجري، وهو عظيم نهر إىل تنتهي «ثم الكالم: آِخر يف ورأى
ولدين يهود، كلهم أهلها مدينة وبجانبه ييبس، سبت كل يف النهر وذلك عزمه، شدة من
مقيًما دمَت وما املدينة، هذه إال األرض هذه يف وما أبًدا، مسلم فيهم ما جحود، محمد
داود بن سليمان السيد كتبه اللوح هذا أن واعلم الغيالن. عىل منصورون هم القرود عند
بما وأعلمهم مماليكه، إىل التفت ثم شديًدا، بكاءً بكى جانشاه قرأه فلما السالم.» عليهما
فرحانني وصاروا القرود، عساكر حوله وركب ركب ذلك وبعد اللوح، عىل مكتوب هو
القرود عىل سلطانًا القلعة يف جانشاه ومكث قلعتهم؛ إىل ورجعوا أعدائهم، عىل بالنرص
فركبوا والقنص، للصيد يركبوا أن القرود عساكر جانشاه أمر ذلك بعد ثم ونصًفا، سنًة
مكان من سائرين يزالوا ولم والقفار، الرباري يف وساروا ومماليكه، جانشاه معهم وركب
ذلك رأى فلما املرمر؛ اللوح يف املكتوبة األمارة ورأى النمل، وادي عرف حتى مكان إىل
مدة ورشب أكل يف ومكثوا القرود، عساكر ونزلت فنزلوا املكان، ذلك يف ينزلوا أن أمرهم
نهرب أن أريد إني لهم: وقال الليايل، من ليلًة بمماليكه جانشاه اختىل ثم أيام، عرشة
ونروح القرود، هؤالء من ينجينا هللا لعل اليهود؛ مدينة إىل ونسري النمل، وادي إىل ونروح

وطاعًة. سمًعا له: فقالوا سبيلنا. حال إىل
وتسلَّحوا املماليك، معه وقامت وقام قليل، يشء الليل من مىض حتى صرب إنه ثم
وخرج الحرب، آالت من ذلك أشبه وما والخناجر، بالسيوف أوساطهم وحزموا بأسلحتهم،
نومهم من القرود انتبه فلما الصبح، وقت إىل الليل أول من وساروا ومماليكه هو جانشاه
وركبوا القرود من جماعة فقامت منهم، هربوا أنهم فعلموا مماليكه، وال جانشاه يروا لم
القرود فبينما النمل. وادي إىل وساروا ركبوا وجماعة الرشقي، الدرب ناحية وساروا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

رأوهم فلما النمل، وادي عىل ُمقِبلون وهم معه واملماليك جانشاه نظروا إذ سائرون
النمل، وادي ودخلوا املماليك، معه وهربت هرب جانشاه نظرهم فلما وراءهم، أرسعوا
هو جانشاه يقتلوا أن وأرادوا عليهم، هجمت قد والقرود إال الزمان من ساعة مضت فما
قدر منه نملة كل املنترش، الجراد مثل األرض تحت من خرج قد بنمٍل هم وإذا ومماليكه،
جماعة النمل من وُقِتل جماعة، منهم وأكل عليهم، هجم القروَد النمُل رأى فلما الكلب،
نصفني، فتقسمه وترضبه القرد إىل تأتي النملة وصارت للنمل، النرص حصل لكن كثرية،
بينهم ووقع نصفني، ويقسمونها ويمسكونها الواحدة النملة يركبون قرود العرشة وصار
الوادي. بطن يف واملماليك هو جانشاه هرب الوقت أمىس وملا املساء، وقت إىل عظيم حرب

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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بطن يف ومماليكه هو جانشاه هرب املساء أقبل ملا أنه السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل زعق رآهم فلما جانشاه، عىل القرود أقبل الصباح أصبح فلما الصباح، إىل الوادي
يرضبون وجعلوا سيوفهم، املماليك فسحب بالسيوف. ارضبوهم لهم: وقال مماليكه،
من واحد إىل وأتى الفيل، أنياب مثل أنياب له عظيم قرد َم فتقدَّ وشماًال، يمينًا القرود
الوادي، أسفل إىل فهرب جانشاه، عىل القرود وتكاثرت نصفني، فقسمه ورضبه املماليك
واحتاط عليه ُمقِبًال جانشاه النمل رأى فلما عظيم، نمل وبجانبه عظيًما نهًرا هناك ورأى
ذلك النمل عساكر رأت فلما نصفني، فقسمها بالسيف نملة رضب بمملوك وإذا به،
الجبل، فوق من أقبلوا قد بالقرود وإذا األمر هذا يف هم فبينما وقتلوه. اململوك عىل تكاثروا
ونزل النهر، ونزل ثيابه نزع عليه، اندفاعهم جانشاه رأى فلما جانشاه، عىل وتكاثروا
عىل شجرة رأى جانشاه إن ثم النهر، وسط إىل املاء يف وعاما بقي، الذي اململوك معه
وطلع به وتعلََّق وتناوله، أغصانها من غصن إىل يده فمدَّ األخرى، الجهة من النهر شاطئ
واقًفا جانشاه وصار الجبل، يف وقطعه فأخذه التيار عليه غلب فإنه اململوك وأما الرب، إىل
ثم عظيم، قتال والنمل القرود بني ووقع الشمس، يف فها وينشِّ ثيابه يعرص الرب يف وحده

بالدهم. إىل القرود رجع
يبكي صار فإنه جانشاه، أمر من كان ما وأما والنمل، القرود أمر من كان ما هذا
لفقد واستوحش شديًدا، خوًفا خاف وقد فيها، واستكنَّ مغارة دخل ثم املساء، وقت إىل
يأكل وهو وأياًما ليايل سائًرا يزل ولم سار، ثم الصباح، إىل املغارة تلك يف نام ثم مماليكه،
حتى فيه سار إليه أتى فلما النار، مثل د يتوقَّ الذي الجبل إىل وصل حتى األعشاب، من
عظيًما، نهًرا رآه النهر ذلك إىل وصل فلما سبت، يوم كل يف ينشف الذي النهر إىل وصل
إىل هناك فأقام اللوح، يف مكتوبة رآها التي اليهود مدينة وهي عظيمة، مدينة وبجانبه



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

عظيمة. مدينٌة وبجانبه عظيًما، نهًرا رآه وصل فلما

فلم اليهود، مدينة إىل وصل حتى النهر من مىش ثم النهر، ونشف السبت يوم أتى أن
ال ساكتني أهله فرأى ودخله، ففتحه بيت باب إىل وصل حتى فيها فمىش أحًدا، فيها يََر
تتكلَّْم. وال وارشْب ُكْل باإلشارة: له فقالوا جائع. غريب رجل إني لهم: فقال أبًدا، يتكلمون
البيت صاحب عليه سلََّم الصباح أصبح فلما الليلة، تلك ونام ورشب، وأكل عندهم فقعد
اليهودي، ذلك كالم جانشاه سمع فلما رائح؟ أين وإىل أتيَت؟ أين من له: وقال به، ب ورحَّ
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وقال ذلك من اليهودي َب فتعجَّ أبيه، بمدينة وأخربه قصته، له وحكى شديًدا بكاءً بكى
ى تُسمَّ بالًدا هناك أن التجار قوافل من نسمع كنَّا أننا غري ، قطُّ املدينة بهذه سمعنا ما له:
هذا عن تبعد ال التجار بها يخرب التي البالد هذه لليهودي: جانشاه فقال اليمن. بالد
إىل بالدهم من سفرهم مدة أن يزعمون القوافل تلك تجار إن اليهودي: له فقال املكان.
يف تأتي له: فقال القافلة؟ تأتي ومتى لليهودي: جانشاه فقال أشهر. وثالثة سنتان هنا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك القابلة. السنة
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٥٠٦ الليلة كانت فلام

له: قال القافلة مجيء عن اليهودي سأل ملا جانشاه أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
نفسه، عىل وحزن شديًدا، بكاءً بكى كالمه جانشاه سمع فلما القابلة. السنة يف تأتي
ال اليهودي: له فقال سفره، يف له جرى ما وعىل وأبيه، أمه فراق وعىل مماليكه، وعىل
سمع فلما بالدك. إىل معها نُرِسلك ونحن القافلة، تأتي حتى عندنا واقعْد شاب، يا تبِك
ة أِزقَّ إىل يخرج يوم كل يف وصار شهرين، مدة اليهودي عند قعد الكالم، ذلك جانشاه
املدينة شوارع يف ودار األيام، من يوًما عادته عىل خرج أنه فاتفق فيها، ويتفرج املدينة
بديعة حسناء وجارية دينار ألف يأخذ َمن ويقول: ينادي، رجًال فسمع وشماًال، يمينًا
فلما أحٌد. يُِجبْه فلم الظهر؟ وقت إىل الصباح وقت من شغًال يل ويعمل والجمال، الُحْسن
يعطي صاحبه كان ما خطر الشغل هذا أن لوال نفسه: يف قال املنادي كالم جانشاه سمع
املنادي، إىل تمىش جانشاه إن ثم الظهر. إىل الصبح من شغل يف حسناء وجارية دينار ألف
وأتى أخذه، الكالم هذا جانشاه من املنادي سمع فلما الشغل. هذا أعمل أنا له: وقال
رجًال هناك ووجد عظيًما، بيتًا فوجده البيت ذلك وجانشاه هو فدخل عاٍل، بيٍت إىل به
التاجر، أيها له: وقال قدامه املنادي فوقف األبنوس، من كريس عىل جالًسا تاجًرا يهوديٍّا
التاجر سمع فلما الشاب. هذا إال أحد يُِجبْني فلم املدينة، يف أنادي وأنا شهور ثالثة يل إن
يأتوا أن عبيده إىل وأشار نفيس، مكان إىل به ودخل وأخذه بجانشاه َب رحَّ املنادي كالم
أيديهما، وغسَال وجانشاه، التاجر فأكل األطعمة، بأنواع وأتوا السماط، فمدوا بالطعام، له
له وأتى دينار، ألف فيه بكيس لجانشاه وأتى قام التاجر إن ثم فرشبا، باملرشوب وأتوا
الذي الشغل يف املال وهذا الجارية هذه خذ له: وقال والجمال، الُحْسن بديعة بجارية
غٍد يف التاجر: له وقال بجانبه، الجارية وأجلس واملال، الجارية جانشاه فأخذ تعمله.

الشغل. لنا اعمل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أصبح وملا الليلة، تلك يف والجارية هو جانشاه ونام عنده، من التاجر ذهب ثم
ببدلة له فأتوا الحرير، من ببدلة له يأتوا أن عبيده التاجر فأمر الحمام، إىل راح الصباح
البيت، إىل به وأتوا البدلة، وألبسوه الحمام، من خرج حتى وصربوا الحرير، من نفيسة
ولعبا فرشبا بذلك، إليهما فأتوا واملرشوب، والعود بالحنك يأتوا أن عبيده التاجر فأمر
جانشاه ونام حريمه، إىل التاجر ذهب ذلك وبعد نصفه، الليل من مىض أن إىل وضحكا
التاجر، إليه جاء الحمام من رجع فلما الحمام، إىل راح ثم الصباح، وقت إىل الجارية مع
أن عبيده التاجر فأمر وطاعًة. سمًعا جانشاه: فقال الشغل. لنا تعمل أن أريد إني وقال:
ثم فركبها، الثانية البغلة يركب أن جانشاه وأمر بغلة فركب ببغلتني، فأتوه ببغلتني، يأتوا
له ما عاٍل جبٍل إىل وصال حتى الظهر وقت إىل الصباح وقت من ساَرا والتاجر جانشاه إن
جانشاه، فنزل ينزل، أن جانشاه وأمر البغلة، ظهر فوق من التاجر فنزل ، العلوِّ يف حدٌّ
البغلة. هذه تذبح أن منك أريد له: وقال وحبًال، سكينًا جانشاه ناول التاجر إن ثم
وأخذ األرض، عىل ورماها أربعتها، يف الحبل ووضع البغلة، إىل وأتى ثيابه، جانشاه فشمر
التاجر: له فقال لحم؛ كوم وصارت ورأسها، أربعتها وقطع وسلخها، وذبحها السكني
ومهما الزمان، من ساعة هناك وتقعد عليك، وأخيط فيه وتدخل بطنها تشقَّ أن أمرتك
ثم التاجر، عليه وخاطه ودخله، البغلة بطن جانشاه فشقَّ به. فأخربني بطنها يف تراه
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وبَُعَد تركه جانشاه، عىل البغلة بطن خاط ملا التاجر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وطار، فاختطفها عظيم طائر البغلة عىل نزل ساعة وبعد الجبل، ذيل يف واستخفى عنه،
وخرج البغلة بطن فشقَّ بالطائر، جانشاه فحسَّ يأكلها، أن وأراد الجبل، أعىل بها حطَّ ثم
قدَميْه عىل جانشاه فقام سبيله، حال إىل وراح وطار جانشاه، رأى ملا الطائر فجفل منها،
ذلك رأى فلما الشمس، من يابسة ميتة رجاًال إال أحًدا يََر فلم وشماًال، يمينًا ينظر وصار
فرأى الجبل، أسفل إىل نظر إنه ثم العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال نفسه: يف قال
التي الحجارة من يل ارِم له: قال رآه فلما جانشاه، إىل ينظر الجبل تحت واقًفا التاجر
مائتَْي نحو الحجارة تلك من جانشاه فرمى منها. تنزل طريٍق عىل أدلك حتى حولك
قال جانشاه إن ثم الثمينة، والجواهر والزبرجد الياقوت من الحجارة تلك وكانت حجر،
وحملها الحجارة، تلك التاجر فلمَّ أخرى. مرة لك أرمي وأنا الطريق، عىل دلَّني للتاجر:
وحده، الجبل فوق جانشاه وبقي جوابًا، له يردَّ ولم وسار راكبها، كان التي البغلة عىل
يف وسار قام أيام الثالثة وبعد أيام، ثالثة الجبل فوق مكث ثم ويبكي، يستغيث فصار
يف وصل حتى سائًرا زال وما الجبل، أعشاب من يأكل وهو شهرين مدة الجبل عرض
وأثمار أشجار وفيه بُْعٍد، عىل واديًا رأى الجبل ذيل إىل وصل فلما الجبل، طرف إىل سريه

القهار. الواحد هللا تسبِّح وأطيار
من ساعة ماشيًا يزل ولم فقصده، شديًدا، فرًحا فرح الوادي ذلك جانشاه رأى فلما
إىل وصل حتى وسار منه، فنزل السيل، منه ينزل الجبل يف رشم إىل وصل حتى الزمان
زال وما وشماًال، يمينًا فيه يتفرج وصار الوادي فنزل الجبل، عىل وهو رآه الذي الوادي
القرص ذلك من جانشاه فتقرََّب الهواء، يف شاهق عاٍل قٍرص إىل وصل حتى ويتفرج يميش
من عكاز وبيده وجهه، من النور يلمع الهيئة، مليح شيًخا فرأى بابه، إىل وصل حتى
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فردَّ عليه، وسلَّم منه قرب حتى جانشاه فتمىشَّ القرص، باب عىل واقف وهو الياقوت،
ثم القرص، ذلك باب عىل جانشاه فجلس ولدي. يا اجلس له: وقال به، َب ورحَّ السالم عليه
أين وإىل ، قطُّ داسها ما آدم وابن األرض؟ هذه إىل أتيت أين من له: وقال سأله الشيخ إن
البكاء، وخنقه قاساه، ما كثرة من شديًدا بكاءً بكى الشيخ كالم جانشاه سمع فلما رائح؟
بيشء له وأتى الشيخ قام ثم قلبي. أوجعَت فقد البكاء، اترك ولدي، يا الشيخ: له فقال
تعاىل. هللا وحمد اكتفى، حتى جانشاه فأكل هذا. من ُكْل له: وقال قدامه، وحطه األكل من
حكايتك، يل تحكي أن منك أريد ولدي، يا له: وقال جانشاه، سأل ذلك بعد الشيخ إن ثم
إىل األمر أول من له جرى ما بجميع وأخربه حكايته، له فحكى لك. جرى بما وتخربني
منك أريد للشيخ: جانشاه فقال شديًدا، عجبًا منه تعجب كالمه سمع فلما إليه؛ وصل أن
اعلم لجانشاه: الشيخ فقال العظيم؟ القرص هذا ومَلن الوادي، هذا بصاحب تخربني أن
عليهما داود بن سليمان للسيد حواه، وما القرص وذلك فيه، وما الوادي هذا أن ولدي يا
القرص. بهذا وكََّلني سليمان السيد أن واعلم الطيور، ملك نرص الشيخ اسمي وأنا السالم،
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السيد أن واعلم لجانشاه: قال الطيور ملك نرص الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الذي الطري جميع عىل حاكًما وجعلني الطري، منطق وعلَّمني القرص، بهذا وكَّلني سليمان
قعودي سبب وهذا ويروح، وننظره القرص هذا إىل الطري يأتي سنة كل ويف الدنيا، يف
والدي، يا له: وقال شديًدا، بكاءً بكى نرص الشيخ كالَم جانشاه سمع فلما املكان. يف
من بالقرب أنك ولدي يا اعلم الشيخ: له فقال بالدي؟ إىل أروح حتى حيلتي تكون كيف
منها واحًدا عليك وأويص الطيور، أتت إذا إال املكان هذا من رواح لك وليس قاف، جبل
حتى املقاصري هذه يف وتفرج وارشْب، وُكْل املكان هذا يف عندي فاقعد بالدك، إىل فيوصلك
الفواكه، تلك من ويأكل الوادي، يف يدور وصار الشيخ، عند جانشاه فقعد الطيور. تأتي
مجيء قرب حتى الزمان من مدًة عيش ألذ يف ُمِقيًما يزل ولم ويلعب، ويضحك ويتفرج
عىل قام الطيور بمجيء نرص الشيخ علم فلما نرص؛ الشيخ لزيارة أماكنها من الطيور
القرص، هذا يف التي املقاصري وافتح املفاتيح، هذه خذ جانشاه، يا لجانشاه: وقال قدَميْه،
وفتحتها خالفتني ومتى تفتحها، أن فاحذر الفالنية، املقصورة إال فيها ما عىل وتفرَّج
من وسار فيها، عليه وأكََّد الوصية، بهذه وأوىصجانشاه أبًدا. خري لك يحصل ال ودخلتها
بعد جنًسا يَديْه وقبََّلْت عليه، أقبَلْت نرص الشيخ الطيور نظَرِت فلما الطيور، ملالقاة عنده

جنس.
قدميه، عىل قام فإنه جانشاه، أمر من كان ما وأما نرص، الشيخ أمر من كان ما هذا
حتى القرص، يف التي املقارص جميع وفتح وشماًال، يمينًا القرص عىل يتفرج دائًرا وصار
املقصورة تلك باب إىل فنظر فتحها؛ من نرص الشيخ حذَّره التي املقصورة إىل وصل
جميع من أحسن املقصورة هذه إن نفسه: يف فقال الذهب، من قفًال عليه ورأى فأعجبه
نرص الشيخ منعني حتى املقصورة هذه يف يكون ما تَُرى يا القرص، يف التي املقاصري
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كان وما فيها، الذي وأنظر املقصورة، هذه أدخل أن من يل بد فال فيها؟ الدخول من
بحرية فيها فرأى ودخلها، املقصورة وفتح يده مدَّ ثم يستوفيه. أن بد ال العبد عىل ًرا مقدَّ
وشبابيكه والبلور، والفضة الذهب من مبني وهو صغري، قرص البحرية وبجانب عظيمة،
األرض يف عة مرصَّ والجواهر والزمرد والبلخش األخرض الزبرجد من ورخامه الياقوت، من
الفسقية تلك وحول باملاء، مآلنة الذهب من القرصفسقية ذلك وسط ويف الرخام، هيئة عىل
النسيم هبَّ وإذا املاء، بطونها من يخرج والفضة، الذهب من مصنوعة وطيور وحوش
تخت وعليه عظيم، إيوان الفسقية وبجانب بلغتها، صورة كل ر فتصفِّ آذانها يف يدخل
الحرير من منصوبة خيمة التخت ذلك وعىل والجواهر، بالدر ع مرصَّ الياقوت من عظيم
وداخل ذراًعا، خمسون سعتها ومقدار الفاخرة، واملعادن بالفصوص مزركشة األخرض،
جانشاه ورأى السالم. عليه سليمان للسيد كان الذي البساط فيه مخدع الخيمة تلك
من مزارع القرص دائر ويف وأنهار، وأثمار أشجار وفيه عظيًما، بستانًا القرص ذلك حول
تلك تمايلت األشجار عىل الرياح هبَِّت وإذا مشموم، كل ومن والنرسين، والريحان الورد
يف ذلك وكل ويابًسا، رطبًا األشجار جميع من البستان ذلك يف جانشاه ورأى األغصان،
يف يتفرَّج وصار العجب، غاية منه َب تعجَّ األمر هذا جانشاه رأى فلما املقصورة، تلك
البحرية إىل ونظر والغرائب، العجائب من فيهما ما عىل القرص ذلك ويف البستان ذلك
تلك يف ورأى الفاخرة، واملعادن الثمينة، والجواهر النفيسة، الفصوص من حصاها فرأى
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منه، َب فتعجَّ كثريًا، شيئًا املقصورة تلك يف رأى جانشاه أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الليوان عىل املنصوب التخت عىل وطلع املقصورة، تلك يف الذي القرص دخل حتى تمىشَّ ثم
ثم الزمان، من مدة الخيمة تلك يف ونام فوقه، املنصوبة الخيمة ودخل الفسقية، بجانب
وهو القرص باب قدام كريس عىل وجلس القرص، باب من خرج حتى يتمىش وقام أفاق

املكان. ذلك ُحْسن من ب يتعجَّ
الطيور إن ثم الحمام، صفة يف طيور ثالثة الجوِّ من عليه أقبل إذ جالس هو فبينما
ثالث فصاروا الريش، من عليهم ما نزعوا ذلك وبعد ساعة، ولعبوا البحرية، بجانب حطوا
ولعبن فيها، وسبحن البحرية نزلن ثم شبيه، الدنيا يف لهن ليس األقمار، كأنهن بنات
طلعن ثم قدودهن، واعتدال وجمالهن ُحْسنهن من َب تعجَّ جانشاه رآهن فلما وضحكن،
يذهب، أن عقله كاد الرب إىل طلعن جانشاه رآهن فلما البستان، يف يتفرَّْجَن وُدْرَن الرب إىل
عليه فرَدْدَن عليهن، سلَّم منهن قرب فلما إليهن، وصل حتى وتمىش قدَميْه عىل وقام
أقبلتن؟ أين ومن الفاخرات؟ السيدات أيتها أنتن َمن لهن: وقال سألهن إنه ثم السالم،
من َب فتعجَّ املكان. هذا يف لنتفرج تعاىل؛ هللا ملكوت من أتينا نحن الصغرية: له فقالت
عمري. يف يل جرى وما لحايل، وارثي عيلَّ وتعطَِّفي ارحميني للصغرية: قال ثم ُحْسنهن،
شديًدا، بكاءً بكى الكالم هذا منها جانشاه سمع فلما الكالم. هذا عنك دَْع له: فقالت

األبيات: هذه وأنشد الزفرات، به واشتدت

��ْع��ِر ال��شَّ َم��ْح��لُ��وَل��َة اْألَْزَراِر ُم��َف��كَّ��َك��َة اْل��ُخ��ْض��ِر ِب��اْل��ُح��َل��ِل اْل��بُ��ْس��تَ��اِن ِف��ي ِل��ي بَ��َدْت
ِح��ْج��ِري َ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
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تَ��ْدِر َوَل��ْم َش��َك��ْوَت َص��ْخ��ٍر إَِل��ى َف��َق��اَل��ْت: اْل��َه��َوى ِم��َن َل��ِق��ي��ُت َم��ا إَِل��يْ��َ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

إن ثم وطربن، وغنني ولعبن ضحكن جانشاه، من الشعر هذا البنات سمع فلما
إىل الليلة تلك جانشاه مع ونمن ورشبن، فأكلن الفواكه، من بيشء إليهن أتى جانشاه
وطرن الحمام، هيئة يف ورصن الريش، ثيابهن البنات لبسن الصباح أصبح فلما الصباح،
عقله كاد عيونه، عن غبن وقد طائرات، جانشاه رآهن فلما سبيلهن؛ حال إىل ذاهبات
ذلك طول غشيته يف ومكث عليه، مغشيٍّا ووقع عظيمة، زعقة وزعق معهن، يطري أن
وفتََّش الطيور، مالقاة من أتى قد نرص بالشيخ وإذا األرض، عىل طريح هو فبينما اليوم.
دخل أنه نرص الشيخ فعلم يََره، فلم بالده، إىل ويروح الطيور مع لرُيِسله جانشاه عىل
من املقادير به جاءت صغريًا ولًدا عندي إن للطيور: قال نرص الشيخ كان وقد املقصورة،
سمًعا له: فقالوا بالده. إىل وتوصلوه تحملوه أن منكم وأريد األرض، هذه إىل بعيدة بالد
نهاه التي املقصورة باب إىل أتى حتى جانشاه عىل يفتِّش نرص الشيخ يزل ولم وطاعًة.
عليه، مغيش وهو شجرة تحت مرميٍّا جانشاه فرأى فدخل مفتوًحا، فوجده فتحها، عن
وأدرك يلتفت. وصار غشيته، من فأفاق وجهه، عىل ه ورشَّ العطرية، املياه من بيشء فأتاه
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أتاه شجرة، تحت مرميٍّا جانشاه رأى ملا نرص الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وشماًال، يمينًا يلتفت وصار غشيته، من فأفاق وجهه عىل ه ورشَّ العطرية، املياه من بيشء

األبيات: هذه وأنشد الحرسات، به فزادت نرص، الشيخ سوى أحًدا عنده يََر فلم

اْل��َق��دِّ َم��ْم��ُش��وَق��َة اْألَْط��َراِف ��َم��َة ُم��نَ��عَّ ��ْع��ِد ال��سَّ َل��يْ��َل��ِة ِف��ي ال��تِّ��مِّ َك��بَ��ْدِر ْت تَ��بَ��دَّ
اْل��َوْرِد ُح��ْم��َرِة ِف��ي اْل��يَ��اُق��وَت َح��َك��ى َوثَ��ْغ��ٌر ِب��ِس��ْح��ِرَه��ا اْل��ُع��ُق��وَل تَ��ْس��ِب��ي ُم��ْق��َل��ٌة َل��َه��ا
اْل��َج��ْع��ِد ِم��َن اْل��ُح��بَ��اَب إِيَّ��اَك َف��ِإيَّ��اَك َش��ْع��ِرَه��ا أَْس��َوُد ال��رِّْدِف َف��ْوَق َر تَ��َح��دَّ
��ْل��ِد ال��صَّ اْل��َح��َج��ِر ِم��َن أَْق��َس��ى َص��بِّ��َه��ا َع��َل��ى َوَق��ْل��بُ��َه��ا ِم��نْ��َه��ا اْألَْع��َط��اُف ��ِت َرقَّ َل��َق��ْد
بُ��ْع��ِد ِم��ْن َك��اَن َوَل��ْو يُ��ْخ��ِط��ئْ َوَل��ْم يُ��ِص��ي��ُب َح��اِج��ٍب َق��ْوٍس ِم��ْن ال��لَّ��ْح��ِظ َس��ْه��َم َوتُ��ْرِس��ُل
ِن��دِّ ِم��ْن اْل��بَ��ِريَّ��ِة بَ��يْ��َن َل��َه��ا َوَل��يْ��َس َم��َالَح��ٍة ُك��لَّ َف��اَق َق��ْد ُح��ْس��نَ��َه��ا َف��يَ��ا

ال لك قلُت أََما ولدي، يا له: قال األشعار هذه جانشاه من نرص الشيخ سمع فلما
حكايتك، يل واحِك فيها، رأيَت بما ولدي يا أخربني ولكن تدخلها؛ وال املقصورة، هذه تفتح
بنات الثالث مع له جرى بما وأخربه حكايته، جانشاه له فحكى لك. جرى ما وعرِّفني
بنات من البنات هذه أن ولدي يا اعلم له: قال كالمه نرص الشيخ سمع فلما جالس، وهو
يذهبن ثم العرص، وقت إىل وينرشحن فيلعبن املكان هذا إىل يأتني سنة كل ويف الجان،
أعلم ما ولدي يا وهللا نرص: الشيخ له فقال بالدهن؟ وأين جانشاه: له فقال بالدهن. إىل
بالدك إىل أُرِسَلك حتى نفسك وقوِّ معي، ُقْم له: قال نرص الشيخ إن ثم بالدهن. أين
رصخة رصخ نرص الشيخ كالَم جانشاه سمع فلما العشق. هذا عنك وخلِّ الطيور، مع
حتى بالدي إىل الرواح أريد ال أنا والدي، يا له: قال أفاق فلما عليه، مغشيٍّا ووقع عظيمة،
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ثم يديك. بني أموت ولو أهيل أذكر بقيت ما أني والدي يا واعلم البنات، بهؤالء أجتمع
صعد ثم واحدًة. مرًة السنة يف ولو عشقتها، َمن وجَه أنظر بأن رضيت أنا وقال: بكى

األبيات: هذه وأنشد الزفرات،

ُخ��ِل��َق َم��ا ِل��ل��نَّ��اِس اْل��َه��َوى َه��ذَا َوَل��يْ��َت َط��َرَق َم��ا األَْح��بَ��اِب َع��َل��ى اْل��َخ��يَ��اَل َل��يْ��َت
انْ��َدَف��َق َوَال َخ��دِّي َع��َل��ى َدْم��ِع��ي َس��اَل َم��ا تَ��ذَكُّ��ِرُك��ْم ِم��ْن َق��ْل��ِب��ي َح��َراَرُة َل��ْوَال
ُم��ْح��تَ��ِرًق��ا اْل��ُح��بِّ ِب��نَ��اِر ِج��ْس��ِم��ي َوَص��اَر َوَل��يْ��َل��ِت��ِه يَ��ْوِم��ي ِف��ي اْل��َق��ْل��َب أَُص��بِّ��ُر

له: وقال شديًدا، بكاءً وبكى وقبََّلهما، نرص الشيخ رجيل عىل وقع جانشاه إن ثم
ال وهللا ولدي، يا نرص: الشيخ له فقال هللا. يُِعنْك بلوتي عىل وأَِعنِّي هللا، يرحمك ارحمني
فاقعد بإحداهن، تولَّْعَت حيث ولدي يا ولكن بالدهن، أين أدري وال البنات، هذه أعرف
األيام قربت فإذا اليوم، هذا مثل القابلة السنة يف يأتني ألنهن العام؛ هذا مثل إىل عندي
ويسبحن البحرية ينزلن وملا شجرة، تحت البستان يف مستخفيًا فُكْن فيها، يأتني التي
عىل يطلعن نظْرنَك فإذا منهن، تريدها التي ثياب فُخذْ ثيابهن، عن ويبعدن ويلعبن فيها،
أَْعِطني ابتسام: وحسن كالم، بعذوبة ثيابها أخذت التي لك وتقول ثيابهن، ليلبسن الرب
تبلغ ال فإنك ثيابها، وأعطيتها كالمها قبلَت ومتى بها. وأسترت ألبسها، حتى أخي يا ثيابي
ظفرَت فإذا أبًدا؛ ذلك بعد تنظرها وال أهلها، إىل وتروح ثيابها تلبس بل أبًدا، منها مرادك
الطيور، مالقاة من أرجع حتى إياها تُْعِطها وال إبطك، تحت وحطها فاحفظها، بثيابها
غري. ال ولدي يا عليه أقدر الذي وهذا معك، وهي بالدك إىل وأُرِسلك وبينها، بينك ق وأوفِّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك

516



٥١١ الليلة كانت فلام

تريدها، التي ثياب احفظ لجانشاه: قال نرص الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فلما غري. ال ولدي يا عليه أقدر الذي وهذا الطيور، مالقاة من أرجع حتى إياها تعطها وال
املايض يعدُّ وصار عام، ثاني إىل عنده وقعد قلبه، اطمأنَّ نرص الشيخ كالم جانشاه سمع
إىل نرص الشيخ أتى الطيور مجيء ميعاد جاء فلما عقبها؛ الطيور تأتي التي األيام من
ذاهب فإنني البنات، ثياب أمر من بها أوصيتُك التي بالوصية اعمل له: وقال جانشاه،
نرص الشيخ ذهب ثم والدي. يا ألمرك وطاعًة سمًعا جانشاه: فقال الطيور. مالقاة إىل
تحت واختفى البستان، دخل حتى وتمىشَّ جانشاه قام ذهابه وبعد الطيور، مالقاة إىل
البنات، إليه تأِت فلم يوم وثالث يوم وثاني يوم أول وقعد أحد، يراه ال بحيث شجرة
بعد ثم عليه، أُغِمي حتى يبكي يزل ولم حزين، قلب عن ناشئ وأنني بكاء يف وصار فقلق
البحرية، إىل ينظر وتارًة األرض، إىل ينظر وتارًة السماء، إىل تارًة ينظر وجعل أفاق ساعة
أقبل إذ الحالة هذه عىل هو فبينما العشق. شدة من يرتجف وقلبه الرب، إىل ينظر وتارًة
نزلن إنهن ثم النرس، قدر حمامة كل ولكن الحمام، صفة يف طيور ثالثة الجو من عليه
فنزعن الجن، من وال اإلنس، من أحًدا يرين فلم وشماًال يمينًا تَْن وتلفَّ البحرية، بجانب
الفضة، كسبائك عرايا وهن وينرشحن، ويضحكن يلعبن ورصن البحرية، ونزلن ثيابهن
القرص. هذا يف لنا مختفيًا أحد يكون أن أخواتي يا أخىش لهن: قالت فيهن الكبرية إن ثم
جان. وال إنس دخله ما سليمان، عهد من القرص هذا إن أختي، يا منهن: الوسطى فقالت
املكان، هذا يف مختفيًا أحٌد كان إن أخواتي يا وهللا تضحك: وهي منهن الصغرية فقالت

أنا. إال يأخذ ال فإنه
تحت مختٍف وهو الغرام، فرط من يرتجف جانشاه وقلب وضحكن، لعبن إنهن ثم
البحرية، وسط إىل وصلن حتى املاء يف سبحن إنهن ثم ينظرنه، ال وهنَّ ينظرهن، الشجرة
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ثياب وأخذ الخاطف، كالربق يجري وهو قدَميْه عىل جانشاه فقام ثيابهن، عن وبعدن
جانشاه، رأت التفتَْت فلما شمسة، اسمها وكان بها، قلبه تعلََّق التي وهي الصغرية، البنت
جانشاه، وجه إىل نظرن ثم الرب، قرب إىل وأتني باملاء، منه واسترتن قلوبهن، فارتجفت
وأخذت املكان هذا إىل أتيت وكيف أنت؟ َمن له: فقلن تمامه، ليلة يف البدر كأنه فرأينه
السيدة فقالت يل. جرى ما َلُكنَّ أحكي حتى عندي تعاَلنْيَ لهن: فقال شمسة؟ السيدة ثياب
لها فقال أخواتي؟ دون من عرفتني وكيف ثيابي؟ أخذت يشء وألي خربك؟ ما شمسة:
يل، جرى بما وأخربك حكايتي، لك أحكي حتى املاء من اطلعي عيني، نور يا جانشاه:
ثيابي أَْعِطني فؤادي، وثمرة عيني، وقرة سيدي، يا له: فقالت بك. معرفتي بسبب وأعلمك
أن يمكن ما املالح، سيدة يا جانشاه: يل فقال عندك. وأطلع بها، وأسترت ألبسها حتى
ملك نرص الشيخ أتى إذا إال ثيابك أعطيك فال الغرام، من نفيس وأقتل ثيابك، أعطيك
ثيابي، تعطيني ال كنَت إْن له: قالت جانشاه كالَم شمسة السيدة سمعت فلما الطيور.
به. أسترت شيئًا ويعطينني ثيابهن، ويلبسن الرب، إىل أخواتي تطلع حتى قليًال عنَّا ْر فتأخَّ
السيدة فطلعت ودخله، القرص إىل عندهن من تمىشَّ ثم وطاعًة. سمًعا جانشاه: لها فقال

ثيابهن. ولبسن الرب، إىل وأخواتها هي شمسة
به، الطريان يمكنها ال ثيابها من ثوبًا أعطتها الكبرية شمسة السيدة أخت إن ثم
حتى ْت وتمشَّ الراتع، والغزال الطالع، كالبدر وهي شمسة السيدة قامت ثم إياه، وألبستها
وقالت منه، قريبًا وجلست عليه، فسلََّمْت التخت، فوق جالًسا فرأته جانشاه، إىل وصلت
ننظر حتى لك جرى بما أخربنا ولكن نفسك، وقتلت قتلتني الذي أنت الوجه، مليح يا له:
فلما دموعه، من ثيابه بلَّ حتى بكى شمسة، السيدة كالم جانشاه سمع فلما خربك. ما
ومسحت بجانبها، وأجلسته يده من وأخذته قدَميْها، عىل قامت بحبها ُمغَرم أنه علمت
فحكى لك. جرى ما يل واحِك البكاء، هذا عنك دَْع الوجه، مليح يا له: وقالت بكمها، دموعه
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك رآه. بما وأخربها له، جرى ما جانشاه لها

املباح.
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لك. جرى ما يل احِك لجانشاه: قالت شمسة السيدة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
له: وقالت َدْت تنهَّ الكالم، ذلك منه السيدة سمعت فلما له، جرى ما جميع لها فحكى
أهيل، إىل وأخواتي أنا وأروح ألبسها حتى ثيابي فأَْعِطني بي، مغرًما كنَت إذا سيدي، يا
جانشاه سمع فلما بالدك. إىل وأحملك إليك أرجع ثم محبتي، يف لك جرى بما وأُعِلمهم
له: فقالت ظلًما؟ تقتليني أن هللا من لِك أيحلُّ لها: وقال شديًدا بكاءً بكى الكالم هذا منها
فإني عندي، من ورحت ثيابك لبست متى ألنك لها: فقال ظلًما؟ أقتلك سبب بأي سيدي، يا
قالت ثم أخواتها، وضحك ضحكت كالمه شمسة السيدة سمعت فلما وقتي. من أموت
صدرها، إىل تْه وضمَّ وعانقته عليه، ومالت بك. أتزوج أن بد فال عينًا، وقرَّ نفًسا ِطْب له:
فوق وجلَسا افرتَقا ثم الزمان، من ساعًة وإياه هي وتعانََقْت خده، ويف عينيه بني وقبََّلتْه
من شيئًا فأخذت البستان، إىل القرص من وخرجت الكبرية، أختها فقامت التخت، ذلك
وكان ولعبوا، وضحكوا وطربوا وتلذَّذوا ورشبوا فأكلوا إليهم، به وأتت واملشموم الفواكه
حبيب، يا شمسة: السيدة له فقالت واالعتدال، القد رشيق والجمال، الُحْسن بديع جانشاه
انرشح كالمها جانشاه سمع فلما أبًدا. أفارقك بقيت وما عظيمة، محبة أحبك أنا وهللا

ويلعبون. يضحكون واستمروا سنه، وضحك صدره،
أقبل فلما الطيور، مالقاة من أتى قد نرص بالشيخ وإذا ورسور، حظ يف هم فبينما
بهم َب فرحَّ يديه، وقبَّلوا عليه وسلَّموا أقدامهم، عىل قائمني إليه الجميع نهض عليهم
هذا إن شمسة: للسيدة قال نرص الشيخ إن ثم فجلسوا، اجلسوا. لهم: وقال نرص، الشيخ
أبناء ومن الناس، أكابر من فإنه به، تتويصِّ أن عليك فباهلل عظيمة، محبة يحبك الشاب
شمسة السيدة سمعت فلما عظيًما. ملًكا حوى وقد كابل، بالد عىل يحكم وأبوه امللوك،
ووقفت نرص الشيخ يَدِي قبََّلْت إنها ثم ألمرك. وطاعًة سمًعا له: قالت نرص الشيخ كالم
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تخونينه ال إنك باهلل يل فاحلفي قولك، يف صادقًة كنِت إْن نرص: الشيخ لها فقال قدامه،
وبعد به، ج تتزوَّ أن بد وال أبًدا، تخونه ال أنها عظيًما يمينًا فحلفت الحياة. قيد عىل دمِت ما
للشيخ شمسة السيدة حلفت فلما أبًدا. أفارقه ال أني نرص شيخ يا اعلم قالت: حلفت أن
بذلك جانشاه ففرح وبينها. بينك َق وفَّ الذي هلل الحمد لجانشاه: وقال يمينها، َق نرصصدَّ
يف أشهر ثالثة مدة نرص الشيخ عند شمسة والسيدة هو جانشاه قعد ثم شديًدا، فرًحا
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نرص الشيخ عند قعدا شمسة والسيدة هو جانشاه أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شمسة السيدة قالت أشهر الثالثة وبعد عظيم، وحظٍّ ولعب ورشب أكل يف أشهر ثالثة
وطاعًة. سمًعا لها: فقال فيها. ونقيم بي وتتزوج بالدك إىل نروح أن أريد إني لجانشاه:
قالته بما وأخربه بالدي. إىل نروح أن نريد إننا له: وقال نرص الشيخ شاَوَر جانشاه إن ثم
سمًعا جانشاه: فقال بها. وتوصَّ بالدك، إىل اذهبَا نرص: الشيخ لهما فقال شمسة، السيدة
ألبسه. حتى ثوبي يعطيني أن ُمْره نرص، شيخ يا وقالت: ثوبها، طلبت إنها ثم وطاعًة.
القرصوأتى ودخل برسعة قام ثم وطاعًة. سمًعا فقال: ثيابها. أَْعِطها جانشاه، يا له: فقال
وغمض ظهري، فوق اركب لجانشاه: وقالت ولبسته، منه فأخذته لها، وأعطاه بثوبها،
عىل وأنت الريش ثوبي يف وأمسك الدوَّار، الفلك دوي تسمع ال حتى أذنيك وسدَّ عينَيْك،

الوقوع. من نفسك عىل واحِرتْس بيَديْك، ظهري
نرص: الشيخ لها قال الطريان أرادت وملا ظهرها، عىل ركب كالمها جانشاه سمع فلما
وصف حتى فوقفت الطريق. يف تغلَطا أن عليكما خوًفا كابل بالد لك أصف حتى قفي
لهما: وقالت أختَيْها، شمسة السيدة َعِت وودَّ َعهما، ودَّ ثم بجانشاه، وأوصاها البالد، لها
وساعتها، وقتها من طارت إنها ثم جانشاه. مع يل جرى بما أَْعِلماهم أهلكما؛ إىل روَحا
إىل وذهبتا أختاها طارت ذلك وبعد الالئح، والربق الريح هبوب مثل الجو يف وصارت
شمسة السيدة طارت حني ومن جانشاه، مع شمسة للسيدة جرى بما وأعلماهم أهلهما،
وقت ويف ظهرها، عىل راكب وجانشاه العرص، وقت إىل الضحى وقت من طائرة تزل لم
هذا يف ننزل أن قصدي لجانشاه: فقالت وأنهار، أشجار ذو واٍد بُْعد عىل لها الح العرص
ما افعيل جانشاه: لها فقال الليلة. هذه والنباتات األشجار من فيه ما عىل لنتفرج الوادي
وقبََّلها ظهرها، فوق من جانشاه ونزل الوادي، ذلك يف وحطت الجو، من فنزلت تريدين.
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وصاَرا قدميهما، عىل قاَما ذلك وبعد الزمان، من ساعًة نهٍر بجانب جلَسا ثم عينَيْها، بني
يف يتفرجان يزاال ولم األثمار، تلك من ويأكالن فيه، ما عىل يتفرجان الوادي يف دائرين
شمسة السيدة قامت ثم الصباح. إىل عندها وناما شجرة إىل أتيَا ثم املساء، وقت إىل الوادي
ظهرها عىل ركب ثم وطاعًة. سمًعا جانشاه: فقال ظهرها، عىل يركب أن جانشاه وأمرت

الظهر. وقت إىل الصبح من طائرة تزل ولم وساعتها، وقتها من به وطارت
السيدة رأت فلما نرص، الشيخ بها أخربهما التي األمارات نظَرا إذ سائران هما فبينما
راتعة، غزالن فيه مليح، زرع ذي فسيٍح مرٍج إىل الجو أعىل من نزلت األمارات، تلك شمسة
من جانشاه نزل املرج ذلك يف نزلت فلما واسعة، وأنهار يانعة، وأثمار نابعة، وعيون
التي املسافة ما أتدري عيني، وقرة حبيبي يا له: فقالت عينَيْها، بني وقبََّلها ظهرها، فوق
السالمة. عىل هلل الحمد جانشاه: لها فقال شهًرا. ثالثني مسافة قالت: ال. قال: رسناها؟
األمر هذا يف هما فبينما وضحك. ولعب ورشب أكل يف وقعَدا بجانبه، وجلست جلس ثم
الصياد، مركب يف جانشاه نزل ملا الخيل عند كان الذي أحدهما مملوكان؛ عليهما أقبََل إذ
وسلََّما عرفاه، جانشاه رأيَا فلما والقنص؛ الصيد يف معه كانوا الذين املماليك من والثاني
إىل اذهبا جانشاه: لهما فقال بقدومك. ه ُ ونبرشِّ والدك، إىل ه نتوجَّ إذنك عن له: وقاال عليه،
الراحة؛ ألجل أيام سبعة املكان هذا يف نقعد ونحن بالخيام، َوأِْتيَانا بذلك، وأعلماه أبي،
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عظيم. موكب يف وندخل ملالقاتنا، املوكب يجيء حتى
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بي، وأعلَماه أبي، إىل اذهبَا للمملوَكنْي: قال جانشاه أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
املوكب يجيء حتى الراحة ألجل أيام سبعة املكان هذا يف نقعد ونحن بالخيام، َوأِْتيَانا
البشارة له: وقاال أبيه إىل وذهبا خيلهما، اململوكان فركب عظيم. موكب يف وندخل ملالقاتنا،
اني؟ تبرشِّ يشء بأي لهما: قال اململوكني، كالَم طيغموس امللك سمع فلما الزمان. ملك يا
يف منك بالقرب وهو غيبته، من أتى جانشاه ابنك إن نعم، فقاال: جانشاه؟ ابني َقِدَم هل
من عليه مغشيٍّا ووقع شديًدا فرًحا فرح اململوكني، كالم امللك سمع فلما الكراني. مرج
ويعطي نفيسة، خلعة واحد كل اململوكني عىل يخلع أن وزيره أمر أفاق فلما الفرح، شدة
وأعطى وقته، من قام ثم وطاعًة. سمًعا الوزير: له فقال املال، من قدًرا منهما واحد كل
بها، أتيتما التي البشارة نظري يف املال هذا خذَا لهما: وقال امللك، به أمره ما اململوكني
قاعَديْن الوقت هذا يف وكنَّا نكذب، ما نحن اململوكان: فقاال صدقتما. أم أكذبتما سواء
الكراني مرج يف يقعد وهو بالخيام، له نأتي أن وأَمَرنا يديه، وقبَّْلنا عليه، وسلَّْمنا عنده،
كيف لهما: قال امللك إن ثم ملالقاته. الدولة وأكابر والوزراء األمراء تذهب حتى أيام سبعة
ذلك امللك سمع فلما الجنة. من بها خرج كأنه حورية معه ولدك إن له: فقاال ولدي؟ حال
يف ين املبرشِّ طيغموس امللك وأرسل البشائر، فدقت والبوقات، الكاسات بدق أمر الكالم
ون املبرشِّ فانترش الدولة؛ وأكابر والوزراء، األمراء ونساء جانشاه، أمَّ وا ليبرشِّ املدينة جهات
والجيوش بالعساكر طيغموس امللك َز تجهَّ ثم جانشاه، بقدوم أهلها وأعَلُموا املدينة، يف

الكراني. مرج إىل َه وتوجَّ
عليهما، أقبَلْت قد بالعساكر وإذا بجانبه، شمسة والسيدة جالس جانشاه فبينما
عن ونزلوا عرفوه، العساكر رأته فلما منهم، َقُرَب حتى وتمىشَّ قدميه، عىل جانشاه فقام
قدامه والعساكر سائًرا جانشاه زال وما يَديْه، وقبَّلوا عليه، وسلَّموا إليه، لوا وترجَّ خيلهم،
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ظهر عن نفسه رمى ولده، طيغموس امللك نظر فلما أبيه، إىل وصل حتى واحد، بعد واحًدا
وشماله، يمينه عن والعساكر ابنه، وركب ركب ثم شديًدا، بكاءً وبكى وحضنه، الفرس
الخيام ونصبوا والجيوش، العساكر فنزلت النهر، جانب إىل أتوا حتى سائرين زالوا وما
البوقات. وزعقت الكاسات، بت وُرضِ الزمور، وزمرت الطبول، ِت وُدقَّ والبيارق، والصواوين
للسيدة وينصبوها األحمر، الحرير من بخيمة يأتوا أن الفراشني أمر طيغموس امللك إن ثم
حتى وتمشت الريش، ثوبها وقلعت شمسة السيدة وقامت به، أمرهم ما ففعلوا شمسة،
وابنه طيغموس بامللك وإذا جالسة، هي فبينما فيها. وجلست الخيمة تلك إىل وصلت
قدَميْها، عىل قامت طيغموس امللك شمسة السيدة رأت فلما عليها، أقبَال بجانبه جانشاه
شمسة والسيدة يمينه، عن جانشاه ولده وأخذ امللك، جلس ثم يَديْه، بني األرَض وقبََّلِت
لك وقع بالذي أخربني له: وقال جانشاه ابنه وسأل شمسة، بالسيدة َب ورحَّ شماله، عن
هذا ابنه من امللك سمع فلما اآلِخر، إىل األول من جرى ما جميع له فحكى الغيبة. هذه يف
حتى َقِك وفَّ الذي هلل الحمد وقال: شمسة السيدة إىل والتفت شديًدا، عجبًا َب تعجَّ الكالم،
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك العظيم. الفضل َلُهَو هذا إن ابني، وبني بيني جمعِت
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الذي هلل الحمد شمسة: للسيدة قال طيغموس امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أن منِك أريد ولكن العظيم، الفضل َلُهَو هذا إن ولدي، وبني بيني جمعِت حتى قِك وفَّ
عليك تمنَّيُْت شمسة: السيدة له فقالت لِك. إكراًما أفعله حتى تشتهينه ما عيلَّ تتمني
يف هما فبينما وطاعًة. سمًعا فقال: تحته. من يجري واملاء بستان، وسط يف قرص عمارة
املدينة أكابر ونساء والوزراء، األمراء نساء جميع ومعها أقبلت جانشاه بأم وإذا الكالم،
ثم الزمان، من ساعًة وتعانََقا وقابلها، الخيمة من خرج جانشاه ولُدها رآها فلما جميًعا،

البيتني: هذين وأنشدت العني، دمع أجرت الفرح فرط من أمه إن

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 َوِم��ْن َف��َرٍح ِم��ْن تَ��بْ��ِك��ي��َن َس��ِج��يَّ��ًة ِم��نْ��ِك ال��دَّْم��ُع َص��اَر َق��ْد َع��يْ��ُن يَ��ا

خيمته، إىل والده انتقل ثم الشوق، وألم البُْعد من قاسياه ما لبعضهما شكيَا ثم
جالسان هما فبينما بعضهما، مع يتحدثان وجلَسا خيمته، إىل وأمه هو جانشاه وانتقل
وهي إليِك أتَْت شمسة إن جانشاه: ألم وقالوا شمسة، السيدة بقدوم ون املبرشِّ أقبل إذ
وقابلتها قدَميْها عىل قامت الكالم، هذا جانشاه أم سمعت فلما عليك. تسلِّم أن تريد ماشية
وسارت شمسة، السيدة مع جانشاه أم قامت ثم الزمان، من ساعة وقعدتا عليها، وسلَّمت
السيدة خيمة وصلن حتى سائرات زلن وما الدولة، وأرباب األمراء ونساء وإياها هي
وفرح الرعايا، وأكرم العطايا، أجزل طيغموس امللك إن ثم فيها. وجلسن فدخلنها شمسة،
عيش، وأهنى ورشب، أكل يف أيام عرشة مدة املكان ذلك يف ومكثوا شديًدا، فرًحا بابنه
حوله وركبت امللك ركب ثم املدينة، إىل ويتوجهوا يرحلوا، أن عساكره امللك أمر ذلك وبعد
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سائرين زالوا وما شماله، وعن يمينه عن والحجاب الوزراء وسارت والجيوش، العساكر
املدينة وتزيَّنَِت منزلهم، إىل شمسة والسيدة هي جانشاه أم وذهبت املدينة، دخلوا حتى
نفيس وفرشوا والحلل، بالحيل املدينة وزوَّقوا والكاسات، البشائر ِت ودقَّ زينة، بأحسن
املتفرجون، وانبهر التحف، وأظهروا الدولة أرباب وفرح الخيل، سنابك تحت الديباج
شمسة السيدة وفرحت أيام، عرشة مدة عظيًما فرًحا وعملوا واملساكني، الفقراء وأطعموا

ذلك. رأت ملا شديًدا فرًحا
أن وأمرهم املعرفة، وأرباب واملهندسني البنَّائني إىل أرسل طيغموس امللك إن ثم
ذلك تجهيز يف ورشعوا والطاعة، بالسمع فأجابوه البستان، ذلك يف قًرصا له يعملوا
أمر القرص، ببناء األمر بصدور جانشاه علم وحني حال، أحسن عىل أتموه إنهم ثم القرص؛
صورة عىل ويجعلوه ويجوفوه، ينقروه وأن األبيض، الرخام من بعموٍد يأتوا أن الصنَّاع
به، تطري الذي شمسة السيدة ثوب أخذ جانشاه إن ثم به. أمرهم ما ففعلوا صندوق،
التي القناطر فوقه يبنوا أن البنَّائني وأمر القرص، أساس يف ودفنه العمود، ذلك يف وحطَّه
واألنهار البستان، ذلك وسط يف عظيًما قًرصا وصار فرشوه، القرص تمَّ وملا القرص، عليها
وصار املدة، تلك يف جانشاه عرس عمل ذلك بعد طيغموس امللك إن ثم تحته. من تجري
إىل منهم واحد كل وذهب جانشاه، إىل شمسة السيدة وزفوا نظري، له يَبَْق لم عظيًما فرًحا
وأدرك الريش. ثوبها رائحَة ْت شمَّ القرص، ذلك يف شمسة السيدة دخلت وملا سبيله. حال
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رائحَة ْت شمَّ القرص ذلك دخلت ملا شمسة السيدة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
حتى الليل نصف إىل فصربت أخذه، وأرادت مكانه، وعرفت به، تطري الذي الريش ثوبها
وحفرت القناطر، عليه الذي العمود إىل َهْت وتوجَّ قامت ثم النوم، يف جانشاه استغرق
عليه، مسبوًكا كان الذي الرصاص وأزالت الثوب، فيه الذي العمود إىل وصلت حتى بجانبه
لهم: وقالت القرص، أعىل عىل وجلست وقتها، من وطارت ولبسته منه، الثوب وأخرجت
فرآها إليها فذهب بذلك، جانشاه فأخربوا أودِّعه. حتى جانشاه إيلَّ تحرضوا أن منكم أريد
فقالت الفعال؟ هذه فعلِت كيف لها: فقال الريش، ثوبها البسة وهي القرص، سطح فوق
فرًحا فرحُت وقد عظيمًة، محبًة أحبك إني وهللا فؤادي، وثمرة عيني، وقرة حبيبي، يا له:
أحبك كما تحبني كنَت فإن وأباك، أمك ورأيت وبالدك، أرضك إىل أوصلتُك حيث شديًدا

أهلها. إىل ومضت وساعتها، وقتها من طارت ثم تكني. جوهر قلعة إىل عندي فتعاَل
من يموت كاد القرص، سطح فوق وهي شمسة السيدة كالم جانشاه سمع فلما
القرص، إىل َه وتوجَّ أبوه فركب بذلك، وأعلموه أبيه إىل فمضوا عليه، مغشيٍّا ووقع الجزع،
مغرم ابنه أن وعلم طيغموس، امللك فبكى األرض، عىل مطروًحا فرآه ولده عىل ودخل
من فبكى رأسه، عند أباه فرأى فأفاق، ورد، ماء وجهه عىل فَرشَّ شمسة، السيدة بحب
السيدة أن أبي يا اعلم فقال: ولدي؟ يا لك جرى الذي ما أبوه: له فقال زوجته، فراق
لها ثوب عندي وكان جمالها، عشقت وقد بها، وُمغَرم أحبها وأنا الجان، بنات من شمسة
هيئة عىل عمود يف وأخفيته الثوب ذلك أخذت كنت وقد بدونه، تطري أن تقدر ما وهي
األساس ذلك فحفرت القرص، أساس يف ووضعته الرصاص، عليه وسبكت الصندوق،
أوصلتُك وقد أحبك، إني وقالت: القرص، سطح عىل نزلت ثم وطارت، ولبسته وأخذته،
قلعة يف عندي فتعاَل تحبني أنت كنَت فإْن وأمك، بأبيك واجتمعت وبالدك، أرضك إىل
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طيغموس: امللك فقال سبيلها. حال إىل وراحت القرص، سطح من طارت ثم تكني. جوهر
عن ونستخربهم البالد، يف والسياحني التجارة أرباب نجمع فإننا ا، همٍّ تحمل ال ولدي، يا
تعاىل هللا من ونرجو شمسة، السيدة أهل إىل ونذهب إليها نسري عرفناها فإذا القلعة، تلك

بها. وتتزوج إياها يعطوك أن
َمن كلَّ اجمعوا لهم: وقال األربعة، وزراءه وأمر وساعته، وقته من امللك خرج ثم
ودلَّ عرفها َمن وكل تكني، جوهر قلعة عن واسألوهم واملسافرين، التجار من املدينة يف
سمًعا له: قالوا الكالم ذلك الوزراء سمع فلما دينار. ألف خمسني أعطيه فإني عليها،
التجار يسألون وصاروا امللك، به أمرهم ما وفعلوا وساعتهم، وقتهم من ذهبوا ثم وطاعًة.
وأخربوه امللك فأتوا أحد، بها أخربهم فما تكني، جوهر قلعة عن البالد يف والسياحني
من جانشاه البنه يأتوا أن وأمر وساعته، وقته من قام كالمهم امللك سمع فلما بذلك؛
عند إال مثله يوجد ال بما املطربات واملحاظي اآلالت، ربات والجواري الحسان، الرساري
رواًدا امللك أرسل ذلك بعد ثم طلبه، بما فأتوه شمسة، السيدة حب عن يتسىلَّ لعله امللوك؛
عنها فسألوا تكني، جوهر قلعة عن ليسألوا واألقاليم والجزائر البالد جميع إىل وجواسيس
شديًدا، بكاءً فبكى بذلك؛ وأعلموه امللك إىل فرجعوا أحد، بها أخربهم فما شهرين، مدة
الجنك من الطرب آالت وربات واملحاظي الرساري بني جالًسا فوجده ابنه إىل وذهب
وجدُت ما ولدي، يا له: فقال شمسة، السيدة عن بهن يتسىلَّ ال وهو وغريهما، والسنطري
بكى، الكالم ذلك جانشاه سمع فلما منها. بأجمل أتيتُك وقد القلعة، هذه يعرف َمن

البيتني: هذين وأنشد العني، دمع وأفاض

َس��ِق��ي��ُم اْل��َغ��َراِم َف��ْرِط ِم��ْن َوِج��ْس��ِم��ي ُم��ِق��ي��ُم َواْل��َغ��َراُم َص��بْ��ِري ��َل تَ��َرحَّ
َرِم��ي��ُم اْل��ِف��َراِق َح��رِّ ِم��ْن َوَع��ْظ��ِم��َي ِب��َش��ْم��َس��َة َش��ْم��ِل��ي اْألَيَّ��اُم تَ��ْج��َم��ُع َم��تَّ��ى

طيغموس امللك فإن عظيمة؛ عداوة الهند ملك وبني بينه كان طيغموس امللك إن ثم
جيوش وله كفيد، امللك له يقال الهند ملك وكان أمواله، وسلب رجاله وقتل عليه عدا كان
قبيلة وكل قبيلة، ألف عىل يحكم منهم بهلوان كل بهلوان، ألف له وكان وأبطال، وعساكر
ملوك وتحته وزراء، أربعة عنده وكان فارس، آالف أربعة عىل تشمل القبائل تلك من
وكان قلعة، ألف مدينة لكل مدينة، ألف عىل يحكم وكان كثرية، وجيوش وأمراء، وأكابر
ملك كفيد امللك علم فلما األرض. جميع مألت قد وعساكره البأس، شديد عظيًما، ملًكا
العساكر، عنده من وقلَّْت وامللك، الحكم وترك ابنه، بحب اشتغل طيغموس امللك أن الهند
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٥١٦ الليلة كانت فلما

وقال الدولة، وأرباب واألمراء الوزراء جمع ابنه، بحب اشتغاله بسبب ونكٍد همٍّ يف وصار
أموالنا، ونهب وإخوتي، أبي وقتل بالدنا، عىل هجم قد طيغموس امللك أن تعلمون أََما لهم:
سمعت وإني أهله، وأَرسَ رزقه، ونهب ماًال، له وأخذ قريبًا، له قتل وقد إال أحد منكم وما
ثأرنا أخذ وقت وهذا العساكر، عنده من قلَّْت وقد جانشاه، ابنه بحب مشغول أنه اليوم
بل األمر، هذا يف تتهاونوا وال عليه، للهجوم الحرب آالت زوا وجهِّ إليه، للسفر بوا فتأهَّ منه،
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بالده. ونملك وابنه، هو ونقتله عليه، ونهجم إليه نسري

املباح. الكالم عن
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٥١٧ الليلة كانت فلام

يركبوا أن وعساكره جيوشه أمر الهند ملك كفيد امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عليه، للهجوم الحرب آالت وجهزوا للسفر، تأهبوا لهم: وقال طيغموس، امللك بالد عىل
بالده. ونملك وابنه، هو ونقتله عليه ونهجم إليه نسري بل األمر، هذا يف تتهاونوا وال
عدته، تجهيز يف منهم واحد كل وأخذ وطاعة. سمًعا قالوا: الكالم ذلك منه سمعوا فلما
العساكر تكاملت وملا أشهر، ثالثة العساكر وجمع والسالح، العدد تجهيز يف واستمروا
إن ثم والرايات، البيارق ونصبوا البوقات، يف ونفخوا الكاسات، دقوا واألبطال والجيوش
بالد وهي كابل، بالد أطراف إىل وصل حتى وسار والجيوش، بالعساكر خرج كفيد امللك
الكبار، وذبحوا الرعية، يف وفسقوا نهبوها، البالد تلك إىل وصلوا وملا طيغموس، امللك
غيًظا اغتاظ الخرب بذلك سمع فلما طيغموس، امللك إىل الخرب فوصل الصغار، وأرسوا
أتى قد كفيد أن اعلموا لهم: وقال مملكته، وأمراء ووزراءه دولته، أكابر وجمع شديًدا،
إال عددهم يعلم ال وعساكر وأبطال جيوش ومعه قتالنا، ويريد بالدنا، ونزل ديارنا،
إليه نخرج أننا عندنا الرأي الزمان، ملك يا له: فقالوا عندكم؟ الرأي فما تعاىل، هللا
لهم أخرج ثم القتال. إىل زوا تجهَّ طيغموس: امللك لهم فقال بالدنا. عن ونرده ونقاتله،
ويتلف األبطال، يردي ما الحرب، آالت وجميع والسيوف، والخوذ والدروع، الزرد من
الرايات ونصبوا للقتال، وتجهزوا واألبطال والجيوش العساكر فاجتمعت الرجال، صناديد
طيغموس امللك وسار الزمور، وزمرت الطبول بت وُرضِ البوقات، يف ونُِفخ الكاسات ت وُدقَّ
حتى والجيوش بالعساكر سائًرا طيغموس امللك زال وما كفيد، امللك مالقاة إىل بعساكره
أطراف يف وهو زهران، وادي له يقال واٍد عىل طيغموس امللك نزل ثم كفيد، امللك من قربوا

كابل. بالد



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

مضمونه: امللك، إىل عسكره من رسول مع وأرسله كتابًا كتب طيغموس امللك إن ثم
ملك ابن ملًكا كنَت ولو األوباش، فعل إال فعلت ما أنك كفيد امللك به نعلم فالذي بعد، «أما
رعيتي؛ يف وتفسق الناس، أموال وتنهب بالدي، تجيء كنَت وال الفعال، هذه فعلَت ما
قبل أتيُت َلكنُت مملكتي عىل تتجارى بأنك علمت ولو منك، جور كله هذا أن علمت أََما
نعمت، فبها وبينك بيننا الرش وتركَت رجعَت إْن ولكن بالدي، عن ومنعتك بمدة، مجيئك
إنه ثم والطعان.» الحرب موقف يف لديَّ وتجلََّد امليدان، حومة يف إيلَّ فابرز ترجع لم وإن
عىل له سون يتجسَّ جواسيس معه وأرسل عسكره، من عامل لرجل وسلََّمه الكتاب ختم
مكانه من قرب فلما كفيد، امللك إىل وصل حتى به وسار الكتاب أخذ الرجل إن ثم األخبار.
الحرير من رايات ورأى األطلس، الحرير من مصنوعة وهي بُْعد، عىل منصوبة خياًما رأى
عسكر الخيمة تلك وحول األحمر، الحرير من عظيمة خيمة الخيام بني ورأى األزرق،
امللك خيمة إنها له: فقيل عنها فسأل الخيمة، تلك إىل وصل حتى سائًرا زال وما عظيم،
بالجواهر، ع مرصَّ كريس عىل جالًسا كفيد امللك فرأى الخيمة، وسط إىل الرجل فنظر كفيد.
إليه فذهب يده، يف الكتاب أظهر ذلك رأى فلما الدولة؛ وأرباب واألمراء الوزراء وعنده
فلما امللك، فأخذه امللك، أمام به وأتوا منه، الكتاب وأخذوا كفيد امللك عسكر من جماعة
أنه طيغموس امللك به نعلم فالذي بعد، «أما مضمونه: جوابًا له كتب معناه، وعرف قرأه
الكبار، ونقتل األستار، ونهتك الديار، ونخرب العار، ونكشف الثأر، نأخذ أننا من بد ال
ختم ثم والطعان.» الحرب أريك حتى امليدان يف القتال إىل أبرز غٍد ويف الصغار، ونأرس
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وسار. فأخذه طيغموس، امللك لرسول وسلََّمه الكتاب

املباح. الكالم

532



٥١٨ الليلة كانت فلام

امللك إليه أرسله الذي الكتاب جواب سلََّم كفيد امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
الكتاب، أعطاه ثم يَديْه، بني األرض قبََّل إليه وصل فلما ورجع، فأخذه لرسوله، طيغموس
وال عدد، لهم يُحَىص ال ورجاًال وأبطاًال فرسانًا رأيُت إني ملك، يا له: وقال رآه، بما وأخربه
زار عني وزيره وأمر شديًدا، غضبًا غضب معناه، وفهم الكتاب قرأ فلما مدد. لهم ينقطع
يخوضوا وأن الليل، نصف يف كفيد امللك عسكر عىل ويهجم فارس، ألف ومعه يركب أن
العساكر معه وركبت ركب ثم وطاعة. سمًعا زار: عني الوزير له فقال ويقتلوهم؛ فيهم
أن فأمره غطرفان، له يقال وزيٌر كفيد للملك وكان كفيد، امللك نحو وساروا والجيوش،
ويهجموا طيغموس، امللك عسكر إىل بهم ويذهب فارس، آالف خمسة معه ويأخذ يركب
بالعسكر وسار كفيد، امللك به أمره ما وفعل غطرفان، الوزير فركب ويقتلوهم، عليهم
فإذا الطريق، نصف قطعوا حتى الليل نصف إىل سائرين زالوا وما طيغموس، امللك نحو
شديد بنيهم ووقع الرجال، عىل الرجال فصاحت زار، عني الوزير يف وقع غطرفان الوزير

الصباح. وقت إىل بعًضا بعضهم يقاتل زال وما القتال،
ذلك رأى فلما إليه، هاربني وولَّْوا كفيد، امللك عساكر انهزمت الصباح، أصبح فلما
له: فقالوا أبطالكم؟ فقدتم حتى أصابكم الذي ما ويلكم، يا لهم: وقال شديًدا، غضبًا غضب
سائرين نزل لم طيغموس، امللك نحو ورسنا غطرفان، الوزير ركب ملا إنه الزمان، ملك يا
وأقبل طيغموس، امللك وزير زار عني فقابلنا الطريق، نصف وقطعنا الليل، نصفنا أن إىل
يف ونحن إال نشعر فما زهران، وادي بجنب املقابلة وكانت وأبطال، جيوش ومعه علينا
الصباح، إىل الليل نصف من شديًدا قتاًال وقاتلنا العني، عىل العني ووقعت العسكر، وسط
الفيل فيجفل ويرضبه، الفيل وجه يف يصيح زار عني الوزير وصار كثري، خلق ُقِتل وقد



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ما كثرة من أحًدا ينظر أحد بقي وما هاربًا، ويويل الفرسان، ويدوس الرضبة، شدة من
آخرنا. عن ُقِتلنا لكنَّا هاربني أتينا أننا ولوال كالتيار، يجري الدم وصار الغبار، من يطري
عليكم غضبت بل الشمس، فيكم باركت ال قال: الكالم، هذا كفيد امللك سمع فلما
امللك فهنَّأه بذلك، وأخربه طيغموس، امللك إىل رجع زار عني الوزير إن ثم شديًدا. غضبًا
َد تفقَّ ثم البوقات، يف والنفخ الكاسات، بدق وأمر شديًدا، فرًحا وفرح بالسالمة، طيغموس
كفيد امللك إن ثم الشداد. الشجعان من فارس مائتا منهم ُقِتل قد هم فإذا عسكره،
خمسة لوا فكمَّ صف، بعد ا صفٍّ واصطفوا امليدان، وأتى وجيوشه وجنوده عسكره هيَّأ
األفيال، عىل يركبون بهلوان ثالثمائة معه وكان فارس، آالف عرشة صف كل ا، صفٍّ عرش
ونُِفخ الكاسات، ت وُدقَّ والرايات، البيارق ونصب الرجال، وصناديد األبطال انتخب وقد
ا صفٍّ عسكره صفَّ فإنه طيغموس امللك وأما القتال؛ طالبني األبطال وبرز البوقات، يف
مائة معه وكان فارس، آالف عرشة صف كل يف صفوف، عرشة هم فإذا صف، بعد
موصوف، فارس كل َم تقدَّ الصفوف اصطفت وملا وشماله، يمينه عن يركبون بهلوان
الزمور، وزمرت الطبول، وُرضبت الخيل، عن األرض رحب وضاق الجيوش، وتصادمت
يف الخيل صهيل من اآلذان ت وُصمَّ النفري، وصاح البوقات، يف ونُفخ الكاسات، وُدقت
من شديًدا قتاًال واقتتلوا رءوسهم، عىل الغبار وانعقد بأصواتهم، الرجال وصاحت امليدان،
شهرزاد وأدرك منازلهم. إىل العساكر وذهبت افرتقوا ثم الظالم، أقبل أن إىل النهار أول

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٥١٩ الليلة كانت فلام

كفيد امللك َد فتفقَّ منازلهم، إىل وذهبوا افرتقوا العساكر أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
طيغموس امللك َد وتفقَّ شديًدا، غضبًا فغضب آالف، خمسة منهم ُقِتل قد هم فإذا عسكره،
ذلك رأى فلما شجعانه، خواص من فارس آالف ثالثة منهم ُقِتل قد هم فإذا عسكره
وكل مرة، أول فعل كما وفعل ثانيًا، امليدان إىل برز كفيد امللك إن ثم شديًدا. غضبًا غضب
يربز َمن فيكم هل وقال: عسكره، عىل كفيد امللك وصاح لنفسه، النرص يطلب منهما واحد
عىل راكبًا أقبل قد بركيك، له يقال بطٌل فإذا والطعان؟ الحرب باب لنا ويفتح امليدان، إىل
يَدِي بني األرض وقبََّل الفيل، ظهر فوق من ونزل َم تقدَّ ثم عظيًما، بهلوانًا وكان فيل،
من هل وقال: وصاح امليدان، إىل وساقه الفيل ركب ثم الرباز، يف واستأذنه كفيد، امللك
عسكره، إىل التفت طيغموس امللك ذلك سمع فلما مقاتل؟ من هل مناجز؟ من هل مبارز؟
عىل راكبًا الصفوف بني من برز قد فارس فإذا منكم؟ البطل هذا إىل يربز َمن لهم: وقال
واستأذنه قدامه، األرض وقبََّل طيغموس، امللك عىل أقبل حتى وسار الخلقة، عظيم جواد
بي، تستهزأ حتى أنت تكون َمن له: قال عليه أقبل فلما بركيك، إىل َه توجَّ ثم املبارزة، يف
كنت بركيك: له فقال كمخيل. بن غضنفر اسمي له: فقال اسمك؟ وما وحدك؟ إيلَّ وتربز
كالمه غضنفر سمع فلما األبطال. صفوف بني والقتال فدونك بالدي، يف وأنا بك أسمع
شديًدا، قتاًال وتقاتََال يده، يف السيف بركيك أخذ وقد فخذه، تحت من الحديد العود سحب
فلما رضر، منها يصبه ولم خوذته، يف الرضبة فأتت بالسيف غضنفر رضب بركيك إن ثم
َمن له: وقال شخص فأتاه الفيل، بلحم لحمه فاستوى بالعود رضبه غضنفر، ذلك رأى
فسمرت فخذه، فأصابت غضنفر بها ورضب يده، يف نبلة أخذ ثم أخي؟ تقتل حتى أنت
إىل فنزل نصفني، فقسمه ورضبه يده، يف السيف جرََّد غضنفر ذلك رأى فلما فيه، الدرع
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الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

صاح كفيد امللك ذلك رأى فلما طيغموس، امللك نحو هاربًا وىل غضنفر إن ثم
بعسكره طيغموس امللك ونزل الفرسان. وقاتلوا امليدان، انزلوا لهم: وقال عسكره عىل
الرجال، عىل الرجال وصاحت الخيل، عىل الخيل صهلت وقد شديًدا قتاًال وقاتلوا وجيوشه،
وفرَّ الفرسان، عىل الفرسان وحملت موصوف، فارس كل َم وتقدَّ السيوف، وتجرََّدِت
ضجة إال الناس تسمع فما البوقات، يف ونفخ الكاسات، ودقت الطعان، موقف من الجبان
الحال هذا عىل زالوا وما هلك، َمن األبطال من الوقت ذلك يف وهلك سالح، وقعقعة صياح،
وعاد وجيوشه، بعسكره انفرق طيغموس امللك إن ثم الفلك. قبة يف الشمس صارت أن إىل
منهم ُقِتل قد فوجدهم رجاله َد تفقَّ طيغموس امللك إن ثم كفيد. امللك وكذلك لخيامه،
غضب ذلك طيغموس امللك علم فلما بيارق، أربعة منهم وانكرست فارس، آالف خمسة
فارس ستمائة منهم ُقِتل قد فوجدهم عسكره َد تفقَّ فإنه كفيد امللك وأما شديًدا؛ غضبًا
ثالثة مدة بينهم من القتال ارتفع ثم بيارق، تسعة منهم وانكرست شجعانه، خواص من
له يقال ملٍك إىل عسكره من رسوٍل مع وأرسله كتابًا، كفيد امللك كتب ذلك وبعد أيام،
علم فلما أمه. جهة من قريبه أنه ِعي يدَّ كفيد وكان إليه، الرسول فذهب الكلب، فاقون
الصباح شهرزاد وأدرك كفيد. امللك إىل َه وتوجَّ وجيوشه، عسكره جمع بذلك فاقون امللك

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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امللك إىل َه وتوجَّ وجيوشه، عساكره جمع فاقون امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
غربة رأيت إني له: وقال شخص، أتاه إذ حظه يف جالس طيغموس امللك فبينما كفيد،
يكشفوا أن عسكره من جماعة طيغموس امللك فأمر الجو، إىل ارتفعت قد بُْعد عىل ثائرة
رأينا قد امللك، أيها وقالوا: ورجعوا ذهبوا ثم وطاعة. سمًعا فقالوا: الغربة، تلك خرب عن
ثالثة بريق كل تحت بيارق، تحتها من وبان وقطعها، الهواء رضبها ساعة وبعد الغربة
كفيد، امللك إىل الكلب فاقون امللك وصل وملا كفيد. امللك ناحية إىل وساروا فارس، آالف
تعلم أََما كفيد: امللك له فقال فيه؟ أنت الذي القتال هذا وما خربك؟ ما له: وقال عليه سلََّم
منه. بثأري وآخذ ألقاتله، جئتُه قد وأنا وأبي؟ إخوتي وقاتََل عدوي طيغموس امللك أن
وذهب الكلب فاقون امللك أخذ كفيد امللك إن ثم فيك. الشمس باركت فاقون: امللك فقال

كفيد. وامللك طيغموس امللك أمر من كان ما هذا شديًدا. فرًحا وفرح خيمته، إىل به

طيغموس امللك ابن جانشاه حكاية

يأذن ولم أباه، ينظر لم وهو شهرين استمر فإنه جانشاه، امللك أمر من كان ما وأما
فقال عظيم، قلق بذلك له فحصل خدمته، يف كن الالتي الجواري من ألحد عليه بالدخول
كفيد، امللك مع ألبيه جرى بما فأخربوه يأتني؟ لم إنه حتى أبي خرب ما أتباعه: لبعض
فلما بالجواد، وأتوه وطاعة. سمًعا له: فقالوا أبي. إىل أذهب حتى بجوادي ائتوني فقال:
مدينة إىل وأسري فريس آخذ أن فالرأي بنفيس، مشغول أنا نفسه: يف قال جواده حرض
يفعل لعله للعمل، استأجرني الذي التاجر بذلك عيلَّ هللا يهون إليها وصلُت وإذا اليهود،
معه وأخذ ركب إنه ثم الخرية! تكون أين أحد يدري وما مرة، أول فعل ما مثل بي
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معه. ليقاتل أبيه إىل ذاهب جانشاه إن يقولون: الناس صار حتى وسار فارس، ألف
ناموا، فلما املرج، بذلك وباتوا عظيم، مرج يف نزلوا ثم املساء، وقت إىل سائرين زالوا وما
إىل وسار جواده، وركب وسطه، وشد خفية يف قام كلهم، ناموا عسكره أن جانشاه وعلم
يف وقال بغداد، من قافلة سنتني كل يف تأتيهم أنه اليهود من سمع كان ألنه بغداد؛ طريق
نفسه َمْت وصمَّ اليهود. مدينة إىل أصل حتى القافلة مع أسري بغداد إىل وصلُت إذا نفسه:
وال جانشاه يروا ولم نومهم، من العساكر استيقظ فلما سبيله، حال إىل وسار ذلك، عىل
إىل فرجعوا خربًا، له يجدوا فلم وشماًال، يمينًا جانشاه عىل يفتشون وساروا ركبوا جواده،
بتاجه ورمى فيه، من يطلع الرشار وكاد شديًدا، غضبًا فغضب ابنه؛ فعل بما وأعلموه أبيه
له فقال قبالتي. والعدو ولدي فقدُت قد باهلل، إال قوة وال حول ال وقال: رأسه، فوق من
من صار جانشاه إن ثم الخري. إال الصرب بعد فما الزمان، ملك يا اصرب والوزراء: امللوك
والنهار. الليل سهراَن العني، قريَح القلب، جريَح مهموًما، حزينًا محبوبته وفراِق أبيه أجل
إىل َه وتوجَّ عدوه، حرب عن رجع وجيوشه، عساكره جميع بَفْقد علم ملا فإنه أبوه وأما
كفيد وصار كفيد، امللك من هاربًا وصار أسوارها، َن وحصَّ أبوابها، وغلق ودخلها مدينته،
أيام، وثمانية لياٍل سبع عليها ويقعد والخصام، القتال طالبًا املدينة يجيء شهر كل يف
فأما الرجال. من املجروحني ليداووا الخيام إىل بهم ويرجع عسكره يأخذ ذلك وبعد
السالح، بإصالح يشتغلون عنهم العدو انرصاف عند فإنهم طيغموس، امللك مدينة أهل
الحالة هذه عىل كفيد وامللك طيغموس امللك ومكث املنجنيقات، وتهيئة األسوار، وتحصني
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بينهما. مستمرة والحرب سنني، سبع
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الحالة هذه عىل كفيد وامللك هو مكث طيغموس امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
سائًرا يزل لم فإنه جانشاه، أمر من كان ما وأما أمرهما، من كان ما هذا سنني. سبع
فلم تكني، جوهر قلعة عن سأل البالد، من بلد إىل وصل وكلما والقفار، الرباري يقطع
مدينة عن سأل إنه ثم أصًال. االسم بهذا نسمع لم إننا له: يقولون وإنما بها، أحد يخربه
ِرسْ الشهر، هذا يف له: وقال املرشق، بالد أطراف يف أنها التجار من رجل فأخربه اليهود،
نسافر ثم خراسان، إىل نذهب املدينة تلك ومن الهند، يف وهي مزرقان مدينة إىل معنا
خوارزم، من قريبة اليهود مدينة وتبقى خوارزم، إىل ومنها شمعون، مدينة إىل هناك من
وساَفَر القافلة، سافَرِت حتى جانشاه فصرب أشهر، وثالثِة سنٍة مسافة وبينها بينها فإن
جوهر قلعة عن يسأل صار املدينة تلك دخل وملا مزرقان، مدينة إىل وصل أن إىل معها
وسأل املدينة ودخل الهند، إىل معها وسافر القافلة وسافرت أحد، بها يخربه فلم تكني
وقاىس أصًال. االسم بهذا سمعنا ما له: وقالوا أحد، بها يخربه فلم تكني، جوهر قلعة عن

وعطًشا. وجوًعا صعبة، وأهواًال عظيمة، شدًة الطريق يف
مدينة إىل وانتهى خراسان، بالد إىل وصل حتى مسافًرا يزل ولم الهند من ساَفَر ثم
فساَفَر طريقها، له ووصفوا عنها فأخربوه اليهود، مدينة عن وسأل ودخلها شمعون،
حتى وليايل أياًما مىش ثم الِقَردة، من فيه هرب الذي املكان إىل وصل حتى وليايل أياًما
حتى السبت يوم إىل وصرب شاطئه، عىل وجلس اليهود، مدينة بجانب الذي النهر إىل وصل
فسلََّم مرة، أول فيه كان الذي اليهودي بيت إىل وذهب منه فعدَّى تعاىل، هللا بقدرة نشف
فقال غيبتك؟ كانت أين له: قالوا ثم والرشب، باألكل وأتوه به ففرحوا بيته؛ وأهل هو عليه
فرأى ج، يتفرَّ املدينة يف داَر الغد كان وملا عندهم، الليلة تلك بات ثم تعاىل. هللا ملك يف لهم:
عندنا ويعمل حسنة، وجارية دينار ألف يأخذ َمن الناس، معارش يا ويقول: ينادي مناديًا
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فتبعه اتبعني. املنادي: له فقال الشغل. هذا أعمل أنا جانشاه: فقال يوم؟ نصف شغل
لصاحب املنادي قال ثم مرة، أول إليه وصل الذي التاجر اليهودي بيت إىل وصل حتى
بك، مرحبًا له: وقال التاجر، به َب فرحَّ تريد. الذي الشغل يعمل الولد هذا إن البيت:
التاجر إن ثم ورشب. جانشاه فأكل والرشب، باألكل وأتاه الحريم، إىل به ودخل وأخذه
الدنانري أخذ الصباح أصبح وملا الليلة، تلك معها وبات الحسنة، والجارية الدنانري له َم قدَّ
الشغل، صاحب التاجر إىل رجع ثم مرة، أول بيته يف بات الذي لليهودي وسلََّمها والجارية

العلو. يف شاهق عاٍل جبٍل إىل وصَال حتى وساَرا معه فركب
األرض. عىل الفرس هذه ارم لجانشاه: وقال وسكينًا حبًال أخرج التاجر إن ثم
أمره كما بطنها وشقَّ ورأسها، قوائمها وقطع وسلخها، وذبحها بالحبل، وكتََّفها فرماها
رأيته ومهما عليك، أخيطه حتى الفرس هذا بطن ادخل لجانشاه: التاجر قال ثم التاجر،
وخاطه الفرس بطن جانشاه فدخل أجرته. أخذَت الذي الشغل فهذا عليه، يل فقل فيه
عظيم طري أقبل ساعة وبعد فيه، واختفى الفرس عن بعيد محل إىل ذهب ثم التاجر، عليه
الجبل، رأس عىل نزل ثم السماء، عنان إىل بها وارتفع الفرس، وخطف الجو، من ونزل
الفرس بطن شقَّ جانشاه به أحسَّ فلما الفرس، يأكل أن أراد الجبل رأس عىل استقر فلما
فرآه التاجر، إىل ونظر جانشاه فطلع سبيله، حال إىل وطار منه الطري فجفل وخرج،
بيشء يل ارِم له: فقال التاجر؟ أيها تريد ما له: فقال العصفور، مثل الجبل تحت واقًفا
جانشاه: فقال منها. تنزل التي الطريق عىل أدلك حتى حواليك التي الحجارة هذه من
وحصل وعطًشا، جوًعا قاسيُت وقد سنني، خمس مدة من وكيت كيت بي فعلَت الذي أنت
أرمي ال وهللا هالكي، وأردت املكان، هذا إىل بي عدَت أنت وها كثري، ورشٌّ عظيم، تعٌب يل
الطيور. ملك نرص الشيخ إىل توصل التي الطريق وقصد سار جانشاه إن ثم بيشء. لك
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نرص الشيخ إىل توصل التي الطريق وقصد سار جانشاه أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
يأكل جاع وإذا القلب، حزين العني، باكي وهو وليايل أياًما سائًرا يزل ولم الطيور، ملك
سليمان، السيد قرص إىل وصل حتى أنهارها، من يرشب عطش وإذا األرض، نبات من
وسلَّم الشيخ به َب فرحَّ يديه، وقبََّل عليه فأقبل القرص، باب عىل جالًسا نرص الشيخ فرأى
مع هنا من ْهَت توجَّ قد وكنَت املكان؟ هذا جئَت حتى خربك ما ولدي، يا له: قال ثم عليه،
من جرى ما له وحكى جانشاه، فبكى الصدر. منرشح العني، قرير وأنت شمسة، السيدة
تكني. جوهر قلعة يف عندي تعال تحبني كنَت إْن له: وقالت طارت، ملا شمسة السيدة
وال سليمان، السيد وحقِّ أعرفها ما ولدي يا وهللا وقال: ذلك، من نرص الشيخ َب فتعجَّ
والغرام؟ العشق من متُّ وقد أعمل كيف جانشاه: فقال عمري. طول االسم بهذا سمعُت
أحًدا لعل تكني؛ جوهر قلعة عن ونسألهم الطيور، تأتي حتى اصرب نرص: الشيخ له فقال
عىل املشتملة املقصورة إىل وذهب القرص، ودخل جانشاه، قلب فاطمأن يعرفها. منهم

الزمان. من مدة نرص الشيخ عند ومكث الثالث، البنات فيها رأى التي البحرية
مجيء قرب قد إنه ولدي، يا نرص: الشيخ له قال إذ عادته، عىل جالس هو فبينما
فجاء الطيور، أقبلت حتى قالئل أيام إال تمِض ولم الخرب، بذلك جانشاه ففرح الطري.
وسلََّمْت فجاءت الطيور. عىل وأقبل األسماء هذه تعلم ولدي، يا له: وقال جانشاه، الشيخ
سمعت ما منها: كل فقال تكني، جوهر قلعة عن سألها ثم نوع، بعد نرصنوًعا الشيخ عىل
نرص الشيخ فطلب عليه، مغشيٍّا ووقع َ وتحرسَّ جانشاه، فبكى عمري. طول القلعة بهذه
فقال وطريقها، البالد له ووصف كابل. بالد إىل الشاب هذا أوصل له: وقال عظيًما، طريًا
أن وإياك نفسك، عىل احرتس له: وقال ظهره، عىل جانشاه ركب ثم وطاعة. سمًعا له:
البحار. ودوي األفالك، جري يرضك لئال الريح؛ من أذنَيْك وسدَّ الهواء، يف فتتقطع تميل
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يوًما به وسار الجو، إىل به وعال الطري، اقتلع ثم نرص، الشيخ قاله ما جانشاه فقِبَل
عن تهنا قد لجانشاه: الطري فقال بدري، شاه واسمه الوحوش، ملك عند به نزل ثم وليلة،
جانشاه: له فقال به، ويطري جانشاه يأخذ أن وأراد نرص. الشيخ لنا وصفها التي البالد
فرتكه بالدي. إىل أصل أو فيها، أموت األرضحتى هذه يف واتركني سبيلك، حال إىل اذهب
وقال سأله بدري شاه إن ثم سبيله. حال إىل وذهب بدري، شاه الوحوش ملك عند الطري
له فحكى حكايتك؟ وما العظيم؟ الطري هذا مع أقبلَت أين ومن أنت؟ َمن ولدي، يا له:
وحقِّ له: وقال حكايته، من الوحوش ملك َب فتعجَّ اآلِخر، إىل األول من له جرى ما جميع
فبكى إليها. ونرسلك نكرمه، عليها دلَّنا َمن وكل القلعة، هذه أعرف ما إني سليمان السيد
وقال بدري، شاه وهو الوحوش ملك أتاه وبعدها قليلة، مدة وصرب شديًدا، بكاءً جانشاه
تلك عن نسألها الوحوش أتَِت وإذا فيها، الذي واحفظ األلواح، هذه وخذ ولدي، يا ُقْم له:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك القلعة.
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يف ما احفظ لجانشاه: قال الوحوش ملك بدري شاه أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
حتى ساعة غري مىض فما القلعة، تلك عن نسألها الوحوش جاءت وإذا األلواح، هذه
سألهم إنه ثم بدري، شاه امللك عىل يسلِّمون وصاروا نوع، بعد نوًعا الوحوش أقبلت
فبكى بها. سمعنا وال القلعة، هذه نعرف ما جميًعا: له فقالوا تكني، جوهر قلعة عن
له فقال نرص، الشيخ عند من به أتى الذي الطري مع ذهابه عدم عىل َف وتأسَّ جانشاه،
وكان شماخ، امللك له يقال مني أكرب أًخا يل إنَّ ا، همٍّ تحمل ال ولدي، يا الوحوش: ملك
والشيخ هو منه أكرب الجن من أحد وليس عليه، عاصيًا كان ألنه سليمان؛ السيد عند أسريًا
ملك ركَّبَه ثم البالد. هذه يف الذين الجان عىل يحكم وهو القلعة، هذه يعرف فلعله نرص،
ذلك إن ثم عليه، بالوصية أخيه إىل كتابًا معه وأرسل منها، وحش ظهر عىل الوحوش
امللك إىل وصل حتى وليايل أياًما بجانشاه سائًرا يزل ولم وساعته، وقته من سار الوحش
فوق من جانشاه نزل ثم امللك، عن بعيًدا وحده مكاٍن يف الوحش ذلك فوقف شماخ،
فقرأه الكتاب، وناوله يَديْه فقبََّل شماخ، امللك حرضة إىل وصل حتى يتمىشَّ وصار ظهره،
بها، سمعُت ما عمري القلعة هذه إن ولدي يا وهللا له: وقال به َب ورحَّ معناه، وعرف
َمن وأخربني حكايتك، يل احِك شمساخ: امللك له فقال ، َ وتحرسَّ جانشاه فبكى رأيتها. وال
اآلِخر، إىل األول من له جرى ما بجميع فأخربه تذهب؟ أين وإىل أتيَت، أين ومن أنت،
بهذه سمع عمره يف سليمان السيد أن أظن ما ولدي، يا له: وقال ذلك، من شماخ َب فتعجَّ
أطاعته وقد العمر، يف كبري وهو الجبل يف راهبًا أعرف أنا ولدي يا ولكن رآها، وال القلعة
ملوك عىل األقسام يتلو زال ما ألنه أقسامه؛ كثرة من والجان والوحوش الطيور جميع
الطيور وجميع عنده، الذي والسحر األقسام تلك شدة من عنهم قهًرا أطاعوه حتى الجن
وما عنده، أرسني فهو سليمان السيد عصيُت كنُت قد أنا وها خدمته، إىل تسري والوحوش



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

واعلم خدمته، يف بقيت وقد وسحره، وأقسامه مكره شدة من الراهب هذا سوى غلبني
وما واملدائن، والقالع واألماكن والجهات الطرق وعرف واألقاليم، البالد جميع يف ساَح أنه
يدلُْلَك لم وإْن القلعة، هذه عىل يدلُّك لعلَّه إليه أرسلك فأنا مكان؛ عليه يخفى أنه أظن
يأتونه، وكلهم والجان، والوحوش الطيور أطاعته قد ألنه أحد؛ عليها يدلك فما عليها هو
عىل القسم ويتلو األرض يف فيغرزها قطع، ثالث عكازة له اصطنع قد سحره شدة ومن
القطعة عىل القسم ويتلو دم، منها ويخرج لحم، منها فيخرج العكازة، من األوىل القطعة
وبعد وشعري، قمح منها فيخرج الثالثة القطعة عىل القسم ويتلو لبن، منها فيخرج الثانية
الراهب وهذا املاس، دير ى يُسمَّ وديره ديره، إىل يذهب ثم األرض، من العكازة يخرج ذلك
خبيث، مخادع ماكر كاهن ساحر وهو غريبة، صنعة كل اخرتاع يده من يخرج الكاهن
طري مع إليه أرسلك أن من بد وال والعزائم، األقسام جميَع حوى وقد يغموس، واسمه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أجنحة. أربعة له عظيم
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إىل أرسلك أن من بد وال لجانشاه: قال شماخ امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أجنحة، أربعة له عظيم طري ظهر عىل ركَّبَه ثم أجنحة. أربعة له عظيم طري مع الراهب
يطري ال لكنه الفيل، أرجل مثل أرجل وله بالهاشمي، ذراًعا ثالثون منها جناح كل طول
لهذا يختطف يوم كل طمشون، له يقال عون شماخ امللك عند وكان مرتني، إال السنة يف
ظهر عىل جانشاه ركب فلما ليأكلهما، له ويفسخهما العراق، بالد من بخنيتني الطري
ليايل به وسار ظهره، عىل فأخذه يغموس. الراهب إىل يوصله أن شماخ أمره الطري، ذلك
يغموس فرأى الدير، ذلك عند جانشاه فنزل املاس، ودير القلع جبل إىل وصل حتى وأياًما
بني ووقف األرض، وقبََّل إليه، جانشاه فتقدََّم فيها، يتعبَّد وهو الكنيسة داخل الراهب
أخربني املزار، وبعيد الديار، غريب يا ولدي، يا بك مرحبًا له: قال الراهب رآه فلما يَديْه،
فلما اآلِخر؛ إىل األول من حكايته له وحكى جانشاه، فبكى املكان. هذا مجيئك سبب ما
سمعُت ما عمري ولدي يا وهللا له: وقال العجب، غاية منها َب تعجَّ الحكايَة الراهب سمع
هللا، نبي نوح عهد عىل موجوًدا كنُت أني مع رآها، أو بها سمع َمن رأيُت وال القلعة، بهذه
وما والجن، والطيور الوحوش عىل داود بن سليمان السيد زمن إىل نوح عهد من وحكمُت
والوحوش، الطيور تأتي حتى ولدي يا اصرب ولكن القلعة، بهذه سمع سليمان أن أظن
تعاىل هللا ويهوِّن عنها، بخٍرب ويأتينا بها، يخربنا منهم أحًدا لعل وأسألهم الجان، وعون

عليك.
الطيور عليه أقبلت إذ قاعد هو فبينما الراهب، عند الزمان من مدة جانشاه فقعد
تكني، جوهر قلعة عن يسألونهم والراهب جانشاه وصار أجمعون، والجان والوحوش
القلعة، هذه رأيت ال يقول: منهم كل كان بل بها، سمعت أو رأيتها أنا قال منهم أحد فما
إذا كذلك هو وبينما تعاىل، هللا إىل ع ويترضَّ وينوح يبكي جانشاه فصار بها. سمعت وال



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

جاء الجو أعىل من نزل وملا الخلقة، عظيم اللون، أسود وهو الطيور، آِخر أقبََل قد بطري
إننا الراهب، أيها الطري: له فقال تكني، جوهر قلعة عن الراهب فسأله الراهب، يَدِي وقبََّل
وأبي صغاًرا، فراًخا وإخوتي أنا وكنُت عظيم، برٍّ يف البلور بجبل قاف خلف ساكنني كنَّا
وغابا األيام، من يوًما رسحا أنهما فاتفق برزقنا، يجيئان يوم كل يف يرسحان كانا وأمي
ما لهما: فقلنا يبكيان، وهما الثامن اليوم يف أتيا ثم الجوع، علينا فاشتدَّ أيام، سبعة عنَّا
تكني، جوهر قلعة إىل بنا وذهب فخطفنا، مارد علينا خرج إنه فقاال: عنَّا؟ غيابكما سبب
فراًخا وراءنا إن له: فقلنا قتلنا، أراد شهالن امللك رآنا فلما شهالن، امللك إىل وأوصلنا
فلما القلعة. عن أخرباكم َلكانا الحياة قيد يف وأمي أبي كان ولو القتل. من فأعتقنا صغاًرا،
أن الطري هذا تأمر أن منك أريد للراهب: وقال شديًدا، بكاءً بكى الكالم هذا جانشاه سمع
أيها للطري: الراهب فقال قاف. جبل خلف البلور جبل يف وأمه أبيه وكر نحو إىل يوصلني
سمًعا للراهب: الطري فقال به. يأمرك ما جميع يف الولد هذا تطيع أن منك أريد الطري،
به طائًرا يزل ولم وطار، ظهره عىل جانشاه أركب الطري ذلك إن ثم تقول. ملا وطاعًة
ثم الزمان، من برهة ومكث هناك، به نزل ثم البلور، جبل عىل أقبََل حتى وليايل أياًما
فيها التي األرض إىل وصل حتى يومني مدة به طائًرا يزل ولم وطار، ظهره عىل أركبه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الوكر.
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٥٢٥ الليلة كانت فلام

وصل حتى يومني مدة بجانشاه طائًرا يزل لم الطري أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
كنَّا الذي الوكر هذا جانشاه، يا له: قال ثم هناك، به ونزل الوكر، فيها التي األرض إىل به
الناحية إىل وتوصلني تحملني أن منك أريد للطري: وقال شديًدا، بكاءً جانشاه فبكى فيه.
وطاعًة سمًعا الطري: له فقال بالرزق. منها ويجيئان إليها يذهبان وأمك أبوك كان التي
إىل به وصل حتى أيام وثمانية لياٍل سبع طائًرا يزل ولم به، وطار حمله ثم جانشاه. يا
فغلب أرًضا. املكان هذا وراء أعرف بقيت ما له: وقال ظهره، فوق من أنزله ثم عاٍل، جبٍل
يمأل بُْعد عىل بريًقا رأى النوم من أفاق فلما الجبل، ذلك رأس يف فنام النوم، جانشاه عىل
القلعة ملعان أنه يَْدِر ولم والربيق، اللمعان ذلك من نفسه يف ًا متحريِّ فصار ، الجوَّ نوُره
األحمر، الياقوت من مبنية وهي شهرين، مسرية وبينها بينه وكان عليها، يفتِّش هو التي
بحر من تخرج التي النفيسة املعادن من مبنية برج ألف ولها األصفر، الذهب من وبيوتها
قلعًة وكانت واملعادن، الجواهر نفس من ألنها تكني؛ جوهر قلعة يت ُسمِّ ولهذا الظلمات؛

الثالث. البنات أبو وهو شهالن، ملكها واسم عظيمة،
من هربت ملا فإنها شمسة، السيدة أمر من كان ما وأما جانشاه، أمر من كان ما هذا
وحكت جانشاه، مع لها جرى بما أخربتهم وأهلها، وأمها أبيها عند وراحت جانشاه، عند
ومحبتها لها بمحبته وعرََّفتْهم العجائب، ورأى األرض يف ساَح أنه وأعلَمتْهم حكايته، لهم
هللا من لك يحل ما لها: قاال الكالم ذلك منها وأمها أبوها سمع فلما بينهما. وقع وبما له،
وقال الجان، مردة من ألعوانه املسألة هذه حكى أباها إن ثم األمر. هذا معه تفعيل أن
جانشاه أن أمها أخربت شمسة السيدة وكانت به. َفْليأتني إنسيٍّا منكم رأى َمن كلُّ لهم:
إْن له: قلت أبيه قرص فوق من طرُت ملا ألني يأتينا؛ أنه من بد وال لها: وقالت بها، مغرم

تكني. جوهر قلعة يف فتعال تحبني كنَت



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

السيدة وكانت هو، ما ليعرف نحوه قصد واللمعان الربيق ذلك رأى ملا جانشاه إن ثم
سائر العون ذلك فبينما قرموس، جبل بناحية شغل يف األعوان من عونًا أرسلت قد شمسة
من جانشاه فخاف عليه، وسلََّم نحوه أقبل رآه فلما إنيس، شخص بعيد من ينظر هو إذ
جانشاه، اسمي له: فقال اسمك؟ ما العون: له فقال السالم، عليه ردَّ ولكنه العون، ذلك
أحبها وكنت وجمالها، بحسنها تعلَّْقُت ألني شمسة؛ السيدة اسمها جنية عىل قبضت وكنُت
جرى ما جميع له وحكى والدي. قرص يف دخولها بعد مني هربت إنها ثم عظيمة، محبة
يبكي وهو جانشاه إىل العون نظر فلما يبكي، وهو املارد يكلِّم جانشاه وصار معها، له
عظيمة، محبة تحبك أنها واعلم مرادك، إىل وصلَت قد فإنك تَبِْك، ال له: وقال قلبه، أحرق
وقرَّ نفًسا، فِطْب ألجلها، يحبك القلعة يف َمن وكل لها، بمحبتك وأمها أباها أعلمت وقد
وذهب تكني، جوهر قلعة إىل وصل حتى به وسار كاهليه، عىل حمله املارد إن ثم عينًا.
وملا جانشاه، بمجيء يبرشونهم أمها، وإىل شمسة السيدة وإىل شهالن امللك إىل ون املبرشِّ
يالقوا أن األعوان جميع أمر شهالن امللك إن ثم عظيًما. فرًحا فرحوا بذلك البشائر جاءتهم
شهرزاد وأدرك جانشاه. مالقاة إىل وامَلَردة والعفاريت األعوان وجميع هو وركب جانشاه،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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٥٢٦ الليلة كانت فلام

وامَلَردة والعفاريت األعوان وجميع هو ركب شهالن امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
جانشاه إن ثم عانََقه، جانشاه عىل شمسة السيدة أبو امللك أقبل فلما جانشاه، مالقاة إىل
مطرزة األلوان، مختلفة الحرير من عظيمة بخلعة امللك له وأمر شهالن، امللك يَدِي قبََّل
ثم اإلنس، ملوك من أحد مثله رأى ما الذي التاج ألبسه ثم بالجوهر، عة مرصَّ بالذهب،
وشماله، يمينه عن واألعوان ركب ثم فركبها الجان، ملوك خيل من عظيمة بفرس له أمر
ذلك يف جانشاه ونزل امللك فنزل القرص، باب أتوا حتى عظيم موكب يف وامللك هو وسار
البلور وأما املعدن، ونفيس واليواقيت بالجواهر مبنية حيطانه عظيًما، قًرصا فرآه القرص،
السيدة وأم وامللك ويبكي، ذلك من ب يتعجَّ فصار األرض؛ يف ع فمرصَّ والزمرد والزبرجد
وصلَت قد أنك واعلم ا، همٍّ تحمل وال البكاء من قلِّْل له: ويقوالن دموعه يمسحان شمسة
والغلمان، والعبيد الحسان الجواري الَقتْه املكان، وسط إىل وصل ملا إنه ثم مرادك. إىل
وحيطانه املكان ذلك حسن يف متحريِّ وهو خدمته، يف ووقفوا مكان أحسن يف وأجلسوه

الجواهر. ونفيس املعادن جميع من بُنِيت التي
بجانشاه يأتوه أن والغلمان الجواري وأمر جلوسه محل إىل شهالن امللك وانرصف
ثم بجانبه، تخته عىل وأجلسه إليه امللك فقام عليه، به ودخلوا فأخذوه عنده، ليجلس
السيدة أم عليه أقبَلْت ذلك وبعد أيديهم، غسلوا ثم ورشبوا، فأكلوا بالسماط، أتوا إنهم
عينُك وناَمْت التعب، بعد املقصود بلغَت قد له: وقالت به، بَْت ورحَّ عليه فسلََّمْت شمسة،
فأتت شمسة، السيدة بنتها إىل وقتها من ذهبت ثم سالمتك. عىل هلل والحمد السهر، بعد
برأسها وأطرقت يَديْه، وقبََّلْت عليه سلََّمْت شمسة السيدة عليه أقبلت فلما جانشاه؛ بها
وسلَّموا يَديْه وقبَّلوا القرص، يف معها كانوا الذين إخوتها وأتى وأبيها، أمها ومن منه، خجًال
يف أخطأت قد شمسة بنتي ولكن ولدي، يا مرحبًا له: قالت شمسة أم السيدة إن ثم عليه،



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

ووقع صاح الكالم ذلك منها جانشاه سمع فلما ألجلنا. معك فعَلْت بما تؤاخذها وال حقك،
والزباد، باملسك املمزوج الورد بماء وجهه رشوا إنهم ثم منه. امللك َب فتعجَّ عليه، مغشيٍّا
حتى ناري، وأطفأ مرادي، بلَّغني الذي هلل الحمد وقال: شمسة، السيدة إىل ونظر فأفاق
أريد جانشاه يا ولكن النار، من سالمتك شمسة: السيدة له فقالت نار. قلبي يف يَبَْق لم
ال الجان أكثر أن مع املكان؟ هذا أتيَت وكيف فراقي، بعد لك جرى ما عىل يل تحكي أن
هذا طريق عرف أحد وما امللوك، جميع عىل عاصون ونحن تكني، جوهر قلعة يعرفون
ألبيه جرى بما وأعلمهم أتى، وكيف له، جرى ما بجميع فأخربها به. سمع وال املكان،
لها: وقال والعجائب، األهوال من رآه وما الطريق، يف قاساه بما وأخربهم كفيد، امللك مع
شمسة والسيدة املراد، بلغَت قد أمها: له فقالت شمسة. سيدتي يا أجلك من هذا كلُّ
إن ذلك بعد له: فقالت شديًدا، فرًحا فرح جانشاه ذلك سمع فلما إليك. نُْهِديها جارية
بها تذهب ثم بها، ونزوِّجك العرس ونعمل الفرح، ننصب القابل الشهر يف تعاىل هللا شاء
هو كفيد امللك يقتل أن فيهم َمن ألقلِّ أذنَت لو األعوان، من مارد ألف ونعطيك بالدك، إىل
بإهالك منهم واحًدا أمرَت إذا قوًما، إليك نرسل عام كل ويف لحظة، يف ذلك َلفعل وقومه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أهلكهم. جميًعا أعدائك
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إليك نرسل عام كل ويف له: قالت شمسة السيدة أم أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
شهالن امللك إن ثم آِخرهم. عن أهلكهم جميًعا، أعدائك بإهالك منهم واحًدا أمرَت إذا قوًما
أيام سبعَة املدينَة ويزيِّنوا عظيًما، فرًحا يعملوا أن الدولة أرباب وأمر التخت، فوق جلس
للفرح، األهبة تجهيز يف وأخذوا الوقت، ذلك يف ذهبوا ثم وطاعًة. سمًعا فقالوا: ولياليها،
صار حتى شمسة للسيدة عظيًما عرًسا عملوا ذلك وبعد شهرين، مدة التجهيز يف ومكثوا
ألذ يف سنتني مدة معها واستمر السيدة، عىل جانشاه أدخلوا ثم مثله، يكن لم عظيًما فرًحا
بالذهاب، وعدنا قد أباك إن شمسة: للسيدة قال ذلك بعد ثم ورشب، وأكل وأهناه، عيش
املساء أمىس وملا وطاعًة. سمًعا شمسة: السيدة فقالت سنة. وهنا سنة، هناك نقعد وأن
إىل اصربَا ولكن وطاعًة. سمًعا لها: فقال جانشاه، قاله ما له وذكرت أبيها، عىل دخلت
التي املدة وصرب أبوها، قاله بما جانشاه فأخربت األعوان، لكما ز نجهِّ حتى الشهر أول
وجانشاه، شمسة السيدة خدمة يف يخرجوا أن لألعوان شهالن امللك أِذَن ذلك وبعد عيَّنَها،
ًعا مرصَّ األحمر الذهب من عظيًما تختًا لهما َز جهَّ وقد جانشاه، بالد إىل يوصلوهما حتى
بنفيس مرصعة األلوان، بسائر منقوشة األخرض، الحرير من خيمة فوقه والجوهر، بالدر
التخت، ذلك فوق شمسة والسيدة هو جانشاه فطلع الناظر، حسنها يف يحار الجواهر،
جهة يف منهم واحد كل وصار فحملوه التخت، ذلك ليحملوا أربعة األعوان من انتخب ثم

فوقه. شمسة والسيدة وجانشاه جهاته، من
مع وسار أبوها ركب وقد وأهلها، وإخوتها وأباها أمها َعْت ودَّ شمسة السيدة إن ثم
النهار، وسط إىل معهم سائًرا شهالن امللك يزل ولم التخت، بذلك األعوان وسارت جانشاه،
جانشاه يويص شهالن امللك وصار بعضهم، وودَّعوا ونزلوا التخت، ذلك األعوان حطَّت ثم
َعِت فودَّ التخت، يحملوا أن األعوان أمر ثم عليهما، األعوان ويويص شمسة، السيدة عىل



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أعطاها قد أبوها وكان أبوها، ورجع وساَرا جانشاه، َعه ودَّ وكذلك أباها، شمسة السيدة
الجان، أوالد من مملوك ثالثمائة جانشاه وأعطى الحسان، الرساري من جارية ثالثمائة
األربعة واألعوان التخت، ذلك عىل جميعهم طلعوا أن بعد الوقت ذلك من ساروا إنهم ثم
ثالثني مسرية يوم كل يف يسريون وصاروا واألرض، السماء بني به وطارت حملته، قد
يعرف عون األعوان يف وكان أيام، عرشة مدة الحالة هذه عىل سائرين يزالوا ولم شهًرا،
املدينة تلك وكانت البالد، تلك يف الكبرية املدينة عىل ينزلوا أن أمرهم رآها فلما كابل، بالد
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عليها. فنزلوا طيغموس، امللك مدينة
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٥٢٨ الليلة كانت فلام

جانشاه ومعهم طيغموس، امللك مدينة عىل نزلوا األعوان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
يف وصار مدينة، يف وهرب األعداء، من انهزم قد طيغموس امللك وكان شمسة، والسيدة
علم فلما يؤمنه؛ فلم كفيد امللك من األمان وطلب كفيد، امللك عليه وضيََّق عظيم، حرص
حتى روحه يخنق أن أراد كفيد، امللك من الخالص يف حيلة له يَبَْق لم أنه طيغموس امللك
ليودِّع بيته ودخل واألمراء الوزراء وودََّع وقاد والحزن، الهم ذلك من ويسرتيح يموت
إذا األمر ذلك يف هو فبينما وصياح. وعزاء ونواح بكاء يف مملكته أهل وصار الحريم،
يف بالتخت ينزلوا أن جانشاه وأمرهم القلعة، داخل يف الذي القرص عىل أقبلوا قد باألعوان
والجواري جانشاه مع شمسة السيدة ونزلت جانشاه، به أمرهم ما ففعلوا الديوان؛ وسط
للسيدة جانشاه فقال عظيم؛ وكرب وضيق حرص يف املدينة أهل جميع فرأوا واملماليك،
رأت فلما حال. أسوأ يف هو كيف أبي، إىل انظري عيني، وقرة قلبي حبيبة يا شمسة:
الذين العسكر يرضبوا أن األعوان أمرت الحال، ذلك يف مملكته وأهل أباه شمسة السيدة
جانشاه إن ثم أحًدا. منهم تبقوا ال لألعوان: وقالت ويقتلوهم، شديًدا رضبًا حارصوهم
مقيًَّدا، كفيد بامللك يجيء أن وأمره قراطش، اسمه البأس شديد األعوان من عون إىل أومأ
التخت حطوا حتى سائرين زالوا وما معهم، التخت ذلك وأخذوا إليه، ساروا األعوان إن ثم
امللك عىل هجموا ثم الليل، نصف إىل وصربوا التخت، عىل الخيمة ونصبوا األرض، فوق
ظهر عىل وهم ثمانية، أو عرشة يأخذ الواحد وصار يقتلونهم، وساروا وعساكره، كفيد
يرضب األعوان بعض وكان الهواء، يف فيتمزَّقون يبقيهم ثم الجو، إىل بهم ويطري الفيل،
امللك خيمة إىل وقته من ذهب قراطش اسمه الذي العون إن ثم الحديد. بالعمد العساكر
هيبة من فزعق الجو، إىل به وطار وأخذه الرسير، فوق جالس وهو عليه فهجم كفيد،
أن األعوان فأمر جانشاه، قدام التخت عىل وضعه حتى به طائًرا يزل ولم العون، ذلك



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

السماء بني ما نفسه رأى وقد إال كفيد امللك ينتبه فلم الهواء، يف وينصبوه التخت يقتلعوا
ذلك. من ب ويتعجَّ وجهه يلطم فصار واألرض،

رأى ملا فإنه طيغموس، امللك أمر من كان ما وأما كفيد، امللك أمر من كان ما هذا
وجهه فرشوا عليه، مغًمى ووقع عظيمة، صيحة وصاح الفرح، شدة من يموت كاد ابنه
بأن طيغموس امللك يعلم ولم شديًدا، بكاءً وبكيَا وابنه، هو تعانََق أفاق فلما الورد، بماء
امللك إىل وصلت حتى وتمشت شمسة، السيدة قامت ذلك وبعد كفيد، امللك قتال يف األعوان
ج وتفرَّ القرص، أعىل إىل اصعد سيدي، يا له: وقالت يَديْه وقبََّلْت جانشاه، أبي طيغموس
عىل يتفرجان شمسة والسيدة هو وجلس القرص، أعىل امللك فصعد أبي. أعوان قتال عىل
يأخذ َمن منهم وكان وعرًضا، طوًال العساكر يف يرضبون صاروا أنهم وذلك األعوان؛
ال الِفيَلة صارت حتى ظهره، عىل والذي الفيل فينهرس الفيل، به ويرضب الحديد، العمود
فيسقطون وجوههم يف فيصيح هاربون، وهم جماعة يجيء َمن ومنهم اآلدميني، من تتميز
األرض، إىل ويلقيهم الجو، إىل بهم ويقتلع فارًسا، العرشين عىل يقبض َمن ومنهم ميتني،
عىل ويتفرجون إليهم، ينظرون شمسة والسيدة ووالده وجانشاه هذا قطًعا؛ فيتقطعون

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك القتال.
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٥٢٩ الليلة كانت فلام

شمسة، السيدة وزوجته جانشاه وابنه هو طيغموس أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وصار كفيد، امللك عسكر مع األعوان قتال عىل يتفرجون وصاروا القرص، أعىل إىل ارتقوا
حتى يومني مدة عسكره يف القتل زال وما ويبكي، التخت فوق وهو إليهم ينظر كفيد امللك
يف األرض إىل به وينزلوا بالتخت، يأتوا أن األعوان أمر جانشاه إن ثم آِخرهم. عن قطعوا
امللك إن ثم جانشاه. امللك سيدهم به أمرهم ما وفعلوا به فأتوا طيغموس، امللك قلعة وسط
السالسل يف ويجعله كفيد امللك يأخذ أن شموال، له يقال األعوان من عونًا أمر طيغموس
أمر طيغموس امللك إن ثم به، أمره ما شموال ففعل األسود، الربج يف ويسجنه واألغالل،
وفعل أتى ابنها بأن وأعلموها فذهبوا جانشاه، أم إىل املبرشين وأرسل الكاسات برضب
فوقعت صدره إىل ها ضمَّ جانشاه رآها فلما وأتت، وركبت بذلك ففرحت األفعال؛ هذه
من وبَكْت عانَقتْه أفاقت فلما الورد؛ بماء وجهها وا فرشُّ الفرح، شدة من عليها مغشيًة
وسلََّمْت إليها وصلت حتى تتمىشَّ قامت بقدومها، شمسة السيدة علمت وملا الرسور، فرط
طيغموس امللك وفتح تتحدثان، جلستا ثم الزمان، من ساعة بعًضا بعضهما وعانََق عليها
الهدايا عليه ووردت فيها، البشائر فنرشوا البالد، جميع إىل املبرشين وأرَسَل املدينة أبواَب
ويهنوه عليه ليسلِّموا يأتون البلدان يف الذين وامللوك والعساكر األمراء وصار والتحف،
والتحف بالهدايا يأتونهم والناس الحال هذا عىل زالوا وما ابنه. وبسالمة النرصة بتلك

الزمان. من مدًة العظيمة
وجالها املدينة، بزينة وأمر ثانية، مرًة شمسة للسيدة عظيًما عرًسا عمل امللك إن ثم
من جارية مائة وأعطاها عليها جانشاه ودخل الفاخرة، والحلل بالحيل جانشاه عىل
طيغموس، امللك إىل شمسة السيدة َهِت توجَّ بأيام ذلك بعد ثم لخدمتها. الحسان الرساري
أمرُت رشٌّ منه حصل وإن بالده، إىل لريجع أطِلْقه له: وقالت كفيد، امللك يف عنده َعْت وتشفَّ



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

أن شموال إىل أرسل ثم وطاعة. سمًعا لها: فقال به. ويأتيك يخطفه، أن األعوان أحَد
بني األرض وقبََّل عليه قدم فلما واألغالل، السالسل يف به فأتى كفيد، بامللك إليه يحرض
وقال عرجاء، فرس عىل أركبه ثم منها؛ فحلُّوه األغالل، تلك من يحلُّوه أن امللك أمر يَديْه،
فإنها عليه، كنَت ملا عدَت وإْن بالدك، إىل فاذهب فيك، َعْت تشفَّ قد شمسة امللكة إن له:
حال. أسوأ يف وهو بالده إىل كفيد امللك فسار بك. فيأتي األعوان من عونًا إليك ترسل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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٥٣٠ الليلة كانت فلام

إن ثم حال، أسوأ يف وهو بلده إىل سار كفيد امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وكل وأوفاه، رسور وأطيب وأهناه، عيش ألذ يف شمسة والسيدة وأبوه هو قعد جانشاه
هذا رأيُت الذي جانشاه أنا وها له: قال ثم لبلوقيا، القربين بني الجالس الشاب يحكيه هذا
ملسو هيلع هللا ىلص محمد حب يف السائح بلوقيا إن ثم حكايته، من بلوقيا َب فتعجَّ بلوقيا. يا أخي يا كله
بكائك؟ سبب وما بينهما؟ جلوسك وما القربين؟ هذين شأن وما أخي، يا لجانشاه: قال
رسور وأطيب وأهناه، عيش ألذ يف كنَّا أننا بلوقيا يا اعلم له: وقال جانشاه، عليه فردَّ
جالسون ونحن إال نسري وال سنة، تكني جوهر وبقلعة سنة، ببالدنا نقيم وكنَّا وأوفاه،
أخي يا بلوقيا: له فقال واألرض. السماء بني به وتطري تحمله، واألعوان التخت، فوق
جانشاه عليه فردَّ بالدكم؟ وبني القلعة تلك بني التي املسافة طول كان ما جانشاه، يا
أيام، عرشة يف القلعة إىل نصل وكنَّا شهًرا، ثالثني مسافة يوم كل يف نقطع كنَّا له: وقال
وصلنا حتى عادتنا عىل سافرنا أننا فاتفق السنني، من من مدة الحالة هذه عىل نزل ولم
النهر، شاطئ عىل فجلسنا الجزيرة، هذه عىل لنتفرج بالتخت فيه فنزلنا املكان، هذا إىل
ثيابها، نزعت ثم النهر. هذا يف أغتسل أن أريد إني شمسة: السيدة فقالت ورشبنا، وأكلنا
النهر، شاطئ عىل تمشيت إني ثم فيه، وسبحن النهر، يف ونزلن ثيابهن، الجواري ونزع
رضبها البحر دواب من عظيم بقرش فإذا شمسة، السيدة مع فيه يلعبن الجواري وتركت
الجواري فطلعت وساعتها، وقتها من ميتة ووقعت فرصخت الجواري، دون من رجلها يف

القرش. ذلك من الخيمة إىل هاربات النهر من
وقعُت ميتة رأيتُها فلما ميتة، وهي الخيمة بها وأتني حملنها الجواري بعض إن ثم
التخت، يأخذوا أن األعوان وأمرت عليها، بكيُت أفقُت فلما باملاء، وجهي وا فرشُّ عيلٍّ، مغشيٍّا



الثالث) (الجزء وليلة ليلة ألف

وسبَْحَن. النهر يف ونزْلَن ثيابَهن، الجواري ونزع ثيابَها، نزعت ثم

لها، جرى بما وأعلموهم أهلها، إىل فراحوا لها؛ جرى بما ويعلموهم أهلها، إىل به ويروحوا
دفنوها، املكان هذا ويف نوها، وكفَّ لوها فغسَّ املكان، هذا أتوا حتى قليًال إال أهلها يغب فلم
يل تحفر أن منك أريد ألبيها: فقلت بالدهم، إىل معهم يأخذوني أن وطلبوا عزاءها، وعملوا
فأمر بجانبها. فيها أُدَفن متُّ إذا لعيل يل، قربًا الحفرة تلك واجعل قربها، بجانب حفرة
وخلوني عندي، من راحوا ثم أردتُه، ما يل ففعل بذلك، األعوان من عونًا شهالن امللك
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٥٣٠ الليلة كانت فلما

هذين أنشد ثم القربين. هذين بني قعودي وسبب قصتي، وهذه عليها، وأبكي أنوح هنا
البيتني:

َج��اُر ال��رَِّض��ي اْل��َج��اُر ذَِل��َك َوَال َك��الَّ َداُر َس��اَدِت��ي يَ��ا ِغ��بْ��تُ��ُم��و ُم��ذْ اُر ال��دَّ َم��ا
أَنْ��َواُر اْألَنْ��َواُر َوَال أَِن��ي��ٌس ِف��ي��َه��ا أَْع��َه��ُدُه ُك��نْ��ُت َق��ْد الَّ��ِذي اْألَِن��ي��ُس َوَال

فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك َب. تعجَّ جانشاه من الكالم هذا بلوقيا سمع فلما
املباح. الكالم عن
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٥٣١ الليلة كانت فلام

وقال: تعجب جانشاه من الكالم هذا سمع ملا بلوقيا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
بما رأيته الذي نسيت إني وهللا األرض، يف طائًفا ودرت سحت أنني أظن كنت إني وهللا
عىل تدلني أنك أخي، يا وإحسانك فضلك من أريد لجانشاه: قال إنه ثم قصتك. من سمعته
الحيات ملكة تحكيه الكالم هذا وكل وسار، ودَّعه ثم الطريق، عىل فدلَّه السالمة. طريق
له: فقالت األخبار؟ هذه عرفِت كيف الدين: كريم حاسب لها فقال الدين، كريم لحاسب
وعرشين خمسة مدة من عظيمة حية مرص بالد إىل أرسلت كنُت أني حاسب، يا اعلم
وأوصلته الحية تلك فراحت إليه، لتوصله بلوقيا عىل بالسالم كتابًا معها وأرسلت عاًما،
وصلت حتى وسارت الكتاب ذلك فأخذت مرص؛ أرض يف بنت لها وكان شموخ، بنت إىل
وأعطته عليه سلََّمْت ورأته، أتت فلما عليه، فدلُّوها بلوقيا عن الناس وسألت مرص، إىل
الحيات؟ ملكة عند من أتيِت أنت هل للحية: قال ثم معناه وفهم فقرأه الكتاب؛ ذلك
فقالت حاجة. عندها يل ألن الحيات ملكة إىل معك أروح أن أريد لها: فقال نعم. قالت:
من وخرجت َعتْها ودَّ ثم عليها، وسلََّمْت بنتها إىل به وسارت أخذته ثم وطاعة. سمًعا له:
فيه؛ أنا الذي الجبل يف هو فإذا وفتحهما، عينَيْه فأغمض عينَيْك. أغمض له: وقالت عندها
الكتاب أوصلِت هل لها: وقالت عليها وسلََّمْت الكتاب، أعطتها التي الحية إىل به فسارت
تلك عىل وسلَّم بلوقيا َم فتقدَّ هو. وها معي، جاء وقد إليه أوصلته نعم، قالت: بلوقيا؟ إىل
وعساكرها، بجنودها قاف جبل إىل راحت إنها له: فقالت الحيات، ملكة عن وسألها الحية
يف وضعتني قاف جبل إىل ذهبت وكلما األرض، هذه إىل تعود الصيف يأتي حني وإنها
أن منك أريد بلوقيا: لها فقال لك. أقضيها فأنا حاجة لك كان فإن تأتي؛ حتى موضعها
له فقالت يموت. وال يشيب وال يضعف ال ماءه ورشب دقه َمن كلُّ الذي بالنبات تجيئي
وعفان أنت رحت حيث مفارقتها، بعد لك جرى بما تخربني حتى به أجيء ما الحية: تلك
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جرى بما وأعلمها آِخرها، إىل أولها من بقصته بلوقيا فأخربها سليمان. السيد مدفن إىل
فقالت بالدي. إىل أروح حتى حاجتي يل اقيض لها: قال ثم حكايته، لها وحكى لجانشاه
جاءت التي الحية أمرت إنها ثم العشب. ذلك طريق أعرف ما سليمان السيد وحق الحية:
عينيك. أغمض له: قالت ثم وطاعًة. سمًعا لها: فقالت بالده. إىل أوصليه لها: وقالت به

منزله. أتى حتى فسار املقطب، الجبل يف نفسه فرأى وفتحهما، عينيه فأغمض
مقامها، أقامتها التي الحية إليها َهْت توجَّ قاف جبل من عادت ملا الحيات ملكة إن ثم
بلوقيا به أخربها ما جميع لها وحكت عليك. يسلِّم بلوقيا إن لها: وقالت عليها وسلَّمت
الدين: كريم لحاسب الحيات ملكة قالت ثم بجانشاه، اجتماعه ومن سياحته يف رآه مما
بما أخربيني الحيات، ملكة يا حاسب: لها فقال حاسب. يا الخرب بهذا أخربني الذي وهذا
جانشاه، فاَرَق ملا بلوقيا أن حاسب يا اعلم له: فقالت مرص. إىل عاد حني لبلوقيا جرى
ومىش معه، الذي املاء من قدَميْه دهن إنه ثم عظيم، بحر إىل وصل حتى وأياًما ليايل سار
تلك يف ودار الجنة، كأنها وأثمار وأنهار أشجار ذات جزيرٍة إىل وصل حتى املاء وجه عىل
فرأى الشجرة، تلك من فقرب املراكب، قلوع مثل ورقها عظيمة شجرة فرأى الجزيرة،
الشجرة تلك عىل ورأى الطعام، من الفاخرة األلوان جميع وفيه ممدوًدا، سماًطا تحتها
األحمر، الياقوت من ومنقاره الفضة، من ورجاله األخرض، والزمرد اللؤلؤ من عظيًما طريًا
شهرزاد وأدرك ملسو هيلع هللا ىلص. محمد عىل ويصيلِّ تعاىل، هللا يسبِّح وهو املعادن، نفيس من وريشه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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يف تمىشَّ كالجنة، ووجدها الجزيرة طلع ملا بلوقيا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
والزمرد اللؤلؤ من هو الذي الطري جملتها ومن العجائب، من فيها ما ورأى جوانبها
عىل ويصيلِّ تعاىل، هللا يسبح وهو الحالة تلك عىل املعدن، نفيس من وريشه األخرض،
له: فقال شأنك؟ وما أنت؟ َمن له: قال العظيم الطائر ذلك بلوقيا رأى فلما ملسو هيلع هللا ىلص، محمد
أربع معه وأخرج الجنة، من آدم أخرج تعاىل هللا أن أخي يا واعلم الجنة، طيور من أنا
الحرير، منها فصار الدود أكلها منهن فواحدة األرض، يف فسقطن بها، يسترت ورقات
والرابع العسل، منها فصار النحل أكلها والثالثة املسك، منها فصار الغزالن أكلها والثانية
هللا َمنَّ أْن إىل األرض جميع يف سحت فإني أنا وأما البهار، منها فصار الهند يف وقعت
الذين والقطاب األولياء تأتي ويومها، جمعة ليلة كل يف وإنه فيه، فمكثت املكان بهذا عيلَّ
لهم، تعاىل هللا ضيافة وهو الطعام، هذا من ويأكلون ويزورونه، املكان هذا الدنيا يف
ينقص وال الجنة، إىل السماط يرتفع ذلك بعد ثم ويومها، جمعة ليلة كل يف بها يضيفهم
السالم عليه الخرض فإذا تعاىل هللا وحمد األكل من فرغ وملا بلوقيا، فأكل ، يتغريَّ وال أبًدا،
بلوقيا يا اجلس الطري: له فقال يذهب. أن وأراد عليه، وسلََّم إليه بلوقيا فقام أقبل، قد
واحِك بشأنك، أخربني الخرض: له فقال بلوقيا، فجلس السالم. عليه الخرض حرضة يف
إىل ووصل أتاه أن إىل اآلِخر، إىل األول من له جرى ما بجميع بلوقيا فأخربه حكايتك. يل
من الطريق مقدار ما سيدي، يا له: قال ثم الخرض، يَدِي بني فيه جالس هو الذي املكان
بكى، الكالم هذا بلوقيا سمع فلما عاًما. وتسعني خمسة مسرية له: فقال مرص؟ إىل هنا
ألني هللا؛ عىل وأجرك الغربة هذه من أنقذني له: وقال وقبََّلها، الخرض يد عىل وقع ثم
يف يل يأذن أن تعاىل هللا ادُع الخرض: له فقال حيلة. يل بقيت وما الهالك، عىل أرشفُت قد
دعاءه، هللا فتقبََّل تعاىل، هللا إىل َع وترضَّ بلوقيا، فبكى تهلك. أن قبل مرص إىل أوصلك أن
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ارفع لبلوقيا: السالم عليه الخرض فقال أهله، إىل يوصله أن السالم عليه الخرض وألهم
بيديك، عيلَّ واقبْض بي، فتعلَّْق مرص، إىل أوصلك أن وألهمني دعاءك، هللا تقبََّل فقد رأسك؛
عينيه، وأغمض بيديه، عليه وقبض السالم عليه بالخرض بلوقيا فتعلََّق عينيك. وأغمض
نفسه فرأى عينيه ففتح عينيك. افتح لبلوقيا: قال ثم خطوة، السالم عليه الخرض وخطا
وأدرك أثًرا. له يجد فلم السالم عليه الخرض ليودِّع التَفَت إنه ثم منزله، باب عىل واقًفا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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منزله، باب إىل السالم عليه الخرض أوصله ملا بلوقيا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ووقعت عظيمة، صيحة صاحت أمه رأته فلما بيته، فدخل يجده، فلم ليودعه عينيه فتح
وبكت عانَقتْه، أفاقت فلما أفاقت، حتى باملاء وجهها وا فرشُّ الفرح، شدة من عليها مغشية
أصحابه، وجميع وجماعته، أهله وأتاه يضحك، وتارًة يبكي بلوقيا وصار شديًدا، بكاءً
األقطار، جميع من الهدايا وجاءته البالد، يف األخبار وشاعت بالسالمة، يهنونه وصاروا
بلوقيا لهم حكى ذلك بعد ثم شديًدا، فرًحا وفرحوا الزمور، وزمرت الطبول، ودقت
منزله، باب إىل وأوصله الخرض، به أتى وكيف له، جرى ما بجميع وأخربهم حكايته،

البكاء. من ملُّوا حتى وبكوا ذلك، من بوا فتعجَّ
من الدين كريم حاسب فتعجب الدين، كريم لحاسب الحيات ملكة تحكيه هذا وكل
له فقالت بالدي. إىل الذهاب أريد إني الحيات: مللكة قال ثم شديًدا، بكاءً وبكى ذلك،
يف وتحنث العهد، تنقض أن بالدك إىل وصلَت إذا حاسب يا أخاف إني الحيات: ملكة
طول الحمام يدخل لن أنه وثيقة أخرى أيمانًا فحلف الحمام. وتدخل حلفتَه، الذي اليمني
الحية، فأخذته األرض. وجه إىل الدين كريم حاسب أَْخِرجي لها: وقالت حيًة فأمرت عمره،
مهجور، جب سطح من األرض وجه عىل أخرجته حتى مكان إىل مكان من به وسارت
اصفرار وقَت النهار آِخر ذلك وكان منزله، إىل َه وتوجَّ املدينة، إىل وصل حتى مىش ثم
صاحت رأته فلما واقًفا، ابنها فرأت الباب، وفتحت أمه، فخرجت الباب طرق ثم الشمس؛
إليها، خرجت بكاها زوجته سمعت فلما وبكت، عليه نفسها وألقت فرحتها، شدة من
ودخلوا عظيًما، فرًحا ببعض بعضهم وفرح يَديْه، وقبََّلْت عليه، فسلََّمْت زوجها فرأت
يحطبون كانوا الذين الحطابني عن سأل أهله، بني وقعد الجلوس بهم استقرَّ فلما البيت،
الذئب أكله ابنك إن يل: وقالوا أتوني إنهم أمه: له فقالت الجب، يف وخلوه وراحوا معه،
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يف وهم الدنيا، عليهم واتسعت ودكاكني، أمالك وأصحاب تجاًرا، صاروا وقد الوادي. يف
إليهم، روحي غٍد يف ألمه: فقال اآلن. إىل دأبهم وهذا والرشب، باألكل يجيئوننا يوم كل
فلما عليه. وسلِّموا وقاِبلوه فتعالوا سفره، من الدين كريم حاسب جاء قد لهم: وقويل
سمع فلما ابنها، به اها وصَّ ما لهم وقالت الحطابني، بيوت إىل أمه راحت الصباح أصبح
واحد كل أعطاها وقد وطاعًة. سمًعا لها: وقالوا ألوانهم، َْت تغريَّ الكالَم ذلك الحطابون
إنهم له: وقويل ليلبسها، هذه ولَدِك أعِط لها: وقالوا بالذهب، مطرزة الحرير من بدلة منهم
وأعلمته ابنها، إىل عندهم من رجعت ثم وطاعة. سمًعا لهم: فقالت عندك. يأتون غٍد يف

إياه. أعطوها الذي وأعطته بذلك،
فإنهم الحطابني، أمر من كان ما وأما وأمه، الدين كريم حاسب أمر من كان ما هذا
وقالوا الدين، كريم حاسب حق يف منهم حصل بما وأعلموهم التجار، من جماعة جمعوا
ماله نصف يعطيه أن منكم لكلٍّ ينبغي التجار: لهم فقال اآلن؟ معه نصنع كيف لهم:
إليه وذهبوا معه، ماله نصف أخذ واحد وكل الرأي، هذا عىل الجميع فاتفق ومماليكه.
وقد إحسانك، بعض من هذا له: وقالوا ذلك وأعطوه يَديْه، وقبَّلوا عليه وسلَّموا جميًعا،
تعاىل، هللا من مقدور وهذا راح، الذي راح قد لهم: وقال منهم فقبله يَديْك. بني رصنا
لهم: فقال الحمام. وندخل املدينة، يف نتفرج بنا ُقْم له: فقالوا املحذور. يغلب واملقدور
حتى لبيوتنا بنا قم فقالوا: عمري. طول الحمام أدخل ال أنني يمني مني صدر قد أنا
منهم واحد كل وصار بيوتهم، إىل معهم وراح قام ثم وطاعًة. سمًعا لهم: فقال نضيفك.
وأمالك أمواٍل صاحَب صار وقد لياٍل، سبع مدة الحالة هذه عىل يزالوا ولم ليلة، يضيفه
أعيان من وصار رآه، وما له جرى ما بجميع فأخربهم املدينة، تجار به واجتمع ودكاكني،

الزمان. من مدًة الحال هذا عىل ومكث التجار،
وهو امي، حمَّ صاحب فرآه املدينة، يف يتمىشَّ األيام من يوٍم يف خرج أنه فاتفق
عيلَّ ْل تفضَّ له: وقال وعانََقه، عليه فسلََّم العني، عىل العني ووقعت الحمام، باب عىل جائز
ال أنني يمني مني صدر إنه له: فقال ضيافة. لك أعمل حتى وتكيََّس الحمام، بدخول
لم إْن ثالثًا طالقات الثالث نسائي له: وقال الحمامي فحلف عمري. مدة الحمام أدخل
أخي يا أتريد وقال: نفسه، يف الدين كريم حاسب َ فتحريَّ فيه. وتغتسل الحمام معي تدخل
رجل عىل الحمامي فارتمى رقبتي. يف الخطيئة وتجعل بيتي، وتخرب أوالدي تيتِّم أنك
الخطيئة وتكون الحمام، معي تدخل أن جريتك يف أنا له: وقال وقبََّلها، الدين كريم حاسب
وتداخلوا الدين، كريم حاسب عىل فيه َمن وكلُّ الحمام، َعَملة واجتمع أنا. رقبتي يف
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الحائط، بجانب وقعد الحمام دخل ما فبمجرد الحمام، وأدخلوه ثيابه، عنه ونزعوا عليه،
عندنا، من الرجل أيها ُقْم له: وقالوا رجًال، عرشون عليه أقبل املاء، من رأسه عىل وسكب
الوزير، وأعَلَم الرجل فراح السلطان، وزير إىل منهم واحًدا وأرسلوا السلطان. غريم فإنك
بحاسب واجتمعوا الحمام، أتوا حتى وساروا مملوًكا، ستون معه وركب الوزير فركب
يقدِّموا أن وأمر دينار، مائة الحمامي وأعطى به، َب ورحَّ الوزير عليه وسلََّم الدين، كريم
معهم، وأخذوه الوزير جماعة وكذلك وحاسب، الوزير ركب ثم لريكبه، حصانًا لحاسب
وجلسوا حاسب، ونزل معه، وَمن الوزير فنزل السلطان، قرص إىل وصلوا حتى به وساروا
خلعتني، الوزير عليه وخلع أيديهم، غسلوا ثم ورشبوا، فأكلوا بالسماط وأتوا القرص، يف
ورحمنا بك، علينا َمنَّ قد هللا أن اعلم له: وقال دينار، آالف خمسة تساوي واحدة كل
الكتُب عندنا دلَّْت وقد به، الذي الجذام من املوت عىل أرشف كان السلطان فإن بمجيئك،

يَديْك. عىل حياته أن عىل
أبواب من الدولة وخواص وحاسب الوزير تمىشَّ ثم أمرهم، من حاسب َب فتعجَّ
ملك وقد العجم، ملك كرزدان امللك له يقال وكان امللك، عىل دخلوا أن إىل السبعة القرص
األحمر، الذهب من كرايس عىل يجلسون سلطان مائة خدمته يف وكان السبعة، األقاليم
السيوف وبأيديهم د، جالَّ ومائة نائب مائة يده تحت بهلوان كل بهلوان، آالف وعرشة
فلما األمراض، من ينئُّ وهو منديل، يف ملفوف ووجهه نائًما، امللك ذلك فوجدوا واألطبار،
ودعا يديه، بني األرض وقبََّل كرزدان، امللك هيئة من عقله دهش الرتتيب هذا حاسب رأى
عىل وأجلسه به َب ورحَّ شمهور، الوزير له يقال وكان األعظم، وزيره عليه أقبل ثم له،
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك كرزدان. امللك يمني عن عظيم كريس
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كريس عىل وأجلسه حاسب عىل أقبل شمهور الوزير أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ذلك بعد ثم أيديهم، وغسلوا ورشبوا، فأكلوا السماط وأحرضوا كرزدان، امللك يمني عن
كريم حاسب نحو إىل وتمىش له، هيبًة املجلس يف َمن كلُّ ألجله وقام شمهور، الوزير قام
أعطيناك امُلْلك نصف طلبَت ولو نعطيك، طلبت ما وكل خدمتك، يف نحن له: وقال الدين،
حاسب فكشف امللك، إىل به وذهب يده، من أخذه ثم يديك. عىل امللك شفاء ألن إياه؛
عىل نزل الوزير إن ثم ذلك، من َب فتعجَّ املرض، غاية يف فرآه إليه ونظر امللك، وجه عن
إياه، نعطيك تطلبه والذي امللك، هذا تداوي أن منك نريد له: وقال وقبََّلها، حاسب يد
شيئًا أعرف ما لكنني هللا، نبي دانيال ابن إني نعم، حاسب: فقال عندك. حاجتنا وهذه
الصنعة، تلك من شيئًا أتعلم فلم يوًما ثالثني الطب صنعة يف وضعوني فإنهم العلم، من
الكالم، علينا تُِطْل ال الوزير: فقال امللك. هذا وأداوي العلم من شيئًا عرفت لو أود وكنت
أداويه كيف حاسب: له فقال أنت. إال امللك يداوي ما واملغرب املرشق حكماء جمعنا فلو
لو حاسب: له قال عندك. امللك دواء إن الوزير: له فقال دواءه؟ وال داءه أعرف ما وأنا
دواءه فإن جيدة، معرفة دواءه تعرف أنت الوزير: له فقال َلداويتُه. دواءه أعرف كنُت

عندها. وكنت ورأيتَها، مكانها تعرف وأنت الحيات، ملكة
حيث يتندَّم وصار الحمام، دخول ذلك سبب أن عرف الكالم، هذا حاسب سمع فلما
بهذا عمري طول سمعت وال أعرفها، ال وأنا الحيات ملكة كيف لهم: وقال الندم، ينفعه ال
عندها وأقمَت تعرفها، أنك عىل دليًال عندي فإن معرفتَها، تُنِكر ال الوزير: فقال االسم؟
الوقت هذا يف إال الخرب بهذا سمعت وال رأيتها، وال أعرفها، ال أنا حاسب: فقال سنتني.
تجتمع الحيات ملكة إن قال: ثم يتحسب، وصار وفتحه، كتابًا الوزير فأحرض منكم.
دخل فإذا األرض، وجه عىل ويطلع عندها، من ويرجع سنتني، عندها ويمكث برجل
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لهم فقال سوداء، فرآها إليها فنظر بطنك. إىل انظر لحاسب: قال ثم بطنه. تسودُّ الحمام
كل عىل وكَّْلُت كنت أنا الوزير: له فقال أمي. ولدتني يوم من سوداء بطني إن حاسب:
ويُعِلموني بطنه، إىل وينظروا الحمام، يدخل َمن كلَّ دوا يتعهَّ أن ألجل مماليك ثالثة حمام
وما بذلك، خربًا إيلَّ فأرسلوا سوداء، فوجدوها بطنك إىل نظروا الحمام أنت دخلت فلما به،
طلعَت الذي املوضع ترينا أن إال حاجة عندك لنا وما اليوم، هذا يف بك نجتمع أننا ْقنا صدَّ
بها. يأتينا َمن وعندنا الحيات، ملكة إمساك عىل نقدر ونحن سبيلك، حال إىل وتروح منه،
ينفعه ال حيث عظيًما ندًما الحمام دخول عىل ندم الكالم هذا حاسب سمع فلما
حتى الحيات بملكة يخربهم أن يف حاسب عىل يتدخلون والوزراء األمراء وصار الندم،
فأتوه الجالد، الوزير طلب ذلك فعند به. سمعت وال األمر هذا رأيت ال يقول: وهو عجزوا،
املوت عاين حتى ذلك ففعل شديًدا، رضبًا ويرضبه عنه، حاسب ثياب ينزع أن فأمره به،
ملكة مكان تعرف أنك عىل دليًال عندنا إن الوزير: له قال ذلك وبعد العذاب، شدة من
الذي وعندنا عنا، وابعد منه، خرجت الذي املوضع أَِرنا تنكره؟ أنت يشء فألي الحيات،
واملعادن، بالذهب مزركشة بخلعة له وأمر وأقامه، الَطَفه ثم عليك. رضر وال يمسكها،
سمع فلما منه. خرجت الذي املوضع أريكم أنا له: وقال الوزير ألمر حاسب فامتثل
قدام وسار حاسب وركب جميًعا، واألمراء هو وركب شديًدا، فرًحا فرح كالمه الوزير
وبكى املغارة، إىل بهم دخل إنه ثم الجبل، إىل وصلوا حتى سائرين زالوا وما العساكر،
طلع الذي البرئ إىل وصلوا حتى حاسب وراء وتمشوا والوزراء األمراء ونزلت ، َ وتحرسَّ
كان ألنه وهمهم؛ ونفث العزائم، وتال وأقسم البخور، وأطلق وجلس الوزير َم تقدَّ ثم منه،
عزيمة قرأ األوىل عزيمته من فرغ وملا وغريه، الروحاني علم يعرف كاهنًا ماكًرا ساحًرا
ملكة يا اخرجي قال: ثم النار، عىل غريه وضع البخور فرغ وكلما ثالثة، وعزيمة ثانية
عظيم رصاخ منها وخرج عظيم، باب فيها وانفتح ماؤه، غاض قد البرئ فإذا الحيات.
مغشيٍّا األرض يف الحارضين جميع ووقع انهدم، قد البرئ ذلك أن ظنوا حتى الرعد، مثل
وِمن عينيها ِمن يطري الفيل، مثل عظيمة حية البرئ ذلك من وخرج بعضهم، ومات عليهم،
ويف والجوهر، بالدر ع مرصَّ األحمر الذهب من طبق ظهرها وعىل الجمر، مثل الرشُر فيها
وهي لسان، بأفصح وتتكلَّم إنسان، كوجه ووجهها املكان، تيضء حية الطبق ذلك وسط
أين له: فقالت الدين، كريم حاسب عىل برصها فوقع وشماًال يمينًا والتفتت الحيات، ملكة
تنفع ال ولكن الحمام؟ تدخل ال أنك من يل حلفتَه الذي واليمني به، عاهدتَني الذي العهد
عىل عمري آِخر هللا جعل وقد مهروب، منه ما مكتوب الجبني عىل والذي قدر، من حيلة
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ملكة إن ثم مرضه. من يُشفى كرزدان وامللك أنا أُقتَل أن وأراد هللا، حكم وبهذا يَديْك،
ملكة امللعون شمهور الوزير رأى وملا لبكائها، حاسب وبكى شديًدا، بكاءً بكت الحيات
تك وصريَّ عليك نفخت وإال ملعون، يا يدك امنع له: فقالت ليمسكها، إليها يده مدَّ الحيات،
وحطَّني بيدك، وخذني عندي تعال له: وقالت حاسب، عىل صاحت ثم أسود. رماد كوم
وال األزل، من مقدر يدك عىل موتي فإن رأسك، عىل واحلمها معكم، التي الصينية هذه يف
البرئ وعادت رأسه، عىل وحملها الصينية، يف وحطها حاسب فأخذها دفعه. يف لك حيلَة

رأسه. عىل فيها هي التي الصينية حامل وحاسب ساروا ثم كانت، كما
حاسب، يا ا: رسٍّ الدين كريم لحاسب الحيات ملكة قالت إذ الطريق أثناء يف هم فبينما
هذه وفعلَت اليمني، يف وحنثَت العهد، نقضَت كنت ولو النصيحة، من لك أقول ما اسمع
ملكة يا به تأمرينني الذي ما وطاعًة، سمًعا لها: فقال األزل. من مقدور ذلك ألن األفعال؛
وقطِّعها الحيات، ملكة اذبح لك: يقول فإنه الوزير، بيت إىل وصلت إذا له: فقالت الحيات؟
هو يذبحني أن ألجل الذبح. أعرف ما أنا له: وقل تفعل، وال ذلك من فامتِنْع قطع. ثالث
ويطلبه كرزدان، امللك عند من رسول يأتيه وقطَّعني ذبحني فإذا يريد. ما يفَّ ويعمل بيده
قبل الكانون فوق القدر ويضع النحاس، من قدر يف لحمي فيضع عنده، الحضور إىل
طلعت فإذا اللحم، رغوة تطلع حتى القدر هذا عىل النار أوقد لك: ويقول امللك، إىل الذهاب
ال رشبتها فإذا أنت، وارشبها تربد، حتى عليها واصرب قنينة، يف وحطها فخذها الرغوة
أجيء حتى ثانية قنينة يف عندك فحطها الثانية الرغوة طلعت فإذا وجع، بدنك يف يبقى
إىل ويروح القنينتني يعطيك إنه ثم صلبي. يف مرٍض أجل من وأرشبها امللك، عندك من
قنينة يف وحطها فخذها الرغوة تطلع حتى القدر عىل النار أوقد إليه راح فإذا امللك،
الرغوة طلعت وإذا خري، لك يحصل لم رشبْتَها فإْن ترشبها، أن وإياك عندك واحفظها
فإذا ترشبها، حتى عندك واحفظها تربد، حتى واصرب الثانية، القنينة يف فحطَّها الثانية
وأدرك له. يجري ما وانظر األوىل، فأْعِطه الثانية القنينة منك وطلب امللك عند من جاء

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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الرشب بعدم الدين كريم حاسب أوصت الحيات ملكة أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
امللك عند من الوزير رجع إذا له: وقالت الثانية، الرغوة عىل واملحافظة األوىل، الرغوة من
أنت ارشب ذلك بعد ثم له، يجري ما وانظر األوىل، فأَْعِطه الثانية القنينة منك وطلب
صينية يف وحطه اللحم، أطلع ذلك بعد ثم الحكمة، بيت قلبك يصري رشبتها فإذا الثانية،
بمنديل وجهه اسرت بطنه، يف واستقرَّ أكله فإذا ليأكله، إياه امللك وأْعِط النحاس، من
يعود فإنه الرشاب، من شيئًا اسقه ذلك وبعد بطنه، تربد حتى الظهر وقت إىل عليه واصرب
بها، وصيتك التي الوصية هذه واسمع تعاىل، هللا بقوة مرضه من ويربأ كان، كما صحيًحا

املحافظة. كلَّ عليها وحاِفْظ
معي ادخل لحاسب: الوزير فقال الوزير، بيت عىل أقبلوا حتى سائرين زالوا وما
وَضَع سبيله، حال إىل منهم كلٌّ وراح العساكر، َق وتفرَّ وحاسب، الوزير دخل فلما البيت.
ملكة اذبح الوزير: له قال ثم رأسه، فوق من الحيات ملكة فيها التي الصينية حاسب
غرض لك كان فإْن شيئًا، ذبحُت ما وعمري الذبح، أعرف ال أنا حاسب: له فقال الحيات.
التي الصينية من الحيات ملكة وأخذ شمهور الوزير فقام بيدك. أنت فاذبحها ذبحها، يف
وقال منه، شمهور فضحك شديًدا، بكاءً بكى ذلك حاسب رأى فلما وذبحها، فيها هي
ثالث قطَّعها الوزير ذبحها أن وبعد حية؟ ذبح أجل من تبكي كيف العقل، ذاهب يا له:
لحمها. نضج ينتظر وجلس النار، عىل القدر ووضع النحاس، من قدر يف ووضعها قطع،
هذه يف يطلبك امللك إن له: وقال امللك عند من عليه أقبل بمملوك إذا جالس، هو فبينما
أوقد له: وقال لحاسب، قنينتني وأحرض قام ثم وطاعًة. سمًعا الوزبر: له فقال الساعة.
اللحم، فوق من فاكشطها خرَجْت فإذا األوىل، اللحم رغوة تخرج حتى القدر هذا عىل النار
صحَّ رشبتها فإذا أنت، وارشبها تربد حتى عليها واصرب القنينتني، هاتني إحدى يف وحطها
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القنينة يف فضعها الثانية الرغوة طلعت وإذا مرض، وال وجع جسدك يف يبقى وال جسمك،
عساه وجًعا صلبي يف ألن وأرشبها؛ امللك عند من أرجع حتى عندك واحفظها األخرى،
حاسب فصار الوصية، تلك يف حاسب عىل أكََّد أن بعد امللك إىل َه توجَّ ثم رشبتُها. إذا يربأ
االثنتني، من قنينة يف وحطها فكشطها األوىل، الرغوة طلعت حتى القدر تحت النار يوقد
فكشطها الثانية، الرغوة طلعت حتى القدر تحت النار يوقد يزل ولم عنده، ووضعها
النار، فوق من القدر أنزل اللحم استوى وملا عنده، وحفظها األخرى، القنينة يف وحطها
له فقال فعلَت؟ يشء أي لحاسب: قال امللك عند من الوزير أقبل فلما الوزير، ينتظر وقعد
ما رشبُت له: قال األوىل؟ القنينة يف فعلَت ما الوزير: له فقال الشغل. انقىض قد حاسب:
إن حاسب: له فقال يشء. منه يتغريَّ لم جسدك أرى الوزير: له فقال الوقت. هذا يف فيها
شمهور الوزير املاكر فكتم النار. مثل يشتعل بأنه منه أحس قدمي إىل فوقي من جسدي
أشفى لعيل فيها ما ألرشب الثانية القنينة هات له: قال إنه ثم خداًعا، حاسب عن األمر
أنها يظن وهو األوىل القنينة يف ما رشب إنه ثم صلبي. يف الذي املرض هذا من وأبرأ
صاحب قول فيه وصحَّ ساعته، من وتورََّم يده، من سقطت حتى رشبها يتم فلم الثانية،

فيه. وقع ألخيه برئًا حفر َمن املثل:
ثم الثانية، القنينة رشب من خائًفا وصار منه، َب تعجَّ األمر ذلك حاسب رأى فلما
الوزير كان ما ا مرضٍّ الثانية القنينة يف ما كان لو نفسه: يف وقال الحية، وصية تفكََّر
هللا َر فجَّ رشب وملا فيها، ما ورشب تعاىل. هللا عىل توكَّْلُت قال: إنه ثم لنفسه. استخارها
وأخذ والرسور، الفرح عىل وحصل العلم، عني له وفتح الحكمة، ينابيع قلبه يف تعاىل
الوزير، بيت من به وخرج نحاس، من صينية يف ووضعه القدر، يف كان الذي اللحم
كيفية ورأى املنتهى، سدرة إىل فيهن وما السبع السموات فرأى السماء، إىل رأسه ورفع
كيفية وعلم والثوابت، السيَّارة النجوم ورأى ذلك، جميع عن له هللا وكشف الفلك، دوران
وعلم التنجيم، وعلم الهندسة، علم ذلك من واستنبط والبحر، الرب هيئة وشاَهَد الكواكب،
الكسوف عىل يرتتَّب ما وعرف كله، بذلك يتعلَّق وما الحساب، وعلم الفلك، وعلم الهيئة،
واألشجار، والنبات املعادن من فيها ما فعرف األرض إىل نظر ثم ذلك؛ وغري والخسوف،
السيمياء، وعلم الطب، علم ذلك من واستنبط واملنافع، الخواص من لها ما جميع وعلم
إىل وصل حتى اللحم بذلك سائًرا يزل ولم والفضة، الذهب صنعة وعرف الكيمياء، وعلم
وزيرك يف رأسك تسلم له: وقال يَديْه، بني األرض وقبََّل عليه، ودخل كرزدان، امللك قرص
عليه وبكت شديًدا، بكاءً وبكى وزيره، موت بسبب شديًدا غيًظا امللك فاغتاظ شمهور.

الدولة. وأكابر واألمراء الوزراء
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وهو الوقت هذا يف عندي كان شمهور الوزير إن كرزدان: امللك قال ذلك بعد ثم
هذه يف موته سبب فما طبخه، طاب كان إن باللحم ليأتيني ذهب ثم الصحة، غاية يف
لوزيره، جرى ما جميع للملك حاسب فحكى العوارض؟ من له عرض يشء وأي الساعة؟
قال ثم شديًدا، حزنًا امللك عليه فحزن ومات؛ بطنه وانتفخ وتورََّم القنينة، رشب أنه من
أداويك فأنا الزمان، ملك يا ا همٍّ تحمل ال حاسب: فقال شمهور؟ بعد حايل كيف لحاسب:
وقال كرزدان، امللك صدر فانرشح األمراض. من شيئًا جسمك يف أترك وال أيام، ثالثة يف
وأتى حاسب فقام السنني. من مدة بعد ولو البالء، هذا من أعاىف أن مرادي أنا لحاسب:
كرزدان، للملك وأطعمها الحيات، ملكة لحم من قطعة وأخذ امللك، قدام وحطه بالقدر
وقت إىل الظهر وقت من فنام بالنوم؛ وأمره عنده وقعد منديًال، وجهه عىل ونرش وغطاه
الرشاب، من شيئًا وسقاه أيقظه، ذلك بعد ثم بطنه، يف اللحم قطعة دارت حتى املغرب
باألمس فعل ما مثل معه فعل النهار طلع وملا الصبح، وقت إىل الليل فنام بالنوم، وأمره
ذلك فعند جميعه؛ وانقرش امللك، جلد فقب أيام، ثالثة عىل الثالث القطع أطعمه حتى
من يشء جسده يف بقي وما وتعاىف، قدمه إىل رأسه من العرق جرى حتى امللك عرق
وغسل الحمام، أدخله ثم الحمام. دخول من بد ال حاسب: له قال ذلك وبعد األمراض.
ْت وُردَّ الصحة، من عليه كان ملا وعاد الفضة، قضيب مثل جسمه فصار وأخرجه جسده،
وأذن التخت، عىل وجلس ملبوسه، أحسن لبس إنه ثم أوًال، كانت ما أحسن العافية له
فُمدَّ السماط، بمد امللك أمر ثم بجانبه، فجلس معه، يجلس أن يف الدين كريم لحاسب
بعد ثم فرشبا، طلب بما فأتوا باملرشوب يأتوا أن أمر ذلك وبعد أيديهما، وغسَال فأكَال
بالعافية وهنوه رعيته، وعظماء الدولة وأكابر والعسكر والوزراء األمراء جميع أتى ذلك
للتهنئة عنده اجتمعوا وملا امللك، سالمة أجل من املدينة وزينوا الطبول ودقوا والسالمة،
من داواني الدين كريم حاسب هذا الدولة، وأرباب واألمراء الوزراء معرش يا امللك: لهم قال
الصباح شهرزاد وأدرك شمهور. الوزير مكان أعظم وزيًرا جعلته قد أنني اعلموا مريض،
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من دواني الذي إن دولته: وأكابر لوزرائه قال امللك أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
أَحبَّه فَمن شمهور، الوزير مكان أعظم وزيًرا جعلته وقد الدين، كريم حاسب هو مريض
سمًعا الجميع: له فقال أطاعني. فقد أطاعه وَمن أكرمني، فقد أكرمه وَمن أَحبَّني، فقد
بعد ثم بالوزارة، وهنَّوه عليه، وسلَّموا الدين، كريم حاسب وقبَّلوا كلهم، قاموا ثم وطاعة.
أقل والجوهر، بالدر عة مرصَّ األحمر، بالذهب منسوجة سنية خلعة امللك عليه خلع ذلك
تيضء رسية وثالثمائة مملوك، ثالثمائة وأعطاه دينار، آالف خمسة تساوي فيها جوهرة
من وأعطاه املال، من محملة بغلة وخمسمائة الحبش، من جارية وثالثمائة األقمار، مثل
وأمراءه، وزراءه أمر كله هذا وبعد الوصف، عنه يكلُّ ما والبقر والجاموس والغنم املوايش
كريم حاسب ركب ثم يهاوده، أن رعيته؛ وعموم ومماليكه، مملكته وأكابر دولته، وأرباب
بيته إىل وساروا العساكر، وجميع الدولة، وأرباب واألمراء، الوزراء خلفه وركب الدين،
وهنَّوه يده، وقبَّلوا والوزراء، األمراء إليه وتقدَّمت كريس، عىل جلس ثم امللك. له أخاله الذي
وجاءه بالوزارة، وهنته شديًدا، فرًحا بذلك أمه وفرحت خدمته، يف كلهم وصاروا بالوزارة،
أصحابه عليه أقبل ذلك بعد ثم شديًدا، فرًحا به وفرحوا والوزارة، بالسالمة وهنوه أهله
شمهور، الوزير قرص إىل وصل حتى وسار ركب ذلك وبعد بالوزارة، وهنوه الحطَّابون،
يعرف ال كان أن وبعد بيته، إىل نقله ثم وضبطه فيه، ما عىل يده ووضع بيته، عىل فختم
وانترش تعاىل، هللا بقدرة العلوم بجميع عامًلا صار الخط، قراءة وال العلوم، من شيئًا
والهندسة، والهيئة الطب علم يف ر بالتبحُّ واشتهر البالد، جميع يف حكمته وشاعت علمه

العلوم. من ذلك وغري والروحاني، والسيمياء والكيمياء والتنجيم
فأخربيني فاضًال، عامًلا كان دانيال أبي إن والدتي، يا األيام: من يوًما ألمه قال إنه ثم
قد أبوه كان الذي بالصندوق أتَتْه كالَمه، أمه سمعت فلما وغريها، الكتب من خلَّفه بما
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خلََّف ما له: وقالت البحر، يف غرقت التي الكتب من الباقية الخمس الورقات فيه وضع
وأخذ الصندوق ففتح الصندوق. هذا يف التي الخمس الورقات إال الكتب من شيئًا أبوك
وأين كتاب جملة من األوراق هذه إن أمي، يا لها: وقال وقرأها، الخمس الورقات منه
املركب، به فانكرست البحر، يف كتبه بجميع ساَفَر قد كان أباك إن له: فقالت بقيته؟
الخمس، الورقات هذه إال كتبه من يَبَْق ولم الغرق، من تعاىل هللا وأنجاه كتبه، وغرقت
األوراق، هذه فخذي ذكًرا، تلدين ربما يل: فقال بك، حامًال كنُت السفر من أبوك جاء وملا
لم أباك إن له: وقويل إياها فأعطيه تركتي، عن وسأل الغالم كرب فإذا عندك، واحفظيها
قعد ذلك بعد ثم العلوم، جميع تعلََّم الدين كريم حاسب إن ثم إياها. وهذه غريها. يخلف
الجماعات. ومفرِّق اللذات، هادم أتاه أن إىل عيش وأرغد معيشة، وأطيب ورشب، أكل يف

أعلم. وهللا تعاىل، هللا رحمه دانيال بن حاسب حديث من إلينا انتهى ما آِخر وهذا

البحري سندباد حكاية

رجل بغداد بمدينة الرشيد هارون املؤمنني أمري الخليفة زمن يف كان أنه بلغني قالت:
أنه له فاتفق رأسه، عىل بأجرته يحمل الحال فقري رجًال وكان ال، الحمَّ السندباد له يقال
الحملة، تلك من فتعب الحر، شديَد اليوم ذلك وكان ثقيلة، حملة األيام من يوم يف حمل
معتدل، هواء وهناك ورش، كنس قدامه تاجر رجل باب عىل فمرَّ الحر، عليه واشتدَّ وعرق
ليسرتيح املصطبة تلك عىل حملته ال الحمَّ فَحطَّ عريضة، مصطبة الباب بجانب وكان
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