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أن إىل وسارت النفوس حياة كتبته ما أخذت قد العجوز أن السعيد، امللك إيها بلغني قالت:
اغتاظت الكتاب قرأت ملا أنها واعلم جوابك اقرأ له: وقالت دكانه، يف وهو إياه الغالم أعطت
وقرأه بفرحة الكتاب فأخذ الجواب. لك ردت حتى بالحديث أالطفها زلت وما عظيًما، غيًظا
ال ولدي، يا وقالت: العجوز قلب فتألم شديًدا، بكاءً بكى قراءته من فرغ فلما معناه، وفهم
فعلَت حني كتابك جواب يف هذا من ألطف يشء فأي قلبًا، لك أحزن وال عينا، لك هللا أبكى
تهدِّدني ترسل وهي هذا، من ألطف الحيل من أفعل وماذا أمي، يا فقال: الفعال؟ هذه
ولكن حياتي، من خريًا موتي أرى وهللا وإني مكاتبتها؟ عن وتنهاني وبالصلب، بالقتل
الجواب، رد وعيل اكتب له: فقالت إليها. وتوصليها الورقة هذه تأخذي أن فضلك من أريد
يديها وقبََّل فشكرها رضاك. يف هلكت ولو مرادك، حصول يف بروحي معك ألخاطرن وهللا

األبيات: هذه إليها وكتب

َم��ْق��ُدوُر َواْل��َم��ْوُت َراَح��ٌة ِل��ي َواْل��َق��تْ��ُل َم��َح��بَّ��ِت��ُك��ْم ِف��ي ِب��َق��تْ��ِل��ي ُدونِ��ي تُ��َه��دِّ
َوَم��نْ��ُه��وُر َم��ْط��ُروٌد َوْه��َو َح��يَ��اتَ��ُه ِب��ِه تَ��ُط��وَل أَْن ِل��َص��بٍّ أَْه��نَ��ى َواْل��َم��ْوُت
َم��ْش��ُك��وُر اْل��َخ��يْ��ِر ِف��ي اْل��َوَرى َس��ْع��َي َف��ِإنَّ نَ��اِص��ُرُه َق��لَّ ُم��ِح��بٍّ��ا تَ��ُزوُروا َف��ِإْن
َم��أُْس��وُر َواْل��َع��بْ��ُد َل��ُك��ْم َع��بْ��ًدا ِص��ْرُت َق��ْد َف��ُدونَ��ُك��ُم أَْم��ٍر َع��َل��ى َع��َزْم��تُ��ْم َوإِْن
َم��ْج��بُ��وُر ��بِّ ال��صَّ َوَق��ْل��ُب َه��ذَا َف��َك��يْ��َف ُم��ْص��َط��بَ��ٌر َع��نْ��َك ِل��ي َوَال ��ِب��ي��ُل ال��سَّ َك��يْ��َف
َم��ْع��ذُوُر اْألَْح��َراَر يَ��ْع��َش��ِق َم��ْن َف��ُك��لُّ َدِن��ًف��ا ُح��بِّ��ُك��ْم ِف��ي َف��اْرَح��ُم��وا َس��اَدِت��ي يَ��ا

فامتنعت دينار، مائتا فيهما رصتني وأعطاها إياه العجوز وأعطى الكتاب طوى ثم
عداك. أنف رغم عىل مناك أبلغك أنني بد ال وقالت: فأخذتهما عليها، فحلف أخذهما، من
قد دايتي؟ يا هذا ما لها: فقالت الكتاب، وأعطتها النفوس حياة عىل دخلت حتى وسارت
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العجوز: قالت فنُفَضح. خربنا ينكشف أن أخاف إني جائية، رائحة وأنت مراسلة يف رصنا
وقرأته منها الكتاب فأخذت الكالم؟ بهذا يتكلم أن يقدر وَمن سيدتي؟ يا ذلك وكيف
الغالم! هذا جاءنا أين من عرفنا ما بهذا، بُلِينا قد وقالت: يٍد، عىل يًدا ودقت معناه وفهمت
وقويل القول عليه أغِلِظي ولكن كتابًا، له تكتبي أن عليك باهلل سيدتي، يا العجوز: قالت
ما هذا أن أعرف أنا دايتي، يا لها: فقالت عنقك. رضبُت ذلك بعد كتابًا أرسلَت إْن له:
السابق بالتهديد الكلب هذا يرجع لم وإن املكاتبة، عدم واألليق الصورة هذه عىل ينتهي
امللك بنت فدعت الحال. بهذا وعرِّفيه كتابًا له اكتبي العجوز: لها قالت عنقه. رضبُت

األبيات: بهذه تهدِّده له وكتبت وقرطاس بدواة

َع��اِش��ِق َق��ْل��ُب َل��ُه َوْص��ٍل إَِل��ى َم��ْن َويَ��ا ال��طَّ��َواِرِق َح��اِدثَ��اِت َع��ْن َغ��اِف��ًال أَيَ��ا
ِب��َالِح��ِق اْل��ُم��ِن��ي��ِر ِل��ْل��بَ��ْدِر أَنْ��َت َوَه��ْل ��َم��ا ال��سَّ تُ��ْدِرُك َه��ْل َم��ْغ��ُروُر أَيَ��ا ��ْل تَ��أَمَّ
اْل��َم��َواِح��ِق ��يُ��وِف ِب��ال��سُّ َق��ِت��ي��ًال َوتُ��ْض��ِح��ي َل��ِه��ي��بُ��َه��ا يَ��ْخ��بُ��و َل��يْ��َس نَ��اًرا َس��أُْص��ِل��ي��َك
اْل��َم��َف��اِرِق َش��يْ��ُب ِف��ي��ِه َخ��ِف��يٌّ َوأَْم��ٌر ��ًة ِش��قَّ أَبْ��َع��َد َص��اَح يَ��ا ُدونَ��ُه َف��َم��ْن
َالِئ��ِق َغ��يْ��ُر إِنَّ��ُه اْرِج��ْع أَْم��ِرَك َوَع��ْن اْل��َه��َوى َع��ِن ُك��فَّ ثُ��مَّ ِم��نِّ��ي ال��نُّ��ْص��َح ُخ��ِذ

الكالم، هذا أجل من عجيب حال يف وهي إياه العجوز وأعطت الكتاب طوت ثم
وأطرق وقرأه منها فأخذه إياه، فناولته الغالم إىل به وصلت حتى وسارت العجوز فأخذته
ال أراك يل ما ولدي، يا العجوز: له فقالت يتكلم، ولم بإصبعه يخط األرض إىل برأسه
إال تزداد وما تهدِّدني وهي أقول يشء أي أمي، يا لها: قال جوابا؟ ترد وال خطابًا تبدي
طيبًا، إال قلبك يكون وال عنك أدافع وأنا تريد بما كتابًا لها اكتب قالت: ونفوًرا؟ قسوًة

األبيات: هذه إليها وكتب يديها وقبََّل فضلها فشكر بينكما. أجمع أن بد فال

َش��اِئ��ُق اْألَِح��بَّ��ِة َوْص��ِل إَِل��ى َوَص��بٌّ ِل��َع��اِش��ٍق يَ��ِل��ي��ُن َال َق��ْل��ٌب َف��ِل��لَّ��ِه
َغ��اِس��ُق ال��لَّ��يْ��ِل َح��اِل��ِك ِم��ْن َج��نَّ��َه��ا إِذَا َق��ِري��َح��ًة تَ��َزاُل َال َع��يْ��ٍن َوأَْج��َف��اُن
ُم��َف��اِرُق َوْه��َو اْل��ِع��ْش��ُق َض��نَ��اُه َم��ْن َع��َل��ى ُق��وا َوتَ��َص��دَّ َواْرَح��ُم��وا وا َوِج��دُّ َف��ِم��نُّ��وا
َغ��اِرُق اْل��َم��َداِم��ِع بَ��ْح��ِر َوِف��ي َح��ِري��ًق��ا ��ٌد ُم��َس��هَّ َوْه��َو ال��لَّ��يْ��ِل َط��َواَل يُ��َق��اِس��ي
َخ��اِف��ُق اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوْه��َو ُم��َع��نَّ��ى َك��ِئ��ي��ٌب ِألَنَّ��ُه َق��ْل��ِب��ي أَْط��َم��اَع تَ��ْق��َط��ِع��ي َف��َال

يدك. غسيل هذه لها: وقال ثالثمائة وأعطاها إياه العجوز وأعطى الكتاب طوى ثم
وقرأته فأخذته الكتاب، وأعطتها امللك بنت عىل دخلت حتى وسارت يديه وقبَّلت فشكرته
الذهب من قبقاب عىل ْت وتمشَّ رجليها، عىل قائمة ونهضت يدها من ورمته آِخره إىل
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وما عينيها، بني قائم الغضب وعرق أبيها قرص إىل وصلت حتى والجوهر بالدر ع مرصَّ
فقال والدها، امللك عن سألت القرص إىل وصلت فلما حالها، عن يسأل أن أحد جرس
مثل وهي فرجعت والقنص. الصيد إىل خرج قد إنه سيدتي، يا واملحاظي: الجواري لها
فلما غيظها، وسكن وجهها راق وقد ساعات، ثالث بعد إال أحًدا تكلم ولم الضاري األسد
األرض وقبََّلِت إليها تقدمت والغيظ، الكدر من عندها ما عنها زال أنها العجوز رأت
إىل امللكة: لها قالت الرشيفة؟ الخطوات هذه كانت أين سيدتي، يا لها: وقالت يديها بني
ألجل إال رحت ما أنا قالت: حاجتك؟ يقيض أحد كان أََما سيدتي، يا قالت: أبي. قرص
َمن جميع ويمسك فيمسكه أبي عليه وأسلط التجار، كلب من يل جرى بما أعلمه أن
مدينتنا. يف يقيم الغرباء التجار من أحًدا يدع وال دكاكينهم، عىل ويصلبهم سوقه يف كان
نعم، لها: قالت السبب؟ لهذا إال سيدتي يا أبيك إىل ذهبت ما وهل العجوز: لها فقالت
قالت رجوعه. منتظرة وأنا والقنص، الصيد يف غائبًا رأيته بل حاًرضا، وجدته ما أني إال
تعلمني وكيف الناس، أعقل أنت هلل الحمد سيدتي، يا العليم السميع باهلل أعوذ العجوز:
العجوز: قالت ذلك؟ ولَِم قالت: إفشاؤه؟ ألحد ينبغي ال الذي الهذيان الكالم بهذا امللك
بشنقهم وأمر التجار خلف وأرسل الحديث، بهذا وعرَّفِته قرصه يف امللك لقيت أنك افريض
لهم فيقال شنقهم؟ سبب ما ويقولون: ذلك عن يسألون أََال الناس، ورآهم دكاكينهم عىل
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك امللك. بنت ليفسدوا أرسلوا إنهم الجواب: يف

املباح.
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امللك أعلمت أنك افريض امللك: لبنت قالت العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يف لهم فيقال شنقهم؟ سبب ما ويسألون: الناس يراهم أليس التجار، بشنق وأمر بذلك
فبعضهم عنك! الحكايات نقل يف فيختلفون امللك، بنت يفسدوا أن أرادوا إنهم الجواب:
يقول وبعضهم منها. شبعوا حتى قرصها عن غائبة وهي أيام عرشة عندهم قعدت يقول:
يلتئم، ال انصدع إذا وكالزجاج يدنسه، غبار أدنى اللبن، مثل سيدتي يا والعرض ذلك، غري
إخبار يفيدك وال سيدتي، يا عرضك ينهتك لئال األمر؛ بهذا غريه أو أباك تخربي أن فإياك
ما فافعيل صحيًحا تجديه لم فإن الراجح، بعقلك الكالم هذا وميِِّزي أبًدا، شيئًا الناس
الصواب، غاية يف فوجدته َلتْه، تأمَّ الكالم هذا العجوز من امللك بنت سمعت فلما تريدين.
العجوز: قالت قلبي. عىل طمس الغيظ كان ولكن صحيح، دايتي يا قلته ما لها: فقالت
ال أننا وهو آخر، يشء بقي ولكن أحًدا، تخربي لم حيث تعاىل، هللا عند طيبة نيتك إن
التجار، أخس يا له: وقويل كتابًا له فاكتبي التجار، أخس الكلب هذا حياء قلة عن نسكت
ولكن جريانك، وجميع أنت بصلبك أمرت الساعة هذه يف َلكنت غائبًا امللك وجدت أني لوال
قطعت الكالم هذا مثل إىل رجعت متى تعاىل باهلل أقسم وأنا يشء، األمر هذا من يفوتك ما
من ونبِّهيه األمر، هذا عن ترديه حتى بالكالم عليه وأغِلِظي األرض. وجه عىل من أثرك
يرجع ال وكيف قالت: الكالم؟ بهذا فيه هو ا عمَّ يرجع وهل امللك: بنت لها قالت غفلته.

األبيات: هذه إليه وكتبت وقرطاس بدواة فدعت وقع. بما وأعرفه أكلمه وأنا

اْل��َم��آِربَ��ا تَ��نَ��اَل أَْن ِم��نَّ��ا َوتَ��ْق��ِص��ُد ِب��َوْص��ِل��نَ��ا ِم��نْ��َك اْآلَم��اُل تَ��َع��لَّ��َق��ِت
اْل��َم��َص��اِئ��بَ��ا ِم��نَّ��ا يَ��بْ��ِغ��ي��ِه َم��ا َويُ��ولِ��ي��ِه ُغ��ُروُرُه إِالَّ اْإلِنْ��َس��اَن يَ��ْق��تُ��ُل َوَم��ا
نَ��اِئ��بَ��ا ُك��نْ��َت َوَال ُس��ْل��َط��انً��ا ُك��نْ��َت َوَال ُع��ْص��بَ��ٌة َل��َك َوَال بَ��أٍْس ذُو أَنْ��َت َف��َم��ا



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

َش��اِئ��بَ��ا َواْل��َح��ْرِب اْألَْه��َواِل ِم��َن َل��َع��اَد ِم��ثْ��لُ��نَ��ا ُه��َو َم��ْن ِف��ْع��َل َه��ذَا َك��اَن َوَل��ْو
تَ��اِئ��بَ��ا تَ��ْرِج��ُع اْل��ِح��ي��ِن ذَا ِم��ْن َل��َع��لَّ��َك َج��نَ��يْ��تَ��ُه ��ا َع��مَّ اآلَن َس��أَْع��ُف��و َوَل��ِك��ْن

رأسه أقطع لئال الكلب هذا انهي دايتي، يا لها: وقالت للعجوز الكتاب قدَّمت ثم
عليه. ينقلب جنبًا له أخيل ما سيدتي يا وهللا العجوز: لها قالت خطيئته. يف وندخل
وناولته السالم عليها فردَّ عليه، وسلمت الغالم إىل وصلت حتى به وسارت الكتاب وأخذت
يكون ما أمي، يا وقال: راجعون. إليه وإنا هلل إنا وقال: رأسه وهز وقرأه فأخذه الكتاب،
هللا لعل نفسك صرب ولدي، يا العجوز: له فقالت َجَلدي؟ وضعف صربي قل وقد عميل
عينًا، وقر نفًسا وطب بالجواب، إليك أجيء وأنا نفسك يف ما واكتب أمًرا، ذلك بعد يُحِدث
األبيات: هذه نَه وضمَّ كتابًا وكتب لها فدعا تعاىل. هللا شاء إن وبينها بينك أجمع أن بد فال

َوُم��ِم��ي��ُت َق��اِت��ِل��ي َغ��َراِم��ي َوَج��ْوُر يُ��ِج��ي��ُرنِ��ي َم��ْن اْل��َه��َوى ِف��ي ِل��َي يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا
َم��ِب��ي��ُت ِف��ي��ِه َل��يْ��َس َوَل��يْ��ِل��ي نَ��َه��اًرا اْل��َح��َش��ى َداِخ��ِل ِم��ْن ال��نَّ��اِر َل��ِه��ي��َب أَُق��اِس��ي
َل��ِق��ي��ُت ِب��اْل��َغ��َراِم َم��ا َع��َل��ى َوأَْرَض��ى اْل��ُم��نَ��ى َغ��ايَ��َة يَ��ا أَْرُج��وَك َال ِل��ي َف��َم��ا
َف��ِن��ي��ُت اْل��َغ��اِن��يَ��اِت ِب��ُح��بِّ ِألَنِّ��ي ال��رَِّض��ا يَ��ْرُزُق��ِن��ي اْل��َع��ْرِش إَِل��َه َس��أَْل��ُت
ُرِم��ي��ُت اْل��َغ��َراِم ِب��أَْه��َواِل ِل��َك��ْونِ��ي َف��أَْرتَ��ِض��ي ِل��ي َع��اِج��ٍل ِب��َوْص��ٍل َويَ��ْق��ِض��ي

فأخذت دينار، أربعمائة فيها رصة لها وأخرج إياه، العجوز وأعطى الكتاب طوى ثم
لها: وقالت منها تأخذه فلم الكتاب، وأعطتها امللك لبنت وصلت أن إىل وانرصفت الجميع
الكلب هذا إىل أرسلته الذي الكتاب جواب هذه سيدتي، يا لها: فقالت الورقة؟ هذه ما
منها الكتاب فأخذت جوابه. وهذا نعم، قالت: عرفتك؟ كما نهيته هل لها: قالت التاجر.
سيدتي، يا قالت: كالمك؟ نتيجة أين وقالت: العجوز نحو التفتت ثم آِخره إىل وقرأته
قالت: زاد. بل وهللا ال قالت: مىض. ا عمَّ واعتذر وتاب رجع أنه من جوابه يف ذكره ما
وال بكتاب حاجة يل ما فقالت: به. أفعل ما يَبلغك وسوف كتابًا له اكتبي سيدتي، يا
امللك: بنت لها قالت أمله. وأقطع أزجره حتى جواب من بد ال العجوز: قالت جواب.
من أمله وقطع زجره يف بد ال العجوز: فقالت كتاب. استصحاب غري من أمله اقطعي

األبيات: هذه إليه وكتبت وقرطاس بدواة فدعت كتاب. استصحاب

أَنْ��َه��اَك��ا ��ْع��ِر ِب��ال��شِّ يَ��ِدي ِب��َخ��طِّ َوَك��ْم َم��ْع��تَ��بَ��ٌة تَ��ْم��نَ��ْع��َك َوَل��ْم اْل��ِع��تَ��اُب َط��اَل
أَْرَع��اَك��ا َل��ْس��ُت َف��ِإنِّ��ي تُ��َخ��اِل��ْف َوإِْن أَبَ��ًدا ِب��ِه تَ��ْج��َه��ْر َوَال َه��َواَك اْك��تُ��ْم
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يَ��نْ��َع��اَك��ا اْل��َم��ْوِت نَ��اِع��ي َج��اءَ َف��ِإنَّ��َم��ا َق��اِئ��لُ��ُه أَنْ��َت َم��ا إَِل��ى َرَج��ْع��َت َوإِْن
تَ��ْغ��َش��اَك��ا اْل��بَ��يْ��َداءِ ِف��ي َوال��طَّ��يْ��ُر َع��َل��يْ��َك َع��اِص��َف��ًة اْألَْريَ��اَح تَ��َرى َق��ِل��ي��ٍل َف��َع��ْن
أَْرَداَك ُف��ْح��َش أَْو َخ��نً��ى َق��َص��ْدَت َف��ِإْن َزَم��نً��ا تَ��ُف��ْز أَْع��َم��اٍل َخ��يْ��ِر إَِل��ى اْرَج��ْع

حتى وسارت العجوز فأخذتها بغيظ، يدها من الورقة رمت كتابتها من فرغت فلما
إال تزدد ولم له تَُرْق لم أنها علم آخرها إىل قرأها فلما منها، فأخذها الغالم إىل وصلت
إليها فكتب عليها، ويدعو جوابها يكتب أنه بقلبه فخطر إليها، يصل ما وأنه عليه، غيًظا

األبيات: هذه

ِم��َح��ِن ِف��ي ِص��ْرُت َه��َواَه��ا ِف��ي الَّ��ِت��ي ِم��َن تُ��نْ��ِق��ذُِن��ي اْألَْش��يَ��اِخ ِب��اْل��َخ��ْم��َس��ٍة َربِّ يَ��ا
يَ��ْرَح��ُم��ِن��ي َل��يْ��َس َم��ْن إَِل��ى َش��ْوٍق َوَف��ْرِط َج��ًوى َل��ِه��ي��ِب ِم��ْن ِب��ي َم��ا تَ��ْع��َل��ُم َوأَنْ��َت
َوتَ��ْظ��ِل��ُم��ِن��ي َض��ْع��ِف��ي َع��َل��ى تَ��ُج��وُر َق��ْد َك��ْم ِب��ِه بُ��ِل��ي��ُت َق��ْد َم��ا إَِل��ى تَ��ِرقَّ َف��َل��ْم
يُ��ْس��ِع��ُف��ِن��ي َق��ْوُم يَ��ا ُم��ْس��ِع��ًف��ا أَِج��ْد َوَل��ْم َل��َه��ا االنْ��ِق��َط��اِع َغ��َم��َراِت ِف��ي أَِه��ي��ُم
َع��َل��ِن��ي َوِف��ي ِس��رِّي ِف��ي ال��نَّ��ْوَح ُد أَُردِّ ُم��نْ��َس��ِب��ٌل ال��لَّ��يْ��ِل َوُج��نْ��ُح أَِب��ي��ُت َوَك��ْم
ُف��ِن��ي اْل��َغ��َراِم ِف��ي َوَص��بْ��ِري أَْس��لُ��و َوَك��يْ��َف َم��َح��بَّ��ِت��ُك��ْم َع��ْن ُس��لُ��وٍّا ِل��ي أَِج��ْد َوَل��ْم
َواْل��ِم��َح��ِن؟ ال��دَّْه��ِر ُص��ُروِف نَ��اِئ��بَ��اِت ِم��ْن أَِم��نَ��ْت َف��َه��ْل أَْخ��ِب��ْرنِ��ي اْل��بَ��يْ��ِن َط��اِئ��َر يَ��ا

فأخذت دينار، خمسمائة فيها رصة وأعطاها إياه العجوز وأعطى الكتاب طوى ثم
رمتها وفهمتها قرأتها فلما الورقة، وأعطتها امللك بنت عىل دخلت حتى وسارت الورقة
مكرك ومن منك يل جرى ما جميع سبب السوء، عجوز يا عرفيني لها: وقالت يدها من
حتى بيننا الرسائل حمل يف تزايل ولم ورقة، بعد ورقة لك كتبت حتى منه واستحسانك
عنك وأقطع رشه أكفيك أنا تقولني: وقت كل ويف وحكايات، مكاتبات َمَعنا له جعلِت
حتى غادية رائحة بيننا وتصريين كتابًا له أكتب أن ألجل إال الكالم هذا تقولني وما كالمه.
جرت أن إىل فرضبوها برضبها، الخدام وأمرت امسكوها. خدام يا ويلكم عريض، هتكت
رجليها من َفَجرُّوها يجروها أن الجواري وأمرت عليها، وُغِيش بدنها جميع من دماؤها
إن لها: تقول غشيتها من أفاقت فإذا رأسها، عند جارية تقف أن وأمرت القرص، آخر إىل
بقتلك أمرت إليه عدت فإن تدخلينه، وال القرص هذا إىل تعودين ال أنك يمينًا حلفت امللكة

وطاعة. سمًعا فقالت: امللكة قالته ما الجارية بلََّغتْها غشيتها من أفاقت فلما جزًما.
فحملها بيتها، إىل يحملها أن اًال حمَّ وأمْرَن قفًصا لها أحْرضَن الجواري إن ثم
تربأ، حتى بمالطفة يداويها أن وأمْرنَه طبيبًا وراءها وأرسْلَن بيتها، إىل وأوصلها ال الحمَّ
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شديًدا حزنًا حزن قد وكان الغالم، عند وتوجهت ركبت أفاقت فلما األمر. الطبيب فامتثل
عليها وسلََّم اها وتلقَّ ناهًضا إليها قام رآها فلما أخبارها، إىل متشوًقا وصار عنه النقطاعها
عليه فصعب امللكة، من لها جرى ما بجميع فأخربته حالها، عن فسألها متضعفة، فوجدها
كون سبب ما أمي يا لكن لك، جرى ما عيلَّ عرس وهللا وقال: يد عىل يًدا ودقَّ األمر ذلك
األرض وجه عىل ما مليًحا، بستانًا لها أن اعلم ولدي، يا فقالت: الرجال؟ تبغض امللكة
إذ النوم لذيذ يف هي فبينما الليايل، من ليلة ذات فيه نائمة كانت أنها فاتفق منه، أحسن
وقعد قمًحا حوله ونثر ًكا، َرشَ نصب قد صياًدا فرأت البستان يف نزلت أنها املنام يف رأت
الطيور اجتمعت وقد ساعة مقدار إال يكن فلم الصيد، من فيه يقع ما ينظر منه بُْعٍد عىل
وأنثاه عنه الطيور فنفرت فيه، يتخبَّط وصار ك َ الرشَّ يف ذكر طري فوقع القمح، لتلتقط
وحاولت ك، َ الرشَّ إىل وتقدَّمت إليه عادت ثم لطيفة ساعة غري عنه تغب فلم جملتها، من
طريها، وخلَّصت قرضتها حتى بمنقارها فيها تعالج تزل ولم طريها، ِرْجل يف التي العني
َد وجدَّ فأصلحه انفسد، قد فرآه ك َ الرشَّ إىل نظر أفاق فلما ينعس، قاعد والصياد هذا كل
ومن عليه اجتمعت قد بالطيور وإذا ساعة فبعد ك، َ الرشَّ من بُْعد عىل وقعد القمح نثر
ك َ الرشَّ يف وقعت قد باألنثى وإذا الحب لتلتقط الطيور َمِت فتقدَّ والذكر، األنثى جملتها
الطيور جملة من خلََّصتْه الذي وطريها عنها جمعيه الحمام فطار فيه، تختبط وصارت
من أفاق فلما مديدة، مدة بعد إال يفق ولم النوم عليه غلب الصياد وكان إليها، يَُعْد ولم
وذبحها؛ ك َ الرشَّ من رجَليْها وخلص إليها َم وتقدَّ فقام ك، َ الرشَّ يف وهي الطرية وجد نومه
عىل تشفق فاملرأة النساء، مع الرجال يفعل هكذا وقالت: مرعوبة وهي امللك بنت فانتبهت
يف ووقعت املوىل عليها قىض إذا ذلك وبعد املشقة، يف وهو عليه روحها وترمي الرجال
يثق من هللا فلعن املعروف، من معه فعلته ما ويضيع يخلصها، وال يفوتها فإنه مشقٍة،
من الرجال بغضت إنها ثم النساء. معهم يفعله الذي املعروف ينكرون فإنهم بالرجال؛

اليوم. ذلك
ولدي، يا ال قالت: أبًدا؟ الطريق إىل تخرج ما هي هل أمي، يا للعجوز: امللك ابن فقال
األثمار انتهاء عند عام كل ويف الزمان، منتزهات أحسن من نزهة وهو بستانًا لها أن إال
إال البستان إىل تنزل وما قرصها، يف إال تبيت وال واحًدا، يوًما فيه وتتفرج إليه تنزل فيه
فيه يكون هللا شاء وإن شيئًا أعلمك أن أريد وأنا البستان، إىل واصل وهو الرس، باب من
هذا يومنا فمن فيه، تتفرج وتنزل واحد شهر الثمر أوان إىل بقي أنه فاعلم لك، صالح
يدع ما فإنه مودة، صحبة وبينه بينك وتعمل البستان ذلك خويل إىل تروح أن أوصيك
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نزلْت فإذا امللك، بنت بقرص متصًال لكونه البستان؛ هذا يدخل تعاىل هللا خلق من أحًدا
وتدخل عادتك جاري عىل أنت فرتوح بيومني، نزولها قبل أعلمتك قد أكون امللك، بنت
األماكن. بعض يف مختفيًا أنت تكون امللك بنت نزلْت فإذا فيه، بياتك عىل وتتحيَّل البستان

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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امللك بنت إن له: وقالت امللك ابن أوصت العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بعض يف مختفيًا فيه أنت تكون نزلْت فإذا أُْعِلمك، بيومني نزولها وقبل البستان، يف تنزل
واعلم يشء. كل تسرت املحبة فإن تحبك، رأَتَْك إذا فإنها لها، فاخرج رأيتَها فإذا األماكن،
ولدي، يا نفًسا وِطْب عينًا فقرَّ الصورة، جميل ألنك بحبك؛ الفتتنْت نظرتك لو أنها ولدي يا
الحرير من شقات ثالث إليها ودفع وشكرها، يدها فقبََّل وبينها. بينك أجمع أن بد فال
أجل من تفصيلة شقة كل ومع مختلفة، ألوانهن األطلس من شقات وثالث اإلسكندراني،
أجل من بعلبكي وثوب العصابة، أجل من ومنديل الرساويل، أجل من وخرقة القمصان،
فيها رصة لها ودفع أختها، من أحسن بدلة كل بدالت، ثالث لها كمل حتى البطانة،
أتحب ولدي، يا له: وقالت الجميع فأخذت الخياطة. أجل من هذه لها: وقال دينار ستمائة
ليعرف مملوًكا معها فأرسل نعم. قال: مكانك؟ أعرف أيًضا وأنا بيتي، طريق تعرف أن
الدكان يغلقوا أن غلمانه وأمر امللك ابن قام العجوز، هت توجَّ فلما بيته، ويعرِّفها مكانها

آخره. إىل أوله من العجوز مع جرى بما وأعلمه الوزير إىل ه وتوجَّ
ولم النفوس، حياة خرجت فإذا ولدي، يا له: قال امللك ابن كالم الوزير سمع فلما
القول من أخرج أني غري حيلة يدي يف يصري ما قال: تفعل؟ فما إقبال، منها لك يحصل
بها وأطلب الحصان، وأردفها خدمها بني من وأخطفها معها بنفيس وأخاطر الفعل، إىل
الحياة هذه من أسرتيح فإني عطبت وإن املراد، حصل سلمت فإن األقفر، الرب عرض
وبني وبيننا سفرنا يكون كيف تعيش؟ العقل أبهذا ولدي، يا الوزير: له قال الذميمة.
مائة يده تحت الزمان ملوك من ملك مع الفعال هذه تفعل وكيف بعيدة؟ مسافة بلدنا
هو ما وهذا الطرق، علينا فتقطع عساكره بعض يأمر أن من نأمن ال وربما عنان؟ ألف
التدبري، الحسن الوزير أيها العمل يكون فكيف امللك: ابن قال عاقل. يفعله وال مصلحة
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وما حاله ونعلم البستان، هذا نرى حتى غد إىل اصرب الوزير: له قال محالة. ال ميت فإني
فيه. الذي الخويل مع لنا يجري

وتمشيا دينار ألف جيبه يف وأخذ امللك وابن هو الوزير نهض الصباح، أصبح فلما
األنهار، غزير األشجار، كثري األركان، قوي الحيطان، عايل فرأياه البستان، إىل وصال حتى
ومن الجنان، رياض من روضة كأنه أطياره وترنمت أزهاره فاحت قد األثمار، مليح
عىل قام هيبتهما، وعاين رآهما فلما مصطبة. عىل جالس كبري شيخ رجل الباب داخل
حاجة لكما لعل أسيادي، يا لهما: وقال السالم عليهما فرد عليه. سلما أن بعد قدميه
الحر، علينا حمي وقد غرباء قوم أننا شيخ، يا اعلم الوزير: له قال بقضائها. أترشف
وتشرتي الدينارين هذين منَّا تأخذ أن إحسانك من وقصدنا املدينة، آِخر يف بعيد ومنزلنا
لنتربَّد بارد ماء فيه مظل، مكاٍن يف وتقعدنا البستان هذا باب لنا وتفتح نأكله، شيئًا لنا
سبيلنا، حال إىل ونروح اسرتحنا قد ونكون وأنت، نحن فنأكل باألكل لنا تحرض حتى به
الخويل هذا وكان الخويل، يد يف وحطهما دينارين فأخرج جيبه يف يده حط الوزير إن ثم
يده، يف الدينارين الخويل نظر فلما ذلك، من شيئًا يده يف نظر وما سنة سبعون عمره
الظل كثرية مثمرة شجرة تحت وأجلسهما وأدخلهما الباب وفتح وقته من وقام عقله طار
إىل املوصل الرس باب فيه ألن أبًدا؛ البستان تدخال وال املكان هذا يف اجلسا لهما: وقال

أبًدا. مكاننا عن ننتقل ما له: قاال النفوس. حياة امللكة قرص
ومعه إليهما وأتى ساعة فغاب به، أمراه ما لهما ليشرتي البستاني الشيخ توجه ثم
تطلع ثم ساعة، وتحدثوا جميًعا ورشبوا فأكلوا وخبز، مشوي خروف رأسه عىل ال حمَّ
إال البنيان عايل قًرصا داخله يف فنظر البستان، جوانب إىل وشماًال يمينًا والتفت الوزير
هل شيخ، يا الوزير: فقال أركانه. وتهدمت البياض من حيطانه تقرشت قد عتيق، أنه
مستأجره، أنا وال ملكي ليس هو موالي، يا قال: مستأجره؟ أنت أم ملكك البستان هذا
قال دينار، شهر كل يف سيدي، يا قال: أجرتك؟ فكم الوزير: له قال فيه. حارس أنا وإنما
إن سيدي، يا وهللا الشيخ: قال عيال. صاحب كنت إن وخصوًصا ظلموك إنهم الوزير:
وهللا العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال الوزير: قال وأنا. أوالد ثمانية العيال من يل
التي العيال هذه ألجل خريًا معك يفعل فيَمن تقول ما لكن مسكني، يا همك حملتني لقد
قال تعاىل. هللا عند ذخرية لك يكون الخري من فعلته مهما موالي، يا الشيخ: قال معك؟
وأنا خرب عتيق ولكنه القرص، هذا وفيه مليح مكان البستان هذا أن شيخ يا اعلم الوزير:
يف يكون ما أحسن املكان هذا يصري حتى مليًحا، دهانًا وأدهنه وأبيِّضه أُصِلحه أن أريد
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أن بد ال فإنه مليًحا، وصار تعمر قد ووجده البستان صاحب حرض فإذا البستان، هذا
به ينتفع ال خرابًا رأيته ملا رته عمَّ موالي يا أنا له: فقل سألك فإن عمارته، عن يسألك
أين من لك: قال فإذا عليه، ورصفت فعمرته داثر، خرب ألنه فيه؛ يقعد أن يقدر وال أحد،
إنعامك. ورجاء عندك وجهي بياض ألجل مايل من له: فقل عليه؟ رصفته الذي املال لك
واملبيضني البنَّائني أحرض غٍد ويف املكان، يف رصفته ما نظري يف عليك ينعم أنه بد فال
جيبه من أخرج ثم به. وعدتك ما وأعطيك املكان هذا شأن يصلحوا أن ألجل والدهانني
يدعون ودعهم عيالك عىل وأنفقها الدنانري هذه خذ له: وقال دينار خمسمائة فيه كيًسا
نتيجته. لك ستظهر الوزير: له قال ذلك؟ سبب ما امللك: ابن له فقال هذا. ولدي وإىل إيلَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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البستان يف الذي البستاني الشيخ أعطى ملا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ولولدي يل يدعون ودعهم عيالك عىل وأنفقها الدنانري هذه خذ له: وقال دينار الخمسمائة
وصار يقبِّلهما، الوزير قدمي عىل وانطرح عقله فخرج الذهب، ذلك إىل الشيخ فنظر هذا.
ال تعاىل وهللا االنتظار، يف غًدا لكما إني لهما: قال عنده من انرصفا وملا ولولده، له يدعو
املكان ذلك إىل الوزير جاء الثاني اليوم يف كان فلما نهاًرا. وال ليًال ال وبينكما بيني يفرق
رآه فلما البستان، إىل به وتوجه الوزير أخذه يديه بني حرض فلما البنائني، عريف وطلب
ذلك عمارة يف العملة إليه يحتاج وما املئونة ثمن أعطاه الوزير إن ثم به، فرح الخويل
كالمي إىل أصغوا املعلمون، أيها يا للدهانني: الوزير فقال ودهنوه، وبيضوه فبنوه القرص،
من ليلًة فيه نائًما كنت املكان هذا مثل بستانًا يل أن واعلموا ومرامي، قصدي وافهموا
الطيور عليه فاجتمعت قمًحا، حوله ونثر ًكا َرشَ نصب صياًدا أن املنام يف فرأيت الليايل،
أنثى جملتها ومن الطيور جميع عنه ونفرت ك َ الرشَّ يف ذََكر طريٌ فوقع القمح، لتلتقط
ِرْجل يف التي العني وقرضت وحدها إليه وعادت ساعة غابت األنثى تلك أن ثم الذكر، ذلك
ك َ الرشَّ وجد نومه من أفاق فلما نائًما، الوقت ذلك يف الصياد وكان خلَّصته، حتى ذََكرها
ذلك يف صيد وقوع ينتظر عنه بعيًدا وقعد ثانية، مرًة القمح نثَْر َد وجدَّ فأصلحه مختالٍّ
فانشبكت الطري، جملة من والطرية الطري فتقدم القمح، لتلتقط الطيور فتقدمت ك، َ الرشَّ
إليها، يَُعْد ولم الطري جملة من الذََّكر وطريها عنها جميعه الطري ونفر ك َ الرشَّ يف الطرية
جارح اختطفه قد الطيور مع نفر ملا فإنه الذكر وأما وذبحها. الطرية وأخذ الصياد فقام
املنام هذا يل روا تصوِّ أن منكم أشتهي وأنا لحمه، وأكل دمه ورشب وذبحه الجوارح من
البستان تزاويق يف مناًال ذلك وتجعلوا الجيد، بالدهان لكم ذكرُت ما صفات عىل جميعه
الذكر للطري جرى ما وصفة كه وَرشَ الصياد مثال وتصوروا وأطياره، وأشجاره وحيطانه
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عليكم أُنِْعم فإني وأعجبني، ونظرته لكم رشحت ما فعلتم فإذا اختطفه، حني الجارح مع
أجرتكم. عن زيادة خاطركم يرسُّ بما

انتهى فلما اإلتقان، غاية وأتقنوه الدهان يف اجتهدوا الدهانون كالمه سمع فلما
كأنه للدهانني وصفه الذي املنام تصوير إىل ونظر فأعجبه عليه، الوزير أطلعوا وخلص
القرص ذلك ودخل العادة عىل امللك ابن أتى ثم اإلنعام. بجزيل عليهم وأنعم فشكرهم هو،
والطيور ك َ والرشَّ والصياد البستان صفة رأى إليه نظر فلما الوزير، فعله بما يعلم ولم
عقله، َ فتحريَّ لحمه، وأكل دمه ورشب ذبحه وقد الجارح مخالب بني وهو الذََّكر والطري
باإلبر ُكِتب لو عجبًا اليوم رأيت إني التدبري، الَحَسن الوزير أيها وقال: الوزير إىل رجع ثم
باملنام أخربتك أََما قال: سيدي؟ يا هو وما قال: اعترب. مَلن ِعْربًة َلكان البرص، مآقي عىل
وزير يا وهللا قال: ثم نعم. قال: الرجال؟ بغضها يف السبب هو وأنه امللك، بنت رأته الذي
آَخر شيئًا ووجدُت عيانًا، عاينته كأني حتى بالدهان النقش جملة يف مصوًرا رأيته لقد
هو وما قال: املراد. نيل يف االعتماد عليه الذي وهو رأته، فما امللك ابنة عىل أمره خفي
يرجع ولم ك َ الرشَّ يف وقعت حني طريته عن غاب ملا الذكر الطري وجدت قال: ولدي؟ يا
رأت كانت امللك بنت ليت فيا لحمه، وأكل دمه ورشب وذبحه جارح عليه قبض قد إليها،
عوده عدم سبب وهذا الجارح، اختطفه ملَّا الذكر الطري وعاينَِت آلِخره وقصته كله املنام
وهو عجيب أمر هذا إن وهللا السعيد، امللك أيها الوزير: له قال ك. َ الرشَّ من وتخليصها إليها
إىل امللك ابنة تره لم حيث ويتأسف الدهان، هذا من يتعجب امللك ابن وصار الغرائب. من
ولو ثانية مرًة جميعه تراه أو آِخره، إىل املنام هذا رأت ليتها يا نفسه: يف ويقول آخره
فقلت املكان؟ هذا يف عمارتك سبب ما يل: قلت كنت إنك الوزير: قال األحالم. أضغاث يف
األمر ذلك فعلت قد الذي وأنا نتيجته، لك ظهر قد واآلن ذلك، نتيجة لك يظهر سوف لك:
ذبحه وقد الجارح مخالب يف الذكر الطري يجعلوا وأن املنام، بتصوير الدهانني وأمرت
هذا صورة ترى الدهان هذا إىل ونظرت امللك بنت نزلت إذا حتى لحمه، وأكل دمه ورشب

الرجال. بغضها عن وترجع فتعذره الجارح، ذبحه وقد الطري إىل وتنظر املنام
مثلك له: وقال فعله عىل وشكره الوزير أيادي قبََّل الكالم، هذا امللك ابن سمع فلما
بذلك َألعلمنه امللك، إىل مرسوًرا ورجعت قصدي بلغت لنئ وهللا األعظم، امللك وزير يكون
إىل ذهبا إنهما ثم يده، الوزير فقبََّل كالمك. ويسمع شأنك ويعظم اإلكرام يف يزيدك حتى
بسعادتكم. هذا كل الشيخ: قال أحسنه. وما املكان هذا إىل انظر له: وقاال البستاني الشيخ
أنا لهم: فقل القرص، هذا عمارة عن املكان هذا أصحاب سألك إذا شيخ، يا له: قاال ثم
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امللك ابن وصار وطاعة. سمًعا فقال: واإلنعام. الخري لك يحصل أن ألجل مايل. من رته عمَّ
الشيخ. ذلك عن ينقطع ال

ملا فإنها النفوس، حياة أمر من كان ما وأما امللك، وابن الوزير من جرى ما هذا
أن واعتقدت شديًدا فرًحا فرحت العجوز، عنها وغابت واملراسلة الكتب عنها انقطعت
أبيها، عند من مغطٍّى طبٌق إليها حرض األيام بعض يف كان فلما بالده، إىل سافر الغالم
قالوا: الفاكهة؟ هذه أوان جاء هل وقالت: فسألت مليحة، فاكهة فيه فوجدْت فكشفته
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البستان. يف للفرجة ْزُت تجهَّ ليتني يا قالت: نعم.

املباح. الكالم
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وقالت: سألت الفاكهة أبوها إليها أرسل ملا امللك بنت أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البستان. يف للفرجة ز نتجهَّ ليتنا يا قالت: نعم. لها: فقالوا الفاكهة؟ هذه أوان جاء هل
كيف قالت: البستان. ذلك إىل اشتقنا لقد وهللا سيدتي، يا الرأي ِنْعَم جواريها: لها فقال
الداية، إال األغصان هذه اختالف لنا ويبني البستان يف يفرجنا ما سنة كل ويف العمل؟
حال كل عىل ألنها حقها؛ يف مني كان ما عىل ندمت وقد عني، ومنعتها رضبتها قد وأنا
الجواري سمعت فلما العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول فال الرتبية، حق عيلَّ ولها دايتي
عليك باهلل لها: وقلن يديها بني األرض وقبَّلن جميًعا نهضن امللك، بنت من الكالم ذلك
األمر، ذلك عىل عزمت إني وهللا قالت: بإحضارها. وتأمري عنها تصفحي أن سيدتي يا
إحداهما جاريتان، إليها فتقدم سنية. خلعة لها جهزت قد فإني لها؟ يروح فيكم فَمن
عندها، وخواصها امللك بنت جواري أكرب وهما العني، سواد تسمى واألخرى بلبل تسمى
لكما. بدا ما افعال قالت: امللكة. أيتها إليها نروح نحن فقالتا: وجمال، حسن ذاتا وهما
بأحضانها تلقتهما عرفتهما فلما عليها، ودخال الباب عليها وطرقا الداية بيت إىل فذهبتا
منها حصل قد امللكة إن داية، يا لها: قالتا الجلوس بهما استقر فلما بهما، ورحبت
نسيت فهل الردى، كئوس سقيت ولو أبًدا ذلك كان ال الداية: قالت عنك. والرىض العفو
من أموت أن وكدت بالدم أثوابي ُصِبغت حني يبغضني وَمن يحبني َمن قدام تعزيري
الباب؟ خارج رموني حتى امليت الكلب مثل رجيل من سحبوني ذلك وبعد الرضب، شدة
سعينا تردي ال الجاريتان: لها فقال رؤيتها. من عيني أمأل وال أبًدا إليها أرجع ال فوهللا
تريدين فهل عليك، ودخل عندك حرض َمن فابرصي إيانا؟ إكرامك فأين خائبًا، إليك
منكما، أقل مقداري أن أعرف أنا باهلل، أعوذ قالت: امللك؟ بنت عند منزلًة منا أكرب أحًدا
َمن أكرب عىل غضبت إذا فكنت وخدمها، جواريها عند قدري عظمت امللك ابنة أن لوال
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عليه. الوزيَر أَطَلعوا خلص وملا الداخل، يف والتصوير الخارج، من الدهان يف واجتهدوا

هو بل أبًدا يتغري لم عهده عىل باٍق الحال إن الجاريتان: فقالت جلدها. يف تموت فيهن
واسطة. غري من الصلح وطلبت لك نفسها وضعت امللك بنت فإن تعهدين، مما أكثر
عىل فشكرتاها بقتيل، أمَرْت ولو إليها أرجع كنت ما عندي حضوركما لوال وهللا فقالت:

ذلك.
عىل دخلت حتى جميًعا ورسن معهما وطلعت ثيابها ولبست وقتها من قامت ثم
هل امللك، بنت يا هللا الداية: لها فقالت قدميها، عىل قامت عليها دخلت فلما امللك، بنت
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دايتي يا وهللا منك، والرىض والعفو مني الخطأ امللك: بنت فقالت منك؟ أو مني الخطأ
قسم وتعاىل سبحانه هللا أن تعلمني أنت ولكن الرتبية، حق عيلَّ ولِك عندي عاٍل قدرك إن
القضاء، يرد أن اإلنسان قدرة يف وليس واألجل، والرزق والعمر الخلق أشياء: أربعة للخلق
فعند فعلت. ما عىل ندمت دايتي يا وأنا رجوعها، عىل قدرت وال نفيس ملكت ما وإني
بخلعة امللكة فدعت يديها، بني األرض وقبلت فنهضت الغيظ من العجوز عند ما زال ذلك
بني واقفات والجواري والخدم شديًدا فرًحا الخلعة بتلك ففرحت عليها، وأفرغتها سنية
غيطاننا؟ وثمر الفواكه حال كيف دايتي، يا لها: قالت املجلس ذلك انتهى فلما يديها،
هذه عىل أفتش اليوم هذا يف ولكن البلد، يف الفواكه غالب نظرت سيدتي، يا وهلل قالت:
حتى وسارت اإلكرام غاية يف مكرمة وهي عندها من نزلت ثم الجواب. لك وأرد القضية
كثري كان ألنه خاطره؛ وانرشح بقدومها واستبرش وعانقها بفرح فتلقاها امللك، ابن أتت
امللك بنت وأن امللك، بنت مع لها وقع ما عىل له حكت العجوز إن ثم لرؤيتها، االنتظار
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الفالني. اليوم يف البستان إىل تنزل أن مرادها

املباح.
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لها جرى بما وأخربته امللك ابن عند أتت ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أمرتك ما فعلت هل له: قالت الفالني، اليوم البستان تنزل وأنها النفوس، حياة امللكة مع
صار إنه نعم، لها: قال إحسانك؟ من يشء إليه وصل وهل البستان؟ بواب قضية من به
له جرى بما أخربها ثم حاجة. إليه يل يكون لو خاطره ويف طريقي وطريقه صديقي
والجارح، ك َ والرشَّ الصياد وخرب امللك، بنت رأته الذي املنام وتصويره الوزير أمر من
وزيرك تجعل أن عليك باهلل قالت: ثم شديًدا فرًحا فرحت الكالم هذا العجوز سمعت فلما
فانهض مرادك، بلوغ عىل أعانك وألنه عقله؛ رجاحة عىل يدل فعله فإن قلبك، وسط يف
هذه، من أكرب حيلة لنا بقي فما الثياب، أفخر والبس الحمام وادخل ساعتك من ولدي يا
مْلءَ أُعِطي فلو البستان، يف بياتك من يمكنك حتى حيلة عليه واعمل البواب إىل واذهب
تراك ال حتى فاختِف دخلت فإذا البستان، يف الدخول من أحًدا يمكِّن ما ذهبًا األرض
فاخرج نخاف. ا ممَّ نَّا أمِّ األلطاف خفي يا أقول: تسمعني حتى مختفيًا تزل وال العيون،
حتى األقمار يخجل حسنك فإن األشجار يف وتواَر وجمالك، ُحْسنك وأظِهْر خبائك من
ويذهب ومناك قصدك فتبلغ بهواك، وجوارحها قلبها وتمأل النفوس حياة امللكة تنظرك
ومضت، منه فأخذتها دينار ألف فيها رصة وأخرج وطاعة. سمًعا الغالم: قال همك.
لباس من الثياب أفخر ولبس وتنعم الحمام ودخل وساعته وقته من امللك ابن وخرج
بعمامة وتعمم املثمنة، الجواهر أصناف من فيه جمع قد بوشاٍح وتوشح األكارسة، امللوك
واحمرت وجنتاه توردت وقد والجوهر، بالدر مكللة األحمر الذهب برشائط منسوجة
وفضح والجمال الحسن وعمه النشوان، كما يتمايل وهو الغزالن أجفانه وغازلت شفتاه،
عىل أقبل أن إىل وسار دينار ألف فيه كيًسا جيبه يف حطَّ إنه ثم امليال، قوامه األغصان
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وسلَّم شديًدا فرًحا فرح نظره فلما الباب، له وفتح البواب فأجابه بابه، ودق البستان
اعلم له: فقال حاله، عن فسأله الوجه عابس امللك ابن وجد إنه ثم السالم، أفخر عليه
وبينه بيني فوقع اليوم، هذا يف إال عيلَّ يده وضع وال مكرم والدي عند أني الشيخ، أيها
صديًقا، أعرف ال فرصت وطردني، رضبني وبالِعِيصِّ وجهي عىل ولطمني فشتمني كالم
إليك حرضت وقد قليل، هو ما الوالدين غضب أن تعرف وأنت الزمان غدر من فخفت
وأبيت النهار، آخر إىل البستان يف أقيم أن إحسانك من وأريد خبري بك والدي فإن عم، يا

والدي. وبني بيني الشأن هللا يصلح أن إىل فيه
أروح أن يل اتأذن سيدي، يا له: فقال والده، من له جرى ملا توجع كالمه سمع فلما
والدي إن عم، يا الغالم: له قال وبينه؟ بينك الصلح يف سببًا وأكون عليه وأدخل والدك إىل
قال إليك. يرجع ال خلقه حرارة يف وهو الصلح يف عارضته ومتى تطاق ال أخالق له
وال وعيايل أوالدي بني فأبيتك بيني إىل معي امِش سيدي يا ولكن وطاعة، سمًعا الشيخ:
الشيخ: فقال الغيظ. حالة يف وحدي إال أقيم ما عم، يا الغالم: له فقال علينا. أحد ينكر
يزول حتى غرض ذلك يف يل عم، يا قال: بيت. يل وأنا البستان يف وحدك تنام أن عيلَّ يعز
فإن الشيخ: له قال خاطره. عيلَّ فيعطف رضاه، األمر هذا يف أن أعلم وأنا عني، العارض
بأس ال عم، يا له: قال به. تتغطَّى وغطاء عليه تنام فراًشا لك أحرض فإني بد وال كان
يعلم ال والشيخ والغطاء، الفرش له وأحرض البستان باب له وفتح الشيخ فنهض بذلك.

البستان. إىل الخروج تريد امللك بنت أن
إىل ذهبت ملا فإنها الداية، أمر من كان ما وأما امللك، ابن أمر من كان ما هذا
إىل معي انزيل دايتي، يا لها: قالت أشجارها، عىل طابت األثمار بأن وأخربتها امللك بنت
غد يف أننا وعرفيه الحارس إىل أرسيل ولكن تعاىل، هللا شاء إن غٍد يف لتتفرجي البستان
ال وأنه البستان، يف غًدا عنده تكون امللكة أن الداية له فأرسلت البستان، يف عنده نكون
البستان. يدخل أجمعني هللا خلق من أحًدا يدع وال مرابعني، وال سواقني البستان يف يرتك
امللك بنت إن له: وقال بالغالم واجتمع املجاري أصلح امللك، بنت عند من الخرب جاءه فلما
إحسانك، يف إال أعيش ما وأنا مكانك واملكان املعذرة لك سيدي ويا البستان، هذا صاحبة
غًدا البستان إىل الخروج تريد النفوس حياة امللكة أن فأعرفك قدمي، تحت لساني أن غري
تخرج أن فضلك من وأريد يراها، البستان يف أحًدا أخيل ال أني أمرت وقد النهار، أول يف
لك ويصري العرص، إىل اليوم هذا سوى فيه تقم لم امللكة فإن النهار، هذا يف البستان من
ال قال: رضر؟ جهتنا من لك حصل لعلك شيخ، يا له: قال واألعوام. والدهور الشهور مدة
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فما كذلك األمر كان إن الغالم: له فقال الرشف. إال جهتك من يل حصل ما موالي، يا وهللا
تروح حتى أحد يراني وال البستان هذا يف أختفي فإني خري، كل إال جهتنا من لك يحل
تعاىل هللا خلق من برش خيال نظرت متى سيدي، يا الخويل: قال قرصها. إىل امللك بنت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عنقي. رضبت
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خيال رأت متى امللك بنت إن للغالم: قال ملا الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
اليوم أنك شك وال كافية، جملة يراني أحًدا أخيل ما أنا الغالم: له قال عنقي. برشرضبت
له: وقال دينار خمسمائة منه وأخرج الكيس إىل يده ومدَّ العيال. عىل النفقة يف مقرصِّ
الذهب إىل الشيخ نظر فلما جهتهم. من قلبك فيطيب عيالك، عىل وأنفقه الذهب هذا خذ

جالًسا. تركه ثم البستان، يف الظهور عدم يف امللك ابن عىل وأكََّد نفسه، عليه هانت
كان ملا فإنه امللك، بنت أمر من كان ما وأما امللك، وابن الخويل أمر من كان ما هذا
فيه الذي البستان إىل املوصل الرس باب بفتح فأمرت خدامها، عليها دخل النهار بكرة
تحتها ومن حلًة ولبَسْت والجوهر، والدر باللؤلؤ عة مرصَّ كرسوية حلة ولبَسْت القرص،
ويتحريَّ اللسان وصفه عن يعجز ما الجميع تحت ومن بالياقوت، مرصع لطيف قميص
ع مرصَّ األحمر الذهب من تاج رأسها فوق ومن الجبان، يشجع هواه ويف الجنان، فيه
ع مرصَّ األحمر الذهب من مصوغ الرطب اللؤلؤ من قبقاب يف تخطر وهي والجوهر، بالدر
الرس. باب من بالخروج وأمرت العجوز، كتف عىل يدها وجعلت واملعادن، بالفصوص
يأكلن وهن والجواري، الخدم من امتأل قد فوجدته البستان نظرت قد بالعجوز وإذا
إنك للملكة: فقالت النهار، هذا يف والفرجة باللعب التمتُّع ويردن األنهار، ويعكرن الثمار
يف الخدم لهذه محتاجة غري أنك تعلمني وأنت الكاملة، والفطنة الوافر العقل صاحبة
سيدتي يا ولكنك لك، احرتاًما معك سريهم لكان أبيك قرص من خارجة كنت ولو البستان،
لقد لها: قالت تعاىل. هللا خلق من أحٌد يراك ال بحيث البستان إىل الرس باب من طالعة
وما ترجع، أن الخدام اؤمري العجوز: لها قالت ثم العمل؟ يكون فكيف دايتي، يا صدقِت
الخدام من بقية بقي الداية: قالت بالرجوع. الخدام فأمرت للملك. احرتاًما إال بهذا أخربك
الجواري من جاريتني غري معك تدعي وال فارصفيهم الفساد، األرض يف يبغون الذين
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تفرجنا قد اآلن قالت: الوقت لها وراق قلبها صفى قد الداية نظرتها فلما معهما. لننرشح
كتف عىل يدها وجعلت امللك بنت فقامت البستان. إىل اآلن بنا فقومي مليحة، فرجة
يف وتتمايل عليهما تضحك وهي قدامها يمشيان وجاريتاها الرس، باب من وخرجت الداية
مكان من تروح وهي األثمار، من وتطعمها األشجار وتريها قدامها تميش والداية غالئلها،

مكان. إىل
جديًدا، رأته امللكة نظرته فلما القرص، ذلك إىل وصلت أن إىل بها سائرة تزل ولم
الداية: قالت حيطانه؟ وابيضت أركانه عمرت قد القرص هذا تنظرين أََما دايتي، يا فقالت:
قماًشا الخويل منهم أخذ التجار من جماعة أن وهو كالًما، سمعت إني سيدتي يا وهللا
يل: فقال بذلك، فعل ما فسألته ذلك، وغري وحجًرا وجبًسا وجريًا طوبًا بثمنه وأخذ وباعه،
لهم الذي بحقهم طالبوني التجار إن الشيخ: قال ثم داثًرا. كان الذي القرص به عمرت
أخذت طلعت فإذا وتعجبها، العمارة وتنظر البستان إىل امللك بنت تنزل حتى فقلت: عيلَّ
قال: ذلك؟ عىل حملك ما له: فقلت لهم. الذي حقهم وأعطيهم عيلَّ به ل تتفضَّ ما منها
فاقرتضت يعمره، أن مروءة ألحد رأيت وما بياضه، وتقرش أركانه وتهدمت وقع قد رأيته
كلها امللك ابنة إن له: فقلت أهله. هي ما تعمل أن امللك ابنة من وأرجو وعمرته، ذمتي يف
عن بناه لقد وهللا امللك: بنت قالت إحسانك. يف طمًعا إال كله هذا فعل وما وعوض. خري
فحرضت الخازندارة الداية فنادت الخازندارة. يل نادي ولكن األجواد، ِفْعل وَفَعل مروءة
رسوًال العجوز فأرسلت دينار، ألَفْي الخويل تعطي أن فأمرتها امللك، ابنة عند الحال يف

امللكة. أمر امتثال عليك واجب له: قال الرسول إليه وصل فلما الخويل، إىل
يف وقال قوته وضعفت مفاصله ارتعدت الكالم، هذا الرسول من الخويل سمع فلما
فخرج األيام. أشأم إال عيلَّ اليوم هذا يكون وال الغالم نظرت امللك ابنة أن شك ال نفسه:
إنه ثم عليه، فتباكوا وودَّعهم وأوىص بذلك، وأوالده زوجته وأعلم داره إىل وصل حتى
طوله، من يسقط أن يكاد وهو الكركم مثل ووجهه امللك ابنة يدي بني وقف أن إىل تمىش
تعاىل هلل شكًرا األرض قبِِّل شيخ، يا وقالت: بكالمها فأدركته ذلك، منه العجوز فعلمت
وقد بذلك ففرحت الداثر، القرص عمارة من فعلَت بما أعلمتها فقد للملكة، بالدعاء وابتِهْل
األرض وَقبِِّل لها وادُع الخازندارة من فاقبضهما دينار، بألَفْي ذلك نظري يف عليك أنعمت
دينار األلَفْي قبض الداية، من الكالم ذلك الخويل سمع فلما حالك. إىل وارجع يديها بني
مَلن ودعوا به عياله وفرحت منزله إىل عاد ثم لها، ودعا امللك ابنة يدي بني األرض وقبَّل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك كله. األمر هذا يف سببًا كان
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وعاد امللكة من دينار األلَفْي أخذ ملا الحارس الشيخ أن السعيد، امللك إيها بلغني قالت:
وأما هؤالء، أمر من كان ما هذا كله. ذلك يف سببًا كان مَلن ودعوا عياله فرحت منزله، إىل
رأيُت وما مليًحا، املكان هذا صار لقد سيدتي، يا قالت: فإنها العجوز، أمر من كان ما
وإال باطنه؟ أو ظاهره األصلح هل ترى يا دهانه، من أحسن وال بياضه من أنصع قطُّ
الداية فدخلت باطنه. عىل نتفرج حتى بنا فادخيل سواًدا؟ وباطنه بياًضا ظاهره عمل
امللك بنت فنظرت التزويق، بأحسن داخٍل من ومزوًقا مدهونًا فوجداه خلفها، امللك وبنت
فعلمت فيه، النظر وأطالت إليه فشخصت اإليوان، صدر إىل وصلت أن إىل وشماًال يمينًا
فلما يشغالها. ال حتى عندها الجاريتني فأخذت املنام، ذلك تصوير لحظت عينها أن الداية
يد عىل يًدا تدق متعجبة وهي العجوز إىل التفتت املنام، تصوير رؤية إىل امللك بنت انتهت
مَلن عربة لكان البرص آماق عىل باإلبر ُكِتب لو عجيبًا شيئًا انظري تعايل دايتي، يا وقالت:
وانظري، اإليوان صدر ادخيل امللكة: لها قالت سيدتي؟ يا هو وما العجوز: قالت اعترب.
وهي وخرجت املنام تصوير لت وتأمَّ العجوز فدخلت به. فعرِّفيني تنظريه يشء وأي
ما وجميع ك َ والرشَّ والصياد البستان صورة هو هذا إن سيدتي، يا وهللا وقالت: متعجبة
إال الصياد ك َرشَ من ويخلصها أنثاه إىل يعود أن من طار ملا الذََّكر منع وما املنام، يف رأيته
وأكله، لحمه ومزَّق دمه ورشب ذبحه وقد الجارح، مخالب تحت نظرته فإني عظيم، مانع
إنما سيدتي يا ولكن ك، َ الرشَّ من وتخليصها إليها العود عن تأخريه سبب سيدتي يا وهذا
عن َلعجزِت ذلك تفعيل أن أردِت أنِت كنِت ولو بالزواق، املنام هذا تصوير من العجب
امُلوكَّلني املالئكة لعل سيدتي يا ولكن رَي، السِّ يف يُؤرَّخ عجيب اليشء هذا إن وهللا تصويره،



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

حجة فأقاموا عوده، عدم عىل وملناه ظلمناه حيث مظلوم، الذكر الطري أن علموا آدم ببني
مذبوح. وهو الجارح مخالب بني الساعة هذه يف رأيته قد أنا وها عذره، وبيَّنوا الذكر

قد ونحن والقدر، القضاء عليه جرى الذي الطري هذا دايتي، يا امللك: بنت قالت
سيدتي يا ولكن الخصوم، تلتقي تعاىل هللا يدي بني سيدتي، يا العجوز: قالت ظلمناه.
وذبحه الجارح مخالب به تعلقت أنه ولوال الذكر، الطري عذر لنا ووضح الحق لنا تبني قد
ويخلصها إليها يرجع كان بل الطرية، إىل الرجوع عن تأخر ما لحمه، وأكل دمه ورشب
ويُطِعم نفسه ع يجوِّ فإنه آدم، ابن وخصوًصا حيلة فيه ما املوت ولكن ك، َ الرشَّ من
وهي ويطيعها، والَديْه ويعيص ويرضيها، أهله ويُغِضب ويكسوها، نفسه ويعرِّي زوجته،
تنم لم واحدة ليلة عنها غاب فلو واحدة، ساعة عنه تصرب وال وخبيئته، رسه عىل تطَِّلع
يده ويجعل يتعانقان ناما وإذا والديها، من أكثر فتعزه منه، أعز عندها يكن ولم عينها

الشاعر: قال كما عنقه، تحت يدها تجعل وهي عنقها تحت

اْل��بَ��ْدُر أَْش��َرَق َف��َق��ْد ُط��ْل ِل��َل��يْ��ِل��ي َوُق��ْل��ُت َض��ِج��ي��َع��َه��ا َوِب��تُّ َزنْ��ِدي ��ْدتُ��َه��ا تَ��َوسَّ
ُم��رُّ َوآِخ��ُرَه��ا ُح��ْل��ٌو َف��أَوَّلُ��َه��ا ِم��ثْ��َل��َه��ا ال��ل��ُه يَ��ْخ��لُ��ِق َل��ْم َل��يْ��َل��ًة َف��يَ��ا

أنها زوجته مع امللوك لبعض جرى ما جملة ومن وتقبِّله، يقبِّلها فهو ذلك وبعد
ومن إياها، محبته من باملوت لنفسه وريض بالحياة معها نفسه فدفن وماتت، ضعفت
قصدوا فلما ومات، ضعف حني امللوك لبعض جرى وكذلك بينهما. كانت التي األلفة فرط
يف وأبقى نفيس أقتل وإال بالحياة معه نفيس أدفن دعوني ألهلها: زوجته قالت يدفنوه أن
كثرة من معه القرب يف نفسها فرمت تركوها، ذلك عن ترجع ال أنها علموا فلما ذمتكم،
والنساء الرجال أخبار بحديث ثها تحدِّ العجوز زالت وما عليه. وشفقتها إياه محبتها
تجدَّدت التي املودة العجوز عرفت فلما الرجال، بغض من قلبها يف كان ما زال حتى
بني يتمشيان القرص من فخرجتا البستان. يف تفرجنا أوان آن إنه قالت: للرجال عندها
قدِّها، واعتدال شكلها، إىل ونظر عليها عينه فوقعت التفاتة امللك ابن من فالحت األشجار،
عقله، فاندهش كمالها؛ ووافر جمالها، وباهر ظرفها، وبارع طرفها، وسواد خدها، وتورُّد
بخدمتها واشتعلت حدَّه، العشق به وتجاَوَز رشده، الغرام يف وعدم برصه، إليها وشخص
فلما عليه. ُمغًمى األرض عىل ووقع عليه فغيش جوانحه، العشق بنار والتهبت جوارحه،
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األشجار. يف منه وتوارت عينه، عن غابت وجدها أفاق

املباح. الكالم عن
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ونزلت البستان يف مختفيًا كان ملا أردشري امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حصل ما شدة من عليه فُغِيش امللك ابن رآها األشجار، بني مشيا والعجوز هي امللك بنت
قلبه من َد فتنهَّ األشجار، يف منه وتوارت عينه عن غابت وجدها أفاق فلما العشق، من له

األبيات: هذه وأنشد

َواْل��َوْج��ِد ��بَ��ابَ��ِة ِب��ال��صَّ َق��ْل��ِب��ي َق تَ��َم��زَّ َج��َم��اِل��َه��ا بَ��ِدي��َع َع��يْ��ِن��ي َرأَْت ��ا َوَل��مَّ
ِع��نْ��ِدي ِب��َم��ا اْل��َم��ِل��ي��ِك ِب��نْ��ُت َع��ِل��َم��ْت َوَم��ا ال��ثَّ��َرى َع��َل��ى َط��ِري��ًح��ا َم��ْرِم��يٍّ��ا َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
اْل��َوْج��ِد َص��اِدَق َواْرَح��ِم��ي ��ي ِرقِّ َف��ِب��ال��ل��ِه ُم��تَ��يَّ��ٍم َص��بٍّ َق��ْل��َب َف��أَْح��َم��ْت تَ��ثَ��نَّ��ْت
ال��لَّ��ْح��ِد ُظ��ْل��َم��ُة َخ��ْش��يَ��ِت��ي َق��ْل��ِب��ي، ِب��ُم��ْه��َج��ِة َوأَْح��ِظ��ِن��ي اْل��ِوَص��اَل ِل��ي َق��رِّْب َربِّ َف��يَ��ا
اْل��َخ��دِّ َع��َل��ى اْل��َك��ِئ��ي��ِب اْل��ُم��ْض��نَ��ى ِم��َن تَ��ُك��وُن وََع��ْش��َرًة وََع��ْش��ًرا َع��ْش��ًرا أَُق��بِّ��لُ��َه��ا

فيه الذي املكان إىل وصلت أن إىل البستان يف امللك بنت تفرج العجوز تزل ولم
امللك ابن سمع فلما نخاف. ا ممَّ نَّا أمِّ األلطاف خفي يا قالت: بالعجوز وإذا امللك، ابن
األغصان، يُخِجل بقدٍّ األشجار بني وتمىش وتاه، نفسه يف ب وتعجَّ خبائه من خرج اإلشارة
فالحت خلق. فيما العظيم هللا فسبحان كالشفق، وجنتاه وصارت بالعرق جبينه وتكلََّل
ُحْسنه ورأت طويلة، ساعة له شاخصة صارت رأته فلما فنظرته، امللك بنت من التفاتة
البان، غصون تفضح التي وقامته الغزالن، تغازل التي وعيونه واعتداله، وقدَّه وجماله،
أين من دايتي، يا للعجوز: فقالت قلبها، يف عينيه بسهام ورشقها لبها وسلب عقلها فأذهل
األشجار. بني قريب هو ها قالت: سيدتي؟ يا هو أين قالت: القوام؟ املليح الغالم هذا لنا
عرَّف وَمن وقالت: به خرب عندها يكن لم كأنه وشماًال يمينًا ت تتلفَّ العجوز فصارت
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االشتياق. غاية يف وهما واعتنقا كالسكران، منهم واحٍد كلُّ فصار

الشاب؟ هذا بخرب يعرفنا وَمن النفوس: حياة لها قالت البستان؟ هذا طريَق الشاب هذا
هو سيدتي، يا لها: قالت تعرفينه؟ أنت هل دايتي، يا ولكن الرجال! خلق َمن فسبحان
شوقها ونار هواها بحر يف غريقة وهي امللك بنت لها قالت معي. يراسلك كان الذي الشاب
األرض وجه عىل ما أنه وأظن الطلعة، مليح فإنه الشاب! هذا أحسن ما دايتي، يا وجواها:

منه. أحسن
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مليح شاب إنه سيدتي يا لك قلُت أََما لها: قالت ملكها هواه أن العجوز علمت فلما
وال الدنيا، أحوال يعرفن ال امللوك بنات إن دايتي، يا امللك: بنت لها قالت صبيح. بوجه
إليه؟ الوصول كيف دايتي، يا . أعطنْيَ وال أخذَْن وال عاْرشَن وال فيها، َمن صفات يعرفن
يدي يف يشء أي العجوز: قالت يل؟ ويقول له أقول وماذا عليه؟ بوجهي أُْقِبل حيلٍة وبأي
دايتي، يا امللك: بنت قالت أجلك. من األمر هذا يف متحريين رصنا قد الحيلة؟ من اآلن
من هذا وكل وقتي، من باملمات أيقنت أنا فها أنا، إال بالغرام أحد مات ما أنه اعلمي
سيدتي، يا لها: قالت غرامها هواه يف ورأت كالمها، العجوز سمعت فلما وجدي. نار
صغرية، ألنك إليه رواحك عدم يف معذورة وأنت إليه، سبيل فال عندك حضوره أما
لك يحصل فما له، مخاطبة أكون وأنا إليه تصيل أن إىل قدامك وأنا معي قومي لكن
فقضاء قدامي قومي امللكة: قالت بينكما. األنس يحصل حتى عني، لحظة وهي خجل
البدر كأنه جالس وهو امللك ابن عىل أقبال حتى امللك وبنت الداية قامت ثم . يَُردُّ ال هللا
وهي يديك، بني حرض َمن فتى يا انظر العجوز: له قالت إليه وصلتا فلما تمامه، يف
قم عليك، وقدومها إليك مشيها ومقدار قيمتها فاعرف النفوس، حياة الزمان ملك بنت
قدميه، عىل قائًما وساعته وقته من الغالم فنهض قدَميْك. عىل قائًما وتمثَّل لها تعظيًما
شوقه بها زاد وقد مدام، بغري كالسكران منهما واحد كلُّ فصار عينها، يف عينه ووقعت
فغلب االشتياق، غاية يف وهما واعتنقا الغالم، وكذلك يديها امللك بنت ففتحت وغرامه،
طويلة، ساعة واستمرا األرض عىل ووقعا االثنان، عليهما فُغِيش والغرام، الهوى عليهما
اغتنموا للجواري: وقالت بابه عىل وقعدت القرص فأدخلتهما الهتيكة من العجوز فخشيت
فوجدا غشيتهما من قاما إنهما ثم الفرجة. إىل الجواري فرجع نائمة. امللكة فإن الفرجة
أضغاث أم منام هذا هل املالح، سيدة يا عليك باهلل الغالم: قال ثم القرص، داخل أنفسهما
هذه الغالم فأنشد الغرام، لوعة وتشاكيا مدام، غري من وسكرا االثنان اعتنقا ثم أحالم؟

األبيات:

��َف��ِق ال��شَّ ُح��ْم��َرُة َوْج��نَ��تَ��يْ��َه��ا ِم��ْن َك��ذَاَك َط��اِل��َع��ٌة ��اِح اْل��َوضَّ َوْج��ِه��َه��ا ِم��ْن ��ْم��ُس ال��شَّ
اْألُُف��ِق َك��ْوَك��ُب َح��يَ��اءً ِم��نْ��ُه يَ��ِغ��ي��ُب بَ��َدا ِل��ل��نَّ��اِظ��ِري��َن َح��يْ��ثُ��َم��ا َف��ِإنَّ��ُه
اْل��َغ��َس��ِق َغ��يْ��َه��َب َف��أَْج��َل��ى ��بَ��اُح ال��صَّ َالَح َم��بْ��ِس��ِم��َه��ا ثَ��ْغ��ِر ِم��ْن بَ��اِرٌق بَ��َدا َوإِْن
اْل��َوَرِق ِف��ي اْل��بَ��اِن ُغ��ُص��وُن ِم��نْ��ُه تَ��َغ��اُر َم��َع��اِط��ِف��َه��ا ِم��ْن َق��َواًم��ا تُ��ثَ��نِّ��ي َوإِْن
َواْل��َف��َل��ِق ال��نَّ��اِس ِب��ِإَل��ِه أُِع��ي��ذَُه��ا ِب��ُرْؤيَ��ِت��َه��ا يُ��ْغ��ِن��ي َم��ا اْل��ُك��لِّ َع��ِن ِع��نْ��ِدي
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تُ��ِط��ِق َف��َل��ْم تَ��ْح��ِك��ي��َه��ا ��ْم��ُس ال��شَّ َوَراَم��ِت َم��َح��اِس��ِن��َه��ا ِم��ْن ُج��ْزءًا اْل��بَ��ْدَر أََع��اَرِت
َواْل��ُخ��لُ��ِق اْل��َخ��ْل��ِق ُح��ْس��ُن ِل��ْل��بَ��ْدِر أَيْ��َن ِم��ْن ِب��َه��ا تَ��ِم��ي��ُس أَْع��َط��اٌف ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ أَيْ��َن ِم��ْن
َوُم��تَّ��ِف��ِق ِف��ي��َه��ا ُم��ْف��تَ��ِرٍق بَ��يْ��َن َم��ا َم��َح��بَّ��ِت��َه��ا ِف��ي َوُك��لِّ��ي يَ��لُ��ْم��ِن��ي َف��َم��ْن
بَ��ِق��ي اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ِل��ُق��لُ��وِب الَّ��ِذي َف��َم��ا ِب��َل��ْف��تَ��ِت��َه��ا َق��ْل��ِب��ي َم��َل��َك��ْت الَّ��ِت��ي ِه��َي

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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إىل امللك بنت ضمته شعره من فرغ ملا امللك ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من قاساه ما إليها يشكو وصار روحه إليه فعادت عينيه، بني وما فاه وقبَّلت صدرها
فلما قلبها؛ قسوة من له جرى وما والهيام، الشوق وكثرة الغرام، وجور العشق شدة
البدور، فيه وأرشقت الديجور فأظلم رأسها وكشفت وقدَميْه، يَديْه قبََّلْت كالمه سمعت
فعندها يعود. بيننا هللا جعله وال الصدود يوم كان ال مرادي، وغاية حبيبي يا وقالت:

األبيات: هذه امللك بنت وأنشدت وتباكيا تعانقا

َف��َح��اْر ُم��ِح��بٍّ َق��تْ��ِل ِف��ي َح��َك��ْم��َت ال��نَّ��َه��اِر َوَش��ْم��َس اْل��بَ��ْدِر ُم��ْخ��ِج��َل يَ��ا
اْل��ِف��َراْر ال��لِّ��َح��اِظ َس��يْ��ِف ِم��ْن َوأَيْ��َن اْل��َح��َش��ا ِف��ي َق��اِط��ٍع َل��ْح��ٍظ ِب��َس��يْ��ِف
َونَ��اْر َوْج��ٍد َس��ْه��ُم ِب��َق��ْل��ِب��ي ِم��نْ��َه��ا اْرتَ��َم��ى َح��اِج��بَ��اَك َق��ْوٍس َوِش��بْ��ُه
اْص��ِط��بَ��اْر َج��نَ��اَه��ا َع��ْن ِل��َق��ْل��ِب��ي َف��َه��ْل َج��نَّ��ٌة ِل��ي يْ��َك َخ��دَّ َج��نَ��ى َوِم��ْن
ال��ثِّ��َم��اْر تُ��ْج��نَ��ى اْل��ُغ��ْص��ِن َه��ذَا َح��ْم��ِل ِم��ْن َزَه��ا ُغ��ْص��ٌن اْل��َم��اِي��ُس َك َوَق��دُّ
اْل��ِع��ذَاْر َه��َواَك ِف��ي َخ��َل��ْع��ُت َوَق��ْد َوأَْس��َه��ْرتَ��ِن��ي َق��ْه��ًرا َج��ذَبْ��تَ��ِن��ي
اْل��َم��َزاْر َوأَْدنَ��ى اْل��بُ��ْع��َد َوَق��رََّب ��يَ��ا ال��ضِّ ِب��نُ��وِر ال��ل��ُه أََع��انَ��َك
اْس��تَ��َج��اْر ِب��ُع��َالَك ُم��ْض��نً��ى َوَق��ْل��َب انْ��َك��َوى َه��َواَك ِف��ي ُف��َؤاًدا َف��اْرَح��ْم

سجام، غزار بدموع وبكت وهامت الغرام، عليها فاض شعرها، من فرغت فلما
شديًدا، بكاءً وبكى يديها وقبَّل إليها وتقدم وهام، هواها يف فتغنَّى الغالم قلب فأحرقت
ا فَهمَّ ذلك، غري بينهما يكن ولم العرص، أذَّن أن إىل وأشعار ومنادمات عتاب يف يزاال ولم
فمتى الفراق وقت هذا كبدي، وحشاشة عيني نور يا امللك: بنت له فقالت باالنرصاف،
إنها ثم الفراق. ِذْكَر أحبُّ ال وهللا سهام: كالمها من أصابه وقد الغالم قال التالق؟ يكون
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كاملطر، بدموع وتبكي الحجر، يذيب أنينًا تنئُّ فوجدها إليها فالتفت القرص، من خرجت
األبيات: هذه وأنشد الهلكات، بحر يف العشق من فغرق

اْح��ِت��يَ��اِل��ي َف��َك��يْ��َف َه��َواِك ِل��َف��ْرِط اْش��ِت��َغ��اِل��ي َزاَد اْل��َق��ْل��ِب ُم��نْ��يَ��َة أَيَ��ا
ال��لَّ��يَ��اِل��ي يَ��ْح��ِك��ي ال��لَّ��ْوِن ِف��ي َوَش��ْع��ُرِك بَ��َدا َم��ْه��َم��ا ��بْ��ِح َك��ال��صُّ َف��َوْج��ُه��ِك
��َم��اِل ال��شَّ ِريَ��اُح َح��رََّك��تْ��ُه َوَق��ْد انْ��ثَ��نَ��ى َم��ا إِذَا ُغ��ْص��ٌن ِك َوَق��دُّ
ال��رَِّج��اِل ِك��َراُم َرَم��َق��تْ��َه��ا إِذَا ال��ظِّ��بَ��ا تَ��ْح��ِك��ي َع��يْ��نَ��يْ��ِك َوأَْل��َح��اُظ
بَ��اِل َوَه��ذَاَك ثَ��ِق��ي��ٌل َف��َه��ذَا ثَ��ِق��ي��ٍل ِب��ِرْدٍف ُم��ْض��نً��ى َوَخ��ْص��ُرِك
ال��زَُّالِل َوبَ��ْرِد َزِك��يٍّ َوِم��ْس��ٍك َش��َراٍب أَْح��َل��ى ِري��ِق��ِك َخ��ْم��ِر َوِم��ْن
اْل��َخ��يَ��اِل ِب��َط��يْ��ِف َع��َل��يَّ َوُج��وِدي اْألََس��ى ��ي ُك��فِّ اْل��َح��يِّ َظ��بْ��يَ��َة َف��يَ��ا

ناره أرضم حريق بقلب واعتنقته إليه رجعت وصفها، يف امللك بنت ذلك سمعت فلما
الصرب يقول: السائر املثل صاحب إن وقالت: والعناق، التقبيل غري يُْطِفئه وال الفراق،
تدري ال وهي وراحت َعتْه ودَّ ثم االجتماع. يف حيلًة أدبِّر أن بد وال فقده. وال الحبيب عىل
وأما مقصورتها، يف نفسها ألقت حتى سائرة تزل ولم عشقها. شدة من قدمها تضع أين
طعاًما، تذق لم امللكة إن ثم املنام. لذيذ وُحِرم والهيام، الشوق به زاد قد فإنه الغالم
يديها بني حرضت فلما الداية، طلبت الصباح أصبح فلما جلدها، وضعف صربها وفرغ
يدك. من فيه أنا ما جميع ألن فيه؛ أنا ا عمَّ تسأيل ال لها: فقالت ، تغريَّ حالها وجدت
بعد هل فارقك؟ ومتى سيدتي، يا العجوز: لها قالت قلبي؟ محبوب أين لها: قالت ثم
تحيَِّيل قومي واحدة؟ ساعة عنه أصرب أن يمكنني وهل لها: قالت الليلة؟ هذه غري عنك
روحك طوِّيل الداية: لها قالت تخرج. أن كادت روحي فإن برسعٍة، وبينه بيني واجمعي
تأِت لم إذا العظيم وهللا لها: فقالت أحد. به يشعر ال لطيًفا أمًرا لكما أدبِّر حتى سيدتي يا
سألتك العجوز: قالت عنقك. فيرب حايل، أفسدِت أنِك وأخربه للملك َألقولن اليوم هذا يف به
أيام، ثالثة تها صربَّ حتى لها تخضع تزل ولم خطر. األمر هذا فإن عيلَّ، تصربي أن باهلل
اليوم فات فإن سنني، بثالث عيلَّ مقوَّمة أيام الثالثة إن دايتي، يا لها: قالت ذلك وبعد
منزلها. إىل وتوجهت عندها من الداية فخرجت قتلك. يف سعيُت عندي تحرضيه ولم الرابع
أجل من مليًحا نقًشا منهم وطلبت البلد، بمواشط دعت الرابع اليوم صبح كان فلما
ثم يكون، ما أحسن من مطلوبها إليها فأحرضن وتكتيبها، وتنقيشها ِبْكٍر بنٍت تزويق
النساء ثياب من حلة فيها بقجة منه وأخرجت صندوقها وفتحت فحرض، بالغالم دعت

46



٧٣٢ الليلة كانت فلما

أن أتحب ولدي، يا وقالت: الجواهر، بأنواع مطرزة بعصابة دينار آالف خمسة تساوي
أعرته ثم لته، وكحَّ بها َفتْه وحفَّ محفة فأخرجت نعم. لها: قال النفوس؟ بحياة تجتمع
سائر وكتبت فخذيه، إىل رجليه مشط ومن كتفه، إىل ظفره من يديه عىل النقش وركبت
ونظفته غسلته لطيفة مدة بعد ثم املرمر، صفايح عىل أحمر ورد كأنه فصار جسده،
كيف وعلَّمته وقنَّعته وعصبته الكرسوية الحلة تلك ألبسته ثم ولباًسا، قميًصا له وأخرجت
كأنه فصار قدامها، ومىش به أمرته ما ففعل اليمني. ِر وأخِّ الشمال ِم قدِّ له: وقالت يميش،
أن بد وال ملك، قرص عىل قادم فإنك قلبك قوِّ له: قالت ثم الجنة، من خرجت حورية
فيك تفرَّسوا وهم، عندك حصل أو منهم فزعت ومتى وخدم، جنود القرص باب عىل يكون
فأَْعِلْمني. ذلك عىل مقدرة عندك يكن لم فإن أرواحنا، وتروح األذى لنا فيحصل وعرفوك،
وصال أن إىل أمامه تميش فخرجت عينًا. وقرِّي نفًسا فطيبي يروِّعني، ال األمر هذا إن قال:
أم وهم عنده حصل هل لتنظر إليه العجوز والتفتت بالخدام، مآلن وهو القرص باب إىل
فعرفها، الخدام رئيس إليها نظر العجوز وصلت فلما ، يتغريَّ ولم حاله عىل فوجدته ال؟
الداية، فهي العجوز أما نفسه: يف فقال وصفها، يف العقول تتحريَّ جارية خلفها ووجد
إن إال ظرفها، وال ُحْسنها يقارب وال شكلها يشبه َمن أرضنا يف فما خلفها التي وأما
خرجت كيف شعري ليت فيا أبًدا، تخرج ال محجوبة ولكنها النفوس، حياة امللكة كانت
حتى قدميه عىل قائًما فنهض إذنه؟ بغري أم امللك بإذن خرجت هل ترى ويا الطريق؟ يف
هلل إنا وقالت: عقلها طار العجوز نظرتهم فلما خادًما، ثالثني نحو فتبعه خربها يكشف
الصباح شهرزاد وأدرك . شكٍّ بال الساعة هذه يف أرواحنا راحت قد راجعون، إليه وإنا

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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حصل وغلمانه هو ُمقِبًال الخدام رئيس رأت ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
راحت قد راجعون، إليه وإنا هلل إنا باهلل، إال قوة وال حول ال وقالت: الخوف غاية لها
أدركه الكالم، هذا العجوز من الخدام رئيس سمع فلما شك. بال الساعة هذه يف أرواحنا
امللك لعل نفسه: يف قال ثم حكمها. تحت أباها وأن امللك، بنت سطوة من يعلمه ملا الوهم
لها تعرَّضُت ومتى بحالها، أحد يعلم أن تريد وال حاجٍة لقضاء ابنته تأخذ أن الداية أمر
حايل. عن ليكشف واجهني الطوايش هذا إن وتقول: مني عظيم يشء نفسها يف يصري
نحو معه خادًما الثالثون ورجع راجًعا فوىلَّ حاجة. األمر بهذا يل فليس قتيل، يف فتسعى
فوقف برأسها، وسلَّمت الداية فدخلت القرص، باب عند من الخلق وطردوا القرص، باب
يزاال ولم خلفها، امللك ابن ودخل دخلت ثم السالم. عليها وردُّوا لها إجالًال خادًما الثالثون
الباب إىل وصال أن إىل الستار عليهما وسرت الدركات، جميع عدوا حتى األبواب من داخلني
الرساري مقاصري إىل يتوصل ومنه امللك، رسير فيه الذي األكرب القرص باب وهو السابع،
قد نحن ها ولدي، يا وقالت: هناك العجوز فوقفت امللك، بنت وقرص الحريم وقاعات
إال االجتماع لنا يتأتى ما ولدي، ويا املكان، هذا إىل أوصلنا َمن فسبحان هنا، ها إىل وصلنا
هذا يف اختِف له: قالت الحيلة؟ فكيف صدقِت، لها: قال الخائف. عىل سرت فإنه الليل، يف
النهار، وىلَّ حتى فيه وخلَّتْه آَخر محل إىل العجوز وراحت الجب يف فقعد املظلم. املكان
مقصورة إىل وصال حتى داخلني يزاال ولم القرص، باب من ودخال وأخرجته إليه فحرضت
فقالت بالباب؟ َمن وقالت: صغرية جارية فخرجت الباَب الدايُة فطرقت النفوس، حياة
لها افتحي لها: فقالت الداية، دخول يف سيدتها واستأذنت الجارية فرجعت أنا. الداية:

فدخال. معها. وَمن هي تدخل ودعيها
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ِت وصفَّ املجلس زت جهَّ قد فوجدتها النفوس، حياة إىل الداية التفتت أقبال فلما
عىل الشموع وأوقدت املساند وحطت بالبسط، واللواوين املراتب وفرشت القناديل
والعود املسك وأطلقت والحلويات، والفواكه السماط وحطَِّت والفضة، الذهب الشمعدانات
فلما الجميع. ضوء يغلب وجهها ضوء فصار والشموع، القناديل بني وقعدت والعنرب،
وال لقيته ما سيدتي، يا لها: قالت قلبي؟ محبوب أين دايتي، يا لها: قالت الداية نظرت
مجنونة؟ أنت هل لها: قالت يديك. بني شقيقته بأخته لِك جئُت ولكن عليه، عيني وقعت
سيدتي، يا وهللا ال قالت: يده؟ ربط رأسه اإلنسان وجع إذا فهل بأخته، حاجة يل ليس
عىل قامت عرفته فلما وجهها، عن وكشفت عندك. خليها أعجبتك فإن إليها انظري ولكن
ساعة عليهما مغشيٍّا األرض عىل وقعا ثم صدره، إىل ها وضمَّ صدرها إىل تْه وضمَّ أقدامها
ألف عن ينوف ما فمه يف قبَّلته إنها ثم فأفاقا، الورد ماءَ الداية عليهما فرشت طويلة،

األبيات: هذه وأنشدت ُقبْلة،

َج��َل��ْس َح��تَّ��ى َل��ُه إِْج��َالًال ُق��ْم��ُت اْل��َغ��َل��ْس ِف��ي َق��ْل��ِب��ي َم��ْح��بُ��وُب َزاَرنِ��ي
اْل��َع��َس��ْس ِخ��ْف��َت َم��ا ال��لَّ��يْ��ِل ِف��ي ُزْرتَ��ِن��ي اْل��ُم��نَ��ى ُك��لَّ َويَ��ا ُس��ْؤلِ��ي يَ��ا ُق��ْل��ُت:
َوال��نَّ��َف��ْس ِم��نِّ��ي ِل��ل��رُّوِح آِخ��ذٌ اْل��َه��َوى َوَل��ِك��نَّ ِخ��ْف��ُت ِل��ي: َق��اَل
َح��َرْس تَ��ْخ��َش َف��َال اْم��نُ��ْن ُه��نَ��ا َه��ا َس��اَع��ًة َواْل��تَ��َزْم��نَ��ا َف��اْع��تَ��نَ��ْق��نَ��ا
َدنَ��ْس ِف��ي��َه��ا َم��ا اْألَذْيَ��اَل نَ��نْ��ُف��ُض ِري��بَ��ٍة ِم��ْن ِب��نَ��ا َم��ا ُق��ْم��نَ��ا ثُ��مَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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تعانقا القرص، يف محبوبها أتاها ملا النفوس حياة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من صحيح هذا هل قالت: إنشادها من فرغت فلما ذلك، يناسب فيما أشعاًرا وأنشدت
حتى الجوى، وأرضمها الهوى بها قوي ثم ومؤنيس؟ نديمي وأنت منزيل يف نظرتك كوني

األبيات: هذه فأنشدت به، الفرح من عقلها يطري أن كاد

��بَ��ا ُم��تَ��َرقِّ ِم��ي��َع��اِدِه إَِل��ى َوُك��نْ��ُت ال��دَُّج��ى َغ��َس��ِق ِف��ي َزاَر َق��ْد الَّ��ِذي ِب��نَ��ْف��ِس��ي
َوَم��ْرَح��بَ��ا َوَس��ْه��ًال أَْه��ًال َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت بُ��َك��اِئ��ِه َرِخ��ي��ُم إِالَّ َراَع��ِن��ي َف��َم��ا
��بَ��ا ُم��َح��جَّ َوَك��اَن أَْل��ًف��ا َوَع��انَ��ْق��تُ��ُه ُق��بْ��َل��ٍة أَْل��َف ِه َخ��دِّ ِف��ي َوَق��بَّ��ْل��تُ��ُه
َوأَْوَج��بَ��ا أََح��قَّ َق��ْد َح��ْم��ٌد َف��ِل��لَّ��ِه أَْرتَ��ِج��ي ُك��نْ��ُت الَّ��ِذي نُ��ْل��ُت َل��َق��ْد َوُق��ْل��ُت:
َغ��يْ��َه��بَ��ا ��بْ��ُح ال��صُّ َل��يْ��ِل��نَ��ا ِم��ْن َج��َال أَْن إَِل��ى َل��يْ��َل��ٍة ِب��أَْح��َس��ِن ِش��ئْ��نَ��ا َك��َم��ا َوِب��تْ��نَ��ا

الليل، أتى أن إىل أحٌد عليه يطَِّلع لم عندها محل يف أدخلته الصباح أصبح فلما
ألجل بأخبارك أبي وأُْعِلم دياري إىل أعود أن قصدي لها: فقال يتنادمان، وجلسا فأطلعته
أرضك إىل تروح أن أخىش حبيبي، يا قالت: منه. فيخطبك أبيك إىل وزيره ز يجهِّ أن
أنا فأموت الكالم هذا عىل يوافقك ال أباك أن أو محبتي، وتَْسَىل عني فتلتهي وحكمك
إىل وأنظر طلعتي إىل فتنظر قبضتي ويف معي أنت تكون أن السديد والرأي والسالم،
قطعت فإني بالدك، إىل فننزح ليلة يف وأنت أنا وأخرج حيلة لك أدبر حتى طلعتك،
رشب من فيه هما ما عىل واستمرَّا وطاعًة. سمًعا لها: فقال أهيل. من ويئست رجائي
الح أن إىل يناما ولم يهجعا فلم الليايل، من ليلة يف الرشاب لهما طاب إنه ثم الخمر.
وهي اليتيم، الجوهر من قالدة جملتها ومن هدية أبيها إىل أرسل امللوك بأحد وإذا الفجر،
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القالدة هذه تصلح ما قال: امللك إن ثم بثمنها. ملك خزائن تفي ال حبة وعرشون تسعة
امللك فناداه ذلك، ملقتىض أرضاسه قلعت كانت خادم إىل والتفت النفوس. حياة لبنتي إال
هدية أرسلها امللوك أحد إن لها: وقل النفوس حياة إىل وأوصلها القالدة هذه خذ وقال:
هللا يقول: وهو الغالم فأخذها عنقك. يف فضعيها بقيمة، لها يَِفي ماٌل يوجد وال ألبيك

أرضايس. نفع أعدمتني لقد الدنيا، من لبسها آِخر يجعلها تعاىل
عىل نائمة والعجوز مغلوًقا الباب فوجد املقصورة باب إىل وصل حتى سار إنه ثم
يف أرسلني امللك إن لها: قال حاجتك؟ ما له: وقالت مرعوبًة فانتبهت فأيقظها الباب،
ما لها: قال املفتاح. أحرض أن إىل رح حارض، هو ما املفتاح إن قالت: ابنته. إىل حاجة
فطلبت الخوف، فأدركها املفتاح تحرض أن ألجل العجوز فراحت للملك. أروح أن أقدر
وهزَّه الباب فحرََّك امللك، عىل إبطائه من خاف الخادم عىل أبطأت فلما لنفسها. النجاة
فلما السابع، الباب إىل وصل أن إىل داخًال يزل ولم فدخل، الباب وانفتح القفيز فانكرس
الخادم َب فتعجَّ وقناني، شموع وهناك عظيم بفرش مفروشة وجدها املقصورة دخل
من شبكة وعليه اإلبريسم، من سرت وعليه التخت إىل وصل أن إىل وتمىش األمر ذلك من
منها، أحسن شاب حضنها ويف راقدة وهي امللك بنت فوجد عنه السرت فكشف الجوهر،
تبغض ن ممَّ الفعال هذه أحسن ما قال: ثم مهني، ماء من خلقه الذي تعاىل هللا فعظََّم
السرت رد إنه ثم أجله. من إال أرضايس قلعت ما وأظنها هذا؟ إىل وصلت أين ومن الرجال؟
يُِجبْها، فلم ونادته كافور للخادم ونظرت مرعوبة فانتبهت الباب، طالبًا وخرج مكانه إىل
سرت ما اسرت له: وقالت رجليه، وقبَّلت رأسها عىل ووضعته ذيله وأخذت ولحقته فنزلت
يل: وتقولني أرضايس قلعِت أنت عليك، يسرت َمن عىل وال عليك يسرت ال هللا فقال: هللا.
عليهما وقفل يجري وهو وخرج منها وانفلت الرجال. صفات من شيئًا أحد يل يذكر ال
لحياة القالدة أعطيت هل امللك: له فقال امللك، عىل ودخل يحرسه خادًما عليه وحط الباب،
يل قل حصل؟ وما امللك: فقال كله. هذا من أكثر تستحق إنك وهللا الخادم: فقال النفوس؟
فقال خلوة. بال قل له: فقال وبينك. بيني خلوة يف إال لك أقول ال قال: الكالم. يف وأرسع
امللكة عىل دخلت امللك، أيها الخادم: فقال األمان، منديل له فرمى األمان. أعطني الخادم:
عليهما فقفلُت شاب، حضنها ويف نائمة وهي مفروش، مجلس يف فوجدتها النفوس حياة
وصاح يده يف سيًفا وأخذ قائًما نهض كالمه، امللك سمع فلما يديك. بني وحرضت الباب
وَمن هي وهاتها النفوس حياة عىل وادخل صبيانك معك خذ له: وقال الخدام رئيس عىل
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك بغطائهما. وغطوهما نائمان التخت عىل وهما معها،

املباح. الكالم
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إىل ويتوجهوا صبيانه يأخذ أن الخادم أمر ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فوجدوا ودخلوا معه وَمن الخادم خرج يديه، بني معها وَمن هي بها ويأتوا النفوس حياة
رئيس فقال امللك، ابن وكذلك أذابها، قد والعويل والبكاء أقدامها عىل واقفة النفوس حياة
عليه امللك بنت فخشيت امللك. ابنة وكذلك كنَت كما الرسير عىل اضطجع للغالم: الخدام
يدي بني أوصلوهما أن إىل وحملوهما االثنان فاضطجع املخالفة. وقت هذا ما له: وقالت
أن وأراد امللك لها فنظر أقدامها، عىل امللك ابنة نهضت عنهما امللك كشف فلما امللك،
ذنب، لها ليس امللك، أيها وقال: امللك صدر يف نفسه ورمى الغالم فسبق عنقها، يرضب
وقالت: أبيها عىل نفسها النفوس حياة فرمت ليقتله فقصده قبلها. فاقتلني أنا، مني الذنب

والعرض. طولها يف األرض جميع صاحب األعظم امللك ابن فإنه تقتله، وال أنا اقتلني
ما له: وقال سوء محرض وكان وزيره إىل التفت ابنته، كالم الكالم امللك سمع فلما
يحتاج األمر هذا يف وقع َمن كل أقوله: الذي الوزير: قال األمر؟ هذا يف وزير يا تقول
امللك دعا فعندها العذاب. بأنواع تعذِّبهما أن بعد أعناقهما رضب إال لهما وما للكذب،
وبعده عنقه، وارضبوا العلق هذا خذوا امللك: فقال صبيانه، ومعه فجاء نقمته بسيَّاف
السياف حط ذلك فعند ثانية. مرًة أمرهما يف تشاوروني وال واحرقوهما الفاجرة، هذه
له: وقال يقتله أن كاد يده يف كان بيشء ورجمه عليه امللك فصاح ليأخذها، ظهرها يف يده
عىل تقع حتى منه وجرها شعرها يف يدك حطَّ غضبي؟ عند حليًما تكون كيف كلب، يا
إىل بهما وصل أن إىل الغالم، وكذلك وجهها، عىل وسحبها امللك أمره كما ففعل وجهها.
امللك بنت َر وأخَّ ماضيًا، وكان سيفه وجرََّد عينيه، وعصب ثوبه ذيل من وقطع الدم، محل
العسكر وجميع مرات ثالث السيف ولعب بالغالم اشتغل وقد شفاعة، فيها تقع أن ترجيًا
حتى ثار قد بغبار وإذا يده السياف فرفع شفاعة، لهما يحصل أن هللا ويدعون يتباكون
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يف َز تجهَّ ولده، خرب عليه أبطأ ملا الغالم أبا امللك أن ذلك يف السبب وكان األقطار. مأل
ولده. عن للبحث بنفسه َه وتوجَّ عظيم عسكر

الغبار ذلك ظهر ملا فإنه القادر، عبد امللك أمر من كان ما وأما أمره، من كان ما هذا
من ونزل األكرب الوزير فنهض األبصار؟ غيش الذي الغبار هذا وما الخرب؟ ما قوم يا قال:
لهم يُحَىص ال كالجراد خلًقا فوجد أمره، حقيقة ليعرف الغبار ذلك إىل متوجًها يديه بني
وأخربه امللك إىل الوزير فعاد والتالل، واألودية الجبال ملئوا قد مدد، لهم ينفذ وال عدد
إىل مجيئهم يف السبب وما العسكر، هذا خرب لنا واعرف انزل للوزير: امللك فقال بالقضية،
فإن حضوره؟ سبب ما واسأله: السالم مني وبلغه الجيش هذا قائد عن واسأل بالدنا؟
كان وإن معه، ركبنا امللوك أحد عند ثأر له كان وإن ساعدناه، حاجة قضاء يقصد كان
سطوته. من أرضنا عىل ونخىش جسيم، وجيش عظيم عدد هذا فإن هاديناه، هدية يريد
قرب إىل النهار أول من ماشيًا يزل ولم واألعوان، والجنود الخيام بني ومىش الوزير فنزل
إىل بعدهم من وصل ثم املكوكبة، والخيام املذهبة السيوف أصحاب إىل وصل حتى املغرب
ملًكا فرآه السلطان، إىل وصل أن إىل يتمىش يزل ولم والنواب. والحجاب والوزراء األمراء
عليه فصاحوا وقام، األرض فقبَّل األرض. قبِِّل عليه: صاحوا الدولة أرباب رآه فلما عظيًما،
يدي بني تمثََّل فلما الهيبة، شدة من طوله من يقوم أن وقصد رأسه رفع أن إىل وثالثًا ثانيًا
امللك فإن وبعُد، السعيد امللك أيها قدرك ورفع سلطانك، وأعز أيامك، هللا أدام قال: امللك
كنت فإن أتيت؟ املهمات أي يف ويسألك يديك، بني األرض ويقبِّل عليك يسلم القادر عبد
قام قضاؤه يمكنه غرًضا قاصًدا كنت وإن خدمتك، يف ركب امللوك من ثأر أخذ قاصًدا
له األعظم امللك إن له: وقل صاحبك إىل اذهب الرسول، أيها امللك: له قال شأنه. يف بخدمتك
املدينة هذه يف كان فإن آثاره، عنه وانقطعت أخباره، عليه أبطأت وقد مدة، عنه غاب ولد
فإن بمحظور، عندكم وارتمى األمور من أمر عليه جرى كان وإن عنكم، وارتحل أخذه
صاحبك إىل فارجع نساؤكم، ويسبي رجالكم ويقتل أموالكم وينهب دياركم يخرب والده
االنرصاف قصد ثم وطاعة. سمًعا قال: البالء. به يحل أن قبل من بذلك وعرِّفه رسعة
يف وروحه إال قام فما مرة، عرشين فقبَّلها األرض. قبِِّل األرض، قبِِّل الحجاب: عليه فصاح
جيوشه وكثرة امللك هذا أمر يف متفكر وهو سائًرا يزل ولم امللك، مجلس من خرج ثم أنفه.
ثم الفرائص، مرتعد الوجل غاية يف اللون مقطوف وهو القادر عبد امللك إىل وصل أن إىل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك له. اتفق بما عرَّفه
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امللك وأخرب األعظم، امللك عند من رجع ملا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
امللك له قال الوجل، شدة من فرائصه ترتعد اللون مقطوف وهو له وقع بما القادر عبد
يكون َمن وزير، يا الناس: وعىل نفسه عىل واملخافة الوسواس داخله وقد القادر عبد
فإن قتله، ل يعجِّ لم الذي هلل والحمد بقتله، أمرَت الذي هو ولده إن قال: امللك؟ هذا ولد
أرشَت حيث الفاسد رأيك انظر امللك: له فقال أموالنا. وينهب ديارنا يخرب كان أباه
أمرت قد إنك الهمام، امللك أيها له: قال الهمام؟ امللك هذا ولد الغالم فأين بقتله، علينا
أدركوا ويلكم، ورأسه: قلبه صميم من وصاح عقله، اندهش الكالم هذا سمع فلما بقتله.
ملك يا له: قال حرض فلما السياف، أحرضوا الوقت ففي القتل. عليه يوقع لئال السياف
به. ألحقك أن بد ال ذلك صحَّ إْن كلب، يا له: فقال أمرتَني. كما عنقه رضبت قد الزمان،
يف كنت امللك: قال ثانية. مرًة فيه أشاورك أن غري من بقتله أمرتني إنك امللك، أيها قال:
امللك ففرح الحياة. قيد يف هو امللك، أيها له: قال روحك. تلف قبل الحقَّ فتكلَِّم غيظي،
فاه وقبَّل قدميه، عىل قائًما له نهض يديه بني حرض فلما بإحضاره. وأمر قلبه واطمأنَّ
قدري يحط بما تتكلم فال حقك، يف مني وقع مما العظيم هللا أستغفُر ولدي، يا له: وقال
جاء لقد له: قال األعظم؟ امللك وأين الزمان، ملك يا الغالم: قال األعظم. امللك والدك عند
بنتك وعرض عريض أبرِّئ حتى يديك بني من أبرح ما حرمتك وحق الغالم: قال بسببك.
فإن يديك، بني عليها لتكشف القوابل الدايات فاطلب عذراء، بكر وهي إليه، نُِسبنا ا ممَّ
وعرضها. عريض براءة فأَْظِهر عذراء كانت وإن دمي، أبحتك فقد زالت بكارتها وجدَت
اإلنعام، منه وطلبن بذلك امللك فأخربن عذراء، وجْدنَها عليها كشْفَن فلما القوابل، فدعا
طاسات وأخرجوا الحريم، يف َمن جميع عىل أنعم وكذلك عليه، كان ما وخلع عليهم فأنعم

الفرح. غاية وفرحوا الدولة أرباب فطيبوا الطيب
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خاصته مع الحمام بإدخاله وأمر واإلكرام، بالتعظيم وعامله الغالم اعتنق امللك إن ثم
من بوشاح ووشحه الجوهر من بتاج وتوجه سنية خلعة عليه أفرغ خرج فلما الخدام، من
الخيل أحسن من فرًسا وأركبه والجوهر، بالدر ع مرصَّ األحمر، بالذهب مزركش اإلبريسم
خدمته يف بالركوب مملكته ورؤساء أرباب وأمر والجوهر، بالدر ع مرصَّ الذهب من برسج
تحت القادر عبد امللك إن األعظم: امللك ألبيه يقول أن الغالم أوىص ثم أبيه. إىل يصل أن إىل
ودَّعه ثم ذلك. من بد ال الغالم: فقال وتنهاه. تأمره ما جميع يف لك مطيع سامع أمرك،
عىل قائًما له نهض ثم الفرح، من عقله طار أبوه إليه نظر فلما أبيه، إىل ًها متوجِّ وسار
حرض ثم األعظم، امللك عسكر يف والرسور الفرح وشاع وعانقه، خطوات له ومىش قدميه
بقدومه، وفرحوا يديه بني األرض وقبَّلوا والقواد، الجند وجميع والحجاب، الوزراء جميع
القادر عبد امللك مدينة من وغريهم معه مَلن امللك ابن وأباح عظيم، يوم الفرح يف لهم وكان
جنوده كثرة يروا حتى أحد يعارضهم وال األعظم، امللك عساكر عليه ما عىل يتفرجوا أن
يف جالس وهو ذلك قبل الغالم ونظر البزازين سوق دخل َمن كلُّ فصار سلطانه، وقوة
أحوجه ولكن منزلته! وعظيم نفسه رشف مع ذلك لنفسه ريض كيف منه ب يتعجَّ املكان،
النفوس حياة ذلك فبلغ عساكره، بكثرة األخبار وشاعت امللك. لبنت وميله حبه ذلك إىل
وكانت وجيوش، بعساكر امتألت فرأتها الجبال، إىل ونظرت القرص أعىل من فأرشفت
بالرىض إما شأنها، يف امللك به يأمر ما يعلموا حتى األمر تحت مسجونة أبيها قرص يف

واإلحراق. بالقتل وإما واإلطالق،
امللك ابن أن خافت أبيه، عساكر أنها وعلمت العساكر هذه النفوس حياة رأت فلما
كانت التي الجارية إليه فأرسلت أبوها، فيقتلها عنها يرحل ثم بأبيه، عنها ويلتهي ينساها
فإذا تخايف، وال امللك ابن أردشري إىل اميض لها: وقالت الخدمة، برسم املقصورة يف عندها
وإنها عليك تسلِّم سيدتي إن له: وقويل بنفسك وعرفيه يديه بني األرض فقبِّيل إليه وصلِت
قتلها، يقصد أن وإما عنها، العفو يقصد أن فإما األمر، تحت أبيها قرص يف محبوسة اآلن
أحد يقدر ال إليه أرشت ومهما مقدرة، ذو اليوَم فإنك ترتكها، وال تنساها ال أنك وتسألك
فضلك، من كان عندك وتأخذها أبيها من تخلِّصها أن عندك حسن فإن أمرك، يخالف أن
غرضك فرغ حيث ذلك عندك يحسن لم وإن أجلك، من املكاره هذه تحملت قد فإنها
من يطلقها حتى يرحل وال أبيها، عند لها يشفع لعله األعظم امللك لوالدك فقل منها،
وال الكالم آخر وهذا قتلها، د يتعمَّ وال سوءًا بها يفعل أالَّ وامليثاق العهد عليه ويأخذ أبيها،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك والسالم. منك هللا أوحش
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امللك ابن أردشري إىل النفوس حياة أرسلتها حني الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شديًدا بكاءً بكى الكالم هذا منها سمع فلما سيدتها، بكالم وأخربته إليه وصلت األعظم،
بيننا كان ما نسيت وال وأسريها، هواها عبد وأنا سيدتي النفوس حياة أن اعلمي لها: وقال
ويرسل أمرها، يف أبي أحدِّث إني قدَميْها: تقبِّيل أن بعد لها فقويل الفراق، يوم مرارة وال
أبوك إليك أرسل فإن يخالف، أن يقدر لم فإنه يخطبك، أوًال منه خطبك الذي وزيره
سيدتها إىل الجارية فرجعت بك. إال بالدي أروح ال فإني تخالفي، فال ذلك، يف ليشاورك
هللا وحمدت الفرح شدة من بكت الكالم ذلك سمعت فلما رسالته، وبلََّغتْها يديها وقبَّلت

تعاىل.
وسأله الليل يف بأبيه اختىل فإنه الغالم أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
أن تريد ما له: فقال آخره، إىل أوله من جرى ما بجميع فحدثه له، جرى وما حاله عن
فقال حريمه. وهتكت أمواله ونهبت دياره أخربت إتالفه أردت فإن ولدي؟ يا لك أفعل
وأريد بها اتصايل أريد بل ذلك، يوجب شيئًا معي يفعل لم فإنه أبي، يا ذلك أريد ال له:
وزيرك مع وترسلها نفيسة هدية تكون ولكن ألبيها، وتقدمها هدية تجهز أن إحسانك من
قديم من ادَّخره ما قصد أباه إن ثم وطاعة. سمًعا أبوه: له فقال السديد. الرأي صاحب
وأرسل بالوزير دعا ثم فأعجبه، ولده عىل عرضه ثم نفيس يشء كل منه وأخرج الزمان،
له: ويقول البنه بنته منه ويخطب القادر، عبد امللك إىل بذلك يسري أن وأمره صحبته ذلك
امللك وكان القادر، عبد امللك إىل متوجًها الوزير فسار الجواب. له وردَّ الهدية هذه اقبل
ملكه خراب متوقًعا الخاطر مشغوَل يزل ولم الغالم، فارق وقت من حزينًا القادر عبد
عىل امللك له فقام يديه، بني األرض وقبََّل وسلََّم عليه أقبل قد بالوزير وإذا ضياعه، وأخذ
ملك يا العفو له: وقال وقبَّلهما قدميه عىل ووقع الوزير فأرسع باإلكرام، وقابله األقدام
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تكلم امللك ابن أن امللك أيها واعلم الخدام، عبيد أقل وأن ملثيل، يقوم ال مثلك إن الزمان،
لك جهز وقد ذلك، عىل امللك فشكرك له، وإحسانك عليه فضلك ببعض وعرَّفه أبيه مع
فلما واإلكرام. بالتحية ك ويخصُّ السالم يُْقِرئك وهو هديًة، يديك بني الذي خادمك صحبة
عليه ُعِرضت فلما الهدية، إليه تقدَّمت حتى خوفه شدة من يصدقه لم ذلك منه امللك سمع
فصغرت مثلها، عىل األرض ملوك من ملك يقدر وال ماٌل، بقدرها يفي ال هدية وجدها
وقد عليه، وأثنى تعاىل هللا وحمد قدميه، عىل قائًما امللك نهض ذلك فعند عنده؛ نفسه

الغالم. ذلك امللك شكر
ورد قد األعظم امللك أن واعلم لكالمي، أصِغ الكريم، امللك أيها الوزير: له قال ثم
والجوهرة املصونة السيدة بنتك يف راغبًا قاصًدا جئتك وقد منك، القرب واختار عليك
راضيًا به وكنَت األمر لهذا أجبَت فإن أردشري، بولده وزواجها النفوس حياة املكنونة
أنا جهتي من أما وطاعة، سمًعا قال: الكالم ذلك منه سمع فلما صداقها. عىل معي فاتفق
رشيدة بالغة فإنها البنت جهة من وأما عندي، يكون ما أحب وهو مخالفة، عندي فليس
ثم نفسها. إىل باالختيار فإنها البنت، إىل راجع األمر ذلك أن واعلم نفسها، بيد وأمرها
رئيس فقال األحوال. بهذه وعرِّفها بنتي إىل امِض له: وقال الخدام رئيس إىل التفت إنه
وقبَّل امللك بنت عىل ودخل الحريم قرص طلع حتى مىش إنه ثم وطاعة. سمًعا الخدام:
فقالت: الكالم؟ هذا جواب يف أنت تقولني ما لها: قال ثم امللك، ذكره بما وأخربها يديها

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وطاعة. سمًعا
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بخطبتها امللك بنت أخرب ملا الحريم خدام رئيس أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إىل رجع الكالم هذا الحريم خدام رئيس سمع فلما وطاعًة. سمًعا قالت: األعظم امللك البن
الوزير، عىل وأفرغها سنية بخلعة دعا إنه ثم شديًدا، فرًحا بذلك ففرح الجواب، وأعلمه امللك
إليه. أنزل أن يف يل واستأذنه امللك، إىل الجواب أوصل له: وقال دينار آالف بعرشة له وأمر
وصل ومىشحتى القادر عبد امللك عند من خرج الوزير إن ثم وطاعة. سمًعا الوزير: فقال
وأما بذلك، امللك ففرح الكالم، من معه ما وبلغه الجواب إليه وأوصل األعظم، امللك إىل
امللك بأن األعظم امللك أذن ثم وانرشح. صدره واتسع الفرح، من عقله طار قد فإنه امللك ابن
عند وحرض القادر عبد امللك ركب الثاني، اليوم يف كان فلما ويقابله، إليه ينزل القادر عبد
ثم أيديهما. بني امللك ابن ووقف وإياه، هو وجلس وحيَّاه، مكانه ورفع فتلقاه األعظم امللك
له حصل قد بما امللك ابن وهنَّأ بليغة، خطبة وخطب القادر عبد امللك خاصة من خطيب قام
الخطيب جلوس بعد األعظم امللك إن ثم امللوك. بنات سيدة بامللكة بتزويجه مراده بلوغ من
القادر: عبد للملك وقال دينار، ألف وخمسني والجوهر بالدر مملوء صندوق بإحضار أمر
بقبضالصداق، القادر عبد امللك فاعرتف األمر. عليه استقر ما جميع يف ولدي عن وكيل إني
وبعد النفوس، حياة امللوك بنات سيدة بنته فرح أجل من دينار ألف خمسون جملته ومن
امللك ابن عىل القادر عبد امللك بنت كتاب وكتبوا والشهود، القضاة أحرضوا الكالم هذا
املبغضني سائر به واغتاظ املحبني سائر فيه وفرح مشهوًدا، يوًما وكان أردشري، األعظم
درًة فوجدها امللك ابن عليها دخل ذلك وبعد والدعوات، الوالئم عملوا إنهم ثم والحاسدين.

ألبيها. ذلك وظهر مكنونة، وجوهرة مصونة فريدة ُرِكبت، ما لغريه ومهًرا ثُِقبت، ما
نعم قال: الرحيل؟ قبل حاجة نفسه يف بقي هل ولده: سأل األعظم امللك إن ثم
الكذب افرتى الذي والطوايش أساءنا، الذي الوزير من االنتقام أريد أني اعلم امللك، أيها
والطوايش الوزير ذلك منه يطلب الحال، يف القادر عبد امللك إىل األعظم امللك فبعث علينا.
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مدة ذلك بعد أقاموا ثم املدينة، باب عىل بشنقهما أمر يديه بني حرضا فلما إليه، فأرسلهما
وأركبوا أبوها َزها فجهَّ للسفر، ز تتجهَّ أن البنته إذنًا القادر عبد امللك من وطلبوا يسرية
وأخذت الجياد، الخيل تجره والجوهر، بالدر ع مرصَّ األحمر، الذهب من تخت يف امللك ابنه
عادتها، عىل وصارت هروبها بعد مكانها إىل الداية وعادت وخدمها، جواريها جميع معها
وابنته، صهره لوداع مملكته أهل وجميع القادر عبد امللك وركب وولده األعظم امللك وركب
أن صهره عىل األعظم امللك حلف الديار عن بعدوا فلما األيام. أحسن من يَُعدُّ يوًما وكان
وشكره عينيه، بني وقبَّله صدره إىل ضمه أن بعد دياره إىل ورجع فودَّعه بالده، إىل يرجع
ابنته إىل رجع وولده األعظم امللك وداع وبعد ابنته. عىل وأوصاه وإحسانه، فضله عىل
األعظم امللك ابن وسار مملكته إىل رجع ثم الوداع، موقف يف وبكيا يَديْه قبََّلْت ثم وعانقها،
عيش ألذ يف أقاموا ثم فرحهم، وجدَّدوا أرضهم إىل وصلوا أن إىل ووالده وزوجته هو
القصور ومخرِّب الجماعات، ومفرق اللذات هادم أتاهم أن إىل وأحاله، وأرغده وأهناه،

القصة. آِخر وهذا القبور، ر ومعمِّ

باسم وبدر جلناز حكاية

أرض يف واألوان، العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه السعيد، امللك أيها يُحَكى ومما
يُرَزق ولم رسية، مائة عنده وكان خراسان، مستقره وكان شهرمان، له يقال ملٌك العجم،
مىض حيث يتأسف وصار األيام من يوًما ذلك فتذكَّر أنثى، وال بذكر عمره طول يف منهن
وأجداده، آبائه عن هو ورثه كما بعده من امللك يَِرث ذكر بولد يُرَزق ولم عمره غالب
دخل إذ األيام من يوًما جالس هو فبينما الشديد. والقهر الغم غاية ذلك بسبب له فحصل
منها. أحسن يَُر لم تاجر مع جارية الباب عىل إن سيدي، يا له: وقال مماليكه بعض عليه
الرمح تشبه وجدها رآها فلما والجارية، بالتاجر فأتاه والجارية. بالتاجر عيلَّ لهم: فقال
وجهها عن التاجر فكشف بالذهب؛ مزركش حرير من إزار يف ملفوفة وهي الرديني،
كأذيال خالخلها إىل وصلت حتى ذوائب سبع لها وارتخى ُحْسنها، من املكان فأضاء
نار وتطفئ العليل، سقام تشفي نحيل، وخرص ثقيل، وردف كحيل، بطرف وهي الخيل،

األبيات: هذه املعنى يف الشاعر قال كما الغليل،

َواْل��َوَق��اُر ��ِك��ي��نَ��ُة ال��سَّ ��َل��َه��ا َوَك��مَّ ِب��ُح��ْس��ٍن ��ْت تَ��مَّ َوَق��ْد ِب��َه��ا َك��ِل��ْف��ُت
اْإلَِزاُر ِب��َه��ا يَ��ِض��ي��ُق َرَواِدُف��َه��ا َوَل��ِك��ْن َق��ُص��َرْت َوَال َط��اَل��ْت َف��َال
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اْق��ِت��َص��اُر َوَال يُ��َع��اُب ُط��وٌل َف��َال َوبَ��ْس��ٍط إِي��َج��اٍز بَ��يْ��َن َق��َواٌم
نَ��َه��اُر أَبَ��ًدا َوْج��ُه��َه��ا َوَل��ِك��ْن ِم��نْ��َه��ا اْل��َخ��ْل��َخ��اَل يَ��ْس��ِب��ُق َوَش��ْع��ٌر

شيخ، يا للتاجر: وقال واعتدالها، وقدِّها وجمالها وُحْسنها، رؤيتها من امللك فتعجب
كان الذي التاجر من دينار بألَفْي اشرتيتها سيدي يا التاجر: قال الجارية؟ هذه بكم
آالف ثالثة املكان هذا إىل وصلت أن إىل فتكلفت بها، مسافًرا سنني ثالث ويل قبيل، ملكها
دينار، آالف بعرشة له وأمر سنية، خلعة امللك عليه فخلع إليك. مني هدية وهي دينار،
إىل الجارية سلم امللك إن ثم وانرصف. وإحسانه فضله وشكر امللك، يدي وقبََّل فأخذها
وأدخلنها مقصورة لها وافرشن وزيِّنَّها، الجارية هذه أحوال أصلحن لهن: وقال املواشط،
فيها مقيم هو التي اململكة وكانت إليه، تحتاج ما جميع إليها ينقلوا أن ابه حجَّ وأمر فيها،
مقصورة، يف الجارية فأدخلوا البيضاء، املدينة ى تُسمَّ مدينته وكانت البحر، جانب عىل
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البحر. عىل تطلُّ شبابيك لها املقصورة تلك وكانت

املباح. الكالم
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لهن: وقال للمواشط، وسلمها الجارية أخذ ملا امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أن بعد األبواب جميع عليها يغلقوا أن ابه حجَّ وأمر مقصورة، يف وأدخلنها شأنها أصلحن
شبابيك لها املقصورة تلك وكانت مقصورة، يف فأدخلوها إليه، تحتاج ما جميع لها ينقلوا
كأنها امللك: فقال فيه، تفكر ولم له تقم فلم الجارية عىل دخل امللك إن ثم البحر. عىل تطل
الُحْسن يف بارعًة فرآها الجارية، تلك إىل التفت إنه ثم األدب. يعلِّموها لم قوم عند كانت
يف الضاحية الشمس أو تمامه، عند القمر دائرة كأنه ووجهها واالعتدال، والقدِّ والجمال،
جلَّْت الخالق هللا فسبََّح واعتدالها، وقدِّها وجمالها، ُحْسنها من َب فتعجَّ الصاحية، السماء
عىل وأجلسها صدره إىل وضمها بجانبها، وجلس الجارية إىل تقدم امللك إن ثم قدرته.
من املوائد بإحضار أمر إنه ثم الشهد. من أحىل فوجده ثَْغرها، رضاب ومص فخذه،
لم وهي شبعت حتى يلقمها وصار امللك فأكل األلوان، سائر من وفيها الطعام، أفخر
بكلمة، تنطق لم ساكتة وهي اسمها عن ويسألها ثها يحدِّ امللك فصار واحدة، بكلمة تتكلم
غضب من لها الحافظ وكان األرض، إىل برأسها مطرقة تزل ولم جوابًا، عليه ترد ولم
هللا سبحان نفسه: يف امللك فقال لها، كان الذي والدالل وجمالها، ُحْسنها َفْرط عليها امللك
سأل امللك إن ثم تعاىل. هلل الكمال ولكن تتكلم! ال أنها إال أظرفها ما الجارية! هذه خاِلق
واحدة، بكلمة تتكلم لم الوقت هذا إىل قدومها حني من له: فقلن تكلمت؟ هل الجواري
لها يغنني أن وأمرهن والرساري، الجواري بعض امللك فأحرض خطابًا. لها نسمع ولم
واللعب املالهي بسائر قدامها والرساري الجواري فلعبت تتكلم، أن لعلها معها وينرشحن
ولم ساكتة، وهي إليهن تنظر والجارية املجلس، يف َمن كلُّ طرب حتى وغنَّنْيَ ذلك، وغري

الجارية. بتلك واختىل الجواري، رصف إنه ثم امللك، صدر فضاق تتكلم، ولم تضحك
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محبة فأَحبَّها فضة سبيكة كأنه فرآه بدنها إىل ونظر ثيابها، وخلع ثيابه خلع إنه ثم
نفسه: يف وقال شديًدا، فرًحا ففرح ِبْكًرا، بنتًا فوجدها بكارتها وأزال امللك قام ثم عظيمة،
ثم حالها؟ عىل ِبْكًرا التجار وأبقاها واملنظر، القوام مليحة جارية تكون كيف العجب، ياهلل
معها وأقام واملحاظي، رساريه جميع وهجر غريها، إىل يلتفت ولم بالكلية إليها مال إنه
بها عشقه زاد وقد األيام من يوًما لها فقال تتكلم. لم وهي واحد يوم كأنها كاملة سنة
الجواري جميع أجلك من هجرت وقد عظيمة، عندي محبتك إن النفوس، منية يا والغرام:
سنة عليك روحي طولت وقد الدنيا، من نصيبي وجعلتك واملحاظي، والنساء والرساري
فأعلميني خرساء كنت وإن فتكلِّميني، يل قلبك يلني أن فضله من تعاىل هللا وأسأل كاملة،
ذََكر بولٍد منك يرزقني أن سبحانه هللا وأرجو كالمك، من العشم أقطع حتى باإلشارة
إن عليك فباهلل سني، كرب وقد يَِرثني، َمن يل ليس فريد وحيد فإني بعدي، من ملكي يَِرث
ثم تتفكَّر، وهي األرض إىل رأسها الجارية فأطرقت الجواب. عيلَّ تردِّي أن تحبِّينني كنت
وقالت: املقصورة مأل قد الربق للملك فتخيََّل امللك، وجه يف وتبسمت رأسها، رفعت إنها
أوان آَن وقد منك، حامل وإني دعاءك، هللا استجاب قد الرضغام، واألسد الهمام امللك أيها
كلمًة كلَّْمتُك ما منك حملت أني ولوال أنثى؟ أم ذكر الجنني هل أعلم ال ولكن الوضع،

واحدة.
شدة من ويديها رأسها وقبََّل واالنرشاح، بالفرح وجهه تهلََّل كالمها امللك سمع فلما
والثاني: كالمك. األول: أتمناهما؛ كنت بأمرين عيلَّ َمنَّ الذي هلل الحمد وقال: الفرح،
يف وهو مملكته كريس عىل وجلس وخرج عندها من قام امللك إن ثم مني. بالحمل إخبارك
دينار ألف مائة وغريهم واألرامل واملساكني للفقراء يُخِرج أن الوزير وأمر الزائد، االنرشاح
إىل ذلك بعد دخل امللك إن ثم امللك. به أمره ما الوزير ففعل عنه، وصدقًة تعاىل هلل شكًرا
ي، رقِّ ومالكة سيدتي يا لها: وقال صدره، إىل ها وضمَّ وحضنها، عندها وجلس الجارية،
السنة هذه يف تكلميني ولم نائمة، قائمة ونهاًرا، ليًال كاملة سنة عندي ولِك السكوت، ملاذا
أني واعلم الزمان، ملك يا اسمع الجارية: فقالت سكوتك؟ سبب فما النهار، هذا يف إال
مرادها، عرف كالمها امللك سمع فلما وأهيل. أمي فارقت الخاطر مكسورة غريبة مسكينة
أنا وما ومتاعي ملكي جميع فإن محل، الكالم لهذا فليس مسكينة قولك أما لها: فقال
فأعلميني وأخي، وأهيل أمي فارقت قولك وأما مملوكك، رصُت أيًضا وأنا خدمتك، يف فيه
أن السعيد امللك أيها اعلم له: فقالت عندك. وأحرضهم إليهم أرسل وأنا هم، مكان أي يف
فيه نحن فبينما امللك، لنا وخلََّف ومات، البحر ملوك من أبي وكان البحرية، جلناز اسمي
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من وأمي صالح، ى يُسمَّ أٌخ ويل أيدينا، من امللك وأخذ امللوك، من ملك علينا تحرََّك إذ
فخرجت الرب، أهل من رجل عند نفيس أرمي أن فحلفت وأخي أنا فتنازعت البحر، نساء
إىل بي وذهب فأخذني رجل بي فجاز القمر، يف جزيرة طرف عىل وجلست البحر من
لهذا وباعني بي فخرج يموت، أن فكاد رأسه عىل فرضبته نفيس، عن وراودني منزله
أن ولوال ومروءة، وأمانة دين صاحب صالح جيد رجل وهو منه، أخذتَني الذي الرجل
رميت وكنت واحدة، ساعة عندك قعدت كنت ما رساريك، جميع عىل ْمتَني فقدَّ حبني قلبك
إليهم أسري أن استحيت وقد وجماعتي، أمي إىل وأروح الشباك، هذا من البحر إىل نفيس
أخربتهم إذا — لهم حلفت ولو — يصدِّقونني وال سوءًا، بي فيظنون منك، حامل وأنا
ما وسائر زوجاته عن بي واختصَّ الدنيا، من نصيبه وجعلني بدراهمه، ملك اشرتاني أنه
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك والسالم. قصتي وهذه يمينه، ملكت
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له حكت شهرمان امللك سألها ملا البحرية جلناز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وهللا لها: وقال عينيها، بني وقبَّلها شكرها كالمها سمع فلما آخرها، إىل أولها من قصتها
ساعتي، من متُّ فارقِتني وإْن واحدة، ساعة فراقك عىل أقدر ال إني عيني ونور سيدتي يا
أهيل حضور من بد وال والدتي، أوان قرب قد سيدي، يا فقالت: الحال؟ يكون فكيف
ال البحر وبنات البحر، بنات والدة طريقة يعرفن ال الرب نساء ألن يبارشوني؛ أن ألجل
لها فقال معي. وينقلبون معهم أنقلب أهيل حرض فإذا الرب، بنات والدة طريقة يعرفن
يف أنتم تمشون كما البحر يف نميش إنا فقالت: يبتلون؟ وال البحر يف يمشون وكيف امللك:
إذا امللك أيها ولكن السالم، عليهما داود بن سليمان خاتم عىل املكتوبة األسماء بربكة الرب،
واإلحسان، الجميل معي وفعلَت بمالك، اشرتيتني أنك أُعِلمهم فإني وإخواتي، أهيل جاء
ملك. ابن ملك أنك ويعلمون بعيونهم، حالك ويشاهدون عندهم كالمي تصدق أن فينبغي
ما جميع يف لك مطيع فإني تحبني؛ مما لك بدا ما افعيل سيدتي، يا امللك: قال ذلك فعند
وننظر مفتوحة، وعيوننا البحر يف نسري إنا الزمان ملك يا اعلم الجارية: فقالت تفعلينه.
ذلك، يرضنا وال األرض، وجه عىل كأنها والسماء والنجوم والقمر الشمس وننظر فيه ما
الرب، يف التي األجناس سائر من مختلفة وأشكاًال كثرية طوائف البحر يف أن أيًضا واعلم
من امللك فتعجب ا. جدٍّ قليل يشء البحر يف ملا بالنسبة الرب يف ما جميع أن أيًضا واعلم

كالمها.
جزءًا منهما وأخذت القماري، العود من قطعتني كتفها من أخرجت الجارية إن ثم
تتكلم وصارت عظيمة، صفرة وصفرت فيها الجزء ذلك وألقت النار، مجمرة وأوقدت



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

«جلناز». الجارية من َشبٌَه وعليهن األقمار، كأنهن َجَواٍر خمُس خرج ثم

واختِف قم موالي، يا للملك: قالت ثم ينظر، وامللك عظيم دخان فطلع أحد، يفهمه ال بكالم
وتنظر أحرضهم أن أريد فإني يرونك؛ ال حيث من وأهيل وأمي أخي أُِريك حتى مخدع يف
املختلفة األشكال من تعاىل هللا خلق ا ممَّ ب وتتعجَّ العجب، الوقت هذا يف املكان هذا يف
تفعل، ما ينظر وصار مخدًعا، ودخل وساعته وقته من امللك فقام الغريبة. والصور
بهي الصورة مليح شاب منه وخرج واضطرب، البحر أزبد أن إىل وتعزم تبخر فصارت
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وهو والجوهر، الدر كأنه وشعر أحمر، وخد أزهر بجبني تمامه، يف البدر كأنه املنظر،
البيتني: هذين ينشد حقه يف الحال ولسان بأخته، الخلق أشبه

يَ��ْك��ُم��ُل يَ��ْوٍم ُك��لَّ َوْج��ِه��ِك َوَج��َم��اُل َم��رًَّة َش��ْه��ٍر ُك��لَّ يَ��ْك��ُم��ُل اْل��بَ��ْدُر
اْل��َم��نْ��ِزُل َج��ِم��ي��ُع��ُه��نَّ اْل��ُق��لُ��وُب َوَل��ِك َواِح��ٍد بُ��ْرٍج َق��ْل��ِب ِف��ي َوُح��لُ��ولُ��ُه

شبه وعليهن األقمار، كأنهن جواٍر خمس ومعها شمطاء، عجوز البحر من خرج ثم
عىل يمشني والجواري والعجوز الشاب رأى امللك إن ثم جلناز. اسمها التي الجارية من
لهم، قامت جلناز ونظرتهم الشباك من قربوا فلما الجارية، عىل قدموا حتى املاء وجه
شديًدا، بكاءً وبكوا وعانقوها عندها ودخلوا عرفوها رأوها فلما والرسور، بالفرح وقابلتهم
إنها وهللا فيه؟ أنِت الذي املكان نعلم ولم سنني أربع ترتكينا كيف جلناز، يا لها: قالوا ثم
نبكي ونحن األيام، من يوًما رشاٍب وال بطعاٍم نلتذُّ وال فراقك، شدة من الدنيا علينا ضاقت
ويد أخيها الشاب يد تقبِّل صارت الجارية إن ثم إليك. شوقنا فرط من والنهار بالليل
لها، جرى وما حالها عن يسألونها وهم ساعة عندها وجلسوا عمها، بنات وكذلك أمها،
طرف عىل جلست البحر، من وخرجت فارقتكم ملَّا أني اعلموا لهم: فقالت فيه، هي ا وعمَّ
مللكها وباعني املدينة هذه إىل التاجر بي فأتى تاجر، لرجل وباعني رجل فأخذني جزيرة،
أجيل، من ومحاظيه ونسائه رساريه جميع وترك بي احتفل إنه ثم دينار، آالف بعرشة

مدينته. يف وما عنده ما جميع عن بي واشتغل
أختي يا قصدي لكن بك، شملنا جمع الذي هلل الحمد قال: كالمها أخوها سمع فلما
خوًفا عقله طار أخيها، كالم امللك سمع فلما وأهلنا. بالدنا إىل معنا وتروحي تقومي أن
فصار بحبها، مولع أنه مع يمنعها أن هو يقدر وال أخيها، كالم تقبل أن الجارية عىل
قالت: أخيها كالم سمعت ملا فإنها جلناز الجارية وأما فراقها. من الخوف شديد متحريًا
كريم، عاقل ورجل عظيم، ملك وهو املدينة هذه ملك اشرتاني الذي الرجل إن أخي يا وهللا
وال ذكر ولد له وليس كثري، ومال مروءة صاحب وهو أكرمني، وقد الجود غاية يف جيد
سمعت ما الوقت هذا إىل جئته ما يوم ومن خري، كل معي وصنع إيلَّ أحسن وقد أنثى،
وأنا بمشاورتي، إال شيئًا يفعل وال يالطفني يزل ولم خاطري، تسوء رديئة كلمة منه
أبًدا فراقي عىل يقدر ال فإنه يهلك فارقته متى وأيًضا النَِّعم، وأتم األحوال أحسن يف عنده
إحسانه فرط بسبب إياه، محبتي شدة من متُّ األخرى أنا فارقته وإن واحدة، ساعة وال
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«جوهرة». عنِي يف عينُه وقَعت الشجرة، نحو بَرصه رفع فلما

هذا عند مقامي مثل عنده مقام يل كان َلَما حيٍّا أبي كان لو فإنه عنده، مقامي مدة يل
ملك بنت جعلني الذي هلل والحمد منه، حاملة رأيتموني وقد املقدار، الجليل العظيم امللك
شهرزاد وأدرك خريًا. وعوَّضني بي تعاىل هللا يقطع ولم الرب، ملوك أعظم وزوجي البحر،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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وقالت: حكايتها، جميع ألخيها حكت ملا البحرية جلناز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من وأطلب أنثى، وال ذكر ولد له ليس امللك وإن خريًا، وعوضني بي يقطع لم تعاىل هللا إن
هذه من تعاىل هللا خوَّله ما العظيم امللك هذا عن وارثًا يكون ذكر بولٍد يرزقني أن تعاىل هللا
بذلك أعينهم قرت كالمها، عمها وبنات أخوها سمع فلما واألمالك. والقصور العمارات
قني وتتحقَّ إياِك، محبتنا وتعرفني عندنا بمنزلتك تعلمني أنِت جلناز، يا لها: وقالوا الكالم
فإن تعب، وال مشقة غري من الراحة لك قصدنا أن وتعتقدين عندنا، جميًعا الناس أعز أنك
ورسور، معزة يف هنا مرتاحة كنِت وإن وأهلنا، بالدنا إىل معنا فقومي راحة غري يف كنت
يف إني وهللا جلناز: فقالت حال. كل عىل راحتك إال نريد ال فإننا واملنى؛ املراد هو فهذا
قلبه، واطمأنَّ فرح الكالم ذلك منها امللك سمع فلما واملنى. والعز والهناء الراحة غاية
كما تحبه أنها منها وعلم قلبه، صميم يف حبها ودخل حبٍّا فيها وازداد ذلك، عىل وشكرها

منها. ولده ترى حتى عنده القعود تريد وأنها يحبها،
والطعام املوائد يقدمن أن جواريها أمرت البحرية جلناز هي التي الجارية إن ثم
الجواري لهم فقدمت املطبخ، يف الطعام بارشت التي هي جلناز وكانت األلوان، سائر من
جلناز، يا لها: قالوا ذلك وبعد وأهلها، هي أكلت إنها ثم والفواكه. والحلويات بالطعام
لنا تشكرين وأنت بنا يعلم ولم إذنه، غري من بيته دخلنا وقد منا، غريب رجل سيدك إن
حرض وال يرنا، ولم نره ولم به نجتمع ولم فأكلنا، طعامه لنا أحرضتي وأيًضا فضله،
واغتاظوا األكل من كلهم وامتنعوا وملح. خبز وبينه بيننا يكون حتى معنا أكل وال عندنا
من عقله طار ذلك امللك رأى فلما كاملشاعل؛ أفواههم من تخرج النار وصارت عليها،
أن إىل تمشت ذلك بعد ثم خاطرهم، وطيَّبت إليهم قامت جلناز إن ثم منهم، الخوف شدة
لك شكري وسمعت رأيت هل سيدي، يا له: وقالت سيدها امللك فيه الذي املخدع دخلت



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

أهلنا إىل معهم يأخذوني أن يريدون أنهم من يل قالوا ما وسمعت أهيل، عند عليك وثنائي
محبتي قدَر علمُت ما وهللا خريًا، عنَّا هللا جزاِك ورأيت، سمعت امللك: لها فقال وبالدنا.
جزاء هل سيدي، يا له: فقالت إياي. محبتك يف أشك ولم املباركة، الساعة هذه يف إال عندك
تحبني وأراك النعم، بجالئل عيلَّ وتكرَّمت إيلَّ، أحسنَت قد وأنت اإلحسان؟ إال اإلحسان
يطيب فكيف وتريد، تحب َمن جميع عىل واخرتتني جميل، كل معي وعملت املحبة، غاية
فأريد عيلَّ؟ ل وتتفضَّ تحسن وأنت ذلك يكون وكيف عندك؟ من والرواح فراقك عىل قلبي
ولكن بينكم، والود الصفاء ويحصل ويََروك، وتراهم أهيل، عىل وتسلِّم تأتي أن فضلك من
لهم، شكرتك ملا عظيمة محبة أحبوك قد عمي وبنات وأمي أخي أن الزمان ملك يا اعلم
ينظروك أن فرييدون عليه. ونسلِّم بامللك نجتمع حتى عندك من بالدنا إىل نروح ما وقالوا:

مرادي. هو هذا فإن وطاعة، سمًعا امللك: لها فقال بك. ويأتنسوا
بالقيام إليه فبادروا سالم؛ بأحسن عليهم وسلََّم إليهم وسار مقامه من قام إنه ثم
معهم وأقام املائدة، عىل معهم وأكل القرص، يف معهم وجلس مقابلة، أحسن وقابلوه
امللك بخاطر فأخذوا ومحلهم، بالدهم إىل التوجه أرادوا ذلك بعد ثم يوًما. ثالثني مدة
وبعد اإلكرام. غاية امللك أكرمهم أن بعد عندهما من ساروا ثم البحرية، جلناز وامللكة
تمامه، يف البدر كأنه غالًما فوضعت الوضع، أوان وجاء حملها أيام جلناز استوفت ذلك
األفراح فأقاموا عمره، يف بنت وال بولد ُرِزق ما ألنه الرسور؛ غاية بذلك للملك فحصل
امللكة أم حرضت السابع اليوم ويف والهناء، الرسور غاية يف وهم أيام، سبعة مدة والزينة
الصباح شهرزاد وأدرك وضعت. قد جلناز أن علموا ملا الجميع عمها وبنات وأخوها جلناز،

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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وفرح امللك قابلهم أهلها، إليها وجاء وضعت ملا جلناز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بمعرفتكم. أنتم وتسموه تحرضوا حتى ولدي ي أسمِّ ما قلت أنا لهم: وقال بقدومهم،
صالح، خاله عىل الغالم عرضوا إنهم ثم االسم، هذا عىل جميًعا واتفقوا باسم، بدر ْوه فسمَّ
من به خرج ثم وشماًال، يمينًا القرص يف وتمىش بينهم، من به وقام يديه، عىل فحمله
ولده أخذ امللك رآه فلما امللك، عني عن خفي حتى ومىش املالح، البحر به ونزل القرص
هذه عىل جلناز رأته فلما وينتحب، يبكي وصار منه يئس البحر، قاع يف عنه وغاب
منك، أكثر ولدي أحبُّ فأنا ولدك؛ عىل تحزن وال تخف ال الزمان، ملك يا له: قالت الحالة،
أنه أخي علم ولو الغرق، من عليه تخَش وال البحر من تباِل فال أخي مع ولدي وإن
هللا شاء إن سامًلا بولدك يأتيك الساعة هذه ويف فعله، الذي فعل ما رضر للصغري يحصل
ومعه الصغري، خال منه وطلع واضطرب، اختبط قد والبحر إال ساعة غري يكن فلم تعاىل.
ووجهه ساكت وهو يديه عىل والصغري إليهم وصل أن إىل البحر من وطار سامًلا، امللك ابن

تمامه. ليلة يف كالقمر
به نزلُت ملَّا رضًرا ولدك عىل خفت لعلك له: وقال امللك، إىل نظر الصغري خال إن ثم
فقال . قطُّ منه يسلم أنه ظننت وما عليه، خفت سيدي يا نعم فقال: معي؟ وهو البحر يف
سليمان خاتم عىل املكتوبة األسماء عليه وقرأنا نعرفه، بكحٍل لناه كحَّ إنَّا الرب، ملك يا له:
عليه تَخْف فال لك، ذكرُت ما به صنعنا عندنا ُولِد إذا املولود فإن السالم، عليهما داود بن
نميش الرب يف أنتم تمشون ومثلما فيها، نزل إذا البحار سائر من وال الخنق، وال الغرق، من
منها فنزل ونثرها، ختامها ففضَّ مختومة، محفظة جيبه من أخرج ثم البحر. يف نحن
وثالثمائة الزمرد، من قضيب وثالثمائة والجواهر، اليواقيت أنواع سائر من منظومة جواهر
والقمر، الشمس نور من أضوأ نورها النعام، بيض قدر هي التي الكبار الجواهر من قصبة
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؛ قطُّ بهدية أتيناك ما ألننا إليك؛ مني هدية واليواقيت الجواهر هذه الزمان، ملك يا وقال:
بها، اتصلت رأيناك فلما خربًا، وال أثًرا لها نعرف وال جلناز موضع نعلم كنا ما ألننا
إن بمثلها نأتيك األيام من قليل كل وبعد الهدية، بهذه أتيناك واحًدا شيئًا كلنا رصنا وقد
جيدها ونعرف الرب، يف الحىص من أكثر عندنا واليواقيت الجواهر هذه ألن تعاىل؛ هللا شاء
الجواهر تلك إىل امللك نظر فلما علينا. سهلة وهي ومواضعها، طرقها وجميع ورديئها
ملكي. تعادل الجواهر هذه من جوهرة إن وهللا وقال: لبه، وحار عقله، اندهش واليواقيت
من استحيت أنا لها: وقال جلناز، امللكة إىل ونظر البحري، صالح فضل شكر امللك إن ثم
فشكرت األرض. أهل عنها يعزُّ التي السنية الهدية بهذه وهاداني عيلَّ ل تفضَّ ألنه أخيك؛
وشكرك سبق، قد حقٌّ علينا لك الزمان، ملك يا أخوها: فقال فعل، ما عىل أخاها جلناز
الشاعر: قال وقد زادك، وأكلنا منزلك، ودخلنا أختي، إىل أحسنت قد ألنك وجب؛ قد علينا

ِم ال��تَّ��نَ��دُّ َق��بْ��َل ال��نَّ��ْف��َس َش��َف��يْ��ُت ِب��َس��ْع��ِدي َص��بَ��ابَ��ًة بَ��َك��يْ��ُت َم��بْ��َك��اَه��ا َق��بْ��َل َف��َل��ْو
ِم ِل��ْل��ُم��تَ��َق��دِّ اْل��َف��ْض��ُل َف��ُق��ْل��ُت بُ��َك��اَه��ا اْل��بُ��َك��ا ِل��ي َف��َه��يَّ��َج َق��بْ��ِل��ي بَ��َك��ْت َوَل��ِك��ْن

قدرنا ما وجوهنا، عىل سنة ألف الزمان ملك يا خدمتك يف وقفنا ولو صالح: قال ثم
هو امللك عند صالح وأقام بليًغا، شكًرا امللك فشكره قليٌل. حقك يف ذلك وكان نكافئك، أن
امللك يدي بني األرض وقبََّل قام جلناز أخا صالًحا إن ثم يوًما، أربعني عمه وبنات وأمه
علينا ْلَت تفضَّ قد الزمان، ملك يا صالح: فقال صالح؟ يا تريد ما له: فقال أخته، زوج
وبالدنا أهلنا إىل اشتقنا قد فإننا إذنًا، وتعطينا علينا تتصدق أن إحسانك من واملراد
أختي، ابن عن وال أختي عن وال خدمتك، عن ننقطع بقينا ما ونحن وأوطاننا، وأقاربنا
البحر، يف ُربِّينا قد ونحن نعمل كيف ولكن فراقكم، لقلبي يطيب ما الزمان ملك يا فوهللا
البحري صالًحا وودََّع قدميه، عىل قائًما نهض كالمه امللك سمع فلما الرب؟ لنا يطيب وما
أبًدا، نقطعكم وال عندكم نكون قريب عن له: قالوا ثم للفراق، وتباكوا عمه، وبنات وأمه
وغابوا فيه صاروا حتى البحر وقصدوا طاروا إنهم ثم نزوركم. األيام من قليل كل وبعد
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من تباكوا وجلناز امللك ودَّعوا ملا البحرية جلناز أقارب أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
جلناز إىل امللك فأحسن العني، عن وغابوا البحر يف ونزلوا طاروا إنهم ثم فراقهم، أجل
أمه عم وبنات وخالته وجدته خاله وكان حسنًا، منشأ الصغري ونشأ زائًدا، إكراًما وأكرمها
يرجعون ثم والشهرين، الشهر عنده ويقيمون امللك، محل يأتون األيام من قليل كل بعد
خمسة عمره صار أن إىل وجماًال، ُحْسنًا السن بزيادة يزداد الولد يزل ولم أماكنهم، إىل
والنحو واألخبار والقراءة الخط تعلََّم وقد واعتداله، وقدِّه كماله يف فريًدا وكان عاًما، عرش
أوالد إليه يحتاج ما وسائر الفروسية، وتعلََّم بالرمح اللعب وتعلََّم بالنشاب، والرمي واللغة
ذلك بمحاسن حديث وله إال والنساء الرجال من املدينة أهل أوالد من أحٌد يَبَْق ولم امللوك،

الشاعر: قول بمضمون ُمتَِّصًفا والكمال، الجمال بارع كان ألنه الصبي؛

��اِح تُ��فَّ َع��َل��ى َس��بَ��ٍج ِم��ْن َس��ْط��َريْ��ِن لُ��ْؤلُ��ٍؤ ِف��ي ِب��َع��نْ��بَ��ٍر اْل��ِع��ذَاُر َك��تَ��َب
ال��رَّاِح ِف��ي َال اْل��َوَج��نَ��اِت ِف��ي ��ْك��ُر َوال��سُّ َرنَ��ْت إِذَا اْل��ِم��َراِض اْل��َح��َدِق ِف��ي اْل��َق��تْ��ُل

الدولة وأرباب واألمراء الوزير أحرض امللك إن ثم عظيمة، محبة يحبه امللك فكان
أبيه، بعد عليهم ملًكا باسم بدر يجعلون أنهم الوثيقة األيمان وحلَّفهم اململكة، وأكابر
لطيف وكان العاَلم، حق يف ُمْحِسنًا امللك وكان بذلك. وفرحوا الوثيقة، األيمان له فحلفوا
هو يوم ثاني يف ركب امللك إن ثم للناس. املصلحة فيه بما إال يتكلَّم ال خري محرض الكالم
القرص قاربوا فلما ورجعوا، املدينة يف مشوا العساكر، وجميع األمراء وسار الدولة، وأرباب
الغاشية يحملون الدولة وأرباب األمراء وسائر هو وصار ولده، خدمة يف امللك ترجل
سائرين يزالوا فلم ساعًة، الغاشية يحمل الدولة وأرباب األمراء من واحد كل فصار قدامه،
وأجلسوه واألمراء هو أبوه فحضنه َل، ترجَّ ثم راكب وهو القرص دهليز إىل وصلوا أن إىل
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وعزل الناس، بني حكم باسم بدر إن ثم قدامه. األمراء وكذلك أبوه ووقف امللك، رسير عىل
ودخل امللك، رسير عن قام ثم الظهر، قريب إىل الحكومة يف واستمر العادل، ووىلَّ الظالم
يديه بني وامللك أمه رأته فلما القمر، كأنه وهو التاج رأسه وعىل البحرية جلناز أمه عىل
األعداء، عىل والنرص البقاء بطول ولوالده له ودعت بالسلطنة وهنَّأته وقبَّلته إليه قامت
إىل وصل حتى يديه بني واألمراء ركب العرص وقت كان وملا واسرتاح، والدته عند فجلس
والناس القرص إىل رجع ثم دولته، وأرباب أبيه مع العشاء وقت إىل بالسالح ولعب امليدان
بني للحكومة يقعد رجع وإذا امليدان، إىل يركب يوم كل يف وصار يديه، بني جميعهم
يركب صار ذلك وبعد كاملة، سنة مدة كذلك يزل ولم والفقري، األمري بني وينصف الناس
واالطمئنان باألمان وينادي حكمه، تحت التي واألقاليم البلدان يف ويدور والقنص للصيد
الناس. بني والعدل والشجاعة العز يف زمانه أهل أوحد وكان امللوك، تفعل ما ويفعل
دار إىل باالنتقال وأحسَّ قلبه فخفق األيام، من يوًما مرض باسم بدر امللك والد أن فاتفق
اه ووصَّ بالرعية، اه ووصَّ ولده، فأحرض املوت، عىل أرشف حتى املرض به ازداد ثم البقاء،
ثاني ولده طاعة عىل وعاَهَدهم وحلَّفهم، األتباع وبجميع دولته، أرباب وبسائر بوالدته،
تعاىل، هللا رحمة إىل وتُويفِّ قالئل أياًما ذلك بعد مكث ثم باأليمان، منهم واستوثق مرة،
له وعملوا الدولة، وأرباب والوزراء واألمراء جلناز وزوجته باسم بدر ولده عليه فحزن
وأمها جلناز أخو صالح وأتى كامًال، شهًرا عزائه يف قعدوا إنهم ثم فيها، ودفنوه تربة
الغالم هذا خلََّف فقد مات امللك كان إن جلناز، يا وقالوا: امللك، يف وعزوهم عمها، وبنات
شهرزاد وأدرك الكارس. األسد النظري العديم هو وهذا مات، ما مثله خلََّف وَمن املاهر،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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إن لها: قالوا عمها وبنات وأمها صالًحا جلناز أخا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم الزاهر. والقمر الكارس، األسد النظري، العديم الغالم هذا خلف فقد مات، قد امللك كان
بالحزن بأس ال ملك، يا له: وقالوا باسم، بدر امللك عىل دخلوا واألكابر الدولة أرباب إن
عىل بالحزن وخاطرنا خواطرك تشغل فال للنساء، إال يصلح ال الحزن ولكن امللك، عىل
ذلك وبعد وسلوه، الطفوه إنهم ثم مات. ما مثلك خلف وَمن وخلفك، مات قد فإنه والدك،
مرصعة الذهب من منسوجة فاخرة بدلة لبس الحمام من خرج فلما الحمام، أدخلوه
أشغال وقىض ملكه، رسير عىل وجلس رأسه عىل امللك تاج ووضع والياقوت، بالجواهر
حبٍّا الناس فأحبه األمري، من حقه للفقري وأخذ القوي، من الضعيف وأنصف الناس
فطاب البحرية، أهله تزوره قليلة مدة كل وبعد كاملة، سنة مدة كذلك يزل ولم شديًدا،
من ليلة دخل خاله أن فاتفق مديدة، مدة الحالة هذه عىل يزل ولم عينه. وقرت عيشه
أخي، يا له: وقالت جانبها، إىل وأجلسته واعتنقته له فقامت عليها، وسلم جلناز عىل الليايل
وحظ بخري طيبون إنهم أختي، يا لها: فقال عمي؟ وبنات والدتي وحال حالك كيف
فأكل، األكل من شيئًا له قدمت إنها ثم وجهك. إىل النظر إال عليهم ينقص وما عظيم،
وفروسيته واعتداله، وَقدَّه وجماله، وُحْسنه باسم بدر امللك وذكروا بينهما، الحديث ودار
يف ويتحدثان يذكرانه وخاله أمه سمع فلما متكئًا، باسم بدر امللك وكان وأدبه، وعقله
ولدك عمر إن جلناز: ألخته صالح فقال حديثهما، يسمع وصار نائم أنه أظهر شأنه،
أزوِّجه أن فأريد ولد، له يكن ولم أمر له يجري أن ونخاف ج، يتزوَّ ولم عاًما، عرش سبعة
أعرفهن. فإني يل اذكرهن جلناز: فقالت وجماله. حسنه يف تكون البحر ملكات من بملكة
بَمن إال أزوجه وال لولدي هذه أرىض ما تقول: وهي واحدة، بعد واحدة لها يعدهن فصار
والنسب. والحسب وامللك واملروءة واألدب والدين والعقل والجمال الُحْسن يف مثله تكون
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مائة من أكثر لك عددت وقد البحرية، امللوك بنات من واحدة أعرف بقيت ما لها: فقال
فجسته ال؟ أم نائم ابنك هل أختي يا انظري ولكن منهن، واحدة يعجبك ما وأنت بنت
بنومه؟ قصدك وما الحديث؟ من عندك فما نائم، إنه له: فقالت النوم، آثار عليه فوجدت
أن وأخاف البنك، تصلح البحر بنات من بنتًا تذكَّرت قد أني اعلمي أختي، يا لها: فقال
فيتعب إليها، الوصول يمكننا ال وربما بمحبتها، قلبه فيتعلَّق منتبًها ولدك فيكون أذكرها

الشاعر: قال وقد بذلك، شغل لنا ويصري دولته، وأرباب ونحن هو

َواِس��َع��ا بَ��ْح��ًرا َص��اَر تَ��َح��كَّ��َم َف��ِإذَا َم��َج��اَج��ًة يَ��ُك��وُن َم��ا ُل أَوَّ اْل��ِع��ْش��ُق

أعرف فأنا اسمها؟ وما البنت؟ هذه شأن ما يل قل له: قالت كالمه، أخته سمعت فلما
أرصف أني ولو أبيها، من خطبتها له تصلح رأيتها فإذا وغريهم، ملوك من البحر بنات
أخاف فقال: نائم. ولدي فإن شيئًا تخَش وال بها، فأخربني عليها، يدي تملكه ما جميع

الشاعر: قال وقد يقظان، يكون أن

أَْح��يَ��انَ��ا اْل��َع��يْ��ِن َق��بْ��َل تَ��ْع��َش��ُق َواْألُذُْن ذُِك��َرْت أَْوَص��اُف��ُه ِع��نْ��َدَم��ا َع��ِش��ْق��تُ��ُه

البنك يصلح ما أختي يا وهللا فقال: أخي. يا تخف وال وأوجز قل جلناز: له فقالت
والكمال، والبهاء والجمال، الُحْسن يف مثله وهي السمندل، امللك بنت جوهرة امللكة إال
وجمال، ُحْسن ذات ألنها منها؛ شمائل أحىل وال ألطف الرب يف وال البحر يف يوجد وال
ثقيل، وردف أحور، وطرف الجوهر، كأنه وشعر أزهر، وجبني أحمر وَخدٍّ واعتدال، وَقدٍّ
غصن يغار خطرت وإن والغزالن، املها تخجل التفتت إن جميل، ووجه نحيل، وخرص
ليِّنة املراشف عذبة نظر، َمن كلَّ وتسبي والقمر الشمس تخجل أسفرت وإذا البان،
عديدة، مراًرا رأيتها إني وهللا أخي، يا صدقت له: قالت أخيها كالم سمعت فلما املعاطف.
اليوم ويل البُْعد، ملوجب ببعضنا معرفة اليوم لنا وليس صغار، ونحن صاحبتي وكانت
كالمهما، باسم بدر سمع فلما هي. إال لولدي يصلح ما وهللا رأيتها، ما عاًما عرش ثمانية
امللك بنت جوهرة وهي صالح، ذكرها التي البنت وصف يف آِخره إىل أوله من قااله ما وفهم
النار، لهيب أجلها من قلبه يف وصار نائم، أنه لهم وأظهر بالسماع، عشقها السمندل،
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك قرار. وال ساحل له يُدَرك ال بحٍر يف وغرق

املباح.
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جلناز وأمه صالح خاله كالم سمع ملا باسم بدر امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يُدَرك ال بحٍر يف وغرق النار، لهيب أجلها من قلبه يف صار السمندل، امللك بنت وصف يف
ملوك يف ما أختي يا وهللا وقال: جلناز أخته إىل نظر صالًحا إن ثم قرار. وال ساحل له
حتى الجارية هذه بحديث ولدك تُْعِلمي فال منه، سطوًة أقوى وال أبيها، من أحمق البحر
البنك يزوجها ولم نا ردَّ وإْن تعاىل، هللا حمدنا بإجابتها أنعم فإن أبيها، من له نخطبها
الذي الرأي ِنْعَم قالت: صالح، أخيها كالم جلناز سمعت فلما غريها. ونخطب نسرتيح
امللكة عشق من النار لهيب قلبه يف باسم بدر وامللك الليلة تلك وباتا سكتا إنهما ثم رأيته.
عىل حبها من صار أنه مع خربها، من شيئًا لخاله وال ألمه يقل ولم حديثه، وكتم جوهرة،
الرشاب ورشبا خرجا ثم واغتسال، الحمام وخاله هو امللك دخل أصبحوا فلما الجمر. مقايل
أيديهم، غسلوا ثم اكتفوا، حتى وخاله وأمه باسم بدر امللك فأكل الطعام، أيديهم بني وقدموا
عزمت قد إذنكما، عن جلناز: وأمه باسم بدر للملك وقال قدميه، عىل صالح قام ذلك وبعد
انتظاري. يف وهم عيلَّ، مشغول وخاطرهم أيام، مدة عندكم يل فإن الوالدة، إىل الرواح عىل
قم قال: إنه ثم كالمه، فامتثل اليوم. هذا عندنا اقعد صالح: لخاله باسم بدر امللك فقال
فجلس ويتنزهان يتفرجان وصارا البستان إىل فذهبا البستان، إىل بنا واخرج خايل يا بنا
من صالح خاله قاله ما فتذكر وينام، يسرتيح أن وأراد مظلة، شجرة تحت باسم بدر امللك
البيتني: هذين وأنشد غزار، بدموع فبكى والجمال؛ الُحْسن من فيها وما الجارية، وصف

تَ��ْض��َط��ِرُم َواْألَْح��َش��اءُ اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َوال��نَّ��اُر ُم��تَّ��ِق��ٌد ال��نَّ��اِر َوَل��ِه��ي��ُب ِل��ي ِق��ي��َل َل��ْو
ُه��ُم ُق��ْل��ُت اْل��َم��اءِ ُزَالِل ِم��ْن ُش��ْربَ��ٌة أَْم تُ��َش��اِه��َدُه��ْم أَْن إَِل��يْ��َك أََح��بُّ أَُه��ْم
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البيتني: هذين وأنشد وبكى، وأنَّ شكا ثم

أَْج��َم��ْل ُه��َو بَ��ْل ��ْم��ِس َك��ال��شَّ َوْج��ٍه ذَاِت أُنْ��ٍس َظ��بْ��يَ��ِة ِع��ْش��ِق ِم��ْن ُم��ِج��ي��ِري َم��ْن
��َم��نْ��َدْل ال��سَّ ِب��نْ��ِت ِب��ُح��بِّ َف��تَ��َل��ظَّ��ى ُم��ْس��تَ��ِري��ًح��ا ُح��بِّ��َه��ا ِم��ْن َق��ْل��ِب��ي َك��اَن

وال هللا، رسول محمد هللا إال إله ال وقال: يد عىل يًدا دق مقاله، صالح خاله سمع فلما
وأمك أنا به تكلمت ما ولدي يا سمعت هل له: قال ثم العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول
عىل وعشقتها خايل، يا نعم باسم: بدر فقال ألوصافها؟ وِذْكرنا جوهرة امللكة حديث من
فقال عنها. صرب يل وليس بها قلبي تعلََّق وقد الكالم، من قلتم ما سمعت حني السماع
وأخطب معي آخذك أني يف واستأذنها بالقضية، ونعلمها أمك إىل نرجع دعنا ملك، يا له:
إذنها غري من ورست أخذتك إن أخاف ألني وأنت؛ أنا وأرجع نودِّعها ثم جوهرة، امللكة لك
يف السبب كنت أني كما فراقكما يف السبب أكون ألني معها؛ الحق ويكون عيلَّ تغضب أن
فيفسد أحوالهم، وينظر يسوسهم َمن عندهم وليس ملك، بال املدينة وتبقى منَّا، افرتاقها
له: قال صالح خاله كالم باسم بدر سمع فلما يدك. من امُلْلك ويخرج اململكة، أمر عليك
أرجع فال ذلك، من تمكني لم ذلك يف وشاورتها أمي إىل رجعت متى أني خايل يا اعلم
فلما أرجع. ثم أعلمها وال معك أروح له: وقال خاله قدام وبكى أبًدا. أشاورها وال إليها
إن ثم حال. كل عىل تعاىل باهلل استعنُت وقال: أمره، يف حار أخته ابن كالم صالح سمع
بل أمه، إىل يرجع أن يحب ال أنه وعلم الحالة، هذه عىل أخته ابن رأى ملا صالًحا خاله
امللك وناَوَل تعاىل، هللا أسماء من أسماء عليه منقوًشا خاتًما إصبعه من أخرج معه؛ يروح
دواب رش ومن غريه، ومن الغرق من تأمن إصبعك يف هذا اجعل له: وقال إياه، باسم بدر
إنهما ثم إصبعه، يف وجعله صالح خاله من الخاتَم باسم بدر امللك فأخذ وحيتانه. البحر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك البحر. يف غطسا
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سارا، البحر يف غطسا ملا صالًحا وخاله باسم بدر امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قاعدة، وهي أمه أم جدته فرأته فدخاله، صالح قرص إىل وصال حتى سائرين يزاال ولم
وقبَّلت واعتنقته إليه قامت جدته رأته فلما أيديهم، قبََّال عليهم دخال فلما أقاربها، وعندها
طيبة لها: قال جلناز؟ أمك خلفت كيف ولدي، يا مبارك قدوم له: وقالت عينيه، بني ما
وبني بينه وقع بما أمه أخرب صالًحا إن ثم عمها. بنات وعىل عليك تسلم وهي وعافية، بخري
وقص السماع، عىل السمندل امللك بنت جوهرة امللكة عشق باسم بدر امللك وأن جلناز، أخته
فلما ويتزوجها. أبيها من ليخطبها إال أتى ما أنه وقال: آخرها، إىل أولها من القصة لها
واغتمت، وانزعجت شديًدا، غيًظا عليه اغتاظت صالح كالم باسم بدر امللك جدة سمعت
أختك؛ ابن قدام السمندل امللك بنت جوهرة امللكة بِذْكر أخطأت لقد ولدي، يا له: وقالت
جوهرة بابنته بخيل السطوة، شديد العقل، قليل جبَّار أحمق السمندل امللك أن تعلم ألنك
ردهم بل منهم، بأحد يَْرَض ولم فأَبَى منه، خطبوها البحر ملوك سائر فإن خطابها، عىل
نخطبها أن ونخاف غريهما. يف وال الجمال يف وال الُحْسن يف لها أكفاء أنتم ما لهم: وقال
فلما الخاطر. مكسورين فنرجع مروءة أصحاب ونحن غرينا، ردَّ كما فريدنا أبيها، من
عشق قد باسم بدر امللك فإن العمل؟ يكون كيف أمي، يا لها: قال أمه كالم صالح سمع
جميع أبذل ولو أبيها من نخطبها أن بد ال وقال: جلناز، ألختي ذكرتها ملا البنت هذه

وغراًما. عشًقا فيها يموت بها يتزوج لم إن أنه وزعم ملكي،
كان أباه وأن منها، وأجمل أحسن أختي ابن أن اعلمي ألمه: قال صالًحا إن ثم
آخذ أني عىل عزمت وقد له، إال جوهرة تصلح وال ملكهم، اآلن وهو بأرسهم العجم ملك
بأنه علينا احتجَّ فإن منه، وأخطبها له، تصلح هدية وأحمل وغريها يواقيت من جواهر
علينا احتجَّ وإن منها، أجمل فهو بالجمال علينا احتجَّ وإن ملك، ابن ملك أيًضا فهو ملك
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أكرب ملكه فإن وأعوانًا، أجناًدا وأكثر أبيها، ومن منها مملكًة أوسع فهو اململكة بسعة
ألني تذهب؛ روحي أن ولو أختي، ابن حاجة قضاء يف أسعى أن بد وال أبيها، ملك من
تعاىل وهللا بها، زواجه يف أسعى عشقها، بحار يف رميته ومثلما القضية، هذه سبب كنت
كلَّْمتَه، إذا الكالم عليه تغلظ أن وإياك تريد، ما افعل أمه: له فقالت ذلك. عىل يساعدني
لها: فقال أحد. قدَر يعرف ال ألنه بك؛ يبطش أن وأخاف وسطوته، حماقته تعرف فإنك
وقضبان واليواقيت، الجواهر من مآلنني جرابني معه وأخذ نهض إنه ثم والطاعة. السمع
أخته وابن هو بهم وسار لغلمانه، لهما وحمَّ األحجار، سائر من املعادن ونفائس الزمرد،
بني األرض قبَّل دخل فلما له؛ فأذن عليه، الدخول يف واستأذن السمندل، امللك قرص إىل
وأمره اإلكرام، غاية وأكرمه إليه قام السمندل امللك رآه فلما سالم، بأحسن وسلم يديه
صالح، يا أوحشتنا مبارك، قدوم امللك: له قال الجلوس، به استقر فلما فجلس، بالجلوس
األرض وقبََّل فقام لك. أقضيها حتى بحاجتك فأخربني إلينا؟ أتيَت إنك حتى حاجتك ما
الذي الرضغام واألسد الهمام، امللك وإىل هللا إىل حاجتي الزمان، ملك يا وقال: مرة، ثاني
والعفو واإلحسان، بالجود والبلدان األقاليم يف خربه وشاع الركبان، سارت ذكره بمحاسن
قدام ونثرها وغريها، الجواهر منهما وأخرج الجرابني، فتح إنه ثم واالمتنان. والصفح
قلبي وتجرب عيلَّ ل وتتفضَّ هديتي، تقبل عساك الزمان، ملك يا له: وقال السمندل، امللك
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له: وقال السمندل، امللك إىل الهدية قدَّم ملا صالًحا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ألي السمندل: امللك له قال مني. بقبولها قلبي ويجرب عيلَّ، يتفضل أن امللك من القصد
قضائها عىل قادًرا كنُت فإن بحاجتك، وأخربني قصتك يل قل الهدية؟ هذه يل أهديَت سبب
يكلف فال قضائها عن عاجًزا كنُت وإن تعب، إىل أحوجك وال الساعة هذه يف لك قضيتها
أنت حاجتي إن الزمان، ملك يا وقال: مرات، ثالث األرض وقبََّل فقام وسعها. إال نفًسا هللا
مجنونًا أكن ولم مشقة، امللك أكلف ولم مالكها، وأنت حوزك تحت وهي قضائها، عىل قادر
فَسْل تُطاع أن أردَت إذا قال: الحكماء فبعض عليه، يقدر ال يشء يف امللك أخاطب حتى
فقال عليها. قادر هللا حفظه امللك فإن طلبها، يف جئُت التي حاجتي فأما يُستطاع. ا عمَّ
أني اعلم الزمان، ملك يا له: فقال مرادك. واطلب قضيتك وارشح حاجتك، اسأل امللك: له
فال موالنا، بنت جوهرة امللكة املكنونة، والجوهرة اليتيمة، الدرة يف راغبًا خاطبًا أتيتَُك قد
استهزاءً قفاه عىل استلقى حتى ضحك كالمه، امللك سمع فلما قاصدك. امللك أيها تخيِّب
تنطق وال بسداد، إال تسعى ال فاضًال وشابٍّا عاقًال رجًال أحسبك كنت صالح، يا وقال: به،
حتى الجسيم، والخطر العظيم، األمر هذا إىل ودعاك عقلك أصاب الذي وما برشاد، إال
إىل انتهيت أنك قدرك من بلغ وهل واألقاليم؟ البلدان أصحاب امللوك بنات تخطب إنك
فقال الكالم؟ بهذا تواجهني حتى الغاية هذه إىل عقلك نقص وهل العالية؟ الدرجة هذه
بل لها، كفًؤا كنت لنفيس خطبتها ولو لنفيس، أخطبها لم إني امللك، هللا أصلح صالح:
خطبتها ما أنا ولكن ملكنا، اليوَم كنَت وإن البحر، ملوك من ملك أبي أن تعلم ألنك أكثر؛
وإن سطوته، تعرف وأنت شهرمان، امللك وأبوه العجم، أقاليم صاحب باسم بدر للملك إال
بدر فامللك جميلة ابنتك أن َعيَْت ادَّ وإن أعظم، ملك باسم بدر فامللك عظيم ملك أنك زعمت
أجبَت فإن زمانه، فارس فإنه ونسبًا، حسبًا وأفضل صورًة وأحسن منها، أجمل باسم
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فإنك علينا تعاظْمَت وإن محله، يف اليشء وضعَت قد الزمان ملك يا تكن سألتَُك ما إىل
جوهرة امللكة هذه أن امللك أيها تعلم وأنت املستقيم، الطريق بنا سلكت وال أنصفتنا، ما
القرب. أو الزواج من للبنت بد ال يقول: الحكيم فإن الزواج، من لها بد ال امللك موالنا بنت

الناس. سائر من بها أحق أختي ابن فإن زواجها، عىل عزمت كنت فإن
روحه وكادت يذهب، أن عقله وكاد شديًدا، غيًظا اغتاظ صالح، كالم امللك سمع فلما
وتذكر الكالم، بهذا يخاطبني مثلك وهل الرجال، كلب يا له: وقال جسده، من تخرج أن
أختك؟ هي وَمن أنت؟ هو فَمن لها، كفء جلناز أختك ابن إن وتقول: املجالس يف ابنتي
فهل الخطاب، بهذا وتخاطبني الكالم هذا يل تقول حتى أبوه؟ هو وَمن ابنها؟ هو وَمن
العلق. هذا رأس خذوا غلمان، يا وقال: غلمانه، عىل صاح ثم كالب؟ إال إلينا بالنسبة أنتم
باب إىل وصل فلما طالبًا، القرص ولِبَاِب هاربًا، فوىلَّ وطلبوه وجرَّدوها، السيوف فأخذوا
غارقني فارس ألف من أكثر وكانوا وغلمانه، وعشريته وقرابته عمه أوالد رأى القرص
تلك عىل صالًحا رأوا فلما الصفاح، وبيض الرماح، وبأيديهم النضيد، والزرد الحديد، يف
فلما نرصته، إىل أرسلتهم قد أمه وكانت بحديثه، فحدَّثهم الخرب؟ ما له: قالوا الحالة،
سيوفهم، وجرَّدوا خيولهم، عن فرتجلوا السطوة، شديد أحمق امللك أن علموا كالمه سمعوا
شديد وهو هؤالء، عن غافًال مملكته كريس عىل جالًسا فرأوه السمندل، امللك عىل ودخلوا
وبأيديهم رآهم فلما مستعدين، غري وأعوانه وغلمانه خدامه ورأوا صالح، عىل الغيظ
تكن فلم الكالب، هؤالء رءوس خذوا ويلكم، يا وقال: قومه، عىل صاح مجرَّدة السيوف
قد وأقاربه صالح وكان الفرار، إىل وركنوا السمندل، امللك قوم انهزم حتى ساعة غري
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ملا جوهرة إن ثم السمندل، امللك كتفوا وأقاربه صالًحا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بعض إىل هاربًة القرص من فخرجت ُقِتلوا، قد أعوانه وأن أُِرس، قد أباها أن علمت انتبهت
فرَّ الطائفتان هاتان اقتتلت وملا فوقها، واختفت عالية شجرة قصدت إنها ثم الجزائر،
بما فأخربوه حالهم، عن فسألهم باسم بدر فرآهم هاربني، السمندل امللك غلمان بعض
قلبه: يف وقال نفسه، عىل وخاف هاربًا وىلَّ عليه، ُقِبض السمندل امللك أن سمع فلما وقع.
ال وصار طالبًا، وللنجاة هاربًا، فوىلَّ أنا. إال املطلوب وما أجيل، من كانت الفتنة هذه إن
السمندل، امللك بنت جوهرة فيها التي الجزيرة تلك إىل املقادير فساقته يتوجه، أين يدري
مطلوب كل أن يعلم وال بانطراحه الراحة وأراد القتيل، مثل وانطرح الشجرة عند فأتى
الشجرة، نحو برصه رفع فلما التقادير، من الغيب يف له خفي ما أحد يعلم وال يسرتح، لم
خالق سبحان فقال: أرشق، إذا القمر كأنها فرآها إليها فنظر جوهرة، عني يف عينه وقعت
العظيم هللا سبحان قدير، يشء كل عىل وهو يشء كل خالق وهو البديعة، الصورة هذه
السمندل، امللك بنت جوهرة هذه تكون حذري صدقني إن وهللا املصور، البارئ الخالق
هذه فوق واختفت الجزيرة، هذه إىل وأتت هربت، بينهما الحرب بوقوع سمعت ملا وأظنها
أمرها يف متفكًرا صار إنه ثم منها. أحسن فهذه جوهرة امللكة هذه تكن لم وإن الشجرة،
نفسها، من أخطبها فإني هي كانت فإن حالها، عن وأسألها أمسكها أقوم نفسه: يف وقال
أنت؟ َمن املطلوب، غاية يا لجوهرة: وقال قدميه، عىل قائًما فانتصب بغيتي. هو وهذا
ظهر إذا البدر كأنه فرأته باسم، بدر إىل جوهرة فنظرت املكان؟ هذا إىل بك أتى وَمن
الشمائل، مليح يا له: فقالت االبتسام، مليح القوام رشيق وهو األسود، الغمام تحت من
تقاتلوا وجنده صالًحا ألن املكان؛ هذا يف هربت وقد السمندل، امللك بنت جوهرة امللكة أنا
امللكة إن ثم نفيس. عىل خوًفا أنا فهربت جنده، وبعض هو وأرسوه جنده وقتلوا أبي مع
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ولم القتل، من خوًفا هاربة إال املكان هذا إىل أتيت ما وأنا باسم: بدر للملك قالت جوهرة
بأبي. الزمان فعل ما أدِر

الغريب، االتفاق هذا من العجب غاية تعجب كالمها، باسم بدر امللك سمع فلما
سيدتي، يا انزيل لها: وقال إليها نظر إنه ثم أبيها. بأرس غريض نلت أني شك ال وقال:
الحروب، وهذه الفتنة هذه كانت وشأنك شأني وعىل عيناِك، وأرستني هواِك قتيل فإني
أبيك إىل أتى الذي وهو خايل، هو صالًحا وأن العجم، ملك باسم بدر امللك أنا أني واعلمي
االتفاق، عجائب من الوقت هذا يف واجتماعنا ألجلك، ملكي تركت قد وأنا منه، وخطبك
إطالقه، يف صالًحا خايل وأسأل أبيك قرص إىل وأنت أنا أروح حتى عندي وانزيل فقومي
شأن عىل نفسها: يف قالت باسم، بدر كالم جوهرة سمعت فلما الحالل. يف بك ج وأتزوَّ
عن أنا وتشتت وحشمه، ابه حجَّ وقتل أبي، وأَْرس القضية هذه كانت اللئيم، العلق هذا
تمكََّن منه بها ن أتحصَّ حيلة معه أعمل لم فإن الجزيرة؟ تلك إىل مسبية وخرجت قرصي،
خادعته إنها ثم فيه. عليه يُالم ال ِفْعله كان مهما والعاشق عاشق ألنه غرضه؛ ونال مني
ونور سيدي يا له: وقالت املكائد، من له أضمرته ما يدري ال وهو الخطاب، ولني بالكالم
شهرزاد وأدرك سيدتي. يا نعم لها: فقال جلناز؟ امللكة ابن باسم بدر امللك أنت هل عيني،
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باسم: بدر للملك قالت السمندل امللك بنت جوهرة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فقالت: سيدتي. يا نعم لها: قال جلناز؟ امللكة ابن باسم بدر امللك سيدي يا أنت هل
منك أحسن يريد كان إن غربة له ردَّ وال قلبًا، له جرب وال عنه، ملكه وأزال أبي هللا قطع
ملك يا له: قالت ثم والتدبري. العقل قليل إنه وهللا الظريفة، الشمائل هذه من وأحسن
وقعُت وقد ذراًعا، أحببتك فأنا شربًا، أحببتني كنت وإن فعل، بما أبي تؤاخذ ال الزمان،
وصارت عندك كانت التي املحبة انتقلت وقد قتالك، جملة من ورصُت هواَك، ك َرشَ يف
وقربت الشجرة فوق من نزلت إنها ثم عندي. ما معشار إال منها عندك بقي وما عندي،
باسم بدر امللك رأى فلما تُقبِّله، وصارت صدرها إىل وضمته واعتنقته إليه وأتت منه
يضمها وصار بها ووثق عشقته، أنها وظنَّ بها، غرامه واشتدَّ لها، محبته ازدادت فعلها
عليه أنت ما معشار ربع صالح خايل يل يصف لم وهللا ملكة، يا لها: قال إنه ثم ويُقبِّلها،
صدرها إىل ضمته جوهرة إن ثم قرياًطا. وعرشين أربعة من قرياط ربع وال الجمال، من
إىل البرشية الصورة هذه من اخرج له: وقالت وجهه، يف وتفلت يُفَهم، ال بكالم وتكلمت
حتى كالمها تمَّ فما والرجلني. املنقار أحمر الريش، أبيض الطيور، أحسن طائر صورة
عىل ووقف وانتفض الطيور، من يكون ما أحسن طائر صورة إىل باسم بدر امللك انقلب
فنظرت مرسينة، ى تُسمَّ جواريها من جارية عندها وكان جوهرة، إىل ينظر وصار رجليه،
خريًا، هللا جزاه فال لقتلته، خاله عند أسريًا أبي كون من أخاف لوال وهللا وقالت: إليها
واذهبي خذيه جارية يا ولكن رأسه، تحت من كلها الفتنة فهذه علينا، قدومه أشأم فما
وأوصلته الجارية فأخذته عطشانًا. يموت حتى هناك واتركيه املعطشة، الجزيرة إىل به
الُحْسن هذا صاحب إن وهللا نفسها: يف قالت ثم عنده، من الرجوع وأرادت الجزيرة إىل
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إىل به وأتت املعطشة، الجزيرة من أخرجته إنها ثم عطشانًا. يموت أن يستحق ال والجمال
لها: وقالت سيدتها، إىل ورجعت فيها فوضعته واألنهار، واألثمار األشجار كثرية جزيرة

املعطشة. الجزيرة يف وضعته قد
فإنه باسم، بدر امللك خال صالح أمر من كان ما وأما باسم، بدر أمر من كان ما هذا
جوهرة طلب قد أرسه، تحت وصار وخدمه أعوانه وقتل السمندل امللك عىل احتوى ملا
بدر امللك أختي ابن أين أمي، يا وقال: أمه عند قرصه إىل فرجع يجدها، فلم امللك بنت
تقاتلت أنك بلغه ملا فإنه ذهب، أين أعرف وال علم به يل ما وهللا ولدي، يا فقالت: باسم؟
أمه كالم صالح سمع فلما وهرب. فزع والقتال، الحروب بينكم وَجَرْت السمندل، امللك مع
يهلك أن وأخاف باسم، بدر امللك يف فرطنا قد إننا وهللا أمي، يا وقال: أخته ابن عىل حزن
من لنا فيحصل جوهرة، امللك ابنة به تقع أو السمندل، امللك جنود من أحد به يقع أو
األعوان خلفه بعث إنه ثم إذنها. بغري أخذته قد ألني خري؛ منها لنا يحصل وال خجل، أمه
صالًحا امللك أعلموا فرجعوا خرب، عىل له يقفوا فلم وغريه، البحر جهة إىل والجواسيس

باسم. بدر امللك عىل صدره ضاق وقد وغمه، همه فزاد بذلك
جلناز أمه أمر من كان ما وأما صالح، وخاله باسم بدر امللك أمر من كان ما هذا
وأبطأ إليها، يرجع فلم انتظرته صالح خاله مع باسم بدر ابنها نزل ملا فإنها البحرية،
أمها، وأتت البحر يف ونزلت قامت إنها ثم انتظاره، يف عديدة أياًما فقعدت عنها، خربه
أمها سألت إنها ثم عمها، بنات وكذلك واعتنقتها، وقبَّلتها إليها قامت أمها نظرتها فلما
يواقيت أخذ قد خاله إن ثم وخاله، هو أتى قد بنتي، يا لها: فقالت باسم، بدر امللك عن
أخيك عىل َد وشدَّ يُِجبْه فلم ابنته، وخطب السمندل امللك إىل وإياه هو بها وتوجه وجواهر
السمندل، امللك وبني بينهم الحرب ووقعت فارس، ألف نحو أخيك إىل فأرسلُت الكالم، يف
ولدك، الخرب ذلك فبلغ السمندل، امللك وأرس وجنوده، أعوانه وقتل عليه، أخاك هللا فنرص
نسمع ولم ذلك بعد إلينا يَُعْد ولم اختيارنا، بغري عندنا من فهرب نفسه عىل خاف فكأنه
اململكة كريس عىل جالس أنه فأخربتها صالح، أخيها عن سألتها جلناز أن ثم خربًا. له
اململكة وعىل ولدك، عىل بالتفتيش الجهات جميع إىل أرسل وقد السمندل، امللك محل يف
عىل غضبها واشتدَّ شديًدا، حزنًا ولدها عىل حزنت أمها، كالم جلناز سمعت فلما جوهرة.
إني أمي، يا قالت: إنها ثم إذنها. غري من البحر به ونزل ولدها، أخذ لكونه صالح أخيها
أبطأُت إن وأخىش اململكة، أهل من أحًدا أعلمُت وما أتيتكم، ألني لنا؛ الذي امللك عىل خائفة
وأسوس أرجع أني السديد والرأي أيدينا، من اململكة وتخرج علينا، امُلْلك يفسد أن عليهم
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حصل إن فإنه أمره، يف تتهاونوا وال ولدي تنسوا وال ولدي، أمَر لنا هللا يدبر أن إىل اململكة
وكرامة حبٍّا فقالت: بحياته. إال ألتذُّ وال به، إال الدنيا أرى ال ألني محالة؛ ال هلكُت رضر له
عليه، يفتش َمن أرسلت أمها إن ثم وغيبته. فراقه من عندنا ما عىل تسأيل ال بنتي، يا
شهرزاد وأدرك الدنيا. بها ضاقت وقد اململكة، إىل العني باكية القلب حزينة أمه ورجعت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح

89





٧٥٠ الليلة كانت فلام

قد مملكتها، إىل أمها عند من رجعت ملا جلناز امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
باسم، بدر امللك أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا أمرها. واشتد صدرها، ضاق
دعيه لها: وقالت املعطشة، الجزيرة إىل جاريتها مع وأرسلته جوهرة امللكة سحرته ملا فإنه
وأنهار، أشجار ذات مثمرة خرضاء جزيرة يف إال الجارية تضعه لم عطشانًا، يموت فيها
صورة يف وهو ولياٍل، أيام مدة كذلك يزل ولم األنهار، من ويرشب الثمار من يأكل فصار
الجزيرة تلك يف األيام من يوم ذات هو فبينما يطري. كيف وال يتوجه، أين يعرف ال طائر
يف وهو باسم بدر امللك فرأى به، يتقوَّت شيئًا ليصطاد الصيادين من صياد هناك أتى إذ
فنظر الخاطر، ويدهش الناظر يسبي والرجلني، املنقار أحمر الريش، أبيض طائر صورة
ُحْسنه يف مثله طريًا رأيت وما مليح، الطائر هذا إن نفسه: يف وقال فأعجبه الصياد إليه
إني نفسه: يف وقال املدينة به ودخل واصطاده، عليه الشبكة رمى إنه ثم شكله. يف وال
فقال صياد؟ يا الطائر هذا بكم له: وقال املدينة أهل من واحد فقابله ثمنه. وآخذ أبيعه
يطيب َمن الصياد: له فقال وآكله. أذبحه قال: به؟ تعمل فماذا اشرتيته إذا الصياد: له
املقادر من أكثر فيعطيني امللك إىل أهديه أن أريد إني ويأكله؟ الطائر هذا يذبح أن قلبه
طول يف ألني وجماله؛ ُحْسنه وعىل عليه يتفرج بل يذبحه وال ثمنه، يف أنت تعطينيه الذي
فما فيه رغبت إْن وأنت الرب، صيد يف وال البحر صيد يف مثل رأيت ما صياد وأنا عمري

أبيعه. ال العظيم وهللا وأنا درهًما! ثمنه؟ يف تعطيني ما نهاية
وحمرة وجماله حسنه أعجبه امللك رآه فلما امللك، دار إىل به ذهب الصياد إن ثم
له: وقال الصياد، إىل الخادم فأتى منه، ليشرتيه خادًما إليه فأرسل ورجليه، منقاره
إىل به وتوجه الخادم فأخذه إليه. مني هدية للملك هو بل ال، قال: الطائر؟ هذا أتبيع
األرض وقبََّل فأخذها دنانري، عرشة الصياد وأعطى امللك، فأخذه قاله؛ بما وأخربه امللك،
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عنده وحطَّ وعلَّقه مليح قفص يف ووضعه امللك، قرص إىل بالطائر الخادم وأتى وانرصف،
وهللا أنظره، حتى ه أَْحِرضْ الطائر؟ أين للخادم: قال امللك نزل فلما يرشب، وما يأكل ما
شيئًا، منه يأكل لم عنده األكل رأى وقد امللك، يدي بني ووضعه الخادم به فأتى مليح. إنه
املوائد فأحرضت الطعام بإحضار أمر ثم أطعمه. حتى يأكل ما أدري ال وهللا امللك: فقال
والفواكه والحلويات والطعام اللحم إىل الطري نظر فلما ذلك، من امللك فأكل يديه، بني
وكذلك أكله، من َب وتعجَّ امللك، له فبُِهت امللك، قدام الذي السماط يف ما جميع من أكل
مثل يأكل طريًا رأيت ما عمري واملماليك: الخدام من حوله مَلن امللك قال ثم الحارضون.
فلما ليحرضها، الخادم فمىض عليه، لتتفرج زوجته تحرض أن امللك أمر ثم الطري. هذا
اشرتاه، الذي الطري هذا عىل تتفرجي أن ألجل يطلبك امللك إن سيدتي، يا لها: قال رآها
فيها، ما جميع من وأكل املائدة، عىل وسقط القفص، من طار بالطعام حرضنا ملا فإننا
فلما الزمان. أعاجيب من أعجوبة وهو النظر، مليح فإنه عليه، تفرجي سيدتي يا فقومي
وولَّْت وجهها، غطَّْت َقتْه وتحقَّ الطري إىل نظرت فلما برسعة، أتت الخادم كالم سمعت
الجواري غري عندك وما وجهك، غطَّيِْت يشء ألي لها: وقال وراءها امللك فقام راجعًة،
وإنما بطائر، ليس الطري هذا إن امللك، أيها له: فقالت وزوجك؟ خدمتك يف التي والخدام
كيف تمزحني! ما أكثر ما تكذبني، لها: قال زوجته كالم امللك سمع فلما مثلك. رجل هو
الطري هذا إن ا، حقٍّ إال لك قلُت وما معك، مزحت ما وهللا له: فقالت طائر؟ غري يكون
وأدرك البحرية. جلناز وأمه العجم، بالد صاحب شهرمان امللك ابن باسم بدر امللك هو
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وإنما بطائر، ليس هذا إن للملك: قالت ملا امللك زوجة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
لها: قال البحرية، جلناز وأمه شهرمان امللك ابن باسم بدر امللك وهو مثلك، رجل هو
ثم السمندل. امللك بنت جوهرة امللكة سحرته قد إنه له: قالت الشكل؟ هذا إىل صار وكيف
أبوها يَْرَض فلم أبيها، من جوهرة خطب قد وأنه آخره، إىل أوله من له جرى بما ثَتْه حدَّ
سمع فلما وأرسه. عليه صالح وانترص السمندل، وامللك هو اقتتل صالًحا خاله وأن بذلك،
فقال زمانها. أهل أسحر زوجته امللكة هذه وكانت العجب، غاية َب تعجَّ زوجته كالم امللك
جوهرة، يد تعاىل هللا قطع معذبًا تخليه وال سحره، من تحليه أن عليك بحياتي امللك: لها
باسم بدر يا له: قل زوجته: له قالت ومكرها! خداعها وأكثر دينها أقل وما أقبحها! ما
الخزانة، دخل امللك كالم سمع فلما الخزانة. يدخل أن امللك فأمره الخزانة. هذه ادخل
وتكلََّمْت الخزانة ودخلت ماء، طاسة يدها يف وأخذت وجهها، وسرتت امللك زوجة فقامت
هللا وبحق الكرام، واآليات العظام األسماء هذه بحق له: وقالت يُفَهم، ال بكالٍم املاء عىل
من تخرج أن واآلجال، األرزاق وقاسم األموات، ومحيي واألرض، السموات خالق تعاىل
كالمها يتم فلم عليها. هللا خلقك التي الصورة إىل وترجع فيها، أنت التي الصورة هذه
أحسن األرض وجه عىل ما مليًحا شابٍّا امللك فرآه صورته، إىل ورجع نفضة، انتفض حتى

منه.
هللا، رسول محمد هللا إال إله ال قال: الحالة هذه إىل نظر ملا باسم بدر امللك إن ثم
بالبقاء، له ودعا امللك يدي قبََّل إنه ثم وآجالهم. أرزاقهم وُمقدِّر الخالئق، خالق سبحان
آِخره. إىل أوله من بحديثك حدِّثني باسم، بدر يا له: وقال باسم بدر رأس امللك وقبََّل
باسم، بدر يا له: قال ثم ذلك، من امللك فتعجب شيئًا، منه يكتم ولم بحديثه امللك ثَه فحدَّ
ملك يا له: قال تصنع؟ أن تريد وما رأيك؟ اقتضاه الذي فما السحر، من هللا خلََّصك قد
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إليه، أحتاج ما وجميع خدامك، من وجماعة مركبًا يل ز تجهِّ أن إحسانك من أريد الزمان،
بالحياة والدتي أن أظن وما مني، اململكة تروح أن وأخاف غائب، وأنا طويًال زمانًا يل فإن
يل، جرى ما تدري ال ألنها عيلَّ؛ حزنها من ماتت أنها ظني عىل والغالب فراقي، أجل من
منك. طلبتُه بما عيلَّ إحسانك تتم أن امللك أيها أسألك وأنا ميت، أم حي أنا هل تعرف وال
َز جهَّ إنه ثم وطاعة. سمًعا له: وقال أجابه وفصاحته، وجماله ُحْسنه إىل امللك نظر فلما
أن بعد املركب يف فنزل خدامه، من جماعة معه َ وسريَّ إليه، يحتاج ما فيه ونقل مركبًا له
متوالية، أيام عرشة مدة سائرين يزالوا ولم الريح. وساعدهم البحر يف وساروا امللك، ودََّع
وينخفض، يرتفع املركب وصار شديًدا، هيجانًا البحر هاج عرش الحادي اليوم كان وملا
قربوا حتى بهم تلعب واألمواج الحالة هذه عىل يزالوا ولم يمسكوه، أن البحرية تقدر ولم
َمن جميع وغرق فانكرس املركب، عىل الصخرة تلك فوقعت البحر، صخر من صخرة إىل
الهالك. عىل أرشف أن بعد األلواح من لوٍح عىل ركب فإنه باسم، بدر امللك إال فيه كان
يف حيلة له وليس ذاهب، هو أين إىل يدري وال البحر، يف به يجري اللوح ذلك يزل ولم

والريح. املاء مع به اللوح سار بل اللوح، منع
البحر، ساحل عىل اللوح به طلع الرابع اليوم ويف أيام، ثالثة مدة كذلك يزل ولم
التي الجزيرة يف مبنية وهي البياض، الشديدة الحمامة مثل بيضاء مدينة هناك فوجد
يف يرضب والبحر الحيطان، رفيعة البنيان، مليحة األركان، عالية لكنها البحر، ساحل عىل
شديًدا، فرًحا فرح املدينة، هذه فيها التي الجزيرة تلك باسم بدر امللك عايََن فلما سورها.
يصعد أن وأراد اللوح فوق من فنزل والعطش، الجوع من الهالك عىل أرشف قد وكان
أن ويمنعونه يرضبونه فصاروا الرمل، عدد وخيول وحمري بغال إليه فأتت املدينة، إىل
هناك يجد فلم الرب، إىل وطلع املدينة، تلك خلف عام إنه ثم املدينة. إىل البحر من يطلع
ومن أحد، فيها وال ملك، لها ليس وهي املدينة؟ هذه مَلن تَُرى، يا وقال: َب فتعجَّ أحًدا،
وهو أمره يف متفكًِّرا وصار الطلوع؟ من منَعتْني التي والخيول والحمري البغال هذه أين
سلََّم باسم بدر امللك رآه فلما بقاًال، شيًخا رأى ذلك بعد ثم يذهب. أين يدري وما ماٍش،
أقبلَت؟ أين من غالم، يا له: فقال جميًال، فرآه الشيخ إليه ونظر السالم، عليه فردَّ عليه
له: وقال منه َب فتعجَّ آِخره، إىل أوله من بحديثه فحدَّثه املدينة؟ هذه إىل أوصلك وَمن
حيث املدينة هذه من أتعجب إنما والدي، يا له: فقال طريقك؟ يف أحًدا رأيَت أََما ولدي، يا
بدر فطلع تهلك. لئال الدكان إىل اطلع ولدي، يا الشيخ: له فقال الناس. من خالية كانت
ادخل ولدي، يا له: وقال الطعام، من بيشء له وجاء الشيخ فقام الدكان، يف وقعد باسم،
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خوًفا باسم بدر امللك فخاف الشيطانة. هذه من سلَّمك َمن فسبحان الدكان، داخل يف
له: وقال الشيخ إىل ونظر يده، وغسل اكتفى، حتى الشيخ طعام من أكل ثم شديًدا،
الشيخ: له فقال أهلها. ومن املدينة، هذه من خوَّْفتَني فقد الكالم؟ هذا سبب ما سيدي، يا
وهي شيطانة، كأنها ساحرة ملكة وبها َحَرة، السَّ مدينة املدينة هذه أن اعلم ولدي، يا
مثلك كلهم هؤالء والحمري، والبغال الخيل من تنظرها والتي ارة، غدَّ مكَّارة ارة سحَّ كاهنة
تأخذه مثلك، شاب وهو املدينة هذه يدخل َمن كلَّ ألن غرباء؛ لكنهم آدم، بني من ومثيل
بغًال فيصري تسحره يوًما األربعني وبعد يوًما، أربعني معه وتقعد الساحرة، الكافرة هذه
شهرزاد وأدرك البحر. جانب عىل نظرتها التي الحيوانات هذه من حماًرا أو فرًسا أو

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح

95





٧٥٢ الليلة كانت فلام

بحال وأخربه باسم، بدر للملك حكى ملا ال البقَّ الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إىل الطلوع أردت ملا وإنك سحرتهم، قد املدينة هذه أهل كل إن له: قال السحارة، امللكة
الساحرة. تراك لئال تطلع ال باإلشارة: لك فقالوا مثلهم، تسحرك أن عليك خافوا البحر
املدينة هذه ملكت قد إنها له: وقال فيهم، عملت مثلما فيك تعمل فربما عليك، شفقة
امللك سمع فلما الشمس. تقويم بالعربي وتفسريه الب، امللكة واسمها بالسحر، أهلها من
الريحية، القصبة مثل يرتعد وصار شديًدا، خوًفا خاف الشيخ من الكالم ذلك باسم بدر
ترميني حتى السحر، من فيه كنُت الذي البالء من خلصت أني صدقت ما أنا له: وقال
رآه الشيخ إليه نظر فلما له. جرى وما حاله يف متفكًرا فصار منه؟ أقبح مكان يف املقادير
الخالئق تلك إىل وانظر الدكان، عتبة عىل واجلس قم ولدي، يا له: فقال خوفه، اشتد قد
املدينة يف َمن وكلَّ امللكة فإن تََخْف وال السحر، من فيه هم وما وألوانهم، لباسهم وإىل
باسم بدر امللك سمع فلما خاطًرا. يل يتعبون وال قلبًا، يل يرجفون وال ويراعيني، يحبني
ال عالم إىل فنظر الناس، عليه فجازت يتفرج، الدكان باب عىل وقعد خرج الشيخ كالم
أسريك هذا هل شيخ، يا له: وقالوا الشيخ إىل تقدموا الناس نظره فلما عدده، يُحَىص
خلفه فأرسلت مات، قد أباه أن وسمعت أخي، ابن هذا لهم: فقال األيام؟ هذه يف وصيدك
نخاف نحن ولكن الشباب، مليح شاب هذا إن له: فقالوا به. شوقي نار ألطفئ وأحرضته
فقال املالح. الشباب تحب ألنها منك؛ وتأخذه بالغدر، عليك ترجع لئال الب امللكة من عليه
ال أخي ابن أنه علمت وإذا وتحبني، تراعيني وهي أمري، تعيص ال امللكة إن الشيخ: لهم
الشيخ عند باسم بدر امللك فأقام به. خاطري تشوش وال فيه تسوءني وال له تتعرَّض
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بألف وإذا عادته، جري عىل يوم ذات الشيخ دكان عىل جالًسا كان باسم بدر إن ثم
املرصعة املناطق وسطهم ويف املالبس، أنواع وعليهم مجردة السيوف وبأيديهم خادم
دكان عىل جاءوا وقد الهندية، السيوف متقلدون العربية الخيول راكبون وهم بالجواهر،
أنواع وعليهن األقمار، كأنهن جارية ألف بعدهم وجاء مضوا، ثم عليه وسلموا الشيخ
وكلهن الجواهر، بأنواع مرصعة الذهب بطرازات مطرزة األطلس الحرير من املالبس
الذهب من رسج عليها عربية فرس عىل راكبة جارية وسطهن ويف الرماح، متقلدات
وسلمن الشيخ دكان إىل وصلن حتى سائرات يزلن ولم واليواقيت، الجواهر بأنواع مرصع
أن إىل مقبلة زالت وما عظيم، موكب يف أقبلت قد الب بامللكة وإذا توجهن، ثم عليه،
تمامه، يف بدر كأنه الدكان عىل جالس وهو باسم بدر امللك فرأت الشيخ، دكان إىل وصلت
عىل أقبلت ثم به، ولهانة وصارت واندهشت وجماله، ُحْسنه يف حارت الب امللكة رأته فلما
فقال: املليح؟ هذا لك أين من للشيخ: وقالت باسم بدر امللك عند وجلست ونزلت الدكان
قال وإياه. أنا ألتحدث عندي الليلة يكون دعه فقالت: قريب. عن جاءني أخي ابن هذا
وال تؤذيه ال أنها فحلفت يل. احلفي قال: نعم. قالت: تسحرينه؟ وال مني أتأخذينه لها:
عليه ما وكل ذهب، من بلجاٍم ملجًما مرسًجا مليًحا فرًسا له يقدموا أن أمرت ثم تسحره،
الب امللكة إن ثم به. استِعْن له: وقالت دينار ألف للشيخ ووهبت بالجواهر، مرصع ذهب
وصار معها، وسار عرش، أربعة ليلة يف البدر كأنه وهو به وراحت باسم، بدر امللك أخذت
الشاب هذا إن وهللا ويقولون: عليه، يتوجعون وجماله ُحْسنه وإىل إليه نظروا كلما الناس
وقد ساكت ولكنه الناس، كالم يسمع باسم بدر وامللك امللعونة. هذه تسحره أن يستحق ال
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك القرص. إىل سائرين يزالوا ولم تعاىل، هللا إىل أمره سلََّم
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وأتباعها الب وامللكة هو سائًرا يزل لم باسم بدر امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الحجاب أمرت وقد الدولة، وأكابر والخدام األمراء َل ترجَّ ثم القرص، باب إىل وصلوا أن إىل
والخدام امللكة ودخلت وانرصفوا، األرض فقبَّلوا باالنرصاف، كلهم الدولة أرباب يأمروا أن
، قطُّ مثله يََر لم قًرصا رأى القرص، إىل باسم بدر امللك نظر فلما القرص، يف والجواري
عظيم، بستان يف املاء غزيرة عظيمة ِبْركة القرص وسط ويف بالذهب، مبنية وحيطانه
واألصوات اللغات بسائر تناغي طيوًرا فيه فرأى البستان، إىل باسم بدر امللك فنظر
ُمْلك إىل باسم بدر امللك فنظر واأللوان، األشكال سائر من الطيور وتلك واملحزنة، املفرحة
شباك يف امللكة فجلست غريه، يعبد من يرزق وحلمه كرمه ِمن هللا سبحان فقال: عظيم،
بدر امللك وجلس عاٍل، فرش الرسير وفوق العاج من رسير عىل وهي البستان، عىل يرشف
فحرضت مائدة، بإحضار الجواري أمرت ثم صدرها، إىل وضمته فقبلته جانبها إىل باسم
حتى فأكال األطعمة، سائر من وفيها والجوهر، بالدر مرصعة األحمر الذهب من مائدة
وأحرضت والبلور، والفضة الذهب أواني الجواري أحرضت ثم أيديهما، وغسال اكتفيا
عرش فحرض مغنيات، بإحضار أمرت إنها ثم النقل. وأطباق األزهار أجناس جميع أيًضا
ومألت ورشبته، قدًحا مألت امللكة إن ثم املالهي. آالت سائر بأيديهن األقمار كأنهن جواٍر
اكتفيا، حتى يرشبان كذلك يزاال ولم ورشبه، فأخذه إياه باسم بدر امللك وناولت آَخر
يرقص أنه باسم بدر للملك وتخيل األلحان، بسائر فغنني يغنني، أن الجواري أمرت ثم
شابة امللكة هذه إن وقال: الغربة ونيس صدره، وانرشح عقله فطاش طربًا، القرص به
امللكة من أحسن وهي ملكي، من أوسع ملكها ألن أبًدا؛ عندها من أروح بقيت ما مليحة
وأطلقوا والشموع، القناديل وأوقدت املساء، أمىس أن إىل معها يرشب يزل ولم جوهرة،
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من قامت الب امللكة سكرت فلما يغنني، واملغنيات سكرا أن إىل يرشبان يزاال ولم البخور،
بالنوم باسم بدر امللك أمرت ثم باالنرصاف، الجواري وأمرت رسير، عىل ونامت موضعها،
الصباح شهرزاد وأدرك الصباح. أصبح أن إىل عيش أطيب يف معها فنام جانبها، إىل
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القرص، يف الذي الحمام دخلت النوم من قامت ملا امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
القماش، أجمل عليه أفرغت الحمام من خرجا فلما واغتسال، صحبتها، باسم بدر وامللك
بيد وأخذت قامت امللكة إن ثم فرشبا. الجواري فأحرضتها الرشاب، آالت بإحضار وأمرت
ثم أيديهم، وغسال فأكال الطعام بإحضار وأمرت الكريس، عىل وجلسا باسم بدر امللك
ويرشبان يأكالن يزاال ولم والنقل، واألزهار والفواكه الرشاب أواني لهما الجواري قدمت
أربعني مدة وطرب ورشب أكل يف يزاال ولم املساء، إىل األلحان باختالف تغني والجواري
وهللا لها: قال البقال؟ عمك دكان أم أطيب املكان هذا هل باسم، بدر يا له: قالت ثم يوًما.
ثم كالمه، من فضحكت الباقال. يبيع صعلوك رجل عمي أن وذلك طيب، هذا إن ملكة يا
الب امللكة يجد فلم نومه، من باسم بدر امللك فانتبه الصباح. إىل حال أطيب يف رقدا إنهما
وقد أمره، يف ومتحريًا غيبتها من مستوحًشا وصار راحت؟ أين ترى، يا فقال: بجانبه،
وصار ثيابه لبس إنه ثم ذهبت؟ أين نفسه: يف فقال ترجع، ولم طويلة مدة عنه غابت
البستان إىل فمىض البستان. إىل ذهبت لعلها نفسه: يف فقال يجدها، فلم عليها يفتش
طيور وفوقها شجرة، النهر ذلك شاطئ وعىل بيضاء، طرية وبجانبه جاريًا، نهًرا فيه فرأى
تلك عىل نزل أسود بطائر وإذا تراه، ال والطيور الطيور إىل ينظر فصار األلوان، مختلفة
ثالث الطرية تلك عىل وثب األسود الطري إن ثم الحمام، زق يزقها فصار البيضاء الطرية
فعلم الب، امللكة هي وإذا فتأملها برش صورة يف الطرية تلك انقلبت ساعة بعد ثم مرات،
فأخذته ليجامعها، طرية نفسها وتسحر تعشقه، وهي مسحور إنسان األسود الطري أن

األسود. الطري أجل من الب امللكة عىل واغتاظ الغرية
امللكة وصارت إليه، رجعت ساعة وبعد فراشه، عىل ونام مكانه إىل رجع إنه ثم
به ما فعلمت واحدة، كلمة يكلِّمها فلم عليها، الغيظ شديد وهو معه، وتمزح تقبِّله الب
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بل شيئًا، له تُظِهر فلم الطري، ذلك واَقَعها وكيف طرية، صارت حني رآها أنه قت وتحقَّ
دكان إىل الرواح يف يل تأذني أن أريد ملكة، يا لها: قال حاجتها قىض فلما بها. ما كتمت
عيلَّ؛ تبطئ وال إليه ُرْح له: فقالت رأيته. ما يوًما أربعون ويل إليه تشوَّقت قد فإني عمي،
إنه ثم وطاعة. سمًعا لها: فقال واحدة. ساعة عنك أصرب وال أفارقك، أن أقدر ما فإني
مع أنت كيف له: وقال وعانََقه، إليه وقام به َب فرحَّ البقال، الشيخ دكان إىل ومىض ركب
يف نائمة الليلة هذه يف كانت أنها إال وعافية، خري يف طيبًا كنُت له: فقال الكافرة؟ هذه
البستان إىل أتيت أن إىل عليها أفتش ودرت ثيابي فلبست أرها، فلم فاستيقظت جانبي،
كالمه الشيخ سمع فلما الشجرة، فوق كانت التي والطيور النهر من رآه بما وأخربه …
عشقتهم غرباء شباب كلهم الشجرة عىل كانت التي الطيور أن واعلم منها احذر له: قال
تحبه وكانت مماليكها، جملة من كان رأيته الذي األسود الطري وذلك طيوًرا، وسحرتهم
شهرزاد وأدرك أسود. طري صورة يف فسحرته الجواري بعض إىل عينه فمدَّ عظيمة، محبة
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امللكة حكاية جميع البقال للشيخ حكى ملا باسم بدر أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وسحرتهم، غرباء شباب كلها الشجر عىل التي الطيور أن الشيخ أعلمه منها، رآه وما الب
إليه اشتاقت وكلما أسود، طري صورة يف وسحرته مماليكها، من كان األسود الطري وكذلك
بحالها علمت أنك علمت وملا عظيمة، محبة تحبه ألنها ليجامعها؛ طرية نفسها تسحر
تََخْف، فال أنا أراعيك دمُت ما منها بأس عليك ما ولكن لك، تصفى وال السوء لك أضمرت
السحر أستعمل ال ولكني مني، أسحر زماني يف وما هللا، عبد واسمي مسلم رجل فإني
أبايل وال منها الناس وأخلص امللعونة، هذه سحر أبطل ما وكثريًا إليه، اضطراري عند إال
يف كان َمن كل وكذلك شديًدا، خوًفا مني تخاف هي بل سبيل، عيلَّ لها ليس ألنها بها؛
دون النار يعبدون دينها عىل وكلهم مني، يخافون الشكل هذا عىل مثلها ساحًرا املدينة
تسعى الليلة هذه يف فإنها معك، تعمله بما وأعِلْمني عندي تعاَل غد كان فإذا الجبار، امللك

كيدها. من تتخلص حتى معها تفعله ما عىل لك أقول وأنا هالكك، يف
فلما انتظاره، يف جالسة فوجدها إليها، ورجع الشيخ ودَّع باسم بدر امللك إن ثم
غسال ثم اكتفيا، حتى فأكال ورشب بأكل له وجاءت به بت ورحَّ وأجلسته إليه قامت رأته
مالت ثم الليل، نصف إىل يرشبان وصارا فحرض، الرشاب بإحضار أمرت ثم أيديهما،
قالت كذلك رأته فلما وعقله. ه حسِّ عن وغاب سكر حتى تعاطيه وصارت باألقداح عليه
إىل وتجيبني بالصدق، عنه تخربني فهل يشء عن سألتك إْن معبودك وبحق عليك باهلل له:
ملا عيني، ونور سيدي يا له: قالت سيدتي. يا نعم السكر: حالة يف وهو لها فقال قويل؟
الذي األسود الطري ورأيت البستان يف وجئتني عيلَّ وفتشت تََرني ولم نومك من استيقظَت
عظيمة، محبًة أحبه وكنت مماليكي من كان إنه الطائر، هذا بحقيقة أخربك فأنا عيلَّ، وثب
وأما أسود، طري صورة يف وسحرتُه غرية، يل فحصلْت جواريَّ من لجارية يوًما فتطلَّع
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أسحر إليه اشتقُت وكلما واحدة، ساعة عنه أصرب لم اليوَم وإني قتلتها، فإني الجارية
مني؟ مغتاظ هذا ألجل أنت أََما رأيَت، كما مني ويتمكَّن عيلَّ، لينط إليه وأروح طرية نفيس
من نصيبي وجعلتُك محبًة، فيك ازددت قد والحرور والظل والنور النار وحق أني مع
لغيظي وليس صحيح، ذلك بسبب غيظي من فهمِته الذي إن سكران: وهو فقال الدنيا.

بجانبها. اآلخر ونام ونامت املحبة له وأظهرت وقبََّلتْه، تْه فضمَّ ذلك. غري سبٌب
نائم، أنه يُظِهر وهو منتبٌه باسم بدر وامللك الفراش، من قامت الليل نصف كان فلما
أحمر، شيئًا أحمر كيس من أخرَجْت قد فوجدها تفعل، ما وينظر النظر يرسق وصار
بيدها شعرٍي كبشَة وأخذت البحر، مثل يجري نهًرا صار هو فإذا القرص، وسط يف وغرسته
دقيًقا، وطحنته فأخذته مسنبًال، زرًعا فصار املاء هذا من وسَقتْه الرتاب، فوق وبذرتها
قام الصباح أصبح فلما الصباح. إىل باسم بدر عند نامت ورجعت موضع يف وضعته ثم
إىل فذهب له، فأذنت الشيخ إىل الرواح يف امللكَة استأذََن ثم وجهه، وغسل باسم بدر امللك
إن وهللا وقال: ضحك، كالمه الشيخ سمع فلما عايََن، وما منها، جرى بما وأعَلَمه الشيخ
سويًقا، رطٍل قدَر له أخَرَج ثم أبًدا. بها تباِل ال ولكن بك، مكرت قد الساحرة الكافرة هذه
لها: فُقْل به؟ تعمل وما هذا؟ ما لك: تقول رأته إذا أنها واعلم معك، هذا خذْ له: وقال
السويق. هذا من ُكْل لك: وقالت سويقها، هي أخرَجْت فإذا منه، وُكْل خري. الخري زيادة
واحدًة، حبًة ولو شيئًا، سويقها من تأكل أن وإياك هذا، من وُكْل منه تأكل أنك فأَِرها
من اخرْج لك: وتقول فتسحرك، منك يتمكَّن سحرها فإن واحدة، حبة ولو منه أكلَت فإْن
فإن منه، تأكل لم وإذا أراَدْت، صورة أي إىل صورتك من فتخرج البرشية. الصورة هذه
أمزح أنا إنما لك: وتقول الخجل غاية هي فتخجل يشء، منه يرضك وال يبطل سحرها
وقل املحبَة، أنت لها فأَْظِهر منها، ومكر نفاق ذلك وكل واملودة، باملحبة لك وتقرُّ معك.
حبًة ولو منه أكَلْت فإذا لذَّتَه. وانظري السويق هذا من ُكِيل عيني، نور ويا سيدتي يا لها:
البرشية الصورة هذه من اخرجي لها: وقل وجهها، يف وارضبه ماءً كفك يف فُخذْ واحدة،

أمًرا. لك أدبِّر حتى إيلَّ وتعاَل خلِّها ثم أردَت. صورٍة أي إىل
أهًال له: قالت رأته فلما عليها، ودخل القرص طلع أن إىل وسار باسم، بدر ودَّعه ثم
عند كنُت لها: فقال سيدي. يا عيلَّ أبطأَت له: وقالت وقبَّلته له قامت ثم ومرحبًا. وسهًال
إن له: فقالت السويق. هذا من عمي أطَعَمني وقد لها: فقال سويًقا، عندها ورأى عمي.
وقالت آَخر، صحٍن يف وسويقها صحٍن يف سويقه حطَّْت إنها ثم منه. أحسن سويًقا عندنا
أكل أنه علمت فلما منه، يأكل أنه لها فأظَهَر سويقك. من أطيب فإنه هذا، من ُكْل له:
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لئيم، يا علق يا الصورة هذه من اخرْج له: وقالت به، تْه ورشَّ ماءً يدها يف أخذت منه
له قاَمْت ، يتغريَّ لم حاله عىل رأته فلما ، يتغريَّ فلم املنظر. قبيح أعور بغٍل صورِة يف وُكْن
ذلك. بسبب عيلَّ تتغريَّ فال معك، أمزح كنُت إنما محبوبي، يا له: وقالت عينيه، بني وقبَّلته
سويقي من فُكِيل تحبينني، أنك أعتقد بل أصًال، عليك ُت تغريَّ ما سيدتي يا وهللا لها: فقال
باسم بدر امللك فأخذ اضطربَْت، بطنها يف استقرت فلما وأكَلتْها، لقمًة منه فأخذت هذا.
صورِة إىل البرشية الصورة هذه من اخرجي لها: وقال وجهها، يف به ها ورشَّ ماءً كفه يف
عىل تنحدر دموعها فصارت الحالة، تلك يف وهي إال نفسها نظرت فما زرزورية. بغلٍة
إىل وذهب فرتكها اللجاَم، تقبل فلم يلجمها فقام رجَليْه، عىل يْها خدَّ تمرغ وصارت يْها، خدَّ
وألجمها اللجام هذا خذ له: وقال لجاًما له وأخرج الشيخ فقام جرى، بما وأعَلَمه الشيخ
من وخرج وركبها، فمها يف اللجام وحطَّ إليه، َمْت تقدَّ رأته فلما عندها، وأتى فأخذه به.
ملعونة. يا تعاىل هللا أخزاِك لها: وقال لها قام رآها فلما هللا، عبد الشيخ إىل َه وتوجَّ القرص،
مكان أي إىل بها وِرسْ فاركبها إقامة، البلد هذه يف لك بقي ما ولدي، يا الشيخ: له قال ثم

وسار. وودَّعه باسم بدر امللك فشكره أحد. إىل اللجام تسلِّم أن وإياَك شئَت،
له: فقال الشيبة، مليح شيخ فلقيه مدينة عىل أرشف ثم أيام، ثالثة سائًرا يزل ولم
الليلة. هذه يف ضيفي أنت له: قال الساحرة. هذه مدينة من قال: أقبلَت؟ أين من ولدي، يا
إله ال وقالت: بكت البغلة نظرت كلََّما عجوز بامرأة وإذا الطريق، يف معه وسار فأجابه
عليك فباهلل عليها، متشوش وقلبي ماتت، التي ابني بغلة تشبه البغلة هذه إن هللا، إال
عليك باهلل له: قالت أبيعها. أن أقدر ما أمي، يا وهللا لها: فقال إياها. تبيعني أن سيدي يا
يف عليه أطنبَْت إنها ثم محالة. ال ميت البغلة هذه له أشَرتِ لم إن ولدي فإن سؤايل، ترد ال
العجوز لهذه أين من نفسه: يف باسم بدر وقال دينار. بألف إال أبيعها ما فقال: السؤال،
باسم بدر امللك نظر فلما دينار، ألف حزامها من أخرَجْت ذلك فعند دينار. ألف تحصيل
وقال الشيخ، إليه فنظر أبيعها. أن أقدر وما معك، أمزح أنا إنما أمي، يا لها: قال ذلك إىل
فنزل قتلوه. البلد هذه يف كذب َمن وكلُّ أحد، فيها يكذب ما البلد هذه إن ولدي، يا له:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك البغلة. فوق من باسم بدر امللك
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إىل وسلََّمها البغلة فوق من نزل ملا باسم بدر امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بنتي، يا وقالت: به، ورشتها ماء يدها يف وأخذت فمها من اللجام أخرجت العجوز، املرأة
إىل وعادت الحال يف فانقلبَْت عليها. كنِت التي الصورة إىل الصورة هذه من اخرجي
أن باسم بدر امللك فعلم وتعانََقتا، األخرى عىل منهما واحدة كلُّ وأقبَلْت األوىل، صورتها
صفرة صفرت بالعجوز وإذا يهرب، أن فأراد عليه، الحيلة ِت تمَّ وقد أمها العجوز هذه
ووقف، باسم بدر امللك فخاف العظيم، الجبل كأنه عفريت يديها بني فتمثََّل عظيمة
وطار قدامها، باسم بدر امللك وأخذت خلفها، بنتها وأردفت ظهره عىل العجوز فركبت
عىل جلَسْت فلما الب، امللكة قرص إىل ووصلوا ساعة غري عليهم مىض فما العفريت، بهم
ونلت املكان هذا إىل وصلت قد علق، يا له: وقالت باسم، بدر امللك إىل التفتَْت امللكة كريس
يسوءني، وهو له أحسنُت فَكْم البقال، الشيخ وبهذا بك أعمل ما أريك وسوف تمنيت، ما
من اخرْج له: وقالت به، تْه ورشَّ ماءً أخذت ثم بواسطته. إال مرادك إىل وصلَت ما وأنت
فانقلب الطيور. من يكون ما أقبح املنظر قبيِح طرٍي صورِة إىل فيها أنت التي الصورة هذه
فنظرت والرشب، األكل عنه وقطعت قفص يف فجعلته املنظر، قبيح طريًا وصار الحال يف

امللكة. ِعْلم وبغري وتسقيه تُطِعمه وصارت فرحَمتْه، جارية إليه
الشيخ إىل َهْت وتوجَّ فخرجت األيام، من يوم يف غافلًة سيدتها وجَدْت الجارية إن ثم
فشكرها أخيك. ابِن هالِك عىل عازمٌة الب امللكة إن له: وقالت بالحديث وأعَلَمتْه البقال
صفرة صفر ثم عنها. عوًضا ملكتها وأجعلك منها املدينَة آخذ أن بد ال لها: وقال الشيخ
مدينة إىل بها وامِض الجارية هذه خذ له: فقال أجنحة، أربعة له عفريت له فخرج عظيمة،
إذا للجارية: وقال األرض. وجه عىل يوجد َمن أسحُر فإنهما فراشة، وأمها البحرية جلناز
وطار العفريت فحملها الب. امللكة أَْرس يف باسم بدر امللك بأن فأخربيهما هناك إىل وصلِت
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من الجارية فنزلت البحرية، جلناز امللكة قرص عىل بها نزل حتى ساعة إال يكن فلم بها،
لولدها جرى قد بما وأعلَمتْها األرَض وقبََّلِت جلناز، امللكة عىل ودخلت القرص سطح فوق
املدينة، يف البشائَر ِت ودقَّ وشكرتها وأكرمتها جلناز إليها فقامت آِخره، إىل األمر أول من

ُوِجد. باسم بدر امللك بأن دولتها وأكابر أهلها وأعلَمْت
الجان قبائل جميع أحرضوا صالًحا وأخاها فراشة وأمها البحرية جلناز إن ثم
يف طاروا إنهم ثم السمندل، امللك أرس بعد أطاعوهم قد الجان ملوك ألن البحر؛ وجنود
املدينة ونهبوا فيه، كان َمن جميع وقتلوا القرص ونهبوا الساحرة، مدينة عىل ونزلوا الهواء
فأخذت ابني؟ أين للجارية: وقالت عني، طرفة يف الَكَفرة من فيها كان َمن جميع وقتلوا
ولدك. هذا وقالت: فيه الذي الطائر إىل وأشارت يديها، بني به وأتَْت القفَص الجارية
من اخرْج له: وقالت به، تْه ورشَّ ماءً بيدها أخذت ثم القفص، من جلناز امللكة فأخرَجتْه
كما بًرشا وصار انتفض حتى كالمها يتم فلم عليها. كنَت التي الصورة إىل الصورة هذه
وكذلك شديًدا، بكاءً فبكى واعتنقته، إليه قامت األصلية صورته عىل أمه رأته فلما كان،
أرسَلْت جلناز إن ثم ورجَليْه. يَديْه يقبِّلون وصاروا عمه، وبنات فراشة وَجدَّته صالح خاله
أرسلها التي بالجارية وزوََّجتْه ابنها، مع الجميل فعله عىل وشكرته هللا عبد الشيخ خلف
أهل من بقي ما وأحَرضْت املدينة، تلك ملَك جعلته ثم بها، ودخل ولدها، بأخبار إليها
ويف طاعته يف يكونوا أن وحلَّفتهم وعاهدتهم هللا عبد للشيخ وبايََعتْهم املسلمني من املدينة

وطاعة. سمًعا فقالوا: خدمته،
أهل اهم تلقَّ قرصهم دخلوا فلما مدينتهم، إىل وساروا هللا عبد الشيخ ودَّعوا إنهم ثم
باسم، بدر بملكهم فرحهم لشدة أيام ثالثة املدينة وزيَّنوا والفرح، بالبشائر مدينتهم
أتزوج أني إال بقي ما أمي، يا ألمه: باسم بدر امللك قال ذلك بعد ثم شديًدا. فرًحا وفرحوا
اصربْ ولكن رأيتَه، الذي الرأي ِنْعَم ولدي، يا فقالت: أجمعني. ببعضنا شملنا ويجتمع
وخاله: عمه وبنات فراشة ته َجدَّ فقالت امللوك. بنات من لك يصلح َمن عىل نسأل حتى
نهَضْت منهن واحدة كل إن ثم تريد. ما عىل نساعدك الوقت يف كلنا باسم بدر يا نحن
وقالت العفاريت أعناق عىل جواريها بعثَْت البحرية جلناز وكذلك البالد، يف تفتِّش ومضت
البنات من فيه َمن جميَع ْلَن تتأمَّ حتى امللوك قصور من قًرصا وال مدينًة ترتكَن ال لهن:
اتركي أمي، يا جلناز: ألمه قال األمر، بهذا اعتناءَهن باسم بدر امللك رأى فلما الِحَسان.
فقالت كاسمها. جوهرة ألنه السمندل؛ امللك بنت جوهرة إال يرضيني ليس فإنه األمر، هذا
الوقت ففي السمندل، بامللك يأتيها َمن الحال يف أرسلت ثم مقصودك. عرفُت قد أمه:
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السمندل، بمجيء أعلَمتْه باسم جاء فلما باسم، بدر إىل أرسلت ثم يَديْها، بني أحرضوه
بدر امللك إن ثم به. َب ورحَّ عليه وسلََّم له قام ُمقِبًال السمندل امللك رآه فلما عليه، فدخل
امللك إن ثم يديك. وبني وجاريتك خدمتك يف هي له: فقال جوهرة، بنته منه خطب باسم
أن يُعِلموها وأن جوهرة، بنته بإحضار وأمرهم بالده إىل أصحابه بعض أرَسَل السمندل
جاءوا ثم ساعة وغابوا الهواء يف فطاروا البحرية، جلناز ابن باسم بدر امللك عند أباها
بنتي، يا وقال: إليها فنظر واعتنَقتْه، إليه َمْت تقدَّ أباها عايَنَْت فلما جوهرة، امللكة ومعهم
امللكة ابن باسم بدر امللك الرضغام، واألسد الهمام، امللك بهذا زوَّْجتُِك قد أنني اعلمي
لِك إال يصلح وال حسبًا، وأرشفهم قدًرا وأرفعهم وأجملهم زمانه أهِل أحسُن وأنه جلناز،
زال فقد تريد، ما فافعل أخالفك، أن أقدر ما أنا أبي، يا له: فقالت له. إال تصلحني وال
وكتبوا والشهود، القضاة أحرضوا ذلك فعند الخدام. جملة من له وأنا والتنكيد، الهمُّ
زيَّنوها، املدينة وأهل جوهرة، امللكة عىل البحرية جلناز امللكة ابن باسم بدر امللك كتاب
أرباب عىل وخلع واأليتام، األرامل امللك وكسا الحبوس، يف َمن كلَّ وأطلقوا البشائر وأطلقوا
مساءً األفراح يف وأقاموا الوالئم، وعملوا العظيم، الفرح أقاموا ثم واألكابر، واألمراء الدولة
باسم بدر امللك خلع ثم خلع، بتسع باسم بدر امللك عىل وجلوها أيام، عرشة مدة وصباًحا
أيام، وأهنأ عيش ألذ يف يزالوا ولم وأقاربه. وأهله بالده إىل وردَّه السمندل، امللك عىل
آِخر وهذا الجماعات، ومفرِّق اللذات، هادم أتاهم أْن إىل مون، ويتنعَّ ويرشبون يأكلون

أجمعني. عليهم هللا رحمة حكايتهم

الجمال وبديعة امللوك سيف حكاية

ملوك من ملٌك واألوان، العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه السعيد، امللك أيها واعلْم
يغزو عام كل يف وكان خراسان، بالد عىل يحكم وكان سبائك، بن محمد اسمه العجم
وغريها، العجم من ذلك وغري النهر وراء التي والبالد والصني، والسند الهند يف ار الكفَّ بالَد
واألشعار والروايات امُلناَدمات يحب امللك ذلك وكان جوَّاًدا، كريًما شجاًعا عادًال ملًكا وكان
ويحكيها غريبة حكايًة يحفظ َمن كلُّ وكان املتقدِّمني، وِسرَي واألسمار والحكايات واألخبار
واستحسنه يديه بني وتكلََّم غريب، بَسَمر غريب رجل أتاه إذا كان إنه وقيل عليه، يُنِعم له
ملجًما، مرسًجا فرًسا ويُركبه دينار، ألف ويعطيه سنية، خلعة عليه يخلع كالمه، وأعَجبَه
لحال وينرصف الرجل فيأخذها عظيمة، عطايا ويعطيه أسفل، إىل فوق من ويكسوه
وأعجبه فاستحسنه، يديه بني فتحدََّث غريب، بسمٍر كبري رجل أتاه أنه فاتفق سبيله.
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ثم كاملة، بعدة وفرس خراسانية، دينار ألف جملتها ومن سنية بجائزة له فأمر كالمه،
التاجر له يقال رجل به فسمع البلدان، جميع يف امللك هذا عن األخبار هذه شاعت ذلك بعد
محُرض َحُسوٌد وزيٌر امللك ذلك عند وكان فاضًال، شاعًرا عامًلا جواًدا كريًما وكان حسن،
وأعطاه أحٌد امللك ذلك عىل ورد كلما وكان فقريًا، وال غنيٍّا ال جميًعا؛ الناَس يحب ال سوءٍ
األمر. هذا دأبه امللك وإن الديار، ويخرِّب املاَل يُفِني األمر هذا إن ويقول: يحسده شيئًا

الوزير. ذلك من وبغًضا حسًدا إال الكالم ذلك يكن ولم
يديه بني حرض فلما وأحرضه، إليه فأرسل حسن، التاجر بخرب سمع امللك إن ثم
للشعراء أعطيه الذي املال أجل من وعاداني خالفني الوزير إن حسن، تاجر يا له: قال
وحديثًا مليحة حكاية يل تحكي أن منك أريد وإني واألشعار، الحكايات وأرباب والندماء
بقالعها، كثرية بالًدا أعطيتك حديثك أعجبني فإْن ، قطُّ مثله سمعُت أكن لم بحيث غريبًا
تجلس وزرائي كبريَ وأجعلك يديك، بني كلها مملكتي وأجعل إقطاعك، عىل زيادة وأجعلها
وطردتُك يدك يف ما جميَع أخذُت لَك قلُت بما تَأِْتني لم وإن رعيتي، يف وتحكم يميني، عىل
أن اململوك منك يطلب لكْن امللك، ملوالنا وطاعًة سمًعا حسن: التاجر فقال بالدي. من
وال بمثله غريك سمع وال عمرك يف مثله سمعَت ما بحديٍث أحدِّثك ثم سنة، عليه تصرب
فألبسه سنية بخلعة دعا ثم كاملة. سنة مهلة أعطيتك قد امللك: فقال . قطُّ منه بأحسن
بما تحرض حتى كاملة سنة مدَة تَِجئْ وال تَُرْح وال تركب وال بيتك الزْم له: وقال إياها
بذلك تَِجئْ لم وإْن به، وعدتُك بما وأبرش الخاص، اإلنعام فلك بذلك جئَت فإن منك، طلبتُه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك منك. نحن وال منَّا أنت فال
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جئتَني إْن حسن: للتاجر قال ملا سبائك بن محمد امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أنت فال بذلك تَِجئْني لم وإْن به، وعدتَُك بما وأبِرشْ الخاص، اإلنعام فلك منك طلبته بما
مماليكه من اختار ثم وخرج، يديه بني األرَض حسن التاجر فقبََّل منك. نحن وال منَّا
مماليكه، خواص من أدباء عقالء فضالء وهم ويقرءون، يكتبون كلهم أنفس خمسة
فأعينوني اليوم، هذا ملثل إال ربَّيتُكم ما أنا لهم: وقال دينار، آالف خمسة واحد كلَّ وأعطى
فأرواحنا تفعل؟ أن تريد الذي وما له: فقالوا يده. من وأنقذوني امللك، غرض قضاء عىل
العلماء عىل تستقصوا وأْن إقليم، إىل منكم واحد كلُّ يسافر أن أريد لهم: قال فداؤك.
قصة عن يل وابحثوا العجيبة، واألخبار الغريبة الحكايات وأصحاب والفضالء، واألدباء
من طلب ومهما ثمنها، يف بوه فرغِّ أحد عند لقيتموها وإذا بها، وتأتوني اململوك، سيف
بالباقي، وِعُدوه املتيرسِّ فأعطوه دينار ألف منكم طلب ولو إياه، فأعطوه والفضة الذهب
والنَِّعم السنية الُخَلع أعطيه فإني بها، وأتاني القصة بهذه منكم وقع وَمن بها، وأتوني
بالد إىل أنت ُرْح منهم: لواحد قال حسن التاجر إن ثم منه. أعز عندي يكن ولم الوِفيَّة،
وأقاليمها. والصني العجم بالد إىل أنت ُرْح لآلَخر: وقال وأقاليمها. وأعمالها والسند الهند
بالد إىل أنت ُرْح لآلَخر: وقال وأقاليمها. وأعمالها خراسان بالد إىل أنت ُرْح لآلَخر: وقال
أنت ُرْح الخامس: وهو لآلَخر وقال أطرافها. وجميع وأعمالها وأقاليمها وأقطارها املغرب
لهم: وقال سعيًدا يوًما لهم اختار التاجر إن ثم وأقاليمها. وأعمالها ومرص الشام بالد إىل
األرواح. بذل فيها كان ولو تتهاونوا وال حاجتي تحصيل يف واجتهدوا اليوم هذا يف سافروا
غابوا أنفس أربعة فمنهم بها، أمره التي الجهة إىل ذَهَب منهم واحد وكل وساروا فودَّعوه
األربعة إليه رجع ملا حسن التاجر صدر فضاق شيئًا، يجدوا ولم وفتَّشوا أَْشُهر أربعة
شيئًا يجدوا فلم سيدهم، مطلوب عىل واألقاليم والبالد املدائن فتَّشوا أنهم وأخربوه مماليك،
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دمشق، مدينة إىل ووصل الشام بالَد دخل أْن إىل ساَفَر فإنه الخامس، اململوك وأما منه.
ار، القهَّ الواحد هللا تسبِّح وأطيار، وأثمار وأنهار أشجار ذات أمينة طيبة مدينة فوجدها
ثم أحد، يُِجبْه فلم سيده حاجة عن يسأل وهو أياًما فيها فأقام والنهار، الليل خلق الذي
فقال أذياله، يف ويتعثَّر يجري بشابٍّ هو وإذا غريها، إىل ويسافر منها يرحل أن أراد إنه
يوم كلَّ شيخ هنا له: فقال تقصد؟ أين وإىل مكروب؟ وأنت تجري بالك ما اململوك: له
يسمع لم ِمَالًحا وأسماًرا وأخباًرا حكاياٍت ويحدِّث الوقت، هذا مثل يف كريس عىل يجلس
من موضًعا يل أحصل ال أني وأخاف قريبًا، موضًعا يل أجد حتى أجري وأنا مثلها، أحٌد
بابه، فغلق مشيتك. يف أِرسْع الفتى: له فقال معك. خذني اململوك: له فقال الخلق. كثرة
فرأى الناس، بني الشيخ فيه يحدِّث الذي املوضع إىل وصل حتى معه رْي السَّ يف وأَرسَع
وصغى منه قريبًا فجلس الناَس، يحدِّث كريس عىل جالس وهو الوجه، صبيَح الشيخ ذلك
ما الناس وسمع الحديث، من الشيخ فرغ الشمس غروب وقت جاء فلما حديثه، ليسمع
يف وزاده عليه فردَّ عليه، وسلَّم اململوك إليه َم تقدَّ ذلك فعند حوله، من وا وانفضُّ به َث تحدَّ
مليح، وحديثك محتشم، مليح رجٌل الشيخ سيدي يا إنك اململوك: له فقال واإلكرام، التحية
قصة عندك هل اململوك: له فقال تريد. عما اسأْل له: فقال يشء. عن أسألك أن وأريد
الذي وَمن الكالم؟ هذا سمعَت ْن وممَّ الشيخ: له فقال الجمال؟ وبديعة امللوك سيف سمر
وجئُت بعيدة بالٍد من أنا ولكن أحد، من ذلك سمعُت ما أنا اململوك: فقال بذلك؟ أخَربَك
عيلَّ وتتصدَّق وتُنِعم عندك كانت إْن أعطيك ثمنها من طلبَت فمهما القصة، لهذه قاصًدا
لك وبذلتها يدي يف روحي أن ولو نفسك، عن صدقًة أخالقك مكارم من وتجعلها بها،
ولكن لك، تحرض وهي عينًا وقرَّ نفًسا ِطْب الشيخ: له فقال بذلك. خاطري لطاب فيها
فقال أحد. لكل القصة هذه أعطي وال الطريق، قارعة عىل أحد به يتحدَّث ال سمر هذا
كنَت إْن الشيخ: له فقال أردَت. مهما واطلْب بها، عيلَّ تبخل ال سيدي يا باهلل اململوك: له
عرف فلما رشوط. بخمسة ولكن إياها، أعطيك وأنا دينار، مائة فأعطني القصة هذه تريد
ثمنها دينار مائة أعطيك له: وقال شديًدا فرًحا فرح بها، له سمح وأنه الشيخ، عند أنها
وخذ الذهب هات ُرْح الشيخ: له فقال ذكرتَها. التي بالرشوط وآخذها جعالة، وعرشة
مائَة يده يف وأخذ مرسوًرا، َفِرًحا منزله إىل وراح الشيخ يدي وقبََّل اململوك، فقام حاجتك.
وأخذ ثيابه، ولبس قام الصباح أصبح فلما معه، كان كيس يف ووضعها وعرشة، دينار
السالم، عليه فردَّ عليه فسلََّم داره، باب عىل جالًسا فرآه الشيخ، إىل بها وأتى الدنانري
وأجلسه اململوك وأدَخَل داره ودخل وقام الشيخ منه فأخذها وعرشة، دينار املائة فأعطاه
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طالبه أنت الذي اكتِب له: وقال كتابًا له َم وقدَّ وقرطاًسا، وقلًما دواًة له َم وقدَّ مكاٍن يف
فرغ أن إىل القصة هذه يكتب اململوك فجلس امللوك. سيف سمر قصة من الكتاب هذا من
أن ولدي يا اعلْم الشيخ: له قال ذلك وبعد َحها، وصحَّ الشيخ عىل قرأها ثم كتابتها، من
وال والجواري، النساء عند وال الطريق، قارعة عىل القصة هذه تقول ال أنك رشٍط أول
وأهل والوزراء، وامللوك األمراء عند تقرؤها وإنما الصبيان، عند وال والسفهاء، العبيد عند
من وخرج َعه، وودَّ الشيخ يَدي وقبََّل الرشوَط، اململوُك فَقِبل وغريهم. ين املفرسِّ من املعرفة

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك عنده.
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الذي الشيخ كتاب من القصة نقل ملا حسن مملوَك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مرسوًرا، فرحانًا يومه يف وساَفَر عنده من وخرج وودَّعه، بالرشوط وأخربه بالشام،
سيف سمر لقصة تحصيله بسبب له حصل الذي الفرح كثرة من السري يف ا ُمِجدٍّ يزل ولم
وصل قد مملوكك إن له: ويقول التاجر يبرشِّ تاِبَعه وأرسل بالده، إىل وصل حتى امللوك
لم البشري إليه وأرَسَل سيده مدينة إىل اململوك وصل وحني ومقصوده. مراده وبلغ سامًلا
التاجر سيده عىل ودخل أيام، عرشة غري حسن التاجر وبني امللك بني الذي امليعاد من يَبَْق
سيده وأعطى خلوته، مكاِن يف اململوك واسرتاح عظيًما فرًحا ففرح له، حصل بما وأخربه
اململوك عىل خلع ذلك سيده رأى فلما الجمال. وبديع امللوك سيف قصة فيه الذي الكتاب
وعرشة الجمال، من وعرشة الجياد، الخيل من عرشة وأعطاه مالبسه من عليه كان ما جميَع
وطلع ة، مفرسَّ بخطه وكتبها القصَة أخذ التاجر إن ثم ومملوَكنْي. عبيد وثالثة البغال، من
يسمع لم نادرة مليحة وحكايات بسمٍر جئُت إني السعيد، امللك أيها له: وقال امللك إىل
أمري يحرضكل بأن وساعته وقته يف أَمَر حسن التاجر كالَم امللك سمع فلما . قطُّ أحٌد مثَلها
السرية هذه وقرأ حسن التاجر وجلس ولبيب، وشاعر أديب وكل فاضل، عالم وكل عاقل،
استحسنها وكذلك واستحسنوها، بوا تعجَّ حاًرضا كان َمن وكلُّ امللك سمعها فلما امللك، عند
حسن للتاجر امللك أمر ثم والجواهر، والفضة الذهب عليه ونثروا حارضين كانوا الذين
أكابر من وجعله وضياعها، بقالعها كبرية مدينة وأعطاه ملبوسه، أفخر من سنية بخلعة
يف ويجعلوها بالذهب القصة هذه يكتبوا أن الكتَّاَب أمر ثم يمينه، عىل وأجلسه وزرائه

فيقرؤها. حسن التاجر يُحِرض صدره ضاق كلما امللك وصار الخاصة، خزائنه
ملك مرص يف واألوان، العرص وسالف الزمان، قديم يف كان أنه القصة هذه ومضمون
بالد له وكان ووقار، هيبة صاحب جوَّاًدا سخيٍّا ملًكا وكان صفوان، بن عاصم ى يُسمَّ
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وكانوا صالح، بن فارس ى يُسمَّ وزير له وكان وعساكر، وجيوش وحصون وقالع كثرية
صار امللك هذا إن ثم القهار. الجليل الجبار امللك دون والنار الشمس يعبدون جميًعا
له يكن ولم سنة، وثمانني مائة عاش ألنه والَهَرم؛ َقم والسَّ الِكَرب أضَعَفه قد كبريًا شيًخا
يوًما جالًسا كان أنه فاتفق ونهاًرا، ليًال وغمٍّ همٍّ يف ذلك بسبب وكان أنثى، وال ذكر ولد
جري عىل خدمته يف الدولة وأرباب واملقدمون والوزراء واألمراء ملكه رسير عىل األيام من
يحسده ولدان أو ولد ومعه األمراء من عليه دخل َمن وكل منازلهم، قدر وعىل عادتهم،
أموت غٍد ويف ولد، يل ما وأنا بأوالده، فرحان مرسوٌر واحد كلُّ نفسه: يف ويقول امللك
قطُّ أحٌد يذكرني وما الغرباء، وتأخذها وأموايل، وخزائني وِضياعي وتختي ُمْلكي وأترك
تواُرد كثرة ومن الفكر، بحر يف استغرق عاصم امللك إن ثم الدنيا. يف ِذْكر يل يبقى وال
ع، ويترضَّ يبكي األرض عىل وجلس تخته فوق من ونزل بكى قلبه، عىل واألفكار األحزان
عىل صاحوا ذلك، بنفسه فعل الدولة أكابر من الحارضون والجماعة الوزير رآه فلما
فانرصفوا فيه. هو ا ممَّ امللك يفيق حتى واسرتيحوا منازلكم إىل اذهبوا لهم: وقالوا الناس
ملك يا له: وقال يَديْه بني األرَض الوزير قبََّل امللك أفاق فلما والوزير، امللك غري يَبَْق ولم
األمراء من أو القالع وأصحاب امللوك من عاداك بَمن فأخِربْني البكاء؟ هذا سبب ما الزمان،
بني من روحه ونأخذ عليه كلنا نكون حتى امللك أيها يخالفك بَمن وعرِّفني الدولة، وأرباب
وقال ثانيًا يَديْه بني األرَض قبََّل الوزير إن ثم رأسه. يرفع ولم امللك يتكلم فلم جنبَيْه.
ك وهمِّ ك غمِّ سبَب أعرف لم فأنا ربَّيْتَني، وقد وعبدك، ولدك مثل أنا الزمان، ملك يا له:
هذا بسبب فأخِربْني يديك؟ بني مقامي ويقوم غريي يعرف فَمن فيه، أنت وما وجزعك
بصوٍت ويصوت يبكي زال وما رأسه، يرفع ولم فاه، يفتح ولم يتكلم فلم والحزن. البكاء
تَُقْل لم إْن الوزير: له قال ذلك بعد ثم له. صابر والوزير ويتأوَّه، زائد بنواٍح وينوح عاٍل
مهموًما. أراك وال تنظر وأنت ساعتي، من يَديْك بني نفيس قتلُت وإال ذلك سبب ما يل
ي بهمِّ خلِّني الناصح، الوزير أيها يا وقال: دموعه، ومسح رأسه رفع عاصًما امللك إن ثم
هذا سبب ما امللك أيها يل ُقْل الوزير: له فقال يكفيني. األحزان من قلبي يف فالذي ي، وغمِّ
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك يدي. عىل الفرَج يجعل هللا لعلَّ البكاء،
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البكاء، هذا سبب ما يل ُقْل عاصم: للملك قال ملا الوزير أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عىل وال ماٍل عىل هو ما بكائي إن وزير، يا امللك: له قال يدي. عىل الفرج لك يجعل هللا لعل
وال سنة، وثمانني مائة نحو عمري وصار كبريًا رجًال بقيت أنا ولكن يشء، عىل وال خيٍل
ويأخذ اسمي، وينقطع رسمي ينمحي ثم يدفنوني، متُّ فإذا أنثى، وال ذكًرا ولًدا ُرِزقت
منك أكربُ أنا الزمان، ملك يا الوزير: فقال أبًدا. أحٌد يذكرني وال وُمْلكي، تختي الغرباء
وأنت؟ أنا نفعل وكيف وغمٍّ، همٍّ يف ونهاًرا ليًال أََزْل ولم ، قطُّ بولٍد ُرِزقت وال سنة بمائة
يشء، كل عىل قادًرا عظيًما ربٍّا له وأن السالم، عليهما داود بن سليمان بخرب سمعُت ولكن
ثم بولد. منا واحٍد كلَّ يرزق لعله ربَّه يسأل أن يف وأقصده بهدية إليه ه أتوجَّ أن فينبغي
السالم. عليهما داود بن سليمان إىل بها َه وتوجَّ فاخرة هدية وأخذ للسفر َز تجهَّ الوزير إن
فإن السالم، عليهما داود بن سليمان أمر من كان ما وأما الوزير، أمر من كان ما هذا
الكبري وزيَره إليك أرَسَل مرص َمِلك إن سليمان، يا وقال: إليه أوحى وتعاىل سبحانه هللا
باإلكرام الستقباله برخيا بن آصف وزيَرك إليه فأرِسْل وكذا، كذا وهي والتَُّحف بالهدايا
وكذا، كذا تطلب أرسلك امللك إن له: فُقْل يديك بني حرض فإذا اإلقامات، موضع يف والزاد
يأخذ أن آصف وزيَره سليمان أَمَر فحينئٍذ اإليماَن. عليه اعِرْض ثم وكذا، كذا حاجتك وإن
آصف فخرج اإلقامات، موضع يف الفاخر والزاد باإلكرام ِلِلقائهم حاشيته من جماعة معه
مرص، ملك وزيِر فارس إىل وصل حتى وسار لقائهم، إىل اللوازم جميَع َز جهَّ أْن بعد
والعلوفات الزاد إليهم يقدِّم وصار زائًدا، إكراًما معه وَمن هو وأكَرَمه عليه وسلََّم فاستقبله
بقضاء فأبِْرشوا القادمني، بالضيوف ومرحبًا وسهًال أهًال لهم: وقال اإلقامات، مواضع يف
أخَربَهم َمن نفسه: يف الوزير فقال صدوًرا. وانرشحوا عينًا، وقرُّوا نفًسا، وِطيبوا حاجتكم،
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له فقال سيدي؟ يا وبأغراضنا بنا أخربكم وَمن برخيا: بن آلصف قال إنه ثم بذلك؟
وَمن فارس: الوزير فقال بهذا. أخربنا الذي هو السالم عليهما داود بن سليمان إن آصف:
له فقال أجمعني. الخلق وإله واألرض السموات ربُّ أخَربَه له: قال سليمان؟ سيدنا أخَربَ
فقال تعبدونه؟ ال أنتم وهل برخيا: بن آصف له فقال عظيم. إله إال هذا ما فارس: الوزير
فارس، وزير يا آصف: له فقال لها. ونسجد الشمس نعبد نحن مرص: ملك وزير فارس
ربٍّا؛ تكون أن وحاشا وتعاىل، سبحانه هلل املخلوقة الكواكب جملة من كوكب الشمس إن
قدير. يشء كل عىل وهو يغيب، ال حارض وربنا أحيانًا، وتغيب أحيانًا تظهر الشمس ألن
السالم، عليهما داود بن سليمان ملك تخت قرب إىل وصلوا حتى قليًال سافروا إنهم ثم
يف وا يصطفُّ أن وغريهما والجن اإلنس من جنوَده السالم عليهما داود بن سليمان فأمر
يف واصطفوا جميًعا، والفهود والنمور والِفيَلة البحر وحوُش فوقَفْت صفوًفا، طريقهم
للعيون ظهر منهم كلٌّ الجان، وكذلك وحدها، أنواُعه انحاَزْت جنس وكل نْي، صفَّ الطريق
نَرشْت والطيور نْي، صفَّ جميًعا فوقفوا األحوال، مختلفة هائلة صورة عىل خفاء غري من
وبسائر اللغات بسائر بعضها تناغي الطيور وصارت لتظلَّهم، الخالئق عىل أجنحتَها
آصف: لهم فقال امليش، عىل يجرسوا ولم هابوهم إليهم مرص أهل وصل فلما األلحان.
منهم يرضكم وما داود بن سليمان رعايا فإنهم منهم، تخافوا وال وامشوا بينهم ادخلوا
وزير جماعة جملتهم ومن أجمعون، الخلق وراءه فدخل بينهم، دخل آصف إن ثم أحد.
دار يف فأنزلوهم املدينة إىل وصلوا حتى سائرين يزالوا ولم خائفون، وهم مرص ملك
ثم أيام، ثالثة مدة الفاخرة الضيافات لهم وأحرضوا اإلكرام، غاية وأكرموهم الضيافة
األرَض يقبِّلوا أن أرادوا عليه دخلوا فلما السالم، عليه هللا نبي سليمان يدي بني أحرضوهم
األرض عىل إنساٌن يسجد أن ينبغي ال وقال: داود بن سليمان ذلك من فمنعهم يَديْه، بني
ولكن َفْليقف، يقف أن منكم أراد وَمن وغريهما، والسموات األرض خالق وجل عز هلل إال
يف ووقف امه، خدَّ وبعض فارس الوزير وجلس فامتثَلوا، خدمتي. يف منكم أحٌد يقف ال
والخلق العالم فأكل األسمطة، لهم مدُّوا الجلوس بهم استقر فلما األصاغر، بعض خدمته
لتُقَىض، حاجتَه يذكر أن مرص وزيَر أَمَر سليمان إن ثم اكتفوا. حتى الطعام من أجمعون
وأنا حاجة، لقضاء إال جئَت ما فإنك بسببه، جئَت ا ممَّ شيئًا تََخْف وال تكلَّْم له: وقال
شيًخا صار وقد عاصم، اسمه أرَسَلك الذي مرص ملك وأن وكذا، كذا وهي بها، أخربك
والفكر والهمِّ الغمِّ يف فصار أنثى، وال ذََكر بولد تعاىل هللا يرزقه ولم ضعيًفا، َهِرًما كبريًا
األمراء عليه ودخل األيام من يوًما مملكته كريس عىل جلس أنه له اتفق حتى ونهاًرا، ليًال
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أوالد، ثالثة له وبعضهم ولد، له وبعضهم ولدان له بعضهم فرأى دولته، وأكابر والوزراء
حزنه: فرط من وقال نفسه يف فتذكََّر الخدمة، يف ويقفون أوالدهم ومعهم يدخلون وهم
لم كأني أنا وأصري غريب، رجل إال يأخذها وهل موتي؟ بعد مملكتي يأخذ َمن ترى يا
بالدموع، عيناه فاَضْت حتى حزينًا متفكًِّرا يزل ولم هذا، بسبب الفكر بحر يف فغرق أكن؟
األرض عىل وجلس رسيره فوق من قام ثم شديًدا، بكاءً وبكى باملنديل وجهه فغطَّى
شهرزاد وأدرك األرض. عىل جالس وهو تعاىل، هللا إال قلبه يف ما يعلم ولم وينتحب، يبكي

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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الوزير أخَربَ ملا السالم، عليهما داود بن سليمان هللا نبي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إىل أوله من فارس وزيره وبني بينه حصل وما والبكاء، الحزن من للملك حصل بما فارًسا
الوزير فقال صحيح؟ وزير يا لَك قلتُه الذي هذا هل فارس: للوزير ذلك بعد قال آِخره،
وامللك أنا أتحدَّث كنُت ملَّا هللا، نبي يا ولكْن وصدق، حقٌّ قلتَه الذي إن هللا، نبي يا فارس:
أخَربَك فَمن الناس، من أحٌد بخربنا يشعر ولم قطُّ أحٌد عندنا يكن لم القضية، هذه يف
الصدور. تُخِفي وما األعني خائنَة يعلم الذي ربي أخربني له: قال كلها؟ األمور بهذه
ثم قدير. يشء كل عىل عظيم كريم ربٌّ إال هذا ما هللا، نبي يا فارس: الوزير قال فحينئٍذ
من وكذا كذا معك إنَّ للوزير: سليمان هللا نبي قال ثم معه، وَمن هو فارس الوزير أسَلَم
وهبتُها ولكني الجميع، منك قبلُت قد سليمان: له فقال نعم. الوزير: قال والهدايا. التَُّحف
غٍد ويف السفر، تعُب عنكم يزول حتى فيه نزلتم الذي املكان يف معك وَمن أنت فاسِرتْح لَك
والسماء األرض رب تعاىل، هللا بمشيئة يكون ما أتم عىل حاجتَك نقيض تعاىل هللا شاء إْن

أجمعني. الخلق وخالق
له فقال يوم، ثاني سليمان السيد إىل َه وتوجَّ موضعه، إىل ذهب فارًسا الوزير إن ثم
فوق فاطلَعا وهو أنت واجتمعَت صفوان، بن عاصم امللك إىل وصلَت إذا سليمان: هللا نبي
إىل َفانِْزال القائلة، حرُّ برد وقد الصالتني، بني كان فإذا ساكتنَْي، واقعدا الفالنية الشجرة
ورأس القرد، كرأس أحدهما رأس يخرجان، ثعبانني تجدا هناك وانظرا الشجرة أسفل
جهِة من ارميا ثم واقتالهما، بالنشاب فارمياهما رأيتماهما فإذا العفريت، كرأس اآلَخر
وأتِْقنَا فاطبخاهما، لحومهما، فتبقى كذلك، ذيَليْهما جهِة ومن واحد، شٍرب قدَر رأَسيْهما
تعاىل هللا بإذن يحمالن فإنهما الليلة، تلك معهما وناما زوجتَيْكما، وأطعماهما طبخهما
مكلَّالن قباءان فيها وبقجة وسيًفا خاتًما أحَرضَ السالم عليه سليمان إن ثم ذكور. بأوالٍد
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واحد كلَّ فأعطيا الرجال مبلَغ وبلغا ولداكما كرب إذا فارس، وزير يا وقال: بالجواهر،
وما حاجتك، تعاىل هللا قىض هللا، باسم للوزير: قال ثم القباءين. هذين من قباءً منهما
دائًما وعينه قدومك ينتظر ونهاًرا ليًال امللك فإن تعاىل، هللا بركة عىل تسافر أن إال لك بقي

الطريق. تالحظ
وخرج َعه، وودَّ السالم عليهما داود بن سليمان هللا لنبي َم تقدَّ فارًسا الوزير إن ثم
السفر يف وجدَّ حاجته، بقضاء فرحان وهو يومه بقيَة وساَفَر يَديْه، قبََّل أن بعد عنده من
ليُعِلم امه خدَّ بعض فأرَسَل مرص، قرب إىل وصل حتى مسافًرا يزل ولم ونهاًرا، ليًال
هو شديًدا فرًحا فِرَح حاجته، وقضاء بقدومه عاصم امللك سمع فلما بذلك، عاصًما امللَك
تالقى فلما فارس. الوزير بسالمة وخصوًصا جنوده، وجميع مملكته وأرباب وخواصه
عىل حاجته بقضاء امللك َ وبرشَّ يَديْه بني األرَض وقبََّل الوزير َل ترجَّ والوزير، هو امللك
ُرْح فارس: للوزير وقال عاصم امللك فأسَلَم واإلسالم، اإليماَن عليه وعرض الوجوه، أتمِّ
تعاَل ذلك وبعد اَم الحمَّ وادُخِل الزمان، من جمعًة أيًضا ْح واسَرتِ الليلة، هذه ْح واسَرتِ بيتك
وغلمانه وحاشيته هو وانرصف األرَض الوزير فقبََّل فيه. نتدبَّر بيشء أُخِربَك حتى عندي
كان ما بجميع ثَه وحدَّ امللك إىل َه توجَّ ذلك بعد ثم أيام، ثمانيَة واسرتاح داره إىل وَخَدمه
معي. وتعاَل وحدك ُقْم للملك: قال إنه ثم السالم، عليهما داود بن سليمان وبني بينه
مىض أن إىل ساكتني وقعدا الشجرة فوق وطلعا ونشابني، قوَسنْي وأخذا والوزير هو فقام
أسفل من خرَجا ثعباننَْي فرأَيَا ونظرا نزال ثم العرص، قرب إىل يزاال ولم القائلة، وقت
وقال: الذهب، باألطواق رآهما حني أعجباه ألنهما وأَحبَّهما؛ امللك فنظرهما الشجرة، تلك
نمسكهما خلِّنا عجيب، يشء هذا إن وهللا بالذهب، مطوَّقان الثعبانني هذين إن وزير، يا
أنت فاْرِم ملنفعتهما، هللا خلقهما هذان الوزير: فقال عليهما. ونتفرَّج قفص يف ونجعلهما
وقطعا فقتالهما بالنشاب، عليهما االثنان فرمى بنشابة. واحًدا أنا وأرمي بنشابة، واحًدا
بيت إىل بالباقي ذهبا ثم ورمياها، شربًا ذنبَيْهما جهِة ومن شربًا، رأَسيْهما جهِة من
بالتقلية مليًحا طبًخا اللحم هذا اطبْخ له: وقاال اللحم ذلك وأعطياه الطباخ، وطلبا امللك،
وال الفالنية والساعة الفالني الوقت يف هنا وتعاَل وهاتهما زبديتني يف وأغِرْقه واألبازير،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك تُبِطئ.
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وقاال الثعباننَْي، لحَم الطباخ أعطيَا ملا والوزير امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إىل به وذهب اللحَم الطباخ أخذ تبطئ. وال هنا، وهاتهما زبديتني يف واغرْفه اطبْخه له:
يدي بني وأحرضهما زبديتني يف غرفه ثم عظيمة، بتقلية طبخه وأتقن وطبخه، املطبخ
الليلة تلك وباتا لزوجتَيْهما، وأطعماهما زبدية والوزير زبدية امللك فأخذ والوزير، امللك
بعد امللك فمكث الليلة، تلك يف حملتَا ومشيئته وقدرته وتعاىل سبحانه هللا فبإرادة معهما،
أم صحيح األمر هذا هل تَُرى، يا نفسه: يف يقول الخاطر متشوش وهو أشهر، ثالثة ذلك
فعلمت بطنها، يف الولد فتحرك األيام من يوًما جالسة كانت زوجته إن ثم صحيح؟ غري
أكربهم، وهو عندها الذين الخدام من واحًدا وطلبت لونها، َ وتغريَّ فتوجعت حامل، أنها
سيدتنا أن ك أبرشِّ الزمان، ملك يا له: وقل يكون، موضع أي يف امللك إىل اذهْب وقالت:
امللك فرأي فرحان، وهو رسيًعا الخادم فخرج بطنها. يف تحرََّك قد والولد حملها ظهر
يديه، بني األرض وقبََّل الخادم عليه فأقبََل ذلك، يف متفكِّر وهو خده، عىل ويده وحده
فرحه شدة ومن قدَميْه، عىل قائًما نهض الخادم كالَم سمع فلما زوجته، بحمل وأخربه
مجلسه: يف حاًرضا كان مَلن وقال إياه، وأعطاه عليه كان ما وخلع ورأَسه، الخادم يَد قبََّل
والبغال والخيل واليواقيت والجواهر األموال من فأعطوه عليه. َفْليُنِْعم يحبني كان َمن

يُحَىص. وال يَُعد ال شيئًا والبساتني
الساعة هذه يف أنا الزمان، ملك يا وقال: امللك عىل الوقت ذلك يف دخل الوزير إن ثم
نفيس: يف وأقول الحمل، شأن يف متفكِّر الخاطر مشغول وأنا وحدي، البيت يف قاعًدا كنت
بأن ني َ وبرشَّ عيلَّ، دخل بالخادم وإذا ال؟ أم تحبل خاتون وإن حق؟ هو هل تَُرى يا
ما خلعُت فرحتي فمن لونها، َ وتغريَّ بطنها يف تحرََّك قد الولد وأن حامل، خاتون زوجتي
ثم الخدام. كبريَ وجعلته دينار ألف وأعطيته إياه، الخادم وأعطيُت القماش من عيلَّ كان
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وجوده وإحسانه بفضله علينا أنَعَم وتعاىل تبارك هللا إن وزير، يا قال: عاصًما امللك إن
النور، إىل الظلمات من أخرجنا وقد وفضله، بكرمه وأكرمنا القويم، وبالدين وامتنانه،
يف انزْل وزير، يا فقال: تريد؟ ما افعْل الوزير: فقال وأُفِرحهم. الناس عىل أفرِّج أن وأريد
وكل ديون، عليهم وَمن الجرائم، أصحاب من الحبس يف كان َمن كلَّ وأخِرْج الوقت، هذا
سنوات، ثالَث الخراج الناس عن ونرفع يستحقه، بما نجازيه ذلك بعد ذنب، منه وقع َمن
جميَع عليه يعلِّقوا أن الطبَّاخني وُمِر الحيطان، حول مطبًخا املدينة هذه دائر يف وانصْب
َمن وكل والنهار، بالليل الطبخ ويداوموا الطعام، أنواع سائر يطبخوا وأن القدور، أنواع
إىل ويحملون ويرشبون يأكلون والقريبة البعيدة البالد من حولها وما املدينة هذه يف كان
نهاًرا. وال ليًال حوانيتهم يقفلوا وال أيام، سبعَة املدينَة ويزيِّنوا يفرحوا أن وُمْرهم بيوتهم،
والقلعَة املدينَة وزيَّنوا عاصم، امللك به أمره ما وفعل وساعته وقته من الوزير فخرج
وانرشاح ولعب ورشب أكل يف الناس وصار ملبوس، أحسن ولبسوا الزينة، أحسن واألبراَج
ليلة كالقمر ذكًرا ولًدا فوضَعْت أيامها، انقضاء بعد امللك لزوجة الطلق حصل أن إىل
ساعًدا. اه فسمَّ كالصباح، ولًدا وضَعْت الوزير زوجة وكذلك امللوك، سيف اه فسمَّ تمامه
صار فلما الشديد، الفرَح بهما يفرح ينظرهما كلما عاصم امللك صار رشدهما بلغا فلما
ببايل خطر قد وزير، يا له: وقال خلوة، يف فارًسا وزيَره امللُك طلب سنة عرشين عمرهما
فإن فافعْله، ببالك خطر مهما الوزير: له فقال فيه. أستشريك ولكن أفعله أن أريد أمٌر
طعنُت ألني َهِرًما؛ شيًخا كبريًا رجًال رصت أنا وزير، يا عاصم: امللك فقال مبارك. رأيك
سيف لولدي وسلطنتي ملكي وأعطي تعاىل، هللا ألعبد زاوية يف أقعد أن وأريد السن، يف
فما والرياسة، والحشمة واألدب والعقل الفروسيِة كامَل مليًحا شابٍّا صار فإنه امللوك؛
مبارك رأي وهو رأيتَه، الذي الرأي ِنْعَم الوزير: فقال الرأي؟ هذا يف الوزير أيها تقول
شاب ألنه له؛ وزيًرا ساعٌد ولدي ويكون مثلك، أفعل اآلَخر فأنا هذا أنت فعلَت فإذا سعيد،
يف نتهاون وال شأنهما ندبِّر ونحن بعضهما، مع االثنان ويصري ورأي، معرفة ذو مليح

املستقيم. الطريق عىل ندلُّهما بل أمرهما،
والبالد األقاليم جميع إىل السعاة مع وأرِسْلها الُكتَُب اكتِب لوزيره: عاصم امللك قال ثم
حارضين الفالني الشهر يف يكونوا أن أكابرها وُمْر أيدينا، تحت التي والقالع والحصون
وأصحاب ال العمَّ جميع إىل وكتب وساعته، وقته من فارس الوزير فخرج الفيل. ميدان يف
وأَمَر الفالني، الشهر يف جميعهم يحرضوا أْن عاصم، امللك حكم تحت كان وَمن القالع،
تلك غالِب ميضِّ بعد عاصًما امللك إن ثم ودان، قاٍص من املدينة يف َمن كلُّ يحرض أن
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وأن الزينة، بأفخر يزيِّنوها وأن امليدان، وسط يف القباب يرضبوا أن الفرَّاشني أَمَر املدة
ما جميَع الحال يف ففعلوا األعياد، يف إال امللك عليه يقعد ال الذي الكبري التخت ينصبوا
يُناَدى أن وأمر امللك وخرج واألمراء، والحجاب النواب وخرجت التخت، ونصبوا به أمرهم
إىل والضياع األقاليم وأصحاب والوزراء األمراء فربز امليدان. إىل ابرزوا هللا باسم الناس: يف
فمنهم مراتبهم، يف كلهم واستقروا عادتهم، جري عىل امللك خدمة يف ودخلوا امليدان، ذلك
السماط يمدوا أن امللك وأمر جميعهم، الناس اجتمعت أن إىل وقف َمن ومنهم قعد َمن

للملك. ودعوا ورشبوا وأكلوا فمدوه
ال املناداة: يف وقالوا فنادوا الذهاب، بعدم الناس يف ينادوا أن اب الحجَّ امللك أمر ثم
َفْليمكْث أَحبَّني َمن امللك: فقال الستور، رفعوا ثم امللك. كالم يسمع حتى أحٌد منكم يذهب
ثم خائفني، كانوا أن بعد النفوس مطمئني جميعهم الناس فقعد كالمي. يسمع حتى
والوزراء األمراء أيها لهم: وقال مقامه، من أحد يقوم أالَّ وحلََّفهم قدميه عىل امللك قام
هذه أن تعلمون هل الناس، جميع من حرض وَمن وصغريكم، كبريكم الدولة، وأرباب
لهم: فقال ذلك. نعلم كلنا امللك، أيها نعم له: قالوا وأجدادي؟ آبائي عن وراثة يل اململكة
الظلمات من وأنقذنا اإليمان، تعاىل هللا ورزقنا والقمر، الشمس نعبد كلنا كنا وأنتم أنا
كبريًا رجًال رصُت اآلن أني واعلموا اإلسالم، دين إىل وتعاىل سبحانه هللا وهدانا النور، إىل
الذنوب من وأستغفره فيها، تعاىل هللا أعبد زاوية يف أجلس أن وأريد عاجًزا، هرًما شيًخا
باألمور خبري فصيح مليح شاب أنه وتعرفون حاكم، امللوك سيف ولدي وهذا املاضية،
عوًضا عليكم ملًكا وأجعله مملكتي أعطيه أن الساعة هذه يف فأريد عادل، فاضل عاقل
امللوك سيف وابني زاوية، يف تعاىل هللا لعبادة أنا وأتخىلَّ مكاني، يف سلطانًا وأجلسه عني،
بني األرض وقبَّلوا كلهم فقاموا بأجمعكم؟ كلكم قلتم يشء فأي بينكم؛ ويحكم امُلْلك يتوىلَّ
عبيدك من عبًدا علينا أقمَت لو وحامينا، ملكنا يا وقالوا: والطاعة، بالسمع وأجابوا يَديْه،
عىل ورضيناه َقِبلناه امللوك؟ سيف بولدك فكيف أمرك، وامتثلنا قولك وسمعنا َألطعناه
عىل ولَده وأجَلَس رسيره، فوق من ونزل صفوان، بن عاصم امللك فقام والرأس. العني
وسطه وشد ولده، رأس فوق ووضعه نفسه، رأس فوق من التاج ورفع الكبري، التخت
والوزراء األمراء فقام ولده، بجانب مملكته كريس عىل عاصم امللك وجلس امللك، بمنطقة
لبعضهم: يقولون وقوًفا وصاروا يَديْه بني األرض وقبَّلوا الناس، وجميع الدولة وأكابر
ونثر واإلقبال. بالنرص له ودعوا باألمان، ونادوا الغري. من به أوىل وهو بامللك، حقيق هو
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أجمعني. الناس رءوس عىل والفضَة الذهَب امللوك سيُف

املباح. الكالم عن
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التخت، عىل امللوك سيف ولَده أجَلَس ملا عاصًما امللك أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أجمعني، الناس رءوس عىل والفضة الذهَب نثََر واإلقبال، بالنرص الناس كامل له ودعا
أمراء، يا وقال: األرض وقبََّل فارس الوزير قام لحظة بعد ثم وأعطى، ووهب الُخَلع وخَلَع
عاصم امللك يتوىلَّ أن قبل قديمة ووزارتي وزيٌر أني تعرفون هل الدولة، أرباب يا
نعرف نعم، قالوا: عنه؟ عوًضا ولده ووىلَّ امُلْلك من نفسه خلع قد اآلن وهو صفوان، بن
َفِطن عاقل فإنه هذا، ساعًدا ولدي وأويلِّ نفيس أخلع واآلن فقال: جد. عن أبٍّا وزارتك
ولدك إال امللوك سيف للملك وزيًرا يصلح ال فقالوا: بأجمعكم؟ تقولون يشء فأي خبري،
الوزارة عمامة وقلع فارس الوزير قام ذلك فعند لبعضهما. يصلحان فإنهما ساعد،
واألمراء: الحجاب وقالت أيًضا، امه قدَّ الوزراء َدَواة وحطَّ ساعد، ولده رأس فوق ووضعها
وخلعا الخزائن، وفتحا فارس والوزير عاصم امللك قام ذلك فعند الوزارة. يستحق إنه
النفقة وأعطيا أجمعني، والناس الدولة وأكابر والوزراء واألمراء امللوك عىل السنية الُخَلع
ساعد الوزير وعالمة امللوك سيف بعالمة واملراسيم الجديدة املناشري لهم وكتبا واألنعام،
بالده إىل ساَفَر منهم كلٌّ وبعدها جمعًة، املدينة يف الناس وأقام فارس، الوزير ابن

ومكانه.
املدينة دخلوا ثم الوزير، ولد وساعًدا امللوك سيف ولده أخذ عاصًما امللك إن ثم
امللك وقال والبقجة، والسيف الخاتم بإحضار وأمروه الخازندار وأحرضوا القرص، وطلعوا
مدَّ َمن فأول ويأخذه. شيئًا الهدية هذه من يختار منكما واحد كل تعاَليَا ، ولديَّ يا عاصم:
يدي وقبََّال وامُلْهر، السيف فأخذ يَده ساعٌد ومدَّ والخاتم، البقجة فأخذ امللوك سيف يده
بل فيها، ما ينظر ولم يفتحها لم البقجَة امللوك سيف أخذ فلما منزَليْهما. إىل وذهبا امللك،
يناما أن عادتهما من وكان وزيره، وساعد هو بالليل عليه ينام الذي التخت فوق رماها
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فراشهما عىل بعضهما مع االثنان ورقد النوم، فراَش لهما فرشا إنهما ثم بعضهما. مع
فرأى نومه، من امللوك سيف انتبه ثم الليل، نصف إىل واستمرا عليهما، تيضء والشموع
من امللك لنا أهداها التي البقجة هذه يف يشء أي تَُرى يا نفسه: يف فقال رأسه، عند البقجة
الخزانة ودخل نائًما، ساعًدا وترك التخت فوق من ونزل الشمعة وأخذ فأخذها التحف؟
التي البطانة عىل فوجد وفرده القباء ففتح الجان، شغل من قباء فيها فرأى البقجة وفتح
عجيب، يشء جمالها ولكنَّ بالذهب، منقوشة بنت صورة القباء ظهر جهة يف داخل من
يف ووقع الصورة، تلك بعشق مجنونًا وصار رأسه، من عقله طار الصورة هذه رأى فلما
أنشد ثم ويقبِّلها، وصدره وجهه عىل ويلطم وينتحب يبكي وصار عليه، َمغشيٍّا األرض

البيتني: هذين

اْألَْق��َداُر َوتَ��ُس��وُق��ُه ِب��ِه تَ��أِْت��ي ُم��َج��اَج��ًة يَ��ُك��وُن َم��ا ُل أَوَّ اْل��ُح��بُّ
ِك��بَ��اُر تُ��َط��اُق َال أُُم��وٌر َج��اءَْت اْل��َه��َوى لُ��َج��َج اْل��َف��تَ��ى َخ��اَض إِذَا َح��تَّ��ى

الوزير انتبه حتى وصدره وجهه عىل ويلطم ويبكي ينتحب امللوك سيف يزل ولم
سيف راح أين نفسه: يف فقال شمعة، فرأى امللوك، سيف يََر فلم الفرش ل وتأمَّ ساعد،
فيها التي الخزانة إىل وصل حتى جميعه القرص يف يدور وقام الشمعة أخذ ثم امللوك؟
هذا سبٍب ألي أخي، يا له: فقال وينتحب، شديًدا بكاءً يبكي وهو فرآه امللوك، سيف
ولم يكلِّمه لم امللوك وسيف ذلك. بسبب وأخِربْني ثْني فحدِّ لك؟ جرى يشء أي البكاء؟
الحالة هذه عىل ساعد رآه فلما صدره. عىل يده ويدق وينتحب يبكي بل رأسه، يرفع
رسك، عىل وتُطِلعني أمورك يل تبنيِّ لم وإْن وإياك، أنا وتربيت وأخوك وزيرك أنا قال:
زمانية، ساعًة األرض ويقبِّل ع يترضَّ ساعٌد يزل ولم عليه؟ وتُطِلعه رسك تخرج َمن فعىل
حالُه ساعًدا راع فلما يبكي. بل واحدة، كلمة يكلِّمه ولم إليه، يلتفت لم امللوك وسيف
وحطَّ امللوك، سيف فيها التي الخزانة ودخل سيًفا وأخذ عنده من خرج أمره، وأعياه
جرى، يشء أي يل تقل لم إْن أخي، يا انتبه امللوك: لسيف وقال نفسه صدر عىل ذبابه
ساعد، وزيره إىل رأسه امللوك سيف رفع ذلك فعند الحال. هذه يف أراك وال روحي قتلُت
ساعد: له فقال يل. جرى بالذي وأخربك لك أقول أن استحييت أنا أخي، يا له: وقال
اب، الوهَّ الكريم التواب، الواحد األسباب، وُمسبِّب الرقاب، وُمعتق األرباب، رب باهلل سألتك
األمور يف ومشريك ووزيرك، عبدك فأنا مني؛ تستحي وال لك جرى الذي ما يل تقول أن
َل تأمَّ الصورة تلك ساعد رأى فلما الصورة. هذه إىل انظْر تعاَل امللوك: سيف فقال كلها.
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صورُة الصورُة هذه املنظوم: باللؤلؤ الصورة رأس عىل مكتوبًا ورأى زمانية، ساعة فيها
يف نازلون هم الذين املؤمنني، الجان ملوك من ملك شاروخ بن شماخ بنت الجمال بديعِة
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك األكرب. عاد بن إرم بستان يف وساكنون بابل، مدينة

املباح. الكالم
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الوزير ابن ساعًدا والوزيَر عاصم، امللك ابن امللوك سيَف أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
شماخ بنت الجمال بديعة صورة فيها ورأيا القباء، عىل التي الكتابة قرآ ملا فارس
بستان يف الساكنني بابل، بمدينة النازلني املؤمنني الجان ملوك من بابل، ملك شاروخ بن
صاحبة َمن أتعرف أخي، يا امللوك: سيف للملك ساعد الوزير قال األكرب؛ عاد بن إرم
أعرف ما أخي يا وهللا ال امللوك: سيف فقال عليها؟ تفتش حتى النساء من الصورة هذه
وقرأ امللوك، سيف فتقدََّم الكتابة. هذه اقرأ تعاَل ساعد: فقال الصورة. هذه صاحبة
له فقال آه! آه وقال: قلبه صميم من فرصخ مضمونها، وعرف التاج عىل التي الكتابة
يف وهي الجمال بديعة واسمها موجودة، الصورة هذه صاحبة كانت إن أخي، يا ساعد:
البكاء ترتك أن أخي يا فباهلل مرادك، تبلغ حتى مهلة غري من طلبها يف أُِرسع فأنا الدنيا،
والفقراء التجار فاطلُِب النهار ضحوة كان فإذا خدمتك، يف الدولة أهل تدخل أن ألجل
وتعاىل سبحانه هللا بربكة أحًدا لعل املدينة، هذه صفات عن واسألهم واملساكني والسواحني

إرم. بستان وعىل عليها يدلُّنا وعونه
صار ألنه للقباء؛ معانق وهو التخت فوق وطلع امللوك سيف قام الصباح، أصبح فلما
وأرباب والجنود والوزراء األمراء عليه فدخلت معه، وهو إال نوم يأتيه وال يقعد وال يقوم ال
وقل لهم، ابرْز ساعد: لوزيره امللوك سيف امللك قال الجمع وانتظم الديوان تم فلما الدولة،
ساعد الوزير فطلع ضعيف. وهو إال البارحة بات ما وهللا تشويش، له حصل امللك إن لهم
دعا ذلك فعند ولده، عليه يَُهْن لم ذلك عاصم امللك سمع فلما امللك، قال بما الناس وأخرب
الرشاب، له ووصفوا إليه فنظروا امللوك، سيف ولده عىل بهم ودخل واملنجمني، بالحكماء
مغتاظ وهو الحارضين للحكماء عاصم امللك فقال أشهر، ثالثة مدَة موضَعه واستمر
الساعة هذه يف تداووه لم فإن ولدي؟ مداواة عن كلكم عجزتم هل كالب، يا ويلكم عليهم:
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تعلم وأنت ولدك، هذا أن نعلم إننا الزمان، ملك يا الكبري: رئيسهم فقال جميًعا. أقتلكم
صعب، مرض به ولدك ولكن ولدك؟ بمداواة فكيف الغريب، مداواة يف نتساهل ال أننا
مرض من لكم ظهر يشء أي عاصم: امللك قال به. ونحدِّثك لك نذكره معرفتَه شئَت إْن
إىل سبيَل ال َمن ويحب عاشق اآلن ولدك إن الزمان، ملك يا الكبري: الحكيم له فقال ولدي؟
العشق جاء أين ومن عاشق؟ ولدي أن علمتم أين من وقال: عليهم امللك فاغتاظ وصاله.
قام ذلك فعند حاله. يعلم الذي هو فإنه ساعًدا، ووزيره أخاه اسأل له: فقالوا لولدي؟
أخيك. مرض بحقيقة اصُدْقني له: وقال بساعد ودعا وحده، خزانة يف ودخل عاصم امللك
رقبته. وارضب عينيه واربط ساعًدا خذ للسياف: امللك فقال حقيقته. أعلم ما له: فقال
األمان. ولك يل ُقْل له: فقال األمان. اعِطني الزمان، ملك يا وقال: نفسه، عىل ساعد فخاف
من ملك بنت ساعد: فقال معشوقه؟ وَمن امللك: له فقال عاشق. ولدك إن ساعد: له فقال
هللا. نبي سليمان إليكم أهداها التي البقجة من قباء يف صورتها رأى فإنه الجان، ملوك

يشء أي ولدي، يا له: وقال امللوك، سيف ابنه عىل ودخل عاصم امللك قام ذلك فعند
أبت، يا امللوك: سيف فقال تخربني؟ لم يشء وألي عشقتَها؟ التي الصورة هذه وما دهاك؟
منه يشء عىل أحًدا أُظِهر أن أقدر وال لك، أذكر أن أقدر كنت وما منك، أستحيي كنُت
تكون كيف أبوه: له فقال مداواتي. يف تعمل كيف فانظْر بحايل، علمَت قد واآلن أبًدا،
من هذه ولكن إليها، الوصول يف حيلًة دبَّْرنا كنَّا اإلنس بنات من هذه كانت لو الحيلة؟
يقدر الذي هو فإنه داود؟ بن سليمان كان إذا إال عليها يقدر وَمن الجان، ملوك بنات
والقنص الصيد إىل ورح واركْب روحك، وقوِّ الساعة، هذه يف ُقْم ولدي يا ولكن ذلك، عىل
لك أجيء وأنا قلبك، عن والغمَّ الهمَّ وارصف والرشب، باألكل واشتغل امليدان، يف واللعب
هم وال عليهم، قدرة لنا ليس التي الجان ببنات حاجة لك وما امللوك، بنات من بنت بمائة
ولدي؟ يا العمل يكون كيف له: فقال غريها. أطلب وال أتركها ما أنا له: فقال جنسنا. من
ذلك، عن لنسألهم البالد يف والسواحني واملسافرين التجار جميع لنا احرض ابنه: له فقال
يف تاجر كل يحرض أن عاصم امللك فأمر بابل. مدينة وعىل إرم، بستان عىل يدلنا هللا لعل
وعن بابل مدينة عن سألهم حرضوا فلما البحر، يف رئيس وكل فيها، غريب وكل املدينة،
وعند بخرب، عنها أخرب وال الصفة، هذه عرف منهم أحد فما إرم، بستان وعن جزيرتها
فعليك ذلك تعرف أن تريد كنَت إْن الزمان، ملك يا منهم: واحد قال املجلس انفضاض

مقصودك. عىل يدلك منها أحًدا ولعل كبرية، مدينة فإنها الصني، ببالد
أبوه له فقال الصني. بالد إىل للسفر مركبًا يل ْز جهِّ أبي، يا قال: امللوك سيف إن ثم
إىل أسافر وأنا الرعية، يف واحكم مملكتك كريس عىل أنت اجلْس ولدي، يا عاصم: امللك
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ُمتعلٌق األمر هذا إن أبي، يا امللوك: سيف فقال بنفيس. األمر هذا إىل وأميض الصني بالد
بالسفر، إذنًا تعطيني كنَت إذا يجري يشء وأي مثيل، عليه يفتش أن أحد يقدر وما، بي
يكون خربًا لها أجد لم وإْن املراد، حصل خربًا لها وجدُت فإْن الزمان؟ من مدًة وأتغرَّب
رجعُت عشُت وإن ذلك، بسبب أمري ويهون خاطري، ونشاط صدري، انرشاح السفر يف

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك سامًلا. إليك
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مركبًا يل ْز جهِّ عاصم: امللك لوالده قال امللوك سيف أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
سامًلا. إليك رجعُت عشُت فإْن مقصودي، عىل أفتِّش حتى الصني بالد إىل فيها ألسافر
بالسفر، إذنًا فأعطاه يرضيه، الذي له يعمل أنه غري حيلة له يََر فلم ابنه إىل امللك فنظر
وكل وخزائن أمواًال وأعطاه األتباع، غري مملوك ألَف وعرشين مركبًا أربعني له َز وجهَّ
وقد وسالمة، وعافية خري يف ولدي يا ساِفْر له: وقال الحرب، آالت من إليه يحتاج يشء
املراكب وُشِحنت وأمه، أبوه َعه ودَّ ذلك فعند الودائع. عنده تخيب ال َمن عند استودعتُك
مدينة إىل وصلوا حتى مسافرين يزالوا ولم سافروا. ثم والعساكر، والسالح والزاد باملاء
والُعَدد بالرجال مشحونة مركبًا أربعون إليهم وصل أنه الصني أهل سمع فلما الصني،
املدينة أبواب فقفلوا وحصارهم، قتالهم إىل جاءوا أعداء أنهم اعتقدوا والذخائر، والسالح
مماليكه من مملوكني إليهم أرَسَل ذلك امللوك سيف امللك سمع فلما املنجنيقات، زوا وجهَّ
امللك ابن امللوك سيف هذا إن له: وقولوا الصني، ملك إىل امضوا لهم: وقال الخواص،
يخاصم، وال يقاتل وال الزمان، من مدة بالدك يف ليتفرج ضيًفا مدينتك إىل جاء عاصم،

مدينتك. أهل عىل وال عليك يشوِّش وال رجع تقبله لم وإْن عندك، نزل قبلتَه فإْن
لهم ففتحوا امللوك. سيف امللك ُرُسل نحن ألهلها: قالوا املدينة إىل املماليك وصل فلما
امللك وبني بينه وكان قعفوشاه، اسمه وكان ملكهم، عند وأحرضوهم بهم وذهبوا الباب،
امللك ابن امللوك سيف هو عليه القادم امللك أن سمع فلما معرفة، تاريخه قبل عاصم
خواص مع بنفسه وخرج الضيافات، َز وجهَّ األبواب بفتح وأَمَر الرُُّسل عىل خلع عاصم،
علينا، قدم بَمن ومرحبًا وسهًال أهًال له: وقال وتعانََقا، امللوك سيف إىل وجاء دولته
له َم وقدَّ إليك. يحرض تطلبه ما وكل يديك، بني ومدينتي أبيك ومملوك مملوكك وأنا
ومعهما وزيره وساعد امللوك سيف امللك وركب اإلقامات، مواضع يف والزاد الضيافات



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

بت وُرضِ املدينة، دخلوا أن إىل البحر ساحل يف وساروا العساكر، وبقية دولتهما خواص
حسنة. ضيافات يف يوًما أربعني مدة فيها وأقاموا البشائر، ت وُدقَّ الكاسات

سيف له فقال بالدي؟ أعجبتك هل حالك؟ كيف أخي، ابن يا له: قال ذلك بعد ثم
حاجة إال بك جاء ما قعفوشاه: امللك فقال امللك. أيها بك ترشيفها تعاىل هللا أدام امللوك:
حديثي إن امللوك: سيف له فقال لك. أقضيه فأنا بالدي من تريده يشء وأي لك، طرأَْت
عليه، وشفقًة له رحمًة الصني ملك فبكى الجمال. بديعِة صورَة عشقُت أني وهو عجيب،
السوَّاحني جميع يل تحرض أن منك أريد له: فقال امللوك؟ سيف يا اآلن تريد وما له: وقال
أحًدا لعل الصورة، هذه صاحبة عن أسألهم حتى باألسفار عادة له وَمن واملسافرين،
يُحِرضوا أن وأمرهم واألعوان، والحجاب النواب قعفوشاه امللك فأرسل بها. يخربني منهم
فاجتمعوا كثرية، جماعة وكانوا فأحرضوهم واملسافرين، السواحني من البالد يف َمن جميَع
فلم إرم، بستان وعن بابل، مدينة عن امللوك سيف امللك سأل ثم قعفوشاه، امللك عند
من واحد قال ذلك بعد ثم أمره، يف امللوك سيف امللك َ فتحريَّ جوابًا. منهم أحٌد عليه يردَّ
بالجزائر فعليك البستان، وذلك املدينة هذه تعلم أن أردَت إْن امللك، أيها البحرية: الرؤساء
فيها ونقلوا ففعلوا املركب، يحرضوا أن امللوك سيف أمر ذلك فعند الهند. بالد يف التي
ودَّعوا أن بعد وزيره وساعد امللوك سيف وركب إليه، يحتاجون ما وجميَع والزاَد املاءَ
فاتفق مطمئنني، ساملني طيبة ريح يف أشهر أربعة مدة البحر يف وسافروا قعفوشاه، امللك
األمطار عليهم ونزلت مكان، كل من املوج وجاءهم األيام، من يوم يف ريح عليهم خرج أن
فانكرست الريح، شدة من بعًضا بعضها املراكب رضبت ثم الريح، شدة من البحر َ وتغريَّ
من جماعة مع امللوك سيف وبقي جميعهم وغرقوا الصغرية، الزوارق وكذلك جميعها

صغري. زروق يف مماليكه
عينه، امللوك سيف ففتح الشمس وطلعت تعاىل، هللا بقدرة وسكن الريح سكت ثم
الصغري، الزورق يف معه وَمن وهو واملاء، السماء غري يََر ولم املراكب، من شيئًا يََر فلم
له: فقالوا ساعد؟ أخي وأين الصغرية؟ والزوارق املراكب أين مماليكه: من معه مَلن فقال
طعًما وصاروا كلهم غرقوا فإنهم فيها، َمن وال زوارق، وال مراكب يَبَْق لم الزمان، ملك يا
باهلل إال قوة وال حول ال وهي: قائلها يخجل ال كلمة وقال امللوك، سيف فرصخ للسمك.
املماليك فمنعه البحر، يف نفسه يرمي أن وأراد وجهه، عىل يلطم وصار العظيم. العيل
ولو الفعال، هذه بنفسك فعلَت الذي فأنت هذا؟ من يفيدك يشء أي ملك، يا له: وقالوا
بإرادِة الِقَدم من مكتوب هذا كل ولكن يشء، هذا من عليك جرى كان ما أبيك كالم سمعت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك النسم. بارئ
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منعته البحر يف نفسه يرمي أن أراد ملا امللوك سيف أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ولكن الفعال، هذه بنفسك فعلَت الذي فأنت هذا؟ من يفيدك يشء أي له: وقالوا املماليك،
وقد عليه، هللا كتب ما العبد يستويف حتى النسم، بارئ بإرادة الِقَدم من مكتوب يشء هذا
لنا ليس وحينئٍذ كلها، الشدائد عليه تجري هذا ابنك إن والدتك: عند ألبيك مون املنجِّ قال
حول ال امللوك: سيف فقال فيه. نحن الذي الكرب علينا هللا يفرِّج حتى الصرب إال حيلة
وأنشد َد تنهَّ إنه ثم مهرب. وال تعاىل هللا قضاء من مفرَّ ال العظيم، العيل باهلل إال قوة وال

األبيات: هذه

أَْدِري َال َح��يْ��ُث ِم��ْن اْل��َوْس��َواُس َوأَْدَرَك��ِن��ي أَْم��ِري ِف��ي َش��كَّ َال َوال��رَّْح��َم��ُن تَ��َح��يَّ��ْرُت
��بْ��ِر ال��صَّ ِم��َن أََم��رَّ َش��ْيءٍ َع��َل��ى َص��بَ��ْرُت أَنَّ��ِن��ي ال��نَّ��اُس يَ��ْع��َل��َم َح��تَّ��ى َس��أَْص��ِب��ُر
اْل��َج��ْم��ِر ِم��َن أََح��رَّ َش��ْيءٍ َع��َل��ى َص��بَ��ْرُت َوإِنَّ��َم��ا َص��بْ��ِري ��بْ��ِر ال��صَّ َص��اِب َط��ْع��ُم َوَم��ا
اْألَْم��ِر َص��اِح��ِب إَِل��ى أَْح��َواِل��ي أَُف��وُِّض َوإِنَّ��َم��ا َه��ذَا اْألَْم��ِر ِف��ي ِح��ي��َل��ِت��ي َوَم��ا

النهار، من ساعة ونام كاملدرار، خده عىل دموعه وجَرْت األفكار، بحر يف غرق ثم
والزورق قدامه من الزاد ورفعوا اكتفى حتى فأكل األكل، من شيئًا وطلب استفاق ثم
والرياح األمواج مع بهم يسري يزل ولم بهم، يتوجه جهٍة أي إىل يعلموا ولم بهم، سائر
يف وصاروا الرشاد، عن وذهلوا الزاد، منهم فرغ حتى الزمان، من مديدة مدًة ونهاًرا ليًال
فصارت بُْعٍد، عىل لهم الحت قد بجزيرة وإذا والقلق، والعطش الجوع من يكون ما أشد
واحًدا، فيه وتركوا الزورق من وطلعوا عليها، وأرسوا إليها وصلوا أن إىل تسوقهم الرياح
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حتى منها فأكلوا األلوان، سائر من كثرية فواكه فيها فرأوا الجزيرة، تلك إىل هوا توجَّ ثم
اللحية أبيض عجيبة، رؤيته الوجه، طويل األشجار، تلك بني جالس بشخص وإذا اكتفوا،
تستِو لم ألنها الفواكه؛ هذه من تأكْل ال له: وقال باسمه املماليك بعض فنادى والبدن،
من أنه وظنَّ اململوك إليه فنظر املستوية. الفواكه هذه من أطعمك حتى عندي وتعاَل
حتى ومىش الفرح غايَة برؤيته ففرح الجزيرة، هذه عىل وطلع غرقوا الذين الغرقى جملة
عىل ُمسطَّر هو وما الغيب، يف عليه قدر الذي يعلم ال اململوك وذلك منه، قريبًا وصل
فوق وركب مارد، ألنه الرجل ذلك عليه وثب منه قريبًا اململوك ذلك صار فلما جبينه،
بقي ما امِش له: وقال ظهره، عىل أرخاها واألخرى رقبته، عىل رجَليْه إحدى ولفَّ أكتافه
ويقول: يبكي وصار رفقائه عىل اململوك ذلك فصاح حماري. بقيت وأنت خالص، مني لك
ركب سكانها من واحًدا ألن واهربوا؛ الغابة هذه من بأنفسكم وانجوا اخرجوا سيداه! وا

مثيل. يركبوكم أن ويريدون يطلبونكم البقية وإن أكتايف، فوق
فتبعوهم الزورق، يف ونزلوا كلهم هربوا اململوك، قاله الذي الكالم ذلك سمعوا فلما
ونطعمكم ظهوركم فوق ولنركب عندنا اقعدوا تعالوا تذهبون؟ أين لهم: وقالوا البحر يف
أن إىل البحر يف بالسري أرسعوا الكالم هذا منهم سمعوا فلما حمرينا. وتبقوا ونسقيكم
لهم بانت حتى شهر مدَة كذلك يزالوا ولم تعاىل. هللا عىل متوكلني هوا وتوجَّ عنهم بعدوا
بأكل فاشتغلوا األنواع، مختلفة فواكه فيها فرأوا الجزيرة تلك يف فطلعوا أخرى، جزيرة
بَِشع فرأوه إليه نظروا منه قربوا فلما بُْعد، عىل يلوح الطريق يف بيشء هم وإذا الفواكه،
العينني، طويل شخص هو وإذا برجله مملوك فلكزه فضة، من عامود مثل مرميٍّا املنظر
رأسه تحت أذنَه يحطُّ نام إذا كان ألنه أذنيه؛ إحدى تحت ُمْختٍَف وهو الرأس، مشقوق
الجزيرة، وسط يف به وراح لكزه الذي اململوَك ذلك خطف ثم األخرى. باألذن ويتغطَّى
لهم: وقال رفقائه عىل صاح اململوك ذلك إن ثم آدم. بني يأكلون غيالن كلها هي فإذا
يقطعوني أن ويريدون آدم بني يأكلون الغيالن، جزيرة الجزيرة هذه فإن بأنفسكم فوزوا
يجمعوا ولم الزورق، إىل الرب من ونزلوا ُمعِرضني، ولَّْوا الكالم هذا سمعوا فلما ويأكلوني.
جزيرة األيام من يوًما لهم ظهرت أنه فاتفق أيام، مدة وساروا شيئًا. الفواكه هذه من
غابة فيه فرأوا الجبل ذلك يف فطلعوا عاليًا، جبًال فيها وجدوا إليها وصلوا فلما أخرى،
من لهم خرج وقد إال يشعروا فلم الفواكه، بأكل فاشتغلوا جياع، وهم األشجار كثرية
وأنيابه ذراًعا، خمسون منهم واحد كل طول طوال، املنظر هائلة أشخاص األشجار بني
فوق أسود لباد قطعة عىل جالس بشخص هم وإذا الفيل، أنياب مثل فمه من خارجة
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هؤالء فجاء خدمته، يف واقفون كثرية جماعة وهم الزنوج، وحواليه الحجر من صخرة
هذه لقينا إنَّا وقالوا: ملكهم، يدي بني وأوقفوهم ومماليكه امللوك سيف وأخذوا الزنوج
وأدرك وأكلهما. وذبحهما اثنني املماليك من فأخذ جائًعا، امللك وكان األشجار. بني الطيور

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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وأوقفوهم ومماليكه، امللوك سيف امللك أخذوا ملا الزنوج أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ملكهم فأخذ األشجار. بني الطيور هذه لقينا إنَّا ملك، يا له: وقالوا ملكهم، يدي بني
ثم وبكى، نفسه عىل خاف األمر هذا امللوك سيف رأى فلما وأكلهما، وذبحهما مملوَكنْي،

البيتني: هذين أنشد

أَلُ��وُف َواْل��َك��ِري��ُم ال��تَّ��نَ��اُف��ِر بَ��ْع��َد َوأَِل��ْف��تُ��َه��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي اْل��َح��َواِدَث أَِل��َف
أُلُ��وُف ِم��نْ��ُه ال��ل��ِه ِب��َح��ْم��ِد ِع��نْ��ِدي َواِح��ًدا ِص��نْ��ًف��ا َع��َل��يَّ اْل��ُه��ُم��وُم َل��يْ��َس

البيتني: هذين أيًضا وأنشد تنهد ثم

ِن��بَ��اِل ِم��ْن ِغ��َش��اءٍ ِف��ي ُف��َؤاِدي َح��تَّ��ى ِب��اْألَْرَزاءِ ال��دَّْه��ُر َرَم��اِن��ي
ال��نِّ��َص��اِل َع��َل��ى ال��نِّ��َص��اُل ��َرِت تَ��َك��سَّ ِس��َه��اٌم أََص��ابَ��تْ��ِن��ي إِذَا َف��ِص��ْرُت

قد والنغمة، الصوت مليحة طيور هؤالء إن قال: وتعديده بكاءه امللك سمع فلما
قفص، يف منهم واحد كلَّ فحطوا قفص. يف منهم واحد كلَّ فاجعلوا أصواتهم، أعجبتني
األقفاص، يف ومماليكه امللوك سيف وصار أصواتهم، ليسمع امللك رأس عىل وعلقوهم
يتكلمون، وساعة يضحكون، وساعة يبكون، ساعة وهم ويسقونهم، يُطِعمونهم والزنوج
مدة الحالة تلك عىل يزالوا ولم بأصواتهم. يتلذَّذ الزنوج وملك هذا كل يسكتون، وساعة
لها طيور عنده أباها أن فسمعت أخرى، جزيرة يف متزوجة بنت للملك وكان الزمان، من
أبوها إليها فأرسل الطيور، من شيئًا منه تطلب أبيها إىل جماعة فأرسلت مليحة، أصوات
وصلوا فلما طلبهم، يف جاء الذي القاصد مع أقفاص أربعة يف مماليك وثالثة امللوك سيف
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امللوك سيف فصار رأسها، فوق موضع يف يطلعوهم أن فأمرت أعجبوها، ونظرتهم إليها
واملماليك نفسه عىل يبكي وصار العز، من فيه كان ما ويتفكر له، جرى مما يتعجب
امللك بنت عادة وكانت يغنون. أنهم تعتقد امللك وبنت هذا كل أنفسهم، عىل يبكون الثالثة
عظيمة، منزلة عندها له يصري وأعجبها، غريها من أو مرص بالد من أحد عندها وقع إذا
وقده وجماله حسنه أعجبها امللوك سيف رأت ملا أنها وقدره تعاىل هللا بقضاء وكان

بإكرامهم. فأمرت واعتداله،
سيف فأبى يجامعها، أن منه وطلبت امللوك بسيف األيام من يوًما اختلت أنها واتفق
أرىضبغري وما كئيب، أهواه الذي وبحبِّ غريب رجل أنا سيدتي، يا لها: وقال ذلك، امللوك
أن وال منه، تدنو أن تقدر ولم منها، فامتنع وتراوده، تالطفه امللك بنت فصارت وصاله.
أن وأمرتهم مماليكه، وعىل عليه غضبت أمره أعياها فلما األحوال، من بحاٍل إليه تصل
سيف فأعيا سنوات، أربع الحالة هذه عىل فمكثوا والحطب، املاء إليها وينقلوا يخدموها
سبيلهم، حال إىل ويمضوا تعتقهم أن عىس امللكة عند يتشفع وأرسل الحال ذلك امللوك
غريض عىل وافقتَني إْن وقالت: امللوك سيف أحرضت فأرسلت فيه، هم مما ويسرتيحوا
وتأخذ إليه تترضع زالت وما غانًما. سامًلا لبالدك وتروح فيه، أنت الذي من أعتقتُك
واملماليك امللوك سيف وصار مغضبًة، عنه فأعرضت مقصودها، إىل يُِجبْها فلم بخاطره
أحد يتجارس فلم امللك بنت طيور أنهم أهلها وعرف الحالة، تلك عىل الجزيرة يف عندها
أنهم قت وتحقَّ عليهم، مطمئنٍّا امللك بنت قلب وصار بيشء، يرضهم أن عىل املدينة أهل من
ويدورون والثالثة، اليومني عنها يغيبون فصاروا الجزيرة، هذه من خالص لهم بقي ما
فمكثوا امللك، بنت مطبخ إىل به ويأتوا الجزيرة، جوانب من الحطب ليجمعوا الربية يف
األيام من يوًما ومماليكه هو قعد امللوك سيف أن فاتفق سنوات، خمس الحالة هذه عىل
هو املكان هذا يف نفسه فرأى امللوك سيف فالتفت جرى، فيما يتحدثون البحر ساحل عىل
البكاء يف وزاد فبكى فيه، كان الذي العزَّ وتذكَّر ساعًدا، وأخاه وأباه أمه فتذكََّر ومماليكه،

مثله. بكوا املماليك وكذلك والنحيب،
مكتوب أمر وهذا يفيد؟ ال والبكاء نبكي متى إىل الزمان، ملك يا املماليك: قال ثم
هللا لعل الصرب؛ إال ينفعنا وما حكم، بما القلم جرى وقد وجل، عز هللا بتقدير جباهنا عىل
إخوتي، يا امللوك: سيف لهم فقال عنا. يفرجها الشدة بهذه ابتالنا الذي وتعاىل سبحانه
منها هللا يخلصنا أن إال خالًصا لنا أرى وال امللعونة؟ هذه من خالصنا يف نعمل كيف
الزمان، ملك يا له: فقالوا التعب. هذا من ونسرتيح نهرب أننا ببايل خطر ولكن بفضله،
ْهنا توجَّ موضع وكل آدم؟ بني يأكلون غيالن كلها وهي الجزيرة، هذه من نروح أين
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علينا وتغضب موضعنا، إىل ويردونا يأرسونا أن وإما يأكلونا أن فإما فيه، وجدونا إليه
الخالص، عىل به يساعدنا تعاىل هللا لعل شيئًا، لكم أعمل أنا امللوك: سيف فقال امللك. بنت
الطوال األخشاب هذه من نقطع فقال: تعمل؟ كيف له: فقالوا الجزيرة. هذه من ونخلص
ونملؤه البحر، يف ونرميه فلًكا ونجعلها بعض يف بعضها ونربط حباًال، قرشها من ونفتل
فرًجا، به لنا يجعل أن تعاىل هللا لعل فيه، وننزل مجاديف له ونعمل الفاكهة تلك من
الهند بالد إىل يوصلنا الذي الطيب الريح يرزقنا أن هللا وعىس قدير، يشء كل عىل فإنه
وقاموا شديًدا، فرًحا به وفرحوا حسن. رأي هذا له: فقالوا امللعونة. هذه من ونخلص
يف األخشاب لربط الحبال فتلوا ثم الفلك، لعمل األخشاب يقطعون والساعة الوقت يف
الحطب، من شيئًا يأخذون النهار آِخر يف يوم وكل شهر، مدَة تلك عىل واستمروا بعضها،
أن إىل الفلك صنع يف ألشغالهم النهار بقية ويجعلون امللك، بنت مطبخ إىل به ويروحون

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك وه. أتَمُّ
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الجزيرة من األخشاب قطعوا ملا ومماليكه امللوك سيف أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من ووسقوه البحر، يف رموه عمله من فرغوا فلما عملوه، الذي الفلك ربطوا الحبال، وفتلوا
بما أحًدا يُعِلموا ولم يومهم، آِخر يف زوا وتجهَّ األشجار، تلك من الجزيرة يف التي الفواكه
يذهب أين يعلموا ولم أشهر، أربعة مدة البحر يف وساروا الفلك، ذلك يف ركبوا ثم فعلوا،
قد بالبحر وإذا والعطش، الجوع من يكون ما أشد يف وصاروا الزاد، منهم وفرغ بهم،
مملوًكا وخطف يده ومد هائل، تمساح عليهم فأقبل عالية، أمواج له وطلع وأزبد، أرغى
بكى الفعل، ذلك باململوك فعل التمساح ذلك امللوك سيف رأى فلما وبلعه، املماليك من
وهما التمساح مكان عن وبعَدا وحدهما، الباقي واململوك هو الفلك يف وصار شديًدا، بكاءً
شاهق عاٍل هائل عظيم جبٌل األيام من يوًما لهما ظهر حتى كذلك يزاال ولم خائفان،
مستبرشان وهما إليها السري يف ا فجدَّ جزيرة، ذلك بعد لهما وظهر به، ففرحا الهواء، يف
ت وتغريَّ أمواجه وعلت هاج قد بالبحر وإذا الحال، تلك عىل هما فبينما الجزيرة. بدخولهما
امللوك سيف مماليك من بقي الذي اململوك فأخذ يده، ومد رأسه تمساح فرفع حاالته،
فوق صعد أن إىل يعالج وصار الجزيرة، إىل وصل حتى وحده امللوك سيف فصار وبلعه،
فرأى الفواكه، من يأكل وصار األشجار، بني ومىش الغابة فدخل غابة، فرأى ونظر الجبل،
البغل، من أكرب منهم واحد كل كباًرا، قرًدا عرشين عن يزيد ما فوقها طلع قد األشجار
به واحتاطوا القرود نزلت ثم شديد، خوف له حصل القرود هذه امللوك سيف رأى فلما
امللوك سيف فمىش ومشوا يتبعهم، أن إليه وأشاروا أمامه، ساروا ذلك وبعد جانب، كل من
األركان، مشيدة البنيان عالية قلعة عىل أقبلوا حتى تابعهم وهو سائرين زالوا وما خلفهم،
والجواهر التحف سائر من فيها فرأى وراءهم، امللوك سيف ودخل القلعة تلك فدخلوا
لكنه بعارَضيْه، نباَت ال شابٍّا القلعة تلك يف ورأى اللسان، وصفه عنه يكلُّ ما واملعادن
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القلعة تلك يف يكن ولم به، استأنس الشاب ذلك امللوك سيف رأى فلما الطول. زائد طويل
البرش. من الشاب ذلك غري

أي ومن اسمك؟ ما له: فقال اإلعجاب، غاية أعجبه امللوك سيف رأى ملا الشاب إن ثم
سيف له فقال شيئًا. منه تكتم وال بحديثك، فأخربني هنا؟ إىل وصلَت وكيف أنت؟ البالد
أقدر ال وأنا مقصودي، املكان هذا كان وال بخاطري، هنا إىل وصلت ما وهللا أنا امللوك:
له فقال مطلوبك؟ وما الشاب: له فقال مطلوبي. أنال حتى مكان إىل مكان من أسري أن
صفوان بن عاصم امللك اسمه وأبي امللوك، سيف واسمي مرص بالد من أنا امللوك: سيف
سيف خدمة يف الشاب ذلك فقام آِخره؛ إىل األمر أول من له جرى ما له حكى إنه ثم …
وأين الصني، بالد إىل سافرت بأنك وسمعت مرص يف كنت أنا الزمان، ملك يا وقال: امللوك
كالمك امللوك: سيف له فقال غريب. وأمر عجيب َليشء هذا إن الصني؟ بالد من البالد هذه
وهاج ريح علينا فخرج الهند، بالد إىل الصني بالد من ذلك بعد سافرت ولكن صحيح،
قال: أن إىل له جرى ما جميع له وذكر معي. كانت التي املراكب جميع وكرست البحر
هذه من لك جرى ما يكفي امللك، ابن يا الشاب: له فقال املكان. هذا يف إليك وصلت وقد
أن إىل بك آلنس عندي فاقعد املكان، هذا إىل أوصلك الذي هلل والحمد وشدائدها، الغربة
وإن حد، لها يُعَرف ال التي الجزيرة هذه فيه فإن اإلقليم، هذا عىل ملًكا أنت وتكون أموت
ما أخي، يا امللوك: سيف فقال هنا. ها تجده طلبته يشء وكل صنائع أصحاب القرود هذه
غريض، عن وأسأل الدنيا جميع أطوف ولو حاجتي، تُقَىض حتى مكان يف أقعد أن أقدر

فأموت. أجيل فيه مكان إىل سعيي يكون أو مرادي يبلغني هللا لعل
قرود ومعه أتى ثم ساعة القرد فغاب إليه، وأشار قرد إىل التَفَت الشاب إن ثم
من صحفة مائة نحو فيه ووضعوا السماط وقدموا الحرير، بالفوط الوسط مشدودة
بني األتباع عادة عىل واقفة القرود وصارت األطعمة، سائر من وفيها والفضة، الذهب
حتى أكلوا ثم الخدمة، عادته الذي ووقف فقعدوا بالقعود، للحجاب أشار ثم امللوك. يدي
جاءوا ثم أيديهم، فغسلوا الذهب من وأباريق بطشوت وأتوا السماط رفعوا ثم اكتفوا،
وأطربوا وتلذذوا فرشبوا الرشاب، من نوع فيها آنية كل آنية، أربعني نحو الرشاب بأواني
فلما باألكل. اآلكلني اشتغال وقت ويلعبون يرقصون القرود وجميع وقتهم، لهم وطاب
الصباح شهرزاد وأدرك الشدائد. من له جرى ما ونيس منهم، َب تعجَّ ذلك امللوك سيف رأى

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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ب تعجَّ ورقصهم، القرود فعل رأى ملا امللوك سيف أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ووضعوها الشموع أوقدوا الليل كان فلما وشدائدها، الغربة من له جرى ما ونيس منهم
النوم وقت جاء وملا فأكلوا، والفاكهة النُّْقل بأواني أتوا ثم والفضة، الذهب الشمعدانات يف
امللوك سيف ونبه عادته، عىل الشاب قام الصباح أصبح فلما وناموا. الفرش لهم فرشوا
فنظر الشباك. تحت الواقف هذا يشء أي وانظر الشباك، هذا من رأسك أخِرْج له: وقال
فقال تعاىل. هللا إال القرود تلك عدد يعلم وما كلها، والربية الواسع الفال مألت قروًدا فرأى
الوقت؟ هذا يف اجتمعوا يشء وألي الفضاء، ملئوا قد كثريون قرود هؤالء امللوك: سيف
َسَفر من جاء وبعضهم قدامي، الجزيرة يف ما وجميع عادتهم، هذه إن الشاب: له فقال
منامي، من أنتبه حتى هنا ويقفون سبت يوم كل يف يأتون فإنهم أيام، ثالثة أو يومني
ينرصفون ثم يدي، بني األرض يقبِّلون يبرصونني فحني الشباك، هذا من رأيس وأُخِرج
يديه بني األرض قبَّلوا نظروه فلما رأوه، حتى الشباك من رأسه وأخَرَج أشغالهم. إىل

وانرصفوا.
فأمر وساَفَر، َعه ودَّ ذلك وبعد كامل، شهر مدة الشاب عند قعد امللوك سيف إن ثم
مدة امللوك سيف خدمة يف فسافروا معه، بالسفر قرد املائة نحو القرود من نفًرا الشاب
سيف وساَفَر أماكنهم. إىل ورجعوا ودَّعوه ثم جزائرهم، آِخر إىل أوصلوه حتى أيام سبعة
يشبع، ويوم يجوع يوم أشهر، أربعة مدة والقفار والرباري والتالل الجبال يف وحده امللوك
بنفسه فعل ما عىل يتندم وصار األشجار، ثمر من يأكل ويوم الحشيش، من يأكل ويوم
يلوح أسود شبًحا فرأى أثره، عىل إليه يرجع أن وأراد الشاب، ذلك عند من خروجه وعىل
أنظر حتى أرجع ال ولكن الحال؟ كيف أم سوداء بلدة هذه هل نفسه: يف فقال بعد، عىل
نوح بن يافث بناه الذي وكان البنيان، عايل قًرصا رآه منه قرب فلما الشبح. هذا يشء أي
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ُمَعطََّلٍة � ﴿َوِبْرئٍ وبقوله: العزيز، كتابه يف تعاىل هللا ذكره الذي القرص وهو السالم، عليه
ما تَُرى، يا نفسه: يف وقال القرص باب عىل جلس امللوك سيف إن ثم َمِشيٍد﴾، � َوَقْرصٍ
سكانه وهل األمر؟ بحقيقة يخربني فَمن امللوك؟ من فيه وَمن القرص؟ هذا داخل شأن
منه، يخرج وال يدخله أحًدا يجد ولم زمانية، ساعة يتفكَّر فقعد الجن؟ من أو اإلنس من
فلم دهاليز، سبعة طريقه يف وعدَّ القرص، دخل حتى هللا عىل متوكل وهو يميش فقام
ذلك إىل َم فتقدَّ مسبولة، ستارة عليه باب وقدامه أبواب، ثالثة يمينه عىل ونظر أحًدا، يََر
بالبسط مفروش كبري بإيوان هو وإذا الباب، داخل ومىش بيده، الستارة ورفع الباب
القمر، مثل وجهها جالسة بنت وعليه الذهب، من تخت اإليوان ذلك صدر ويف الحرير،
وعليها سماًطا أربعون التخت وتحت زفافها، ليلة يف كالعروس وهي امللوك ملبوس وعليها
عليها أقبََل امللوك سيف رآها فلما الفاخرة. باألطعمة مآلنة وكلها والفضة الذهب صحاف
خيار من أنا فقال: الجن؟ من أو اإلنس من أنت هل له: وقالت السالم عليه فردَّْت وسلََّم،
ذلك وبعد الطعام، وهذا دونك تريد؟ يشء أي له: فقالت ملك. ابن ملك فإني اإلنس،

املوضع؟ هذا إىل وصلَت وكيف آِخره؟ إىل أوله من بحديثك حدِّثني
من وأكل جائًعا، وكان فرة، السُّ عن املكبة وكشف السماط، عىل امللوك سيف فجلس
َمن له: فقالت البنت، عند وقعد التخت، عىل وطلع يده وغسل شبع، حتى الصحاف تلك
أنا أما امللوك: سيف لها فقال هنا؟ إىل أوصلك وَمن جئَت؟ أين ومن اسمك؟ وما أنت؟
مرادك؟ وما هنا؟ إىل مجيئك سبب وما أنت؟ أين من يل قل له: فقالت طويل. فحديثي
أنِت يشء وألي هنا؟ إىل بك جاء وَمن اسمك؟ وما شأنك؟ ما أنِت أخربيني لها: فقال
وأبي الهند، ملك بنت خاتون دولة اسمي أنا البنت: له فقالت وحدك؟ املكان هذا يف قاعدة
وفيه منه، أحسن وأقطارها الهند يف ما كبري مليح بستان وألبي رسنديب، مدينة يف ساكن
وجواري، أنا وتقرَّبت جواري مع األيام من يوًما البستان ذلك يف فدخلت كبري، حوض
عيلَّ نزل السحاب مثل ويشء إال أشعر فلم وننرشح، نلعب ورصنا الحوض ذلك يف ونزلنا
خاتون، دولة يا يقول: وهو واألرض، السماء بني بي وطار جواري، بني من وخطفني
القرص، هذا أنزلني ذلك وبعد قليلة، مدة بي طار ثم القلب. مطمئنة وكوني تخايف ال
يل: وقال الثياب، نظيف الشباب حسن مليح شاب هو فإذا وساعته، وقته من انقلب ثم
يف ساكن وأبي الجان، ملك األزرق امللك ابن أنا فقال: سيدي. يا ال فقلت: أتعرفينني؟
كنت أنى يل واتفق والغواصني، الطيارة الجن من ألف ستمائة يده وتحت القلزم، قلعة
بني من وخطفتك عليك ونزلت وعشقتك، فرأيتك سبييل، حال إىل ومتوجًها طريق يف عابًرا
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إليه يصل أحد فال ومسكني، موضعي وهو املشيد، القرص هذا إىل بك وجئت الجواري،
أنك قي فتحقَّ سنة، وعرشين مائة مسري هنا إىل الهند ومن اإلنس، من وال الجن من ال قطُّ
وأنا والخاطر، القلب مطمئنة املكان هذا يف عندي فاقعدي أبًدا، وأمك أبيك بالد تنظرين ال
الصباح شهرزاد وأدرك وقبَّلني. عانقني ذلك بعد ثم تطلبينه. ما كل يديك بني أحرض
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أن بعد الجان ملك ابن إن ثم امللوك: لسيف قالت البنت أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ساعة وغاب تركني ثم يشء. من تخايف وال هنا اقعدي يل: وقال وقبَّلني عانقني أخربني
عىل ثالثاء يوم كل يف يجيئني ولكن والبسط، والفرش السماط هذا ومعه أتى ذلك وبعد
الحالة عىل بكر بنت وأنا ويقبِّلني، ويعانقني معي ويرشب يأكل مجيئه وعند الحالة، هذه
بخرب، يل يعلم ولم امللوك تاج اسمه وأبي شيئًا. بي يفعل ولم عليها تعاىل هللا خلقني التي
حديثي إن امللوك: سيف لها فقال بحديثك. أنت ثني فحدِّ حديثي وهذا أثر، عىل يل يقع ولم
يسافر لم إنه له: فقالت العفريت. فيجيء علينا الوقت يطول ثْتُك حدَّ إن وأخاف طويل
وطيِّب واطمنئَّ فاقعْد الثالثاء، يوم يف إال يأتي ولن بساعة، دخولك قبل إال عندي من
وطاعة. سمًعا امللوك: سيف فقال اآلخر. إىل األول من لك جرى بما وحدِّثني خاطرك،

الجمال بديعة حكاية إىل وصل فلما اآلخر، إىل األول من أكمله حتى بحديثه ابتدأ ثم
الزمان من آه الجمال، بديعة يا فيك ظني هو ما وقالت: الغزار بالدموع عيناها تغرغرت
زادت إنها ثم راحت! أين خاتون دولة أختي تقولني وال تذكرينني أما الجمال، بديعة يا
دولة يا امللوك: سيف لها فقال الجمال، بديعة تذكرها لم حيث تتأسف وصارت البكاء يف
من أختي إنها له: فقالت أختك؟ هذه تكون أين فمن جنية، وهي إنسية إنك خاتون،
البستان، يف فولدتني الطلق فجاءها البستان يف تتفرج نزلت أمي أن ذلك وسبب الرضاع،
البستان طرف يف فنزلت الطلق فجاءها وأعوانها، هي البستان يف الجمال بديعة أم وكانت
وحوائج طعاًما منها تطلب أمي إىل جواريها بعض وأرسلت الجمال، بديعة وولدت
معها، الجمال بديعة وأخذت فقامت عليها، وعزمت طلبته ما أمي إليها فبعثت للوالدة،
البستان يف عندنا معها وهي أمها أقامت ثم الجمال، بديعة أمي فأرضعت أمي إىل وأتت
إيلَّ احتجِت إذا لها: وقالت حاجة أمي وأعطت بالدها إىل سافرت ذلك وبعد شهرين، مدة



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

عندنا ويقيمان عام كل يف أمها مع الجمال بديعة تأتي وكانت البستان. وسط يف أجيئك
ونظرتك امللوك سيف يا أمي عند أنا كنت فلو بالدهما، إىل يرجعان ثم الزمان، من مدة
أوصلك حتى بحيلة عليها أتحيل كنت العادة، مثل شملنا مجتمع ونحن بالدنا، يف عندنا
هنا أني وعلموا خربي عرفوا فلو خربي، يعرفون وال املكان هذا يف أنا ولكن مرادك، إىل
يشء وأي وتعاىل، سبحانه هللا إىل األمر ولكن املكان، هذا من خاليص عىل قادرين كانوا

أعمل؟
فقالت تعاىل. هللا يريد حيث إىل ونسري نهرب معي وتعايل قومي امللوك: سيف فقال
ويهلكنا. ساعة يف امللعون هذا بنا لجاء سنة مسرية هربنا لو وهللا ذلك، عىل نقدر ال له:
له: فقالت فأقتله. بالسيف أرضبه عيلَّ جاز وإذا موضع يف أختفي أنا امللوك: سيف فقال
فقالت: مكان؟ أي يف وروحه امللوك: سيف لها فقال روحه. قتلَت إْن إال تقتله أن تقدر ما
األيام من يوًما عليه ألححُت أني فاتفق بمكانها، يل يقر فلم عديدة مرات عنها سألته أنا
له: فقلت روحي؟ عن سؤالك سبب ما روحي! عن تسألينني كم يل: وقال مني، فاغتاظ
لروحك، معانقة أزل لم بالحياة دمت ما وأنا هللا، إال غريك أحد يل بقي ما أنا حاتم، يا
وإذا بعدك؟ حياتي تكون فكيف عيني، وسط يف وأحطها روحك أحفظ ما أنا كنُت وإْن
املنجمون أخرب ُولِدت حني إني يل: قال ذلك فعند اليمني. عيني مثل حفظتُها روحك عرفُت
يف ووضعتها روحي فأخذت اإلنسية، امللوك أوالد من واحد يد عىل يكون روحي هالك أن
يف العلبة ووضعت علبة، يف الحق ووضعت ، حقٍّ يف العصفور وحبست عصفور، حوصلة
من طابق يف الصناديق ووضعت صناديق، سبع قلب يف العلب ووضعت علب، سبع داخل
أحد يقدر وما اإلنس، بالد عن بعيد الجانب هذا ألن املحيط؛ البحر هذا جانب يف رخام
وبينك. بيني رس فإنه هذا عىل ألحد تقويل وال لك، قلت أنا وها إليه، يصل أن اإلنس من

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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الذي الجني بروح امللوك سيف أخربت ملا خاتون دولة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
به، ثه أحدِّ َمن له: قالت بيننا. رس وهذا لها: قال أن إىل الجني قاله ما له وبيَّنَْت خطفها،
ال عظيم حصني حصن يف روحك جعلت إنك وهللا ثم له؟ أقول حتى غريك أحد يأتيني وما
مثل هللا وقدََّر املحال فرض لو حتى اإلنس؟ من أحد ذلك إىل يصل فكيف أحد، إليه يصل
منهم أحد كان ربما فقال: هذا؟ إىل يصل اإلنس من أحد يكون فكيف مون املنجِّ قال ما
الخاتم بهذا يده ويضع هنا إىل ويأتي السالم، عليهما داود بن سليمان خاتم إصبعه يف
فيكرسه، التابوت فيطلع تطلع. فالن روح إن األسماء هذه بحق يقول: ثم املاء، وجه عىل
سيف فقال أنا. فأموت ويخنقه الحق من العصفور ويخرج والعلب، كذلك والصناديق
إصبعي، يف والسالم الصالة عليهما داود بن سليمان خاتم وهذا امللك، ابن أنا هو امللوك:
ذلك فعند صدق؟ أم كذب هذا كالمه هل نبرص حتى البحر هذا شاطئ إىل بنا فقومي
ودخل البحر، جانب عىل خاتون دولة ووقفت البحر، إىل وصال أن إىل ومشيا االثنان قام
وبحق والطالسم، األسماء من الخاتم هذا يف ما بحق وقال: وسطه إىل املاء يف امللوك سيف
البحر هاج ذلك فعند الجني. األزرق امللك ابن فالن روح تخرج أن السالم، عليه سليمان
والعلب، الصناديق وكرس فكرسه الحجر عىل ورضبه امللوك، سيف فأخذه التابوت وطلع
هائلة بغربة وإذا التخت، فوق وطلعا القرص، إىل َها وتوجَّ الحق من العصفور وأخرج
أبلغك وأنا عتيقك واجعلني تقتلني وال امللك ابن يا أبقني يقول: وهو طائر عظيم ويشء
امللعون هذا يدخل لئال العصفور فاقتل الجني جاء قد خاتون: دولة له فقالت مقصودك.
الجني فوقع فمات العصفور خنق ذلك فعند بعدك. ويقتلني ويقتلك منك ويأخذه القرص
نعمل؟ وكيف امللعون هذا يد من خلصنا قد خاتون: فقالت أسود. رماد كوم األرض عىل
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ِمثَلك. ِحماًرا رأيت ما عمري يل: وقال ضحك

ا ممَّ خالصنا عىل ويعيننا يدبرنا فإنه بالنا، الذي تعاىل باهلل املستعان امللوك: سيف فقال
فيه. نحن

من األبواب تلك وكانت أبواب، عرشة نحو القرص أبواب من وقلع امللوك سيف قام ثم
الحرير من هناك كانت حباًال أخذا ثم والفضة، الذهب من ومسامريها والعود، الصندل
إىل بها وصال أن إىل خاتون ودولة هو وتعاَوَن بعض، يف بعضها األبواب وربط واإلبريسم،
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القرصوحمال إىل رجعا ثم الشاطئ، عىل وربطوه فلًكا، صارت أن بعد فيه ورمياها البحر
يف ما جميع ونقال النفيسة، واملعادن واليواقيت الجواهر وكذلك والفضة الذهب الصحاف
هللا عىل متوكلني فيه وركبا الفلك ذلك يف وحطَّاه ثمنه، وغال حمله خفَّ الذي من القرص
ثم املجاديف، هيئة عىل خشبتني لهما وعمال يخيبه، وال كفاه عليه توكََّل َمن الذي تعاىل
مدة الحالة تلك عىل سائرين يزاال ولم البحر، يف بهما يجري الفلك وتركا الحبال، حالَّ
هللا من فطلبا أنفسهما، وضاقت الكرب عليهما واشتد الزاد، منهما فرغ حتى أشهر أربعة

فيه. هما مما النجاة يرزقهما أن
فإذا ظهره، خلف خاتون دولة يجعل نام إذا سريهما، مدة يف امللوك سيف وكان
سيف أن فاتفق الليايل، من ليلًة الحالة تلك عىل هما فبينما بينهما. السيف كان انقلب
ويف مينا، إىل وجاء الرب طرف إىل مال بالفلك وإذا يقظانة، خاتون ودولة نائًما كان امللوك
وكان البحرية، مع يتحدث رجًال وسمعت املراكب خاتون دولة فنظرت مراكب، املينا تلك
أن علمت الرئيس صوت خاتون دولة سمعت فلما وكبريهم، الرؤساء رئيس يتحدث الذي
سيف ونبََّهْت شديًدا فرًحا ففرحت العمار؛ إىل وصال وأنهما املدن، من مدينة مينا الرب هذا
فقام املينا. هذه وعن املدينة هذه اسم عن الريس هذا واسأل ُقْم له: وقالت النوم من امللوك
وما املينا؟ لهذه يقال وما املدينة؟ هذه اسم ما أخي، يا له: وقال فرحان وهو امللوك سيف
املينا، هذه تعرف ال كنت إذا اللحية، بارد يا الوجه، صاقع يا الريس: له فقال ملكها؟ اسم
سفينة يف كنت وقد غريب أنا امللوك: سيف فقال هنا؟ إىل جئَت فكيف املدينة، هذه وال
هنا، إىل فوصلت لوح عىل وطلعت فيها ما بجميع وغرقت فانكرست التجار، سفن من
مينا ى تُسمَّ املينا وهذه عمارية، مدينة هذه الريس: فقال عيب. هو ما والسؤال فسألتك،
الحمد وقالت: شديًدا، فرًحا فرحت الكالم هذا خاتون دولة سمعت فلما البحرين. كمني
ملك فإن القريب، بالفرج أبِرشْ امللوك، سيف يا فقالت: الخرب؟ ما امللوك: سيف فقال هلل.

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أبي. أخو ي َعمِّ املدينة هذه
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بالفرج أبِرشْ امللوك: لسيف قالت ملا خاتون دولة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وقل اسأله له: قالت ثم امللوك. عايل واسمه أبي، أخو عمي املدينة هذه ملك فإن القريب،
مغتاظ وهو الريس له فقال ذلك، عن فسأله طيب؟ امللوك عايل املدينة هذه سلطان هل له:
صاحب باسم عرَّفك فَمْن غريب رجل أنا وإنما هنا، إىل جئت ما عمري تقول أنت منه:
رؤساء من وهو الدين معني اسمه وكان الريس، وعرفت خاتون دولة ففرحت املدينة؟
إىل وصل حتى دائًرا يزل ولم يجدها، فلم فقدت حني عليها ليفتِّش خرج وإنما أبيها،
فناداه سيدتك. كلِّْم تعاَل الدين معني ريس يا له: قل امللوك: لسيف قالت ثم عمها، مدينة
كلب، يا له: وقال شديًدا، غيًظا اغتاظ امللوك سيف كالم الريس سمع فلما له، قالته بما
إىل أروح حتى الشوم من عًصا ناولوني البحرية: لبعض قال ثم عرفتني؟ وكيف أنت َمن
ورأى الفلك فرأى امللوك، سيف جهة إىل َه وتوجَّ العصا فأخذ رأسه. وأكرس النحس هذا
وهي خاتون دولة فرأى النظر َق وحقَّ َل تأمَّ ثم عقله، فاندهش بهيًجا عجيبًا شيئًا فيه
ى تُسمَّ بنت عندي له: فقال عندك؟ الذي ما الريس: له فقال القمر، فلقة مثل جالسة
وعرف باسمها سمع حني عليه مغشيٍّا وقع الكالم هذا الريس سمع فلما خاتون. دولة
امللك قرص وطلع املدينة إىل َه وتوجَّ فيه وما الفلك ترك أفاق فلما ملكه، وبنت سيدته أنها
فأِذَن ك. ليبرشِّ إليك جاء معني الريس إن وقال: امللك، إىل الحاجب فدخل عليه، فاستأذن
فإن البشارة، عندك ملك، يا له: وقال يديه بني األرَض وقبََّل امللك عىل فدخل بالدخول، له
مثل شاب وصحبتها الفلك يف وهي بخري، طيبة املدينة إىل وصلت خاتون دولة أخيك بنت

تمامه. ليلة القمر
ساعته من وأمر سنية، خلعة الريس عىل وخلع فرح أخيه بنت خرب امللك سمع فلما
وسلََّم امللوك، وسيف هي عنده ها وأحَرضَ إليها وأرَسَل أخيه، بنت لسالمة املدينَة يزيِّنوا أن
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ثم عنده. وهي ُوِجدت ابنته بأن ليُعِلمه أخيه إىل أرَسَل إنه ثم بالسالمة، وهنَّأهما عليهما
خاتون دولة أبو امللوك تاج وساَفَر العساكر، واجتمعت َز تجهَّ الرسول إليه وصل ملا إنه
وقعد شديًدا، فرًحا وفرحوا خاتون دولة ببنته واجتمع امللوك، عايل أخيه إىل وصل حتى
حتى وسافروا امللوك سيف وكذلك بنته أخذ إنه ثم الزمان، من جمعة أخيه عند امللوك تاج
وأقاموا بسالمتها وفرحوا بأمها خاتون دولة واجتمعت أبيها، بالد رسنديب إىل وصلوا
له: وقال امللوك سيف أكَرَم فإنه امللك وأما مثله، يَُرى ال عظيًما يوًما ذلك وكان األفراح،
عليه، أكاِفئَك أن أقدر ال وأنا كله، الخري هذا ابنتي ومع معي فعلَت إنك امللوك، سيف يا
يف وتحكم موضعي يف التخت عىل تقعد أن منك أريد ولكن العاملني، رب إال يكاِفئُك وما
هبًة يكون ذلك وجميع وَخَدمي، وخزائني وتختي ملكي لك وهبُت قد فإني الهند، بالد

لك. مني
ملك يا له: وقال وشَكَره، امللك يدي بني األرض وقبََّل امللوك، سيف قام ذلك فعند
الزمان ملك يا وأنا أيًضا، هدية إليك مني مردود وهو يل، وهبْتَه ما جميَع َقِبلُت قد الزمان،
هذه امللك: له فقال مقصودي. يبلغني تعاىل هللا أن إال أريد وما سلطنة، وال مملكة أريد ما
هللا وجزاك فيه تشاورني وال فخذه، منها طلبته مهما امللوك، سيف يا يديك بني خزائني
أبلغ حتى املال يف وال امُلْلك يف يل حظَّ ال امللك، هللا أَعزَّ امللوك: سيف فقال خري. كل عني
تاج فأمر وأسواقها. شوارعها وأنظر املدينة هذه يف أتفرج أن اآلن غريض ولكن مرادي،
جياد من ملجًما مرسًجا فرًسا له فأحرضوا الخيل، جياد من فرًسا له يحرضوا أن امللوك
وشماًال يمينًا ينظر هو فبينما املدينة. شوارع يف وشقَّ السوق إىل وطلع فركبها الخيل،
أخاه يشبه فوجده َله فتأمَّ ديناًرا، عرش بخمسة عليه ينادي وهو قباء ومعه شابٍّا رأى إذ
السفر ومشقات الغربة طول من وحاله لونه َ تغريَّ أنه إال بعينه هو األمر نفس ويف ساعًدا،
خذوه فقال: إليه، به فأتوا ألستخربه. الشاب هذا هاتوا حوله: مَلن قال ثم يعرفه، فلم
قال أنه فظنوا الفرجة. من أرجع أن إىل عندكم وخلوه فيه أنا الذي القرص إىل وأوصلوه
فأخذوه منه. هرب مماليكه من مملوك هذا لعل وقالوا: السجن، إىل وأوصلوه خذوه لهم
القرص وطلع الفرجة من امللوك سيف فرجع قاعًدا، وتركوه وقيَّدوه السجن إىل وأوصلوه
باألسارى خرجوا وملا السجن، يف ساعد فصار أحد، له يذكره ولم ساعًدا، أخاه ونيس
الوسخ، عليه وكثر األسارى مع يشتغل وصار معهم، ساعًدا أخذوا العمارات أشغال إىل
سبب ما نفسه: يف ويقول أحواله، يف يتذكر وهو شهر مدة الحالة هذه عىل ساعد ومكث

سجني؟
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جلس امللوك سيف أن فاتفق وغريه، الرسور من فيه هو بما امللوك سيف اشتغل وقد
كان الذي اململوك أين معه: كانوا الذين للمماليك فقال ساعًدا، أخاه وتذكََّر األيام من يوًما
أنا امللوك: سيف فقال السجن؟ إىل أوصلوه لنا قلَت أََما فقالوا: الفالني؟ اليوم يف معكم
أرسل إنه ثم فيه. أنا الذي القرص إىل أوصلوه لكم قلت وإنما الكالم، هذا لكم قلُت ما
امللوك، سيف يدي بني وأوقفوه قيده من فكوه ثم مقيَّد، وهو به فأتوا ساعد إىل اب الحجَّ
الوزير بن ساعد واسمي مرص، من أنا له: فقال أنت؟ البالد أي من شاب، يا له: فقال
وتعلََّق عليه، نفسه وألقى التخت فوق من نهض كالمه امللوك سيف سمع فلما فارس.
عشت حيث هلل الحمد ساعد، أخي يا وقال: شديًدا، بكاءً يبكي صار فرحه ومن برقبته،
وعرفه، أخيه كالم ساعد سمع فلما عاصم. امللك ابن امللوك سيف أخوك فأنا ورأيتك،
يأخذوا أن امللوك سيف أمر ثم منهما، الحارضون َب فتعجَّ وتباكيا، بعضهما مع تعانََقا
ثيابًا ألبسوه الحمام من خروجه وعند الحمام إىل به فذهبوا الحمام، إىل به ويذهبوا ساعًدا
فرح امللوك تاج علم وملا التخت، عىل معه فأجَلَسه امللوك، سيف مجلس إىل به وأتوا فاخرة
فيما يتحدثون الثالثة وجلس وحرض ساعد، وأخيه امللوك سيف باجتماع شديًدا فرًحا

اآلخر. إىل األول من لهم جرى
طلعت املماليك وغرقت املركب غرقت ملا امللوك، سيف يا أخي، يا قال: ساعًدا إن ثم
ذلك بعد ثم كامل، شهر مدة البحر يف بنا وسار خشب، لوح عىل املماليك من وجماعة أنا
األشجار بني فدخلنا جياع، ونحن عليها فطلعنا جزيرة، عىل تعاىل هللا بقدرة الريح رمانا
العفاريت، مثل أقوام علينا خرج وقد إال نشعر فلم باألكل، واشتغلنا الفواكه، من وأكلنا
للذي فقلُت حمرينا. رصتم فأنتم بنا، امشوا لنا: وقالوا أكتافنا فوق وركبوا علينا فوثبوا
حتى رقبتي عىل رجله لفَّ الكالم هذا مني سمع فلما ركبتَني؟ يشء وألي أنت؟ ما ركبني:
األرض يف فوقعت ظهري، قطع أنه فظننت األخرى، برجله ظهري ورضب أموت، أن كدُت
جائع، أني عرف وقعت فحيث والعطش؛ الجوع بسبب قوة عندي بقي وما وجهي عىل
هذه من ُكْل يل: فقال الكمثرى، من وهي األثمار كثرية شجرة إىل بي وأتى بيدي فأخذ
اختياري، بغري أميش وقمت شبعت، حتى الشجرة تلك من فأكلت تشبع. حتى الشجرة
أميش، ساعًة فرصت أكتايف، فوق وركب الشخص ذلك وىلَّ حتى قليل غري مشيت فما
مثلك. حماًرا رأيت ما عمري ويقول: يضحك راكب وهو أهرول، وساعة أجري، وساعة

بعد حفرة يف وضعناه ثم األيام من يوًما العنب عناقيد من شيئًا جمعنا أننا فاتفق
الحفرة تلك إىل وأتينا مدة فصربنا كبرية، بركة الحفرة تلك فصارت بأرجلنا، ُدْسناه أن
فتحمرُّ ونسكر منه نرشب فبقينا خمًرا. فصار املاء ذلك رضبت قد الشمس فوجدنا
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كم ويصريِّ وجوهكم ر يحمِّ الذي ما فقالوا: ْكر. السُّ نشوة من ونرقص ونغني وجوهنا
فقالوا: عنه؟ بالسؤال تريدون وما هذا، عن تسألون ال لهم: فقلنا وتغنون؟ ترقصون
له نعرف ولم واٍد إىل بنا فذهبوا العنب. عصري فقلنا: األمر. حقيقة نعرف حتى أخربونا
عنقود وكل آِخرها، من أولها يُعَرف ال العنب من كروم الوادي ذلك ويف عرض، من طوًال
من اجمعوا لنا: فقالوا القطوف. داني وكله رطًال، عرشين قدر فيها التي العناقيد من
فمألناها الكبري، الحوض من أكرب كبرية حفرة هناك ورأيت كثريًا، شيئًا منه فجمعنا هذه.
حد بلغ هذا لهم: وقلنا خمًرا فصار مرة، أول فعلنا كما وفعلنا بأرجلنا وُدْسناه عنبًا
وبقيت فأكلناهم مثلكم حمري عندنا كان إنه لنا: فقالوا به؟ ترشبون يشء فأي االستواء،
فقلنا املائتني، نحو وكانوا رقدوا، ثم فسكروا فأسقيناهم جماجمهم. يف فاسقونا رءوسهم،
العيل باهلل إال قوة وال حول فال أيًضا! يأكلونا حتى يركبونا أن هؤالء يكفي أََما لبعضنا:
أيديهم. من ونخلص منهم، ونسرتيح نقتلهم ثم كر السُّ عليهم نقوي نحن ولكن العظيم،
يشء ألي لهم: فقلنا . مرٌّ هذا فيقولون: ونسقيهم، الجماجم تلك لهم نمأل ورصنا فنبهناهم
يومه. من يموت فإنه مرات عرش منه يرشب لم إْن ذلك قال َمن وكل ؟ مرٌّ هذا تقولون
مرات العرش بقية رشبوا فلما مرات. العرش تمام اسقونا لنا: وقالوا املوت، من فخافوا
من جمعنا إننا ثم أيديهم، من فجررناهم قوتهم، وهمدت السكر، عليهم وزاد سكروا
ووقفنا الحطب يف النار وأوقدنا وفوقهم، حولهم وجعلنا كثريًا، شيئًا الكروم تلك حطب

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك منهم. يكون ما ننظر بعيد من
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معي وَمن أنا الحطب يف النار أوقدت ملا قال: ساعًدا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت
َقِدمنا ثم منهم، يكون ما لننظر بعيد من وقفنا وسطها، يف الغيالن وصارت املماليك، من
خلصنا الذي تعاىل هللا فحمدنا رماد، كوَم صاروا فرأيناهم النار خمدت أن بعد إليهم
أنا فأما بعضنا؛ من افرتقنا ثم البحر، ساحل وطلبنا الجزيرة، تلك من وخرجنا منهم
باألكل، فاشتغلنا األشجار كثرية كبرية غابة إىل وصلنا حتى فمشينا املماليك من واثنان
امه وقدَّ مشعالن، كأنهما بعينني األذنني، طويِل اللحية طويِل القامة طويِل بشخٍص وإذا
بنا َب ورحَّ وفرح استبرش رآنا فلما كيفيته، يف أَُخر جماعة وعنده يرعاها، كثري غنٌم
وأُطِعمكم. وأشويها األغنام هذه من شاًة لكم أذبح حتى عندي تعالوا وسهًال، أهًال وقال:
تروا حتى الجهة هذه إىل فاذهبوا الجبل، هذا من قريب فقال: موضعك؟ وأين له: فقلنا
نجهز حتى معهم واقعدوا فروحوا مثلكم، كثريًا ضيوًفا فيها فإنَّ فيها، فادخلوا مغارًة
فرأينا املغارة تلك ودخلنا الجهة، تلك إىل فرسنا حق، كالمه أن فاعتقدنا الضيافة. لكم
وقال مريض. أنا منهم: واحد قال عليهم دخلنا فحني عميانًا، كلهم فيها الذين الضيوف
ضعفكم سبب وما تقولونه؟ الذي القول هذا يشء أي لهم: فقلنا ضعيف. أنا اآلَخر:
يد يف أوقعكم الذي ما لنا: قالوا ضيوف. نحن لهم: فقلنا أنتم؟ َمن فقالوا: ومرضكم؟
أعمانا وقد آدم، بني يأكل غول هذا العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال امللعون؟ هذا
يعميكم الوقت هذا يف إنه فقالوا: الغول؟ هذا أعماكم كيف لهم: فقلنا يأكلنا. أن ويريد
أنتم لكم: ويقول اللبن من بأقداح يأتيكم إنه لنا: فقالوا يعمينا؟ وكيف لهم: فقلنا مثلنا.

مثلنا. تصريون منه ترشبون فحني منه. وارشبوا اللبن هذا فخذوا السفر، من تعبتم
وجلسُت األرض يف حفرة فحفرُت بحيلة. إال خالص لنا بقي ما نفيس: يف فقلت
وناَوَل قدًحا فناَوَلني اللبن، من أقداح ومعه علينا الغول امللعون دخل ساعة بعد ثم عليها،
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وارشبوا اللبن هذا فخذوا َعَطاَىش، الرب من جئتم أنتم لنا: وقال قدًحا، واحد كل معي َمن
الحفرة يف ودلقته فمي من وقرَّبتُه القدح فأخذُت أنا فأما اللحم. لكم أشوي حتى منه
وهو وأصيح أبكي ورصت بيدي، عيني وأمسكت وعميت. عيني راحت قد آه، وصحُت:
من امللعون فقام فعميا، اللبن رشبَا فإنهما رفيقاي االثنان وأما تََخْف. ال ويقول: يضحك
يشء عيلَّ وما هزيًال، فوجدني أضالعي وجسَّ مني وَقُرب املغارة باب وغلق وساعته وقته
بأسياخ وجاء وسلخها أغنام ثالثة ذبح ثم ففرح، سمينًا فرآه غريي فجسَّ اللحم، من
فأكال ، رفيقيَّ إىل وقدَّمه وشواه النار عىل ووضعها األغنام لحم فيها ووضع الحديد، من
إنه نفيس: يف فقلت وشخر. وجهه عىل ورقد ورشبه خمًرا مآلن بزق جاء ثم معهما، وأكل
النار، يف ووضعتهما سيخني منها فأخذُت األسياخ، تذكرُت ثم أقتله؟ وكيف النوم يف غرق
أقدامي، عىل ونهضُت وسطي وشددُت قمُت ثم الجمر، مثل صارا حتى عليهما وصربت
عليهما واتَّكأُت عينَيْه يف وأدخلتهما امللعون من وتقربت بيدي الحديد السيخني وأخذت
فهربُت عمي، أن بعد يمسكني أن وأراد قدَميْه عىل قائًما الروح حالوة من فنهض بقوتي،
هذا مع العمل كيف عنده: الذين للعميان فقلت خلفي، يسعى وهو املغارة داخل منه
وأتيت السيف وأخذت الطاقة. إىل واصعد انهض ساعد، يا منهم: واحد فقال امللعون؟
خلفه وجريت فقمت الحال. يف يموت فإنه وسطه يف وارضبه خذه فقال: الرجل، ذلك عند
وسطه، يف بالسيف ورضبته إليه فجئت ليقتلهم، العميان إىل فجاء الجري، من تعب وقد
ثانية. رضبة فارضبني قتيل أردَت حيث رجل، يا يل: وقال عيلَّ فصاح نصفني، فصار
فإنه ثانية؛ رضبة ترضبه ال السيف: عىل دلَّني الذي فقال ثانية، رضبًة أرضبه أن فهممُت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك ويهلكنا. يعيش بل يموت ال
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رجل، يا يل: قال بالسيف الغول رضبت ملا قال: ساعًدا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
دلَّني الذي يل فقال أرضبه، أن فهممُت ثانية. رضبة فارضبني قتيل، وأردَت رضبتَني حيث
ذلك أمَر فامتثلُت ويهلكنا. يعيش بل يموت ال فإنه ثانية، رضبة ترضبه ال السيف: عىل
لعل منها، نخرج وَدْعنا املغارة افتَِح ُقِم الرجل: يل فقال امللعون، فمات أرضبه، ولم الرجل
ونذبح نسرتيح بل رضر، علينا بقي ما له: فقلت املوضع. هذا من ونسرتيح يساعدنا هللا
شهرين مدة املكان هذا يف فأقمنا طويل. الرب ألن النبيذ؛ هذا من ونرشب األغنام هذه من
يوًما البحر شاطئ عىل جلسنا أننا فاتفق الفواكه، هذه ومن األغنام هذه من نأكل ونحن
عليهم، وصحنا أهلها إىل فأرشنا بُْعد، عىل البحر يف تلوح كبرية مركبًا فرأينا األيام، من
فطلبوا اآلدميني يأكل غول فيها الجزيرة هذه أن يعرفون وكانوا الغول، ذلك من فخافوا
من واحد فقال عليهم، نصيح ورصنا منهم وقربنا عمائمنا بفاضل إليهم فأرشنا الهروب،
وليس مثلنا آدميني األشباح هذه أرى إني الركَّاب، معارش يا البرص: حديد وكان الركاب
آدميون، أننا تحققوا فلما منا، قربوا أن إىل قليًال جهتنا ساروا إنهم ثم الغيالن. زيُّ عليهم

فشكرونا. امللعون الغول بقتل ناهم وبرشَّ السالم عليهم فرَدْدنا علينا سلَّموا
بنا وسارت املركب نزلنا ثم فيها، الفواكه من بيشء الجزيرة من تزوَّدنا إننا ثم
كان فما الجو، ظالم وازداد ريح علينا سارت ذلك وبعد أيام، ثالثة مدة طيبة ريح يف
فقدََّر ألواحها، وتمزَّقت فانكرست جبٍل إىل املركَب الريُح جذب حتى واحدة ساعة غري
فرصت طيبة، ريح أتَْت وقد يومني بي فسار وركبتُه، منها بلوح تعلَّْقُت أني العظيم هللا
فطلعُت بالسالمة، الرب إىل تعاىل هللا أوَصَلني حتى زمانية ساعًة برجيل أجدف اللوح فوق
الجوع بي أرضَّ وقد أصنع، ما أدري ال وحيًدا فريًدا غريبًا رصُت وقد املدينة هذه إىل
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وقلت القباء، هذا وقلعُت تواريُت وقد املدينة سوق إىل فأتيُت األكرب، الجهد يل وحصل
القباء أخذت أخي يا إني ثم قاٍض. هو ما هللا يقيض حتى بثمنه وآكل أبيعه نفيس: يف
إىل بي وأمرَت ونظرتَني أنت أتيَت حتى ثمنه، يف ويتزايدون ينظرونه والناس يدي يف
عندك، فأحرضتَني املدة هذه بعد تذكَّْرتَني إنك ثم وسجنوني، الغلمان فأخذني القرص،

االجتماع. عىل هلل والحمد يل، جرى بما أخربتُك وقد
من بَا تعجَّ ساعد، الوزير حديَث خاتون دولة أبو امللوك وتاج امللوك سيف سمع فلما
وأخيه امللوك لسيف مليًحا مكانًا قانون دولة أبو امللوك تاج أَعدَّ وقد شديًدا، عجبًا ذلك
فقال إحسانه، عىل معه وتتحدَّث وتشكره امللوك لسيف تأتي خاتون دولة وصارت ساعد،
يف أسعى نعم فقالت: غرضه. بلوغ عىل املساعدة منك املراد امللكة، أيتها ساعد: الوزير
ِطْب له: وقالت امللوك، سيف إىل التفتَْت ثم تعاىل. هللا شاء إْن مراده يبلغ حتى مراده

عينًا. وقرَّ نفًسا
بديعة امللكة أمر من كان ما وأما ساعد، ووزيره امللوك سيف أمر من كان ما هذا
فقالت: ومملكتها، أبيها إىل خاتون دولة أختها برجوع األخبار إليها وصلت فإنها الجمال،
من قربت فلما إليها، َهْت فتوجَّ وحلل، وحىل بهية زينة يف عليها والسالم زيارتها من بد ال
وهنَّتها عينَيْها، بني وقبَّلتها وعانَقتْها عليها وسلََّمْت خاتون، دولة امللكة قابَلتْها مكانها
خاتون: لدولة الجمال بديعة فقالت تتحدثان، جلستا ثم بالسالمة، الجمال بديعة امللكة
من يل جرى عما تسأليني ال أختي، يا خاتون: دولة فقالت الغربة؟ يف لك جرى يشء أي
قالت: ذلك؟ وكيف الجمال: بديعة لها فقالت الشدائد. من الخالئق تقايس ما يا األمور،
ثَتْها حدَّ ثم … األزرق امللك ابن فيه عيلَّ احتوى وقد املشيد، القرص يف كنت إني أختي، يا
قاىس وما القرص، يف له جرى وما امللوك سيف وحديث آخره، إىل أوله من الحديث ببقية
قلع وكيف األزرق، امللك ابن قتل وكيف املشيد، القرص إىل وصل حتى واألهوال الشدائد من
الجمال، بديعة بَْت فتعجَّ هنا؛ ها إىل دخل وكيف مجاديف، لها وعمل فلًكا وجعلها األبواب
لكن حكايته بأصل أخربك أن وأريد العجائب، أغرب من هذا إن أختي، يا وهللا قالت: ثم
ورفيقتي، أختي وأنت الحياء، سبب ما الجمال: بديعة لها فقالت ذلك. من الحياء يمنعني
تستحيني يشء أي فمن الخري، إال يل تطلبني ما أنك أعرف وأنا كثري، يشء وبينك وبيني
لها فقالت ذلك. من شيئًا مني تُْخِفي وال مني، تستحي وال عندك بما فأخربيني مني؟
عليهما داود بن سليمان إىل أبوك أرَسَله الذي القباء يف صورتك نظر إنه خاتون: دولة
يف مرص ملك صفوان بن عاصم امللك إىل أرَسَله بل فيه، ما ينظر ولم يفتحه فلم السالم،
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أن قبل امللوك سيف لولده أعطاه عاصم وامللك إليه، أرَسَلها التي والتحف الهدايا جملة
وخرج فعشقها صورتك، فيه فرأى يلبسه أن وأراد فتحه امللوك سيف أخذه فلما يفتحه،
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك أجلك. من كلها الشدائد هذه وقاىس طلبك، يف

املباح.
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سيف محبة بأصل الجمال بديعة أخربت خاتون دولة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
خرج الصورَة عايََن وحني صورتها، فيه الذي القباء سببها وأن إياها، وعشقه لها امللوك
من قاساه ما األهوال من قاىس إنه لها: وقالت أجلها، من أهله عن وغاب هائًما، ملكه من
ال يشء هذا إن خاتون: دولة من وخجلت وجهها احمرَّ وقد الجمال بديعة فقالت أجلك.
امللوك، سيف لها تصف خاتون دولة فواصلت الجان. مع يتفقون ال اإلنس فإن أبًدا، يكون
قالت: حتى صفاته لها وتذكر عليه تُثِْني تََزْل ولم وفروسيته، وسريته صورته وحسن
إن الجمال: بديعة فقالت واحدة. كلمة ولو معه تحدَّثي وألجيل، تعاىل هللا ألجل أختي، يا
يقع ولم شيئًا، منه تسمع لم وكأنها فيه. أطيعك وال أسمعه، ال تقولينه الذي الكالم هذا

وفروسيته. وسريته صورته وُحْسن امللوك سيف محبة من يشء قلبها يف
الجمال، بديعة يا وتقول: رجَليْها، وتقبِّل لها، تترضع صارت خاتون دولة إن ثم
السالم، عليه سليمان خاتم عىل الذي النقش وبحق وأنِت، أنا رضعناه الذي اللبن بحق
عليك فباهلل وجهك، أُِريه بأني املشيد القرص يف له تكلَّْفُت فإني هذا، كالمي تسمعي أن
لها تبكي وصارت تنظرينه. األخرى وأنِت خاطري، ألجل واحدة مرًة صورتك تُِريه أن
واحدة. مرة وجهي أُِريه ألجلك وقالت: رضيت حتى ورجَليْها يَديْها وتقبِّل إليها وتترضع
القرصاألكرب إىل وجاءت وخرجت، ورجَليْها يديها وقبََّلْت خاتون دولة قلب طاب ذلك فعند
ويجعْلَن الذهب، من تختًا فيه وينصبَْن يفرْشنَه أن الجواري وأمرت البستان يف الذي
وزيره وساعد امللوك سيف عىل ودخلت قامت خاتون دولة إن ثم مصفوفة. الرشاب أواني
له: وقالت مراده وحصول إربه ببلوغ امللوك سيف ْت َ وبرشَّ مكانهما، يف جالسان وهما
ينظركما ال بحيث الناس أعني عن واختفيا القرص، وادخال وأخوك أنت البستان إىل ْه توجَّ
َها وتوجَّ وساعد امللوك سيف فقام الجمال. وبديعة أنا أجيء حتى القرص، يف ْن ممَّ أحد



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

وعليه منصوبًا الذهب من تختًا رأيا دخاله فلما خاتون، دولة عليه دلَّتْهما الذي املكان إىل
تذكََّر امللوك سيف إن ثم الزمان، من ساعة فجلسا والرشاب الطعام وهناك الوسائد،
دهليز من خرج حتى ومىش فقام والغرام، الشوق عليه وهاج صدره، فضاق معشوقته
أجيء حتى تتبعني وال مكانك أنت اقعد أخي، يا له: فقال ساعد، أخوه فتبعه القرص،
حريان الغرام، خمر من سكران وهو البستان ودخل امللوك سيف ونزل ساعد فقعد إليك.

األبيات: هذه فأنشد الَوْجد، عليه وغلب الشوق، َهزَّه وقد والهيام، العشق فرط من

َه��َواِك أَِس��ي��ُر إِنِّ��ي َف��اْرَح��ِم��ي��ِن��ي ِس��َواِك ِل��ي َم��ا اْل��َج��َم��اِل بَ��ِدي��َع يَ��ا
ِس��َواِك يُ��ِح��بَّ أَْن اْل��َق��ْل��ُب أَبَ��ى َق��ْد َوُس��ُروِري َوُم��نْ��يَ��ِت��ي ُس��ْؤلِ��ي أَنْ��ِت
بَ��اِك��ي اْل��َج��ْف��ِن ��ُد ُم��َس��هَّ َل��يْ��ِل��ي ُط��وَل بُ��َك��اِئ��ي َع��ِل��ْم��ِت َق��ْد َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
أََراِك أَنِّ��ي اْل��َم��نَ��اِم ِف��ي َف��َع��َس��ى ِب��َج��ْف��ِن��ي يُ��ِل��مَّ أَْن ال��نَّ��ْوَم َف��أُْم��ِري
َج��َف��اِك ُم��ْه��ِل��َك��اِت ِم��ْن أَنْ��ِق��ِذي��ِه ُم��ْس��تَ��َه��اٍم َع��َل��ى اْل��َه��َوى ِف��ي َف��اْع��ِط��ِف��ي
ِف��َداِك تَ��ُك��وُن اْل��ِع��َدى َوَج��ِم��ي��ُع َوُس��ُروًرا بَ��ْه��َج��ًة ال��ل��ُه َزاَدِك
ِل��َواِك تَ��ْح��َت اْل��ِم��َالِح َوَج��ِم��ي��ُع ِل��َواِئ��ي تَ��ْح��َت اْل��َع��اِش��ُق��وَن يُ��ْح��َش��ُر

البيتني: هذين أيًضا وأنشد بكى ثم

أَْس��َراِري اْل��َق��ْل��ِب َض��ِم��ي��ِر ِف��ي ِألَنَّ��َه��ا أَبَ��ًدا بُ��ْغ��يَ��ِت��ي أَْض��َح��ْت اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ِدي��َع��َة
إِْض��َم��اِري َع��ْق��ُد َف��ِف��ي��َه��ا َس��َك��تُّ َوإِْن َم��َح��اِس��ِن��َه��ا ِف��ي َف��نُ��ْط��ِق��ي نَ��َط��ْق��ُت َف��ِإْن

األبيات: هذه أيًضا وأنَشَد شديًدا بكاءً بكى ثم

يَ��ُط��وُل َواْل��َغ��َراُم ُم��َراِدي َوأَنْ��تُ��ْم َوُق��وُدَه��ا يَ��ِزي��ُد نَ��اٌر َك��ِب��ِدي َوِف��ي
َح��ُم��وُل َواْل��ُم��ِح��بُّ ِرَض��اُك��ْم َوأَْرُج��و ِل��َغ��يْ��ِرُك��ْم أَِم��ي��ُل َال إَِل��يْ��ُك��ْم أَِم��ي��ُل
َع��ِل��ي��ُل ِم��نْ��ُه َواْل��َق��ْل��ُب َوأَْض��َع��َف��ُه ِج��ْس��َم��ُه اْل��ُح��بُّ أَنْ��َح��َل َم��ْن تَ��ْرَح��ُم��وا ِل��َك��ْي
أَُح��وُل َوَل��ْس��ُت َع��نْ��ُك��ْم أَنْ��تَ��ِق��ْل َف��َل��ْم ��لُ��وا َوتَ��َف��ضَّ َوأَنْ��ِع��ُم��وا َوُج��وُدوا ��وا َف��ِرقُّ

البيتني: هذين أيًضا وأنشد بكى ثم

َج��َف��اِك ِم��ثْ��ُل ال��رَُّق��اُد َوَج��َف��اِن��ي َه��َواِك َوْص��َل اْل��ُه��ُم��وُم َوَص��َل��تْ��ِن��ي
َح��اِك ُه��َو َم��ا َش��رَّ ال��ل��ُه َك��َف��ى يَ��ا َغ��ْض��بَ��ى أَنَّ��ِك ال��رَُّس��وُل ِل��ي َوَح��َك��ى
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يف ماشيًا فرآه البستان، يف عليه يفتِّش القرص من فخرج استبطأه ساعًدا إن ثم
البيتني: هذين ينشد وهو متحريًا البستان

َف��اِط��ِر ُس��وَرَة اْل��ُق��ْرآِن ِم��َن يَ��تْ��لُ��و َم��ْن َوَح��قِّ اْل��َع��ِظ��ي��ِم َوال��ل��ِه َوال��ل��ِه
ُم��َس��اِم��ِري بَ��ِدي��ُع يَ��ا َوَش��ْخ��ُص��َك إِالَّ أََرى َم��ْن َم��َح��اِس��َن ِف��ي َط��ْرِف��ي َج��اَل َم��ا

من ويأكالن البستان، يف يتفرجان وصارا أخوه وساعد امللوك سيف اجتمع ثم
خاتون، دولة أمر من كان ما وأما امللوك، وسيف ساعد أمر من كان ما هذا الفواكه.
بأنواع الخدام أتحفه أن بعد فيه دخلتا القرص إىل الجمال وبديعة هي أتَْت ملا فإنها
من تختًا الجمال لبديعة أَعدُّوا وقد خاتون، دولة به أمرتهم ما جميع فيه وفعلوا الزينة،
بجانبها وكان عليه، جلَسْت التخت ذلك الجمال بديعة رأت فلما عليه، لتجلس الذهب
الجمال بديعة فأكلت الفاخر، الطعام بأنواع الخدام أتت وقد البستان، عىل ترشف طاقة
الحلويات بأنواع دعت ثم اكتفت، حتى مها تلقِّ خاتون دولة وصارت خاتون، ودولة هي
وآالت الرشاَب هيَّأت إنها ثم أيديهما. وغسلتا الكفاية بحسب منها وأكلتا الخدام فأحرضها
ثم الجمال، بديعة وتسقي تمأل خاتون دولة وصارت والكاسات، األباريق وصفت املدام،
ذلك إىل بجانبها التي الطاقة من نظرت الجمال بديعة إن ثم هي. وترشب الكأس تمأل
امللوك، سيف جهة إىل التفاتٌة منها فالَحْت واألغصان، األثمار من فيه ما ورأت البستان،
األشعار ينشد امللوك سيف وسمعت ساعد، الوزير وخلفه البستان يف دائر وهو فرأته
شهرزاد وأدرك حرسة. ألَف النظرُة تلك أعقبَتْها نظرته فلما الغزار، الدموع يذرف وهو

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح
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يف دائر وهو امللوك سيف رأت ملا الجمال بديعة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الخمر لعب وقد خاتون دولة إىل فالتفتَْت حرسة، ألف أعقبَتْها نظرًة نظرته البستان،
ولهان حائر وهو البستان يف أراه الذي الشاب هذا َمن أختي، يا لها: وقالت بأعطافها،
إْن لها: قالت نراه؟ حتى عندنا حضوره يف تأذنني هل خاتون: دولة لها فقالت كئيب؟
امللك، ابن يا له: وقالت خاتون، دولة ناَدتْه ذلك فعند فأحرضيه. تُحرضيه أن أمكنِك
فصعد خاتون دولة صوت امللوك سيف فعرف علينا. وجمالك بُحْسنك وأَْقِدْم إلينا اصعْد
خاتون دولة عليه ْت فرشَّ عليه، مغشيٍّا خرَّ الجمال بديعة عىل نظره وقع فلما القرص، إىل
فبُِهتَْت الجمال، بديعة ام قدَّ األرض وقبََّل نهض ثم غشيته، من فأفاق الورد ماء من قليًال
الذي امللوك سيف هذا أن امللكة أيتها اعلمي خاتون: دولة فقالت وجماله، ُحْسنه من
أجلك، من املشقات كامل عليه جرى الذي وهو يديه، عىل تعاىل هللا بقضاء نجاتي كانت
حتى بالعهود يَِفي وَمن ضحكت: وقد الجمال بديعة فقالت بنظرك. تشمليه أن وقصدي
إن امللكة، أيتها امللوك: سيف فقال مودة. لهم ليس اإلنس ألن الشاب؟ هذا بها يَِفي
هذه وأنشد يديها بني بكى إنه ثم سواء. الخلق كل وما أبًدا، عندي يكون ال الوفاء عدم

األبيات:

َج��اِن َس��اِح��ٍر ِب��َط��ْرٍف أَِه��ي��ُم ُم��ْض��نً��ى َش��بَ��ٌح إِنَّ��ِن��ي اْل��َج��َم��اِل بَ��ِدي��َع أَيَ��ا
َق��اِن أَْح��َم��َر َوَش��ِق��ي��ٍق أَبْ��يَ��َض ِم��ْن َم��َل��ٍح ِم��ْن اِك َخ��دَّ َج��َم��َع��ْت َم��ا ِب��َح��قِّ
َف��اِن ال��نَّ��َوى ُط��وِل ِم��ْن ِج��ْس��ِم��ي َف��ِإنَّ َدِن��ٍف ِم��ْن اْل��َه��ْج��ِر ِب��ِن��َك��اِل تَ��نْ��ِق��ِم��ي َال
إِْم��َك��اِن تَ��ْق��ِدي��ِر َع��َل��ى َق��ْص��ِدي َواْل��َوْص��ُل أََم��ِل��ي ُم��نْ��تَ��َه��ى َوَه��ذَا ُم��َراِدي َه��ذَا
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بهذه عليها يسلِّم فصار والهيام، العشق عنده وتحكََّم شديًدا بكاءً بكى إنه ثم
األبيات:

َج��ِم��ي��ُل ِل��ْل��َك��ِري��ِم َك��ِري��ٍم َوُك��لُّ ُم��تَ��يَّ��ٍم ُم��ِح��بٍّ ِم��ْن َع��َل��يْ��ُك��ْم َس��َالٌم
َوُم��ِق��ي��ُل َم��ْج��ِل��ٌس ِم��نْ��ُك��ْم يَ��ْخ��ُل َوَل��ْم َخ��يَ��اَل��ُك��ْم َع��ِدْم��ُت َال َع��َل��يْ��ُك��ْم َس��َالٌم
يَ��ِم��ي��ُل ِل��ْل��َح��ِب��ي��ِب َح��ِب��ي��ٍب َوُك��لُّ اْس��َم��ُك��ْم أَذُْك��ُر َل��ْس��ُت َع��َل��يْ��ُك��ْم أََغ��اُر
َع��ِل��ي��ُل َوْه��َو يُ��ْرِدي��ِه اْألََس��ى َف��ِإنَّ ُم��ِح��بِّ��ُك��ْم َع��ْن َح��َس��نَ��اِت��ُك��ْم تَ��ْق��َط��ُع��وا َف��َال
يَ��ُط��وُل اْل��َغ��َراِم َف��ْرِط ِف��ي َوَل��يْ��ِل��َي تَ��ُروُع��ِن��ي َوْه��َي ال��زُّْه��َر ال��نُّ��ُج��وَم أَُراِع��ي
أَُق��وُل ��َؤاِل ال��سُّ ِف��ي َك��َالٍم َف��أَيَّ ِح��ي��َل��ٌة ِل��ي َوَال َص��بْ��ٌر ِل��ي يَ��بْ��َق َوَل��ْم
َح��ُم��وُل َوْه��َو اْل��َوْل��َه��اِن ِم��َن َس��َالٌم اْل��َج��َف��ا َس��اَع��ِة ِف��ي َس��َالُم َع��َل��يْ��ُك��ْم

األبيات: هذه أيًضا أنشد وغرامه َوْجِده كثرة من إنه ثم

َوإَِراَدِت��ي بُ��ْغ��يَ��ِت��ي ِم��نْ��ُك��ْم ِن��ْل��ُت َال َس��اَدِت��ي يَ��ا َغ��يْ��َرُك��ْم َق��ْص��ِدي َك��اَن إِْن
ِق��يَ��اَم��ِت��ي ِف��ي��ِه اْآلَن تَ��ُق��وَم َح��تَّ��ى ِس��َواُك��ُم اْل��َج��َم��اَل َح��اَز الَّ��ِذي ذَا َم��ْن
َوُح��َش��اَش��ِت��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي ِف��ي��ُك��ْم أَْف��نَ��يْ��ُت الَّ��ِذي َوأَنَ��ا اْل��َه��َوى أَْس��لُ��و أَْن َه��يْ��َه��اِت

إني امللك، ابن يا الجمال: بديعة له فقالت شديًدا، بكاءً بكى شعره من فرغ فلما
قليًال خريهم كان ربما اإلنس فإن محبة، وال إلفًة منك أجد فال بالكلية عليك أُقِبَل أن أخاف
فلما باملحبة، بلقيس أخذ السالم عليهما داود بن سليمان السيد أن واعلم جليًال، وغدرهم
هللا خلق ما روحي، ويا عيني يا امللوك: سيف لها فقال عنها. أعَرَض منها أحسن غريها رأى
أفعل ما تبرصين وسوف أقدامك، تحت وأموت بالعهد، أَِيف هللا شاء إْن وأنا سواء، اإلنس كل
واحلْف واطمِنئَّ اقعْد الجمال: بديعة له فقالت وكيل. أقول ما عىل وهللا أقول، ملا موافًقا
تعاىل هللا ينتقم صاحبه خان وَمن بعضنا، نخون ال أننا عىل ونتعاهد دينك، قدر عىل يل
صاحبه يده يف يده منهما كل ووضع قعد الكالم، ذلك منها امللوك سيف سمع فلما منه.
تعانََقا إنهما ثم الجن. من وال اإلنس من أحًدا صاحبه عىل يختار ال منهما كالٍّ أن وتحاَلَفا
األبيات: هذه فأنَشَد امللوك سيف عىل الَوْجد وغلب فرحهما، شدة من وتباَكيَا زمانية ساعة

َوُم��ْه��َج��ِت��ي َق��ْل��ِب��ي يَ��ْه��َواُه َم��ْن َش��أِْن َع��َل��ى َوَل��ْوَع��ًة َواْش��ِت��يَ��اًق��ا َغ��َراًم��ا بَ��َك��يْ��ُت
ِن��ْس��بَ��ِت��ي تَ��َق��اُرِب َع��ْن َق��ِص��ي��ٌر َوبَ��اِع��ي َه��ْج��ِرُك��ْم ُط��وِل ِم��ْن اْآلَالُم َزاَدِت َوِب��ي
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بَ��ِل��يَّ��ِت��ي بَ��ْع��َض ِل��لُّ��ؤَّاِم ��ُح يُ��َوضِّ تَ��َج��لُّ��ِدي َع��نْ��ُه َض��اَق ��ا ِم��مَّ َوُح��ْزنِ��َي
َوُق��وَّتِ��ي ِب��َح��ْولِ��ي َال اْص��ِط��بَ��اِري َم��َج��اُل َح��ِق��ي��َق��ًة االتِّ��َس��اِع بَ��ْع��َد َض��اَق َوَق��ْد
��ِت��ي ُغ��صَّ ��ْق��ِم َوال��سَّ اْآلَالِم ِم��َن َوتَ��بْ��َرى َش��ْم��َل��نَ��ا ال��ل��ُه يَ��ْج��َم��ُع َق��ْد تَ��َرى َه��ْل َف��يَ��ا

وقامت يميش، امللوك سيف قام امللوك، وسيف هي الجمال بديعة تحالفت أن وبعد
مآلنة قنانية أيًضا وحاملة األكل، من شيئًا حاملة جارية ومعها أيًضا تميش الجمال بديعة
غري يمكثا فلم وامُلَدام، األكَل يديها بني الجاريُة ووضعت الجمال بديعة قعدت ثم خمًرا،
الصباح شهرزاد وأدرك وقعدا. وتعانقا بالسالم فالَقتْه أقبََل، قد امللوك وسيف إال ساعة

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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سيف وجاء والرشاب، الطعام أحرضت ملا الجمال بديعة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
امللك، ابن يا الجمال: بديعة فقالت ساعة، ويرشبان يأكالن قعدا ثم بالسالم، فالَقتْه امللوك
من وبطانتها أحمر أطلس من وهي منصوبة، كبرية خيمًة ترى إرم بستان دخلَت إذا
الذهب من تخت عىل جالسة عجوًزا ترى فإنك قلبك؛ وقوِّ الخيمَة فادخِل أخرض، حرير
جهة إىل وانظْر واحتشاٍم، بأدٍب عليها فسلِّْم دخلَت فإذا والجوهر، رِّ بالدُّ ع مرصَّ األحمر
النعال تلك فخذْ باملعادن، مزركشة الذهب بقضبان منسوجًة نعاًال تحتَه تجد التخت
ساكت وأنت العجوز قدام وقف اليمنى إبطك تحت حطها ثم رأسك، عىل وَضْعها وقبِّلها
عرََّفك وَمن هنا؟ ها إىل وصلَت وكيف جئَت؟ أين من لك: وقالت سأَلتْك فإذا الرأس، مطرق
هذه جاريتي تدخل حتى أنت فاسكْت النعال؟ هذه أخذَت يشء أي شأن ومن املكان؟ هذا
قلبها يعطف تعاىل هللا لعل بالكالم، وتسرتيضخاطرها عليك وتستعطفها معها وتتحدَّث
لها: وقالت مرجانة، اسمها وكانت الجارية، تلك نادت إنها ثم تريد. ما إىل وتُِجيبك عليك
قضيتِها وإْن قضائها، يف تتهاوني وال اليوم، هذا يف الحاجة هذه تقيض أن محبتي بحق
أُظِهر وال منك، أعز عندي يكون وال اإلكرام، ولك تعاىل، هللا لوجه حرة فأنِت اليوم هذا يف
لك أقضيها حتى حاجتك ما يل قويل عيني، ونور سيدتي يا لها: فقالت عليك. إال رسي
إرم بستان إىل وتوصليه أكتافك عىل اإلنيس هذا تحميل أن لها: فقالت وعيني. رأيس عىل
وإياه أنِت الخيمَة دخلِت وإذا عليه، وتحتفظي خيمتها إىل وتوصليه أبي، أم جدتي عند
إىل أوصلك وَمن أتيت؟ طريق أي ومن أنت؟ أين من له: وقالت وخدمها النعال أخذ ورأيتِه
لك؟ أقضيها حتى حاجتك يشء وأي النعال؟ هذه أخذت يشء أي شأن ومن املكان؟ هذا
وهو هنا، به جئُت الذي أنا سيدتي، يا لها: وقويل عليها وسلِّمي برسعة ادخيل ذلك فعند
دولة امللكة وخلََّص األزرق امللك ابن وقتل املشيد القرص إىل راح الذي وهو مرص، ملك ابن
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بسالمتها ك ويبرشِّ يخربك أن ألجل إليك أوصلتُه وقد ساملًة، أبيها إىل وأوَصَلها خاتون،
والشجاعة، واملروءة العرض كامل إنه سيدتي، يا لها: قويل ذلك بعد ثم عليه. فتنعمي

الحميدة. الخصال سائر حوى وقد وَمِلكها، مرص صاحب وهو
إىل لك: وتقول عليِك تسلِّم سيدتي إن لها: فقويل حاجته؟ يشء أي لك: قالت فإذا
بعدم مرادكم فما املدة، عليها طالت فقد زواج؟ بال عازبة البيت يف قاعدة وهي متى
كيف لك: قالت فإذا البنات؟ مثل أمها وحياة حياتك يف تزوِّجينها ما يشء وألي زواجها؟
ونحن عنه تخربنا أحٌد خاطرها يف ووقع أحًدا تعرف هي كانت فإْن زواجها؟ يف نعمل
تقول بنتك إن سيدتي، يا لها: قويل ذلك فعند يمكن. ما غاية عىل مرادها عىل لها نعمل
فلم القباء، يف صورتي له رتم وصوَّ السالم، عليه بسليمان تزويجي تريدون كنتم أنتم لك:
منقوشة صورتي فرأى لولده، فأعطاه مرص، ملك إىل القباء أرَسَل وَقْد يفَّ نصيب له يكن
الدنيا يف هائًما وخرج فيها، وما الدنيا عن وأعَرَض وأمه أبيه ُمْلَك وترك فعشقني فيه،

أجيل. من واألهوال الشدائد أكرب وقاىس وجهه، عىل
إىل به فطارت ففعل، عينيك. ْض غمِّ له: وقالت امللوك، سيف حملت الجارية إن ثم
وهو البستان، فنظر عينيه ففتح عينَيْك. افتح امللك، ابن يا له: قالت ساعة بعد ثم الجو،
سيُف هللاَ فذكر الخيمة. هذه امللوك سيف يا ادخل مرجانة: الجارية له فقالت إرم، بستان
خدمتها ويف التخت، عىل قاعدة العجوز فرأى البستان، يف بالنظر عينَيْه ومدَّ ودخل امللوك
بديعة له وصَفتْه ما وفعل وقبََّلها النعال وأخذ واحتشام، بأدب منها فَقُرب الجواري،
بك جاء وَمن أنت؟ البالد أي ومن أقبْلَت؟ أين وِمن أنت؟ َمن العجوز: له فقالت الجمال،
أَْقِضها ولم حاجة عىل يل قلَت ومتى وقبَّْلتَها؟ النعال هذه أخذَت يشء وألي املكان؟ هذا إىل
بحديث تحدثت ثم واحتشام، بأدب عليها وسلََّمْت مرجانة، الجارية دخلت ذلك فعند لك؟
واغتاظت عليها رصخت الكالم هذا العجوز سمعت فلما لها. قالته الذي الجمال بديعة
فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك اتفاق؟ والجن اإلنس بني يحصل أين من وقالت: منها،

املباح. الكالم عن
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غيًظا اغتاظت الجارية من الكالم سمعت ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وأكون معك أتفق أنا امللوك: سيف فقال اتفاق؟ الجن مع لإلنس أين من وقالت: شديًدا
وعدم صدقي تنظرين وسوف غريك، أنظر وال عهدك وأحفظ حبك عىل وأموت غالمك
ورأسها زمانية ساعة تفكَّرت العجوز إن ثم تعاىل. هللا شاء إْن معك مروءتي وحسن كذبي
لها: فقال وامليثاق؟ العهد تحفظ هل املليح، الشاب أيها وقالت: رأسها رفعت ثم مطرق،
قالت ذلك فعند العهد. أحفظ إني املاء، عىل األرض وبسط السماء رفع َمن وحقِّ نعم
ْج وتفرَّ البستان، إىل الساعة يف رْح ولكن تعاىل، هللا شاء إْن حاجتك لك أقيض أنا العجوز:
شهيال ولدي إىل أبعث حتى مثلها، الدنيا يف وال لها نظريَ ال التي الفواكه من وُكْل فيه
يخالفني ال ألنه تعاىل؛ هللا شاء إن خريًا إال يكون وال ذلك، شأن يف معه وأتحدث فيحرض،
لك زوجًة تكون فإنها نفًسا فِطْب الجمال؛ بديعة بنته وأزوِّجك أمري، عن يخرج وال
ورجَليْها يَديْها وقبََّل شكرها الكالم ذلك منها امللوك سيف سمع فلما امللوك. سيف يا
وقالت الجارية تلك إىل التفتت فإنها العجوز وأما البستان. إىل متوجًها عندها من وخرج
عندي. وأحرضيه واألماكن األقطار أي يف وانظريه شهيال، ولدي عىل فتِّيش اطلعي لها:

أمه. عند وأحرضته به، فاجتمعت شهيال امللك عىل وفتََّشْت الجارية فراحت
يف يتفرج صار فإنه امللوك، سيف أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
أين من فقالوا: نظروه، قد األزرق امللك قوم من وهم الجان، من بخمسة وإذا البستان،
لبعضهم: قالوا إنهم ثم األزرق؟ امللك ابن قتل الذي ولعله املكان، هذا إىل به جاء وَمن هذا؟
وصلوا أن إىل قليًال قليًال يتمشون صاروا ثم منه. ونستخرب ونسأله بحيلة عليه نحتال إنَّا
َت ْ قرصَّ ما املليح، الشاب أيها له: وقالوا عنده وقعدوا البستان، طرف يف امللوك سيف إىل
ولوال بها، مكر قد ار غدَّ كلب فإنه منه، خاتون دولة وخالص األزرق امللك ابن قتل يف
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قد لهم: وقال امللوك، سيف إليهم فنظر قتلتَه؟ وكيف أبًدا، َخَلصْت ما لها قيََّضك هللا أن
عىل اثنان فقبض قتََله، الذي هو أنه عندهم فثبت إصبعي. يف الذي الخاتم بهذا قتلتُه
شهيال امللك قوم فيسمعه يصيح ال حتى فمه عىل قبض واآلَخر رجَليْه، عىل واثنان يَديْه،
ملكهم، عند نزلوا حتى طائرين يزالوا ولم به، وطاروا حملوه إنهم ثم أيديهم. من فينقذوه
قالوا: هو؟ وأين فقال: ولدك. بقاتل جئناك قد الزمان، ملك يا وقالوا: يديه بني وأوقفوه
وبغري حقٍّ بغري برصي ونور كبدي وحشاشة ولدي قتلَت هل األزرق: امللك له فقال هذا.
كان ألنه وعدوانه؛ لظلمه ولكن قتلتُه، أنا نعم، امللوك: سيف له فقال معك؟ فعله ذنب
أهليهم، وبني بينهم ويفرِّق املشيد والقرص امُلعطلة البرئ إىل بهم ويذهب امللوك أوالد يأخذ
وبئس النار إىل بروحه هللا َل وعجَّ إصبعي، يف الذي الخاتم بهذا وقتلتُه فيهم، ويفسق
وقال بوزيره دعا ذلك فعند شك، بال ولده قاتل هو هذا أن األزرق امللك عند فثبت القرار.
أقبح أقتله فهل أمره؟ يف عيلَّ تشري فماذا شك، غري من محالة وال ولدي قاتل هذا له:
وقال عضًوا. منه اقطْع األكرب: الوزير فقال أعمل؟ كيف أو عذاب، أصعب أعذِّبه أو ِقتْلة،
أصابعه اقطعوا آَخر: وقال وسطه. اقطعوا آَخر: وقال شديًدا. رضبًا يوم كل ارضبه آَخر:
رأيه. بحسب يتكلم منهم واحد كل وصار اصلبوه. آَخر: وقال بالنار. وأحِرقوها جميًعا
له: فقال الدهور، بأحوال ومعرفة باألمور خربة له كبري أمري األزرق امللك عند وكان
هو وكان عليك. به أشري ما سماِع يف لك والرأي ما، كالًما لك أقول إني الزمان، ملك يا
يشء، يف يخالفه وال برأيه ويعمل كالمه، يسمع امللك وكان دولته، ورئيس مملكته مشري
برأي عليك أرشُت إذا الزمان، ملك يا له: وقال يَديْه، بني األرض وقبََّل قدَميْه عىل فقام
األمان. وعليك رأيك ْ بنيِّ امللك: له فقال األمان؟ وتعطيني تتبعه فهل األمر، هذا شأِن يف
هذا يف قتله فإن كالمي، تتعقل ولم نصحي تقبل ولم هذا قتلَت أنت إْن ملك، يا فقال:
ما به وتفعل وجدتَه طلبتَه ومتى وأسريك، ِحَماك ويف يدك تحت ألنه صواب؛ غري الوقت
امللك بنت الجمال بديعة َج وتزوَّ إرم بستان دخل قد هذا فإن الزمان، ملك يا فاصرب تريد،
منهم حاله أخفى وما إليك، به وأتوا عليه قبضوا وجماعتك واحًدا، منهم وصار شهيال،
أجل من بالعسكر ويأتيك ويُعاِديك منك ثأَره يطلب شهيال امللك فإن َقتَْلتَه فإن منك، وال

بسجنه. وأمر ذلك، منه فسمع طاقة. به لك وليس عسكره، عىل لك مقدرَة وال بنته،
ملا فإنها الجمال، بديعة السيدة أمر من كان ما وأما امللوك، لسيف جرى ما هذا
إىل فرجعت تجده، فلم امللوك، سيف عىل تفتِّش الجاريَة أرسَلِت شهيال بوالدها اجتمَعْت
سيف عن وسأَلتْهم البستان، َعَملة إىل فأرسَلْت البستان. يف وجدتُه ما وقالت: سيدتها
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امللك جماعة من أشخاص بخمسة وإذا شجرة، تحت قاعًدا رأيناه نحن فقالوا: امللوك،
فلما وراحوا. به وطاروا فمه وسدُّوا حملوه إنهم ثم معه، ثوا وتحدَّ عنده نزلوا األزرق
أقدامها عىل وقامت شديًدا، غيًظا واغتاَظْت عليها يهن لم الكالم، ذلك العجوز سمعت
بستاننا، إىل األزرق امللك جماعة وتجيء ملًكا تكون كيف شهيال: امللك البنها وقالت
تحرِّضه وصارت أمه؟ وكذلك بالحياة، وأنت ساملني به ويروحون ضيفنا ويأخذون
قتل اإلنيس هذا إن أمي، يا لها: فقال حياتك. يف أحد علينا يتعدَّى أن ينبغي ال وتقول:
فقالت اإلنيس؟ أجل من وأعاديه أذهب فكيف يده يف هللا فرماه جني، وهو األزرق امللك ابن
وإْن وتعاَل، فخذه إليك وسلََّمه بالحياة كان فإن ضيفنا، منه واطلْب إليه اذهْب أمه: له
أتباعه، من به يلوذ َمن وكل وحريمه، وأوالده هو بالحياة األزرق امللَك فامسِك قتله كان
ال به أمرتُك ما تفعل لم وإْن دياره، وأخرب بيدي أذبحهم حتى بالحياة بهم وائتني
الصباح شهرزاد وأدرك حراًما. تكون لك ربيتُها التي والرتبية لبني، من حلٍّ يف أجعلك

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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األزرق امللك إىل اذهب شهيال: البنها قالت العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هو فامِسْكه قتله كان وإْن وتعاَل، فهاِته بالحياة باقيًا كان فإْن مللوك، سيف وانظر
ملكه، وأخرب بيدي، أذبحهم حتى بالحياة بهم وائتني به يلوذ َمن وكل وحريمه، وأوالده
تربيتك وتكون لبني، من حلٍّ يف أجعلك فال به، أمرتك ما وتفعل إليه تذهب لم وإْن
ورعايًة ألمه كرامًة إليه َه وتوجَّ بالخروج، عسكره وأمر شهيال امللك قام ذلك فعند حراًما.
بعسكره ساَفَر شهيال إن ثم األزل. يف ًرا مقدَّ كان يشء وألجل أحبابها وخواطر لخاطرها
األزرق امللك فانكَرسَ العسكران، وتالقى األزرق امللك إىل وصلوا حتى مسافرين يزالوا ولم
وأحرضوهم وربطوهم وأكابرها، دولته وأرباَب وصغاًرا، كباًرا أوالده ومسكوا وعسكره هو
فقال ضيفي؟ هو الذي اإلنيس امللوك سيف أين أزرق، يا له: فقال شهيال، امللك يدي بني
هذه تفعل ولدي قتََل إنيس ألجل وهل جني، وأنا جني أنت شهيال، يا األزرق: امللك له
كلها األعمال هذه عملَت وكيف روحي، وراحة كبدي وحشاشة ولدي قاِتُل وهو الفعال؟
بالحياة هو كان فإْن الكالم، هذا عنك خلِّ له: فقال جني؟ ألف وكذا كذا دَم وأهرقَت
أذبحك فأنا قتلتَه، كنَت وإْن أوالدك، من عليه قبضُت َمن كلَّ وأعتق أعتقك وأنا ه فأحِرضْ
امللك له فقال ولدي؟ من عليك أعزُّ هذا هل ملك، يا األزرق: امللك له فقال وأوالدك. أنت
املشيد القرص يف ويضعهم امللوك وبنات الناس أوالد يخطف لكونه ظالم ولدك إن شهيال:
وبينه. بيننا أصِلْح ولكْن عندي، إنه األزرق: امللك له فقال فيهم. ويفسق املعطلة والبرئ
قتل جهة من حجًة امللوك سيف وبني األزرق امللك بني وكتََب عليهم وخلع بينهم فأصلح
وعسكره هو عنده األزرق امللك وأقام مليحة، ضيافًة وضيََّفهم شهيال امللك وتسلََّمه ولده،
شهيال َب وتعجَّ شديًدا، فرًحا به ففرَحْت أمه، إىل به وأتى امللوك سيف أخذ ثم أيام، ثالثة
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آِخرها إىل أولها من حكايته امللوك سيف له وحكى وجماله، وكماله امللوك سيف حسن من
الجمال. بديعة مع له وقع وما

فيه أمٍر لكل وطاعًة فسمًعا بذلك رضيت حيث أمي، يا قال: شهيال امللك إن ثم
مليح شاب فإنه عظيًما، فرًحا هناك واعميل رسنديب، إىل به وروحي فخذيه رضاؤك،
رسنديب، إىل وصْلَن أن إىل وجواريها هي سافرت إنها ثم أجلها. من األهوال وقاىس
الخيمة إىل مضني أن بعد الجمال بديعة ونظَرتْه خاتون، دولة ألم الذي البستان ودخْلَن
املوت عىل أرشف كان وكيف األزرق، امللك من له جرى بما العجوز ثَتْهن وحدَّ واجتمْعَن،
ملك يا له: قال امللوك سيف امللك إن ثم إفادة. اإلعادة يف وليس األزرق، امللك سجن يف
لو وهللا امللوك: تاج له فقال خائبًا. عنها تردَّني أن وأخاف حاجة منك أطلب أنا العفو،
ج تزوِّ أن أريد امللوك: سيف فقال الجميل. من فعلَت ملا عنك منعتُها ما روحي طلبَت
ثم وطاعة. سمًعا امللوك: تاج فقال غلمانك. كلنا نصري حتى ساعد، بأخي خاتون دولة
كتب من خلصوا وملا ساعد، عىل خاتون دولة بنته َعْقَد وعَقَد ثانيًا، دولته أكابر جمع إنه
امللوك سيف ودخل الفرح أقاموا ثم املدينة، يزيِّنوا أن وأمر والفضة، الذهب نثروا الكتاب
امللوك سيف يزل ولم واحدة. ليلة يف خاتون دولة عىل ساعد ودخل الجمال، بديعة عىل
يف بقي هل امللك، ابن يا األيام: بعض يف له فقالت يوًما، أربعني الجمال ببديعة يختيل
قلبي يف بقي وما حاجتي قضيُت قد هلل، حاش امللوك: سيف فقال يشء؟ عىل حرسة قلبك
طيبني استمروا هل وأنظر مرص، بأرض وأمي بأبي االجتماع قصدي ولكن أبًدا، حرسة
إىل لوهم فوصَّ مرص، أرض إىل وساعًدا هو لوه يوصِّ أن َخَدِمها من جماعة فأمَرْت ال؟ أم
جمعة، عندهم وقعدا ساعد، وكذلك وأمه، بأبيه امللوك سيف واجتمع مرص، بأرض أهلهم
أهلهما إىل اشتاقا كلما وصارا رسنديب، مدينة إىل وسارا وأمه أباه ودََّع منهما كالٍّ إن ثم
وكذلك وأهنأه، عيش أطيب يف الجمال وبديعة هو امللوك سيف وعاش ويرجعان. يروحان
الذي الحي فسبحان الجماعات، ومفرِّق اللذات هادم أتاهم أن إىل خاتون، دولة مع ساعد

انتهاء. بال وآِخر ابتداء بال أول وهو باملوت، عليهم وقىض الخلق وخلق يموت، ال

الصائغ حسن حكاية

التجار من تاجر رجل واألوان العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه أيًضا ُحِكي ومما
َر فقدَّ كثري، مال عنده وكان ذََكراِن، َوَلداِن له التاجر ذلك وكان البرصة، بأرض مقيم
يف ولداه فأخذ األموال، تلك وترك تعاىل هللا رحمة إىل تُويفِّ التاجر أن العليم السميع هللا
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قسمه منهما واحد كل وأخذ بالسوية، بينهما األموال اقتسما ذلك وبعد ودفنه، تجهيزه
يوًما دكانه يف جالٌس الصائغ فبينما صائغ، والثاني اس، نحَّ أحدهما دكَّاننَْي؛ لهما وفتحا
الصائغ، الولد دكان عىل مر حتى الناس، بني السوق يف ماٍش أعجمي برجل إذا األيام، من
األعجمي فهزَّ حسن، الصائغ الولد اسم وكان فأعَجبَتْه، بمعرفته َلها وتأمَّ صنعته إىل فنظر
عتيق كتاب إىل ينظر وهو صناعته إىل ينظر وصار مليح. صائغ إنك وهللا وقال: رأسه
خَلِت العرص وقت كان فلما واعتداله، وقدِّه وجماله بُحْسنه مشغولون والناس بيده كان
شابٌّ أنت ولدي، يا له: وقال عليه األعجمي الرجل أقبََل ذلك فعند الناس، من الدكان
وأدرك منها. أحسن الدنيا يف ما صنعًة عرفت وقد ابن، يل ما وأنا الكتاب؟ هذا ما مليح،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد
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ولدي، يا له: قال الصائغ حسن عىل أقبََل ملا العجمي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أحَسَن الدنيا يف ما صنعًة عرفُت وقد ابن، يل ما وأنا الكتاب؟ هذا ما مليح، شاب أنت
منهم، أحًدا أعلِّمها أن رضيُت فما تعليمها، شأن يف الناس من كثري خلٌق سألني وقد منها،
حجابًا، الفقر وبني بينك وأجعل ولدي وأجعلك إياها، أعلَِّمك أن نفيس سمَحْت قد ولكْن
سيدي، يا حسن: له فقال والنار. والفحم املطرقة يف والتعب الصنعة هذه من وتسرتيح
ففرح بحرضتك. خالًصا ذهبًا النحاس من لك وأصنُع آتيك غٍد يف فقال: تعلِّمني؟ ومتى
بال مدهوش وهو معها وأكل عليها وسلََّم فدخل والدته، إىل وسار األعجمي وودَّع حسن
خصوًصا الناس، كالَم تسمع أن احذْر ولدي؟ يا بالك ما أمه: له فقالت عقل، وال وعي
وينصبون الكيمياء، صنعة يعملون اشون غشَّ هؤالء فإن يشء، يف تطاِوْعهم فال األعجام
وما فقراء ناس نحن أمي، يا لها: فقال بالباطل. ويأكلونها أموالهم ويأخذون الناس عىل
عليه صالح شيخ لكنه أعجمي رجل جاءني وقد علينا، ينصب حتى فيه يطمع يشء عندنا
مشغول ولدها وصار غيظ، عىل أمه فسكتَْت عيلَّ. هللا حنَّنَه قد هو وإنما الصالح، أَثَُر

له. األعجمي بقول فرحه شدة من الليلة تلك يف نوٌم يأخذه ولم القلب
عليه، أقبََل قد باألعجمي وإذا الدكان، وفتح املفاتيح وأخذ قام الصباح أصبح فلما
البودقة، ِر عمِّ حسن، يا وقال: بذلك يرَض ولم فامتنع يَديْه، بقبِّل أن حسن وأراد له فقام
هل ولدي، يا األعجمي: له فقال الفحم، وأوَقَد األعجمي به أمره ما ففعل الكري. وركِِّب
قطًعا ويقطِّعه بالكاز عليه يتكئ أن فأمره مكسور. طبق عندي قال: نحاس؟ عندك
حتى بالكري عليه ونفخ البودقة يف ورماه صغاًرا، قطًعا وقطَّعه له قال كما ففعل صغاًرا،
منها وذرَّ وفتحها ملفوفًة ورقًة منها وأخَرَج عمامته إىل يده األعجمي فمدَّ ماءً، صار
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عليه. ونَفَخ البوَدقة يف ورماه ِصغاًرا ِقَطًعا النحاَس فقطَّع

أن َحَسنًا وأَمَر األصفر، الكحل يشبه اليشء وذلك درهم، نصف مقدار البودقة يف شيئًا
ذلك إىل حسن نظر فلما ذهب، سبيكة صار حتى أمره ما مثل ففعل بالكري، عليه ينفخ
وبردها؛ املربد وأخذ وقلبها، السبيكة وأخذ له، حصل الذي الفرح من عقله َ وتحريَّ اندهش
يد عىل انحنى ثم الفرح، شدة من واندهش عقله فطار العال، عال من خالًصا ذهبًا فرآها
ثمنَها واقبْض وِبْعها السوق إىل بها وانزْل السبيكة هذه خذْ له: فقال ليقبِّلها، األعجمي
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وحكَّها منه فأخذها ل، الدالَّ إىل السبيكة وأعطى السوق إىل حسن فنزل تتكلم. وال رسيًعا
فباعها التجار فيها تزايََد وقد درهم، آالف بعرشة بابها ففتحوا خالًصا، ذهبًا فوجدها
وقال فعل، ما جميع ألمه وحكى البيت إىل ومىض ثمنها وقبض درهم، ألف عرش بخمسة
باهلل إال قوة وال حول ال وقالت: عليه فضحَكْت الصنعة. هذه تعلَّْمُت قد إني أمي، يا ألمه:

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك العظيم. العيل
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وقال األعجمي، فعل ما ألمه حكى ملا الصائغ حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وسكتَْت العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال قالت: الصنعة. هذه تعلَّْمُت قد إني لها:
يف قاعد وهو األعجمي إىل به وذهب هونًا جهله من أخذ حسنًا إن ثم منها. غيظ عىل
نُدِخله قال: الهون؟ بهذا تصنع أن تريد ما ولدي، يا له: فقال يديه، بني ووضعه الدكان
حتى مجنون أنت هل ولدي، يا له: وقال األعجمي فضحك ذهب. سبائك ونعمله الناَر
أرواحنا؟ وتروح علينا يُنِكرون الناس أن تعلم أََما واحد؟ يوم يف بسبيكتني السوق تنزل
تكفيك فهي واحدة، مرة إال السنة يف تعملها ال الصنعة هذه علَّْمتُك إذا ولدي يا ولكْن
ورمى البودقة، وركب الدكان يف قعد إنه ثم سيدي. يا صدقَت قال: السنة. إىل السنة من
فضحك الصنعة. هذه علِّمني قال: تريد؟ ماذا ولدي، يا األعجمي: له فقال النار، يف الفحم
تصلح ما العقل قليل ابني يا أنت العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقال: األعجمي
األسواق؟ يف أو الطريق قارعة عىل الصنعة هذه يتعلَّم عمره يف أحٌد هل ، قطُّ الصنعة لهذه
بنا فتسمع الكيمياء، يصنعون هؤالء إن علينا الناس يقول املكان هذا يف بها اشتغلنا فإِن
إىل معي فاذهْب الصنعة، هذه تتعلم أن تريد ولدي يا كنَت فإْن أرواحنا، فرتوح الحكَّام
قوَل تذكََّر إذ الطريق يف هو فبينما األعجمي، مع َه وتوجَّ الدكان وأغَلَق حسن فقام بيتي.
فالتَفَت زمانية، ساعة األرض إىل برأسه وأطَرَق ووقف حساب، ألف نفسه يف وحسب أمه
الخريَ قلبي يف لك أُضِمُر كيف مجنون؟ أنت هل له: وقال فضحك واقًفا، فرآه األعجمي
بيتي، إىل معي ذهابك من خائًفا كنَت إْن األعجمي: له قال ثم أرضك؟ أني تحسب وأنت
قدامي. امِش له: فقال عم. يا نعم حسن: له فقال هناك. وأعلِّمك بيتك إىل معك أروح فأنا
إىل حسن فدخل منزَله، وصل أن إىل خلفه األعجمي وسار منزله، إىل قدامه حسن فسار
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ففرشت الباب، عىل واقف واألعجمي معه األعجمي بحضور فأعَلَمها والدته، فوجد داره
يدخل أن لألعجمي أَِذَن َحَسنًا إنَّ ثم راحت، أمرها من فرغت فلما ورتَّبَتْه، البيت لهما

فدخل.
فخرج يأكله، بيشء فيه ليجيء السوق إىل به وذَهَب طبًقا يده يف أخذ حسنًا إن ثم
وملح، خبز بيننا يصري أْن ألجل سيدي يا ُكْل له: وقال يَديْه بني ه وأحَرضَ بأكل وجاء
وقال: َم تبسَّ ثم ولدي. يا صدقَت له: فقال وامللح. الخبز يخون ن ممَّ ينتقم تعاىل وهللا
ثم اكتفيا، حتى حسن مع وأكل األعجمي َم تقدَّ ثم وامللح؟ الخبز قدر يعرف َمن ولدي، يا
السوق إىل حسن فمىض الحلوى. من شيئًا لنا هات حسن، يا ولدي يا األعجمي: له قال
أكل الحلوى له َم قدَّ فلما األعجمي. بكالم حسن وفرح الحلوى، من قبات عرش وأحَرضَ
يصاحبه َمن مثلك ولدي، يا خريًا هللا جزاك األعجمي: له قال ثم حسن، معه وأكل منها
أحِرضِ حسن، يا األعجمي: قال ثم ينفعه. ما ويعلِّمونه أرسارهم عىل ويُظِهرونه الناس
أتى حتى الربيع من انطلق إذا املهر مثل خرج وقد الحديث، بهذا حسن صدق فما ة. العدَّ
الورق من قرطاًسا األعجمي فأخَرَج يَديْه، بني ووضعها ورجع العدَّة وأخذ الدكان، إىل
الصنعة، هذه عىل أطلعتُك ما ولدي من أعز أنت لوال وامللح الخبز وحق حسن، يا وقال:
العقاقري أركِّب حني ْل تأمَّ ولكْن القرطاس، هذا إال اإلكسري هذا من يشء معي بقي وما
نصَف نحاًسا أرطال عرشة كل عىل تضع أنك حسن يا ولدي يا واعلم قدامك، وأضعها
له: قال ثم إبريًزا. خالًصا ذهبًا أرطال العرشة فتصري الورقة، يف الذي هذا من درهم
يف ما يفرغ أن وبعد املرصي، بالوزن أوراق ثالثة الورقة هذه يف إن حسن، يا ولدي يا
األول، من أنَعَم أصفر شيئًا فيها فرأى الورقة، حسن فأخذ غريه. لك أعمل الورقة هذه
يف وطمع األعجمي فضحك يعمل؟ يشء أي ويف يوجد؟ وأين هذا؟ اسم ما سيدي، يا فقال:
وقطعها البيت من طاسة وأخَرَج ساكت. وأنت اعمل تسأل؟ يشء أي عن له: وقال حسن
الذهب من سبيكة فصارت الورقة، يف الذي من قليًال عليها ورمى البودقة، يف وألقاها

الخالص.
السبيكة، بتلك مشغوًال عقله يف متحريًا وصار شديًدا، فرًحا فرح ذلك حسن رأى فلما
له: وقال الحلوى من قطعة يف ووضعها وقطعها برسعة رأسه من رصًة األعجمي فأخرج
بها. أزوُِّجَك بنت وعندي ومايل، روحي من أعزَّ عندي ورصَت ولدي بقيَت أنت حسن، يا
ولدي، يا األعجمي: فقال تعاىل. هللا عند كان معي فعلتَه ومهما غالمك، أنا حسن: فقال
يده وقبََّل فأخذها الحلوى، القطعة ناَوَله ثم الخري. لك فيحصل نفسك ْ وصربِّ بالك ْل طوِّ
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رأسه فسبقت الحلوى القطعة بلع ثم الغيب، يف له ما يعلم ال وهو فمه يف ووضعها
عىل وقام شديًدا فرًحا فرح البالء، به حلَّ وقد األعجمي رآه فلما الدنيا؛ عن وغاب رجَليْه،
حصلتُك حتى عليك أفتِّش كثرية أعوام يل العرب، كلب يا علق يا وقعَت له: وقال أقدامه،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك حسن. يا
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أعطاها التي الحلوى القطعة أكل ملا الصائغ حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
كثرية أعوام يل له: وقال األعجمي فرح عليه، مغشيٍّا األرض عىل منها ووقع األعجمي له
عىل رجَليْه وربط حسنًا وكتََّف وسطه شدَّ األعجمي إن ثم حصلتك. حتى عليك أفتِّش وأنا
عليه، وقفله فيه حسنًا ووضع فيه، كانت التي الحوائج منه وأخَرَج صندوًقا وأخذ يَديْه،
عملها التي الذهب وسبائك حسن، عند الذي املال جميع فيه وحطَّ آَخر صندوًقا َغ وفرَّ
َم وتقدَّ الصندوقني، حمل اًال حمَّ وأحَرضَ السوق، إىل يجري خرج ثم وقفله، وثانيًا أوًال
نظرته فلما له، منتظر وريسها لألعجمي، مهيَّأة املركب تلك وكانت الرأسية، املركب إىل
الريس عىل األعجمي ورصخ املركب، يف ووضعوهما الصندوقني وحملوا إليه أتوا بحريتها
الريس فرصخ املراد. وبلغنا الحاجة، انقَضِت قد قوموا لهم: وقال البحرية جميع وعىل

طيبة. بريح املركب وسارت القلوع. وحلوا املرايس أقلعوا لهم: وقال البحرية عىل
انتظرته فإنها حسن، أم أمر من كان ما وأما وحسن، األعجمي أمر من كان ما هذا
ولم مفتوًحا فرأته البيت إىل فجاءت كافية، جملة خربًا وال صوتًا له تسمع فلم العشاء إىل
القضاء، فيه ونفذ ُفِقد قد ولدها أن فعرَفْت املال، وال الصناديق تجد ولم أحًدا فيه تََر
ثمرة وا ولداه! وا تقول: وصارت وولولت وصاحت أثوابَها، ْت وشقَّ وجهها عىل فلطَمْت

األبيات: هذه أنشدت ثم فؤاداه!

َوتَ��َع��لُّ��ِل��ي بَ��ْع��َدُك��ْم نَ��ِح��ي��ِب��ي َوَزاَد تَ��َم��ْل��ُم��ِل��ي َزاَد ثُ��مَّ َص��بْ��ِري َق��لَّ َل��َق��ْد
َم��أَْم��ِل��ي ُف��ْرَق��ِة بَ��ْع��َد اْص��ِط��بَ��اِري َوَك��يْ��َف ِف��َراِق��ُك��ْم بَ��ْع��َد َوال��ل��ِه ِل��ي َص��بْ��َر َوَال
ال��تَّ��ذَلُّ��ِل ِب��َع��يْ��ِش يَ��ْه��نَ��ى الَّ��ِذي ذَا َوَم��ْن ِب��اْل��َك��َرى أَْل��تَ��ذُّ َك��يْ��َف َح��ِب��ي��ِب��ي َوبَ��ْع��َد
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َم��نْ��َه��ِل��ي َم��َش��اِرَب َص��ْف��ِوي ِم��ْن ْرَت َوَك��دَّ َوأَْه��َل��َه��ا يَ��اَر ال��دِّ َف��أَْوَح��ْش��َت َرَح��ْل��َت
��ِل��ي َوتَ��َوسُّ اْل��َوَرى ِف��ي َوَج��اِه��ي َوِع��زِّي ُك��لِّ��َه��ا ��َداِئ��ِد ال��شِّ ِف��ي ُم��ِع��ي��ِن��ي َوُك��نْ��َت
ِل��ي تَ��ُع��وُد أََراَك أَْن إِالَّ اْل��َع��يْ��ِن َع��ِن ُم��بَ��اَع��ًدا ِف��ي��ِه ُك��نْ��َت يَ��ْوٌم َك��اَن َف��َال

ولدها، عن وسألوها الجريان عليها فدخل الصباح، إىل وتنوح تبكي صارت إنها ثم
يف تدور وجعلت أبًدا، ذلك بعد تراه ال أنها واعتقَدْت األعجمي، مع له جرى بما فأخربتهم
فأحَرضْت الحائط، عىل مكتوبني سطرين رأت إذ البيت يف دائرة هي فبينما وتبكي. البيت

فيهما: فإذا لها، فقرأهما فقيًها

ُرُق��وُد اْل��َف��َالِة ِف��ي َوَص��ْح��ِب��ي ُس��َح��يْ��ًرا اْل��َك��َرى َغ��َل��َب ِع��نْ��َدَم��ا َل��يْ��ِل��ي َط��يْ��ُف َس��َرى
بَ��ِع��ي��ُد َواْل��َم��َزاُر َق��ْف��ًرا اْل��َج��وُّ بَ��َدا َس��َرى الَّ��ِذي ِل��ْل��َخ��يَ��اِل انْ��تَ��بَ��ْه��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ

واملزار قفراء الدار إن ولدي، يا نعم وقالت: صاحت األبيات هذه حسن أم سمعت فلما
وانرصفوا، قريبًا الشمل وجمع بالصرب لها دعوا أن بعد ودَّعوها الجريان إن ثم بعيد.
وكتبَْت قربًا، البيت وسط يف وبَنَْت النهار، وأطراف الليل آناء تبكي حسن أم تزل ولم
حني من دأبها ذلك يزل ولم القرب، ذلك تفارق ال وكانت فقده، وتاريخ حسن اسم عليه
األعجمي، مع حسن ولدها أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا ولدها. فاَرَقها
املسلمني من أحد عىل قدر وكلما كثريًا، املسلمني يبغض وكان مجوسيٍّا، كان األعجمي فإن

الشاعر: فيه قال كما كيماوي لئيم خبيث وهو يهلكه،

َك��ْل��ِب ِم��ْن تَ��نَ��اَس��َل َك��ْل��ٍب ِف��ي َخ��يْ��َر َوَال ُه َج��دُّ َواْل��َك��ْل��ُب اْل��َك��ْل��ِب َوابْ��ُن اْل��َك��ْل��ُب ُه��َو

يأخذه املسلمني من واحد سنة كل يف له وكان املجويس، بهرام امللعون ذلك اسم وكان
الليل، إىل النهار أول من به وسار الصائغ، حسن عىل حيلته ْت تمَّ فلما مطلب، عىل ويذبحه
عبيده األعجمي أمر املركب، وسارت الشمس طلعت فلما الصباح، إىل برٍّ عىل املركب رست
منه وأخَرَجه ففتحه له، فأحرضوه حسن فيه الذي الصندوق له يحرضوا أن وغلمانه
وشماًال، يمينًا ونظر عينيه وفتح البنج، وتقايا فعطس ذروًرا أنفه يف ونفخ بالخل ونشقه
ُعِملت حيلٌة أنها فعلم عنده؛ قاعد واألعجمي سائرة واملركب البحر وسط يف نفسه فوجد
كلمًة فقال منه، تحذِّره أمه كانت الذي األمر يف وقع وأنه املجويس، امللعون عملها قد عليه
راجعون، إليه وإنا هلل إنا العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال وهي: قائلُها يخجل ال
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األعجمي إىل التفت ثم العاملني. رب يا بالئك عىل ْني وصربِّ قضائك، يف بي الُطْف اللهم
التي واليمني وامللح الخبز وأين الفعال؟ هذه ما والدي، يا له: وقال رقيق، بكالم وكلََّمه
مثَلك قتلُت قد وأنا وملًحا؟ خبًزا يعرف مثيل هل كلب، يا له: وقال إليه فنظر يل؟ حلفتَها
نفذ القضاء سهم أن وعلم فسكت عليه، وصاح األلف. تمام وأنت صبيٍّا، إال صبي ألَف

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك فيه.
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كلََّمه امللعون، األعجمي مع وقع نفسه رأى ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أمر ذلك فعند فيه، نفذ القضاء سهم أن وعلم فسَكَت عليه، صاح بل يَِفْده، فلم رقيق بكالم
والنور، النار وحق ويقول: يضحك واملجويس املاء من قليًال سقوه ثم كتافه، بحلِّ امللعون
عىل وأعانَتْني عليك قوَّتْني النار ولكن شبكتي، يف تقع أنك أظنُّ كنُت ما والحرور، والظل
حسن: فقال عني. ترىض حتى لها قربانًا وأجعلك وأرجع حاجتي أقيض حتى قبضك
بأسنانه األرَض وعضَّ فوقع رضبة، ورضبه يده املجويس فرفع وامللح. الخبز خنَت قد
حسن: له فقال ناًرا، له يوقدوا أن املجويس أمر ثم خده. عىل دموعه وجرت عليه وُغِيش
كنَت فإْن أعبدها، التي وهي والرشر، النور صاحبة النار هذه له: فقال بها؟ تصنع ما
ويلك، له: وقال عليه حسن فصاح بنتي. وأزوِّجك مايل نصَف أعطيك فأنا مثيل تعبدها
إال هذه وما والنهار، الليل خالق الجبَّار، امَلِلك دون النار تعبد كافر مجويس أنت إنما
وتدخل العرب كلب يا توافقني أََما وقال: املجويس، غضب ذلك فعند األديان. يف مصيبة
أن غلمانه وأمر للنار وسَجَد امللعون املجويس فقام ذلك، عىل حسن يوافقه فلم ديني؟ يف
من مضفور بسوط يرضبه املجويس وصار وجهه، عىل فرموه وجهه، عىل حسنًا يرموا
طرفه فرفع أحد، يُِجريه فال ويستجري يُغاث، فال يستغيث وهو جوانبه ح رشَّ حتى جلد
يْه خدَّ عىل دموعه وجرت االصطبار، ُعِدم وقد املختار، بالنبي إليه َل وتوسَّ ار، القهَّ امَلِلك إىل

البيتني: هذين وأنشد كاألمطار،

ِرَض��ا َه��ذَا ِف��ي َك��اَن إِْن َص��اِب��ٌر أَنَ��ا اْل��َق��َض��ا ِف��ي إَِل��ِه��ي يَ��ا ِل��ُح��ْك��ِم��َك َص��بْ��ًرا
َم��َض��ى َم��ا تَ��ْغ��ِف��ُر ِب��اْإلِْح��َس��اِن َف��َع��َس��اَك َوتَ��َح��كَّ��ُم��وا َواْع��تَ��َدْوا َع��َل��يْ��نَ��ا َج��اُروا
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واملرشوب، املأكول من بيشء إليه يأتوا أن وأمر يُقِعدوه، أن العبيد أَمَر املجويس إن ثم
الطريق مسافة ونهاًرا ليًال يعذِّبه املجويس وصار يرشب، وال يأكل أن يرَض فلم فأحرضوه
يف سائرين يزالوا ولم عليه، املجويس قلب قسا وقد وجل، عز هللا إىل ع يترضَّ صابر وهو
تعاىل هللا أرَسَل أشهر الثالثة كملت فلما العذاب، يف معه وحسن أشهر، ثالثة مدة البحر
والبحرية: الريس فقال الريح، كثرة من باملركب وهاج البحر فاسودَّ ريًحا، املركب عىل
ما وهذا املجويس، هذا مع العقوبة يف أشهر ثالثة له الذي الصبي هذا ذنب كله وهللا هذا
رآهم فلما معه، َمن وكلَّ غلمانه وقتلوا املجويس عىل قاموا إنهم ثم تعاىل. هللا من يحل
ما وقلعه كتافه من َحَسنًا وحلَّ نفسه، عىل وخاف بالهالك أيَقَن الغلمان قتلوا املجويس
إىل ويردَّه الصنعَة يعلِّمه أن ووعده وصاَلَحه، غريها وألبََسه الرثَّة الثياب من عليه كان
أركُن بقيت كيف حسن: له فقال معك. فعلُت بما تؤاخذني ال ولدي، يا له: وقال بلده،
إال الفعال هذه معك فعلُت ما وأنا املغفرة، كانت ما الذنب لوال ولدي، يا له: فقال إليك؟
بخالصه، والريس البحرية ففرحت هللا. بيد كله األمر أن تعلم وأنت صربك، أنظر أن ألجل
الريح وطاب الظلمة، وانكشفت الرياح فسكنت وشكره، تعاىل هللا وحمد حسن لهم ودعا

والسفر.
إىل ه أتوجَّ ولدي، يا قال: تتوجه؟ أين إىل أعجمي، يا للمجويس: قال َحَسنًا إن ثم
والنور بالنار املجويس له وحلف كيميائيٍّا. نعمله الذي اإلكسري فيه الذي السحاب جبل
يأكل وصار املجويس بكالم وفرح حسن قلب فطاب يُِخيفه، ما عنده لحسن بقي ما أنه
وبعد أَُخر، أشهر ثالثة مدة مسافرين يزالوا ولم ملبوسه، من ويلبسه وينام ويرشب معه
من ذلك وغري وأسود، وأزرق وأصفر أبيض حًىص كله طويل بر عىل املركب رست ذلك
قد فإننا اطلع ُقِم حسن، يا وقال: قائًما األعجمي نهض املركب رست فلما األلوان، جميع
عىل الريس املجويس وأوىص األعجمي مع وطلع حسن فقام ومرادنا. مطلوبنا إىل وصلنا
قعد ثم األعني، عن وغابا املركب عن بعَدا أْن إىل املجويس مع حسن مىش ثم مصالحه،
طالسم، وعليها بالذهب منقوشة حرير من وزخمة نحاًسا طبًال جيبه من وأخَرَج املجويس
وخاف فعله من حسن َب فتعجَّ الربية، ظهر من غربة ظهرت فرغ فلما الطبل، ورضب
وحق ولدي؟ يا لك ما له: وقال املجويس إليه فنظر لونه، َ وتغريَّ معه طلوعه عىل وندم منه،
كنُت ما اسمك عىل إال تُقَىض ما حاجتي أن ولوال مني، خوف عليك بقي ما والنور النار
هذه قطع عىل فيُِعيننا نركبه، يشء غربة الغربة وهذه خري، كلَّ فأبِرشْ املركب، من أطلعتك

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك مشقتَها. علينا ل ويسهِّ الربية،

198



٧٨٣ الليلة كانت فلام

نركبه، يشء غربة الغربة هذه إن قال: األعجمي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
انكشفت حتى قليل إال كان فما مشقتَها، علينا ل ويسهِّ الربية هذه َقْطع عىل فيعيننا
زادهما وحمال واحدة، حسن وركب واحدة، األعجمي فركب نجائب؛ ثالث عن الغربة
األرض تلك يف نزال فلما واسعة، أرض إىل انتهيا ثم أيام، سبعة وسارا الثالثة، عىل
النجائب فوق من فنزال األحمر، الذهب من أعمدة أربعة عىل معقودة قبة إىل نظرا
عاليًا، شيئًا فرأى حسن من التفاتة فالحت واسرتاحا، ورشبا وأكال القبة تحت ودخال
تقوم أََما حسن: له فقال قرص. هذا املجويس: فقال عم؟ يا هذا ما حسن: له فقال
القرص، هذا يل تذكر ال له: وقال املجويس فذهب عليه؟ ونتفرج فيه لنسرتيح ندخله
فأقبَلِت الطبل دق ثم بها. إخبارك وقت هذا ليس حكاية يل ووقَعْت عدوي فيه فإن
ما حسن، يا املجويس: قال الثامن اليوم كان فلما أيام، سبعة وسارا فركبا النجائب،
املجويس: له فقال واملغرب. املرشق بني وغماًما سحابًا أنظر حسن: فقال تنظره؟ الذي
هناك وليس السحاب، عليه ينقسم شاهق عظيم جبل هو وإنما غمام، وال سحاب هذا ما
وفوقه يل املقصود هو الجبل وهذا ارتفاعه، وِعَظم علوِّه فرط من فوقه يكون سحاب
من حسن يَئِس ذلك فعند يديك. عىل تُقَىض وحاجتي معي بك جئُت هذا وألجل حاجتنا،
الحاجُة يشءٍ أي دينك، من تعتقده ما وبحق معبودك، بحق للمجويس: قال ثم الحياة،
يف ينبت بحشيش إال تصلح ال الكيمياء صنعة إن له: فقال أجلها؟ من بي جئَت التي
حصلنا فإذا فوقه، والحشيش الجبل، هذا وهو عليه، وينقطع السحاب به يمر الذي املحل
وقد سيدي. يا نعم خوفه: من حسن له فقال الصنعة. هذه يشء أي أُِريك الحشيش



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

هذين وأنشد أمه مخالفته عىل وندم ووطنه، وأهله أمه لفراق وبكى الحياة، من يئس
البيتني:

َق��ِري��ِب َف��َرٍج َم��ْع ��رَّاءُ ال��سَّ َل��َك تَ��أِْت��ي َك��يْ��َف َربِّ��َك ُص��نْ��َع ��ْل تَ��أَمَّ
َع��ِج��ي��ِب لُ��ْط��ٍف ِم��ْن اْل��َخ��ْط��ِب ِف��ي َف��َك��ْم َخ��ْط��بً��ا ِن��ْل��َت َم��ا إِذَا تَ��يْ��أَْس َوَال

فوق حسن فنظر تحته، ووقفا الجبل ذلك إىل وصال أن إىل سائرين يزالوا ولم
الجان مسكن هذا املجويس: فقال القرص؟ هذا ما للمجويس: فقال قًرصا، الجبل ذلك
وقبََّل إليه وقام بالنزول، وأمره نجيبه فوق من نزل املجويس إن ثم والشياطني. والغيالن
أنك وينبغي القرص، طلوعك عند أحفظك فأنا معك، فعلتُه بما تؤاخذني ال وقال: رأسه
السمع له: فقال سواء. فيه وأنت أنا وأكون منه، تحرضه الذي من يشء يف تخونني ال
من مقداًرا أيًضا منه وأخَرَج طاحونًا منه وأخَرَج جرابًا فتح األعجمي إن ثم والطاعة.
األقراص، وخبز النار وأوَقَد أقراص، ثالثة منه وعجن الطاحون، تلك عىل وطحنه القمح
منها فاختار النجائب، فحرضت الطبل، ودقَّ املنقوشة والزخمة النحاس الطبل أخَرَج ثم
ما حسن يا ولدي يا اسمع له: وقال حسن إىل التفت ثم جلده، وسلخ وذبحه نجيبًا
فتأتي األرض، عىل وأطرحك عليك وأخيط الجلد هذا يف ادخل قال: نعم. قال: به. أوصيك
فرَغْت فإذا معك، السكني هذه وخذ الجبل، أعىل إىل بك وتطري فتحملك الرخم طيور
منك يخاف الطري فإن واخرْج الجلد بها فُشقَّ فوقه، حطَّتْك أنها وعرفَت طريانها من
له َ هيَّأ ثم تعمله. بالذي أخربك حتى وكلِّمني الجبل فوق من يل وطل عنك، ويطري
بَُعد ثم عليه، خيَّطه ذلك وبعد الجلد، يف معه وحطَّها ماء فيها وركوة أقراص الثالثة
حسن عرف فلما هناك، ووضعه الجبل أعىل إىل به وطار حمله الرخم طري فجاء عنه،
املجويس سمع فلما املجويس، وكلََّم منه وخرج الجلد شقَّ الجبل، عىل وضعه الرخم أن
فأعلمني رأيتَه ومهما ورائك إىل امِض له: وقال الفرح شدة من ورقص َفِرح كالمه
فقال رآه، ما بجميع فأخربه كثري، حطب وعندهم كثرية رمًما فرأى حسن فمىض به.
التي هي فإنها يل، واْرِمها حزم ستَّ الحطب من فخذ واملطلوب، املقصود هو هذا له:
قال عنده وصلت قد الحزم تلك املجويس رأى فلما حزم، الست له فرمى كيمياء. نعملها
الجبل هذا عىل فُدْم شئَت وإْن منك، أردتُها التي الحاجة انقضت قد علق، يا لحسن:
قوة وال حول ال حسن: فقال املجويس، مىض ثم تهلك. حتى األرض عىل نفسك أَْلِق أو
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هذه وأنَشَد نفسه عىل ينوح قعد ثم الكلب. هذا بي مكر قد العظيم، العيل باهلل إال
األبيات:

َوبَ��َص��ْر َوَس��ْم��ٍع َع��ْق��ٍل ذَا َوَك��اَن ِب��اْم��ِرٍئ أَْم��ًرا ال��ل��ُه أََراَد إِذَا
��َع��ْر ال��شَّ َس��لَّ َع��ْق��َل��ُه ِم��نْ��ُه َوَس��لَّ َق��ْل��بَ��ُه َوأَْع��َم��ى أُذْنَ��يْ��ِه أََص��مَّ
ِل��يَ��ْع��تَ��ِب��ْر َع��ْق��َل��ُه إَِل��يْ��ِه َردَّ ُح��ْك��َم��ُه ِف��ي��ِه أَنْ��َف��ذَ إِذَا َح��تَّ��ى
َوَق��َدْر ِب��َق��َض��اءٍ َش��ْيءٍ َف��ُك��لُّ َج��َرى َك��يْ��َف َج��َرى ِف��ي��َم��ا تَ��ُق��ْل َف��َال

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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من حاجته له ورمى الجبل حسن طلع ملا املجويس أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مكر قد العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال حسن: فقال وسار، تركه ثم وبََّخه، فوقه
الجبل فوق مىض ثم وشماًال، يمينًا والتَفَت قدميه عىل وقف إنه ثم امللعون. الكلب هذا بي
فرأى الجبل، من اآلَخر الطرف إىل وصل حتى يتمىش وصار باملوت، نفسه يف وأيَقَن
فقعد العظيم؛ كالجبل منه موجة وكل أزبََد، قد األمواج متالِطَم أزرق بحًرا الجبل بجنب
من بالخالص وإما باملوت إما عليه، ن يهوِّ أن تعاىل هللا وسأل القرآن، من َ تيرسَّ ما وقرأ
األمواج فحملته البحر، يف نفسه ورمى الجنازة صالَة نفسه عىل صىل ثم الشدائد، هذه
تعاىل هللا وحمد ففرح تعاىل؛ هللا بقدرة سامًلا البحر من طلع أن إىل تعاىل هللا سالمة عىل
كان الذي باملكان هو وإذا كذلك هو فبينما يأكله، يشء عىل ويفتِّش يميش قام ثم وشكره،
فدخله، الهواء يف شاهق عظيم بقٍرص هو فإذا ساعة مىش ثم املجويس، وبهرام هو فيه
فقال عدوى. فيه القرص هذا إن له: وقال املجويسَّ عنه سأل كان الذي القرص هو فإذا
رأى جاءه فلما فيه. يل يحصل الفرج لعل القرص، هذا دخويل من بد ال وهللا حسن:
كالقمرين بنتان املصطبة وعىل الدهليز، يف مصطبة فرأى الباب من فدخل مفتوًحا، بابه
من وصاحت إليه رأسها منهما واحدة فرفعت يلعبان، وهما شطرنج، رقعة أيديهما بني
فلما السنة. هذه يف املجويس بهرام به جاء الذي وأظنه آدمي، هذا إن وهللا وقالت: فرحتها
أنا هو سيداتي، يا وقال: شديًدا بكاءً وبكى أيديهما بني نفسه رمى كالمها، حسن سمع
يف أخي هذا أن أختي يا عيلَّ اشهدي الكربى: ألختها الصغرى البنت فقالت املسكني. ذلك
قامت ثم لحزنه. وأحزن لفرحه وأفرح لحياته، وأحيا ملوته أموت وأني وميثاقه، هللا عهد
عليه كان ما وقلََّعتْه معها وأختها القرص به ودخلت يده من وأخذته وقبََّلتْه، وعانََقتْه له
من الطعام له وهيَّأت إياها وألبََستْه امللوك مالبس من ببدلة له وأتَْت الرثَّة، الثياب من
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مع بحديثك ثنا حدِّ له: وقالتا معه وأكلتا وأختها هي وقعدت له، َمتْه وقدَّ األلوان سائر
بما نحدِّثك ونحن منه، َخلُْصَت حني إىل يده يف وقعت حني من الساحر الفاجر الكلب

رأيتَه. إذا حذٍر عىل تصري حتى آخره، إىل األمر أول من معه لنا جرى
ورجع نفسه، اطمأنَّْت عليه؛ منهما اإلقباَل ورأى الكالم، هذا منهما حسن سمع فلما
هذا عن سألتَه هل له: فقالتا اآلِخر، إىل األول من معه له جرى بما يحدِّثهما وصار عقله له
واألبالسة. للشياطني القرص هذا فإن سريتَه؛ أحب ال يل: فقال سألتُه نعم قال: القرص؟
لهما فقال وأبالسة؟ شياطنَي الكافُر هذا جَعَلنا هل وقالتا: شديًدا غضبًا البنتان فغضبَِت
الدنيا. نسيَم وأعِدَمنَّه ِقتْلة أقبح ألقتَلنَّه وهللا حسن: أخت الصغرية فقالت نعم. حسن:
يل بد وال املشيد، ى يُسمَّ بستاٍن يف هو قالت: وتقتلينه؟ إليه تصلني وكيف حسن: فقال
ولكْن صحيح، الكلب هذا عن قاله ما وكلُّ حسن صدق أختها: لها فقالت قريبًا. قتله من
بنات من أننا أخي يا اعلم الصغرية: البنت فقالت ذهنه. يف يبقى حتى كله بحديثنا ِثيه حدِّ
امَلَردة، من وَخَدم وأعوان جنود وله الشأن، الِعَظام الجان ملوك من ملك وأبونا امللوك،
النفس وعزَّة والغرية الحماقة من ولحقه واحدة، امرأة من بنات بسبع تعاىل هللا ورزقه
وأصحابه وزراءه أحرض إنه ثم الرجال، من ألحٍد يزوِّجنا لم إنه حتى عليه، مزيَد ال ما
ويكون الجن، من وال اإلنس من ال طارق يطرقه ال مكانًا يل تعرفون أنتم هل لهم: وقال
أريد فقال: الزمان؟ ملك يا به تصنع الذي ما له: فقالوا واألنهار؟ واألثمار األشجار كثريَ
كان الذي السحاب جبِل قُرص لهن يصلح ملك، يا له: فقالوا السبعة. بناتي فيه أجعل أن
لم هلك فلما السالم، عليه سليمان عهد عىل تمردوا الذين امَلَردة الجن من عفريت أنشأه
األشجار وحوله أحد، إليه يصل ال منقطع ألنه اإلنس؛ من وال الجن من ال بعده أحد يسكنه
أحد منه رشب ما الثلج، من وأبرد الشهد من أحىل جاٍر ماء وحوله واألنهار، واألثمار
أرسلنا بذلك، والدنا سمع فلما وساعته. وقته من ُعوِيف إال غريهما أو جذام أو برص به
إذا وكان إليه، فيه نحتاج ما لنا وجمع والجنود، العساكر معنا وأرسل القرص، هذا إىل
وينرصف منهم يركبه ما فيختار الجنود، جميع له فيحرض الطبل، يرضب الركوب أراد
فيأتوننا بإحضارنا، َحرة السَّ من أتباعه أمر عنده، نحرض أننا والدنا أراد فإذا الباقون،
إىل يرجعوننا ثم منه، أغراضنا ونقيض بنا يأتنس حتى يَديْه بني ويوصلوننا ويأخذوننا
الوحوش من فيها فإن الَفَالة، هذه يف يتصيَّْدَن ذهبَْن أََخوات خمس لنا ونحن مكاننا،
فجاءت الطعام، لتسوية القعود يف نوبة عليهما منا اثنتني وكل يُحَىص، وال يَُعد ال ما
وتعاىل سبحانه هللا نسأل وكنا الطعام، لهنَّ لنسوِّي فقعدنا هذه، وأختي أنا علينا النوبة
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ما عينًا، وقرَّ نفًسا فِطْب إلينا، أوَصَلك الذي هلل فالحمد يؤانسنا، آدميٍّا شخًصا يرزقنا أن
بأس. عليك

ثم القلوب. علينا وحنََّن الخالص طريق إىل هدانا الذي هلل الحمد وقال: حسن ففرح
يقدر ال ما والفرش القماش من منها وأخرجت مقصورًة وأدَخَلتْه يده من وأخذته قامت
فأخربتاهن والقنص، الصيد من أََخواتهما حرض ساعة بعد ثم املخلوقات، من واحد عليه
ثم بالسالمة. وهنَّيْنَه عليه وسلَّْمَن املقصورة يف عليه ودخْلَن به ففرْحَن حسن، بحديِث
ويذبح والقنص الصيد إىل معهن يخرج وصار رسور، وأهنى عيش أطيب يف عندهن أقام
من وبرئ جسده صحَّ حتى الحالة هذه عىل معهن يزل ولم بهن، حسن واستأنََس الصيد
عندهن وقعوده الكرامة، من فيه هو ما بسبب وسمن وغلظ جسمه، وقوي به، كان الذي
البساتني جميع ويف املزخرف القرص ذلك يف معهن ح ويتفسَّ يتفرج وهو املوضع، ذلك يف
البنات وزادت الوحشة عنه زالت وقد بالكالم، ويؤاِنْسنَه بخاطره يأخذَْن وهنَّ واألزهار،
ثَْت حدَّ الصغرية أخته إن ثم به. فرْحَن ا ممَّ أكثر بهن فِرَح هو وكذلك ورسوًرا، فرًحا به
أنه لها فحلْفَن وغيالنًا، وأبالسة شياطني جعلهن وأنه املجويس، بهرام بحديث أََخواتها
القمر، كأنه مسلم مليح شاب ومعه امللعون حرض الثاني، العام كان فلما قتله. من بد ال
عىل حسن فيه دخل الذي القرص تحت به فنزل العذاب، غاية ومعذَّب بقيد مقيد وهو
لونه َ وتغريَّ قلبه خفق حسن رآه فلما األشجار، تحت النهر عىل جالًسا حسن وكان البنات،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك يْه. بكفَّ ورضب
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لونه َ وتغريَّ قلبه خفق املجويس، رأى ملا الصائغ حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قد هو فها امللعون، هذا قتل عىل أِعنَّني أََخواتي، يا باهلل للبنات: وقال يْه، بكفَّ ورضب
بأنواع يعذِّبه وهو األكابر، الناس أوالد من أسري مسلم شاب ومعه قبضتكن يف حرض
وأربح عذابه من الشاب هذا وأُِريح منه، فؤادي وأشفي أقتله أن وقصدي األليم، العذاب
ويكون وأحبابه، وأهله إخوانه مع شمله فيجتمع وطنه، إىل املسلم الشاب ويرجع الثواب،
ولك هلل والطاعة السمع البنات: له فقال تعاىل. هللا من باألجر وتفْزَن عنكن صدقًة ذلك
وأحْرضَن السيوف، وتقلَّْدَن الحرب، آالت ولبسن لثامات لهن رضبن إنهن ثم حسن. يا
ساروا ثم مليًحا، سالًحا وسلَّْحنَه كاملة ٍة بُعدَّ وهيَّأْنَه الخيل، أحسن من جواًدا لحسن
هذا ادخل له: ويقول الشاب يعاقب وهو وسلخه جمًال ذبح قد املجويس فوجدوا جميًعا؛
تقدََّم ثم فأذَهَله، عليه صاح ثم به، علم عنده ما واملجويس خلفه من حسن فجاء الجلد.
عابد يا ار، غدَّ يا كلب يا املسلمني، وعدو هللا عدو يا ملعون، يا يدك أمِسْك له: وقال إليه
املجويس فالتَفَت والحرور؟! بالظل وتقسم والنور النار أتعبد ار، الفجَّ طريق سالك يا النار
حسن: له فقال األرض؟ إىل أنَزَلك وَمن تخلصَت؟ كيف ولدي، يا له: فقال َحَسنًا، فرأى
كافر يا الطريق طوَل عذَّبْتَني كما أعدائك، يد عىل روحك قبض جعل الذي هللا خلََّصني
وال صديق وال أخ وال تنفعك أم فال الطريق، عن وزغت الضيق، يف وقعت قد زنديق، يا
وامللح، الخبز خنت وأنت منه. هللا ينتقم وامللح العيش يخون َمن قلت: إنك وثيق. عهد
أنت ولدي يا وهللا املجويس: له فقال بعيًدا. مني خالصك وصار قبضتي يف هللا فأوَقَعك
فخرج عاتقه، عىل برضبة عليه وعجل حسن إليه َم فتقدَّ عيني. نور ومن روحي من أعز

القرار. وبئس النار إىل بروحه هللا َل وعجَّ عالئقه، من يلمع السيف
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ورضب والزخمة منه الطبل وأخرج وفتحه، معه كان الذي الجراب أخذ حسنًا إن ثم
وأرَكبَه وثاقه من الشاب فحلَّ حسن، إىل الربق مثل النجائب فجاءت الطبل، عىل بها
هللا خلََّصه أن بعد َه فتوجَّ مقصدك. إىل ْه توجَّ له: وقال وماءً زاًدا الباقي له وحمل نجيبًا،
به فرْحَن املجويس، رقبة رضب حسنًا رأين ملا البنات إن ثم حسن. يد عىل الضيق من
فعل ما عىل وشكرنه بأسه، شدة ومن شجاعته، من بَْن وتعجَّ حوله وُدْرَن شديًدا، فرًحا
امللك به وأرضيَت الغليل، به أشفيَت فعًال فعلَت لقد حسن، يا له: وقلن بالسالمة، وهنَّأْنَه
وضحك، ولعب ورشب أكل يف وهو معهن وأقام القرص، إىل والبنات هو وسار الجليل.

أمه. ونيس عندهن اإلقامة له وطابت
الربية صدر من عظيمة غربة عليهم طلعت قد إذ عيش ألذ يف معهن هو فبينما
شئَت وإْن واختِف مقصورتك وادخْل حسن يا ُقْم البنات: له فقالت الجو، لها أظلم
واختفى ودخل قام إنه ثم باس. عليك فما والكروم الشجر بني وتوارى البستاَن فادخِل
تحته من وبان الغبار انكشف ساعة وبعد القرص، داخل من عليه وأغَلَقها مقصورته يف
العسكر وصل فلما البنات، أبي امللك عند من ُمقِبًال العجاج، البحر مثل جرَّار عسكر
وعن حالهم عن البنات سألتهم ذلك وبعد أيام، ثالثة وضيَّْفنَهم منزل، أحسن أنزْلنَهم
قال: منا؟ امللك يريد وما لهم: فقلن طلبكن. يف امللك عند من جئنا إننا فقالوا: خربهم،
البنات: لهم فقالت لتتفرجن. الفرح ذلك تحرضن أن ويريد فرًحا، يعمل امللوك بعض إن
البنات فقامت شهرين. وإقامة واملجيء الرواح مدة فقالوا: موضعنا؟ عن نغيب وكم
وبيتنا موضعك، املوضع هذا إن له: وقلن بالحال، وأعلْمنَه حسن عىل القرص ودخْلَن
إلينا يجيء أن يقدر أحَد ال فإنه تحزن، وال تخف وال عينًا، وقرَّ نفًسا فِطْب بيتك،
مفاتيح وهذه إليك، نحرض حتى الخاطر منرشح القلب مطمِنئَّ فُكْن املكان، هذا يف
لك ليس فإنه الباب، هذا تفتح ال أنك األخوة بحق نسألك أخانا يا ولكن معك، مقاصرينا
وحده، القرص يف حسن وقعد العساكر، صحبة وانرصْفَن ْعنَه ودَّ إنهن ثم حاجة. بفتحه
عظيًما، حزنًا لفراقهن وحزن واستوحش كربه، وزاد صربه وفرغ صدره ضاق إنه ثم
هذه وأنَشَد تذكَّرهن متوحًشا وحيًدا نفسه رأى فلما اتساعه، مع القرص عليه وضاق

األبيات:

َخ��َواِط��ِري َج��ِم��ي��ُع ِم��نْ��ُه َرْت َوتَ��َك��دَّ نَ��اِظ��ِري ِف��ي َج��ِم��ي��ُع��ُه اْل��َف��َض��اءُ َض��اَق
ِب��َم��َح��اِج��ِري َف��اِئ��ٌض َوَدْم��ِع��ي َك��َدٌر بَ��ْع��َدُه��ْم َص��ْف��ِوي اْألَْح��بَ��اُب َس��اَرِت ُم��ذْ
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َس��َراِئ��ِري َج��ِم��ي��ُع ِم��نِّ��ي َرْت َوتَ��َك��دَّ ِل��ِف��َراِق��ِه��ْم ُم��ْق��َل��ِت��ي َف��اَرَق َوال��نَّ��ْوُم
َوُم��َس��اِم��ِري ِب��ِه��ْم إِْل��ِف��ي ِل��ي َويَ��ُع��وُد َش��ْم��َل��نَ��ا يَ��ْج��َم��ُع يَ��ُع��وُد ال��زََّم��اَن أَتَ��َرى

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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القرصوحده؛ يف قعد عنده، من البنات ذهاب بعد حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
به فيأتي الرباري، يف الصيد إىل وحده يذهب صار إنه ثم فراقهن، أجل من صدره فضاق
وفتََّش القرص يف ودار فقام انفراده، من والقلق الوحشة به وزادت وحده، ويأكل ويذبحه
الناظرين، عقوَل يُذِهب ما األموال من فيها فرأى البنات مقاصري وفتح جهاته، جميع
الذي الباب أجل من النار قلبه يف والتهبت غيبتهن، بسبب ذلك من بيشءٍ يلتذُّ ال وهو
أوصتني ما نفسه: يف فقال أبًدا، يفتحه وال يقربه ال أنه وأمرته فتحه، بعدم أخته أوَصتْه
ألقوم إني وهللا أحد، عليه يطَِّلع أالَّ تريد يشء فيه لكونه إال الباب هذا فتح بعدم أختي
املال، من شيئًا فيه يََر فلم وفتحه، املفتاح فأخذ امَلِنيَّة. فيه كان ولو فيه ما وأنظر وأفتحه
السلَّم، ذلك عىل فَرِقي يماني، جزع من بحجر معقوًدا املكان صدر يف ُسلًَّما رأى ولكنه
فوقه، ودار عنه! منَعتْني الذي هذا نفسه: يف فقال القرص، سطح إىل وصل أن إىل وصعد
والوحوش واألزهار واألشجار والبساتني باملزارع مملوء القرص تحت مكان عىل فأَرشَف
فرأى املنتزهات، تلك يف ل يتأمَّ وصار القهار، الواحد هللا وتسبِّح تغرِّد وهي والطيور،
انتهى حتى وشماًال يمينًا القرص ذلك حول دائًرا يزل ولم باألمواج. متالطًما عجاًجا بحًرا
والزمرد كالياقوت األحجار بسائر منقوًشا مقعًدا فيه فرأى أعمدة، أربعة عىل قرص إىل
من وطوبة فضة، من وطوبة ذهب، من طوبة مبني وهو الجواهر، وأصناف والبلخش
مكعب وعليها باملاء، مآلنة بحرية القرص ذلك وسط ويف أخرض، زمرد من وطوبة ياقوت،
ومزركش األخرض، والزمرد األحمر الذهب بقضبان مشبك وهو الند وعود الصندل من
تخت البحرية جانب وعىل الحمامة، بيضة قدر منه حبة كل التي واللؤلؤ الجواهر بأنواع
الفصوص سائر من وفيه األحمر، بالذهب مشبك والجوهر، بالدر ع مرصَّ الند العود من
تغرِّد األطيار وحوله بعًضا، بعضها يقابل الرتصيع يف وهي النفيسة، واملعادن امللونة
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يملك لم القرص وهذا لغاتها، واختالف أصواتها بحسن تعاىل هللا وتسبِّح مختلفة، بلغات
حوله. ما ينظر فيه وجلس ذلك رأى ملا حسن فاندهش قيرص؛ وال كرسى مثله

الدر من حواه ما بهجة ومن صنعته حسن من يتعجب وهو فيه جالس هو فبينما
التي واألطيار املزارع تلك من أيًضا ومتعجب الصناعات، سائر من فيه وما والياقوت،
فإنه القرص، هذا عمارة عىل تعاىل هللا قدرة من آثار يف ل ويتأمَّ ار، القهَّ الواحد هللاَ تسبِّح
القرص ذلك يقصدون وهم الرب جهة من أقبلوا قد طيور بعرشة هو وإذا الشأن، عظيم
خوًفا منهم فاسترت مائها، من ليرشبوا البحرية يقصدون أنهم حسن فعرف البحرية، وتلك
ونظر حولها، وداروا مليحة عظيمة شجرة عىل نزلوا إنهم ثم منه. فيفروا ينظروه أن
خدمته، يف وهم به محتاطون والبقية فيهم، ما أحسن وهو مليًحا عظيًما طريًا منهم
وهم عليهم ويتعاظم بمنقاره التسعة ينقر الطري ذلك وصار ذلك من حسن َب فتعجَّ
وشقَّ الرسير عىل جلسوا إنهم ثم بعيد. من عليهم يتفرج واقف وحسن منه، يهربون
الثياب من خرج وقد ريش، من ثوب هو فإذا منه، وخرج بمخالبه جلده منهم طري كلُّ
كلهن نزْلَن ثيابهن من تعرَّيَْن فلما األقمار، بهجَة بُحْسنهن يفضحن أبكار بنات عرش
ترميهن عليهن الفائقة الطرية وصارت ويتمازْحَن، يلعبَْن وْرصَن واغتسْلَن، البحرية يف
عن غاب حسن نظرها فلما إليها، أيديهن يمددن أن يقدْرَن ولم منها، فهربَْن وتغطسهن
فُشِغف السبب، لهذا إال الباب هذا فتح عن نَهيْنَه ما البنات أن وعرف عقله، وُسِلب صوابه
ة ومراشَّ ومزاح لعب يف وهي واعتدالها، وَقدِّها وجمالها ُحْسنها من رأى ملا حبٍّا بها حسن
حسن من عقله حار وقد معهن، يكن لم حيث ؛ ويتحرسَّ إليهن ينظر واقف وحسن باملاء،
ويف ناظرة والعني هواها، ك َرشَ يف ووقع محبتها ك بَرشَ قلبه وتعلََّق الصغرية، الجارية
وانطلقت وجمالها، لُحْسنها شوًقا حسن فبكى بالسوء، ارٌة أمَّ والنفُس محرقة، نار القلب
ذلك بعد ثم أثره. يخفى ال وغرام رشره، يُطَفأ ال لهيب به وزاد أجلها، من النريان قلبه يف
يتعجب وهو ينظْرنَه، ال وُهنَّ إليهن ينظر واقف وحسن البحرية، تلك من البنات طلعت
حسن فنظر التفاتة منه فحانَْت شمائلهن، وظرف معانيهن ولطف وجمالهن ُحْسنهن من
بأربعة مدورة عظيمة قبة وهو فخذَيْها، بني ما له فباَن عريانة، وهي الكبرية الجارية إىل

الشاعر: قول يذكر بلور، من أو فضة من طاسة كأنه أركان

َوأَْرَزاِق��ي َك��َخ��ْل��ِق��ي ِض��ي��ًق��ا ِب��ِه َوَج��ْدُت ��َه��ا ُك��سِّ َس��ْط��ِح َع��ْن ال��ثَّ��ْوَب َك��َش��ْف��ُت ��ا َوَل��مَّ
اْل��بَ��اِق��ي َع��َل��ى َف��َق��اَل��ْت: َه��ذَا؟ ِل��َم َف��ُق��ْل��ُت: ��َدْت َف��تَ��نَ��هَّ ِن��ْص��َف��ُه ِف��ي��َه��ا َف��أَْوَل��ْج��ُت
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٧٨٦ الليلة كانت فلما

فإنها الكبرية الجارية وأما وحليها، ثيابَها واحدة كلُّ لبَسْت املاء من خرْجَن فلما
اإلرشاق، بدور عىل وجهها ببهجة وزهت اآلفاق، مالح بجمالها ففاقت خرضاء، حلة لبست
الشاعر: قال كما وهي التجنِّي، بوهم العقوَل وأذهَلِت التثنِّي، بُحْسن الغصون عىل وفاقت

ُم��ْس��تَ��َع��اَرْه َخ��دَِّه��ا ِم��ْن ��ْم��َس ال��شَّ تَ��َرى بَ��َدْت نَ��َش��اٍط ِف��ي َوَج��اِريَ��ة
ِج��لَّ��نَ��اَرْه َع��َل��ى اْل��ُغ��ُص��وِن َك��ُخ��ْض��ِر أَْخ��َض��َر َل��َه��ا َق��ِم��ي��ٍص ِف��ي أَتَ��ْت
اْل��ِع��بَ��اَرْه َم��ِل��ي��َح َك��َالًم��ا َف��َق��اَل��ْت ال��لِّ��بَ��اِس؟ َه��ذَا اْس��ُم َم��ا َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت
اْل��َم��َراَرْه يَ��ُش��قُّ نَ��ِس��ي��ٌم َف��َف��اَح أَْح��بَ��اِب��نَ��ا َم��َراِئ��َر َش��َق��ْق��نَ��ا

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

والكبرية البحرية، من خرجن قد البنات رأى ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثيابهن لبسن ملا البنات إن ثم األبيات. تلك أنشد وجمالها، بُحْسنها عقله أخذت فيهن
وتائه عشقه بحر يف غريق وهو إليهن ينظر واقف وحسن ويتضاحكن يتحدثن جلْسَن
شأن من إال الباب هذا تفتْح ال أختي يل قالت ما وهللا نفسه: يف يقول وهو فكره، يف
الجارية هذه محاسن يف ينظر صار إنه ثم بإحداهن. أتعلق أن من وخوًفا البنات، هؤالء
خاتم كأنه فم لها البرش، جميَع بُحْسنها فاقت وقد وقتها، يف هللا خلق ما أجمل وكانت
رمضان، عيد كهالل وغرَّة الولهان، الكئيب عىل الصدود الليل من أسود وشعر سليمان،
النعمان، شقائق كأنهما وخدان اللمعان، كثري أقنى وأنف الغزالن، عيون تحاكي وعيون
كسبيكة وُعنُق العقيان، قالئد يف منظوم لؤلؤ كأنهما وأسنان مرجان، كأنهما وشفتان
ة وُرسَّ الولهان، العاشق فيه يبتهل وأركان طيات وبطن البان، كُغْصن قامة فوق فضة
مخدتني أو رخام، عواميد كأنها ِسَمان ِغَالظ وأفخاذ األردان، طيب ِمْسك أوقية تََسع
األذان مقطوش وأرنب العقبان، أعظم كأنه يشء وبينهما النعام، ريش من َمْحشوَّتني
قضيب وعىل البان، غصون عىل وَقدِّها بُحْسنها فاقت الصبية وهذه وأركان، سطوح وله

الولهان: الشاعر قال كما وهي الخيزران،

اْل��ِه��نْ��ِدي ��اِرِم ال��صَّ ِم��َن أَْم��َض��ى ُم��ْق��َل��ٌة َل��َه��ا ��ْه��ِد ال��شَّ َح��اِك��َي ِري��ُق��َه��ا أَْض��َح��ى َوَخ��ْوَداءَ
تُ��بْ��ِدي ثَ��ْغ��ِرَه��ا ِم��ْن َف��اْل��بَ��ْرُق ابْ��تَ��َس��َم��ْت إِذَا َح��َرَك��اِت��َه��ا ِم��ْن اْل��بَ��اِن ُغ��ْص��َن َوتُ��ْخ��ِج��ُل
ِب��اْل��َوْرِد يُ��َق��اِي��ُس َم��ْن َوَق��اَل��ْت ْت َف��َص��دَّ َخ��دََّه��ا ��ِف اْل��ُم��َص��فَّ ِب��اْل��َوْرِد َوَق��ايَ��ْس��ُت
نَ��ْه��ِدي َح��َوى ُغ��ْص��ٌن ��اِن ِل��ل��رُّمَّ أَيْ��َن َوِم��ْن اْس��تَ��َح��ى َف��َم��ا نَ��ْه��ِدي ��اِن ِب��ال��رُّمَّ َوَش��بَّ��َه



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

��ْدِر ال��صَّ ِف��ي ��ِد َوال��تَّ��نَ��هُّ َوْص��ِل��ي َوَج��نَّ��ِة ُوُم��ْه��َج��ِت��ي َواْل��ُع��يُ��وِن َج��َم��اِل��ي َوَح��قِّ
��دِّ ِب��ال��صَّ أَْق��ِل��ي��ِه ثُ��مَّ ِوَص��اِل��ي َل��ِذي��ذَ َح��َرْم��تُ��ُه ��ا َح��قٍّ ِل��ل��تَّ��ْش��ِب��ي��ِه َع��اَد َل��ِئ��ْن
َق��دِّي ُغ��ْص��نُ��ُه َوَال َخ��دِّي َوْرُدُه َوَم��ا ��ٌف ُم��َص��فَّ َوْرٌد اْل��بُ��ْس��تَ��اِن ِف��ي يَ��ُق��ولُ��وَن
ِع��نْ��ِدي يَ��ْط��لُ��بُ��ُه َج��اءَ َق��ْد الَّ��ِذي َف��َم��اذَا ِع��نْ��َدُه اْل��بَ��َس��اِت��ي��ِن ِف��ي ِم��ثْ��ِل��ي َك��اَن إِذَا

ونيس إليهن، ينظر قدَميْه عىل واقف وهو ولعب ضحك يف يزلن لم البنات إن ثم
الوقت إن امللوك، بنات يا لصواحبها: الصبية فقالت العرص، َقُرَب أن إىل والرشب األكل
كل فقامت محلنا. لنروح فقْمَن هنا، املقام َسِئْمنا قد ونحن بعيدة، وبالدنا علينا أمىس
أوًال، كنَّ كما طيوًرا ْرصَن ثيابهن يف اندرْجَن فلما الريش، ثوبها ولبست منهن واحدة
وينزل، يقوم أن وأراد منهن حسن فيئس وسطهن، يف الصبية وتلك سوية، كلهن وطْرَن
األبيات: هذه فأنشد الغرام به اشتدَّ ثم خده، عىل يجري دمعه وصار يقوم، أن يقدر فلم

يَ��ُك��وُن َك��يْ��َف ال��نَّ��ْوِم َل��ِذي��ذَ َع��َرْف��ُت بَ��ْع��َدُك��ْم ُك��نْ��ُت إِْن اْل��َع��ْه��ِد َوَف��اءَ ُح��ِرْم��ُت
ُس��ُك��وُن ال��رَِّح��ي��ِل بَ��ْع��َد ِل��ي َل��ذَّ َوَال ِف��َراِق��ُك��ْم بَ��ْع��َد َع��يْ��نَ��اَي أُْغ��ِم��َض��ْت َوَال
يَ��ِق��ي��ُن اْل��َم��نَ��اِم أَْح��َالَم َل��يْ��َت َف��يَ��ا أََراُك��ُم أَنِّ��ي ال��نَّ��ْوِم ِف��ي ِل��ي يُ��َخ��يَّ��ُل
يَ��ُك��وُن اْل��َم��نَ��اِم ِف��ي ِل��َق��اُك��ْم َل��َع��لَّ َح��اَج��ٍة َغ��يْ��ِر ِم��ْن ال��نَّ��ْوَم َألَْه��َوى َوإِنِّ��ي

ولم القرص، أسفل إىل نزل حتى الطريق إىل يهتدي ال وهو قليًال مىش َحَسنًا إن ثم
وال يأكل ال عليًال واضطجع عليه وأغَلَقه فدخل املخدع، باب إىل وصل أن إىل يزحف يزل
الصباح أصبح فلما الصباح. إىل نفسه وناح فبكى أفكاره، بحر يف غريق وهو يرشب،

األبيات: هذه أنشد

ُج��نَ��اُح َع��َل��يْ��ِه َم��ا َوْج��ًدا َم��اَت َوَم��ْن َوَص��اُح��وا ِب��اْل��ِع��َش��اءِ ُط��يُ��وٌر َف��َط��اَرْت
يُ��بَ��اُح ��ِدي��ُد ال��شَّ ��ْوُق ال��شَّ َغ��َل��َب َوإِْن اْل��بَ��َق��ا أَْم��َك��َن َم��ا اْل��ِع��ْش��ِق َح��ِدي��َث أُِس��رُّ
َص��بَ��اُح اْل��َغ��َراِم ِف��ي ِل��َل��يْ��ِل��ي َوَل��يْ��َس ��َح��ى ال��ضُّ ِب��َط��ْل��َع��ِت��ِه يَ��ْح��ِك��ي َم��ْن َط��يْ��ُف َس��َرى
ِريَ��اُح اْل��َغ��َراِم ِف��ي ِب��ي َل��ِع��بَ��ْت َوَق��ْد نُ��وٌَّم َواْل��َخ��ِل��يُّ��وَن َع��َل��يْ��ِه��ْم أَنُ��وُح
َربَ��اُح ��َم��اُح َوال��سَّ َوُروِح��ي َوَع��ْق��ِل��ي َوُم��ْه��َج��ِت��ي َم��اِل��ي ثُ��مَّ ِب��َدْم��ِع��ي َس��َم��ْح��ُت
ِك��َف��اُح اْل��ِم��َالِح ِع��نْ��ِد ِم��ْن َك��اَن إِذَا َواْألَذَى اْل��َم��َك��اِرِه أَنْ��َواِع َوأَْق��بَ��ُح
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٧٨٧ الليلة كانت فلما

ُم��بَ��اُح اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ِدَم��اءِ َوَس��ْف��ُك ُم��َح��رٌَّم اْل��َغ��اِن��يَ��اِت َوْص��ُل يَ��ُق��ولُ��وَن
ُم��َزاُح اْل��َغ��َراِم ِف��ي َه��ْل ِب��َه��ا يَ��ُج��وُد نَ��ْف��ِس��ِه بَ��ذِْل ِس��َوى اْل��ُم��ْض��نَ��ى ِح��ي��َل��ُة َوَم��ا
نُ��َواُح اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اِم َج��ْه��ِد َوَغ��ايَ��ُة َوَل��ْوَع��ًة ِل��ْل��َح��ِب��ي��ِب اْش��ِت��يَ��اًق��ا أَِص��ي��ُح

يف وجلس أوًال، فيه كان الذي املكان إىل وطلع املخدع، باب فتح الشمس طلعت فلما
انتظارهم، يف جالس وهو الطيور من يحرضأحد فلم الليل، أقبََل أن إىل املنظرة قبال مكان
غشيته من أفاق فلما مطروًحا، األرض عىل ووقع عليه، ُغِيش حتى شديًدا بكاءً فبكى
يبكي زال وما بأرسها، الدنيا عليه وضاقت الليل أقبََل وقد القرص، أسفل إىل ونزل زحف
والبطاح، الروابي عىل الشمس وطلعت الصباح، أتى أن إىل ليله طول نفسه عىل وينوح
سهران ليله ويف حريان، نهاره ويف قرار، له يقر وال ينام، وال يرشب وال يأكل ال وهو
الولهان: الشاعر قوَل وأنَشَد الغرام، شدة ومن فيه هو الذي الفكر من سكران، مدهوش

تَ��ْدِري َال َح��يْ��ُث ِم��ْن اْألَْغ��َص��اِن َوَف��اِض��َح��َة ��َح��ى ال��ضُّ ِف��ي اْل��ُم��ِن��ي��َرِة ��ْم��ِس ال��شَّ أَُم��ْخ��ِج��َل��َة
َص��ْدِري ِف��ي ��ُد تُ��َوقَّ ِن��ي��َراٌن َوتَ��ْخ��ُم��ُد ِب��َع��ْوَدٍة ِم��نْ��َك اْألَيَّ��اُم تَ��ْس��َم��ُح تُ��َرى
نَ��ْح��ِري ِف��ي َونَ��ْح��ُرِك َخ��دِّي ِف��ي ِك َوَخ��دُّ تَ��َع��انُ��ٌق ال��لِّ��َق��اءِ ِع��نْ��َد َويَ��ْج��َم��ُع��نَ��ا
��بْ��ِر ال��صَّ ِم��َن أََم��رُّ أَيَّ��اٌم اْل��ُح��بِّ َف��ِف��ي َح��َالَوٌة ِف��ي��ِه اْل��ُح��بَّ إِنَّ َق��اَل َف��َم��ْن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك

217





٧٨٨ الليلة كانت فلام

يف وهو األشعاَر أنَشَد عشقه زاد ملا الصائغ حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
طلعت قد بغربة هو وإذا ولهه، شدة يف هو فبينما يؤانسه، َمن يجد ولم وحده، القرص
غري يكن فلم أتوا، قد القرص أصحاب أن وعرف واختفى، أسفل إىل يجري فقام الرب، من
فنزْعَن القرص، ودخْلَن بنات السبع ونزلت بالقرص، وداروا نزلوا قد والعسكر إال ساعة
ما تنزع لم فإنها أخته الصغرية البنت وأما الحرب. آالت من عليهن كان وما سالحهن
يف فوجدته عليه ففتََّشْت تََره، فلم حسن مقصورة إىل جاءت بل الحرب، آلة من عليها
وغابت لونه، واصفرَّ عظمه ورقَّ جسمه َكلَّ قد نحيل، ضعيف وهو املخادع من مخدع
وعشقه ِبية بالصَّ تعلُّقه بسبب الدموع كثرة ومن والرشب، األكل قلة من وجهه يف عيناه
حاله عن فسألته عقلها، عنها وغاب اندهَشْت الحالة هذه عىل الجنية أخته رأته فلما لها،
رضك، كشف يف لك أتحيَّل حتى أخي يا أخِربْني له: وقالت أصابه، يشء وأي فيه هو وما

يقول: وأنشد شديًدا، بكاءً فبكى فداءك. وأكون

��رُّ َوال��ضَّ اْل��َك��آبَ��ُة إِالَّ َل��ُه َف��َل��يْ��َس َح��ِب��ي��بُ��ُه َع��نْ��ُه بَ��اَن َم��ا إِذَا ُم��ِح��بٌّ
ِف��ْك��ُر َوآِخ��ُرُه ِذْك��ٌر َوأَوَّلُ��ُه َج��ًوى َوَظ��اِه��ُرُه َس��ْق��ٌم َف��بَ��اِط��نُ��ُه

لفظه، ُحْسن ومن قوله، بالغة ومن فصاحته، من بَْت تعجَّ ذلك منه أخته سمعت فلما
ومتى فيه؟ أنت الذي األمر هذا يف وقعَت متى أخي، يا له: فقالت بالشعر، لها ومجاَوبَته
وحرمة أخي يا عليك فباهلل الِغَزار، الدموَع وتُرِخي باألشعار تتكلم أراك فإني لك؟ حصل
جرى ا ممَّ شيئًا مني تُْخِف وال ك، رسِّ عىل وتُطِلعني بحالك، تخربني أن بيننا الذي الحب
مثل الدموع وأرخى َد فتنهَّ بسببك. عييش وتكدَّر صدري، ضاق قد فإنه غيابنا، يف لك
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أموت وترتكينني مطلوبي، عىل تساعديني لم أنك أخربتُِك إذا أختي يا أخاف وقال: املطر،
ثَها فحدَّ تروح. روحي كانت ولو عنك، أتخىلَّ ما أخي يا وهللا ال فقالت: ِتي. بُغصَّ َكَمًدا
ِبية الصَّ عشُق والبالء الرضر سبب أن وأخَربَها الباب، فتح حني عايَنَه وما له، جرى بما
بكاءً بكى إنه ثم رشاب. وال بطعام يستطعم لم أيام عرشة له وأن لها، ومحبته رآها التي

البيتني: هذين وأنَشَد شديًدا

اْه��ُج��ُروا ثُ��مَّ اْل��َك��َرى إَِل��ى َواْل��ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِن اْل��َح��َش��ى إَِل��ى َواْل��َه��نَ��اءَ اْل��ُف��َؤاَد ُردُّوا
يَ��تَ��َغ��يَّ��ُر َم��ْن َك��اَن َال اْل��َه��َوى َع��ْه��َد َغ��يَّ��َرْت ال��لَّ��يَ��اِل��ي أَنَّ أََزَع��ْم��تُ��ُم

وقرَّ نفًسا ِطْب أخي، يا له: قالت ثم غربته، ورحمت لحاله ْت ورقَّ لبكائه أخته فبََكْت
فيها كان ولو حيلًة لك وأدبِّر رضائك، يف روحي وأبذل معك بنفيس أخاِطُر فأنا عينًا،
بكتمان أخي يا أوصيك ولكْن تعاىل، هللا شاء إن أقيضغرضك حتى ونفيس، نفائيس ذهاب
وإْن وروحك، روحي تروح لئال منهن واحدٍة عىل حالك تُظِهر فال أخواتي، عن الرس
غيابكن أجل من القلب مشغول أنا ولكن أبًدا، فتحتُه ما لهن: فُقْل الباب، فتح عن سأْلنَك
ثم الصواب. هو هذا نعم، لها: فقال وحدي. القرص يف وقعودي إليكن، ووحشتي عني،
الباب، فتح بسبب أخته من خائًفا وكان صدره، وانرشح خاطره وطاب رأسها قبََّل أنه
أخته من طلب إنه ثم الخوف. شدة من الهالك عىل ُمِرشًفا كان أن بعد روحه إليه ْت فردَّ
عليه، باكية حزينة وهي أخواتها عىل دخلت ثم عنده، من وخرجت فقامت يأكله، شيئًا
أيام عرشة وله مريض وأنه أخيها، عىل مشغول خاطرها أن فأخربتهن حالها عن فسأْلنَها
حيث عنه غيابنا سببُه لهن: فقالت مرضه، سبب عن فسأْلنَها أبًدا، زاٌد بطنه يف نزل ما
معذور وهو عام، ألف من أطول عليه كانت عنه غبناها التي األيام هذه فإن أوحشناه،
خاِطَره، يطيِّب َمن وال يؤانسه َمن عنده وليس وحده تركناه ونحن ووحيد غريب ألنه
تبكي أنها فظنَّ كبرية، امرأة وهي وأمه، أهله تذكََّر وربما حال، كل عىل صغري شاب وهو

له. بصحبتنا نُْسِليه وكنَّا عليه، حزينة تزل ولم النهار وأطراف الليل آناء عليه
معذور. إنه وهللا لها: وقْلَن عليه، ف التأسُّ شدة من بََكنْيَ كالمها أخواتها سمع فلما
َْت تغريَّ قد ورأيْنَه عليه فسلَّْمَن حسن عىل ودخْلَن ورصْفنَهم، العسكر إىل خرْجَن ثم
وطيَّبَْن وآنْسنَه عنده وقَعْدَن عليه شفقًة فبَكنْيَ جسمه، وانتحل لونه، واصفرَّ محاسنه،
مع للعريس جرى وما والغرائب، العجائب من رأين ما جميع له وحكنْيَ بالحديث، قلبه
يوم كل وهو ويالِطْفنَه، يؤاِنْسنَه وهنَّ كامل شهر مدة عنده أقْمَن البنات إن ثم العروسة.
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وأكثرهن شديًدا بكاءً عليه يبكني الحالة هذه عىل رأيْنَه وكلما مرضه، عىل مرًضا يزداد
فعزْمَن والقنص، للصيد الركوب إىل البنات اشتاَقِت الشهر بعد ثم الصغرية. البنت بكاءً
أن أقدر ما أخواتي يا وهللا لهن: فقالت معهن، تركب أن الصغرية أختهن وسأْلَن ذلك عىل
بل الرضر، من فيه هو ما عنه ويزول يتعاىف حتى الحالة هذه عىل وأخي معكن أخرج
مع تفعلينه ما كل لها: وقْلَن مروءتها، عىل شكْرنَها كالمها سمْعَن فلما ألعلِّله، عنده أجلس
عرشين زاَد معهن وأخذن وركبن القرص، يف عنده ترْكنَها ثم عليه. تُؤَجِرين الغريب هذا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك يوًما.
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ترْكَن والقنص، الصيد إىل وُرْحَن ركبَْن ملا البنات أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أنهن أختهن عرفت القرص عن بَُعْدَن فلما القرص، يف حسن عند قاعدًة الصغرى أختهن
الذي املوضع هذا أَِرني ُقْم أخي، يا له: وقالت أخيها عىل فأقبلت بعيدة، مسافة قطْعَن
ثم مقصوده، ببلوغ وأيَقَن بقولها وفرح الرأس. عىل هللا باسم فقال: البنات. فيه رأيَت
به وجاءت حضنها يف فحمَلتْه امليش، عىل يقدر فلم املكان، ويُِريها معها يقوم أن أراد إنه
املاء، وِبْركة املقعد وأراها البنات، فيه رأى الذي املوضع أراها فوقه صار فلما القرص، إىل
وخصوًصا منهن، رأى ما لها فوصف . ِجْنئَ كيف حاَلهن أخي يا يل ِصْف أخته: له فقالت
فقال حالها، َ وتغريَّ وجهها فاصفرَّ عرَفتْها؛ وصَفها سمعت فلما بها، تعلََّق التي البنت
ِبية الصَّ هذه أن اعلم أخي، يا له: فقالت حالتك. َْت وتغريَّ وجهك، اصفرَّ قد أختي، يا لها:
انًا، وكهَّ وَسَحرة وجانٍّا، إنًسا أبوها ملك قد الشأن، الِعَظام الجان ملوك من ملك بنت
فال نوَّابه، جملة من نائب وأبونا عظاًما، وأمواًال كثرية، وبلدانًا وأقاليم وأعوانًا، وأرهاًطا
البنات ألوالده جعل وقد ماله، وكثرة مملكته واتساع عساكره، كثرة من أحد عليه يقدر
محيط عظيم نهٌر الُقْطر ذلك عىل زاد وقد وعرًضا، طوًال كاملة سنة مسريَة رأيتهن الالتي
البنات من وله الجان، من وال اإلنس من ال املكان ذلك إىل يصل أن أحد يقدر فال به،
ركبَْت إذا منهن واحدة كلُّ ألًفا، وعرشون خمسٌة بالرماح الطاعنات بالسيوف الضاربات
فيهن البنات من سبع وله الشجعان، من فارس ألف تقاوم حربها آلة ولبست جوادها
به عرفتك الذي القطر هذا عىل وىلَّ وقد وأزيد، أخواتهن يف ما والفروسية الشجاعة من
والسحر واملكر والخداع والفروسية الشجاعة من وفيها أخواتها، أكرب وهي الكربى، ابنته
وأعوانها دولتها أرباب فهن معها الالتي البنات وأما مملكتها. أهل جميع به تغلب ما
الجان، َسَحرة صنعة هي إنما بها يَِطْرَن التي الريش الجلود وهذه ملكها، من وخواصها



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

عىل يحرضن ألنهن وانتظرها؛ هنا فاقعد بها ج وتتزوَّ ِبية الصَّ هذه تملك أن أردَت وإذا
فرتوح تظهر أن وإياك فاختِف، حْرضَن قد رأيتهن فإذا املكان، هذا يف شهر كل رأس
قريبًا يكون مكان يف واقعد ذهنك، يف واحفظه لك أقوله الذي فاعرف جميًعا، أرواحنا
الريش الثوب عىل نظرك فأَْلِق ثيابَهن قلْعَن فإذا يََريْنَك، ال وهن تراهن إنك بحيث منهن،
إىل يوصلها الذي هو فإنه غريه، شيئًا تأخذ وال وخذه مرادك، يف التي للكبرية هو الذي
عيلَّ ردَّه ثوبي، رسق َمن يا وتقول: تخدعك أن وإياك مَلْكتَها، ملْكتَه إذا فإنك بالدها،
القصور، علينا وتخرب قتَلتْك إياه أعطيتَها إْن فإنك حوزتك. ويف يديك وبني عندك أنا وها
وترْكنَها ِطْرَن ق ُرسِ قد ثوبها أن أخواتها رأى فإذا تكون. كيف حالك فاعرف أبانا، وتقتل
ملكتَها فقد إليك جذبتَها فإذا واجذبها، شعرها من وامسكها عليها فادخْل وحدها، قاعدًة
قبضتك يف فهي عندك دام ما فإنه الريش، بالثوب هذا بعد فاحتفظ حوزتك، يف وصارت
إىل بها وانزل فاحملها أخذتَها فإذا به، إال بالدها إىل تطري أن تقدر ال ألنها ك؛ وأَْرسِ

الثوب. أخذَت أنك لها تبنيِّ وال مقصورتك،
ثم األلم، من به ما وزال روعه وسكن قلبه اطمأنَّ أخته، كالم حسن سمع فلما
وأخته هو القرص فوق من ونزل قام ذلك وبعد أخته، رأس وقبََّل قدَميْه عىل قائًما انتصب
وفتح قام الشمس طلعت فلما الصباح. أصبح أن إىل نفسه يعالج وهو ليلتهما وناما
األكل من بيشء أخته له فطلعت العشاء إىل قاعًدا يزل ولم وقعد، فوق إىل وطلع الباب
الشهر، هلَّ أْن إىل يوم كل يف الحالة هذه عىل معه تزل ولم ونام، ثيابه َْت وغريَّ والرشب،
فلما الربق، مثل عليه أقبْلَن قد بهن وإذا كذلك هو فبينما يرتقبهم، صار الهالل رأى فلما
منهن طرية كل وقعدت الطيور فنزلت يََريْنَه، ال وهن يراهن بحيث مكان يف اختفى رآهن
حسن، من قريب مكان يف ذلك وكان يحبها، التي البنت وكذلك ثيابهن، وقطعن مكان يف
هللا وسرت مختٍف وهو قليًال ومىش حسن قام ذلك فعند أخواتها؛ مع البحرية نزلت ثم
طلعن فرْغَن فلما بعضهن، مع يلعبَْن كنَّ بل منهن، واحدة تنظره ولم الثوب فأخذ عليه،
فصاحت تجده، فلم ثوبها لتلبس محبوبته فجاءت الريش، ثوبها منهن واحدة كل ولبست
فأخربتهن حالها، عن وسأْلنَها أخواتها عليها فأقبل ثيابها، ْت وشقَّ وجهها عىل ولطمت
الليل عليهن أمىس وحني وجوههن، عىل ولَطْمَن ورصْخَن فبَكنْيَ ُفِقد، قد الريش ثوبها أن
عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك القرص. فوق فرتكنها عندها، يقعْدَن أن يقدْرَن لم

املباح. الكالم
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وطار تجده، فلم طلبَتْه البنت ثوب أخذ ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تقول: فسمعها إليها، أصغى عنها وِغبَْن ِطْرَن حسن رآهن فلما وحدها، وترْكنَها أخواتها
حرستي. هللا أذاقك فال عورتي، وتسرت عيلَّ تردَّه أن سألتُك وأعراني، ثوبي أخذ َمن يا
يُِطْق ولم لها، محبته وازدادت عشقها، يف عقله ُسِلب منها، الكالم هذا حسن سمع فلما
إليه جذبها ثم وأمَسَكها، عليها هجم حتى يجري وصار مكانه من فقام عنها، يصرب أن
وتعضُّ تبكي وهي عباءتَه عليها ورمى مقصورته وأدَخَلها القرص، أسفل إىل بها ونزل
إىل بها ونزل بها، وَظِفر حصلها أنه وأعَلَمها ألخته وراح الباب عليها فأغلق يَديْها، عىل
كالَمه أخته سمعت فلما يديها. عىل وتعض تبكي قاعدة اآلن إنها لها: وقال مقصورته،
بني األرض فقبََّلِت حزينة، وهي تبكي فرأتها عليها، ودخلت املقصورة إىل َهْت وتوجَّ قامت
هذه مثلكم الناس تفعل أهكذا امللك، بنت يا ِبية: الصَّ لها فقالت عليها، سلََّمْت ثم يديها،
تفزع الجان ملوك وأن عظيم، َمِلك أبي أن تعرفني وأنت امللوك؟ بنات مع الرديئة الِفَعال
َمن وامَلَردة والشياطني ان والكهَّ والحكماء َحرة السَّ من وعنده سطوته، من وتخاف منه
بنات يا لكم يصح وكيف هللا، إال عدَدهم يعلم ال خلق يده وتحت عليه، ألحد طاقَة ال
أن أين فمن وإال وأحوالكن؟ أحوالنا عىل وتُطِلْعنَهم عندكن اإلنس رجاَل تأوين أن امللوك
املروءة، كامل اإلنيس هذا إن امللك، بنت يا حسن: أخت لها فقالت إلينا؟ الرجل هذا يصل
يحبك أنه ولوال للرجال، إال النساء ُخِلقت وما يحبك، هو وإنما قبيًحا، أمًرا قصده وليس
حسن به أخربها ما جميَع لها وحكت هواك. يف تزهق أن روحه وكادت ألجلك، مرض ما
جميعهن من يعجبه لم وأنه واغتسالهن، طريهن يف البنات عملت وكيف لها، عشقه من
تقدر منهن واحدة وليست البحرية، يف تغطسهن كانت وأنها لها، جواٍر كلهن ألن غريها؛

إليها. يدها تمدَّ أن
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من وخرجت حسن أخت قامت ذلك فعند الخالص، من يئست كالمها سمعت فلما
والرشب، األكل من شيئًا لها وأحرضت إياها فألبََستْها فاخرة، بدلة لها وأحرضت عندها
وتقول ورفق بلنٍِي تالطفها تزل ولم روعها، وسكَّنت قلبها وطيَّبت وإياها، هي فأكلت
وتُحِسن وترضيها تالطفها تزل ولم هواك. يف قتيًال فأصبح نظرًة نََظَرِك َمن ارحمي لها:
ملا بكائها عن وأمسكت نفسها فطابت الفجر، طلع أن إىل تبكي وهي والعبارَة القوَل لها
هللا حكم بهذا امللك، بنت يا حسن: ألخت وقالت خالصها، يمكن ولم وقعت أنها علمت
قضاه ما عىل جميل فصرب وإخوتي، وأهيل بلدي عن وانقطاعي غربتي من ناصيتي عىل
تزل ولم منها، أحسن هناك يكن لم القرص يف مقصورة لها أخَلْت حسن أخت إن ثم ربي.
عندها ما وزال وضحكت، صدرها وانرشح رضيت حتى خاطرها وتطيِّب تُْسِليها عندها
إن ثم وملكها. وأبَويْها أخواتها وفراق واألوطان األهل فراق من الصدر وضيق الكدر من
ورجليها. يديها وقبِّْل مقصورتها، يف عليها ادُخْل ُقِم له: وقالت إليه خرجت حسن أخت
ونزهة األرواح وحياة املالح، سيدة يا لها: وقال عينَيْها، بني ما قبََّل ثم ذلك، وفعل فدخل
القيامة، يوم إىل عبدك أكون أن ألجل إال أخذتُك ما أنا القلب، مطمئنَة كوني الناظرين،
وأسافر ورسوله، هللا بُسنَّة أتزوََّجك أن إال قصدي ما سيدتي يا وأنا جاريتك، هذه وأختي
من والدة ويل والعبيد، الجواري لك وأشرتي بغداد، مدينة يف وأنت أنا وأكون بالدي إىل
أحسن فيها ما وكل بالدنا، من أحسن بالٌد هناك وليس خدمتك، يف تكون النساء خيار

ِصباح. بوجوه طيبون ناس وناسها وأهلها البالد، سائر من غريها يف مما
باَب يدقُّ بداقٍّ وإذا واحد، بحرف تخاطبه ال وهي ويؤانسها يخاطبها هو فبينما
والقنص، الصيد من حْرضَن قد البنات هن وإذا بالباب، َمن ينظر حسن فخرج القرص،
نزلن ثم اآلَخر. هو لهن ودعا والعافية، بالسالمة له فدَعنْيَ وحيَّاهن اهن وتلقَّ بهن ففرح
عليها كان ما ونزعت مقصورتها، يف منهن واحدة كل ودخلت القرص، ودخلن خيولهن عن
كثريًا شيئًا فاصطدن والقنص، الصيد إىل وخرجن مليًحا، قماًشا ولبست الرثة الثياب من
إىل شيئًا منه ْمَن وقدَّ ذلك، وغري والضباع والسباع واألرانب الوحوش وبقر الغزالن من
لهن، يذبح الوسط مشدود بينهن واقف وحسن القرص، يف عندهن الباقي وتركن الذبح،
يعملن قَعْدَن الذبح من فرْغَن فلما شديًدا. فرًحا بذلك فرحن وقد وينرشحن يلعبن وهن
واحدة رأَسهن يقبِّل وصار رأسها، وقبََّل الكبرية البنت إىل حسن فتقدََّم به، يْن ليتَغدَّ شيئًا
إلينا، تودُّدك فرط من وعجبنا أخانا، يا إلينا التنازل أكثرت لقد له: فُقْلَن واحدة، بعد
الخرب؟ ما فقلن: شديًدا، بكاءً وبكى عيونه فدمعت الجن. من ونحن آدمي رجل وأنت
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بالدك؛ وإىل والدتك إىل اشتقَت كأنك اليوم! هذا يف ببكائك عيشنا كدرَت فقد يُبِْكيك؟ وما
مرادي ما وهللا لهن: فقال وأحبابك؟ وطنك إىل بك ونسافر زك فنجهِّ كذلك األمر كان فإْن
شوََّش ما يقول أن فخجل ْرَت؟ تكدَّ حتى منَّا عليك شوََّش َمن وحينئٍذ له: فقلن فراقكن.
فقامت حاله، من بيشء يُْعِلمهن ولم فسكت عليه، يُنِْكْرَن أن خيفَة ِبية الصَّ ِعْشق إال عيلَّ
فالتفتن تأهيلها. عىل تُِعنَّه أن منكن ويريد الهواء، من طرية اصطاد إنه لهن: وقالت أخته
تكتم وال خربَك علينا قصَّ لكن فعلناه، طلبتَه ومهما يديك بني كلنا نحن له: وقلن إليه
أن أقدر وال منهن أستحي فإني عليهن، خربي قيصِّ ألخته: فقال حالك. من شيئًا عنَّا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك الكالم. بهذا أقابلهن
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أستحي، فإني قصتي عليهن قيصِّ ألخته: قال حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وخلينا سافرنا ملا إننا أخواتي، يا لهن: أخته فقالت الكالم. بهذا أقابلهن أن أقدر وال
عقول أن تعرفن وأنتن أحد، عليه يدخل أن وخاف القرص عليه ضاق وحده، املسكن هذا
منفرًدا وصار صدره ضاق حني القرص سطح إىل املوصل الباب ففتح خفيفة، آدم بني
أن خوًفا الباب جهة عىل يطلُّ وصار الوادي عىل وأرشف هناك، وقعد فوقه وطلع وحده،
عليه أقبْلَن قد طيور بالعرش وإذا األيام من يوًما جالس هو فبينما القَرص، أحٌد يقصد
إىل فنظر املنظرة، فوق التي البحرية عىل جلْسَن حتى سائرات يزْلَن ولم القرص، قاصدات
ثم إليها، يدها تمدَّ أن تقدر واحدة فيهن وما تنقرهن وهي أحسنهن، هي التي الطرية
واحدة كل وصارت منها، وخرجن الريش الثياَب فشقْقَن أطواقهن، يف مخالبهن جعْلَن
ونزلن إليهن، ينظر واقف وحسن عليهن ما خلْعَن ثم تمامه، ليلَة البدر مثل صبيًة منهن
يدها تمد أن تقدر واحدة منهن وليس تغطسهن الكبرية ِبية والصَّ يلعبن ورصن املاء
أن إىل الحالة هذه عىل يزْلَن ولم لباًسا، وأنظفهن ا قدٍّ وأعدلهن وجًها أحسنهن وهي إليها،
فيه والتفْفَن الريش القماش يف ودخْلَن ثيابهن ولبسن البحرية من طلعن ثم العرص، َقُرب
يرسق لم ألنه وندم الكبرية، الطرية أجل من بالنار قلبه واشتعل فؤاده فاشتغل وِطْرَن،
والنوم، والرشب األكل من فامتنع ينتظرها، القرص فوق وأقام فمرض الريش، قماشها
فقلْعَن عادتهن، عىل أقبْلَن قد بهن وإذا قاعد هو فبينما الهالل، الح حتى كذلك يزل ولم
أخذه به إال تطري أن تقدر لم أنها عرف فلما الكبرية، ثوَب فرسق البحرية، ونزلن ثيابهن
من بها ونزل وقبضها فقام طرن، حتى صرب ثم فيقتْلنَه، عليه يطلعن أن خيفَة وأخفاه

القرص. فوق
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ِصِفيها فقلن: الفالني. املخدع يف عنده هي لهن: قالت هي؟ وأين أخواتها: لها فقْلَن
وريقها الشمس، من أضوأ ووجُهها تمامه، ليلَة القمر من أحسن هي فقالت: أختي. يا لنا
أزهر، وجبنٍي أقمر، ووجٍه أحور، طرٍف ذاُت القضيب، من أرشق وَقدُّها الرشاب، من أحىل
َمْطِويِّ وبطٍن تفاحتان، كأنهما وخدين رمانتان، كأنهما ونهدين جوهر، كأنه وصدٍر
تأخذ عمودان، املرمر من كأنهما وساقني مآلن، باملسك عاٍج ُحقُّ كأنها ورسٍة األعكان،
القوام، مليحة الغليل، يشفي وكالم ثقيل، وِرْدٍف نحيل، ُخْرصٍ ِة وِدقَّ كحيل، بَطرٍف القلوب

التمام. بدر كأنها االبتسام حسنة
معهن فقام إياها. أَِرنا له: وقلن حسن إىل اْلتََفتَْن األوصاف هذه البنات سمعت فلما
خلفه، وهنَّ ودخل وفتحه امللك، بنت فيه الذي املخدع إىل بهن أتى أْن إىل ولهان وهو
وظْرِف صورتها ُحْسن من بَْن وتعجَّ يديها، بني األرَض قبَّْلَن جمالها، وعايَنَّ رأينها فلما
سمعتي ولو عظيم، يشء هذا إن األعظم امللك بنت يا وهللا لها: وقلن عليها وسلَّْمَن معانيها،
غاية بك متعلق وهو دهرك، طول منه ِبني تتعجَّ َلكنِت النساء عند اإلنيس هذا بوصف
البنات أن علمنا ولو الحالل، يف إال طلبك وما فاحشًة، يطلب لم امللك بنت يا أنه إال التعلُّق،
إليك أتى بل رسوًال إليك يرسل لم أنه مع مطلوبه، عن منعناه َلكنَّا الرجال عن تستغني
البنات من واحدة إن ثم منه. أخذناه كنا وإال الريش، الثوب أحرق أنه وأخربنا بنفسه،
يف يده ووضع وصاَفَحها حسن، عىل عقدها وعقدت العقد، يف وتوكََّلْت وإياها هي اتفقت
فقام عليها، وأدخَلتْه امللوك، لبنات يصلح ما فرحها يف وعمْلَن بإذنها، له وزوََّجتْها يدها
َوْجُده وتعاَظَم فيها، محبته وتزايدت ختمها، وفضَّ الحجاب وكشف الباب وفتح حسن

األبيات: هذه وأنشد نفسه هنَّأ مطلوبه حصل وحيث بها، شغًفا

يَ��ْق��ُط��ُر اْل��َم��َالَح��ِة َم��اءِ ِم��ْن َوَوْج��ُه��َك أَْح��َوُر َوَط��ْرُف��َك َف��تَّ��اٌن َق��َواُم��َك
َج��ْوَه��ُر َوثُ��ْل��ثُ��َك يَ��اُق��وٌت َف��ِن��ْص��ُف��َك ٍر تَ��َص��وُّ أََج��لَّ َع��يْ��ِن��ي ِف��ي ْرَت تَ��َص��وَّ
أَْزَه��ُر أَنْ��َت بَ��ْل رِّ ال��دُّ َش��ِب��ي��ُه َوأَنْ��َت َع��نْ��بَ��ُر َوُس��ْدُس��َك ِم��ْس��ٍك ِم��ْن َوُخ��ْم��ُس��َك
آَخ��ُر ِم��ثْ��لُ��َك اْل��ُخ��ْل��ِد ِج��نَ��اِن ِف��ي َوَال َواِح��ًدا ِم��ثْ��َل��َك َح��وَّاءُ َوَل��َدْت َوَم��ا
ُم��َخ��يَّ��ُر َف��أَنْ��َت تَ��ْع��ُف��و أَْن ِش��ئْ��َت َوإِْن اْل��َه��َوى ُس��نَ��ِن َف��ِم��ْن تَ��ْع��ِذي��ِب��ي ِش��ئْ��َت َف��ِإْن
يَ��ْص��ِب��ُر َوْج��ِه��َك ُح��ْس��ِن َع��ْن الَّ��ِذي ذَا َف��َم��ْن اْل��ُم��نَ��ى َغ��ايَ��َة َويَ��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِزي��نَ��َة َف��يَ��ا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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بها التذَّ بكارتها، وأزال امللك بنت عىل دخل ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
البنات وكانت املذكورة. األبيات فيها فأنَشَد بها، وَوْجده لها محبته وزادت عظيمة، لذًة
اإلنيس؟ هذا قوَل أسمعِت امللك، بنت يا لها: قْلَن الشعر سمْعَن فلما الباب، عىل واقفات
وفرحت. وانرشحت انبسطت ذلك سمَعْت فلما هواك؟ يف ْعَر الشِّ أنَشَد وقد تلوميننا كيف
له تجدِّد والبنات وحبور، ولذة ورسور حظ يف يوًما أربعني مدة معها أقام حسنًا إن ثم
امللك لبنت وطاب وانرشاح، رسور يف بينهن وهو وتحًفا، وهدايا ونعمة فرًحا يوم كلَّ
حزينة والدته فرأى نائًما، حسن كان يوًما األربعني بعد ثم أهلها. ونسيت بينهن القعود
حالة يف هو وكان حالها، َ وتغريَّ لونها، واصفرَّ جسمها، وانتحل عظاُمها، ْت رقَّ وقد عليه،
منعًما الدنيا يف تعيش كيف حسن، يا ولدي يا له: قالت الحالة هذه عىل رأته فلما حسنة،
وقد أموت، حتى ِذْكرك يرتك لساني وال أنساك، ما وأنا بعدك، لحايل فانظر وتنساني؟
عندي وأنظرك ولدي يا أعيش أترى أبًدا، أنساك ال حتى الدار يف عندي قربًا لك عملت
تجري ودموعه وينوح، يبكي وهو نومه من حسن فانتَبَه كان؟ كما مجتمًعا شملنا ويعود
له يقرَّ ولم نوم، يَِجئْه ولم دموعه ترتفع ال كئيبًا حزينًا وصار املطر، مثل يْه خدَّ عىل
وانرشْحَن عليه، وصبَّْحَن البنات عليه دخلت أصبح فلما اصطبار. عنده يَبَْق ولم قرار،
فقلن أدري. ما لهن: فقالت حاله، عن زوجته فسأْلَن إليهن، يلتفت فلم عادتهن، عىل معه
وأخربها وتضجر َد فتنهَّ سيدي؟ يا الخرب ما له: وقالت إليه َمْت فتقدَّ حاله. عن اسأليه لها:

البيتني: هذين أنشد ثم منامه، يف رآه بما

َس��ِب��ي��ُل إَِل��يْ��ِه َم��ا اْل��ُق��ْرَب نَ��ْط��لُ��ُب َح��يَ��اَرى ُم��َوْس��ِوِس��ي��َن بَ��ِق��ي��نَ��ا َق��ْد
ثَ��ِق��ي��ُل َع��َل��يْ��نَ��ا اْل��َه��َوى َوُم��َق��اُم َع��َل��يْ��نَ��ا تَ��ِزي��ُد اْل��َه��َوى َف��َدَواِه��ي
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له: وقلن لحاله، رقْقَن ْعَر الشِّ البنات سمعت فلما لها، قاله بما زوجته فأخربتهن
نقدر ما بكل زيارتها عىل نساعدك بل زيارتها، من نمنعك أن نقدر ما هللا، باسم ْل تفضَّ
لهن: فقال واحدة. مرة سنة كل يف ولو عنَّا، تنقطع وال تزورنا أن ينبغي ولكن عليه،
بالحيل العروسَة له ْزَن وجهَّ الزاد، له وعمْلَن وقتهن من البنات فقامت وطاعة. سمًعا
األقالم. حرصها عن تعجز تحًفا له وهيَّأَْن الوصف، عنه يعجز غاٍل يشء وكل والحلل
يحمل ما منها فاخرتَْن مكان، كل من إليهن النجائب فجاءت الطبل رضبن إنهن ثم
الذهب من تختًا وعرشين خمسة إليهما وحمْلَن وحسنًا، الجارية وأركبَْن ْزنَه، جهَّ ما جميع
ثم أشهر، ثالثة مسافة فيها فقطعن أيام، ثالثة معهما َن ِرسْ ثم الفضة، من وخمسني
عليها، ُغِيش حتى وبكت الصغرية، أخته فاعتنَقتْه عنهما، الرجوع وأرْدَن ْعنَهما ودَّ إنهن

البيتني: هذين أنشدت أفاقت فلما

نَ��ْوَم��ا اْل��ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِن ِف��ي يُ��بْ��ِق َل��ْم أَْص��ًال اْل��ِف��َراِق يَ��ْوُم َك��اَن َال
َوِج��ْس��َم��ا ُق��ًوى ِم��نَّ��ا َوَه��دَّ َش��ْم��ًال َوِم��نْ��َك ِم��نَّ��ا َش��تَّ��َت

بأمه واجتمع بلده إىل وصل إذا أنه عليه وأكَّدت ودَّعته شعرها من فرغت فلما
أمًرا ك أَهمَّ إذا له: وقالت مرة، أشهر ستة كل يف الزيارة من يقطعها ال قلبه واطمأنَّ
تتخلَّف وال إلينا وارجع واركب النجائب لك فتحرض املجويس طبل فدقَّ مكروًها، وخفَت
فراقه، عىل وحزنَّ ْعنَه ودَّ أن بعد يرجعن أن عليهم أقسم ثم ذلك، عىل لها فحلف عنَّا.
وصارت اصطبار، يطاوعها ولم قرار لها يستقر لم فإنها الصغرية، أخته حزنًا وأكثرهن
الليل طول سار فإنه حسن، أمر من كان ما وأما منهن، كان ما هذا ونهاًرا. ليًال تبكي
وكتب واألسحار، الهواجر يف واألوعار، واألودية والقفار، الرباري زوجته مع يقطع والنهار
باب عىل أناخا حتى سائرين يزاال ولم البرصة، مدينة إىل ووصال فَسِلما السالمة، لهما هللا
تبكي وهي والدته فسمع ليفتحه، الباب إىل َم وتقدَّ النجائَب َرصَف ثم نجائبَهما، داره

األبيات: هذه تنشد وهي الحريق، عذاَب ذاَقْت كبٍد من رقيق بصوت

ُرُق��وُد َواْألَنَ��اُم َل��يْ��ًال َويَ��ْس��َه��ُر اْل��َك��َرى َع��ِدَم َم��ْن ال��نَّ��ْوَم يَ��ذُوُق َوَك��يْ��َف
َوِح��ي��ُد َوْه��َو اِر ال��دَّ َغ��ِري��َب َف��أَْض��َح��ى َوِع��زٍَّة َوأَْه��ٍل َم��اٍل ذَا َك��اَن َوَق��ْد
َم��ِزي��ُد َع��َل��يْ��ِه َم��ا َش��ِدي��ٌد َوَش��ْوٌق َوأَنَّ��ٌة ��لُ��وِع ال��ضُّ بَ��يْ��َن َج��ْم��َرٌة َل��ُه
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َج��ِل��ي��ُد َوْه��َو ِي��ْل��َق��اُه ِب��َم��ا يَ��نُ��وُح َح��اِك��ٌم َواْل��َوْج��ُد اْل��َوْج��ُد َع��َل��يْ��ِه تَ��َولَّ��ى
ُش��ُه��وُد َوال��دُُّم��وُع َك��ِئ��ي��ٌب َح��ِزي��ٌن أَنَّ��ُه تُ��ْخ��ِب��ُر اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوَح��اَل��تُ��ُه

أمه: فقالت مزعجًة، طرقًة الباب طرق ثم وتندب، تبكي والدته سمع ملا حسن فبكى
عليها، مغشيٍّا خرَّْت عرَفتْه فلما إليه، ونظرت الباب ففتحت افتحي. لها: فقال بالباب؟ َمن
داخل إىل ومتاعه حوائَجه نقل ثم وقبَّلته، وعانََقتْه فعانََقها أفاقت، أن إىل يالطفها زال فما
شملها هللا وجمع قلبها اطمأنَّ ملا حسن أم إن ثم وأمه. حسن إىل تنظر والجاريُة الدار،

البيات: هذه أنشدت بولدها،

تَ��َح��رُِّق��ي ِل��ُط��وِل َوَرثَ��ى ِل��َح��اَل��ِت��ي ال��زََّم��اُن َرقَّ
أَتَّ��ِق��ي َخ��ْص��ًم��ا َوأََزاَل أَْش��تَ��ِه��ي َم��ا َوأَنَ��اَل��ِن��ي
��بَّ��ِق ال��سُّ ال��ذُّنُ��وِب ِم��َن َج��نَ��ى ��ا َع��مَّ َف��َألَْص��َف��َح��ْن
ِب��َم��ْف��ِرِق��ي اْل��َم��ِش��ي��ُب َف��َع��ل ِب��َم��ا ِج��نَ��ايَ��تُ��ُه َح��تَّ��ى

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك
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تقول وصارت يتحدثان، وإياه هي قعدت حسن والدة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مجوسيٍّا كان بل أعجميٍّا كان ما أمي، يا لها: فقال األعجمي؟ مع ولدي يا حالك كيف له:
جلد يف وحطَّه به ساَفَر أنه من به فعل بما أخربها إنه ثم الجبار. امللك دون النار يعبد
الجبل فوق رآه بما وأخَربَها الجبل، فوق وحطَّتْه الطيور وحملته عليه، وخيَّطه الجمل
يقضوا أن بعد الجبل فوق ويرتكهم املجويس عليهم يحتال كان الذين امليتني الخالئق من
قرص إىل وأوَصَله تعاىل هللا وسلََّمه الجبل فوق من البحر يف روحه رمى وكيف حاجته،
الذي املكان إىل املجويسَّ هللا أوَصَل وكيف البنات، عند وقعوده له البنت ومؤاخاة البنات،
شملهما هللا جمع أن إىل كلها وبقصتها اصطادها، وكيف ِبية الصَّ بعشق وأخَربَها فيه، هو
ثم وسالمته، عافيته عىل تعاىل هللا وحمدت بَْت تعجَّ حكايته أمه سمعت فلما ببعضهما.
ثم عظيًما، فرًحا ففرحت فيها، بما فأخربها عنها، وسألته فنظَرتْها الحمول تلك إىل قامت
مالحتها، من عقلها اندَهَش عليها عينها وقعت فلما وتؤانسها، ثها تحدِّ الجارية إىل َمْت تقدَّ
عىل هلل الحمد ولدي، يا له: قالت ثم واعتدالها، وقدِّها وجمالها ُحْسنها من بَْت وتعجَّ وفرحت
ثم خاطرها، وطيَّبَْت وآنستها الصبية جنب قعدت أمه إن ثم سامًلا. رجوعك وعىل السالمة
وأحرضت الثياب، من املدينة يف ما أفخر فاشرتتعرشبدالت السوق إىل النهار بكرة يف نزلت
وقالت: ولدها عىل أقبلت ثم مليح، يشء بكل َلتْها وجمَّ ِبية الصَّ وألبَسِت العظيم، الفرش لها
فقراء ناس أننا تعرف وأنت املدينة، هذه يف نعيش أن نقدر ال املال بهذا نحن ولدي، يا
َحَرم يف لنقيم السالم دار بغداد مدينة إىل نسافر بنا فُقْم الكيمياء، بعمل يتهموننا والناس
املال. بهذا عليك فيفتح وجل، عز هللا وتتَِّقي وتشرتي فتبيع دكان يف أنت وتقعد الخليفة،
البيت، وباع عندها من وخرج وقته من وقام استصوبه، كالَمها حسن سمع فلما
سائًرا يزل ولم وسار، وزوجته وأمه وأمتعته أمواله جميَع عليها وحمل النجائَب وأحَرضَ
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ووالدته وحوائجه ماله جميع فيها ونقل لبغداد مركبًا فاكرتى الدجلة، إىل وصل أن إىل
عرشة مدة طيبة ريح يف املركب بهم فسارت املركب ركب ثم عنده، كان ما وكل وزوجته
فطلع املدينة، املركب بهم ودخلت فرحوا عليها أرشفوا فلما بغداد، عىل أرشفوا حتى أيام
املركب من حوائجه نقل ثم الخانات، بعض يف مخزنًا واكرتى املدينة إىل وساعته وقته من
ل الدالَّ رآه فلما الثياب، من عليه ما َ غريَّ أصبح فلما الخان. يف ليلة وأقام وطلع إليه،
الدُّوَر عليه فعرض واسعة. مليحة تكون داًرا أريد فقال: يريد، ا وعمَّ حاجته عن سأله
الذهب من دينار ألف بمائة منه فاشرتاها الوزراء، لبعض كانت داٌر فأعجبته عنده التي
ثم الدار، إىل وحوائجه ماله جميع ونقل فيه نزل الذي الخان إىل عاد ثم الثمن، وأعطاه
ومن َخَدًما، واشرتى ذلك، وغري وفرش آنية من الدار إليه تحتاج ما وأخذ السوق إىل خرج
سنني، ثالث مدَة ورسور عيش ألذِّ يف زوجته مع مطمِئنٍّا وأقام للدار، صغريٌ عبٌد جملتها

منصوًرا. واآلخر ناًرصا أحدهما ى سمَّ بغالمني منها ُرِزق وقد
عىل ساَعْدنَه وكيف إليه، إحسانهن وتذكََّر البنات أخواته تذكََّر املدة هذه وبعد
وقماش حيل من شيئًا منها فاشرتى املدينة أسواق إىل وخرج إليهن فاشتاق مقصوده؛
فقال التحف، تلك اشرتاء سبب عن أمه فسألته يعِرْفنَه، وال قط مثله رأَيَْن ما ونقل نفيس
أنا الذي ورزقي جميل، كل معي فعْلَن الالتي أخواتي إىل أسافر أن عىل عزمت إني لها:
إن قريبًا وأعود وأنظرهن إليهن أسافر أن أريد فإني إيلَّ، وإحسانهن خريهن من فيه
تكونني كيف أمي يا اعلمي لها: فقال عيلَّ. تَِغْب ال ولدي، يا له: فقالت تعاىل. هللا شاء
تقع لئال عليه فاحريص األرض، يف مدفون صندوق يف الريش ثوبها وهذا زوجتي، مع
من كمًدا فأموت خرب عىل لهم أقع ال وأبقى ويروحون، وأوالدها هي وتطري فتأخذه عليه
الجان، ملك بنت أنها واعلمي لها، ذلك تذكري أن من أحذِّرك أني أمي يا واعلمي أجلهم،
َقْوِمها سيدُة أنها واعلمي ماًال، وال جنوًدا منه أكثر وال أبيها من أكرب الجان ملوك يف وما
أن من تمكِّنيها وال بنفسك أنت فاخدميها ا؛ جدٍّ النفس عزيزة فهي أبيها، عند ما وأعزُّ
، هبَّ إذا الهواء من عليها أخاف فإني حائط، من أو الطاقة من تطل أو الباب من تخرج
باهلل أعوذ أمه: فقالت أجلها. من روحي أقتل فأنا الدنيا، أمور من أمٌر عليها جرى وإذا
ساِفْر فيها؟ وأخالفك الوصية بهذه توصيني حتى مجنونة أنا هل ولدي، يا مخالفتك من
جرى بما وتُخِربك تعاىل هللا شاء إن وتنظرها خري تحرضيف وسوف نفًسا، وِطْب ولدي يا
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الطريق. مسافة غري تقعد ال ولدي يا ولكن مني، لها

املباح. الكالم عن
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زوجته عىل أمه وىصَّ البنات، إىل السفر أراد ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم ذلك. يعرفان ال وهما ألمه، كالَمه تسمع املقدَّر باألمر زوجته وكانت ذكرنا، ما حسب
من عرشين فحمل النجائب له فحرضت الطبل، ودقَّ املدينة خارج إىل وخرج قام حسنًا إن
اآلَخر وُعْمر سنًة، ولَديْه من واحٍد ُعْمر وكان وأوالده، وزوجته والدته وودَّع العراق تحف
يزل ولم أخواته، إىل وسافر ركب إنه ثم ثانيًا، وأوصاها والدته إىل رجع إنه ثم سنتني.
الحادي اليوم ويف أيام، عرشة مدَة وأوعار وسهول وجبال أودية يف ونهاًرا ليًال مسافًرا
به فرْحَن رأَيْنَه فلما إليهن، ه أحَرضَ الذي ومعه أخواته عىل ودخل القرص إىل وصل عرش
الهدية أخذن إنهن ثم وباطنه. ظاهره القرص زيَّنت فإنها أخته وأما بالسالمة، وهنَّأْنَه
منه ولَدْت أنها فأخربهن زوجته، وعن والدته عن وسأْلنَه العادة، مثل مقصورة يف وأنزلنه
البيت: هذا وأنشدت شديًدا فرًحا فرحت بخري طيبًا رأته ملا الصغرية أخته إن ثم ولدين.

َخ��َط��َر َم��ا َق��طُّ ُف��َؤاِدي ِف��ي َوَغ��يْ��ُرُك��ْم َخ��َط��َرْت ُك��لَّ��َم��ا َع��نْ��ُك��ْم ال��رِّي��َح َوأَْس��أَُل

وِغبْطة ورسور فرح يف وهو أَْشُهر، ثالثة مدَة والكرامة الضيافة يف عندهن أقام إنه ثم
فإنه وزوجته، أمه حديث من كان ما وأما حديثه، من كان ما هذا وقنص. وصيد وحبور
سبحان الثالث: اليوم يف لها وقالت أمه، مع وثانيًا يوًما زوجته أقامت حسن ساَفَر ملا
لها: وقالت لحالها أمه فرَّقت وبَكْت، الحمام؟ أدخل ما سنني ثالث معه أقعد هل هللا،
أما بخدمتك، يقوم كان حاًرضا كان فلو البلد، يف هو ما وزوجك غرباء هنا نحن بنتي، يا
فقالت البيت. حمام يف رأسك وأغسل املاء لك أسخن بنتي يا ولكن أحًدا، أعرف فال أنا
كانت وما السوق يف البيع طلبت كانت الجواري لبعض القوَل هذا قلِت لو سيدتي، يا لها:
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هللا. ويُسبِّحَن إليها يَنُظْرَن جميًعا النساءُ صار ثيابَها قلعت فلما

تقول وعقولهم غرية عندهم فإن معذورون، الرجال إن سيدتي يا ولكن عندكم، تقعد
سواء، كلهن ما سيدتي يا والنساء فاحشًة، تعمل ربما بيتها من خرَجْت إذا املرأة إن لهم:
يحرص أن يقدر وال أحٌد يغلبها ما يشءٍ، يف غرض لها كان إذا املرأة أن تعرفني وأنِت
ثم تختاره. ما كل تعمل أن من وال غريه، وال الحمام من يمنعها وال يصونها وال عليها
زوجها أمُّ لحالها ْت فرقَّ وغربتها، نفسها عىل تعدِّد وصارت نفسها، عىل ودعت بكت إنها
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إليها، يحتاجان التي الحمام حوائج وهيَّأَْت فقامت منه، بد ال قالته ما كل أن وعلمت
الحمام. إىل وراحت وأخذتها

عز هللا ويسبِّْحَن إليها ينظْرَن جميًعا النساء فصار ثيابهما، قلعتا الحمام دخلتا فلما
الحمام عىل النساء من جاز َمن كلُّ وصار البهية، الصورة من خلق فيما ْلَن ويتأمَّ وجل،
ينشق ال الحمام وصار عليها، النساء وازدحم ِذْكرها البلد يف وشاع عليها، ويتفرَّج يدخل
يف الحمام إىل حرض أنه العجيب األمر ذلك بسبب فاتفق فيه؛ الالتي النساء كثرة من
فرأت العوادة، تحفة لها يقال الرشيد هارون املؤمنني أمري جواري من جاريٌة اليوم ذلك
فأخربْنَها الخرب عن فسألت والبنات، النساء كثرة من ينشق ال والحمام زحمة يف النساء
وجمالها، ُحْسنها من عقلها َ فتحريَّ فيها، لت وتأمَّ إليها ونظرت عندها فجاءت ِبية، بالصَّ
صارت وإنما تغتسل ولم تدخل ولم امِلَالح، الصور من خلق ما عىل جالله جل هللا وسبَّحت
فزادت ثيابها، لبست وخرجت الغسل من ِبية الصَّ فرغت أن إىل ِبية الصَّ يف وباهتًة قاعدًة
النساء وصارت واملساند، البساط عىل قعدت الحرارة من خرجت فلما ُحْسنها. عىل ُحْسنًا
وخرجت الخليفة جارية العوادة تحفة فقامت وخرجت، إليهن فالتفتَْت إليها، ناظرات
وصلت حتى سائرة زالت وما الخليفة، قرص إىل ورجعت وودَّعتها بيتها عرفت حتى معها
سبب ما تحفة، يا زبيدة: السيدة فقالت يديها، بني األرض وقبَّلت زبيدة السيدة أيادي بني
يف وال الرجال يف مثلها رأيُت ما أعجوبة رأيُت سيدتي، يا فقالت: الحمام؟ يف إبطائك
فقالت: رأيس. غسلت ما إنني حتى تني، وحريَّ عقيل وأدهشت شغلتني التي وهي النساء،
كأنهما صغريان ولدان معها الحمام يف جاريًة رأيت سيدتي، يا قالت: تحفة؟ يا هي وما
بأرسها، الدنيا يف صورتها مثل وليس بعدها، وال قبلها ال مثلها، أحد رأى ما قمران
يوجد ال ألنه منه؛ وأخذها زوجها قتل املؤمنني أمري بها عرَّفِت إْن سيدتي يا نعمتك وحقِّ
حسن اسمه تاجر رجل زوجها إن فقالوا زوجها عن سألُت وقد النساء، من واحدة مثلها
باب بابان؛ له الذي الوزير بيت فرأيته بيتها، دخلت أن إىل الحمام من وتبعتُها البرصي،
املؤمنني أمري بها يسمع أن سيدتي يا أخاف وأنا الرب، جهة من وباب البحر جهة من
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بها. ج ويتزوَّ زوجها ويقتل الرشع فيخالف

املباح.
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البرصي حسن زوجة رأت ملا املؤمنني أمري جارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املؤمنني أمري بها يسمع أن أخاف إني سيدتي، يا قالت: زبيدة، للسيدة ُحْسنها ووصفت
هل تحفة، يا ويلك زبيدة: السيدة فقالت بها. ج ويتزوَّ زوجها ويقتل الرشع فيخالف
َع ْ الرشَّ ويخالف بدنياه دينه يبيع املؤمنني أمري أن والجمال الُحْسن من الجارية هذه بلَغْت
برضب أمرُت ذكرِت كما تكن لم فإن الصبية، هذه إىل النظر من يل بد ال وهللا ألجلها؟
ما السنة، أيام بعدد جاريًة وستني ثالثمائة املؤمنني أمري رساية يف إن فاجرة، يا عنقك
بأرسها بغداد يف وال وهللا ال سيدتي، يا فقالت: تذكرينها. التي بالصفات واحدة فيهن
دَعِت ذلك فعند مثَلها. وجل عزَّ هللا خَلَق وال العرب، يف وال العجم، يف وال بل مثلها،
إىل اذهْب مرسور، يا له: فقالت يَديْها، بني األرض وقبََّل فحرض بمرسور، زبيدة السيدة
هي هناك التي بالصبية َوائِْت الرب، عىل وباب البحر عىل باب ببابني؛ التي الوزير دار

والطاعة. السمع مرسور: فقال تُبِطئْ. وال برسعة عندها التي والعجوز وأوالدها
له فخرَجْت الباب فطرق الدار، باب إىل وصل حتى وسار يَديْها بني من خرج ثم
ففتَحِت املؤمنني. أمري خادم مرسور لها: فقال بالباب؟ َمْن وقالت: حسن، أم العجوز
زبيدة السيدة إن لها: فقال حاجته، عن وسألته عليه وسلَّمت عليها فسلََّم ودخل، الباب
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عمِّ العباس بني من السادس الرشيد هارون املؤمنني أمري زوجة القاسم بنت
فقالت ُحْسنها. وعن عنها أخَربْنَها النساء فإن وأوالدها، ابنِك وزوجة أنِت إليها تدعوِك
يأمرني ولم البلد، يف هو وما ولدي البنت وزوج غرباء، ناس نحن مرسور، يا حسن: أم
ولدي ويحرض أمر يجري أن أخاف وأنا تعاىل، هللا خلق من ألحٍد هي وال أنا بالخروج
لو سيدتي، يا مرسور: فقال نطيق. ال ما تكلِّفنا أالَّ مرسور يا إحسانك فمن روحه، فيقتل
فال وترجع، تنظرها أن السيدة مراُد وإنما الرواح، كلَّْفتُكم ما عليكم خوًفا هذا يف أن علمُت
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حسن أم قدرت فما تعاىل. هللا شاء إْن ساملني هنا إىل أردكم آخذكم وكما تندمي، تخالفي
وهو مرسور خلف وساروا وأوالدها، هي وأخرجتها ِبية الصَّ وهيَّأت فدخلت تخالفه، أن
بني األرض فقبَّلوا زبيدة؛ السيدة قدام أوَقَفهم حتى بهم فطلع الخليفة، قرص إىل قدامهم
عن تكشفني أََما زبيدة: السيدة لها فقالت الوجه، مستورة ِبيُة والصَّ لها، وَدَعْوا يديها
أفق يف البدر يُخِجل وجٍه عن وأسفَرْت يديها بني األرَض ِبية الصَّ فقبََّلِت ألنظره؟ وجهك
القرصمن وأضاء البرص، فيها ورسحت إليها شخصت زبيدة السيدة نظرتها فلما السماء،
كلُّ وصار القرص، يف َمن كلُّ وكذلك ُحْسنها، من زبيدة واندهَشْت وجهها، وضوء نورها

أحًدا. يكلَِّم أن يقدر ال مجنونًا رآها َمن
عىل معها وأجلستها صدرها إىل تْها وضمَّ الصبية وأوقفت قامت زبيدة السيدة إن ثم
امللبوس، أفخر من بدلًة لها يحرضوا بأن أمرت ثم القرص، يزيِّنوا أن وأمرت الرسير،
أعجبتِني إنك املالح، سيدة يا لها: وقالت إياهما الصبية وألبَسِت الجواهر، أنفس من وعقًدا
لو ريش ثوب يل سيدتي، يا الصبية: فقالت الذخائر؟ من عندك يشء أيُّ عيني، ومألت
َمن كلُّ بُحْسنه ويتحدث منه، تتعجبني ما الصنائع أحسن من َلرأيِت يديك بني لبستُه
منها. يل فاطلبيه زوجي أم عند هو قالت: هذا؟ ثوبك وأين فقالت: جيل. بعد جيًال يراه
حتى الريش بثوبها لها وتأتي تنزيل أن عندك بحياتي أمي، يا زبيدة: السيدة فقالت
رأينا هل كذَّابة، هذه سيدتي، يا العجوز: فقالت ثانيًا. وخذيه تعمله الذي عىل تفرِّجنا
للسيدة ِبية الصَّ فقالت للطيور. إال يكون ال فهذا الريش؟ من ثوب له النساء من أحًدا
يف التي الخزانة يف مدفون صندوق يف وهو ريش ثوب عندها يل سيدتي، يا وحياتك زبيدة:
وقالت وقيرص، كرسى خزائَن يساوي جوهر عقَد عنقها من زبيدة السيدة فقلَعِت الدار.
بذلك وتأتي تنزيل أن بحياتي لها: وقالت إياه وناولتها العقد. هذا خذي أمي، يا لها:
له تعرف وال الثوب هذا رأت ما أنها لها فحلفت ذلك. بعد وخذيه عليه، لنتفرَّج الثوب
فحرض مرسوًرا ونادت املفتاح، منها وأخذت العجوز عىل زبيدة السيدة فرصخت طريًقا،
وكذا، كذا بابها التي الخزانة وادخل وافتحها الدار، إىل واذهب املفتاح هذا ُخذْ له: فقالت
يدي. بني وأَْحِرضه فيه، الذي الريش الثوب وهات واكرسه، فأطلعه صندوق وسطها ويف
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وأعطته حسن أم من املفتاح أخذت ملا زبيدة السيدة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
واكرسه، الصندوق منها وأطلع الفالنية، الخزانة وافتح املفتاح هذا خذ له: وقالت ملرسور،
إنه ثم وطاعة. سمًعا قال: يدي. بني وأَْحِرضه فيه الذي الريش الثوب منه وأطلع
باكية وهي حسن أم العجوز معه فقامت وسار، زبيدة السيدة يد من املفتاح تناول
طلبت ِبية الصَّ تكن ولم معها، الحمام ورواحها الجارية مطاوعة عىل ندمانة العني
فدخل الخزانة، باب وفتحت ومرسور هي دخلت العجوز إن ثم مكيدًة. إال الحمام
السيدة إىل به وأتى فوطة، يف معه ه ولفَّ الريش القميص منه وأخَرَج الصندوق وأخَرَج
هل لها: وقالت لها ناوَلتْه ثم صناعته، ُحْسن من بَْت تعجَّ وقد وقلَّبَتْه فأخذته زبيدة،
وهي منها وأخذته إليه يَدها ِبية الصَّ ومدت سيدتي. يا نعم قالت: الريش؟ ثوبك هذا
ريشة، منه يَِضْع ولم عليها، كان كما صحيًحا فرأته َدتْه تفقَّ الصبية إن ثم فرحانة.
يف أوالدها وأخذت وفتحته، القميص وأخذت زبيدة السيدة جنب من وقامت به ففرحت
من زبيدة السيدة بَِت فتعجَّ وجل؛ عز هللا بقدرة طرية وصارت فيه، واندرجت حضنها
تمايلت الصبية إن ثم فعلها. من يتعجبون الجميع وصار حرض، َمن كلُّ وكذلك ذلك،
لهم قالت ثم فعلها، من بوا وتعجَّ الحارضون لها شخص وقد ولعبت، ورقصت ْت وتمشَّ
امِلَالح، سيدة يا نعم الحارضون: لها فقال مليح؟ هذا هل سادتي، يا فصيح: بلسان
وفتحت سادتي. يا منه أحسن أعمله الذي وهذا لهم: قالت ثم مليح. فعلِته ما كل
إليها فنظروا القاعة سطح عىل ووقفت القبة، فوق وصارت بأوالدها وطارت أجنحتها
الصبية إن ثم . قطُّ رأيناها ما مليحة غريبة صنعة هذه إن وهللا لها: وقالوا باألحداق،
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هذه وأنشدت ساداتي. يا اسمعوا وقالت: َحَسنًا، تذكََّرْت بالدها إىل تطري أن أراَدْت ملا
األبيات:

َف��رَّاَرا ُم��ْس��ِرًع��ا اْل��َح��بَ��اِئ��ِب نَ��ْح��َو َوَس��اَر يَ��اِر ال��دِّ ِذي َع��ْن َخ��َال َم��ْن يَ��ا
أَْك��َداَرا يَ��ُك��ْن َل��ْم ِم��نْ��ُك��ْم َواْل��َع��يْ��ُش بَ��يْ��نَ��ُك��ْم نَ��ِع��ي��ٍم ِف��ي أَنِّ��ي أَتَ��ُظ��نُّ
َم��َزاَرا َوَش��طَّ ِس��ْج��ِن��ي اْل��َه��َوى َج��َع��َل اْل��َه��َوى َش��َرِك ِف��ي َوِص��ْرُت أُِس��ْرُت ��ا َل��مَّ
��اَرا اْل��َق��هَّ اْل��َواِح��َد ِف��ي��ِه أَدُْع َل��ْم أَنَّ��ِن��ي ��َن تَ��يَ��قَّ ثَ��ْوِب��ي اْخ��تَ��َف��ى ��ا َل��مَّ
َوَج��اَر َع��َل��يَّ وََع��َدا َم��ْخ��دٍَع ِف��ي ِب��ِح��َف��اِظ��ِه ��ُه أُمَّ يُ��وِص��ي َص��اَر َق��ْد
ِم��ْدَراَرا َزاِئ��ًدا َخ��يْ��ًرا َوَرَج��ْوُت َح��ِف��ْظ��تُ��ُه ثُ��مَّ َق��الُ��وُه َم��ا َف��َس��ِم��ْع��ُت
َح��يَ��اَرى اْل��ُع��ُق��وُل ِف��يَّ َغ��َدْت َح��تَّ��ى َوِس��ي��َل��ًة َك��اَن ��اَم اْل��َح��مَّ َف��َرَواِح��َي
َويَ��َس��اَرا يَ��ْم��نَ��ًة َش��اَه��َدتْ��ِن��ي إِذْ ِل��بَ��ْه��َج��ِت��ي ال��رَِّش��ي��ِد ِع��ْرُس ��بَ��ْت َوتَ��َع��جَّ
َف��َخ��اَرا اْل��َع��ِل��يِّ ال��رِّي��ِش ِم��َن ثَ��ْوبً��ا ِل��ي إِنَّ اْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة اْم��َرأََة يَ��ا نَ��اَديْ��ُت
اْألَْك��َداَرا ُد َوتُ��بَ��دِّ اْل��َع��نَ��ا تَ��ْم��ُح��و َع��َج��اِئ��بً��ا تَ��نْ��ُظ��ِري��َن َف��ْوِق��ي َك��اَن َل��ْو
َداَرى َق��ْد الَّ��ِذي َداِر ِف��ي َف��أََج��بْ��ُت ذَا أَيْ��َن اْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة ِع��ْرُس َف��اْس��تَ��ْف��َس��َرْت
اْألَنْ��َواَرا أَْش��َرَق َق��ْد ِب��ِه َوإِذَا َل��َه��ا ��َرُه َوَح��ضَّ َم��ْس��ُروٌر َف��انْ��َق��ضَّ
َواْألَْزَراَرا اْل��َج��يْ��َب ِم��نْ��ُه َوَرأَيْ��ُت َوَف��تَ��ْح��تُ��ُه ��ِه َك��فِّ ِم��ْن َف��أََخ��ذْتُ��ُه
ِف��َراَرا َوِط��ْرُت أَْج��ِن��َح��ِت��ي َوَف��َرْدُت َم��ِع��ي أَْوَالِدي ثُ��مَّ ِف��ي��ِه َف��َدَخ��ْل��ُت
َداَرا َف��ْل��يُ��َف��اِرْق َوْص��ِل��ي َح��بَّ إِْن أَتَ��ى إِذَا أَْخ��ِب��ِري��ِه َزْوِج��ي أُمَّ يَ��ا

بُحْسنك نتمىلَّ حتى عندنا تنزلني أََما زبيدة: السيدة لها قالت شعرها من فرَغْت فلما
فات. ما يرجع أن هيهات قالت: والصباحة! الفصاحة أعطاك َمن فسبحان امِلَالح؟ سيدة يا
جاء فإذا توحشينني، إنك حسن، أم يا سيدتي يا وهللا املسكني: الحزين حسن ألم قالت ثم
واألشواق، املحبة أرياح وهزَّتْه والتالق، الُقْرَب واشتهى الفراق، أيام عليه وطالت ولدك
ذلك حسن أم رأت فلما بالدها، وطلبت وأوالدها هي طارت ثم واق. جزائر إىل َفْليَِجئْني
زبيدة: السيدة لها قالت أفاقت فلما عليها، ُغِيش حتى وانتحبت وجهها ولطمت بكت
أتعرَّض كنُت ما به أخربتِني كنِت ولو يجري، هذا أن أعرف كنُت ما الحاجة، سيدتي يا
ما الصفة هذه عىل أنها عرفُت ولو الوقت، هذا يف إال الطيَّارة الجن من أنها عرفُت وما لِك،
يف اجعليني سيدتي يا ولكن أوالدها، تأخذ أخليها كنُت وال الثوب، لبس من مكَّنْتُها كنُت
الخالفة، قرص من خرجت ثم . ِحلٍّ يف أنِت حيلًة: يدها يف وجَدْت وما العجوز، فقالت . ِحلٍّ

244



٧٩٦ الليلة كانت فلما

أفاقت فلما عليها، ُغِيش حتى وجهها عىل تلطم وصارت بيتها، دخلت حتى سائرة تََزْل ولم
األبيات: هذه فأنشدت ولدها، رؤية وإىل أوالدها وإىل ِبية الصَّ إىل استوحشت غشيتها من

اْألَْوَط��اِن َع��ِن ِل��بُ��ْع��ِدُك��ُم أََس��ًف��ا أَبْ��َك��اِن��ي ِب��َع��اُدُك��ْم اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم
أَْج��َف��اِن��ي ِب��اْل��بُ��َك��ا َح َق��رَّ َوال��دَّْم��ُع ِب��ُح��ْرَق��ٍة اْل��ِف��َراِق أََل��ِم ِم��ْن نَ��اَديْ��ُت
ِك��تْ��َم��اِن��ي ِف��َراُق��ُك��ْم أََزاَل َف��َل��َق��ْد َع��ْوَدٍة ِم��ْن َل��نَ��ا َف��َه��ْل اْل��ِف��َراُق َه��ذَا
َزَم��اِن��ي يَ��ُع��وُد َع��اُدوا إِْن َف��َل��َع��لَّ اْل��َوَف��ا ُح��ْس��ِن إَِل��ى َع��اُدوا َل��يْ��تَ��ُه��ْم يَ��ا

وأطراف الليل آناءَ بالبكاء عليها وأقبلت قبور، ثالثة البيت يف وحفرت قامت ثم
األبيات: هذه أنشدت والحزن، والشوق القلق بها وزاد ولدها غيبة طالت وحني النهار،

��ُك��وِن َوال��سُّ اْل��َخ��َواِف��ِق ِف��ي َوِذْك��ُرَك اْل��ُج��ُف��وِن َط��اِب��َق��ِة بَ��يْ��َن َخ��يَ��الُ��َك
اْل��ُغ��ُص��وِن ثَ��َم��ِر ِف��ي اْل��َم��اءِ َك��َج��ْرِي ِم��نِّ��ي اْل��َع��ْظ��ِم ِف��ي َج��َرى َق��ْد َوُح��بُّ��َك
ُش��ُج��ونِ��ي ِف��ي اْل��َع��َواِذُل َوتَ��ْع��ِذُرنِ��ي َص��ْدِري يَ��ِض��ي��ُق أََراَك َال َويَ��ْوٌم
ُج��نُ��ونِ��ي َم��َح��بَّ��ِت��ِه َع��َل��ى َوَزاَد َه��َواُه تَ��َم��لَّ��َك��ِن��ي َق��ْد َم��ْن أَيَ��ا
اْل��َم��نُ��وِن َريْ��َب أَذَاَق��ِن��ي َه��َواَك َرِح��ي��ًم��ا َوُك��ْن ِف��يَّ ال��رَّْح��َم��َن َخ��ِف
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النهار وأطراف الليل آناء تبكي صارت حسن أم أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حسن، ولدها أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا وأوالده. وزوجته ولدها لفراق
له ْزَن جهَّ ذلك بعد ثم أشهر، ثالثة عندهن يقيم أن عليه حلفن البنات إىل وصل ملا فإنه
الزاد من له وهيَّأَْن الفضة، من وخمسة الذهب، من خمسة أحمال؛ عرشة له وهيَّأَْن املال
أجل من عناقه عىل فأقبْلَن يرجْعَن، أن عليهن فحلف معه، وخرْجَن ْرنَه وسفَّ واحًدا، حمًال
هذين وأنشدت عليها، ُغِيشَ حتى وبَكْت وعانََقتْه الصغرية البنت إليه فتقدَّمت التوديع،

البيتني:

ُك��نَّ��ا َك��َم��ا َونَ��بْ��َق��ى اْل��ِف��ْرَق��ِة َع��َل��ى َونَ��ْق��ِض��ي ِب��ُق��ْرِب��ُك��ْم اْل��ِف��َراِق نَ��اُر تَ��نْ��َط��ِف��ي َم��تَ��ى
َوْه��نَ��ا َس��اَدِت��ي يَ��ا ال��تَّ��ْوِدي��ُع َزاَدِن��ي َوَق��ْد َوَض��رَّنِ��ي اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم َراَع��ِن��ي َل��َق��ْد

البيتني: هذين وأنشدت وعانقته، الثانية البنت تقدَّمت ثم

ال��نَّ��ِدي��ِم َف��ْق��َد يُ��ْش��ِب��ُه َوَف��ْق��ُدَك اْل��َح��يَ��اِة َوَداِع ِم��ثْ��ُل َوَداُع��َك
ال��نَّ��ِع��ي��ِم أَْرُض ِع��نْ��ِدي َوُق��ْربُ��َك ُم��ْه��َج��ِت��ي َك��َوْت نَ��اٌر َوبُ��ْع��ُدَك

البيتني: هذين وأنشدت وعانقته، الثالثة تقدَّمت ثم

َق��ِب��ي��ِح ِل��َوْج��ٍه َوَال َم��َالٍل َع��ْن اْف��تَ��َرْق��نَ��ا يَ��ْوَم اْل��َوَداَع تَ��َرْك��نَ��ا َم��ا
ُروِح��ي أَُودَِّع أَْن أَْخ��تَ��اُر َك��يْ��َف َق��ْط��ًع��ا اْل��َح��ِق��ي��َق��ِة َع��َل��ى ُروِح��ي أَنْ��َت
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البيتني: هذين وأنشدت وعانقته، الرابعة البنت تقدَّمت ثم

ُم��َودِِّع��ي إَِل��يَّ ِب��ِه أََس��رَّ ��ا َل��مَّ ِف��َراِق��ِه َح��ِدي��ُث إِالَّ يُ��بْ��ِك��ِن��ي َل��ْم
َم��ْدَم��ِع��ي ِم��ْن أَْج��َريْ��تَ��ُه َم��ْس��َم��ِع��ي ِف��ي أَْوَدْع��تَ��ُه الَّ��ِذي اْل��َق��ْوُل ذَِل��َك ُه��َو

البيتني: هذين وأنشدت وعانقته، الخامسة البنت تقدَّمت ثم

ُم��ْرتَ��َح��ِل تَ��ْوِدي��َع أَُودَِّع��ُك��ْم َك��يْ��َم��ا َج��َل��ٌد ِل��ي َل��يْ��َس َف��َع��نْ��ُك��ْم تَ��ْرَح��َل��نَّ َال
َط��َل��ِل َع��َل��ى أُذِْري َم��ا ال��دَّْم��ِع ِم��َن َوَال ِب��ِه اْل��ِف��َراَق أَْل��َق��ى َم��ا ��بْ��ِر ال��صَّ ِم��َن َوَال

البيتني: هذين وأنشدت وعانقته، السادسة البنت تقدَّمت ثم

نَ��ْه��بَ��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي يَ��نْ��َه��ُب ��ْوُق َوال��شَّ ِب��ِه��ْم ��ِف��ي��ُن ال��سَّ َس��اَر ُم��ذْ ُق��ْل��ُت َق��ْد
َغ��ْص��بَ��ا َس��ِف��ي��نَ��ٍة ُك��لَّ َألََخ��ذُْت ِب��ِه أَُص��وُل ُم��ْل��ٌك ِل��ي َك��اَن َل��ْو

البيتني: هذين وأنشدت وعانقته، السابعة البنت تقدَّمت ثم

اْل��ِب��َع��اُد يَ��ُه��وَل��نَّ��َك َوَال َف��اْص��ِب��ْر اْل��َوَداَع َرأَيْ��َت إِذَا
َع��اُدوا اْل��َوَداَع َه��َج��ْرَت َف��ِإْن َق��ِري��ٍب َع��ْن اْل��َع��ْوَد ��ِب تَ��َرقَّ

األبيات: هذه وأنَشَد فراقهم، بسبب عليه ُغِيش أن إىل وبكى ودَّعهن حسنًا إن ثم

أَْدُم��ِع��ي ِم��ْن ُع��ُق��وَدَه��ا نَ��َظ��ْم��ُت ُدَرًرا َس��َواِم��ِح��ي اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم َج��َرْت َوَل��َق��ْد
َم��ِع��ي َق��ْل��ِب��ي َوَال َص��بْ��ًرا َوَال َج��َل��ًدا أَِج��ْد َف��َل��ْم ال��رَِّك��اِب َح��اِدي ِب��ِه��ْم َوَح��َدا
َواْألَْربُ��ِع َم��َع��اِه��ِدي أُنْ��َس َوتَ��َرْك��ُت ِب��َح��ْس��َرٍة انْ��ثَ��نَ��يْ��ُت ثُ��مَّ َودَّْع��تُ��ُه��ْم
ِب��َم��ْرِج��ِع��ي أََراَك أَنِّ��ي ِس��َوى نَ��ْف��ِس��ي تَ��ِط��ْب َوَل��ْم ال��طَّ��ِري��ُق َدرَّ َال َف��َرَج��ْع��ُت
يَ��ِع��ي َوَال أَُق��وَل أَْن ِل��َق��ْل��ِب��َك َح��اَش��ى اْل��َه��َوى ِألَْخ��بَ��اِر أَنْ��ِص��ْت َص��اِح��ِب��ي يَ��ا
تَ��ْط��َم��ِع��ي َال اْل��بَ��َق��ا َوِف��ي اْل��َح��يَ��اِة ِط��ي��َب َف��َف��اِرِق��ي َف��اَرْق��ِت��ِه��نَّ ُم��ذْ نَ��ْف��ُس يَ��ا

الخالفة وحرم السالم دار بغداد إىل وصل حتى ونهاًرا ليًال املسري يف َجدَّ إنه ثم
فرآها عليها، ليسلِّم والدته عىل الدار فدخل سفره، بعد جرى بالذي يَْدِر ولم العباسية،
صارت حتى والعويل، والبكاء والسهر النوح كثرة من عظمها ورقَّ جسمها انتحل قد
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تلك عىل رآها فلما إليها، َم وتقدَّ النجائب فرصف الكالم، تردَّ أن تقدر ولم الخالل، مثل
يف نظر إنه ثم أثًرا، لهم يجد فلم أوالده، وعىل زوجته عىل وفتََّش الدار يف قام الحالة
أنها عرف ذلك فعند الثوب؛ فيه يجد ولم مفتوًحا، والصندوق مفتوحة فوجدها الخزانة
قد فرآها أمه إىل فرجع معها، أوالدها وأخذت وطارت، وأخذته الريش الثوب من تمكَّنت
أجرك هللا عظََّم ولدي، يا وقالت: فبكت أوالده، وعن زوجته عن فسألها غشيتها، من أفاقت
عليه، َمْغِشيٍّا وخرَّ عظيمة، رصخًة رصخ أمه كالم سمع فلما الثالثة. قبورهم وهذه فيهم،
من يئست وقد غمها، عىل ا غمٍّ أمه فازدادت الظهر، إىل النهار أول من كذلك واستمر
إنه ثم ًا، متحريِّ الدار يف دائًرا وصار ثيابه وشقَّ وجهه، عىل ولطم بكى أفاق فلما حياته،

البيتني: هذين أنشد

َوَم��يْ��ُت َح��يٌّ ِب��ال��نَّ��َوى َع َوُروِّ َق��بْ��ِل��ي ال��نَّ��اُس اْل��ِف��َراِق أََل��َم َش��َك��ا
َرأَيْ��ُت َوَال َس��ِم��ْع��ُت َال َف��ِإنِّ��ي ُض��لُ��وِع��ي ��ْت َض��مَّ َم��ا ِم��ثْ��ُل ��ا َوأَمَّ

بحقيقة تُعِلميني لم إْن لها: وقال أمه إىل وجاء وَسلَّه، سيفه أخذ شعره من فرغ فلما
ثم أخربك. وأنا ذلك تفعل ال ولدي، يا له: فقالت روحي. وقتلُت عنقِك رضبُت الحال
جانبها إىل وجلس سيفه أغَمَد فلما جرى. بالذي ثَك أحدِّ حتى واقعْد سيفك أغِمْد له: قالت
طلب عىل بَكْت رأيتها أني لوال ولدي، يا له: وقالت آِخرها، إىل أولها من القصة عليه أعادت
ولوال إليه، بها ذهبت كنُت ما عيلَّ، فتغضب إليك وتشكو تجيء أن منك وخفُت ام، الحمَّ
كنُت ولو الثوب، أخرجت كنُت ما قهًرا املفتاح مني وأخذت عيلَّ غضبت زبيدة السيدة أن
أخذته الثوب لها أحرضوا فلما يد، تطاولها ال الخالفة يد أن تعرف أنت ولدي، ويا أموت.
أوالدها وأخذت ففرحت يشءٌ، يُِصبْه لم فوجدته يشء، منه ُفِقد أنه تظن وكانت وقلَّبته
عليها ما كلَّ زبيدة السيدة لها قلعت بعدما الريش الثوب ولبست وسطها، يف تْهم وشدَّ
القرص يف ومشت طرية، وصارت انتفضت الريش الثوب لبست فلما ولجمالها، لها إكراًما
وبعد القرص، فوق وصارت طارت ثم وجمالها، ُحْسنها من ويتعجبون إليها ينظرون وهم
مني الُقْرَب واشتهى الفراق، ليايل عليه وطالت ولدك جاء إذا يل: وقالت إيلَّ نظرت ذلك
كان ما هذا واق. جزائر إىل ويذهب وطنه َفْليفاِرْق واألشواق، املحبة أرياح وهزَّتْه والتالق،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك غيبتك. يف حديثها من
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فعَلْت ما جميع له حَكْت حني أمه كالم سمع ملا حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
آِخر إىل كذلك يزل ولم عليه، َمْغِشيٍّا ووقع عظيمة رصخة رصخ طارت، وقتما زوجته
تبكي أمه فقعدت الحية، مثل األرض عىل يتقلَّب وصار وجهه عىل لطم أفاق فلما النهار،
األبيات: هذه وأنشد عظيًما بكاءً بكى غشيته من أفاق فلما الليل، نصف إىل رأسه عند

تَ��ْرَح��ُم��ونَ��ُه اْل��َج��َف��ا بَ��ْع��َد َل��َع��لَّ��ُك��ُم تَ��ْه��ُج��ُرونَ��ُه الَّ��ِذي َح��اَل َوانْ��ُظ��ُروا ِق��ُف��وا
تَ��ْع��ِرُف��ونَ��ُه َال َوال��ل��ِه َك��أَنَّ��ُك��ُم ِل��َس��ْق��ِم��ِه تُ��نْ��ِك��ُروُه تَ��نْ��ُظ��ُروُه َف��ِإْن
أَِن��ي��نَ��ُه إِالَّ اْألَْم��َواِت ِم��َن يُ��َع��دُّ َه��َواُك��ُم ِف��ي َم��يِّ��ٌت إِالَّ ُه��َو َوَم��ا
ُدونَ��ُه َواْل��َم��ْوُت اْل��ُم��ْش��تَ��اِق َع��َل��ى يَ��ِع��زُّ َه��يِّ��ٌن ال��تَّ��َف��رَُّق أَنَّ تَ��ْح��َس��بُ��وا َوَال

خمسة مدة وينتحب ويبكي وينوح البيت، يف يدور وجعل قام شعره من فرغ فلما
يسكت أن عليه وأقسمت وحلَّفته أمه إليه فقامت رشابًا، وال طعاًما فيها يَذُْق ولم أيام،
منها يسمع ال وهو تُْسِليه وأمه وينتحب يبكي زال وما كالمها، يقبل ال وهو البكاء، من

األبيات: هذه أنشد ثم شيئًا،

اْل��ِع��ي��ِن ال��ظِّ��بَ��اءِ ِش��يَ��ُم َه��ِذِه أَْم َق��ِري��ِن ُك��لِّ ُودُّ يُ��َج��اَزى أََك��ذَا
ال��زَّْرُج��وِن َح��انَ��ُة أَْو َم��نْ��ُض��وَض��ٌة ِش��َف��اِه��ِه��ْم بَ��يْ��َن ال��نَّ��ْح��ِل بُ��يُ��وُت أََف��َم��ا
َح��ِزي��ِن ُك��لِّ ُروُح ��ي ال��تَّ��أَسِّ إِنَّ اْل��َه��َوى َق��تَ��َل َم��ْن َح��ِدي��َث َع��َل��يَّ ��وا ُق��صُّ
َم��ْك��نُ��وِن لُ��ْؤلُ��ٍؤ ِم��ْن َح��َص��بْ��اُؤُه َم��ْوِرٌد اْل��ُم��َص��لَّ��ى ذَيَّ��اِك َوَوَراءَ



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

َج��يْ��ُروِن َع��َل��ى َح��يٍّ��ا بَ��اِرٍق ِم��ْن َرأَْت َم��ا اْل��يَ��َم��اَم��ِة َزْرَق��اءَ ُك��نْ��ُت َل��ْو
يَ��ِم��ي��ِن َوذَاَت ِب��َه��ا ��َم��اِل ال��شِّ ذَاَت ُم��َق��لِّ��بً��ا اْل��ُف��َج��اَج ِب��َع��يْ��نَ��يْ��َك تَ��ْرِم��ي

زوجته فرأى عيناه أغَفْت إنه ثم الصباح، إىل يبكي الحالة هذه عىل حسن زال وما
البيتني: هذين وأنشد صارخ وهو نومه من فقام تبكي، وهي حزينًة

َم��ْوِض��ِع أَْش��َرَف اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َل��ُه َج��َع��ْل��ُت َس��اَع��ًة يَ��بْ��َرُح َل��يْ��َس ِع��نْ��ِدي َخ��يَ��الُ��ِك
��ِع أَتَ��َه��جَّ َل��ْم ال��طَّ��يْ��ِف َخ��يَ��اُل َوَل��ْوَال َل��ْح��َظ��ًة ِع��ْش��ُت َم��ا اْل��َوْص��ِل َرَج��اءُ َوَل��ْوَال

ساهر القلب، حزيَن العني، باكَي يزل ولم وبكاؤه، نحيبه زاد الصباح أصبح فلما
خطر الشهر ذلك مىض فلما كامل، شهر مدة الحالة هذه عىل واستمر األكل، قليل الليل،
النجائب فأحَرضَ حصولها، من قصده عىل يساِعْدنَه أن ألجل أخواته إىل يسافر أنه بباله
وأودََع البيت عىل والدته أوىص ثم منها، واحدة وركب العراق تحف من هجينًة َل حمَّ ثم
عندهن يجد أن لعله أخواته إىل ًها متوجِّ سار ثم الدار، يف أبقاه قليًال إال حوائجه جميع
السحاب، جبل يف البنات قرص إىل وصل حتى سائًرا يزل ولم زوجته. اجتماع عىل مساعدة
ما أخانا، يا له: وقلن بالسالمة، وهنَّأْنَه بها فَفِرْحَن الهدايا، إليهن َم قدَّ عليهن دخل فلما

األبيات: هذه وأنَشَد فبكى شهرين؟ غري لك وما برسعة، مجيئك سبب

َوِط��ي��ِب��َه��ا ِب��اْل��َح��يَ��اِة تَ��تَ��َه��نَّ��ى َف��َال َح��ِب��ي��ِب��َه��ا ِل��َف��ْق��ِد ِف��ْك��ٍر ِف��ي ال��نَّ��ْف��َس أََرى
َط��ِب��ي��ِب��َه��ا َغ��يْ��ُر اْألَْس��َق��اَم يُ��بْ��ِرئُ َوَه��ْل ِط��بُّ��ِه يُ��ْع��َرُف َل��يْ��َس َداءٌ َس��َق��اِم��َي
ُه��بُ��وِب��َه��ا ِع��نْ��َد ال��رِّي��َح َع��نْ��َك أَُس��اِئ��ُل تَ��َرْك��تَ��ِن��ي اْل��َم��نَ��اِم ِط��ي��َب َم��اِن��ِع��ي َف��يَ��ا
ِل��َص��ِب��ي��ِب��َه��ا ُم��ْق��َل��ِت��ي تَ��ْدُع��و َم��َح��اِس��َن َح��َوى َوَق��ْد َح��ِب��ي��ِب��ي ِم��ْن َع��ْه��ٍد َق��ِري��بَ��ُة
ِب��ِط��ي��ِب��َه��ا اْل��ُق��لُ��وَب تُ��ْح��ِي��ي نَ��ْف��َح��ٌة َع��َس��ى ِب��أَْرِض��ِه اْل��ُم��ِل��مُّ ��ْخ��ُص ال��شَّ أَيُّ��َه��ا َف��يَ��ا

حوله البنات وقعدت عليه، َمْغِشيٍّا وخرَّ عظيمة رصخة رصخ شعره من فرغ فلما
البيتني: هذين أنشد أفاق فلما غشيته، من أفاق حتى عليه يبكني

َغ��يُ��وُر َوال��زََّم��اُن ِب��ِح��بِّ��ي َويَ��أِْت��ي ِع��نَ��انَ��ُه يَ��ْل��ِوي ال��دَّْه��َر َوَل��َع��لَّ َع��َس��ى
أُُم��وُر اْألُُم��وِر بَ��ْع��ِد ِم��ْن َوتَ��ْح��ُص��ُل َح��َواِئ��ِج��ي َف��تُ��ْق��َض��ى َدْه��ِري َويُ��ْس��ِع��ُدِن��ي
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البيتني: هذين أنشد أفاق فلما عليه، ُغِيش حتى بكى شعره من فرغ فلما

َراِض اْل��َه��َوى ِف��ي َف��ِإنِّ��ي َراٍض أَنْ��َت َه��ْل َوأَْم��َراِض��ي َس��ْق��ِم��ي ُم��نْ��تَ��َه��ى يَ��ا ِب��ال��ل��ِه
اْل��َم��اِض��ي َه��ْج��ِرِك ِم��ْن َواْرَح��ِم��ي َف��َواِص��ِل��ي َس��بَ��ٍب َوَال ذَنْ��ٍب ِب��َال أَتَ��ْه��ُج��ِري��َن

األبيات: هذه أنشد أفاق فلما عليه، ُغِيش حتى بكى شعره من فرغ فلما

تَ��ُج��وُد اْل��َم��ُص��وِن ْم��ِع ِب��ال��دَّ َواْل��َع��يْ��ُن ال��تَّ��ْس��ِه��ي��َد َوَواَص��َل اْل��َم��نَ��اَم َه��َج��َر
َويَ��ِزي��ُد اْل��َم��َدى ُط��وِل َع��َل��ى يَ��ْربُ��و َص��بَ��ابَ��ًة َك��اْل��َع��ِق��ي��ِق ِب��َدْم��ٍع تَ��بْ��ِك��ي
َوُق��وُد ��لُ��وِع ال��ضُّ بَ��يْ��َن َل��َه��ا نَ��اًرا اْل��َه��َوى أَْه��َل يَ��ا ��ْوُق ال��شَّ إَِل��يَّ أَْه��َدى
َوُرُع��وُد بَ��اِرٌق َوِف��ي��َه��ا إِالَّ َدْم��َع��ٌة ِل��ي تَ��ِف��ْض َل��ْم ذََك��ْرتُ��ِك َوإِذَا

األبيات: هذه أنشد غشيته من أفاق فلما عليه، ُغِيش حتى بكى شعره من فرغ فلما

ِم��نَّ��ا ُودُُّك��ْم َك��ْم��ا ِم��نْ��ُك��ْم نَ��ا ُودُّ َوَه��ْل ُدنَّ��ا َك��َم��ا ُدنْ��تُ��ْم َوال��تَّ��بْ��ِري��ِح اْل��ِع��ْش��ِق أَِف��ي
ِم��نَّ��ا اْل��َه��َوى يُ��ِري��ُد َم��ا ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت َف��يَ��ا أََم��رَُّه َم��ا اْل��َه��َوى ال��ل��ُه َق��اتَ��َل أََال
ُك��نَّ��ا أَيْ��نَ��َم��ا أَبْ��َص��اِرنَ��ا ِف��ي تَ��َم��ثَّ��ُل ال��نَّ��َوى َش��طَّ��ِت إِْن اْل��َح��ْس��نَ��اءُ ُوُج��وُه��ُك��ُم
َغ��نَّ��ى إِذَا اْل��َح��َم��اِم َص��ْوُت َويُ��ْط��ِربُ��ِن��ي َح��يِّ��ُك��ْم ِب��تَ��ذَْك��اِر َم��ْش��ُغ��وٌل َف��َق��ْل��ِب��َي
ُح��ْزنَ��ا َوأَْص��َح��بْ��تَ��ِن��ي َش��ْوًق��ا ِزْدتَ��ِن��ي َل��َق��ْد أَِل��ي��َف��ُه يَ��ْدُع��و بَ��اَت َح��َم��اًم��ا يَ��ا أََال
َع��نَّ��ا ِب��ُرْؤيَ��ِت��ِه��ْم َغ��ابُ��وا َس��اَدٍة َع��َل��ى اْل��بُ��َك��ا ِم��َن تَ��َم��لُّ َال ُج��ُف��ونِ��ي تَ��َرْك��َت
َج��نَّ َق��ْد َوال��لَّ��يْ��ُل ال��لَّ��يْ��ِل ِف��ي َوأَْش��تَ��اُق��ُه��ْم َوَس��اَع��ٍة َوْق��ٍت ُك��لَّ إَِل��يْ��ِه��ْم أَِح��نُّ

ولطمت فرصخت عليه، َمْغِشيٍّا راقًدا فرأته إليه خرَجْت أختُه، كالَمه سمَعْت فلما
وبكني به فاحتْطَن عليه، َمْغِشيٍّا راقًدا حسنًا فرأيَْن إليها، فخرْجَن أخواتها فسمعها وجهها،
فسألنه والغرام، والشوق والهيام الَوْجد من به حلَّ ما رأينه حني عليهن يَْخَف ولم عليه،
معها، أوالدها وأخذت زوجته طارت حيث غيابه يف له جرى بما وأخربهن فبكى حاله، عن
لوالدتي: قالت إنها أخواتي يا قال: راحت، عندما قالت الذي عن وسأْلنَه عليها فَحِزنَّ
أرياح وهزَّتْه والتالق، مني الُقْرَب واشتهى الفراق، ليايل عليه وطالت جاء إذا لولدك قويل
وصارت وتذكَّْرَن، تغامْزَن كالمه سمعن فلما واق. جزائر إىل َفْليَِجئني واألشواق، املحبة
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وبعد ساعة، األرض إىل برءوسهن أطرْقَن ثم ينظرهن، وحسن أختها إىل تنظر واحدة كل
السماء، إىل يَدَك امُدْد له: قلن ثم العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول ال وقلن: رفْعنَها ذلك
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك زوجتك. إىل تصل السماء إىل وصلت فإْن

املباح.
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وصَلْت فإْن السماء، إىل يدك امُدْد لحسن: قلَن ملا البنات أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وأنَشَد ثيابه، بلت حتى املطر مثل خديه عىل دموعه جَرْت وأوالدك. زوجتك إىل تصل إليها

األبيات: هذه

اْألََرُق أَْق��بَ��َل ��ا َل��مَّ ��بْ��ُر ال��صَّ َوَف��اَرَق َواْل��َح��َدُق اْل��ُح��ْم��ُر اْل��ُخ��ُدوُد َه��يَّ��َج��تْ��ِن��ي َق��ْد
َرَم��ُق اْل��َوَرى ِألَبْ��َص��اِر ِم��نْ��ُه يَ��بْ��َق َل��ْم َج��َس��ِدي ِب��اْل��َج��َف��ا أََض��نَ��ْت نَ��َواِع��ُم ِب��ي��ٌض
َع��ِل��ُق��وا اْألَْولِ��يَ��ا رَآَه��ا َل��ْو بَ��ْه��َج��ٍة َع��ْن َس��َف��َرْت ال��نَّ��َق��ا َك��ِغ��ْزَالِن تَ��ِم��ي��ُس ُح��وٌر
َواْل��َق��َل��ُق ��مُّ ال��هَّ َع��َراِن��ي ِب��ِع��ْش��ِق��ِه��نَّ َس��َم��ٍر ِف��ي ال��رَّْوِض نَ��ِس��ي��ِم ِم��ثْ��َل يَ��ْم��ِش��ي��َن
يَ��ْح��تَ��ِرُق ال��نِّ��ي��َراِن ِب��َل��َظ��ى َل��َه��ا َق��ْل��ِب��ي ِب��َغ��اِن��يَ��ٍة آَم��اِل��ي ِم��نْ��ُه��نَّ َع��لَّ��ْق��ُت
اْل��َغ��َس��ُق َش��ْع��ِرَه��ا ِف��ي بَ��ْل ��بْ��ُح ال��صُّ َوْج��ِه��َه��ا ِف��ي َم��اِي��َس��ٌة اْألَْط��َراِف نَ��اِع��َم��ُة َخ��ْوَداءُ
َواْل��َح��َدُق اْل��ِب��ي��ِض ُج��ُف��وُن َه��يَّ��َج��تْ��ُه َق��ْد بَ��َط��ٍل ِم��ْن اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوَك��ْم َه��يَّ��َج��تْ��ِن��ي َق��ْد

عليه، والغرية الشفقة وأخذتهن لبكائه، البنات وبكت بكى شعره من فرغ فلما
له: وقالت أخته عليه فأقبَلْت الشمل، بجمع له ويدِعنَي ْنَه ويصربِّ به يتلطَّْفَن َن وِرصْ
والصرب تمنَّى، ما ناَل وتأنَّى صَربَ فَمْن مرادك، تبلغ واصرب عينًا، وقرَّ نفًسا ِطْب أخي، يا

الشاعر: قال فقد الفرج؛ مفتاح

اْل��بَ��اِل َخ��اِل��َي إِالَّ تَ��ِب��ي��تَ��نَّ َوَال أَِع��نَّ��ِت��َه��ا ِف��ي تَ��ْج��ِري اْل��َم��َق��اِدي��َر دَِع
َح��اِل إَِل��ى َح��اٍل ِم��ْن ال��ل��ُه يُ��َغ��يِّ��ُر َوانْ��ِت��بَ��اَه��ِت��َه��ا َع��يْ��ٍن َغ��ْم��َض��ِة بَ��يْ��َن َم��ا
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والبكاء تسعة، يف وهو يموت ال عرشة ابن فإن عزمك، واشُدْد قلبك قوِّ له: قالت ثم
إىل الوصول يف لك أتحيَُّل وأنا تسرتيح، حتى عندنا واقعد وتسقم، تمرض والحزن والغم

البيتني: هذين وأنَشَد شديًدا بكاءً فبكى تعاىل. هللا شاء إْن وأوالدك زوجتك

ِب��َق��ْل��ِب��ي َم��َرٍض ِم��ْن ُع��وِف��ي��ُت َف��َم��ا ِب��ِج��ْس��ِم��ي َم��َرٍض ِم��ْن ُع��وِف��ي��ُت َل��ِئ��ْن
اْل��ُم��ِح��بِّ َم��َع اْل��َح��ِب��ي��ِب َوْص��ِل ِس��َوى ال��تَّ��َص��اِب��ي أَْم��َراِض َدَواءُ َوَل��يْ��َس

يف سببًا كان الذي عن وتسأله وتسليه ثه تحدِّ وصارت أخته جانب إىل جلس ثم
أحرق لك أقول أن أردُت إني أخي يا وهللا له: فقالت ذلك، سبب عن فأخربها رواحها،
األمر عليه طال فلما وتالطفه، تحدِّثه وصارت ذلك. الشيطان فأنساني الريش، الثوَب

األبيات: هذه أنشد القلق، به وزاد

َم��ْدَف��ُع ال��ل��ُه َر َق��دَّ َق��ْد ِل��َم��ا َوَل��يْ��َس أَِل��ْف��تُ��ُه َح��ِب��ي��ٌب َق��ْل��ِب��ي ِم��ْن تَ��َم��كَّ��َن
يَ��ْرتَ��ُع ُف��َؤاِدَي ِف��ي َوَل��ِك��ْن َغ��َزاٌل ُك��لَّ��َه��ا اْل��َم��َالَح��َة َح��اَز َق��ْد اْل��ُع��ْرِب ِم��َن
يَ��نْ��َف��ُع َل��يْ��َس اْل��بُ��َك��ا أَنَّ َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت َوِح��ي��َل��ِت��ي َه��َواُه ِف��ي َص��بْ��ِري َع��زَّ َل��ِئ��ْن
َوأَْربَ��ُع َوَخ��ْم��ٌس َخ��ْم��ٌس َل��ُه ِه��َالٌل َك��أَنَّ��ُه َوَس��بْ��ٌع َس��بْ��ٌع َل��ُه َم��ِل��ي��ٌح

قامت والغرام، الهوى وتباريح والهيام، الَوْجد من فيه هو ما إىل أخته نظرت فلما
عليهن، نفسها ورَمْت أيديهن بني وبكت القلب، حزينة العني باكية وهي أخواتها إىل
وزوجته، بأوالده واجتماعه حاجته، قضاء عىل أخيها مساعدَة وسألتهن أقدامهن وقبَّلت
أخواتها يدي بني تبكي زالت وما واق. جزائر إىل يوصله أمًرا يدبِّْرَن أن عىل وعاهدتهن
ثم هللا. شاء إن بأهله اجتماعه يف مجتهدات فإننا قلبك، طيبي لها: وقلن أبكتهن حتى
والدهن أخو عمٌّ ألخواته وكان الدموع، عن تُمِسك لم وعينه كاملة سنًة عندهن أقام إنه
كل يف وكان كثرية، محبًة الكبرية البنت يحب وكان القدوس، عبد اسمه وكان شقيقه،
وما حسن بحديث ثْنَه حدَّ قد البنات وكانت حوائجها، ويقيض واحدة مرة يزورها سنة
ًة رصَّ الكبرية للبنت ودفع بذلك عمهن ففرح قتله، عىل قدر وكيف املجويس، مع له وقع
حاجة، لِك عرَضْت أو مكروٌه، وناَلِك أمٌر ِك أَهمَّ إذا أخي، بنت يا لها: وقال بخور، فيها
هذا وكان حاجتك. وأقيض برسعٍة لك أحرض فإني واذكريني النار يف البخوَر هذا فأَْلِقي
بتمامها مَضْت السنة إن أخواتها: لبعض البنت تلك فقالت السنة، من يوم أول يف الكالم
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فرحانة وهي البنت فقامت البخور. بعلبة وائتيني الزناد اقدحي قومي يحرض، لم وعمي
وَرَمتْه فأخذته ألختها، وناَوَلتْه يسريًا شيئًا منها وأخذت وفتَحتْها البخور علبة وأحرضت
بعد ثم الوادي، صدر من ظهرت قد وغربة إال البخور فرغ فما عمها، وذكرت النار يف
فلما تحته، من يصيح وهو فيل عىل راكب شيخ تحته من فباَن الغبار انكشف ساعة
الفيل عن فنزل إليهن وصل ساعة بعد ثم ورجَليْه، بيَديْه إليهن يشري صار البنات نظَرتْه
يتحدَّثن البنات وصارت جلس إنه ثم عليه، وسلَّْمَن يديه وقبَّْلَن فعانْقنَه عليهن، ودخل
فشممُت عمكن وزوجة أنا جالًسا الوقت هذا يف كنُت إني فقال: غيابه، عن ويسألنه معه
إننا عم، يا فقالت: أخي؟ بنت يا تريدين فما الفيل، هذا عىل إليكن فحرضُت البخور،
إني لهن: فقال سنة. من أكثَر عنَّا تغيب أن عادتك وما السنُة، مَضِت وقد إليَك اشتقنا
يتحدَّثن وقَعْدَن له ودَعْوَن فشكَرنْه غًدا. إليكن أحرض أن عىل عزمت وكنُت مشغوًال كنُت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك معه.
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له قالت عمهن، مع يتحدَّثن قعدن ملا البنات أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بهرام به جاء الذي البرصي حسن بحديث ثناك حدَّ كنَّا إننا عمي، يا الكبرية: البنت
األمور من قاَىس وما أخذها، التي األكرب امللك بنت ِبيَّة بالصَّ ثناك وحدَّ قتله، وكيف املجويس،
قال: بالده. إىل بها ساَفَر وكيف بها، َج وتزوَّ امللك بنت اصطاد وكيف واألهوال، الصعاب
فأخذتهما بولَديْن، منها ُرِزق وقد به غدَرْت إنها له: قالت هذا؟ بعد له حدث فما نعم،
الفراق، ليايل عليه وطالت حرضولدك إذا ألمه: وقالت غائب، وهو بالدها إىل بهما وسافرت
فحرََّك واق. جزائر إىل َفْليَِجئْني واالشتياق، املحبة أرياُح وهزَّتُْه والتالق، القرب مني وأراد
ثم بإصبعه، األرض يف ينكت وصار األرض، إىل رأسه أطرق ثم إصبعه، عىل وعضَّ رأسه
لعمهن: البنات فقالت عنه، متواٍر وهو ينظره وحسن رأسه، وحرََّك وشماًال يمينًا التَفَت
أتَعَب لقد بناتي، يا لهن: وقال إليهن رأسه فهزَّ األكباد. منَّا تفتَّتَْت فقد الجواب، علينا ُردَّ
عىل يُقِبَل أن يقدر ال فإنه جسيم، وخطر عظيم هول يف روحه ورمى نفَسه، الرجُل هذا
القدوس عبد الشيخ إىل َم وتقدَّ إليهن فخرج حسنًا، البنات نادت ذلك فعند واق. جزائر
ألخينا ْ بنيِّ عم، يا لعمهن: البنات فقالت بجانبه، وأجَلَسه به ففرح عليه، وسلََّم يده وقبََّل
تصل أن تقدر ال فإنك الشديد، العذاب هذا عنك اترك ولدي، يا له: فقال قْلتَه. ما حقيقَة
الجزائر وبني بينك ألن السيارة؛ والنجوم الطيارة الجن معك كان ولو واق، جزائر إىل
املكان؟ هذا إىل تصل أن تقدر وكيف عظام، جبال وسبعة بحار، وسبعة أودية، سبعة

رسك. تتعب وال قريب من ترجع أن عليك باهلل إليه؟ يوصلك وَمن
البنات وقعدت عليه، ُغِيشَ حتى بكى القدوس عبد الشيخ كالم حسن سمع فلما
ُغِيشَ حتى وجهها عىل ولطمت ثيابَها ْت شقَّ فإنها الصغرية البنت وأما لبكائه، يبكني حوله
لهم َرقَّ والحزن، والَوْجد الهم من الحالة هذه عىل القدوس عبد الشيخ رآهم فلما عليها؛
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إن حاجتك بقضاء وأبِرشْ قلبك طيِّْب لحسن: قال ثم اسكتوا. فقال: عليهم، الرأفة وأخذته
أن بعد حيله عىل حسن فقام واتبعني. حيلك وِشدَّ ُقْم ولدي، يا قال: ثم تعاىل. هللا شاء
الفيل استدعى القدوس عبد الشيخ إن ثم حاجته. بقضاء فرح وقد وتبعه، البنات ودََّع
الخاطف، الربق مثل بلياليها أيام ثالثة مدة به وسار خلفه حسنًا وأرَدَف فركبه فحرض،
وعليها مغارة الجبل ذلك ويف زرق، كلها وحجارته أزرق، عظيم جبل إىل وصل حتى
الفيل، وأطَلَق الشيخ نزل ثم وأنَزَله، حسن بيد الشيخ فأخذ الصيني، الحديد من باب
عفريت، كأنه أجرود أسود عبد إليه وخرج الباب فانفتح وطَرَقه املغارة باب إىل َم تقدَّ ثم
السيف َرَمى القدوس عبد الشيَخ نَظَر فلما بوالد، من ترس واألخرى سيف اليمنى وبيده
ودخل حسن بيد الشيخ أخذ ثم يده، وقبََّل القدوس عبد الشيخ إىل َم وتقدَّ يده من والرتس
دهليز ولها ا جدٍّ واسعة كبرية املغارة حسن فرأى خلفهما، الباب العبد وقفل وإياه هو
هوا وتوجَّ عظيمة، فالة إىل السري بهم انتهى ثم ميل، مقدار سائرين يزالوا ولم معقود،
القدوس عبد الشيخ ففتح األصفر، النحاس من مسبوكان عظيمان بابان فيه ركٍن إىل
حتى وتدخل تفتحه أن واحذَْر الباب هذا عىل اقعْد لحسن: وقال ه، وَردَّ ودخل منهما بابًا

عاجًال. إليك وأرجع أدخل
إْن م، ملجَّ ج مرسَّ حصان ومعه خرج ثم فلكية، ساعة مدة غاب الشيخ دخل فلما
فتح الشيخ إن ثم اركب. وقال: لحسن الشيُخ َمه فقدَّ غبار، يلحقه لم طاَر وإْن طاَر، ساَر
وساَرا الباب من االثنان وخرج الحصان حسن فركب واسعة، برية منه فباَن الثاني الباب
إىل الحصان هذا عىل وِرسْ الكتاب هذا خذ ولدي، يا لحسن: الشيخ فقال الربية، تلك يف
ظهره عن فانزْل هذه، مثل مغارة باب عىل وَقَف نظَرتْه فإذا إليه، يوصلك الذي املوضع
عىل وِقْف معه تدخل فال املغارة يدخل فإنه وأطِلْقه، الرسج قربوص يف ِعنانه واجعْل
أسود، شيخ إليك يخرج السادس اليوم يف فإنه تضجر، وال أيام خمسة مدة املغارة باب
ذيله وأمِسْك يَديْه فقبِّْل رأيته فإذا رسته، إىل نازلة طويلة بيضاء وذقنه أسود، لباس عليه
لك: قال فإذا حاجتك، عن يسألك فإنه يرحمك، حتى يَديْه بني َوابِْك رأسك عىل واجعله
فِقْف ويخليك، ويدخل يكلِّمك وال منك يأخذه فإنه الكتاب، هذا إليه فادفع حاجتك؟ ما
فإْن إليك، يخرج فإنه انتظره السادس اليوم ويف تضجر، وال أَُخر أيام خمسة مكانك
أن فاعلم غلمانه، من أحٌد إليك خرج وإْن تُقَىض، حاجتك أن فاعلم بنفسه إليك خرج
نفَسه. أهَلَك بنفسه خاَطَر َمن كلَّ أن ولدي يا واعلم والسالم. قتلك يريد إليك خرج الذي

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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بما أعَلَمه الكتاَب حسنًا أعطى ملا القدوس عبد الشيخ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
نفسك عىل تخاف كنَت فإن نفَسه، أهَلَك بنفسه خاَطَر َمن كل إنَّ له: وقال له يتحصل
وإْن األموَر، لك بيَّنُْت فقد تريد، وما فدونك تخاف ال كنَت وإن الهالك، إىل بها تُْلِق فال
إىل يوصْلنَك وهنَّ أخي بنات إىل بك يسري فإنه حارض، الفيل فهذا لصواحبك الرواح شئَت
حسن فقال بها. تعلَّقَت التي البنت هذه من خريًا هللا ويرزقك وطنك، إىل ويرُدْدنَك بالدك
أبلغ حتى أبًدا أرجع ال إني وهللا مرادي؟ أبلغ أن غري من الحياة يل تطيب وكيف للشيخ:

األبيات: هذه وأنشد بكى ثم منيتي. تدركني أو حبيبتي

َوِذلَّ��ِت��ي ِب��انْ��ِك��َس��اِري أُنَ��اِدي َوَق��ْف��ُت َص��بْ��َوتِ��ي تَ��َزايُ��ِد َم��ْع ُح��بِّ��ي َف��ْق��ِد َع��َل��ى
َح��ْس��َرتِ��ي تَ��َزايُ��ُد إِالَّ يُ��ْج��ِدِن��ي َوَل��ْم َألَْج��ِل��ِه َش��ْوًق��ا ال��رَّبْ��ِع تُ��ْرَب َوَق��بَّ��ْل��ُت
َل��ذَِّت��ي َوَف��اَرْق��ُت آَالِم��ي َف��َواَص��ْل��ُت ِذْك��ُرُه��ْم اْل��َق��ْل��ِب َوِف��ي بَ��انُ��وا َم��ْن ال��ل��ُه َرَع��ى
َزْف��َرتِ��ي ��ِل ال��تَّ��َرحُّ يَ��ْوَم أَْض��َرُم��وا َوَق��ْد ِب��ِه َرَح��لُ��وا َوَق��ْد َص��بْ��ًرا ِل��ي يَ��ُق��ولُ��وَن
ُص��ْح��بَ��ِت��ي تَ��نْ��َس َوَال َف��اذُْك��ْرنِ��ي ِغ��بْ��َت إِذَا َوَق��ْولُ��ُه اْل��َوَداُع إِالَّ َراَع��ِن��ي َوَم��ا
ِت��ي َوِش��دَّ َرَخ��اِئ��ي ِف��ي َرَج��اِئ��ي َوَك��انُ��وا َف��ْق��ِدِه��ْم بَ��ْع��َد أَْرتَ��ِج��ي َم��ْن أَْل��تَ��ِج��ي ِل��َم��ْن
ِب��َرْج��َع��ِت��ي اْل��ُم��بْ��ِغ��ُض��وَن َع��َداَك َوُس��رَّ ُم��َودًِّع��ا َرَج��ْع��ُت ��ا َل��مَّ َح��ْس��َرتِ��ي َف��َوا
ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي َل��ِه��ي��بً��ا ِزي��ِدي َل��وَْع��ِت��ي َويَ��ا َح��اِذًرا ُك��نْ��ُت الَّ��ِذي َه��ذَا أََس��ًف��ا َف��َوا
َوَم��َس��رَّتِ��ي َف��ْرَح��ِت��ي يَ��ا َرَج��ُع��وا َوإِْن بَ��ْع��َدُه��ْم َع��يْ��َش َف��َال أَْح��بَ��اِب��ي َغ��اَب َف��ِإْن
َع��بْ��َرِة بَ��ْع��َد َع��بْ��َرٌة بَ��ْل َف��ْق��ِدِه��ْم َع��َل��ى اْل��بُ��َك��ا ِم��َن َدْم��ِع��ي يَ��نْ��َف��ضَّ َل��ْم َف��َوال��ل��ِه

وأن مراده، عن يرجع ال أنه عِلَم وكالمه، إنشاَده القدوس عبد الشيخ سمع فلما
اعلم فقال: مهجته، تَِلَفْت ولو بنفسه يخاِطَر أن بد ال أنه َن وتيقَّ فيه، يؤثِّر ال الكالم
أبكار، بنات كله العسكر وذلك عظيم، عسكر فيها جزائر، سبُع واق جزائر أن ولدي يا
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أرضهم دخل َمن وكل مختلفة، وأرهاط وَسَحَرة وَمَرَدة شياطني الجوانية الجزائر وسكان
واعلم قريب، من أهلك إىل ترجع أن عليك فباهلل ورجع، قطُّ أحد إليهم وصل وما يرجع، ال
فاسمع إليها؟ تصل أن تقدر وكيف كلها، الجزائر هذه َمِلِك بنُت قصدتَها التي البنت أن
يف ُقطِّعُت لو سيدي، يا وهللا حسن: فقال منها. خريًا يعوِّضك هللا ولعل ولدي، يا مني
يف والدخول وأوالدي، زوجتي رؤية من بد وال وطربًا، حبٍّا إال ازددُت ما إربًا، إربًا هواها
القدوس: عبد الشيخ له فقال وبأوالدي. بها إال أرجع ما تعاىل هللا شاء وإن واق، جزائر
لعل واإلعانة، باإلسعاف الدعاء منك أريد وإنما نعم، فقال: السفر؟ من لك بد ال حينئٍذ
األبيات: هذه وأنشد شوقه، ِعَظم من بكى ثم قريب. عن وأوالدي بزوجتي شميل يجمع هللا

َواْل��بَ��َص��ِر ��ْم��ِع ال��سَّ َم��َح��لِّ ِف��ي أُِح��لُّ��ُك��ْم اْل��بَ��َش��ِر أَْح��َس��ُن َوأَنْ��تُ��ْم ُم��َراِدي أَنَ��تْ��ُم
َك��َدِر ِف��ي أَْص��بَ��ْح��ُت َس��اَدِت��ي َوبَ��ْع��َدُك��ْم َم��نْ��ِزلُ��ُك��ْم َوْه��َو ِم��نِّ��ي اْل��َق��ْل��َب َم��َل��ْك��تُ��ُم
َح��ذَِر ِف��ي اْل��ِم��ْس��ِك��ي��َن َص��يَّ��َر َف��ُح��بُّ��ُك��ْم َم��َح��بَّ��ِت��ُك��ْم َع��ْن انْ��ِت��َق��اِل��ي تَ��ُظ��نُّ��وا َف��َال
اْل��َك��َدِر َغ��ايَ��َة ِع��نْ��ِدي ��ْف��ُو ال��صَّ َوأَْص��بَ��َح َغ��يْ��بَ��ِت��ُك��ْم بَ��ْع��َد ُس��ُروِري َف��َغ��اَب ِغ��بْ��تُ��ْم
اْل��َم��َط��ِر َه��اِط��َل يُ��َح��اِك��ي ِب��َدْم��ٍع أَبْ��ِك��ي أََل��ٍم ِم��ْن ال��نَّ��ْج��َم أَُراِع��ي تَ��َرْك��تُ��ُم��ونِ��ي
اْل��َق��َم��ِر َط��ْل��َع��َة يَ��ْرَع��ى اْل��َوْج��ِد ِة ِش��دَّ ِم��ْن َق��َل��ٍق ِف��ي بَ��اَت َم��ْن َع��َل��ى ُط��ْل��َت َل��يْ��ُل يَ��ا
ِق��َص��ِر ِف��ي َف��اْل��ُع��ْم��ُر َل��ُه��ْم َس��َالِم��ي بَ��لِّ��ْغ نَ��َزلُ��وا َق��ْد ِف��ي��ِه َح��يٍّ��ا ِري��ُح يَ��ا ُج��ْزَت إِْن
َخ��بَ��ِري َع��ْن يَ��ْدُروَن َال اْألَِح��بَّ��َة إِنَّ أََل��ٍم ِم��ْن َالَق��يْ��ُت َم��ا بَ��ْع��َض َل��ُه��ْم َوُق��ْل

له قال أفاق فلما عليه، ُغِيشَ حتى شديًدا بكاءً بكى شعره من حسن فرغ فلما
وهللا للشيخ: حسن فقال فْقِدَك. ألَم تُِذْقها فال والدًة لك إن ولدي، يا القدوس: عبد الشيخ
األبيات: هذه وأنشد وناح، بكى ثم منيتي. تدركني أو بزوجتي إال أرجع بقيت ما سيدي يا

يَ��ُخ��وُن ِل��ْل��ُع��ُه��وِد ��ْن ِم��مَّ أَنَ��ا َوَم��ا َع��ْه��َدُك��ْم اْل��بُ��ْع��ُد َغ��يَّ��َر َم��ا اْل��َه��َوى َوَح��قُّ
ُج��نُ��وُن َع��َراُه َق��ْد َق��الُ��وا ال��نَّ��اِس إَِل��ى َش��َرْح��تُ��ُه َل��ْو َم��ا اْألَْش��َواِق ِم��َن وَِع��نْ��ِدي
يَ��ُك��وُن َف��َك��يْ��َف َه��ذَا َح��الُ��ُه َوَم��ْن َوَل��وَْع��ٌة َوانْ��ِت��َح��اٌب َوُح��ْزٌن َف��َوْج��ٌد

روحه، ذهبَْت ولو فيه، هو ا عمَّ يرجع ال أنه الشيخ علم شعره من فرغ فلما
عىل الكتاب يف لك أكَّدُت قد إني له: وقال يفعله، بالذي وأوصاه له وَدَعا الكتاب فناَوَله
يخضعون والجن اإلنس وجميع ومعلمي، شيخي فهو معني، بنت بلقيس بن الرويش أبي

262



٨٠١ الليلة كانت فلما

فطار الحصان، ِعنان وأرخى َه فتوجَّ هللا. بركة عىل ْه توجَّ له: قال ثم منه. ويخافون له
أمامه نظر حتى أيام، عرشة مدة بالحصان مرسًعا حسٌن يزل ولم الربق، من أرسع به
صهل منه حسٌن َقُرب فلما واملغرب، املرشق بني ما سدَّ قد الليل من أسود عظيًما شبًحا
مدد، لها يُعَرف وال عدد، لها يُحَىص ال املطر مثل كثرية خيول فاجتمَعْت تحته، الحصان
إىل حوله والخيول سائًرا يزل ولم وَفِزع، منها حسن فخاف الحصان، يف تتمسح وصارت
فنزل بابها، عىل الحصان فوقف القدوس، عبد الشيخ له وَصَفها التي املغارة إىل وصل أن
الباب عىل حسٌن ووقف املغارَة الحصان فدخل رسجه، يف ِعنانه ووضع فوقه من حسن
ال َوْلهان حريان تكون، كيف أمره عاقبة يف متفكًِّرا وصار القدوس، عبد الشيخ أمره كما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك له. يجري الذي يعلم
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باب عىل وقف الحصان، ظهر فوق من نزل ملا حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
عىل واقًفا يزل ولم له، يجري الذي يعلم ال يكون، كيف أمره عاقبة يف متفكًِّرا املغارة
واألوطان األهَل فاَرَق حيث متفكِّر حزنان سهران وهو بلياليها أيام خمسة املغارة باب
له، يجري فيما وتفكََّر والدته تذكََّر إنه ثم القلب، حزين العني باكي َن، والخالَّ واألصحاب

األبيات: هذه فأنشد قاساه، وفيما وأوالده زوجته فراق ويف
َس��َواِك��ُب ُدُم��وٌع أَْج��َف��اِن��ي َس��ْف��ِح َوِم��ْن ذَاِه��ُب َواْل��ُق��ْل��ُب اْل��َق��ْل��ِب َدَواءُ َل��َديْ��ُك��ْم
َغ��اِل��ُب ��ْوُق َوال��شَّ اْألَْوَط��اِن َع��ِن َوبُ��ْع��ٌد َوُغ��ْربَ��ٌة َواْش��ِت��يَ��اٌق َوُح��ْزٌن ِف��َراٌق
اْل��َم��َص��اِئ��ُب َدَه��تْ��ُه يَ��ْه��َوى الَّ��ِذي ِب��بُ��ْع��ِد َص��بَ��ابَ��ٍة ذُو َع��اِش��ٌق إِالَّ أَنَ��ا َوَم��ا
ال��نَّ��َواِئ��ُب تُ��ِص��بْ��ُه َل��ْم َك��ِري��ٍم َف��أَيُّ ِب��نَ��ْك��بَ��ٍة َرَم��اِن��ي َق��ْد ِع��ْش��ِق��ي َك��اَن َف��ِإْن

وعليه أسود وهو له، خرج قد الرويش أبو والشيخ إال شعره من حسن يفرغ فلم
فرمى القدوس، عبد الشيخ بها أخربه التي بالصفات َعَرفه حسن نظره فلما أسود، لباس
فقال قدامه، وبكى رأسه عىل وحطَّها رجله ومسك قدَميْه، عىل خَديْه َغ ومرَّ عليه نفسه
الرويش، أبي للشيخ وناَوَله بالكتاب يده فَمدَّ ولدي؟ يا حاجتك ما الرويش: أبو الشيخ
مثلما الباب عىل موضعه يف حسن فقعد جوابًا، عليه يردَّ ولم املغارة ودخل منه فأخذه
ازداد وقد أيام خمسة مدَة مكانه قاعًدا زال وما يبكي، وهو القدوس، عبد الشيخ له قال
وكثرة البعاد ألم من ويتضجر يبكي فصار األرق، والَزَمه الخوف به واشتد القلق، به

األبيات: هذه أنشد ثم السهاد،
َع��نَ��اءِ َل��ِف��ي اْل��ُم��َح��بَّ إِنَّ ��َم��اءِ ال��سَّ َج��بَّ��اِر ُس��بْ��َح��اَن
اْل��بَ��َالءِ َج��ْه��ُد َم��ا يَ��ْدِر َل��ْم اْل��َه��َوى َط��ْع��َم يَ��ذُْق َل��ْم َم��ْن
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َم��اءِ ال��دِّ أَنْ��َه��اَر َل��َوَج��ْدُت َع��بْ��َرتِ��ي أَْح��ِب��ُس ُك��نْ��ُت َل��ْو
��َق��اءِ ِب��ال��شَّ َوأَْوَل��َع َق��ْل��بً��ا َق��َس��ا َق��ْد َص��ِدي��ٍق ِم��ْن َك��ْم
بُ��َك��اءِ ِم��ْن ِب��ي َم��ا َف��أَُق��وُل َالَم��ِن��ي تَ��َع��طَّ��َف َف��ِإذَا
ِرَداِئ��ي َع��يْ��نَ��يَّ َف��أََص��اَب ِألَْرتَ��ِدي ذََه��بْ��ُت َق��ْد َل��َك
اْل��َه��َواءِ ُس��كَّ��اُن َوَك��ذَاَك ِل��َوْح��َش��ِت��ي اْل��ُوُح��وُش بَ��َك��ِت

وهو إليه خرج قد الرويش أبي بالشيخ وإذا الفجر، الح أن إىل يبكي حسن يزل ولم
ودخل يده من الشيخ فأخذه حسن فدخل يدخل، أْن بيده إليه َ وأوَمأ أبيض، لباًسا البس
مقدار معه وحسن سائًرا الشيخ يزل ولم ُقِضيت. قد حاجته أن وأيَقَن فَفِرح املغارة، به
وحسن هو ودخل الباَب ففتح البوالد، من باب عليه مقنطٍر باٍب إىل وَصَال ثم نهار، نصف
إىل وَصَال حتى سائرين يزاَال ولم بالذهب، املنقوش املجزع من بحجارة معقود دهليز يف
واألثمار، واألزهار األشجار سائر من فيه بستان وسطها ويف واسعة، مرخمة كبرية قاعة
يقابل لواوين أربعة القاعة ويف ار، القهَّ امللك هللا وتسبِّح تناغي األشجار عىل واألطيار
فسقية كل أركان من ركن كل وعىل فسقية، فيه مجلس ليوان كل ويف بعًضا، بعضها
كثرية كتب يَديْه وبني جالس شخص وعليه كريسٌّ مجلس كل ويف الذهب، من َسبْع صورة
طَلبَة يَديْه بني منهم شيخ وكل وبخور، نار فيها ذهب من مجامر أيديهم وبني ا، جدٍّ
أن لهم وأشار عليهم فأقبََل وعظَّموهما، إليهما قاموا عليهم دَخَال فلما الكتب. عليه يقرءون
الرويش أبي الشيخ يَدِي بني وجلسوا مشايخ األربعة وقام فوهم، فَرصَ الحارضين فوا يَْرصِ
ِث حدِّ له: وقال حسن إىل الرويش أبو الشيخ أشار ذلك فعند حسن، حال عن وسألوه
بكاءً حسن بكى ذلك فعند آِخره. إىل األمر أول من لك جرى ما وبجميع بحديثك الجماعَة
هذا هل وقالوا: كلهم، املشايخ صاحت حديثه من حسن فرغ فلما بحديثه، وحدَّثهم شديًدا
حسن: لهم فقال الجمل؟ ِجْلد يف وهو بالنسور السحاب جبل إىل املجويس أطَلَعه الذي هو
عىل طلوعه يف تحيََّل بهرام إن شيخنا، يا له: وقالوا الرويش أبي الشيخ عىل فأقبَلُوا نعم.
الرويش: أبو الشيخ فقال العجائب؟ من الجبل فوق رآه الذي وما نزل؟ وكيف الجبل،
له جرى ما عليهم فأعاد العجائب. من رأيتَه بالذي وأخِربْهم نزلَت، كيف ثْهم حدِّ حسن، يا
وطارت، أوالده وأخذت زوجته به غدَرْت وكيف وقتله، به ظفر وكيف آِخره، إىل أوله من
عىل أقبلوا ثم له، جرى مما الحارضون َب فتعجَّ والشدائد؛ األهوال من قاساه ما وبجميع
أن فعساك مسكني، الشاب هذا إنَّ وهللا الشيوخ، شيخ يا له: وقالوا الرويش أبي الشيخ
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وأوالده. زوجته خالص عىل تساعده
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الرويش: أبي للشيخ قالوا قصته للمشايخ حكى ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أبو الشيخ فقال وأوالده. زوجته خالص عىل تساعده أن فعساك مسكني، الشاب هذا
الشاب، هذا غري الحياَة يكره أحًدا رأيُت وما خطر، عظيم أمر هذا إن إخواني، يا الرويش:
بنفسه، خاَطَر إال أحد إليها وصل ما الوصول، صعبُة واق جزائَر أن تعرفون وأنتم
يشء، يف لهم أتعرَُّض وال أرًضا لهم أدوس ما إني حاِلٌف وأنا وأعوانهم، قوتهم وتعرفون
هذا عىل يساعده أو إليها يوصله أن يقدر وَمن األكرب؟ امللك بنت إىل هذا يصل وكيف
وحرض بنفسه خاَطَر وقد الغرام، أتَلَفه الرجل هذا إن الشيوخ، شيخ يا فقالوا: األمر؟
وقبََّل حسن فقام مساعدته. عليك يجب فحينئٍذ القدوس، عبد الشيخ أخيك بكتاب إليك
تجمع أن باهلل سألتَُك له: وقال وبكى، رأسه عىل ووضعه ذيله ورفع الرويش، أبي قدَم
الحارضون فبكى ومهجتي. روحي ذهاب ذلك يف كان ولو وزوجتي، أوالدي وبني بيني
أخيك ألجل جميًال معه وافعْل املسكني هذا أجَر اغتَِنْم الرويش: أبي للشيخ وقالوا لبكائه،
ولكْن عليه، قادم هو الذي يعرف ما مسكني الشاب هذا إن فقال: القدوس. عبد الشيخ
الحارضين أيادي وقبََّل يَديْه وقبََّل كالمه، سمع ملا حسن ففرح الطاقة. قدر عىل نساعده
كتابًا وكتََب ودواًة ورقًة الرويش أبو أخذ ذلك فعند املساعدة، وسألهم واحد، بعد واحًدا
وغريه، زناد من نار وآالت بخور فيها األدم، من خريطة له ودفع لحسن، وأعطاه وختمه
فإني واذكرني، منه بقليٍل ْر فبخِّ شدة يف وقْعَت ومتى الخريطة، بهذه احتفظ له: وقال

منها. وأخلُِّصك عندك أحرض
الوقت ذلك يف الطيَّارة الجن من عفريتًا له يحرض أن الحارضين بعض أمر ثم
الرويش: أبو له فقال فقطش. بن دهنش عبدك قال: اسمك؟ ما الشيخ: له فقال فحرض،
كالًما، له وقال العفريت أذن عىل فاُه الرويش أبو الشيخ فوضع منه، فَدنَا مني. ادُن
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العفريت هذا كتف عىل ارَكْب ُقِم ولدي، يا لحسن: الشيخ قال ثم رأسه، العفريت فحرََّك
فتهلك تسبِّْح فال الجو، يف املالئكة تسبيَح وسمعت السماء إىل رفعك فإذا الطيَّار، دهنش
يضعك فإنه بك سار إذا حسن، يا الشيخ: له قال ثم أبًدا. أتكلم ال حسن: فقال وهو. أنت
فاْمِش هناك وَضَعك فإذا الكافور، مثل نقية بيضاء أرٍض عىل َحر السَّ وقت يف يوم ثاني
َمِلكها، عن واسأْل فادُخْل إليها وصْلَت فإذا املدينة، باب إىل تصل حتى وحدك أياٍم عرشَة
فافهْمه. إليك به أشار ومهما الكتاَب، هذا وأَْعِطه يده وقبِّْل عليه فسلِّْم به اجتمْعَت فإذا
العفريت وا ووصَّ له ودعوا املشايخ وقام العفريت، مع وقام وطاعة. سمًعا حسن: فقال

عليه.
حتى وليلة يوًما به ومىش السماء، َعنان إىل به ارتفع عاتقه عىل العفريت حمله فلما
الكافور مثل بيضاء أرٍض يف وضعه الصبح كان فلما السماء، يف املالئكة تسبيَح سمع
الليل يف سار أحد، عنده يكن ولم األرض، عىل أنه حسن أدَرَك فلما وانرصف، وتركه
عليه، فدلوه امللك عن وسأل فدَخَلها املدينة، باب إىل وصل أن إىل أيام عرشة مدة والنهار
يمأل ما والجنود العساكر من وعنده الكافور، أرض ملك حسون امللك اسمه إن وقالوا:
فقبََّل عظيًما، َمِلًكا وجده عليه دخل فلما له، فأُِذَن فاستأذن والعرض. طولها يف األرض
وقرأه فأخذه إياه، وناَوَله الكتاَب حسن فقبََّل حاجتك؟ ما امللك: له فقال يديه، بني األرض
الضيافة. دار يف وأنِزْله الشاب هذا خذ خواصه: لبعض قال ثم ساعة، رأسه حرََّك ثم
إال عنده وليس ورشب، أكل يف أيام ثالثة مدة بها فأقام هناك، أنزله حتى وسار فأخذه
إىل وصل وكيف خربه، عن ويسأله ويؤانسه يحدِّثه الخادم ذلك فصار معه، الذي الخادم

فيه. هو ما وكل له حصل ما بجميع فأخربه الديار، هذه
قد أنت حسن، يا له: فقال امللك، يَدِي بني ه وأحَرضَ الغالم أخذه الرابع اليوم ويف
أرسلك أنا ولدي يا الشيوخ، شيخ لنا ذكر كما واق جزائر تدخل أن تريد عندي حرضَت
اصربْ ولكِن املخاوف، كثريَة معِطشًة وبراريَّ كثريًة مهالَك طريقك يف أنَّ إال األيام، هذه يف
ولدي يا واعلم تعاىل. هللا شاء إن تريد ما إىل وأوصلك أتحيََّل أن بد فال خريًا، إال يكون وال
والعدد، والخيل بالسالح مهيَّئِني واق، جزائر يف الدخول يريدون الديلم من عسكًرا هنا أن
اللعني بنت ابن الرويش أبي الشيوخ شيخ ألجل ولدي يا ولكن الدخول، عىل قدروا وما
جزائر من مراكُب إلينا تأتي قريٍب وعن الحاجة، مقيضَّ إال إليه أردَّك أن أقدر ما إبليس
عليك البحرية وأُوِيص فيها أنزلتَُك منها واحدة حَرضْت فإذا القليل، إال لها بقي وما واق،
صهر أنا له: فُقْل وخربك حالك عن سألك َمن وكل واق، جزائر إىل ويرسلوك ليحفظوك
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الريس: لك وقال واق، جزائر عىل املركُب َرَسِت وإذا الكافور. أرض صاحب حسون امللك
تحتها واقعْد دكًة لك فاخَرتْ الرب، جهات جميع يف كثرية دكًكا ترى فاطلْع الرب. اطلع
وامسْك يَدَك فُمدَّ بالبضائع، أحاط قد النساء عسكَر ورأيَت الليُل جنَّ فإذا تتحرك، وال
ُقِضيَْت جاَرتَْك إذا أنها ولدي يا واعلم بها، واستَِجْر تحتها أنت التي الدكة هذه صاحبة
الحياة، من وايئْس نفسك عىل فاحزْن تُِجْرَك لم وإْن وأوالدك، زوجتك إىل فتصل حاجتَُك
هذا غري يشء عىل لك أقدر وال بنفسك، ُمخاِطٌر أنك ولدي يا واعلم نفسك. بهالك ْن وتيقَّ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك والسالم.
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بالذي وأوصاه الكالَم هذا حسون امللك له قال ملا حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
حصَلْت لوال أنه واعلم ذلك: بعد له قال هذا. غري يشء عىل لك أقدر ال أنا له: وقال ذكرناه،
حتى بكى حسون امللك كالَم حسن سمع فلما هنا. إىل وصْلَت ما السماء رب من عنايٌة لك

البيتني: هذين أنشد أفاق فلما عليه، ُغِيشَ

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

العظيم، امللك أيها له: وقال امللك يدي بني األرض قبََّل شعره من حسن فرغ فلما
مدة فيها ما لبيع هنا ويمكثون شهر، مدة قال: املراكب؟ تأتي حتى األيام من بقي وكم
إن ثم كاملة. أشهر ستة بعد إال فيها سفرك ترتجَّ فال بالدهم، إىل يرجعون ثم شهرين،
من إليه يحتاج ما كلُّ إليه يُحَمل أن وأمر الضيافة، دار إىل يذهب أن حسنًا أَمَر امللك
وبعد شهًرا، الضيافة دار يف فأقام امللوك، يناسب الذي من وملبوس ومرشوب مأكول
مركبًا فرأى املراكب، إىل معه حسنًا وأخذ والتجار امللك فخرج املراكب، حرضت الشهر
البحر، وسط يف املركب وتلك خلقهم، الذي إال عددهم يعلم ما الحىص مثل كثري خلق فيها
أهلها نزع حتى عندهم حسن فأقام الرب، إىل البضائع من فيها ما تنقل صغار زوارق ولها
حسنًا امللُك فأحَرضَ أيام، ثالثة إال للسفر بقي وما واشرتوا، وباعوا الرب، إىل منها البضائع
ريس استدعى ذلك بعد ثم عظيًما، إنعاًما عليه وأنَعَم إليه، يحتاج ما له َز وجهَّ يَديْه بني
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جزائر إىل وأوصله أحًدا، به تُعِلم وال املركب، يف معك الشاب هذا خذ له: وقال املركب تلك
وطاعة. سمًعا الريس: فقال به. تأِت وال هناك واترْكه واق،

من بيشء املركب يف معك الذين من أحًدا تُعِلْم ال له: وقال حسنًا أوىص امللك إن ثم
له َدَعا أن بعد َعه ودَّ ثم وطاعة. سمًعا قال: فتهلك. قصتك عىل أحًدا تُطِلْع وال حالك،
له وَدَعا ذلك عىل امللك وشكره واألعداء، الحساد جميع عىل والنرص والدوام، البقاء بطول
قارب، يف وأنَزَله صندوق يف وحطَّه فأخذه للريس، سلََّمه ثم حاجته، وقضاء بالسالمة
املراكب، ساَفَرِت ذلك وبعد البضائع، نقل يف مشغولون والناس إال املركب يف يطلعه ولم
فطلَّعه الرب، إىل وصلوا عرش الحادي اليوم كان فلما أيام، عرشة مدة مسافرة تزل ولم
هللا، إال عددها يعلم ال دكًكا فيه رأى الرب إىل املركب من طلع فلما املركب، من الريس
كثري خلق جاء الليُل أقبََل فلما تحتها، واختفى نظري لها ليس دكٍة إىل وصل حتى فمىش
أيديهن، يف مشهورة وسيوفهن أقدامهن عىل ماشيات وهنَّ املنترش، كالجراد النساء من
جلْسَن ذلك بعد ثم بها، اشتغلن البضائَع النساء رأت فلما الزرد، يف غائصات ولكنهن
طرَف حسن فأخذ حسن، تحتها التي الدكة عىل منهن واحدة فجلست االسرتاحة، ألجل
فقالت يبكي، وهو وقدَميْها يَديْها يقبِّل وصار عليها نفسه ورمى رأسه، فوق وحطَّه ذيلها
الدكة تحت من حسن خرج ذلك فعند فيقتلك. أحد يراك أن قبل واقًفا ُقْم هذا، يا له:
وقال بكى ثم جريتك. يف أنا سيدتي، يا لها: وقال يَديْها وقبََّل قدَميْه عىل قائًما ونهض
بروحه وخاَطَر بهم، االجتماع إىل وباَدَر وأوالده، وزوجته أهله فاَرَق َمن ارحمي لها:
باهلل فأسألك تقبليني لم وإْن بالجنة، ذلك عىل تُؤَجرين أنك وأيقني فارحميني ومهجته،
سمعت فلما يكلِّمها، وهو له شاخصًة التاجرة فصارت عيلَّ. تسرتي أن الستَّار العظيم
هذا إىل وجاء بنفسه خاَطَر ما أنه وعلمت إليه، قلبها ورقَّ رحَمتْه َعه ترضُّ ونظَرْت كالمه
قلبك وطيِّب عينًا، وقرَّ نفًسا، ِطْب ولدي، يا لحسن: قالت ذلك فعند عظيم، ألمر إال املكان
هللا يفعل التالية؛ الليلة إىل أوًال كنَت كما الدكة تحت واختِف مكانك إىل وارجع وخاطرك،

كان. كما الدكة تحت حسن ودخل َعتْه ودَّ ثم يريده. ما
الصباح، إىل الخام والعنرب الند بالعود املمزوجة الشموَع يوقدن بتَْن العساكر إن ثم
أن إىل واألمتعة البضائع بنقل التجار واشتغل الرب، إىل املراكب رجعت النهار طلع فلما
يف له َر ُقدِّ بالذي يعلم ولم القلب، حزين العني باكي الدكة تحت مختٍف وحسن الليل أقبل
زردية وناوَلتْه بها استجار كان التي التاجرة املرأة عليه أقبلت إذا كذلك هو فبينما الغيب،
أن علم ذلك رأى فلما العسكر، من خوًفا عنه انرصفت ثم ورمًحا، بة مذهَّ وحياصة وسيًفا
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الحياصة وشدَّ الزردية، ولبس حسن فقام ليلبسها، إال العدة هذه له أحَرضْت ما التاجرة
ولسانه الدكة تلك عىل وجلس بيده الرمح وأخذ إبطه، تحت بالسيف وتقلََّد وسطه، عىل
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك السرت. منه يطلب بل تعاىل، هللا ذكر عن يغفل لم

املباح. الكالم
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٨٠٥ الليلة كانت فلام

التاجرة الصبية إياه أعطته الذي السالح أخذ ملا حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
جلس ثم به، تقلََّد حالك. يفهم أحًدا تخل وال الدكة تحت اجلس له: وقالت بها استجاَر التي
إذا جالس هو فبينما السرت، هللا من يطلب وصار هللا، ذكر عن يغفل لم ولسانه الدكة فوق
بالعسكر واختلط حسن فقام النساء، عساكر وأقبلت والشموع، والفوانيس املشاعل أقبلت
وصلن حتى معهن وحسن العساكر َهِت توجَّ الفجر طلوع قرب فلما منهن، كواحدة وصار
هي وإذا منهن، واحدة خيمة حسن فدخل خيمتها، واحدة كل ودخلت خيامهن، إىل
الزردية وقلعت سالحها ألَقْت خيمتها دخلت فلما بها، استجار كان التي صاحبته خيمة
وهي األنف، كبرية العينني زرقاء فوجدها صاحبته إىل فنظر سالحه حسن وألقى والنقاب،
مكرسة، وأسنان أمعط، وحاجب أجدر، بوجه الخلق، يف يكون ما أقبح الدواهي، من داهية

الشاعر: مثلها يف قال كما وهي سائل، بالريالة وفم شائب، وشعر معجرة، وخدود

َج��َه��نَّ��َم��ا تُ��بْ��ِدي ِم��نْ��ُه��نَّ َف��َواِح��َدٌة َم��َص��اِئ��َب ِت��ْس��ُع اْل��َوْج��ِه َزَوايَ��ا ِف��ي َل��َه��ا
ُم��َرْم��ِرَم��ا تَ��َراُه ِخ��نْ��ِزي��ٍر َك��ُص��وَرِة َق��ِب��ي��َح��ٍة ذَاٍت ثُ��مَّ بَ��ِش��ي��ٍع ِب��َوْج��ٍه

كيف وقالت: بَْت تعجَّ حسن إىل العجوُز نظَرِت فلما رقطاء، كحية معطاء بذات وهي
حاله عن تسأله وصارت َسِلَم؟ وكيف حرض؟ املراكب أي ويف الديار؟ هذه إىل هذا وصل
وبكى رجَليْها، عىل وجهه َغ ومرَّ قدَميْها، عىل حسن وقع ذلك فعند وصوله، من ب وتتعجَّ

األبيات: هذه أنشد أفاق فلما عليه، ُغِيشَ حتى

اْل��ِف��َراِق بَ��ْع��َد َش��ْم��َل��نَ��ا َوتَ��ْج��َم��ُع ِب��ال��تَّ��َالِق��ي تَ��ْس��َم��ُح اْألَيَّ��اُم َم��تَ��ى
بَ��اِق َواْل��ُودُّ يَ��نْ��َق��ِض��ي ِع��تَ��ابً��ا ِم��نْ��ُه��ْم أَْرَض��اُه ِب��الَّ��ِذي َوأَْح��َظ��ى



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

َش��َراِق��ي نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى َخ��لَّ��ى َل��َم��ا َدْم��ِع��ي ِم��ثْ��َل يَ��ْج��ِري ال��نِّ��ي��َل انَّ َل��و
اْل��ِع��َراِق أَْرِض َم��ْع ��اُم ال��شَّ َك��ذَاَك ِم��ْص��َر َوأَْرِض اْل��ِح��َج��اِز َع��َل��ى َوَف��اَض
ِب��ال��تَّ��َالِق��ي َوَواِع��ْد ِب��ي ��ْق تَ��َرفَّ َح��ِب��ي��ِب��ي يَ��ا َك َص��دِّ ِألَْج��ِل َوذَاَك

ويستجري يبكي وصار رأسه فوق ووضعه العجوز ذيل أخذ شعره من فرغ فلما
وقالت وأجارته إليه قلبها حنَّ وكربته، عه وتوجُّ ولوعته احرتاقه العجوز رأت فلما بها،
املنتهى، إىل املبتدأ من له جرى ما جميع لها فحكى حاله، عن سألته ثم أبًدا. تََخْف ال له:
خوف، عليك بقي ما خاطرك، وطيِّْب قلبك طيِّْب له: وقالت حكايته من العجوز فتعجبت
شديًدا، فرًحا بذلك حسن ففرح تعاىل. هللا شاء إن حاجتك وقضاء مطلوبك إىل وصلَت وقد
الشهر، من يوم آِخر ذلك وكان يحْرضَن، أن العسكر قوَّاد إىل أرسلت العجوز إن ثم
غٍد يف يخرجن أن العسكر جميع يف ونادين اخرجن لهن: قالت يَديْها بني حْرضَن فلما
سمًعا لها: فقْلَن روحها، راَحْت واحدة تخلََّفْت فإْن منهن، واحدة تتخلف وال النهار بكرة
وأخربْنَها عدن ثم النهار، بكرة غٍد يف بالرحيل العسكر جميع يف وناَديَْن خرْجَن ثم وطاعًة.

عليه. املقدَّمة وهي فيه، الرأي وصاحبة العسكر رئيسة هي أنها حسن فعلم بذلك،
العجوز تلك اسم وكان النهار، ذلك يف بدنه فوق من السالح يقلع لم حسنًا إن ثم
إال ونهيها أمرها من العجوز فرغت فما الدواهي، بأم وتُكنَّى شواهي عندها هو التي
سار فلما معهن، العجوز تخرج ولم أماكنه من جميعه العسكر فخرج الفجر، طلع وقد
ووقف منها فدنا ولدي. يا مني ادُن لحسن: شواهي قالت األماكن، منه وخلت العسكر
هذه إىل ودخولك بنفسك مخاطرتك يف السبب ما له: وقالت عليه فأقبلت يَديْها، بني
عني تُْخِف وال شأنك جميع عن بالصحيح فأخِربْني بالهالك؟ نفسك رضيَت وكيف البالد؟
فإن لحالك، ورثيت ورحمتك أََجْرتُك وقد عهدي، يف رصَت قد فإنك تََخْف وال شيئًا، منه
األشياخ، وهالك األرواح رواح فيها كان ولو حاجتك، قضاء عىل أعنْتَُك بالصدق أخربتَني
يف ما كل من أبًدا بسوء إليك يصل أحًدا أخيل وال بأس، عليك بقي ما إيلَّ وصلَت وحيث

واق. جزائر
وكيف وبالطيور، زوجته بشأن وعرَّفها آِخرها، إىل أولها من قصته لها فحكى
وكيف بولَديْن، منها ُرِزق حتى معها أقام ثم بها، َج تزوَّ وكيف العرشة، بني من اصطادها
من شيئًا حديثه من يُْخِف ولم الريش، الثوب طريق عرفت حني وطارت أوالدها أخذت
سبحان له: وقالت رأسها حرََّكْت كالمه العجوز سمعت فلما فيه. هو الذي يومه إىل أوله
روحك كانت غريي عند وقعَت كنَت ولو عندي، وأوقعك هنا إىل وأوصلك سلََّمك الذي هللا
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وأوالدك زوجتك إىل شوقك وفرط ومحبتك نيتك ِصْدَق ولكنَّ حاجة، لك تُْقَض ولم راحت،
خاطْرَت كنَت ما ولهان، وبها ُمِحبٌّ لها أنك ولوال بغيتك، حصول إىل أوَصَلك الذي هو
حاجتك لك نقيض أن علينا يجب وحينئٍذ السالمة. عىل هلل والحمد املخاطرة، هذه بنفسك
ولدي يا اعلم ولكن تعاىل، هللا شاء إن قريب عن بغيتك تنال حتى مطلوبك، عىل ونساعدك
ليًال أشهر سبعة وبينها بيننا ما ومسافة واق، جزائر من السابعة الجزيرة يف زوجتك أن
صياح شدة فمن الطيور، أرض لها يقال أرٍض إىل نصل حتى هنا من نسري فإننا ونهاًرا،
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بعض. كالم بعضنا يسمع ال أجنحتها وخفقان الطيور

املباح. الكالم عن
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السابعة، الجزيرة يف زوجتك إن لحسن: قالت العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
نسري فإننا أشهر، سبعة وبينها بيننا ما ومسافة واق، جزائر من الكبرية الجزيرة وهي
كالم بعضنا يسمع ال أجنحتها وخفقان طريانها شدة ومن الطيور، أرض إىل هنا من
إىل منها نخرج ذلك بعد ثم ونهاًرا، ليًال يوًما عرش أحد مدة األرض تلك يف نسري ثم بعض،
الذئاب وعيِّ والوحوش والضباع السباع صياح شدة فمن الوحوش، أرض لها يقال أرٍض
إىل منها نخرج ثم يوًما، عرشين مدة األرض تلك يف فنسري شيئًا، نسمع ال األسود، وزئري
والدخان الرشار وتطاير النريان، وصعود صياح شدة فمن الجن، أرض لها يقال أرٍض
وتُغَىش آذانُنا وتَُصمُّ قدامنا، الطريق يسدون وتمرُّدهم؛ زفراتهم وتصاُعد أفواههم، من
ويضع فيهلك، خلفه إىل أحد منَّا يلتفت أن يمكن وال نرى، وال نسمع ال حتى أبصارنا،
ذلك وبعد أيام، ثالثة مدة يرفعها وال رسجه قربوص عىل رأسه املكان ذلك يف الفارس
العسكر هذا جميع أن ولدي يا واعلم واق، بجزائر متصالن جاٍر ونهر عظيم جبل يقابلنا
السبع تلك ومسرية السبع، واق جزائر من امرأة امللوك من علينا والحاكم أبكار، بنات
واق، جبل ى يُسمَّ جبل النهر هذا شاطئ وعىل السري، يف امُلِجدِّ للراكب كاملة سنة جزائر
الشمس عليها طلعت فإذا آدم، بني رءوس تُشِبه أغصانها شجرة عىل علم االسم وهذا
سمعنا فإذا ق. الخالَّ امللك سبحان واق واق صياحها: يف وتقول جميًعا الرءوس تلك تصيح
وتقول الرءوس تلك تصيح الشمس غربت إذا وكذلك طلعت، قد الشمس أن نعلم صياحها
يقدر وال غربت، قد الشمس أن فنعلم ق. الخالَّ امللك سبحان واق واق أيًضا: صياحها يف
التي امللكة وبني وبيننا أرضنا، يطأ وال إلينا يصل وال عندنا يقيم أن الرجال من أحد
يد تحت الرب ذلك يف التي الرعية وجميع الرب، هذا من شهر مسافة األرض هذه عىل تحكم
ما َحَرة السَّ من يدها وتحت والشياطني، امَلَرَدة الجان قبائل أيًضا يدها وتحت امللكة، تلك
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الساحل، إىل يوصلك َمن معك أرسلُت تخاف كنَت فإْن خلقهم، الذي إال عددهم يعلم ال
اإلقامة قلبك عىل يطيب كان وإْن بالدك، إىل ويوصلك مركب يف معه يحملك بالذي وأجيء
لها: فقال تعاىل. هللا شاء إْن حاجتك تقيض حتى عيني يف عندي وأنت أمنعك، فال معنا
أمر هذا له: فقالت روحي. تذهب أو بزوجتي أجتمع حتى أفارقك بقيت ما سيدتي، يا
عليك امللكة أُطِلع أن بد وال تعاىل، هللا شاء إن مطلوبك إىل تصل وسوف قلبك فطيِّب يسري،
وشَكَرها ورأسها، يَديْها وقبََّل حسن لها فَدَعا قصدك. بلوغ عىل لك ُمساِعدًة تكون حتى
فصار غربته، وأهوال أمره عاقبة يف متفكِّر وهو معها وسار مروءتها، وفرط فعلها عىل

األبيات: هذه ينشد وجعل وينتحب يبكي

أَِه��ي��ُم َوْج��ِدي َف��ْرِط ِم��ْن َف��تَ��َراِن��ي نَ��ِس��ي��ُم َه��بَّ اْل��َح��ِب��ي��ِب َم��َك��اِن ِم��ْن
بَ��ِه��ي��ُم َل��يْ��ٌل اْل��ِف��َراِق َونَ��َه��اُر ُم��ِض��يءٌ ُص��بْ��ٌح اْل��ِوَص��اِل َل��يْ��َل إِنَّ
َج��ِس��ي��ُم َخ��ْط��ٌب اْألَِن��ي��ِس َوِف��َراُق َش��ِدي��ٌد َص��ْع��ٌب اْل��َح��ِب��ي��ِب َوَوَداُع
َح��ِم��ي��ُم َص��ِدي��ٌق اْل��َوَرى ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم إَِل��يْ��ِه إِالَّ َج��َف��اُه أَْش��ُك��و َل��ْس��ُت
ذَِم��ي��ُم َع��ذُوٌل َق��ْل��ِب��ي يَ��ْس��ِل��ي َل��يْ��َس َف��ِإنِّ��ي ُم��َح��اٌل َع��نْ��ُك��ْم َوُس��لُ��وِّي
َع��ِدي��ُم َق��ْل��ِب��ي اْل��ِم��ثَ��اِل َع��ِدي��َم يَ��ا َوِح��ي��ٌد ِع��ْش��ِق��ي اْل��َج��َم��اِل َوِح��ي��َد يَ��ا
َم��لُ��وُم َف��ْه��َو اْل��َم��َالَم َويَ��َه��اُب ِف��ي��ُك��ْم اْل��َم��َح��بَّ��َة يَ��دَِّع��ي َم��ْن ُك��لُّ

العجوز صحبَة حسن وسار العسكر وسار الرحيل، طبل بدق أمَرْت العجوز إن ثم
ال وهو وتسليه، ه تصربِّ والعجوز األشعار، وينشد يتضجر األفكار بحر يف الغرق من وهو
الجزائر من جزيرة أول إىل وصلوا أن إىل سائرين يزالوا ولم تُلِقيه، إليه ما يعي وال يفيق
الصياح، شدة من انقلبَْت قد الدنيا أن حسن ظنَّ دخلوها فلما الطيور، جزيرة وهي السبع
وأيقن شديًدا خوًفا وخاف أُذُنَاه، ْت وانسدَّ برصه، وعمي عقله، وطاش رأسه، وأوجَعتْه
فلما الوحوش؟ أرض تكون فكيف الطيور، أرض هذه كانت إذا نفسه: يف وقال باملوت،
كان إذا ولدي، يا له: وقالت عليه ضحكت الحالة، هذه عىل بشواهي اة املسمَّ العجوز رأَتْه
إليه، َع وترضَّ هللا فسأل الجزائر؟ بقية إىل وصلَت إذا بك فكيف جزيرة، أول من حالك هذا

مناه. يبلغه وأن به، باله ما عىل يُِعينه أن منه وطلب
الجان، أرض يف ودخلوا منها وخرجوا الطيور، أرض قطعوا حتى سائرين يزالوا ولم
معهم، وسار تعاىل باهلل استعان ثم معهم، فيها دخوله عىل وندم خاف حسن رآها فلما
شاهق عظيم جبل تحت فنزلوا النهر، إىل ووصلوا الجان أرض من خلصوا ذلك فعند
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عًة مرصَّ املرمر، من دكًة لحسن العجوز ووضعت النهر، شاطئ عىل خيامهم ونصبوا
العساكر وتقدَّمت عليها، فجلس النهر جنب عىل األحمر، الذهب وسبائك والجوهر، بالدرر
ورشبوا أكلوا ثم ساعة، واسرتاحوا حوله خيامهم نصبوا ذلك بعد ثم عليه، فعرضتهم
بحيث لثاًما وجهه عىل واضًعا حسن وكان بالدهم، إىل وصلوا ألنهم مطمئنني؛ وناموا
قلعن ثم حسن، خيمة قرب إىل مَشنْيَ البنات من بجماعة وإذا عينيه، غري منه يظهر ال
وينرشحن يلعبن فرصن يغتسلن، وهن إليهن ينظر حسن فصار النهر، يف ونزلن ثيابهن
حيث وتره حسن عىل فاشتدَّ امللوك؛ بنات من أنه ظنَنَّ ألنهن إليهن؛ ناظٌر أنه يعلمن وال
مختلفة، أنواًعا أفخاذهن بني ما رأى وقد ثيابهن، من مجرَّدات وهن إليهن ينظر كان
ووجوههن ووافر، وبسيط وكامل املشافر وغليظ مربرب، وسمني مقبقب ناعم بني ما
له نصبت العجوز إن ثم امللوك. بنات من ألنهن نهار؛ عىل كَليٍْل وشعورهن كاألقمار،
البدر، ليلة كالقمر متجردات وهن النهر من طلعن خلصن فلما فوقه، وأجلَستْه رسيًرا
أن العسكر جميع يف يُناَدى أن أمَرْت العجوز ألن حسن؛ قدام العسكر جميع اجتمع وقد
زوجته لعل فيه، ويغتسلن النهر يف وينزلن ثيابهن، من ويتجرَّْدَن خيمته قدام يجتمعن
هي ما فيقول: طائفة بعد طائفة عنهن تسأله العجوز وصارت فيعرفها، فيهن تكون أن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك سيدتي. يا هؤالء يف
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بعد طائفًة البنات عن حسنًا تسأل كانت العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هؤالء يف هي ما يقول: طائفة عن سألته وكلما بينهن، من زوجته يعرف لعله طائفٍة،
كلهن خادمة ثالثون خدمتها ويف الناس، آِخر يف جارية َمْت تقدَّ ذلك بعد ثم سيدتي. يا
يف وترميهن عليهن تتدلل فصارت النهر، يف معها ونزلن ثيابهن فنزْعَن أبكار، نواهد
النهر من طلعن ثم زمانية، ساعة الحال هذا عىل معهن تزل ولم وتغطسهن، البحر
ثم بها، وتنشفت فأخذتها بالذهب، مزركشة حرير من مناشف إليها ْمَن فقدَّ وقعدن،
العسكر بني تخطر وقامت ولبستها فأخذتها الجن، عمل من وحليٍّا وحلًال ثيابًا إليها ْمَن قدَّ
رأيتُها التي بالطرية الناس أشبه هذه وقال: قلبه طار حسن رآها فلما وجواريها، هي
العجوز: فقالت مثلها. أتباعها عىل تتدلل وكانت البنات، أخواتي قرص يف البحرية يف
رأيتها، عمري وال زوجتي، هذه ما سيدتي يا وحياتك ال فقال: زوجتك؟ هذه هل حسن، يا
واعتدالها قدِّها مثل وال زوجتي، مثل الجزيرة هذه يف رأيتهن التي البنات جميع يف وما
فإني ذهني، يف تكون حتى أوصافها بجميع وعرِّفني يل ِصْفها فقالت: وجمالها. وُحْسنها
وصفتَها وإْن عليهن، والحاكمة البنات عسكر نقيبة ألني واق؛ جزائر يف بنت كل أعرف
وَقدٍّ مليح وجه صاحبة زوجتي إن حسن: لها فقال أخذها. يف لك وتحيَّلت عرفتُها يل
حلوة األسنان بيضاء الساقني، ضخمة العينني دعجاء النهد، قائمة الخد أسيلة رجيح،
كحال بعيون الشفة، حمراء الصفة بديعة مائل، غصن كأنها الشمائل ظريفة اللسان،
وجهها عالمة، رستها تحت من بطنها وعىل شامة، األيمن خدها عىل رقاق، وشفايف
الكوثر كأنه العليل يشفي وريقها ثقيل، وردفها نحيل وخرصها مستدير، كقمر منري
لها فقال افتتانًا. فيها هللا زاَدَك بيانًا أوصافها يف ِزْدني العجوز: فقالت السلسبيل. أو
وخدود كحيل، وطرف طويل، وعنق أسيل، وخد جميل، وجه ذات زوجتي إن حسن:
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يف ركبت قد واإلبريق، الكأس عن يُغِني الربيق، المع وثغر عقيق، كخاتم وفم كالشقيق،
حقه يف قال كما املشاعر، بني حرمه مثل ما الخالفة، تخت فخذيها وبني اللطافة، هيكل

الشاعر:

ُم��ْش��تَ��ِه��َرْة ُح��ُروُف��ُه َح��يَّ��َرنِ��ي الَّ��ِذي اِس��ُم
َع��َش��َرْة ِف��ي َوِس��تَّ��ٌة َخ��ْم��َس��ٍة ِف��ي أَْربَ��َع��ٌة

املوال: بهذا وغنَّى حسن بكى ثم

َق��ْص��َع��ْة اْل��يُ��ْم��نَ��ى ِرْج��ِل��ِه َوِف��ي َس��اٍع َوْج��ُد أَْو اْل��َق��ْص��َع��ْة َض��يَّ��َع ِه��نْ��ِديٍّ َوْج��ُد ِب��ُك��ْم َوْج��ِدي
اْل��ِع��ْش��ِري��ْن َع��َل��ى ��بْ��َع��َة ال��سَّ َح��رََّر َم��ْن َوْج��ُد أَْو ُم��تَّ��ِس��َع��ْة ِب��ُج��ُروٍح َع��ِل��ي��ٍل ُم��ْض��نً��ى َوْج��ُد أَْو

ال��تِّ��ْس��َع��ْة يَ��تْ��بَ��ِع َم��ْن َع��َل��ى ال��ل��ِه َوَل��ْع��نَ��ُة

حسن إىل رأسها رفعت ثم الزمان، من ساعًة األرض إىل برأسها العجوز فأطرقت
ألن عرفتُك؛ كنُت ما ليتني فيا حسن، يا بك بُلِيت إني الشأن، العظيم هللا سبحان وقالت:
امللك بنت وهي بصفاتها، عرفتُها قد فإني بعينها، زوجتك هي يل وصفتَها التي املرأة
كنَت وإْن أمرك، وتدبَّْر عينك فافتْح بأرسها، واق جزائر عىل تحكم التي الكبرية األكرب
تحصيلها؛ عىل تقدر ال إليها وصلَت وإْن أبًدا، إليها الوصول يمكنك ال فإنه فانتبه، نائًما
يف نفسك ترِم وال قريب من ولدي يا فارجع واألرض، السماء بني ما مثل وبينها بينك ألن
لئال أتيَت حيث من وارجْع نصيب، فيها لك ليس أنه أظن فإني معك، وترميني الهالك
شديًدا بكاءً بكى العجوز كالَم حسن سمع فلما وعليه. نفسها عىل وخافت أرواحنا. تروح
وصار غشيته، من أفاق حتى املاء وجهه عىل ترش العجوز زاَلِت فما عليه، ُغِيشَ حتى
وقد العجوز، كالم من والغم الهم من لحقه ما ِعَظم من بالدموع ثيابه بلَّ حتى يبكي
وما هنا؟ إىل وصلُت أن بعد أرجع وكيف سيدتي، يا للعجوز: قال ثم الحياة، من يئس
البنات عسكر نقيبة وأنت خصوًصا غريض، تحصيل عن تعجزين أنِك نفيس يف أظن كنُت
وأنا البنات، هؤالء من بنتًا لك تختار أن ولدي يا عليك باهلل فقالت: عليهن؟ والحاكمة
فباهلل حيلة، خالصك يف يل يبقى فال امللوك، يد يف تقع لئال زوجتك عن عوًضا إياها أعطيك
بالدك إىل وترجع البنت، تلك غري البنات هؤالء من واحدة لك وتختار مني تسمع أن عليك
جسيم وخطر عظيم بالء يف نفسك رميَت لقد وهللا غصتك، تجرعني وال سامًلا، قريب من
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هذه وأنشد شديًدا، بكاءً وبكى رأسه حسن أطَرَق ذلك فعند منه. يخلَِّصك أن أحد يقدر ال
األبيات:

ُج��ُف��ونِ��ي ُخ��ِل��َق��ْت َم��ا ال��دَّْم��ِع ِل��َغ��يْ��ِر تَ��ْع��ِذلُ��ونِ��ي َال ِل��ُع��ذَِّل��ي َف��ُق��ْل��ُت
َج��َف��ْونِ��ي َوأَْح��بَ��اِب��ي َخ��دِّي َع��َل��ى َف��َف��اَض��ْت َط��َف��َح��ْت ُم��ْق��َل��ِت��ي َم��َداِم��ُع
ُج��نُ��ونِ��ي أَْه��َوى اْل��َه��َوى ِف��ي ِألَنِّ��ي ِج��ْس��ِم��ي َرقَّ َق��ْد اْل��َه��َوى ِف��ي َدُع��ونِ��ي
تَ��ْرَح��ُم��ونِ��ي َال َل��ُك��ْم َم��ا إَِل��يْ��ُك��ْم اْش��ِت��يَ��اِق��ي َزاَد َق��ْد أَْح��بَ��اُب َويَ��ا
َوتَ��َرْك��تُ��ُم��ونِ��ي ُص��ْح��بَ��ِت��ي َوُخ��نْ��تُ��ْم َوَع��ْه��ٍد ِم��ي��ثَ��اٍق بَ��ْع��َد َج��َف��ْوتُ��ْم
ُه��وِن َش��َراَب ��ُدوِد ال��صُّ ِم��َن ُس��ِق��ي��ُت َرَح��ْل��تُ��ْم َق��ْد ��ا َل��مَّ اْل��بَ��يْ��ِن َويَ��ْوَم
ُع��يُ��ونِ��ي يَ��ا ب��اْل��َم��َداِم��ِع َوُج��وِدي َغ��َراًم��ا ذُْب َع��َل��يْ��ِه��ْم َق��ْل��ِب��ي َف��يَ��ا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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تسمع أن ولدي يا عليك باهلل لحسن: قالت ملا العجوز أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
قريٍب من بالدك إىل وترجع زوجتك غري البنات هؤالء من واحدة لك وتختار كالمي، مني
شعره من فرغ فلما املذكورة، األبيات وأنشد شديًدا، بكاءً وبكى رأسه فأطرق سامًلا.
ثم غشيته، من أفاق حتى وجهه عىل املاءَ ترشُّ العجوز زالت فما عليه، ُغِيشَ حتى بكى
راحت املدينة إىل بَك سافرُت متى فإني بالدك، إىل ارجع سيدي، يا وقالت: عليه أقبَلْت
وجزائرها بالدها إىل بك دخويل عىل تلومني بذلك علَمْت إذا امللكة ألن وروحي؛ روحك
هؤالء عىل وأطلعتَُك معي، حملتَُك حيث وتقتلني آدم، بني أوالد من أحٌد يصلها لم التي
حسن فحلف بَْعل. يقربهن ولم َفْحل يمسهنَّ لم أنه مع البحر، يف رأيتَهن الالتي األبكار
من أعطيك وأنا بالدك إىل ارجع ولدي، يا له: فقالت ، قطُّ سوء نظر إليهن نظر ما أنه
قريب من وارجع كالمي فاسمع النساء، جميع عن به تستغني ما والتحف والذخائر املال
قدميها عىل خَديْه َغ ومرَّ بكى كالمها حسن سمع فلما نصحتك. فقد بنفسك تخاطر وال
أنظر ولم املكان هذا إىل وصلُت بعدما أرجع كيف عيني، وقرة وموالتي سيدتي يا وقال:
يف يل يكون أن ولعله قريب، عن اللقاءَ وترجيت الحبيب، دار من قربت وقد أريد؟ َمن

األبيات: هذه أنشد ثم نصيب. االجتماع

ِك��ْس��َرى ُم��ْل��َك تَ��َم��لَّ��َك��ْت ِل��ُج��ف��ُوٍن ِب��أَْس��َرى ِرْف��ًق��ا اْل��َج��َم��اِل ُم��لُ��وَك يَ��ا
َزْه��َرا اْل��َوْرِد َم��َح��اِس��َن َوبَ��َه��ْرتُ��ْم ِط��ي��بً��ا اْل��ِم��ْس��ِك َرَواِئ��َح َغ��َل��بْ��تُ��ْم َق��ْد
نَ��ْش��َرا تَ��ْع��بَ��ُق ُه��نَ��اَك ِم��ْن ��بَ��ا َف��ال��صَّ َح��َل��ْل��تُ��ْم َح��يْ��ُث ال��نَّ��ِع��ي��ِم َونَ��ِس��ي��ُم
نُ��ْك��َرا ِب��ال��نَّ��ِص��ي��َح��ِة ِج��ئْ��َت إِنَّ��َم��ا َونُ��ْص��ِح��ي َم��َالِم��ي َع��ْن ُك��فَّ َع��اِذِل��ي
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ُخ��بْ��َرا ِب��ذَِل��َك تُ��ِح��ْط َل��ْم إِذَا ِم َوال��لَّ��ْو اْل��َع��ذِْل ِم��َن َص��بْ��َوتِ��ي َع��َل��ى َم��ا
َوَق��ْه��َرا ُع��نْ��ًف��ا اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوَرَم��تْ��ِن��ي ِم��َراٌض َوْه��َي اْل��ُع��يُ��وُن أََس��َرتْ��ِن��ي
َونَ��ثْ��َرا نَ��ْظ��ًم��ا اْل��َح��ِدي��َث ِم��نِّ��ي َه��اَك ِش��ْع��ِري أَنْ��ُظ��ُم ِح��ي��َن ال��دَّْم��َع أَنْ��ثُ��ُر
َج��ْم��َرا اْل��َج��َواِرُح ِم��نِّ��ي َف��تَ��َل��ظَّ��ْت ُف��َؤاِدي أَذَابَ��ْت َق��ْد اْل��َخ��دِّ ُح��ْم��َرُة
َص��ْدَرا أَْش��َرُح اْل��َح��ِدي��ِث َف��ِب��أَيِّ َح��ِدي��ِث��ي تَ��َرْك��ُت َم��تَ��ى َخ��بِّ��َراِن��ي
أَْم��َرا ذَِل��َك بَ��ْع��َد ال��ل��ُه يُ��ْح��ِدُث َوَل��ِك��ْن اْل��ِغ��ي��ِد َه��َوى ِف��ي ُع��ْم��ِري ُط��وُل

خاطره، وطيَّبَْت عليه وأقبلت ورحمته، العجوز له ْت رقَّ شعره، من حسن فرغ فلما
حتى بروحي معك َألخاِطَرنَّ وهللا الهم، من فكرك وأخل عينًا، وقرَّ نفًسا ِطْب له: وقالت
مع يتحدَّث وجلس صدره، وانرشح حسن قلب فطاب منيتي. تدركني أو مقصودك تبلغ
قرصها دخلت َمن فمنهن كلهن؛ البنات تفرَّقت الليل أقبََل فلما النهار، آِخر إىل العجوز
البلد، به ودخلت معها حسنًا أخذت العجوز إن ثم الخيام. يف باتت َمن ومنهن البلد، يف
ثم به، أتى َمن وتقتل فتقتله به امللكة فيُعِلم أحٌد عليه يطَِّلع لئال وحده مكانًا له فأخَلْت
يديها بني يبكي وهو زوجته، أبي األكرب امللك سطوة من وتخوِّفه بنفسها تخدمه صارت
وأوالدي، بزوجتي أجتمع لم إْن الدنيا، وكرهت لنفيس املوَت اخرتُت قد سيدتي، يا ويقول:

أموت. أن وإما مرادي أبلغ أن إما بروحي، أخاِطُر فأنا
يف الحيلة تكون وكيف بزوجته، واجتماعه وصاله كيفية يف تتفكَّر العجوز فصارت
غريه، وال بخوف قصده عن ينزجر ولم الهالك، يف روحه رمى الذي املسكني هذا أمر
ملكة البنت تلك وكانت خيلٍّ. كالم يسمع ال العاشق يقول: املثل وصاِحُب نفسه، سال وقد
أخوات سبع امللكة لهذه وكان الهدى، نور اسمها وكان فيها، نازلون هم التي الجزيرة
واق، وأقطار جزائر السبع عىل حاكم هو الذي األكرب، امللك أبيهن عند ُمِقيمات أبكار بنات
نور وهي الكبرية بنته وكانت الرب، ذلك مدن أكرب هي التي املدينة يف امللك ذلك تخت وكان
العجوز إن ثم أقطارها. سائر وعىل حسن فيها التي املدينة تلك عىل الحاكمة هي الهدى
نور امللكة قرص إىل َهْت وتوجَّ قامت وأوالده، بزوجته االجتماع عىل محرتًقا حسنًا رأت ملا
بناَت ربَّْت ألنها عليها؛ فضل للعجوز وكان يَديْها، بني األرَض وقبََّلِت عليها فدخَلْت الهدى،

امللك. عند عزيزة عندهن مكرَّمة وهي سلطنة، الجميع عىل ولها جميعهن، امَلِلك
جنبها، وأجَلَستْها وعانَقتْها لها قامت الهدى، نور امللكة عىل العجوز دخلت فلما
استصحبُت وقد مباركة، سفرة كانت إنها سيدتي يا وهللا لها: فقالت سفرتها، عن وسألتها
إني والزمان، العرص ملكة يا بنتي، يا لها: قالت ثم يديك. بني ها سأحِرضُ هدية معي لِك
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حاجته. قضاء عىل تساعديني أن ألجل عليه أُطِلَعِك أن وأريد عجيب بيشء معي أتيُت قد
يف كالقصبة ترتعد وهي آِخرها إىل أولها من حسن بحكاية فأخربَتْها هو؟ وما لها: فقالت
استجاَر قد سيدتي، يا لها: وقالت امللك، بنت يدي بني وقَعْت حتى العاصف، الريح مهبِّ
عسكر بني معي به وأتيُت فأجْرتُه، الدكة تحت مختفيًا كان الساحل عىل شخٌص بي
خوَّْفتُه وقد لها: قالت ثم البلد. وأدخلته أحٌد، يعرفه ال بحيث السالح حامل وهو البنات
بد ال يل: ويقول األشعار وينشد يبكي أخوِّفه وكلما وقوتك، ببأسك وعرَّْفتُه سطوتِك من
بنفسه خاَطَر وقد غريهم. من بالدي إىل أرجع وال أموت أو وأوالدي، زوجتي رؤية من
قد الهوى أن إال بأًسا، أشد وال منه، قلبًا أقوى آدميٍّا عمري أََر ولم واق، جزائر إىل وجاء

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك التمكُّن. غاية منه تمكََّن
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حسن، حكايَة الهدى نور للملكة حَكْت ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
سمعِت فلما التمكُّن. غاية منه تمكََّن قد الهوى أن إال منه، قلبًا أقوى رأيُت وما لها: قالت
ساعًة، األرض إىل رأسها وأطرَقْت شديًدا غضبًا غضبت حسن، قصة وفهمت كالمها امللكُة
خبثك من بلغ هل النحس، عجوَز يا لها: وقالت العجوز إىل ونظرت رأسها رفعت ثم
من تخايف ولم عيلَّ بهم وتدخلني واق، جزائر إىل معك بهم وتأتني الذكوَر تحملني أنك
الساعة هذه يف وإياه أنت َلقتلتُِك الرتبية من عيلَّ لِك ما لوال امللك رأس وحق سطوتي؟
هذه من فعلِت ما مثل أحد يفعل لئال ملعونة؛ يا بك املسافرون يعترب حتى قتلة، أقبَح
حتى الساعة هذه يف وأحرضيه اخرجي ولكن عليها، أحٌد يقدر لم التي العظيمة الفعلة
هذه كل وتقول: تذهب أين تدري ال مدهوشة وهي يَديْها بني من العجوز فخرجت أنظره.
فقالت حسن عىل دخلت أن إىل ومَضْت حسن. يد عىل امللكة هذه من يل هللا ساَقَها املصيبة
تعاىل هللا ِذْكر عن يفرت ال ولسانه معها فقام َدنَا. قد عمره آِخُر َمن يا امللكَة كلِِّم ُقْم له:
يدي بني أوقَفتْه حتى به فسارت بالئك. من وخلِّْصني قضائك، يف بي الُطْف اللهم ويقول:
نور يَدْي بني تمثََّل فلما معها، به يتكلَّم بما الطريق يف العجوز وأوَصتْه الهدى، نور امللكة

البيتني: هذين وأنشد عليها، وسلََّم يديها بني األرَض فقبََّل لثاًما، ضاربًة رآها الهدى

َح��بَ��اِك ِب��َم��ا َل��ُه اْإلِ َوَخ��وََّل��ِك ُس��ُروٍر ِف��ي ِع��زَِّك ال��ل��ُه أََداَم
ِع��َداِك َع��َل��ى اْل��َق��ِدي��ُر َوأَيَّ��َدِك َوَم��ْج��ًدا ِع��زٍّا َربُّ��نَ��ا َوَزاَدِك

مجاَوبتَه، لتسمع قدامها تخاطبه أن العجوز إىل امللكة أشارت شعره من فرغ فلما
وما أنَت؟ البالد أيِّ ومن اسمك؟ ما لك: وتقول السالم عليك تردُّ امللكة إن العجوز: فقالت
جنانه ثبت وقد لها فقال بالدك؟ اسم وما أجلهم؟ من جئَت الذين وأوالدك زوجتك اسم



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

حسن فاسمي أنا ا أمَّ والزمان، الدهر ووحيدة واألوان، العرص ملكة يا املقادير: وساعدته
فواحد أوالدي اسم وأما اسًما، لها أعرف فال زوجتي وأما البرصة، وبلدي الحزن، الكثري
أخذت أين فمن قالت: وحديثه كالمه امللكة سمعت فلما منصور. واآلَخر نارص، اسمه
قالت وهل له: فقالت الخالفة. قرص من بغداد مدينة من ملكة، يا لها: فقال أوالدها؟
الفراِق، أيام عليه وطاَلْت ولدِك جاء إذا لوالدتي: قالت إنها قال: طارت؟ عندما شيئًا لكم
امللكة فحرََّكِت واق. جزائر إىل َفْليجئني االشتياق، رياح وَهزَّتْه والتالق، الُقْرَب واشتهى
ولوال الكالم، هذا ألمك قالت ما تريدك ما كانت لو إنها له: قالت ثم رأسها، الهدى نور
حسن: فقال بالدها. إىل طلبتك وال بمكانها أعلَمتَْك كانت ما ُقْربك وتشتهي تريدك أنها
منه أخفيُت وما به أخربتُِك جرى الذي وصعلوك، ملك كل عىل والحاكمة امللوك، سيدة يا
وساعديني وثوابي، أَْجِري واربحي فارحميني تظلميني، أالَّ وبِك باهلل أستجري وأنا شيئًا،
برؤيتهم. وأسِعِفيني بأوالدي، عيني وقرِّي لهفتي وردِّي وأوالدي، بزوجتي االجتماع عىل

البيتني: هذين وأنشد واشتكى، وحنَّ بكى ثم

َوَج��َب الَّ��ِذي أَْق��ِض��ي َال ُك��نْ��ُت َوإِْن َج��ْه��ِدي ُم��َط��وََّق��ٌة نَ��اَح��ْت َم��ا َألَْش��ُك��َرنَّ��ِك
��بَ��َب َوال��سَّ اْألَْص��َل ِف��ي��َه��ا َوَج��ْدتُ��ِك إِالَّ َس��اِب��َق��ٍة نَ��ْع��َم��اءَ ِف��ي تَ��َق��لَّ��بْ��ُت َف��َم��ا

وقالت رفعته ثم طويًال، زمانًا وحرَّكته األرض إىل رأسها الهدى نور امللكة فأطرقت
بالد ويف املدينة يف بنت كلَّ عليك أعرض أن عىل عزمُت وقد لك، ورثيُت رحمتَُك قد له:
دار باب عىل وصلبْتَُك قتْلتَُك تعرفها لم وإْن إليك، سلَّْمتُها زوجتك عرْفَت فإْن جزيرتي،

األبيات: هذه أنشد ثم الزمان. ملكة يا منِك ذلك قبلُت حسن: لها فقال العجوز.

َونِ��ْم��تُ��ُم اْل��َق��ِري��َح َج��ْف��ِن��ي َوأَْس��َه��ْرتُ��ُم َوَق��َع��ْدتُ��ُم اْل��َه��َوى ِف��ي َغ��َراِم��ي أََق��ْم��تُ��ْم
َغ��َدْرتُ��ُم ِب��اْل��ِق��يَ��اِد أََخ��ذْتُ��ْم ��ا َف��َل��مَّ تُ��َم��اِط��لُ��وا َل��ْن أَنَّ��ُك��ْم وََع��اَه��ْدتُ��ُم��ونِ��ي
ُم��تَ��َظ��لِّ��ُم إِنَّ��ِن��ي تَ��ْق��تُ��لُ��ونِ��ي َف��َال اْل��َه��َوى َم��ا أَْدِر َوَل��ْم ِط��ْف��ًال َع��ِش��ْق��تُ��ُك��ُم
نُ��وَُّم َوال��نَّ��اُس ال��نَّ��ْج��َم يُ��َراِع��ي يَ��ِب��ي��ُت َع��اِش��ٍق َق��تْ��ِل ِف��ي ال��ل��َه تَ��تَّ��ُق��وَن أََم��ا
ُم��تَ��يَّ��ُم َه��ذَا إِنَّ َق��بْ��ِري: َل��ْوِح َع��َل��ى َف��اْك��تُ��بُ��وا ِم��تُّ إِذَا َق��ْوِم��ي يَ��ا َف��ِب��ال��ل��ِه
يُ��َس��لِّ��ُم َع��َل��يَّ َق��بْ��ِري َرأَى َم��ا إِذَا اْل��َه��َوى ِب��ِه أََض��رَّ ِم��ثْ��ِل��ي َف��تً��ى َل��َع��لَّ

باهلل إال قوة وال حول وال رشطِته، الذي بالرشط رضيُت قال: شعره من فرغ فلما
القرص تطلع حتى املدينة يف بنت تبقى أالَّ الهدى نور امللكُة أمَرِت ذلك فعند العظيم.
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أماَمه. وتمرُّ القَرص تطلع حتى املدينة يف بنٌت تَبقى أالَّ املِلكة أمَرت

كل وتحرض املدينة، إىل بنفسها تنزل أن شواهي العجوَز أمَرِت امللكة إن ثم أمامه، وتمر
بعد مائة حسن عىل البنات تُدِخل امللكة وصارت قرصها، يف امللكة إىل املدينة يف كانت بنت
فسأَلتْه فيهن، زوجته يََر فلم حسن، عىل عرَضتْها وقد إال بنت املدينة يف يَبَْق لم حتى مائة،
فاشتدَّ فيهن. هي ما ملكة يا وحياتك لها: فقال هؤالء؟ يف رأيتَها هل له: وقالت امللكة
عليه. واعرضيهن القرص يف كنَّ َمن كلَّ وأَْخِرجي ادخيل للعجوز: وقالت عليه امللكة غضب
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ملكة يا رأسك وحياة للملكة: وقال فيهن زوجته يََر لم القرص، يف َمن كلَّ عليه عرضت فلما
فوق وجهه عىل واسحبْنَه خذْنَه وقالت: حولها َمن عىل ورصخت فغضبت فيهن. هي ما
يف علينا ويجوز حالنا، عىل ويطَِّلع بعده أحد بنفسه يخاطَر لئال عنقه؛ وارضبَْن األرض،
عينَيْه، ْضَن وغمَّ فوقه ذيله وطرْحَن وجهه عىل فسحبْنَه وجزائرنا. أرضنا ويطأ بالدنا،
وقبََّلِت امللكة إىل شواهي َمْت تقدَّ ذلك فعند اإلذن، ينتظْرَن رأسه عىل بالسيوف ووقْفَن
الرتبية بحق ملكة، يا لها: وقالت رأسها فوق ورفَعتْه ذيلها ومسكت يديها، بني األرَض
وقاَىس بنفسه، خاَطَر قد غريب املسكني هذا أن تعرفني وأنت خصوًصا عليه، تعجيل ال
سمع وقد عمره، لطول املوت من وجل عز تعاىل هللا اه ونجَّ قبله، أحد قاَساها ما أموًرا
تبغضني بأنك املسافرين مع عنِك األخبار تنترش قتلِته فإْن وِحَماك، بالدك فدخل بَعْدِلِك
يف زوجته تظهر لم إْن سيفك ومقتول قهرك، تحت حال كل عىل وهو وتقتلينهم، األغراَب
طمًعا إال أََجْرتُه ما فأنا وأيًضا إليك، ه ردِّ عىل قادرة فأنا حضوره تشتهني وقت وأي بلدك،
لعلمي بغيته؛ إىل توصلينه أنك له ضمنُت حتى الرتبية، من عليك يل ما بسبب كرمك يف
امللكة إن نفيس: يف وقلُت بلدك، أدخْلتُه كنُت ما هذا منك أعلم أني ولوال وشفقتك، بعدلك
املنظوم، الدر يشبه الذي الفصيح املليح والكالم األشعار من يقوله ما وعىل عليه تتفرَّج
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك علينا. ه حقُّ فوَجَب زادنا، وأكل بالدنا دخل قد وهذا

املباح. الكالم
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ورضب حسن بأخذ غلمانها أمرت ملا الهدى نور امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فوجب زادنا، وأكل بالدنا دخل إنه لها: وتقول بخاطرها تأخذ العجوز صارت عنقه،
وتعرفني صعب، الفراق أن تعرفني وأنت بك، باالجتماع وعدته وقد خصوًصا علينا، حقه
فأَِريه أنِت، إال واحدة النساء من علينا بقي وما األوالد، فراق خصوًصا قتَّال، الفراق أن
أُِريه حتى أوالًدا مني وخلََّف زوجي يكون أن له أين من وقالت: امللكة َمِت فتبسَّ وجهك.
رآه فلما وجهها، فكشفت يَديْها، بني وأوقفوه عليها فأدخلوه بحضوره، أمرت ثم وجهي.
فلما أفاق، حتى تالِطفه العجوُز تََزِل فلم عليه، مغشيٍّا وخرَّ عظيمًة رصخًة َرصَخ حسن

األبيات: هذه أنشد غشيته من أفاق

َواْق َق��اَل َق��ْد َم��ْن أَْرِض َزَوايَ��ا ِف��ي اْل��ِع��َراْق أَْرِض ِم��ْن َه��بَّ نَ��ِس��ي��ًم��ا يَ��ا
اْل��َم��ذَاْق اْل��ُم��رِّ اْل��َه��َوى َط��ْع��ِم ِم��ْن ِم��تُّ أَنَّ��ِن��ي َع��نِّ��ي اْألَْح��بَ��اَب بَ��لِّ��ِغ
اْل��ِف��َراْق تَ��بَ��اِري��ِح ِم��ْن َق��ْل��ِب��ي ذَاَب َواْع��ِط��ُف��وا ِم��نُّ��وا اْل��ُح��بِّ أَُه��يْ��َل يَ��ا

أن القرص منها كاد عظيمة صيحة وصاح امللكَة ونظر قام شعره من فرغ فلما
وسألته أفاق حتى تالطفه العجوز زالت فما عليه، مغشيٍّا وقع ثم فيه، َمن عىل يسقط
شهرزاد وأدرك بزوجتي. الناس أشبه وإما زوجتي، إما امللكة هذه إن فقال: حاله، عن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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إما امللكة هذه إن لها: قال حاله عن سألته ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الغريب هذا إن داية، يا ويلِك للعجوز: امللكة فقالت بزوجتي. الناس أشبه وإما زوجتي،
إن ملكة، يا العجوز: لها فقالت عينيه. ويحملق وجهي يف ينظر ألنه مختل؛ أو مجنون
واملجنون وهو دواء، له ما الهوى مريض املثل: يف يقال فإنه تؤاخذيه، فال معذور هذا

البيتني: هذين وأنشد شديًدا، بكاءً بكى حسنًا إن ثم سواء.

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

فضحَكِت بها. الناس أشبه ولكنك زوجتي، أنت ما وهللا للملكة: قال حسنًا إن ثم
ْل تمهَّ حبيبي، يا قالت: ثم جنبها، عىل ومالت قفاها عىل استلقت حتى الهدى نور امللكة
والذهوَل، والحريَة الجنوَن عنك ودَْع عنه، أسألك الذي عن وجاوبني وميِّزني روحك عىل
حني إني وصعلوك، غني كل وملجأ امللوك، سيدة يا حسن: فقال الفرج. لك قرب قد فإنه
تريدين. ا عمَّ اآلن فاسأليني بزوجتي، الناس أشبه وإما زوجتي إما ألنك جننُت؛ نظرتُِك
والجمال الُحْسن من فيِك ما جميع سيدتي، يا فقال: يشبهني؟ زوجتِك يف يشء أي فقالت:
وغري نهودك، وبروز خدودك وحمرة كالمك، وعذوبة قوامك كاعتدال والدالل، والظرف
إىل أَْرِجعيه أمي، يا لها: وقالت الدواهي أم شواهي إىل التفتَْت امللكة إن ثم يشبهها. ذلك
كان فإْن أمره، عن َص أتفحَّ حتى بنفسك أنِت واخدميه عندك، فيه كان الذي موضعه
عىل مساعدته علينا وَجَب والود، الصحبة الرفق يحفظ بحيث مروءة صاحب الرجل هذا
األسفار اِت مشقَّ من َله تحمَّ ما مع طعامنا، وأكل أرضنا نزل وقد خصوًصا حاجته، قضاء
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إيلَّ وارجعي أتباعك عليه فأويص بيتِك، إىل أوصلِته إذا ولكن األخطار، أهوال ومكابدة
حسنًا وأخذت العجوز خرجت ذلك فعند خريًا. إال يكون ال تعاىل هللا شاء وإن برسعة،
له يحرضوا أن وأمرتهم بخدمته، وحشمها وَخَدمها جواريها وأمرت منزلها، إىل به ومَضْت
تحمل أن فأمرتها برسعة، امللكة إىل عادت ثم حقه، يف وا يقرصِّ وأالَّ إليه، يحتاج ما جميع
ولبست أمرها، شواهي العجوز فامتثلت الشجعان، من فارس ألف معها وتأخذ سالحها
فارس، األلف بإحضار وأخربتها يَديْها بني وقَفْت وملا فارس، األلف وأحرضت دروعها
لها: وتقول أختها، السنا منار بنته عند وتنزل أبيها، األكرب امللك مدينة إىل تسري أن أمرتها
إليهما. مشتاقة فإنها خالتهما إىل وأرسليهما لهما، عملتهما اللذين الدرعني وَلَديِْك أَْلِبِيس
تستدعيك أختك إن لها: فقويل أخذِتهما فإذا حسن، أمر بكتمان أمي يا أوصيك لها: وقالت
رسيًعا بهما فاحرضي الزيارة، قاصدة بهما وخرجت ولَديْها أعطتِْك فإذا زيارتها. إىل
سفرك ويكون منها، تجيء التي الطريق غري طريق من وتعايل مهلها، تحرضعىل وخلِّيها
إْن األقسام بجميع أحلف إني ثم أبًدا، أحٌد األمر هذا عىل يطَِّلع أن واحذري ونهاًرا، ليًال
معه سفرها من وال أخذها من أمنعه ال ولَداه، َوَلَديْها أن وظهر زوجتَه، أختي طلَعْت

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

األقسام جميع وأقسم باهلل، أحلف إني قالت: امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
إىل معه سفرها وعىل أخذها عىل أساعده بل أخذها، من أمنعه ال زوجته طلعت إْن أنها
العاهرُة أضمرت وقد نفسها، يف أضمَرتْه بما تعلم ولم بكالمها، العجوز فَوثِقت بالده.
للعجوز: قالت امللكة إن ثم تقتله. يشبهونه أوالدها وال زوجته تكن لم إْن أنها نفسها يف
الصفات هذه فإن أعلم، وهللا السنا، منار أختي زوجته تكون حزري صدق إن أمي، يا
أحٍد يف توجد ال الباهر والحسن البارع الجمال من ذكرها التي األوصاف وجميع صفاتها،
بما وأعلَمتْه حسن إىل ورجعت يدها قبََّلْت العجوز إن ثم الصغرية. خصوًصا أخواتي، غري
ال ولدي، يا له: فقالت رأسها، وقبََّل العجوز إىل وقام الفرح من عقله فطار امللكة، قالته
وال عينًا، وقرَّ نفًسا وِطْب السالمة، حالوَة القبلة هذه واجعل فمي، يف وقبِّلني رأيس تقبِّْل
بها، اجتماعك يف السبب أنا فإني فمي؛ يف تقبييل تستكره وال منرشًحا، إال صدرك يكن
ودَّعته ثم النفس. مطمنئ العني، قرير الصدر، منرشح إال تكن وال وخاطرك قلبك فطيِّْب

البيتني: هذين حسن فأنشد وانرصفت،

اثْ��نَ��اِن َق��ِض��يَّ��ٍة ُك��لِّ َوُش��ُه��وُد أَْربَ��ٌع ُش��ُه��وٌد َم��َح��بَّ��ِت��ُك��ْم ِف��ي ِل��ي
ِل��َس��اِن��ي َوانْ��ِع��َق��اُد ِج��ْس��ِم��ي َونُ��ُح��وُل َج��َواِرِح��ي َواْض��ِط��َراُب َق��ْل��ِب��ي َخ��َف��َق��اُن

البيتني: هذين أيًضا أنشد ثم

ِب��ذََه��اِب تُ��ْؤِذنَ��ا َح��تَّ��ى َع��يْ��نَ��اَي َع��َل��يْ��ِه��َم��ا َم��اءَ ال��دِّ بَ��َك��ِت َل��ْو َش��يْ��ئَ��اِن
اْألَْح��بَ��اِب َوُف��ْرَق��ُة ��بَ��اِب ال��شَّ َش��ْرُخ ��يْ��ِه��َم��ا َح��قَّ ِم��ْن اْل��ِم��ْع��َش��اَر يَ��ْق��ِض��يَ��ا َل��ْم



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

إىل هت وتوجَّ السالح، حاملني فارس ألَف معها وأخذت سالحها حملت العجوز إن ثم
مدينة بني وكان امللكة، أخت إىل وصلت أن إىل وسارت امللكة، أخت فيها التي الجزيرة تلك
أخت إىل وطلعت املدينة إىل شواهي وصلت فلما أيام، ثالثة أختها مدينة وبني الهدى نور
باشتياقها وأخربتها الهدى، نور أختها من السالم وبلَّغتها عليها سلََّمْت السنا، منار امللكة
إياها، زيارتها عدم بسبب عليها تعتب الهدى نور امللكة أن وعرََّفتْها أوالدها، وإىل إليها
أزورها ولكن لها زيارتي بعدم ة مقرصِّ وأنا ألختي، عيلَّ الحقُّ السنا: منار امللكة لها فقالت
من لها يصلح ما معها ألختها وأخذت املدينة، خارج إىل خيامها بتربيز أمرت ثم اآلن.
عن فسأل منصوبًة، الخيام القرصفرأى طيقان من نظر أباها امللك إن ثم والتحف. الهدايا
أختها زيارة تريد ألنها الطريق؛ بتلك خيامها نصبت السنا منار امللكة إن له: فقالوا ذلك،
خزائنه من وأخَرَج أختها، إىل يوصلها عسكًرا لها َز جهَّ بذلك امللك سمع فلما الهدى. نور
وكانت الوصف، عنه يعجز ما والجواهر، التحف ومن واملرشب املأكل ومن األموال من
نور الكبرية اسم وكان الصغرية، إال واحدة وأم واحد أب من اء أِشقَّ السبع امللك بنات
والخامسة الدر، شجرة والرابعة الضحى، شمس والثالثة الصباح، نجم والثانية الهدى،
وهي فيهن الصغرية وهي السنا، منار والسابعة البنات، رشف والسادسة القلوب، قوت
يَدْي األرضبني وقبَّلت تقدَّمت العجوز إن ثم فقط. أبيهن من أختهن وكانت حسن، زوجة
الهدى نور امللكة إن لها: فقالت أمي؟ يا حاجة لِك هل السنا: منار لها فقالت السنا، منار
تُرِسليهما وأن لهما، لتهما فصَّ اللذين الدرَعنْي وتُلِبسيهما لوَلَديِْك ي تغريِّ أن تأمرك أختِك
السنا منار سمعت فلما عليها. بقدومك ة املبرشِّ وأكون بهما وأسبق فآخذهما إليها، معي
طويًال، زمانًا ُمطِرقًة تََزْل ولم لونها، َ تغريَّ وقد األرض إىل رأسها أطرقت العجوز كالَم
قلبي وخفق فؤادي ارتَجَف قد أمي، يا لها: وقالت العجوز إىل ورفعتها رأسها حرََّكْت ثم
والبرش، الجن من وجَهيْهما أحٌد ينظر لم والدتهما حني من فإنهما ، وَلَديَّ ذكرِت عندما
يشء أي العجوز: لها فقالت رسى. إذا النسيم من عليهما أغاُر وأنا ذكر، وال أنثى ال
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك أختك؟ من عليهما أتخافني سيدتي؟! يا الكالم هذا

املباح. الكالم
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٨١٣ الليلة كانت فلام

هذا يشء أيُّ السنا: منار للسيدة قالت ملا العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األمر هذا يف امللكَة خالفِت وإْن عقلك، سالمة أختك؟ من عليهما أتخافني سيدتي؟ يا الكالم
يف معذورة وأنِت صغريان، ولداك سيدتي يا ولكن عليك، تعتب فإنها املخالفة، يمكنِك ال
ومحبتي شفقتي تعلمني أنت بنتي يا ولكن الظن، بسوء ُموَلع واملحب عليهما، الخوف
قلبي وأفتح خدي، لهما وأفرش وآخذهما أتسلَّمهما وأنا قبلهما، ربيتكن وقد ولولديِك، لك
عينًا، وقرِّي نفًسا فطيبي األمر، هذا يف عليهما الوصية إىل أحتاج وال داخله، يف وأجعلهما
الَن حتى عليها تلحُّ تزل ولم يومان. أو واحد يوم به أسبقك ما وأكثر لها، وأرِسليهما
مع بإرسالهما فسمَحْت الغيب، يف لها مخبَّأ هو ما تَْدِر ولم أختها، غيظ من وخافت جانبها
وسلَّمتهما الدرعني وألبستهما لهما َْت وغريَّ وهيَّأَتْهما تْهما وحمَّ بهما دَعْت إنها ثم العجوز،
مثل أمهما، فيها تسري التي الطريق غري عىل الطري مثل بهما وسارت فأخذتهما للعجوز،
وصلت أن إىل عليهما خائفة وهي السري يف تِجدُّ تََزْل ولم الهدى، نور امللكة أوصتها ما
امللكة إىل بهما َهْت وتوجَّ املدينة ودخلت البحر بهما فعدَّْت الهدى، نور امللكة مدينة إىل بهما
وأجلست صدرها، إىل وضمتهما وعانََقتْهما بهما فرَحْت رأتهما فلما خالتهما، الهدى نور
لها: وقالت العجوز إىل التفتَْت ثم األيرس، فخذها عىل والثاني األيمن فخذها عىل واحًدا
ونزل بداري َن تحصَّ وقد حسامي، من وأَجَرتْه أماني أعطيتُه قد فأنا حسنًا، اآلن ي أحِرضِ
مع متزايد، ها همُّ التي املوت أسباَب وتعدَّى والشدائد، األهوال قاىس أن بعد ِجَواري، يف
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك أنفاسه. وقطع كأسه رشب من يسلم لم اآلن إىل أنه

املباح. الكالم





٨١٤ الليلة كانت فلام

حسن، بإحضار العجوز أمَرِت ملا الهدى نور امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أنه مع متزايد، ها همُّ التي املوت أسباب وتعدَّى والشدائد، األهوال قاَىس إنه لها: قالت
بني أحرضتُه إذا العجوز: لها فقالت أنفاسه. وقطع كأسه رشب من يسلم لم اآلن إىل
بالده؟ إىل يه وتردِّ عنه تعفي ولداه أنهما يظهر لم وإْن وبينهما؟ بينه تجمعني فهل يديك،
متى إىل النحس! عجوز يا ويلك وقالت: شديًدا غضبًا غضبت كالمها امللكة سمعت فلما
عىل واطََّلع سرتنا، وكَشَف علينا، تجاَرسَ الذي الغريب الرجل هذا شأن يف املخادعة هذه
بالده إىل ويرجع أعراضنا، خ ويوسِّ وجوهنا، وينظر أرضنا، يجيء أنه يظن هل أحوالنا؟
األرض، أقطار يف امللوك سائَر أخبارنا وتبلغ أهله، وبني بالده يف أحوالنا فيفضح سامًلا؟
بالد وعدَّى واق، جزائر دخل إِنِْيسٌّ ويقولون: الجهات، جميع يف بأخبارنا التجار وتسافر
ال فهذا سامًلا؟ ورجع والطيور الوحوش وأرض الجان أرض وتخطَّى والَكَهنَة، َحَرة السَّ
الخلق وخالق وداحيها، األرض وساطح وبانيها، السماء بخالق أقسم وأنا أبًدا، يكون
عىل رصخت إنها ثم بيدي. عنقه أرضب التي وأنا َألقتَلنَّه، ولَديْه يكونا لم إْن وُمحِصيها،
امضوا لهم: وقالت مملوًكا وعرشين الحاجب عليها وأغَرْت الخوف، من فوقعت العجوز
مجرورة العجوز فخرجت برسعة. بيتها يف عندها الذي بالصبي وائتوني العجوز هذه مع
ودخلت منزلها إىل سارت ثم فرائصها، وارتعَدْت لونها اصفرَّ وقد واملماليك، الحاجب مع
وقالت عليه تسلِّم فلم عليها، وسلََّم يَديْها وقبََّل إليها قام عليه دخلت فلما حسن، عىل
قويل؟ سمعَت فما كله هذا عن ونهيتَُك بالدك إىل ارجع لَك قلُت أََما امللكَة، كلِِّم ُقْم له:
وال أطعتَني فما قريب، من بالدك إىل وارجع أحد عليه يقدر ال شيئًا أعطيك لك وقلُت
قريب، املوت فإن اخرتت، وما فدونك ولك، يل الهالك واخرتت خاَلْفتَني بل مني، سمعَت
حزين الخاطر، مكسور وهو حسن فقام الغاشمة. الظاملة العاهرة الفاجرة هذه كلِّْم ُقْم



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

واسرتني بالئك، من عيلَّ ْرتَه قدَّ فيما بي الُطْف اللهم سلِّم، سالم يا ويقول: خائف القلب
والعجوز، والحاجب مملوًكا العرشين مع َه وتوجَّ الحياة من يَئَِس وقد الراحمني. أرحم يا
تالعبهما وهي حجرها يف جالَسنْي ومنصوًرا ناًرصا ولَديْه فوجد بحسن، امللكة عىل فدخلوا
األرض عىل ووقع عظيمة رصخة ورصخ عرفهما، عليهما نظره وقع فلما وتؤنسهما،
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بولَديْه. الفرح شدة من عليه مغشيٍّا
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رصخة ورصخ عرفهما، ولَديْه عىل نظره وقع ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
املحبُة فحركتهما وعرفاه، ولَديْه عرف أفاق فلما عليه، مغشيٍّا األرض عىل ووقع عظيمة
بقولهما: وجل عز هللا وأنطقهما حسن، عند ووَقَفا امللكة ِحْجر من فتخلََّصا الغريزيُة
الذي هلل الحمد وقالوا: عليهما، وشفقًة لهما رحمًة والحارضون العجوز فبكت أبانا. يا
عليه، ُغِيش حتى بكى ثم ولَديْه، عانََق غشيته من حسن أفاق فلما بأبيكما. شملكما جمع

األبيات: هذه أنشد غشيته من أفاق فلما

َرَدى اْل��ِوَص��اُل َك��اَن َوَل��ْو اْل��ِف��َراِق َع��َل��ى َج��َل��ًدا يُ��ِط��ْق َل��ْم َق��ْل��ِب��ي إِنَّ ��ُك��ْم َوَح��قِّ
َغ��َدا اْل��ُع��َداِة َرْغ��ِم َع��َل��ى أَِع��ي��ُش َوَه��ْل َغ��ًدا ال��لِّ��َق��اءَ إِنَّ َط��يْ��ُف��ُك��ْم ِل��ي يَ��ُق��وُل
أَبَ��َدا بَ��ْع��َدُك��ْم َع��يْ��ٍش ِط��ي��ُب ِل��ي َل��ذَّ َم��ا ُف��ْرَق��ِت��ُك��ْم يَ��ْوِم ِم��ْن َس��اَدِت��ي ��ُك��ْم َوَح��قِّ
��َه��َدا ال��شُّ أَْع��َظ��ِم ِم��ْن ُح��بِّ��ُك��ْم ِف��ي أَُم��وُت َم��َح��بَّ��ِت��ُك��ْم ِف��ي نَ��ْح��ِب��ي ال��ل��ُه َق��َض��ى َوإِْن
َش��َرَدا ُم��ْق��َل��ِت��ي َع��ْن َك��اْل��َك��َرى َوَش��ْخ��ُص��َه��ا َم��ْرتَ��ُع��َه��ا اْل��َق��ْل��ِب َزَوايَ��ا ِف��ي َوَظ��بْ��يَ��ٍة
َش��ِه��َدا َل��َق��ْد يْ��َه��ا َخ��دَّ َف��ْوَق َف��ِإنَّ��ُه َدِم��ي َس��ْف��َك ��ْرِع ال��شَّ َم��َج��اِل ِف��ي أَنْ��َك��َرْت إِْن

زوجته السنا منار السيدة أختها وأن حسن، ولدا الصغريين أن امللكة تحققت فلما
الصباح، شهرزاد وأدرك مزيٍد. من عليه ما شديًدا غضبًا عليها غضبَْت طلبها، يف جاء التي

املباح. الكالم عن فسكتَْت





٨١٦ الليلة كانت فلام

حسن، ولدا الصغريين أن َقْت تحقَّ ملا الهدى نور امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من عليه ما شديًدا غضبًا عليها غضبَْت طلبها، يف جاء التي زوجته السنا منار أختها وأن

األبيات: هذه أنشد غشيته من أفاق فلما عليه، فُغِيش حسٍن وجه يف ورصخت مزيٍد،

ُح��ُض��وُر اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي َوأَنْ��تُ��ْم َوِغ��بْ��تُ��ْم اْل��َح��َش��ا ِف��ي ال��نَّ��اِس أَْق��َرُب َوأَنْ��تُ��ْم بَ��ُع��ْدتُ��ْم
َص��بُ��وُر ال��زََّم��اِن َج��ْوِر َع��َل��ى َوإِنِّ��ي ِل��َغ��يْ��ِرُك��ْم َع��نْ��ُك��ْم ِم��ْل��ُت َق��ْد َم��ا َف��َوال��ل��ِه
َوَس��ِع��ي��ُر َزْف��َرٌة ِم��نِّ��ي اْل��َق��ْل��ِب َوِف��ي َوتَ��نْ��َق��ِض��ي َه��َواُك��ْم ِف��ي ال��لَّ��يَ��اِل��ي تَ��ُم��رُّ
ُش��ُه��وُر َع��َل��يَّ َم��رَّْت َوَق��ْد َف��َك��يْ��َف َس��اَع��ًة اْل��بُ��ْع��َد أَْرتَ��ِض��ي َال َف��تً��ى َوُك��نْ��ُت
َغ��يُ��وُر اْل��ِم��َالِح اْل��ِغ��ي��ِد َع��َل��ى َوإِنِّ��ي نُ��َس��يْ��َم��ٌة َع��َل��يْ��ِك َه��بَّ��ْت إِذَا أََغ��اُر

مسحوبًا أخرجوه قد رآهم أفاق فلما عليه، مغشيٍّا خرَّ شعره من حسن فرغ فلما
منها، قاساه ا ممَّ بالنجاة يصدِّق ال وهو أذياله، يف ويتعثَّر يميش فقام وجهه، عىل
غضبها، قوة من شأنه يف امللكة تخاِطَب أن تقدر ولم شواهي العجوز عىل ذلك فعزَّ
أين وال يجيء أين وال يروح أين يعرف ال ًا متحريِّ صار القرص من حسن خرج فلما
يسلِّيه َمن وال ويؤاِنُسه، يحدِّثه َمن يجد ولم رحبت، بما األرض عليه وضاقت يذهب،
السفر، عىل يقدر ال ألنه بالهالك؛ فأيَقَن إليه، ويلجأ يقصده َمن وال يستشريه، َمن وال
الجان وادي عىل يجوز أن يقدر وال الطريَق يعرف وال معه، يسافر َمن يعرف وال
عليه، ُغِيش حتى نفسه عىل بكى ثم الحياة، من فيَئَِس الطيور؛ وجزائر الوحوش وأرض
امللكة مع لها يجري فيما وتفكََّر أختها، عىل وقدومها وزوجتَه أوالَده تفكََّر أفاق فلما
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هذه فأنشد أحٍد، كالَم يسمع لم كونه وعىل الديار، هذه يف حضوره عىل ندم ثم أختها،
األبيات:

اْل��بَ��ْل��َوى ِب��َي َوَزاَدْت ُس��ْل��َواِن��ي َع��زَّ َف��َق��ْد أَْه��َوى َم��ْن َف��ْق��ِد َع��َل��ى تَ��بْ��ِك��ي ُم��ْق��َل��ِت��ي َدُع��وا
يَ��ْق��َوى َق��ْد اْألَِح��بَّ��ِة َف��ْق��ِد َع��َل��ى ذَا َف��َم��ْن َش��ِربْ��تُ��َه��ا ِص��ْرًف��ا اْل��بَ��يْ��ِن ُص��ُروِف َف��َك��أَْس
تُ��ْط��َوى َم��تَ��ى َع��نَّ��ا اْل��َع��تْ��ِب ِب��َس��اَط يَ��ا أََال َوبَ��يْ��نَ��ُك��ْم بَ��يْ��ِن��ي اْل��َع��تْ��ِب ِب��َس��اَط بَ��َس��ْط��تُ��ْم
��ْل��َوى ال��سَّ َع��ِن َس��َل��ْوُت إِذْ َه��َواُك��ْم َس��َل��ْوُت ِب��أَنَّ��ِن��ي َزَع��ْم��تُ��ْم إِذْ َونِ��ْم��تُ��ْم َس��ِه��ْرُت
اْألَْدَوا ِم��َن ُح��ِف��ْظ��تُ��ْم أَِط��بَّ��اِئ��ي َوأَنْ��تُ��ْم ِب��ِوَص��اِل��ُك��ْم ُم��وَل��ٌع َق��ْل��ِب��ي إِنَّ أََال
يَ��ْس��َوى يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَم��ْن يَ��ْس��َوى ِل��َم��ْن ذََل��ْل��ُت ُص��ُدوِدُك��ْم ِم��ْن ِب��ي َح��لَّ َم��ا تَ��نْ��ُظ��ُروا أََل��ْم
يُ��ْك��َوى أَبَ��ًدا اْل��َه��َوى ِب��ِن��ي��َراِن َوَق��ْل��ِب��ي يُ��ِذي��ُع��ُه َواْل��َغ��َراُم َه��َواُك��ْم َك��تَ��ْم��ُت
َوال��نَّ��ْج��َوى ��رِّ ال��سِّ ِف��ي اْل��ِم��ي��ثَ��اِق َع��َل��ى أََق��ْم��ُت ِألَنَّ��ِن��ي َواْرَح��ُم��ونِ��ي ِل��َح��اِل��ي ��وا َف��ِرقُّ
تَ��ْه��َوى َل��ُك��ْم َوُروِح��ي َق��ْل��ِب��ي ُم��نَ��ى َف��أَنْ��تُ��ْم ِب��ُك��ْم تَ��ْج��َم��ُع��ِن��ي اْألَيَّ��اُم تُ��َرى َه��ْل َف��يَ��ا
يُ��ْرَوى َخ��بَ��ًرا ُح��بِّ��ُك��ْم َع��ْن تُ��ِف��ي��ُدونَ��نَ��ا َف��َل��يْ��تَ��ُك��ْم ِب��اْل��ِف��َراِق َج��ِري��ٌح ُف��َؤاِدي

النهَر فوَجَد املدينة، ظاهر إىل خرج أن إىل ذاهبًا يزل لم شعره من فرغ ملا إنه ثم
ُه. يتوجَّ أين يعلم ال وهو جانبه عىل فسار

أراَدِت فإنها السنا، منار زوجته أمر من كان ما وأما حسن، أمر من كان ما هذا
الرحيل، عىل عازمة هي فبينما العجوز، فيه رحلت الذي اليوم بعد الثاني اليوم يف الرحيَل
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك يَديْها. بني األرَض وقبََّل أبيها امللك حاجب عليها دخل إذ

املباح. الكالم عن
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دخل إذ الرحيل، عىل عازمة هي بينما السنا منار أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األكرب امللك أباِك إن ملكة، يا لها: وقال يَديْها بني األرض وقبََّل أبيها امللك حاجب عليها
رآها فلما حاجته، تنظر أبيها إىل الحاجب مع هًة متوجِّ فنهَضْت إليه. ويدعوك عليك يسلِّم
الليلة هذه يف رأيُت أني اعلمي بنتي، يا لها: وقال الرسير، فوق جانبه إىل أجَلَسها أبوها
له: فقالت طويل. همٌّ هذا سفرك من لك يصل أن وخائٌف منها، عليك خائٌف وأنا رؤيَا
فيه فرأيُت كنًزا، دخلُت كأني رأيُت قال: املنام؟ يف رأيَت يشء وأي أبتي؟ يا يشء ألي
من وال جميعه الكنز ذلك من يعجبني لم وكأنه كثرية، ويواقيت وجواهر عظيمة أمواًال
جواهر السبع من فاخرتُت فيه، ما أحسن وهي حبَّاٍت، سبع إال جميعها الجواهر تلك
ُحْسنَها أعجبني ملا كفي يف أخذتُها وكأني نوًرا، وأعظمها وأحسنها أصغرها وهي واحدًة
الجوهرَة، وقبَّْلُت فرحان وأنا يدي فتحُت بابه من خرجُت فلما الكنز، من بها وخرجُت
من عيلَّ انقضَّ قد بالدنا طيور من ليس بعيدة بالد من أقبََل قد غريب بطائر وإذا
الهمُّ فلحقني منه، بها أتيُت الذي املكان إىل بها ورجع يدي من الجوهرة وخطف السماء،
عىل ف متأسِّ حزين وأنا فانتبْهُت املنام، من أيقظني عظيًما فزًعا وفزعت والضيُق، والحزُن
منامي، عليهم وقَصْصُت ين واملفرسِّ ين باملعربِّ دعْوُت النوم من انتبهت فلما الجوهرة، تلك
وأنِت رضاك. بغري قهًرا منك وتُؤَخذ منهن، الصغريَة تفقُد بناٍت سبَع لك إن يل: فقالوا
أعلم وال أختك، إىل مسافرة أنت وها عيلَّ، وأكرمهن عندي وأعزهن بناتي أصغر بنتي يا
أبيها كالَم السنا منار سمعت فلما قرصك. إىل وارجعي تروحي فال منها، عليك يجري ما
أبيها إىل رفَعتْه ثم ساعًة، األرض إىل برأسها وأطرقت ولَديْها، عىل وخافت قلبها خَفَق
قدومي انتظار يف وهي ضيافًة، يل هيَّأَْت قد الهدى نور امللكة إن امللك، أيها له: وقالت
عيلَّ، تغضب زيارتها عن قعدُت وإْن رأتني، ما سنني أربع ولها ساعة، بعد ساعة عليها
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إىل ويصل بالدنا يطرق الذي هذا وَمن عندك، وأحرض زمان شهر عندها قعودي ومعظم
جزيرة إىل ويصل األسود والجبل البيضاء األرض إىل يصل أن يقدر وَمن واق؟ جزائر
الجان، وادي ثم الوحوش، وادي ثم الطيور، وادي يقطع وكيف الطيور؟ وقلعة الكافور
عينًا وقرَّ نفًسا فِطْب الهلكات، بحار يف َلغرق غريب إليها دخل ولو جزائرنا؟ يدخل ثم
أنَعَم حتى تستعطفه تزل ولم أرضنا. يدوس أن عىل ألحٍد قدرَة ال فإنه سفري، شأن من

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املسري. يف باإلذن عليها
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املسري، يف باإلذن عليها أنَعَم حتى تستعطفه تزل لم أنها السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تصل حتى مكانهم يُِقيموا ثم النهر، إىل ليوصلوها معها يسافروا أن فارس ألَف أَمَر إنه ثم
ويحرضوا يأخذوها حتى عندها يُِقيموا أن وأمرهم أختها، قرص فتدخل أختها مدينة إىل
سمًعا فقالت: برسعة، تعود ثم يومني أختها عند تقعد أن أبوها وأوصاها أبيها، إىل بها
قلبها، يف أبيها كالُم أثََّر وقد َعها، وودَّ أبوها معها وخرج وخرجت نهضت إنها ثم وطاعة.
ثالثَة السري يف فَجدَّْت القدر، هجوم من بالحذر ن التحصُّ ينفع وال أوالدها، عىل فخافت
ومعها النهَر ِت عدَّ ثم ساحله، عىل خياَمها ورضبَْت النهر إىل وصلت حتى بلياليها أيام
القرص طلعت الهدى نور امللكة مدينة إىل وصلت وملا ووزرائها، وحاشيتها غلمانها بعض
عيونها من الدموع فجَرِت أبانا. يا ويصيحون: عندها يبكون ولَديْها فرأَْت عليها، ودخلت
الساعة كانت فال أباكما؟ رأيتما هل لهما: وقالت صدرها إىل ولَديْها ْت ضمَّ ثم وبَكْت،
نفسها عىل ناَحْت ثم إليه. وصلتكما َلكنُت الدنيا دار يف أنه عرفُت ولو فيها، فارقته التي

األبيات: هذه وأنشدت ولَديْها، بكاء وعىل زوجها وعىل

َوأَْع��ِط��ُف ُك��نْ��تُ��ْم َح��يْ��ُث إَِل��يْ��ُك��ْم أَِح��نُّ َواْل��َج��َف��ا اْل��بُ��ْع��ِد َع��َل��ى إِنِّ��ي أَأَْح��بَ��ابَ��نَ��ا
��ُف ُم��تَ��َل��هِّ أَيَّ��اِم��ُك��ْم َع��َل��ى َوَق��ْل��ِب��ي ��ٌت ُم��تَ��َل��فِّ أَْوَط��اِن��ُك��ْم إَِل��ى َوَط��ْرِف��ي
َوال��تَّ��َل��طُّ��ُف اْل��َوَف��ى يُ��ْه��ِن��ي��نَ��ا ُم��ِح��بَّ��يْ��ِن ِري��بَ��ٍة َغ��يْ��ِر َع��َل��ى ِب��تْ��نَ��ا َل��يْ��َل��ٍة َوَك��ْم

هكذا وبولديَّ بنفيس فعْلُت التي أنا وقالت: ولَديْها ْت ضمَّ قد أختها رأتها فلما
لِك أين من عاهرة، يا لها: قالت بل الهدى، نور أختها عليها تسلِّم فلم بيتي. وأخربت
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وإْن تنكيلُِك، وَجَب َزنَيِْت كنِت فإْن َزنَيِْت؟ أو أبيك علم بغري تزوَّْجِت هل الولدان؟ هذان
وبني بينهما وفرَّْقِت ولَديِْك وأخذِت زوَجِك فارْقِت يشء فألي علمنا، غري من تزوَّْجِت كنِت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بالدنا؟ وجئت أبيهما
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كنِت وإْن السنا: منار ألختها قاَلْت الهدى نور امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وبني بينهما وفرَّْقِت ولَديِْك وأخذِْت زوَجِك فارْقِت يشء فألي علمنا، غري من تزوَّْجِت
م عالَّ تعاىل وهللا بذلك، ندري ال أننا أتظنني عنَّا؟ ولَديِْك أخفيت وقد بالدنا وجئِت أبيهما،
أن أعوانها أمَرْت ذلك بعد ثم عوراِتِك. َ وبنيَّ حاَلِك وكشف أمَرِك، لنا أظَهَر قد الغيوب
حتى وجيًعا، رضبًا ورضبَتْها الحديد بالقيود وقيََّدتْها فكتََّفتْها عليها، فقبضوا يمسكوها
األكرب امللك إىل كتابًا وكتبت سجن، يف ووضعتها شعرها من وصَلبَتْها جسدها َحْت رشَّ
السنا منار وأختي اإلنس، من رجل بالدنا يف ظهر قد إنه له: وتقول بخربها تخربه أبيها
تُظِهر ولم وعنَك، عنَّا أخَفتْهما وقد بولَديْن منه وجاءت الحالل، يف تزوََّجتْه أنها ِعي تدَّ
أنه وأخربنا حسنًا، ى يُسمَّ وهو اإلنس، من الذي الرجل ذلك أتانا أن إىل شيئًا نفسها عىل
علمه، غري من وراحت ولَديْها أخذت ثم الزمان، من طويلة مدة عنده وقعَدْت بها َج تزوَّ
إىل يجيئني أن اشتياق له حصل إذا لولدك قويل لها: وقالت رواحها عند والدته وأخربت
عندي تحرضها شواهي العجوز إليها وأرسلُت عندنا، الرجل ذلك عىل فقبضنا واق. جزائر
ولَديْها يل تحرض أن العجوَز أمرُت كنُت وقد وحرضت، نفسها َزْت فجهَّ وولَديْها، هي
فأرسلُت حضورها، قبل بالولدين العجوز فجاءت حضورها، قبل إيلَّ بهما فتسبق أوًال،
أن ْقُت فتحقَّ عرفهما، الولدين ورأى عيلَّ دخل فلما زوجته، أنها َعى ادَّ الذي الرجل إىل
ورأيُت عيب، عنده يكن ولم صحيح الرجل كالم أن وعلمت زوجته، وأنها ولداه الولدين
عيلَّ دخَلْت فلما جزائرنا، أهل عند عرضنا َهتِْك من فخفت أختي، عند والعيب القبَح أن
وقد شعرها، من وصلبْتُها وجيًعا رضبًا ورضبتُها عليها غضبُت الخائنة، الفاجرة هذه
هتيكة فيه األمر هذا أن تعلم وأنت نفعله، به تأمرنا فالذي أمرك، واألمر بخربها أعلْمتَُك
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أن فينبغي ُمثَْلًة، بينهم فنصري بذلك الجزائر أهل يسمع وربما وحقك، حقنا يف وعيب لنا
رسيًعا. جوابًا لنا تردَّ

شديًدا غيًظا واغتاظ األكرب امللك فقرأه امللك، إىل به وسار للرسول، املكتوَب أعَطِت ثم
فوَّْضُت قد أنا فيه: لها يقول مكتوبًا الهدى نور ابنته إىل وكتب السنا، منار ابنته عىل
أمرها. يف تشاوريني وال فاقتليها ذكْرِت كما األمر كان فإن دمها، يف وحكَّْمتُِك إليِك أمرها
وهي يديها بني وأحرضتها السنا منار إىل أرسلت وقرأته، أبيها كتاب إليها وصل فلما
ثم الشعر، اللباس وعليها حديد من ثقيل بقيد مقيََّدة بشعرها، مكتََّفة دمها، يف غريقة
العظيمة املذلة هذه يف نفسها رأت فلما ذليلة، حقرية فوقَفْت امللكة، يَدِي بني أوقفوها
البيتني: هذين وأنشدت شديًدا بكاءً وبَكْت العز من فيه كانت ما تفكََّرْت الشديد، والهوان

ِب��ال��نَّ��اِج��ي َل��ْس��ُت ِب��أَنِّ��ي َويَ��ْزُع��ُم��وَن تَ��َل��ِف��ي ِف��ي يَ��ْس��َع��ْوَن اْل��ِع��َدى إِنَّ َربِّ يَ��ا
ال��رَّاِج��ي اْل��َخ��اِئ��ِف َم��َالذُ أَنْ��َت َربِّ يَ��ا َص��نَ��ُع��وا َم��ا إِبْ��َط��اِل ِف��ي َرْج��َوتُ��َك َوَق��ْد

البيتني: هذين أنشدت أفاَقْت فلما عليها، مغشيٍّا وقَعْت حتى شديًدا بكاءً بَكْت ثم

أَلُ��وُف َواْل��َك��ِري��ُم ال��تَّ��نَ��اُف��ِر بَ��ْع��َد َوأَِل��ْف��تُ��َه��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي اْل��َح��َواِدَث أَِل��َف
أُلُ��وُف ِم��نْ��ُه ال��ل��ِه ِب��َح��ْم��ِد ِع��نْ��ِدي َواِح��ًدا ِص��نْ��ًف��ا َع��َل��يَّ اْل��ُه��ُم��وُم َل��يْ��َس

البيتني: هذين أيًضا أنشدت ثم

اْل��َم��ْخ��َرُج ِم��نْ��َه��ا ال��ل��ِه َوِع��نْ��َد ذَْرًع��ا اْل��َف��تَ��ى ِب��َه��ا يَ��ِض��ي��ُق نَ��اِزَل��ٍة َوَل��ُربَّ
تُ��ْف��َرُج َال أَُظ��نُّ��َه��ا َوُك��نْ��ُت ُف��ِرَج��ْت َح��َل��َق��اتُ��َه��ا اْس��تَ��ْح��َك��َم��ْت ��ا َف��َل��مَّ َض��اَق��ْت
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منار امللكة أختها بإحضار أمرت ملا الهدى نور امللكة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أحَرضْت أختها إن ثم السابقة، األشعار فأنشدت مكتَّفة، وهي يَديْها بني أوقفوها السنا،
ومدت السلم، فوق ظهرها عىل يربطوها أن وأمرت عليه، ومدتها خشب من سلًما لها
وقد الخشب السلم عىل شعرها ْت ولفَّ رأسها كشَفْت ثم الحبال، يف وربطتها سواعدها
الذل من الحالة هذه يف نفسها السنا منار رأت فلما قلبها، من عليها الشفقُة انتُِزعت
فما عيلَّ، قلبك قسا كيف أختي، يا لها: فقالت أحد، يُِغثْها فلم وبَكْت صاَحْت والهوان،
قسوتها ازدادت الكالم هذا سمعت فلما الصغريين؟ الطفلني هذين ترحمني وال ترحمينني
عليك أشفق كيف يرحمك، َمن هللا َرِحَم ال عاهرة، يا عاشقة، يا لها: وقالت وشتَمتْها
تَُسبِّينني فيما السماء برب عليك احتسبُت مشبوحة: وهي السنا منار لها فقالت خائنة؟ يا
صحيح قويل هل يعلم وربي الحالل، يف تزوَّجته وإنما زنَيُْت ما وهللا منه، بريئة وأنا به
غري من بالزنا ترمينني فكيف عيلَّ، قلبك قسوة شدة من عليك غضب قد وقلبي ال، أم
فسيعاقبني ا حقٍّ الزنا من به قذفِتني قد الذي كان وإْن منك، يخلِّصني ربي ولكن علم؟
بهذا تخاطبينني كيف لها: وقالت كالمها، سمعت حني نفسها يف أختها فتفكََّرْت عليه. هللا
وقد أفاَقْت حتى املاءَ وجهها عىل وا فرشُّ عليها، ُغِيش حتى ورضبتها لها قاَمْت ثم الكالم؟
اإلهانة، من لها حصل ما فرط ومن الرباط قوة ومن الرضب، شدة من محاسنها َْت تغريَّ

البيتني: هذين أنشدت ثم

ُم��نْ��َك��َرا َش��يْ��ئً��ا َوأَتَ��يْ��ُت ِج��نَ��ايَ��ًة َج��نَ��يْ��ُت َوإِذَا
ُم��ْس��تَ��ْغ��ِف��َرا َوأَتَ��يْ��تُ��ُك��ْم َم��َض��ى ��ا َع��مَّ تَ��اِئ��ٌب أَنَ��ا
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عاهرة يا أتتكلمني لها: وقالت شديًدا غضبًا غضبت الهدى نوُر شعَرها سمَعْت فلما
لزوجك ترجعي أن مرادي وكان الكبائر؟ من فعلِته الذي من وتستعذرين بالشعر، قدامي
والفحش الفجور من منك وقع بالذي تفتخرين ألنك عينك؛ وقوة فجورك أشاهد حتى
عن وشمرت فقامت فأحرضوه، الجريَد لها يحرضوا أن الغلمان أمرت إنها ثم والكبائر.
ب ُرضِ لو مضفور، بسوط دعت ثم قدَميْها، إىل رأسها من بالرضب عليها ونزلت ساعَديْها
حتى أعضائها وجميع وبطنها ظهرها عىل السوط بذلك فنزلت ُمِرسًعا، لهرَوَل الفيل به
وهي يَديْها بني من هاربًة خرَجْت امللكة، من ذلك شواهي العجوز رأَِت فلما عليها، ُغِيش
ومسكوها عليها فتجاروا بها. ائتوني لهم: وقالت الخدم عىل فصاحت عليها، وتدعو تبكي
وجهها عىل اسحبوها للجواري: وقالت األرض عىل برميها فأمرت يَديْها، بني وأحرضوها

يَديْها. بني من وأخرجوها فسحبوها وأخرجوها.
يف ومىش متجلًدا قام فإنه حسن، أمر من كان ما وأما هؤالء، أمر من كان ما هذا
ال مدهوًشا وصار الحياة من يَئِس وقد مهموم، حريان وهو الربية واستقبل النهر شاطئ
عليها فوَجَد شجرة من قرب أن إىل يميش زال وما أصابه، ما لشدة النهار من الليل يعرف

األبيات: هذه فيها مكتوب فإذا ونظرها، بيده حسن فتناَوَلها معلَّقة، ورقة

��ْك أُمِّ ِب��بَ��ْط��ِن اْل��َج��ِن��ي��َن ُك��نْ��َت ِع��نْ��َدَم��ا أَْم��َرَك َدبَّ��ْرَت
��ْك ِب��َض��مِّ َج��اَدْت َل��َق��ْد َح��تَّ��ى َح��نَّ��نْ��تَ��َه��ا َق��ْد وََع��َل��يْ��َك
��ْك ِب��َغ��مِّ أَْو ��َك ِب��َه��مِّ يَ��أِْت��ي الَّ��ِذي َل��َك��اِف��ُؤَك َوأَنَ��ا
��ْك ُم��ِه��مِّ ِف��ي ��َك ِب��َك��فِّ نَ��أَُخ��ذْ نَ��اِه��ًض��ا إَِل��يْ��نَ��ا َف��اْض��َرْع

مىش ثم الشمل، بجمع وظفره الشدة، من بالنجاة أيَقَن الورقة قراءة من فرغ فلما
فطار به، يستأنس أحًدا فيه يجد ال خطر ذي قفٍر موضٍع يف وحيًدا نفسه فوجد خطوتني
األبيات: هذه وأنشد املخوف، املكان هذا من فرائصه وارتعَدْت والخوف، الوحدة من قلبه

َس��َالِم��ي َج��ِزي��َل َع��نِّ��ي َف��بَ��لِّ��ْغ��ُه��ُم أَِح��بَّ��ِت��ي أَْرَض ُج��ْزَت إِْن ��بَ��ا ال��صَّ نَ��ِس��ي��َم
َغ��َراِم ُك��لِّ َف��ْوَق َغ��َراِم��ي َوإِنَّ َص��بَ��ابَ��ٍة َرِه��ي��ُن إِنِّ��ي َل��ُه��ُم َوُق��ْل
ِع��َظ��اِم َرِم��ي��ُم َص��بٌّ ِب��َه��ا َف��يَ��ْح��يَ��ا نَ��ِس��ي��ُم��َه��ا يَ��ُه��بُّ ِم��نْ��ُه��ْم َع��ْط��َف��ٌة َع��َس��ى
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َق وتحقَّ الشدة، من بالنجاة أيَقَن الورقة قرأ ملا حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
ولم خطر، ذي موضٍع يف وحيًدا نفسه فوجد خطوتني ومىش قام ثم الشمل، بجمع الظفر
عىل مىش ثم ذكرناها، التي األشعار وأنشد شديًدا، بكاءً فبكى يؤانسه، أحد عنده يكن
أيديهما وبني والكهان، َحَرة السَّ أوالد من صغريين ولَديْن فوجد خطوتني، النهر جانب
تروك بثالثة األدم من طاقية القضيب وبجانب بالطالسم، منقوش النحاس من قضيب
والولدان األرض عىل مرميان والطاقية والقضيب وخواتم، أسماء بالبوالد عليها منقوش
إال القضيب يأخذ ما يقول: وهذا بينهما، الدم سال حتى عليهما ويتضاربان يختصمان
بعضهما من وخلَّصهما بينهما حسن فدخل أنا. إال القضيب يأخذ ما يقول: واآلَخر أنا.
ساَقَك تعاىل هللا فإن بيننا، احكْم عم يا له: فقاَال املخاصمة؟ هذه سبب ما لهما: وقال
نحن له: فقاَال بينكما. أحكم وأنا حكايتكما عيلَّ ا ُقصَّ فقال: بالحق. بيننا لتقيض إلينا
هذا يف مغارة يف ُمِقيًما وكان الكبار، َحرة السَّ من أبونا وكان شقيقان، أخوان االثنان
القضيب يأخذ ما يقول: وأخي القضيب، وهذا الطاقية هذه لنا وخلََّف مات ثم الجبل،
حسن سمع فلما بعضنا. من وخلِّصنا بيننا فاحكْم أنا. إال يأخذه ما أقول: وأنا أنا. إال
بحسب القضيَب فإن مقدارهما؟ وما والطاقية؟ القضيب بني الفرق ما لهما: قال كالمهما
فضلهما. تعرف ما أنت له: فقاَال جدد. ثالثَة تساوي والطاقية جدد، ستَة يساوي الظاهر
يساوي القضيب أن وهو عجيب، رسٌّ منهما كلٍّ يف له: قاَال فضلهما؟ يشء أي لهما: فقال
يل اكشَفا باهلل ، ولديَّ يا حسن: لهما فقال كذلك. والطاقية بأقطارها، واق جزائر خراَج
سنة وثالثني وخمًسا مائة عاش أبانا ألن عظيم؛ رسهما إن عم يا له: فقاَال رسهما. عن
واستخدمهما املكنون، الرسَّ فيهما وركََّب اإلحكام، غايَة أحكمهما حتى تدبريهما يعالج
وعندما الطلسمات، جميَع بهما وحلَّ الدائر، الفلك مثل عىل ونقشهما الغريبة االستخدامات
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كلَّ أن رسها فإن الطاقية فأما منه؛ أحٍد لكلِّ بد ال الذي املوت أدركه تدبريهما من فرغ
رأسه، عىل دامت ما أحد ينظره فال جميًعا، الناس أعني عن اختفى رأسه عىل وضعها َمن
والجميع الجن، من طوائف سبع عىل يحكم ملكه َمن كلَّ أن ه رسَّ فإن القضيب وأما
رضب إذا يده يف وصار ملكه َمن وكلُّ وحكمه، أمره تحت فكلهم القضيب، ذلك يخدمون

خدمته. يف الجن جميع وتكون ملوكها، له خضعت األرض به
وهللا نفسه: يف قال ثم ساعًة، األرض إىل برأسه أطَرَق الكالم هذا حسٌن سمع فلما
ففي منهما، بهما أحقُّ فإنا تعاىل، هللا شاء إن الطاقية وبهذه القضيب بهذا َلمنصور إنني
وأوالدي خاليصوخالصزوجتي عىل بهما ألستعنَي منهما أخذهما عىل أتحيَّل الساعة هذه
منه خالص اإلنس من ألحد ما الذي امُلظِلم املكان هذا من ونسافر الظاملة، امللكة هذه من
والطاقية. القضيَب منهما ألستخلص إال الغالمني لهذين ساقني ما هللا ولعل مفر، وال

فَمن امتحنكما، فأنا القضية َفْصَل شئتَما إْن لهما: وقال الغالمني إىل رأسه رفع ثم
عرفُت بينكما وميَّْزُت امتحنتكما فإن الطاقية، يأخذ عجز وَمن القضيب يأخذ رفيقه غلب
تختار. بما بيننا والحكم امتحاننا، يف وكَّْلنَاَك عم، يا له: فقاَال منكما. كلٌّ ه يستحقُّ ما
حسن: لهما فقال نعم. له: فقاَال قويل؟ إىل وترجعان مني تسمعان هل حسن: لهما فقال
َر تأخَّ وَمن القضيب، يأخذ رفيقه قبل وأخذه إليه منكما سبق فَمن وأرميه حجًرا آخذ أنا
حجًرا أخذ حسنًا إن ثم به. ورضينا الكالم هذا منَك قبلنا فقاَال: الطاقية. يأخذ يلحقه ولم
الطاقية حسن أَخذَ بَُعَدا فلما نحوه، الغالمان فتساَرَع العيون، عن فغاب بعزمه ورماه
رسِّ شأن يف قولهما صحة لينظر موضعه من وانتقل يده يف القضيب وأخذ ولبسها،
يََر فلم حسن، فيه الذي املكان إىل به ورجع وأخذه الحجر إىل الصغري الولد فسبق أبيهما،
هل أعرف ولم أراه ال فقال: بيننا؟ الحاكم الرجل أين له: وقال أخيه عىل فصاح أثًرا، له
وحسن ينظراه فلم عليه فتََّشا إنهما ثم السفىل. األرض إىل نزل أو العليا السماء إىل طلع
أبونا وكان لك، وال يل ال والطاقية القضيب راح قد وقاَال: بعضهما فشتما مكانه، يف واقف
ودخل أعقابهما، عىل رجَعا إنهما ثم به. أخربَنا ما نسينا ولكنَّا بعينه، الكالم هذا لنا قال
دخل ثم الناس، من أحد يََره فلم القضيب، يده ويف الطاقية البس وهو املدينة حسن
الطاقية البس وهو عليها فدخل الدواهي، ذات شواهي فيه الذي املوضع إىل وطلع القرص
بيده فحرََّكه وصيني، زجاج وعليه رأسها فوق كان رفٍّ من تقرََّب حتى ومىش تََره، فلم
ثم وجهها، عىل ولطمت الدواهي ذات شواهي فصاحت األرض، عىل فوقه الذي فوقع
الهدى نور امللكة أن إال أظن ما وهللا نفسها: يف وقالت مكانه إىل وقع الذي وأرجعت قامت
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من ويسلِّمني منها يخلَِّصني أن هللاَ أسأل فأنا العملة، هذه معي فعمل شيطانًا إيلَّ أرسَلْت
أبيها، عند عزيزة وهي أختها مع الرضب من القبيح فعلها هذا كان إذا رب فيا غضبها،
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عليه؟ غضبَْت إذا مثيل الغريب مع فعلها يكون فكيف

املباح. الكالم عن
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نور امللكة كانت إذا قالت: ملا الدواهي ذات العجوز أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم عليه؟ غضبَْت إذا معها الغريب حال يكون فكيف أختها، مع الفعال هذه تفعل الهدى
خالق السلطان، القوي الشأن العظيم املنَّان، بالحنَّان الشيطان أيها عليك أقسمُت قالت:
تكلَِّمني أن السالم، عليهما داود بن سليمان خاتم عىل الذي وبالنقش والجان، اإلنس
ثم الحريان. ثم الهائم الولهان حسن أنا شيطان، أنا ما لها: وقال حسن فأجابها وتُِجيبَني.
يشء أي له: وقالت به واختَلْت فأخذته وعرفته، للعجوز فظهر رأسه فوق من الطاقية قلع
ما بزوجتك صنَعْت الفاجرة هذه فإن اختَِف، ُرِح هنا؟ إىل عربت حتى عقلك يف لك حصل
لزوجته، وقع ما جميَع له حَكْت ثم بك؟ وقعت إذا فكيف أختها، وهي العذاب من صنَعْت
ثم العذاب، من لها وقع ما له حَكْت وكذلك والعذاب، والعقوبة الضيق من فيه هي وما
من وتعطيه لها يحرضك َمن إليك أرسَلْت وقد أطلَقتَْك، حيث ندمت امللكة إن له: قالت
وولَديْك. زوجتك وتقتل قتَلتَْك أرَجُعوَك إْن وحلَفْت عندها، رتبتي يف وتجلُّه قنطاًرا، الذهب
سيدتي، يا وقال: حسن فبكى بها، امللكة فعَلتْه ما لحسن وأظهَرْت بَكْت العجوز إن ثم
أن إىل لني توصِّ التي الحيلة وما الظاملة؟ امللكة هذه ومن الديار هذه من الخالص كيف
بنفسك. انُج ويلَك العجوز: له فقالت بالدي؟ إىل بهم أرجع ثم ، وولَديَّ زوجتي أخلِّص
وكيف العجوز: له فقالت عنها. قهًرا منها والَديَّ وخالص خالصها من يل بد ال فقال:
القضيَب أراها حسنًا إن ثم تعاىل. هللا يأذن حتى ولدي يا واختَِف ُرْح عنها؟ قهًرا تخلِّصهم
َمن سبحان له: وقالت شديًدا فرًحا بهما فرَحْت العجوز رأتهما فلما والطاقية، النحاس
واآلن الهالكني، من إال وزوجتك أنت كنَت ما ولدي يا وهللا رميم، وهي العظام يُحِيي
كان فإنه صاحبه، وأعرف القضيب أعرف ألني وولداك؛ وزوجتك أنت نجوَت قد ولدي يا
حتى سنة وثالثني وخمًسا مائًة مكث عظيًما ساحًرا وكان السحر، علََّمني الذي شيخي
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منه، بد ال الذي املوت أدَرَكه إتقانهما من انتهى فلما الطاقية، وهذه القضيب هذا أتَقَن
غريب شخص يأتي وإنما نصيبكما، من هما ما هذان ، ولديَّ يا لولَديْه: يقول وسمْعتُه
إىل يصل كيف عرِّفنا أبانا، يا فقاَال: يأخذهما. كيف تعرفان وال قهًرا منكما يأخذهما الديار
أخذهما كيف لها فحكى ألخذهما؟ ولدي يا وصلَت فكيف ذلك. أعرف ال فقال: أخذهما؟
وولديك، زوجتك ملكت كما ولدي، يا له: وقالت بذلك فرَحْت لها حكى فلما الولَديْن. من
عيلَّ تجاَرسْت بعدما إقامة الفاجرة هذه عند يل بقي ما أنا عليه؛ لك أقول ما مني اسمْع
أموت، أن إىل معهم وأعيش عندهم ألقيم َحرة السَّ مغارة إىل عندها من راحلة وأنا ونكََّلتْني،
املكان يف وولَديْك زوجتك عىل وادخل يدك يف القضيَب وُخِذ الطاقية البس ولدي يا وأنت
امه، خدَّ إليك تطلع األسماءِ. هذه اَم خدَّ يا وُقْل: بالقضيب األرَض وارضب فيه، هم الذي
ولبس وخرج ودَّعها إنه ثم وتختار. تريد بما َفأُْمره القبائل رءوس من أحد لك طلع فإن
مصلوبة العدم حالة يف فرآها زوجته، فيه الذي املكان ودخل معه القضيب وأخذ الطاقية
تدري ال حاٍل، أسوأ يف القلب حزينة العني باكية وهي فيه، مربوط وشعرها السلم، عىل
نفسها وعىل عليهما وتبكي تنظرهما وهي يلعبان، السلم تحت وولداها لخالصها، طريقًة
فلما النكال، أشد املؤلم والرضب العذاب من تقايس وهي أصابها، ا ممَّ لها جرى ما بسبِب

األبيات: هذه تنشد سمعها الحاالت أسوأ يف رآها

بَ��اِه��ُت إِنْ��َس��انُ��َه��ا َوُم��ْق��َل��ٌة َه��اِف��ٌت نَ��َف��ٌس إِالَّ يَ��بْ��َق َل��ْم
َس��اِك��ُت أَنَّ��ُه إِالَّ ِب��ال��نَّ��اِر أَْح��َش��اُؤُه تُ��ْض��َرُم َوُم��ْغ��َرٌم
��اِم��ُت ال��شَّ َل��ُه يَ��ْرثِ��ي َم��ْن َويْ��َح يَ��ا َرأَى ��ا ِم��مَّ ��اِم��ُت ال��شَّ َل��ُه يَ��ْرثِ��ي

عليه، ُغِيش حتى بكى والهوان، والذلِّ العذاب من فيه هي ما رأى ملا حسنًا إن ثم
الطاقية كشف التألُِّم، كثرة من أمهما عىل ُغِيشَ وقد يلعبان وهما ولَديْه ورأى أفاق فلما
فلم صياحهما، عىل غشيتها من أمهما واستفاقت رأسه، فغطَّى أبانا. يا فصاحا: رأسه عن
سمعتهما ملا فبََكْت أبانا. يا ويصيحان: يبكيان وهما ولَديْها نظَرْت وإنما زوجها، تنظر
تصدََّع قد كبٍد من وناَدْت أحشاؤها، وتقطََّعْت قلبها وانكرس ويبكيان، أباهما يذكران
جرى ما وتذكََّرْت شملهم، اجتماع أوقاَت تذكََّرْت ثم أبوكما؟ وأين أنتما أين ُموَجع: وقلٍب
وصارت األرَض، وبلَِّت يْها خدَّ دموُعها جرحت حتى شديًدا بكاءً فبَكْت فراقه، بعد عليها
بها دموَعها تمسح حتى مطلوقة يد لها وليس البكاء، كثرة من دموعها يف غريقة خدودها
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بإنشاد والتسيلِّ البكاء غري مساعًدا لها تجد ولم جلدها، من الذباب وشبع خدودها، عن
األبيات: هذه فأنشدت األشعار،

َم��ْرِج��ِع��ي ِف��ي أَنْ��ُه��ًرا ُدُم��وِع��ي َف��َج��َرْت ُم��َودِِّع��ي بَ��ْع��َد اْل��بَ��يْ��ِن يَ��ْوَم َوذََك��ْرُت
َم��ِع��ي َق��ْل��ِب��ي َوَال َج��َل��ًدا َوَال َص��بْ��ًرا أَِج��ْد َف��َل��ْم ال��رَِّك��اِب َح��اِدي ِب��ِه��ْم َوَح��َدا
��ِع��ي َوتَ��َوجُّ َوتَ��َولُّ��ِع��ي َل��ْوَع��ِت��ي ِم��ْن أَِف��ْق َوَل��ْم ال��طَّ��ِري��َق أَْدِري َال َوَرَج��ْع��ُت
��ِع اْل��ُم��تَ��َخ��شِّ ُص��وَرِة ِف��ي َج��اءَِن��ي َق��ْد َش��اِم��ٌت ُرُج��وِع��ي ِف��ي ِب��ي َم��ا َوأََض��رَّ
تَ��ْط��َم��ِع��ي َال اْل��بَ��َق��ا َوِف��ي اْل��َح��يَ��اِة ِط��ي��َب َف��َف��اِرِق��ي اْل��َح��ِب��ي��ُب بَ��ُع��َد إِذْ نَ��ْف��ُس يَ��ا
يَ��ِع��ي َوَال أَْق��ُوَل أَْن ِل��َق��ْل��ِب��َك َح��اَش��ا اْل��َه��َوى ِألَْخ��بَ��اِر أَنْ��ِص��ْت َص��اِح��ِب��ي يَ��ا
اْألَْص��َم��ِع��ي َك��أَنِّ��ي َح��تَّ��ى َوَغ��َراِئ��ٍب ِب��َع��َج��اِئ��ٍب ُم��َس��ْل��َس��ًال اْل��َغ��َراَم أَْرِوي

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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تنشد وسمعها ولَديْه رأى زوجته عىل دخل ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ألبيهما، وندائهما ولَديْها صياح سبَب لرتى وشماًال يمينًا التفتَْت وقد ذكرناها، التي األبيات
كان ما هذا الوقت. هذا يف ألبيهما ولَديْها ِذْكر من بَْت تعجَّ أحًدا تََر لم وملا أحًدا، تََر فلم
وجَرْت عليه، ُغِيش حتى بكى ِشْعرها سمع ملا فإنه حسن أمر من كان ما وأما أمرهم، من
وصاحا عرفاه رأياه فلما الطاقية، وكشف الولَديْن من وَدنَا املطر، مثل يْه خدَّ عىل دموعه
هللا. َقَدر يف حيلَة ال وقالت: أباهما يذكران سمعتهما حني أمهما فبَكْت أبانا. يا بقولهما:
بَكْت ثم له؟ وندائهما الوقت هذا يف ألبيهما ِذْكرهما سبب ما للعجب! يا نفسها: يف وقالت

األبيات: هذه وأنشدت

اْألَْدُم��ِع ِب��َف��يْ��ِض ُج��وِدي ُم��ْق��َل��ِت��ي يَ��ا ال��طَّ��اِل��ِع ��َراِج ال��سِّ ِم��َن يَ��اُر ال��دِّ َخ��َل��ِت
َم��ِع��ي َص��بْ��ِري َوَال َق��ْل��ِب��ي َم��ا أَْق��َس��ْم��ُت بَ��ْع��ِدِه��ْم ِم��ْن تَ��َص��بُّ��ِري َف��َك��يْ��َف َرَح��لُ��وا
َم��ْرِج��ِع ِم��ْن َس��اَدِت��ي يَ��ا ذَا بَ��ْع��َد َه��ْل َم��َح��لُّ��ُه��ْم اْل��ُف��َؤاِد َوِف��ي َراِح��ِل��ي��َن يَ��ا
��ِع��ي َوتَ��َوجُّ َم��َداِم��ِع��ي ِل��َف��يْ��ِض َوَرثَ��ْوا ِب��أُنْ��ِس��ِه��ْم َوُف��ْزُت َرَج��ُع��وا َل��ْو َض��رَّ َم��ا
أَْض��لُ��ِع��ي تَ��َض��رُُّم ْ يُ��ْط��َف��أ َوَل��ْم َع��َج��بً��ا ال��نَّ��َوى يَ��ْوَم ُم��ْق��َل��ِت��ي َس��َح��اِئ��َب أَْج��َرْوا
َم��ْط��َم��ِع��ي ِب��ال��تَّ��َف��رُِّق َوَخ��يَّ��َب ِف��ي��ِه��ْم اْل��بَ��َق��ا َف��َع��انَ��َدِن��ي يَ��بْ��َق��ْوا أَْن َوَط��ِم��ْع��ُت
أَْدُم��ِع��ي ِم��ْن َج��َرى َق��ْد َم��ا َك��َف��ى َف��َل��َق��ْد َل��نَ��ا ُع��وُدوا أَْح��بَ��ابَ��نَ��ا يَ��ا ِب��ال��ل��ِه

فلما زوجته، فنظَرتْه رأسه، عن الطاقية يكشف أن دون الصربَ حسٌن يُِطْق فلم
هل هنا؟ إىل وصلَت كيف له: قالت ثم القرص، يف َمن جميع أزعَجْت زعقة زعقت عرَفتْه
فقالت حسن، فبكى بالدموع، عيونها تغرغرت ثم األرضطلعَت؟ من أو نزلَت السماء من
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القلم وجرى البرص وعمي القضاء نفذ قد عتاب، وقت وال بكاء وقت هذا ما رجل، يا له:
فيُعِلم أحٌد ينظرك لئال واختَِف ُرْح جئَت مكاٍن أي من عليك، فباهلل القدم، يف هللا حكم بما
خاطرُت أنا ملكة، كل وسيدة سيدتي يا حسن: لها فقال وتذبحك. فتذبحني بذلك أختي
وأنِت أنا وأسافر فيه أنِت الذي من أخلَِّصِك أن وإما أموت، أن فإما هنا، إىل وجئُت بروحي
وضحَكْت َمْت تبسَّ كالمه سمعت فلما أختك. الفاجرة هذه أنف رغم عىل بالدي إىل وولَديَّ
أنا مما أحد يخلِّصني أن روحي يا هيهات له: وقالت طويًال زمانًا رأسها تحرِّك وصارت
ما جراًرا عسكًرا لها فإن الهالك، يف روحك تَْرِم وال وارحْل بنفسك فُفْز تعاىل، هللا إال فيه
هذه من وتخلص بالدك إىل تصل فكيف وخرجَت، أخذتَني أنك وَهْب يقابله، أن أحد قدر
والغرائب العجائب من نظرته الذي الطريق يف رأيت وقد األماكن؟ هذه وصعوبة الجزائر
ا همٍّ تزدني وال قريب من َفُرْح املتمردة؛ الجن من أحد منه يخلص ال ما والشدائد واألهوال
يف بالدك إىل يوصلني فَمن هذا، من تخلِّصني أنك ِعي تدَّ وال غمي، عىل ا غمٍّ وال همي، عىل
ما عيني نور يا وحياتك حسن: لها فقال املهلكة؟ واألماكن املعطشة واألرض األودية هذه
يشء أي األمر؟ هذا عىل تقدر كيف رجل، يا له: فقالت بك. إال أسافر وال هنا من أخرج
وأرهاط وَسَحرة وعفاريت جان عىل تحكم كنَت ولو تقوله، الذي تعرف ال فإنك جنسك؟
وخلني سامًلا، بنفسك أنت فُفْز األماكن؛ هذه من يتخلَّص أن أحد يقدر ال فإنه وأعوان،
ألخلِّصِك إال جئُت ما أنا املالح، سيدة يا حسن: لها فقال أموًرا. األمور بعد يُحِدث هللا لعل

الطاقية. وبهذه القضيب بهذا
عليهما دخَلْت بامللكة وإذا الحديث يف هو فبينما الولدين، مع حكايته لها حكى ثم
الذي َمن فاجرة، يا ألختها: فقالت الطاقية، لبس امللكة رأى فلما حديثهما، فسمعت
السوط فأخذت الطفلني؟ هذين غري يكلِّمني عندي وَمن لها: فقالت معه؟ تتحدثني كنِت
أمرت ثم عليها، ُغِيشَ حتى ترضبها تََزْل ولم ينظر، واقف وحسن به ترضبها وصارت
حسن وخرج غريه، محل إىل بها وخرجوا فحلوها آَخر، محل إىل املحل ذلك من بنقلها
فلما إليها، ينظرون ووقفوا عليها مغشيٍّا ألقوها ثم إليه، أوصلوها الذي املكان إىل معهم

األبيات: هذه أنشدت غشيتها من أفاقت

أَْج��َف��اِن��ي ِم��ْن ال��دَّْم��َع أََف��اَض نَ��َدًم��ا َش��ْم��ِل��نَ��ا تَ��َف��رُِّق َع��َل��ى نَ��ِدْم��ُت َوَل��َق��ْد
ِب��ِل��َس��اِن��ي ُف��ْرَق��ًة أَذُْك��ُر ُع��ْدُت َم��ا ��نَ��ا يَ��لُ��مُّ ال��زََّم��اُن َع��اَد إِْن َونَ��ذَْرُت
أََم��اِن��ي بَ��َل��ْغ��ُت َق��ْد إِنِّ��ي َوال��ل��ِه َح��ْس��َرًة ُم��وتُ��وا ��اِد ِل��ْل��ُح��سَّ َوأَُق��وُل
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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 َط��َف��َح
أَْح��َزاِن َوِف��ي َف��َرٍح ِف��ي تَ��بْ��ِك��ي��َن َع��اَدٌة َل��ِك اْل��بُ��َك��ا بَ��اُل َم��ا َع��يْ��ُن يَ��ا

الطاقية حسن قلع ذلك فعند الجواري، عندها من خرج شعرها من فرغت فلما
أمرك وخالفُت عصيتَُك لكوني إال كله هذا بي، حلَّ ما رجل يا انظر زوجته: له فقاَلْت
تعرف ما املرأة أن واعلم بذنبي، تؤاخذني ال رجل يا عليك فباهلل إذنك، غري من وخرجت
مني، وقع ا ممَّ العظيم هللا أستغفر ولكن وأخطأت، أذنبت وأنا تفارقه، حتى الرجل قيمة
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك أبًدا. ذلك بعد أمًرا لك أعيص ال شملنا هللا جَمَع وإْن

املباح. الكالم
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بذنبي، تؤاخذني ال له: وقالت إليه اعتذرت حسن زوجة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وما أخطأِت ما أنِت عليها: قلبه أوجعه وقد حسن لها فقال العظيم. هللا أستغفر وأنا
مقداًرا، وال قيمًة لك يعرف وال قدرك يعرف ال َمن عند وخليتك سافرُت ألني أنا؛ إال أخطأ
تخليصك، عىل أقدرني سبحانه هللا أن عيني ونور فؤادي وثمرة قلبي حبيبة يا واعلمي
تسافرين أم عليِك، هللا قدَّره ما عنده وتستويف أبيك ديار إىل أوصلك أن تحبني فهل
رب إال تخلييص عىل يقدر وَمن له: فقالت الفرج؟ لك حصل حيث قريب عن بالدنا إىل
تُِطعني لم وإن الديار، هذه أخطاَر تعرف ال فإنك الطمع، عنك وخلِّ بالدك فُرْح السماء؟

األبيات: هذه أنشدت إنها ثم تنظر. فسوف

َوُم��ْع��ِرَض��ا َع��َل��يَّ َغ��ْض��بَ��انً��ا َل��َك َف��َم��ا ال��رَِّض��ا ِم��َن تُ��ِري��ُد َم��ا َوِع��نْ��ِدي َع��َل��يَّ
َويُ��نْ��َق��َض َق��ِدي��ًم��ا يُ��نْ��َس��ى أَْن اْل��ُودِّ ِم��َن بَ��يْ��نَ��نَ��ا َك��اَن الَّ��ِذي َح��اَش��ا َج��َرى َق��ْد َوَم��ا
تَ��َع��رََّض ِم��نَّ��ا اْإلِْع��َراَض َرأَى ��ا َف��َل��مَّ ُم��تَ��َج��نِّ��بً��ا َل��نَ��ا اْل��َواِش��ي بَ��ِرَح َوَم��ا
َوَح��رََّض َوَق��اَل اْل��َواِش��ي َج��ِه��َل َوإِْن َل��َواِث��ٌق ِم��نْ��َك ال��ظَّ��نِّ ِب��ُح��ْس��ِن َف��ِإنِّ��ي
ُم��نْ��تَ��َض��ى ِب��ال��لَّ��ْوِم اْل��َع��ذِْل َس��يْ��ُف َك��اَن َوَل��ْو نَ��ُص��ونُ��ُه َس��ْوَف اْل��ُح��بِّ َف��ِس��رُّ َع��َل��يْ��نَ��ا
ِب��ال��رَِّض��ا يُ��ْق��ِب��ُل ِم��نْ��َك بَ��ِش��ي��ًرا َل��َع��لَّ ُم��تَ��َش��وًِّق��ا ُك��لَّ��ُه نَ��َه��اِري أََظ��لُّ

منار امللكة فوجْدَن عليهم فدخْلَن بكاءهم الجواري فسمع وولداها، هي بكت ثم
عىل ودعْوَن لهم رحمًة الجواري فبَكِت عندهم، حسنًا ينظرن ولم وولداها، هي تبكي السنا
مراقدهم، إىل بها املوكلون الحرس وذهب الليل أقبََل أن إىل حسن فصرب الهدى، نور امللكة
وقبَّل صدره، إىل ها وضمَّ رأسها وقبََّل وحلَّها زوجته إىل وجاء وسطه وشدَّ قام ذلك بعد ثم
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اجتماعنا فهل هناك! شملنا واجتماع ديارنا إىل شوقنا أطول ما لها: وقال عينَيْها بني ما
من وخرَجا الصغري الولد هي وحمَلْت الكبري ولده حمل إنه ثم اليقظة؟ يف أم املنام يف هذا
الباب عند وقَفا القرص خارج إىل وصَال فلما وساَرا، السرتَ عليهما هللا أسبََل وقد القرص
قوة وال حول ال حسن: فقال مقفوًال، رأيَاه هناك صاَرا فلما امللكة، رساية عىل يقفل الذي
حسن: فقال الخالص، من يَئَِسا إنهما ثم راجعون. إليه وإنا هلل إنا العظيم، العيل باهلل إال
فإنه هذا، إال عاقبته يف ونظرُت حسبتُه يشء كل وقال: يد عىل يًدا ودقَّ الكروب. ج مفرِّ يا
هذين أنشد حسنًا إن ثم األمر؟ هذا يف الحيلة تكون وكيف يأخذوننا، النهار علينا طلع إذا

البيتني:

اْل��َق��َدُر ِب��ِه يَ��أِْت��ي َم��ا ُس��وءَ تَ��َخ��ْف َوَل��ْم َح��ُس��نَ��ْت إِذْ ِب��اْألَيَّ��اِم َظ��نَّ��َك ��نْ��َت َح��سَّ
اْل��َك��َدُر يَ��ْح��ُدُث ال��لَّ��يَ��اِل��ي َص��ْف��ِو َوِع��نْ��َد ِب��َه��ا َف��اْغ��تَ��َرْرَت ال��لَّ��يَ��اِل��ي َوَس��اَل��َم��تْ��َك

فالتَفْت الزمان، وآالم اإلهانة من فيه هي وملا لبكائه زوجته وبَكْت حسن بكى ثم
البيتني: هذين وأنشد زوجته إىل حسن

يَ��ْل��َق��اِن��ي ِب��اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوٍم ُك��لِّ َوِف��ي َع��ُدوُُّه َك��أَنِّ��ي َدْه��ِري يُ��َع��اِن��ُدِن��ي
ال��ثَّ��اِن��ي َرنِ��ي تَ��َك��دَّ يَ��ْوًم��ا َص��َف��ا َم��ا إِذَا ِه ِب��ِض��دِّ َدْه��ِري َج��اءَ َخ��يْ��ًرا ُرْم��ُت َوإِْن

البيتني: هذين أيًضا وأنشد

تَ��ُه��وُن ال��نَّ��اِئ��بَ��اِت َوأَنَّ أَِع��زُّ أَنَّ��ِن��ي يَ��ْدِر َوَل��ْم َدْه��ِري ِل��ي تَ��نَ��كَّ��َر
يَ��ُك��وُن َك��يْ��َف ��بْ��َر ال��صَّ أُِري��ِه َوِب��تُّ اْع��ِت��َداُؤُه َك��يْ��َف اْل��َخ��ْط��َب يُ��ِري��ِن��ي َوبَ��اَت

التعب هذا من ونسرتيح أرواحنا نقتل أن إال فرج لنا ما وهللا زوجته: له فقالت
من يقول بقائٍل وإذا الكالم يف هما فبينما األليم. العذاَب نقايس نصبح وإال العظيم،
فيما تطاوعاني إن إال حسن، وزوجك السنا منار سيدتي يا لِك أفتح ما وهللا الباب: خارج
وإذا فيه، كانَا الذي املكان إىل الرجوع وأراَدا سكتَا منه الكالم هذا سمَعا فلما لكما. أقوله
العجوز وهي القول، صاحَب فعرَفا الجواب؟ عىل ا تردَّ ولم سكتما لكما ما يقول: بقائل
فإن الباب، لنا افتحي ولكن نعمله، به تأمرينا مهما لها: فقاَال الدواهي، ذات شواهي
أنكما يل تحلَفا حتى لكما أفتح ما وهللا لهما: فقالت كالم. وقت هو ما الوقت هذا أوًال
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سلمتما وإن أصابني، أصابكما ومهما العاهرة، هذه عند ترتكاني وال معكما تأخذاني
تنكلني ساعة كل ويف تحتقرني، املساحقة الفاجرة هذه فإن عطبُت، عطبتما وإن سلمُت،
باأليمان لها وحلَفا بها اطمأنَا عرفاها فلما مقداري. تعرفني بنتي يا وأنِت أجلكما، من
راكبة وجَداها خرَجا فلما وخرَجا، الباب لهما فتَحْت تثق بما لها حلَفا فلما بها، تثق التي
تحتها، من يتقلَّب وهو ليف من حبل الزير حلق ويف أحمر، فخار من رومي زير عىل
وال اتبعاني لهما: وقالت قدامهما َمْت فتقدَّ النجدي، امُلْهر جري من أقوى جريًا ويجري
املدينة هذه به أجعل منها باب أقل ْحر، السِّ من بابًا أربعني أحفظ فإني يشء، من تفزَعا
قبل أعمله ذلك وكل سمكة، فتصري فيها بنت كل وأسحر باألمواج، متالطًما عجاًجا بحًرا
ورعايًة أبيها امللك من خوًفا الرش ذلك من شيئًا أفعل أن أقدر ال كنُت ولكني الصبح،
عجائب أريكما سوف ولكن والخدم، واألرهاط األعوان بكثرة مستعزُّون ألنهم ألخوتها؛
وأيقنَا وزوجته هو حسن فرح ذلك فعند وعونه. تعاىل هللا بركة عىل بنا فسريَا سحري،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الخالص.
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القرص من طلعوا ملا شواهي والعجوز وزوجته حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
األرض به ورضب بيده القضيَب حسن فأخذ املدينة ظاهر إىل خرجوا بالخالص، وأيقنوا
وإذا إخوانكم. عىل وأطلعوني يل احرضوا األسماء، هذه خدم يا وقال: جنانه، وقوَّى
األرض تخوم يف رجاله منهم عفريت كل عفاريت، عرشة منها وخرج ْت انشقَّ قد باألرض
واحد: بلسان كلهم وقالوا مرات، ثالَث حسن يَدْي بني األرَض فقبَّلوا السحاب، يف ورأسه
إْن وُمِطيعون، سامعون ألمرك فنحن تأمرنا؟ يشء بأي علينا، والحاكم سيدنا يا لبيك
وبرسعة بكالمهم حسن ففرح أماكنها. من الجبال لك وننقل البحار، لك نيبس شئَت
تُنَسبون ومَلن اسمكم؟ وما أنتم؟ َمن لهم: وقال وعزمه جنانه وقوَّى قلبه َع فشجَّ جوابهم،
ثانيًا األرض فقبَّلوا رهط؟ أي ومن قبيلة؟ أي ومن أنتم؟ طائفة أي ومن القبائل؟ من
الجن من قبائل سبع عىل يحكم منَّا ملك كل ملوك، سبعة نحن واحد: بلسان وقالوا
طوائف سائر من قبيلة وأربعني تسع عىل نحكم ملوك سبعة فنحن وامَلَردة، والشياطني
والرباري الجبال وسكَّان والغوَّاصة، الطيَّارة واألعوان واألرهاط وامَلَردة والشياطني الجن
القضيب هذا ملك َمن وكلُّ وعبيد، ام خدَّ لك فنحن تريد بما َفأُْمرنا البحار، ار وعمَّ والقفار
عظيًما، فرًحا فرح كالمهم حسن سمع فلما طاعته. تحت ونصري جميًعا رقابنا ملك
رهطكم عىل تُطِلعوني أن منكم أريد للجان: حسن قال ذلك فعند والعجوز، زوجته وكذلك
معك؛ َمن وعىل عليك نخاف رهطنا عىل أَْطَلعناك إذا سيدنا، يا فقالوا: وأعوانكم. وجنودكم
أبدان، بال رءوس فمنَّا واألبدان، والوجوه واأللوان والَخْلق الصور مختلفة كثرية جند ألنهم
السباع، صفة عىل هو َمن ومنَّا الوحوش، صفة عىل هو َمن ومنَّا رءوس، بال أبدان ومنَّا
ولكن الوحوش، صفة عىل هو َمن أوًال عليك نعرض أن من لنا بد فال ذلك شئَت إْن ولكن
وزوجتي أنا تحملوني أن منكم أريد حسن: لهم فقال الوقت؟ هذا يف منَّا تريد ما سيدي يا



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

رءوسهم، أطرقوا كالمه سمعوا فلما بغداد. مدينة إىل الساعة هذه يف الصالحة املرأة وهذه
عهد من إننا علينا، الحاكم السيد أيها واحد: بلسان فقالوا تجيبون؟ ال ِلَم حسن: لهم فقال
عىل آدم بني من أحًدا نحمل ال أننا حلَّفنا وكان السالم، عليهما داود بن سليمان السيد
ظهورنا، عىل وال أكتافنا عىل آدم بني من أحًدا حملنا ما الوقت ذلك من فنحن ظهورنا،
فقال معك. وَمن أنت بالدك يبلغك ما الجن خيول من لَك نشدُّ الساعة هذه يف نحن ولكن
َب فتعجَّ . امُلِجدِّ للفارس سنني سبع مسافة له: فقالوا بغداد؟ وبني بيننا وكم حسن: لهم
حنََّن قد أنت له: فقالوا السنة؟ دون فيما هنا إىل أنا جئُت كيف لهم: وقال ذلك من حسن
تراها وال والبالد الديار هذه إىل تصل كنَت ما ذلك ولوال الصالحني، عباده قلوَب عليك هللا
بك قطع امليمون، الَجَواَد وأرَكبَك الفيَل أرَكبَك الذي القدوس عبد الشيخ ألن أبًدا؛ بعينك
أعطاك الذي الرويش أبو الشيخ وأما السري، يف امُلِجدِّ للفارس سنني ثالث أيام الثالثة يف
العظيم؛ هللا بركة من وهذا سنني، ثالثة مسافة والليلة اليوم يف بك قطع قد فإنه لدهنش،
بغداد ومن األعظم، هللا اسَم يحفظ وهو برخيا، بن آصف ذرية من الرويش أبا الشيخ ألن
عظيًما عجبًا َب تعجَّ كالمه حسن سمع فلما سنني. السبع هي فهذه سنة؛ البنات قرص إىل
عنيد، جباٍر كلِّ ومذلِّ البعيد، ومقرِّب الكسري، وجابر العسري، ن مهوِّ هللا سبحان وقال:
شميل وجمع العاَلم هؤالء يل َر وسخَّ الديار، هذه إىل وأوصلني أمٍر، كلَّ عيلَّ َن هوَّ الذي
التَفَت ثم سكران؟ أم صاٍح أنا وهل يقظان؟ أم نائم أنا هل أدري فما ، وولديَّ بزوجتي
بك تصل فقالوا: بغداد؟ إىل بنا تصل يوم كم ففي خيولكم أركبتموني إذا لهم: وقال إليهم
معطشة أودية وتقطع واألهوال، والشدائد الصعاب األمور تقايس أن بعد السنة، دون فيما
الجزائر. هذه أهل من سيدي يا عليك نأمن وال كثرية، ومهالك وبراري موحشة وقفاًرا

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك

334



٨٢٦ الليلة كانت فلام

أهل من سيدي يا عليك نأمن ال لحسن: قالوا الجان أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
يقهروننا فربما والكهنة، َحرة السَّ هذه من وال األكرب، امللك رش من وال الجزائر، هذه
كيف الظاملون، أنتم لنا: يقول ذلك بعد الخرب بلغه َمن وكلُّ بهم، ونُبتَىل منَّا ويأخذونكم
معنا كنَت ولو معكم؟ ابنته أيًضا وحملتم بالده، من اإلنس وحملتم األكرب امللك عىل َقِدمتم
بالدك، إىل يوصلك أن قادٌر الجزائر هذه إىل أوَصَلك الذي ولكن األمر، علينا َلَهان وحدَك
يَديَْك بني فنحن تََخْف وال هللا، عىل وتوكَّْل فاعزْم بعيد، غري قريبًا بأمك شملك ويجمع
قال ثم خريًا. هللا جزاكم لهم: وقال ذلك عىل حسن فشكرهم بالدك. إىل نوصلك حتى
فيها فغابوا ْت فانشقَّ بأرجلهم األرض دقعوا ثم وطاعة. سمًعا فقالوا: بالخيل. لوا عجِّ لهم:
كل مقدم ويف ملجمة، مرسجة أفراس ثالث ومعهم طلعوا قد بهم وإذا حرضوا ثم ساعة،
الخيل قدَّموا ثم زاًدا، مآلنة األخرى والعني ماء، مآلنة ركوة عينَيْه إحدى يف خرج رسج
قدامها، ولًدا وأخذَْت الثاني الجواد زوجته وركبت قدامه، ولًدا وأخذ جواًدا حسن فركب
طول سائرين يزالوا ولم وساروا، الثالث الجواد وركبت الزير فوق من العجوز نزلت ثم
ذكر عن تفرت ال وألسنتهم الجبل وقصدوا الطريق عن فعرجوا الصباح، أصبح حتى الليل
قدامه جبل إىل حسن نظر إذ سائرون هم فبينما الجبل، تحت كله النهار وساروا هللا،
باهلل وتعوَّذَ القرآن من شيئًا َ فقَرأ السماء، إىل املتصاعد كالدخان طويل وهو العامود، مثل
وجدوه منه َدنَْوا فلما منه، تقرَّبوا كلَّما يظهر السواد ذلك فصار الرجيم، الشيطان من
كاألدراق، وأذناه كاإلبريق، ومنخراه كالكالليب، وأنيابه العظيمة، كالقبة رأسه عفريتًا
ورأسه كالصواري، ورجاله كاملداري، ويداه الحجارة، كعواميد وأسنانه كاملغارة، وفمه
انحنى العفريت إىل حسن نظر فلما الرتاب؛ تحت األرض تخوم يف وقدمه السحاب، يف
األرض، هذه ار عمَّ رئيس أنا مني، تَخْف ال حسن، يا له: فقال يَديْه، بني األرض وقبََّل
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قدومكم، وعرفت بكم وسمعت باهلل، د موحِّ مسلم وأنا واق، جزائر من جزيرة أول وهذه
خالية تكون غريها أرٍض إىل َحرة السَّ بالد من أرحل أن اشتهيُت حالكم عىل اطََّلْعُت وملا
يدركني حتى هللا وأعبُد وحدي، منفرًدا فيها أعيش والجان، اإلنس من بعيدة السكان، من
أظهر ما وأنا الجزائر، هذه من تخرجوا حتى دليلكم وأكون أراِفَقكم أن فأردُت أجيل،
حسن سمع فلما مسلمون. أنتم مثلما مسلم فإنني جهتي، من قلوبكم فطيِّبوا بالليل، إال
خريًا، هللا جزاَك له: وقال إليه التَفَت ثم بالنجاة، وأيَقَن شديًدا فرًحا فرح العفريت كالَم
طابت وقد ويلعبون، يتحدثون وصاروا قدامهم العفريت فسار هللا. بركة عىل معنا فِرسْ
قاساه، وما له جرى ما جميَع لزوجته يحكي حسن وصار صدورهم، وانرشحت قلوبهم

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الليل. طول سائرين يزالوا ولم
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والخيل الصباح، إىل الليل طول سائرين يزالوا لم أنهم السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
منه وأخَرَج خرجه يف يَده واحٍد كلُّ مدَّ النهار طلع فلما الخاطف، كالربق بهم تسري
أمامهم والعفريت سائرين يزالوا ولم السري، يف جدُّوا ثم ورشبه، ماءً وأخَرَج وأكله، شيئًا
زالوا وما البحر، شاطئ عىل مسلوكة غري أخرى طريق إىل الطريق عن بهم ج عرَّ وقد
غربة عليهم طلعت والثالثني الحادي اليوم ويف كامل، شهر مدَة والقفار األوديَة يقطعون
ضجات سمعوا وقد االصفرار، لحقه حسن نظرها فلما النهار، منها وأظَلَم األقطاَر ِت سدَّ
قد واق جزائر عساكر هذه ولدي، يا له: وقالت حسن إىل العجوز فالتفتَِت مزعجة،
فقالت أمي؟ يا أصنع ما حسن: لها فقال باليد. قبًضا يأخذوننا الساعة هذه ويف لحقونا،
األرض وقبَّلوا عليه وسلَّموا ملوك السبعة إليه فطلع ففعل بالقضيب. األرض ارضب له:
سادة يا أحسنتم وقال: بكالمهم حسن ففرح تحزن. وال تَخْف ال له: وقالوا يَديْه بني
الجبل فوق معك وَمن وولداك وزوجتك أنت اطلع له: فقالوا وقتكم. هذا والعفاريت، الجن
عليهم. هللا وينرصنا الباطل، عىل وهم الحق عىل أنكم نعرف ألننا وإياهم؛ نحن وخلونا
عىل وطلعوا الخيل ورصفوا الخيل، ظهور عن والعجوز وولداه وزوجته هو حسن فنزل

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الجبل. طرف
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طرف عىل والعجوز وولداه وزوجته هو صعد حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وميرسة، ميمنة بعساكر الهدى نور امللكة أقبَلِت ذلك بعد ثم الخيل، رصفوا أن بعد الجبل
الجمعان، وتصادم العسكران، التقى وقد جملًة، جملًة وهم وصفُّ النقباء عليهم ودارت
الرشر لهيَب أفواهها من الجن ورَمِت الجبان، وفرَّ الشجعان، وأقدمت النريان، والتهبَِت
خيولهم عن نزلوا وملا الفريقان، وانفصل الجمعان فافرتق املعتكر، الليل أقبل أن إىل
بني األرض وقبَّلوا حسن إىل ملوك السبعة وطلع النريان، أشعلوا األرض عىل واستقروا
نور امللكة عسكر مع حالهم عن وسألهم بالنرص، لهم ودَعا وشكرهم عليهم فأقبََل يَديْه،
وقد بهم، ظافرين اليوَم كنَّا فنحن أيام، ثالثة غري معنا يثبتون ال إنهم له: فقالوا الهدى،
وانِرشْح نفًسا فِطْب عددهم، يُحَىص ال كثريًا خلًقا منهم وقتلنا ألَفنْي، مقداَر منهم قبضنا
أن إىل النريان يشعلون زالوا وما يحرسونه، عسكرهم إىل ونزلوا ودَّعوه إنهم ثم صدًرا.
بمرهفات وتضاربوا القراح، الخيَل الفرسان فركبت والح، بنوره وأضاء الصباح، طلع
البحار، التطاَم يلتطمون وهم الخيل ظهور عىل وباتوا الرماح، بُسْمر وتطاعنوا الصفاح،
عساكر انهزمت حتى وسباق نضال يف يزالوا ولم النار، لهيُب الحرب يف بينهم واستَعَر
قدامهم، فالهزيمة هربوا وأينما أقدامهم وزلَّْت همتهم، وانحطت شوكتهم وانكرست واق،
مملكتها وكبار هي الهدى، نور امللكة وأُِرست أكثرهم وُقِتل الفرار، إىل وركبوا األدبار فولَّوا

وخواصها.
املرمر من رسيًرا له ونصبوا حسن يَدْي بني السبعة امللوك حرض الصباح أصبح فلما
زوجته، السنا منار للسيدة آَخر رسيًرا عنده ونصبوا فوقه فجلس والجوهر، بالدر ًحا مصفَّ
شواهي للعجوز آَخر رسيًرا جنبَه ونصبوا اج، الوهَّ بالذهب املصفح العاج من الرسير وذلك
وهي الهدى، نور امللكة جملتهم وِمن حسن يَدْي بني األسارى قدَّموا إنهم ثم الدواهي، ذات
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ظاملة يا فاجرة يا جزاؤك ما لها: قالت العجوز رأتها فلما الرجلني، مقيَّدة اليَديْن مكتَّفة
يتمزَّق حتى البحر إىل ويسوقهما الخيل، أذناب يف معك ويربطهما كلبتني ع يُجوِّ من إال
فاجرة؟ يا الفعاَل هذه بأختك فعلِت كيف ويُطِعمك؛ لحمك من يقطع ذلك وبعد جلدك،
سنن من والزواج اإلسالم، يف رهبانية ال ألنه ورسوله؛ هللا بُسنَّة الحالل يف تزوََّجْت أنها مع
األسارى بقتل حسن أمر ذلك فعند للرجال. إال النساء ُخِلقت وما السالم، عليهم املرسلني
منار امللكة رأت فلما أحًدا. منهم تبقوا وال اقتلوهم وقالت: العجوز فصاَحِت جميعهم،
وَمن أختي، يا لها: وقالت عليها بَكْت مأسورة، مقيَّدة وهي الحالة هذه يف أختها السنا
اسمه الذي الرجل هذا إن عظيم، أمر هذا لها: فقالت وغلبنا؟ بالدنا يف أرسنا الذي هذا
فقالت الجن. ملوك وعىل علينا وتغلَّب ملكنا، سائر ويف فينا، هللا وحكََّمه ملكنا قد حسن
َقْت فتحقَّ والقضيب. الطاقية بهذه إال أرسكم وال قهركم وال عليكم هللا نرصه ما أختها: لها
ثم عليها، قلبها حنَّ حتى ألختها َعْت فترضَّ السبب، بهذا خلَّصها أنه وعرفت ذلك، أختها
مكروًها فعلَت ما وهي يديَك، بني هي فها بأختي؟ تفعل أن تريد ما حسن: لزوجها قالت
فعَلتْه مكروه كل له: فقالت مكروًها. إياِك تعذيبها كفى لها: فقال به. تؤاخذها حتى
حاله يكون فكيف بفقدي، أبي قلَب أحرَقْت قد فإنك أنت ا وأمَّ فيه، معذورًة كانت معي
منار امللكة أمَرِت ذلك فعند فافعليه. أرْدِته مهما رأيك الرأي حسن: لها فقال أختي؟ بعد
عىل أقبَلْت ذلك وبعد أختها، وكذلك أختها، ألجل فحلُّوهم جميعهم، األسارى بحلِّ السنا
امللكة قالت ثم زمانية، ساعة كذلك يزاَال ولم وإياها، هي تبكي وصارت وعانَقتْها أختها
السنا: منار السيدة لها فقالت معِك. فعلته بما تؤاخذيني ال أختي، يا ألختها: الهدى نور
ذلك وبعد يتحدثان، الرسير عىل وأختها هي جلست ثم عيلَّ. مقدًرا كان هذا إن أختي، يا
إن ثم قلوبهما، وطابَْت يكون ما أحسن عىل أختها وبني العجوز بني السنا منار أصلَحْت
نرصه من فعلوه ما عىل وشكرهم القضيب، خدمة يف كانوا الذين العسكر رصف حسنًا

أعدائه. عىل
وجميع حسن، زوجها مع لها جرى ما جميَع ألختها حَكْت السنا منار السيدة إن ثم
فعاَله، الفعاُل هذه كانت َمن أختي، يا لها: وقالت أجلها، من قاساه وما له جرى ما
وهزم وأَرسِك وأخذِك بالدنا دخل حتى البأس بشدة تعاىل هللا أيََّده وقد قوتَه، القوُة وهذه
ه. حقِّ يف يفرط أالَّ يجب الجن، ملوك عىل يحكم الذي األكرب امللك أباِك وقهر عسكرِك،
قاساها التي العجائب من به أخربتِني فيما صدقِت لقد أختي يا وهللا أختها: لها فقالت
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك أختي؟ يا أجلِك من هذا كل وهل الرجل، هذا

املباح.
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حسن بأوصاف أختها أخربَْت ملا السنا منار السيدة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هذا كل وهل مروءته، بسبب خصوًصا فيه، يُفرَّط ما الرجل هذا إن وهللا لها: قالت
أرادوا الشمس طلعت فلما الصباح، إىل يتحدثون باتوا إنهم ثم نعم. قالت: أجلِك؟ من
وبني بينها أصلَحْت بعدما العجوَز السنا منار َعْت وودَّ بعًضا، بعضهم فودََّع الرحيل،
وسلَّموا امه خدَّ له فطلع بالقضيب، األرض حسن رضب ذلك فعند الهدى؛ نور أختها
من أرسع يف لك نعمله حتى تريد بما َفأُْمرنا َك، رسِّ هدوء عىل هلل الحمد له: وقالوا عليه
لنا شدُّوا لهم: قال إنه ثم خريًا. هللا جزاكم لهم: وقال قولهم عىل فشكرهم البرص. ملح
جني، مرسَّ جوادين له وقدَّموا الوقت يف به أمرهم ما ففعلوا الخيل. أحسن من جوادين
وأخذت اآلَخر الجواَد زوجته وركبت قدامه، الكبري ولده وأخذ منهما جواًدا حسن فركب
بالدهم، إىل الجميع َه وتوجَّ والعجوز، هي الهدى نور امللكة وركبت قدامها، الصغري ولدها
يََزْل ولم شماًال، والعجوز هي الهدى نور امللكة وسارت يمينًا، وزوجته هو حسن فسار
فوجدوا مدينٍة عىل أرشفوا الشهر وبعد كامل، شهر مدَة وولداه وزوجته هو سائًرا حسن
الراحة، وأرادوا الخيل ظهور عن نزلوا األشجار تلك إىل وصلوا فلما وأنهاًرا، أثماًرا حولها
عىل قام حسن رآهم فلما عليهم، أقبَلْت قد كثرية بخيول هم وإذا يتحدَّثون، جلسوا ثم
ذلك فعند الطيور، وقلعة الكافور أرض صاحب حسون امللك هم وإذا اهم، وتلقَّ رجَليْه
وجلس جواده، ظهر عن َل ترجَّ امللك رآه وملا عليه، وسلَّم يَديْه وقبََّل امللك إىل حسن تقدََّم
به وفرح بالسالمة، وهنَّأه حسن عىل سلََّم أن بعد األشجار، تحت الفرش عىل وحسن هو
حسن فأخربه آِخره. إىل أوله من لك جرى بما أخربني حسن، يا له: وقال شديًدا، فرًحا
واق جزائر إىل أحد وصل ما ولدي، يا له: وقال حسون امللك منه َب فتعجَّ ذلك، بجميع

السالمة. عىل هلل الحمد ولكن عجيب، فأمرك أنت، إال أبًدا منها ورجع
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يزالوا ولم ففعل، معه ويسري يركب أن حسنًا وأمر وركب امللك قام ذلك بعد ثم
هو حسن ونزل حسون امللك فنزل امللك، دار فدخلوا املدينة، إىل أتوا أن إىل سائرين
وطرب، ورشب أكل يف أيام ثالثة عنده أقاموا نزلوا فلما الضيافة، دار يف وولداه وزوجته
وزوجته هو فركب له فأِذَن بالده، إىل السفر يف حسون امللَك حسٌن استأذََن ذلك بعد ثم
وسار حسنًا، ودََّع الرجوع امللك أراد فلما أيام، عرشة وساروا معهم امللك وركب وولداه،
الشهر بعد كان فلما كامل، شهر مدة سائرين يزالوا ولم وولداه، وزوجته هو حسن
هذه انظري لزوجته: حسن فقال األصفر، النحاس من أرضها كبرية مغارة عىل أرشفوا
فضل عيلَّ وله الرويش، أبا ى يُسمَّ شيًخا فيها إن قال: نعم. قالت: تعرفينها؟ هل املغارة
زوجته يحدِّث وصار حسون. امللك وبني بيني املعرفة يف سببًا كان الذي هو ألنه كبري؛
حسن رآه فلما املغارة، باب من خرج قد الرويش أبي بالشيخ وإذا الرويش، أبي بخرب
به وفرح بالسالمة، وهنَّأه الرويش أبو الشيخ عليه فسلََّم يَديْه، وقبََّل جواده عن نزل
له جرى بما الرويش أبا الشيَخ يحدِّث وصار وإياه، هو وجلس املغارة به ودخل وأخذه
خلَّْصَت كيف حسن، يا وقال: العجب، غايَة الرويش أبو الشيخ َب فتعجَّ واق، جزائر يف
الرويش أبو الشيخ سمع فلما والطاقية، القضيب حكايَة له فحكى وولَديْك؟ زوجتك
كنَت ما الطاقية وهذه القضيب هذا لوال ولدي، يا حسن يا وقال: َب تعجَّ الحكاية تلك
بطارق وإذا الكالم، يف هما فبينما سيدي. يا نعم حسن: له فقال وولَديْك. زوجتك خلَّْصَت
القدوس عبد الشيخ فوجد الباب، وفتح الرويش أبو الشيخ فخرج املغارة، باب يطرق
به وفرح واعتنقه، عليه وسلََّم الرويش أبو الشيخ َم فتقدَّ الفيل، فوق راكب وهو أتى قد
للشيخ احِك لحسن: الرويش أبو الشيخ قال ذلك وبعد بالسالمة، وهنَّأَه عظيًما فرًحا
له جرى ما جميَع للشيخ يحكي حسن فرشع حسن. يا لك جرى ما جميَع القدوس عبد
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك القضيب. حكاية إىل وصل أن إىل آِخره، إىل أوله من

املباح. الكالم
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والشيخ القدوس عبد للشيخ يحكي رشع حسنًا أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
إىل آِخره، إىل أوله من له جرى ما جميَع — يتحدثون املغارة يف وهم — الرويش أبي
أما ولدي، يا لحسن: القدوس عبد الشيخ فقال والطاقية، القضيب حكاية إىل وصل أن
يف السبَب كنَّا فإننا نحن وأما بهما، حاجة لك يَبَْق ولم وولَديْك، زوجتك خلَّصَت فقد أنت
فضلك من أسألك وأنا أخي، بنات ألجل الجميل معك عملت وقد واق، جزائر إىل وصولك
حسن سمع فلما الطاقية. الرويش أبا الشيخ وتعطي القضيب، تعطيني أن وإحسانك
ثم لكما، أعطيهما ما يقول أن واستحى األرض إىل رأَسه أطَرَق القدوس عبد الشيخ كالم
يف السبَب كانَا اللذان وهما عظيًما، جميًال معي فعَال قد الشيخني هذين إن نفسه: يف قال
وال ، وولديَّ زوجتي خلَّْصُت وال األماكن هذه إىل وصلُت ما ولوالهما واق، جزائر إىل وصويل
ولكْن لكما، أعطيهما أنا نعم وقال: رأسه رفع ثم الطاقية. وهذه القضيب هذا عىل حصلت
فيقاتلوني بالدنا، إىل بعساكر يأتيني أن زوجتي والد األكرب امللك من أخاف إني سادتي يا
ال ولدي، يا لحسن: القدوس عبد الشيخ فقال والطاقية. بالقضيب إال دفعهم عىل أقدر وال
زوجتك والد عند من إليك أتى َمن وكل املوضع، هذا يف ا وردٍّ جاسوًسا لك نبقى فنحن تََخْف،
ما صدًرا وانِرشْح عينًا وقرَّ نفًسا فِطْب كافية، جملة أصًال يشء من تََخْف وال عنك، ندفعه
الرويش، أبي للشيخ الطاقية وأعطى الحياء أخذه الشيخ، كالَم حسن سمع فلما بأس. عليك
بذلك الشيخان ففرح القضيب. أعطيك وأنا بالدي إىل اصحبني القدوس: عبد للشيخ وقال
عندهما أقام ثم الوصف، عنه يعجز ما والذخائر األموال من لحسن َزا وجهَّ شديًدا، فرًحا
ركب فلما معه، للسفر القدوس عبد الشيخ َز فتجهَّ السفر، طلب ذلك وبعد أيام، ثالثة
أقبََل قد عظيم بفيل وإذا القدوس، عبد الشيخ َر صفَّ دابًة، زوجته وأرَكَب دابًة حسن
وحسن هو وسار وركبه القدوس عبد الشيخ فأخذه الربية، صدر من ورجَليْه بيَديْه يهرول
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وولداه وزوجته حسن زال وما املغارة. دخل فإنه الرويش أبو الشيخ وأما وولداه، وزوجته
القدوس عبد والشيخ والعرض، بالطول األرض يقطعون سائرين القدوس عبد والشيخ
بُقْربه حسن وفرح الديار، من قربوا حتى القريبة واملنافذ السهلة الطريق عىل يدلُّهم
هذه بعد الديار تلك إىل حسن وصل وحني إليه، وولَديْه زوجته ورجوع والدته ديار من
األبيات: هذه وأنشد وفضله، نعمته عىل وشكره ذلك، عىل تعاىل هللا حِمَد الصعبة، األهوال

اْل��ِع��نَ��اِق ُم��َك��انَ��َف��ِة ِف��ي َف��نُ��ْص��ِب��َح َق��ِري��بً��ا يَ��ْج��َم��ُع��نَ��ا ال��ل��َه َل��َع��لَّ
اْل��ِف��َراِق أََل��ِم ِم��ْن َالَق��يْ��ُت َوَم��ا ِل��ي َج��َرى َم��ا ِب��أَْع��َج��ِب َوأُْخ��ِب��َرُك��ْم
اْش��ِت��يَ��اِق ِف��ي أَْص��بَ��َح اْل��َق��ْل��َب َف��ِإنَّ إَِل��يْ��ُك��ْم نَ��َظ��ًرا ُم��ْق��َل��ِت��ي َوأَْش��ِف��ي
ال��تَّ��َالِق��ي ِع��نْ��َد ِب��ِه ِألُْخ��ِب��َرُك��ْم ُف��َؤاِدي ِف��ي َح��ِدي��ثً��ا َل��ُك��ْم َخ��بَ��أُْت
بَ��اِق َواْل��ُودُّ يَ��نْ��َق��ِض��ي ِع��تَ��ابً��ا ِم��نْ��ُك��ْم َك��اَن َم��ا َع��َل��ى أَُع��اِت��بُ��ُك��ْم

والفسقية الخرضاء القبة لهم الَحْت قد هم وإذا نظر، شعره من حسن فرغ فلما
القدوس: عبد الشيخ لهم فقال بعيد، من السحاب جبل لهم والح األخرض، والقرص
شديًدا فرًحا بذلك حسن ففرح أخي. بنات عن ضيف الليلة فأنت بالخري، أبِرشْ حسن، يا
حتى وساروا ركبوا ثم ورشبوا، وأكلوا واسرتاحوا القبة عند نزلوا إنهم ثم زوجته، وكذلك
يْنَهم وتلقَّ القدوس عبد الشيخ أخي بناُت لهم خرجت عليه أرشفوا فلما القرص، من قربوا
قضيُت قد أنا ها أخي، بنات يا لهم: وقال هم، عمُّ عليهم وسلََّم هم، عمِّ وعىل عليهم وسلَّْمَن
وعانَْقنَه البنات إليه َم فتقدَّ وولَديْه. زوجته خالص عىل وساعدتُه حسن، أخيكم حاجَة
يوم عندهن وكان وولَديْه، بزوجته الشمل وَجْمع والعافية بالسالمة وهنَّأْنَه به وفرْحَن
معها بكى حسن وكذلك شديًدا، بكاءً وبَكْت وعانَقتْه الصغرية حسن أخت تقدَّمت ثم عيد.
من قاسته وما رسها، وتعب الفراق ألم من تجده ما له شَكْت ثم الوحشة، طول عىل

البيتني: هذين وأنشدت فراقه،

َم��اِث��ُل َوَش��ْخ��ُص��َك إِالَّ أََح��ٍد إَِل��ى ُم��ْق��َل��ِت��ي بُ��ْع��ِدَك بَ��ْع��ِد ِم��ْن نَ��َظ��َرْت َوَم��ا
نَ��اِزُل َواْل��َع��يْ��ِن اْل��َج��ْف��ِن بَ��يْ��َن َك��أَنَّ��َك اْل��َك��َرى ِف��ي َرأَيْ��تُ��َك إِالَّ َغ��َم��َض��ْت َوَم��ا

أشكر ما أنا أختي، يا حسن: لها فقال شديًدا، فرًحا فرحت ِشْعرها من فرغت فلما
والعناية. بالعون لِك يكون تعاىل فاهلل األخوات، سائر دون من أنِت إال األمر هذا يف أحًدا
له اتفق وما قاساه وما آِخره، إىل أوله من سفره يف له جرى ما بجميع ثَها حدَّ إنه ثم
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عيٍد. يوَم عندهم وكان وأوالده، بزوجته حسن وجمع

واألهوال العجائب من رآه بما ثها وحدَّ وولَديْه، زوجته خلََّص وكيف زوجته، أخت مع
سلََّمهم وما ولَديْهما، وتذبح وتذبحها تذبحه أن أراَدْت كانت أختها إن حتى الصعاب،
والشيخ الرويش أبا الشيخ وأن والطاقية، القضيب حكاية لها حكى ثم تعاىل. هللا إال منها
وَدَعْت ذلك عىل فشكَرتْه شأنها؛ من إال لهما أعطاهما ما وأنه منه، طلباهما القدوس عبد
آِخره. إىل األمر أول من الخري من معي فعلِته ما كلَّ أنىس ما وهللا فقال: البقاء، بطوِل له

املباح. الكالم عن فسكتت الصباح، شهرزاد وأدرك
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قاساه ما جميع ألخته حكى بالبنات اجتمع ملا حسنًا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
زوجته إىل أخته فالتفتَْت آِخره. إىل الزمان أول من معي فعلِته الذي أنىس ما أنا لها: وقال
يف أََما األكرب، امللك بنت يا لها: قالت ثم صدرها، إىل ولَديْها ْت وضمَّ وعانَقتْها السنا منار
بهذا تريدين كنِت فهل عليهما؟ قلبه وحرقِت ولَديْه وبني بينه فرَّْقِت حتى رحمة قلبك
خَدَعه الناس خادََع وَمن وتعاىل، سبحانه هللا حَكَم بهذا وقالت: فضحكت يموت؟ أن الفعل
أقام إنه ثم وانرشحوا، ورشبوا جميًعا وأكلوا والرشب األكل من شيئًا أحرضوا ثم هللا.
للسفر، حسن َز تجهَّ أيام العرشة بعد ثم ورسور، وفرح ورشب أكل يف أيام عرشة عندهم
صدرها إىل تْه ضمَّ ثم الوصف، عنه يعجز ما والتحف املال من له َزْت وجهَّ أخته فقامت

األبيات: هذه وأنشد حسن إليها فأشار وعانَقتْه، الوداع ألجل

َش��ِدي��ْد إِالَّ اْل��ُح��بِّ ِف��َراُق َوَم��ا بَ��ِع��ي��ْد إِالَّ ��اِق اْل��ُع��شَّ َس��ْل��َوُة َم��ا
َش��ِه��ي��ْد إِالَّ اْل��ُح��بِّ َق��ِت��ي��ُل َوَم��ا َع��نَ��اءْ إِالَّ َواْل��بُ��ْع��ُد اْل��َج��َف��ا َوَم��ا
َف��ِري��ْد َوأَْم��َس��ى اْل��ِخ��لَّ َف��اَرَق َق��د َع��اِش��ٍق َع��َل��ى ال��لَّ��يْ��َل أَْط��َوَل َم��ا
َم��ِزي��ْد ِم��ْن َه��ْل َل��ل��دَّْم��ِع يَ��ا يَ��ُق��وُل ِه َخ��دِّ َع��َل��ى تَ��ْج��ِري ُدُم��وُع��ُه

حسنًا وشكر شديًدا فرًحا به ففرح القضيب، القدوس عبد الشيخ أعطى حسنًا إن ثم
من وأوالده وزوجته هو حسن ركب ثم محله، إىل ورجع ركب منه أخذه أن وبعد ذلك، عىل
فسار بالده إىل حسن َه توجَّ ثم رجْعَن، ذلك وبعد ْعنَه، يودِّ معه خرجوا ثم البنات، قرص
إىل فجاء السالم، دار بغداد مدينة إىل وصل حتى أيام وعرشة شهرين مدة األقفر الرب يف
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والدته وكانت الباب، وَطَرَق والربية، الصحراء جهة إىل يفتح الذي الرس باب من داره
ال وصارت مرضت حتى والعويل والبكاء الحزن ولزمت املنام هجرت قد غيبته طول من
يئست وقد ولدها ِذْكر عن تفرت وال والنهار، الليل يف تبكي بل بمنام، تلتذُّ وال طعاًما تأكل

األبيات: هذه وتنشد تبكي وسمعها الباب عىل وقف فلما إليها، رجوعه من

َم��ْك��ُس��وُر َواْل��َق��ْل��ُب نَ��اِح��ٌل َف��ِج��ْس��ُم��ُه َم��ِري��َض��ُك��ُم ُط��بُّ��وا َس��اَدِت��ي يَ��ا ِب��ال��ل��ِه
َم��ْغ��ُم��وُر اْألَْح��بَ��اِب ِن��َع��ِم ِم��ْن ��بُّ َف��ال��صَّ َك��َرًم��ا ِم��نْ��ُك��ُم ِب��َوْص��ٍل َس��َم��ْح��تُ��ْم َف��ِإْن
تَ��ْق��ِدي��ُر َف��اْإلِْح��َس��اُن ��ْم��َل ال��شَّ يَ��ْج��َم��َع أَْن ُم��ْق��تَ��ِدٌر َف��ال��ل��ُه ُق��ْرِب��ُك��ْم ِم��ْن بَ��أَْس َال

قد األيام إن أماه، يا الباب: عىل ينادي حسنًا ولدها سمعت ِشْعرها من فرغت فلما
مصدِّق بني ما وهي الباب إىل فجاءت عرفته، كالمه سمعت فلما الشمل. بجمع سمحت
شدة من فصاَحْت معه، وولداه وزوجته هو واقًفا ولدها رأَْت الباب فتحت فلما ومكذِّب،
ثم وعانقته أفاَقْت حتى يالطفها حسن زال فما عليها، مغشيٍّا األرض يف ووقعت الفرح
فأدخلوا الدار، يف معه ما جميَع يُدِخلوا أن وأمرتهم وعبيده غلمانه نادت ذلك وبعد بَكْت،
وقبََّلْت رأسها وقبََّلْت وعانَقتْها أمه لها فقاَمْت وولداه زوجته دخلت ثم الدار، يف األحماَل
هللا أستغفر أنا فها حقِك، يف أخطأُت كنُت إْن األكرب، امللك ابنة يا لها: وقالت قدَميْها،
سألته فلما الطويلة؟ الغيبة هذه سبب ما ولدي، يا له: وقالت ابنها إىل التفتَْت ثم العظيم.
رصخًة رصَخْت كالمه سمَعْت فلما آِخره، إىل أوله من له جرى ما بجميع أخَربَها ذلك عن
حتى يالطفها يزل فلم لولدها، جرى ما ِذْكر من عليها مغشيٍّا األرض يف ووقَعْت عظيمة
احتفظَت كنَت فلو والطاقية، القضيب يف فرَّْطَت لقد وهللا ولدي، يا له: وقالت أفاقت
عىل ولدي يا هلل الحمد ولكن والعرض، بطولها األرَض ملكَت َلكنَت وأبقيتهما عليهما
ما َ غريَّ الصباح أصبح فلما وأطيبها، ليلة أهنأ يف وباتوا وولَديْك. وزوجتك أنت سالمتك
العبيد يشرتي وصار السوق إىل خرج ثم القماش، أحسن من بدلة ولبس الثياب، من عليه
التي املثمنة األواني ومن والفراش، والحلل الحيل من النفيس واليشء والقماش والجواري
هو أقام ثم ذلك، وغري والعقارات والبساتني الدور اشرتى ثم امللوك، عند إال مثلها يوجد ال
أتاهم حتى وأهنأه عيش أرغد يف يزالوا ولم ولذَّة، ورشب أكل يف ووالدته وزوجته وولداه
ال الذي الباقي الحي وهو وامللكوت، امللك ذي فسبحان الجماعات، ومفرِّق اللذات هادم

يموت.
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الصياد خليفة

رجٌل بغداد بمدينة واألوان، العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه أيًضا يُحَكى ومما
فاتفق ، قطُّ عمره يف ج يتزوَّ لم صعلوًكا الحال فقريَ الرجل ذلك وكان خليفة، ى يُسمَّ صياد
الصيَّادين، قبل ليصطاد عادته مثل البحر إىل بها ومىض شبكته أخذ أنه األيام من يوًما له
مرة أول ورماها شبكته ونرش البحر إىل تقدَّم ثم َر، وتشمَّ تحزََّم البحر إىل وصل فلما
فيها يطلع فلم مرات عرش رماها أن إىل يرميها يََزل ولم يشء، فيها يطلع فلم مرة، وثاني
إال إله ال الذي العظيم هللا أستغفر وقال: أمره يف فكره َ وتحريَّ صدره فضاَق أبًدا، يشء
وما كان هللا شاء ما العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال إليه، وأتوب القيوم، الحي هو،
عبًدا منع وإذا أحد، يمنعه ال عبًدا هللا أعطى وإذا وجل، عز هللا عىل الرزق يكن، لم يشأ لم

البيتني: هذين أنشد الغم من له حصل ما كثرة من إنه ثم أحد. يعطيه ال

َص��ْدَرا َل��َه��ا َوأَْوِس��ْع َص��بْ��ًرا َل��َه��ا َف��ِه��يِّ��ئْ ِب��نَ��ْك��بَ��ٍة يَ��ْوًم��ا ال��دَّْه��ُر َرَم��اَك إِذَا
يُ��ْس��َرا َف��ْض��ِل��ِه ِم��ْن اْل��ُع��ْس��ِر بَ��ْع��َد َس��يُ��ْع��ِق��ُب ِب��ُج��وِدِه اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن إَِل��َه َف��ِإنَّ

هذه أنشد ذلك وبعد األرض، إىل برأسه مطرق وهو أمره يف يتفكَّر ساعة جلس ثم
األبيات:

أَْم��ِرِه بَ��اِل��ُغ ال��ل��َه ِب��أَنَّ َواْع��َل��ْم َوُم��رِِّه ال��زََّم��اِن ُح��ْل��ِو َع��َل��ى اْص��ِب��ْر
ِب��َف��ْج��ِرِه َظ��ِف��ْرَت َح��تَّ��ى َع��اَل��ْج��تَ��ُه ��ٍل َك��ُدمَّ اْل��ُه��ُم��وِم ِف��ي َل��يْ��ٍل َف��َل��ُربَّ
ِل��ِف��ْك��ِرِه تَ��ُع��وَد َال َح��تَّ��ى َوتَ��ُزوُل اْل��َف��تَ��ى َع��َل��ى اْل��َح��اِدثَ��اُت تَ��ُم��رُّ َوَل��َق��ْد

ثم رجائي. يخيِّب ال لعله هللا عىل وأتوكَُّل األخرى املرة هذه أرمي نفسه: يف قال ثم
زمانية، ساعة عليها وصرب حبلها وطوى البحر، يف باعه طول عىل الشبكة ورمى َم تقدَّ إنه
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك ثقيلة. فوجدها سحبها ذلك بعد ثم
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ولم مراًرا البحر يف شبكته رمى ملا الصياد خليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
هذه أرمي نفسه: يف قال ثم السابقة األبيات وأنشد نفسه يف تفكََّر يشء، فيها له يطلع
عليها وصرب الشبكة ورمى فقام رجائي. يخيِّب ال لعله هللا، عىل وأتوكَّل األخرى املرة
وسحبها بلطف مارسها ثقيلة أنها عرف فلما ثقيلة، فوجدها سحبها ثم زمانية ساعة
إال قوة وال حول ال قال: خليفة رآه فلما أعرج، أعور قرد فيها وإذا الرب، إىل طلعت حتى
الذي ما املنحوس؟ والطالع املنجوس النجس هذا يشء أي راجعون، إليه وإنَّا هلل إنَّا باهلل،
وربطه القرد أخذ إنه ثم تعاىل. هللا بتقادير كله هذا ولكن املبارك؟ النهار هذا يف يل حصل
سوط معه وكان القرد، فيها وربََط البحر ساحل عىل طالعة شجرة إىل َم وتقدَّ حبل يف
بلسان القرَد هذا هللا فأنَطَق القرد، عىل به ينزل أن وأراَد الهواء يف ورفعه يده يف فأخذه
الشجرة، هذه يف مربوًطا وخلني ترضبني، وال يدَك أمِسْك خليفة، يا له: وقال فصيح،
كالَم خليفة سمع فلما برزقك. يأتيَك فإنه هللا، عىل وتوكَّْل شبكتك وارِم البحر إىل وُرْح
أثقل فوجدها سحبها ثم الحبل لها وأرخى ورماها، البحر إىل َم وتقدَّ الشبكة أخذ القرد
الثنايا، مفلج آَخر قرد فيها وإذا الرب، إىل طلعت حتى فيها يعالج يزل فلم األوىل، املرة من
الحمد خليفة: فقال َخَلق، ثوٌب وسطه ويف يضحك وهو اليدين، مخضب العينني، مكحل
له: وقال الشجرة يف املربوط القرد ذلك إىل أتى ثم القرود. البحر بسمك أبَدَل الذي هلل
ملا فإنك أنت، إال الثاني القرد يف أوَقَعني فما عيلَّ! به أرشَت ما أقبح ما مشئوم، يا انظر
أخذ إنه ثم ديناًرا. وال درهًما أملك ال تعبان غلبان أصبحُت وعورك بعرجك صبَّحتني
منه فاستغاث القرد، عىل بها ينزل أن وأراد مرات، ثالث الهواء يف ها ولفَّ يده يف مسوقة
عىل يدلَُّك فإنه حاجتك منه واطلب هذا، صاحبي ألجل عني تعفو أن باهلل سألتَُك له: وقال

عنه. وعفا املسوقة خليفة فرمى تريد. ما
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يفيدك ما الكالم هذا خليفة، يا القرد: له فقال عنده، ووقف الثاني القرد إىل أتى ثم
كنُت تخالفني ولم وطاوعتَني مني سمعَت فإْن لك، أقوله ما مني سمعَت إذا إال شيئًا
خلِّني له: فقال فيه؟ أطيعك حتى يل تقوله الذي ما خليفة: له فقال غناك. يف السبب أنا
فأخذ هذا. بعد تفعله يشء أي لك أقول حتى شبكتك وارِم البحر إىل وُرْح مكاني مربوًطا
ثقيلة، فوجدها سحبها ثم ساعة، عليها وصرب ورماها البحر إىل ومىض الشبكة خليفة
ويف أحمر، القرد هذا أن إال آَخر، قرد فيها وإذا الرب، إىل طلَّعها حتى فيها يعالج زال فما
قال: خليفة نظره فلما العينني؛ مكحل والرجلني، اليدين مخضب وهو زرق، ثياب وسطه
طالعه ألن آِخره؛ إىل أوله من مبارك اليوم هذا إن امللك، مالك سبحان العظيم، هللا سبحان
يف يَبَْق ولم قرود، يوم اليوم فهذا عنوانها، من تظهر والصحيفة األول، القرد بوجه سعيد
بالسمك َل بدَّ الذي هلل والحمد القرود، لنصطاد إال اليوم خرجنا ما ونحن سمكة، وال البحر

القرود.
له: فقال مشئوم؟ يا اآلَخر أنت تكون يشء أي له: وقال الثالث القرد إىل التَفَت ثم
الصرييف. اليهودي السعادات أبي قرد أنا قال: ال. قال: خليفة؟ يا تعرفني ال أنت هل
خمسة فيكسب النهار أول من أصبِّحه له: فقال له؟ تصنع يشء وأي خليفة: له فقال
وقال األول القرد إىل خليفة فالتَفَت دنانري. خمسَة فيكتسب النهار آِخر يف يه وأمسِّ دنانري،
وشؤم وعورك بعرجك فتصبِّحني أنت وأما الناس! قرود أحسن ما مشئوم، يا انظر له:
وأراد مرات ثالث الهواء يف ها ولفَّ املسوقة أخذ إنه ثم جائًعا. ُمفِلًسا فقريًا فأصري طلعتك،
عندي وتعاَل يدك وارفْع خليفة يا اترْكه السعادات: أبي قرد له فقال عليه، بها ينزل أن
عىل له: وقال إليه َم وتقدَّ يده من املسوقة خليفة فرمى تعمل. يشء أي لك أقول حتى
وخلني البحر، يف واْرِمها الشبكَة خِذ له: فقال كلها؟ القرود سيد يا يل تقول يشء أي
بما أخربك وأنا عندي وتعاَل فهاِتِه فيها لك طلع ومهما عندك، قاعدين القرود وهؤالء أنا
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وارمها شبكتك ُخِذ لخليفة: قال ملا السعادات أبي قرد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
له قال َك. يرسُّ بما أخربك حتى عندي وتعال هاته فيها لك طلع يشء وكل البحر، يف

األبيات: هذه وأنَشَد كتفه عىل وطواها الشبكة إخذ إنه ثم وطاعة. سمًعا خليفة:

َع��ِس��ي��ِر ُك��لِّ تَ��يْ��ِس��ي��ِر َع��َل��ى َق��ِدي��ٌر ِب��َخ��اِل��ِق��ي أَْس��تَ��ِع��ي��ُن َص��ْدِري َض��اَق إِذَا
َك��ِس��ي��ِر َوانْ��ِج��بَ��اُر أَِس��ي��ٍر ِف��َك��اُك َربِّ��نَ��ا لُ��ْط��ِف ِم��ْن ال��طَّ��ْرِف اْرتِ��َداِد َف��َق��بْ��َل
بَ��ِص��ي��ِر ُك��لُّ يَ��ْدِري��ِه َف��ِإْف��َض��الُ��ُه َج��ْم��ي��َع��َه��ا اْألُُم��وَر ال��ل��ِه إَِل��ى َف��َس��لِّ��ْم

البيتني: هذين أيًضا أنشد ثم

اْل��بَ��ِل��يَّ��اِت َوأَْس��بَ��اَب اْل��ُه��ُم��وَم تَ��نْ��ِف��ي تَ��َع��ٍب ِف��ي ال��نَّ��اَس َرَم��يْ��َت َق��ْد الَّ��ِذي أَنْ��َت
اْإلَِراَداِت تَ��ْح��ِص��ي��َل َف��اَت َط��اِم��ٍع َك��ْم أُْدِرُك��ُه َل��ْس��ُت ِب��َش��ْيءٍ تُ��ْط��ِم��َع��نِّ��ي َال

ثم ساعة عليها وصرب الشبكة فيه ورمى البحر إىل تقدَّم شعره من خليفة فرغ فلما
ديناران، كأنهما وعيناه مغرفة، كأنه وذنبه الرأس، كبري سمك حوت فيها وإذا سحبها،
به وأتى منه ب متعجِّ وهو فأخذه عمره، يف نظريَه اصطاد ما ألنه به؛ َفِرح خليفة رآه فلما
أن تريد ما له: فقال بحذافريها، الدنيا ملك قد كأنه وهو اليهودي، السعادات أبي قرد إىل
القرود سيد يا أخربك أنا خليفة: له فقال قردك؟ يف تعمل يشء وأي خليفة؟ يا بهذا تصنع
عوًضا وأتَِّخذَُك قردي امللعون هذا هالك يف أتدبَّر يشء كل قبل أني اعلم أفعله؛ بما كلها
لك أقول فأنا اخرتتَني قد إنك حيث القرد: له فقال تشتهيه. ما يوم كل يف وأُطِعمك عنه،
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العفو. وطَلَب منه فاستغاث القرد، عىل بها ينزل أن وأراد ِمْسَوقًة أَخذَ إنه ثم

أنك وهو لك، أقوله ما فافهم تعاىل، هللا شاء إن حالك صالح فيه ويكون أنت، تفعل كيف
الرصيف وسط إىل وتذهب ترتكني ثم شجرة، يف به وتربطني حبًال اآلَخر أنا يل تهيِّئ
تجد فإنك واسحبها، قليًال عليها فاصرب طرحتَها وإذا الدجلة، بحر يف شبكتك وتطرح
كيف لك أقول وأنا عندي وتعال فهاتها عمرك، طول منها أظرف رأيَت ما سمكًة فيها

ذلك. بعد تفعل
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فرأى وسحبها، الدجلة بحر يف الشبكة وطرح وساعته وقته من خليفة قام ذلك فعند
الحوت من أكرب وهي عمره، طول يف مثلها رأى ما الخروف، قدر بيضاء سمكة فيها
األخرض الحشيش من قدًرا لك هاِت القرد: له فقال القرد. إىل بها وذهب فأخذها األول،
ثم مربوَطنْي، واتركنا اآلَخر بالنصف وغطِّها عليها السمكة وحط قفة، يف نصفه واجعل
عليه تردَّ فال سألك أو كلََّمك َمن وكل بغداد، مدينة يف بها وادخل كتفك عىل القفة احمل
السعادات أبي املعلم دكَّان السوق صدر يف فتجد الصيارف، سوق تدخل حتى جوابًا
صندوقان؛ يَديْه وبني مخدة ووراءه مرتبة عىل قاعًدا وتراه الصيارف، شيخ اليهودي
امه قدَّ القفة وحطَّ إليه ْم فتقدَّ وغلمان، وعبيد مماليك وعنده للفضة، واآلخر للذهب واحد
اسمك، عىل الشبكة وطرحُت الصيد إىل اليوَم خرجُت قد إني السعادات، أبا يا له: وُقْل
منك فيأخذها وهللا. ال له: فُقْل لغريي؟ أََريْتَها هل فيقول: السمكة. هذه تعاىل هللا فبعث
عليه ردَّه شيئًا يعطيك وكلما عليه، فردَّهما دينارين فيعطيك عليه، فردَّه ديناًرا ويعطيك
وهللا له: فُقْل تريد؟ ما يل ُقْل لك: فيقول شيئًا؛ منه تأخذ فال ذهبًا وزنها أعطاك ولو
وُقْل: رجَليَْك عىل ُقْم له: فُقْل الكلمتان؟ هما وما لك: قال فإذا بكلمتني. إال أبيعها ما
قسمه وأبدْلُت بقردي، الصياد خليفة قرَد أبدْلُت أني السوق يف حرض َمن يا اشهدوا
كل فأنا ذلك، معك فَعَل فإذا بالذهب. حاجة يل وما ثمنها وهذا ببختي، وبخته بقسمي،
السعادات أبو ويصري ذهبًا، دنانري عرشة تكسب يوم كل وتبقى يك، وأمسِّ أصبِّحك يوم
يزال وال يغرمها، بغرامة يوم كلَّ هللا فيبليه األعرج، األعور هذا قرده يصبِّحه اليهودي

وترشد. تسعد لك أقوله ما مني فاسمع أبًدا؛ شيئًا يملك ال ويصري يفتقر حتى كذلك
القرود ملك يا عيلَّ به أرشَت ما قبلُت له: قال القرد كالَم الصياد خليفة سمع فلما
سيبه له: فقال معه. أعمل يشء أي أدري ال فإني فيه، هللا باَرَك ال املشئوم هذا وأما كلها،
فنزلت وتركها، وحلَّها القرود إىل َم تقدَّ ثم وطاعة. سمًعا فقال: اآلَخر. أنا وسيبني املاء يف
يف أخرض حشيًشا تحتها وجعل وغسلها، وأخذها السمكة إىل خليفة َم وتقدَّ البحر، يف

املوال: بهذا يغنِّي وسار كتفه عىل وحملها أيًضا، بحشيش وغطَّاها املقطف

تَ��نْ��َدْم َوَال ُع��ْم��ُرْك يَ��ُط��ْل َج��ِم��ي��ًال َواْف��َع��ْل تَ��ْس��َل��ْم ��َم��ا ال��سَّ َربِّ إَِل��ى أُُم��وَرْك َس��لِّ��ْم
تُ��ْش��تَ��ْم ِب��ِه تَ��ْش��تُ��ْم َال ِل��َس��انَ��َك َوُص��ْن تُ��تْ��َه��ْم ال��تُّ��َه��ْم ِألَْربَ��اِب تُ��َع��اِش��ْر َوَال
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عىل القفة حمل مغانيه، من فرغ ملا الصياد خليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فصاروا الناس عرفه دخلها فلما بغداد، مدينة دخل أن إىل سائًرا يزل ولم وسار، كتفه
حتى منهم أحٍد إىل يلتفت ال وهو خليفة؟ يا معك يشء أي ويقولون: عليه يصبِّحون
اليهودي ذلك إىل نظر ثم القرد، أوصاه كما الدكاكني وفات الصيارف، سوق إىل وصل
رآه فلما خراسان؛ ملوك من ملك كأنه وهو خدمته، يف والغلمان الدكان يف جالًسا فرآه
أهًال له: وقال فعرفه رأسه إليه اليهودي فرفع يَديْه، بني وقف حتى فمىش عرفه، خليفة
حتى يل فُقْل خاَصَمك أو كلََّمك أحد كان فإْن تريد؟ الذي وما حاجتك؟ ما خليفة، يا بك
كلَّمني ما اليهود، قيَِّم يا رأسك وحياة ال فقال: منه. حقك لك فيأخذ الوايل، إىل معك أروح
يف شبكتي ورميُت البحر إىل ومضيُت بختك، عىل بيتي من اليوم رسحت أنا وإنما أحد،
رآها فلما اليهودي، قدام السمكة ورمى املقطف فتح ثم السمكة. هذه فطلعت الدجلة
فرأيُت البارحة، نائًما كنُت إني والكلمات والشعر التوراة وحقِّ وقال: استحسنها اليهودي
إليك أرسلُت قد أني السعادات أبا يا اعلم يل: تقول وهي العذراء يَدِي بني كأني املنام يف

. شكٍّ غري من السمكة هذه الهدية فلعل مليحًة. هديًة
ال خليفة: له فقال غريي؟ أحد رآها هل دينَك بحقِّ له: وقال خليفة إىل التفت إنه ثم
أحد إىل اليهودي فالتَفَت غريك. أحد رآها ما اليهود قيَِّم يا الصديق بكر أبي وحقِّ وهللا،
وتقيل زها تجهِّ سعادة وخل البيت، إىل بها وُرْح السمكة هذه ُخذْ تعاَل له: وقال غلمانه
املعلم امرأة خل غالم يا ُرْح أيًضا: خليفة له فقال وأجيء. شغيل أقيض حني إىل وتشوي
وذهب السمكة أخذ إنه ثم سيدي. يا وطاعة سمًعا الغالم: فقال منها. وتشوي منها تقيل
هذا خذ له: وقال الصياد لخليفة وناَوَله بدينار يده مدَّ فإنه اليهودي وأما البيت، إىل بها
وكأنه امللك. مالك سبحان قال: كفه يف خليفة نظره فلما عيالك. عىل وارصفه خليفة يا لك
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القرد، وصيَة تذكََّر إنه ثم قليًال، ومىش الدينار وأخذ عمره، يف الذهب من شيئًا نظر ما
الناس عندك أنت هل الناس، سمك وهاِت ذهبك ُخذْ له: وقال الدينار له ورمى فرجع
األول، الدينار عىل دينارين فناَوَله معه، يلعب أنه ظنَّ كالمه اليهودي سمع فلما سخرية؟
الثمن؟ بهذا السمك أبيع أني تعرف أنت هل لعب، بال السمكة هات خليفة: له فقال
واترك السمكة حق دنانري الخمسة هذه خذ له: وقال آَخرين اثنني إىل يده اليهودي فَمدَّ
ب ويتعجَّ الذهب إىل ينظر وصار فرحان، وهو بها َه وتوجَّ يده يف خليفة فأخذها الطمع.

اليوم. هذا يف معي ما مثل بغداد خليفة مع ليس هللا، سبحان ويقول: منه
التي والوصية القرد كالَم تذكََّر ثم السوق، رأس إىل وصل حتى سائًرا يزل ولم
يشء أي خليفة؟ يا لك ما له: فقال الذهب؛ له ورمى اليهودي إىل فرجع بها، أوصاه
أن أريد وإنما دنانري، وال دراهم أريد ال له: فقال دراهم؟ دنانريك رصف أتأخذ تطلب؟
بسمكة يل أتجيء صياد، يا له: وقال عليه ورصخ اليهودي فغضب الناس. سمك تعطيني
بَكْم يل: ُقْل مجنون؟ أنت هل ترىض؟ فال دنانري خمسة فيها وأعطيك ديناًرا تساوي ال
تقولهما بكلمتني إال أبيعها وما بذهب، وال بفضة أبيعها ال أنا خليفة: له فقال تبيعها؟
عىل وقرط أنفاسه، وضاقت رأسه أم يف عيناه قامت كلمتني، قوله اليهودي سمع فلما يل.
عيلَّ وتُفِسد سمكتك، ألجل ديني أفارق أن تريد هل املسلمني، فظاعة يا له: وقال أرضاسه
يَديْه، بني فحرضوا غلمانه عىل وصاح قبيل؟ من آبائي عليها وجدُت التي وعقيدتي ملتي
أذاه. الرضب من وأكثروا قفاه، بالصك قطعوا النحس، هذا دونكم ويلكم، لهم: فقال
اليهودي: لهم فقال الدكان، تحت وقع حتى يرضبونه زالوا وما بالرضب، عليه فنزلوا
ُقْل اليهودي: له فقال يشء، به يكن لم كأنه حيله عىل خليفة فقام يقوم. حتى عنه خلوا
هذه يف خريًا منَّا نلَت ما فإنك إياه؟ أعطيك وأنا السمكة هذه ثمن يف تريده يشء أي يل
حمري. عرشة قدر رضبًا آكل ألني الرضب؛ من معلم يا عيلَّ تخف ال خليفة: فقال الساعة.
أعطيك ديني وحقِّ وأنا تريد يشء أي يل ُقْل عليك باهلل له: وقال كالمه من اليهودي فضحك
أظنُّ اليهودي: له فقال كلمتان. إال السمكة هذه ثمن يف منك يرضيني ال له: فقال إياه.
ينفع ال فإسالمك أسلْمَت إن يهودي، يا وهللا خليفة: له فقال أُسِلَم. أن مني تطلب أنك
اليهود، ينفع وال املسلمني يرضُّ ال فكفرك كفرك عىل بقيَت وإْن اليهود، يرضُّ وال املسلمني
قد أني السوق أهل يا عيلَّ اشهدوا وتقول: قدَميَْك عىل تقوم أن منك أطلبه الذي ولكن
اليهودي: فقال بختَه. وببختي حظَّه، الدنيا يف وبحظي الصياد، خليفة قرَد بقردي أبدْلُت
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك . هنيِّ عيلَّ فهو مراُدَك األمر هذا كان إن
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مرادك األمر هذا كان إن الصياد: لخليفة قال اليهودي أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
له قال ما مثل وقال قدَميْه عىل ووقف وساعته وقته من اليهودي قام ثم . ٌ هنيِّ عيلَّ فهو
ال. الصياد: فقال يشء؟ عندي لك بقي هل له: وقال إليه التَفَت ذلك وبعد الصياد، خليفة
وجاء وشبكته تَه قفَّ وأخذ وساعته، وقته من خليفة فنهض السالمة. مع اليهودي: له فقال
فلما جهٍد، بعد إال طلَّعها فما ثقيلة، فوجدها سحبها ثم الشبكة، ورمى الدجلة بحر إىل
فأعطته طبق، ومعها امرأٌة له فجاءَْت األصناف، جميع من بالسمك مآلنة رآها طلََّعها
سمًكا باع حتى وهكذا بدينار، وأخذ آَخر خادم إليه وجاء سمًكا، به فأعطاها ديناًرا
جمع حتى أيام عرشة نهاية إىل دنانري بعرشة يوم كل يف يبيع يزل ولم دنانري، بعرشة

ذهبًا. دينار مائة
من ليلًة بيته يف نائم هو فبينما التجار، ممر داخل من بيت الصياد لذلك وكان
وقد صيَّاد، فقري رجل أنك يعرفون كلهم الناس إن خليفة، يا نفسه: يف قال إذ الليايل،
بخربك يسمع الرشيد هارون املؤمنني أمري أن بد فال الذهب، من دينار مائة معك حصل
من مبلغ إىل محتاج إني لك: ويقول إليك، فريسل ماٍل إىل يحتاج فربما الناس، أحد من
أنا املؤمنني، أمري يا فأقول: إياها. فأَقِرْضني ديناٍر مائَة عندك أن بلغني وقد الدنانري،
من يشء عندي وال معي وليس عيلَّ، كذب ديناٍر مائَة عندي أن أخَربَك والذي فقري، رجل
ويأتي يُِقرَّ حتى بالرضب وعاِقبْه ثيابه من جرِّده له: ويقول الوايل إىل فيسلِّمني ذلك.
هذه يف أقوم أني الورطة هذه من يخلِّصني الذي الصواب فالرأي عنده. التي دينار باملائة
تجرَّْد ُقْم حشيشه: له وقال الرضب. عىل تمرَّنُْت قد ألكون بالسوط نفيس وأعاقب الساعة
وكان عنده، كان سوًطا يده يف وأخذ ثيابه، من وتجرََّد وساعته وقته من فقام ثيابك. من
آه ويقول: رضبة جلده وعىل رضبة املخدة تلك عىل يرضب فصار جلد، من مخدة عنده
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وليس صيَّاد فقري رجل وأنا عيلَّ، يكذبون وإنهم سيدي، يا باطل كالٌم هذا إن وهللا آه،
الدنيا. حطام من يشء معي

ولَوْقِع بالسوط، املخدة فوق ويرضب نفسه يعاقب وهو الصياد خليفَة الناس فسمع
فقالوا: التجار، سمعه َمن جملة ومن الليل، يف دويٌّ املخدة وعىل جسده عىل الرضب
نزلوا قد اللصوص فكأنَّ عليه؟ نازًال الرضب َوْقَع ونسمع يصيح املسكني لهذا ما تَُرى يا
من وخرجوا والصياح، الرضب حسِّ عىل كلهم قاموا ذلك فعند يعاقبونه؛ الذين وهم عليه
نزلوا اللصوص يكون ربما لبعضهم: فقالوا مقفوًال، فرأوه خليفة بيت إىل وجاءوا منازلهم
املمرق من ونزلوا السطوح فطلعوا السطوح. من نطلع أن فينبغي القاعة، وراء من عليه
اعلموا فقال: خربك؟ يشء أي خليفة؟ يا لك ما له: فقالوا نفسه، يعاقب وهو عريانًا فرأوه
هارون املؤمنني أمري إىل أمري يُرَفع أن خائف وأنا دنانري، بعَض ْلُت حصَّ أني جماعة يا
يعاقبني؛ أن أخاف أنكرُت وإذا الدنانري، تلك مني ويطلب يَديْه بني فيُحِرضني الرشيد،
وقالوا التجار عليه فضحك يأتي. ما عىل لنفيس تمرينًا ذلك وأجعل نفيس أعاقب أنا فها
الليلة هذه يف أقلْقتَنا فقد جاءتَْك، التي الدنانري يف وال فيك هللا باَرَك ال الفعال هذه اترْك له:
النوم من قام فلما الصباح، إىل ونام نفسه عن الرضب خليفة فبطل قلوبنا. وأزعْجَت
إذا نفسه: يف وقال معه، حصلْت التي دينار املائة أمر يف تفكََّر شغله، إىل يذهب أن وأراد
أحد ينظرها فربما وسطي، عىل كمر يف وضعتُها وإْن اللصوص، يرسقها البيت يف تركتُها
أفعل أنا ولكن مني، ويأخذهم فيقتلني الناس عن خاٍل مكان يف أنفرد حتى دني فيرتصَّ
يف جيبًا له وخيََّط وساعته وقته من نهض إنه ثم ا. جدٍّ نافع مليح وهو الِحيَل من شيئًا
وأخذ قام ثم عمله، الذي الجيب ذلك يف ووضعها رصة يف دينار املائة وربط جبَّتِه، طوق
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الدجلة. بحر إىل وصل حتى وسار وعصاه تَه وقفَّ شبكته

املباح. الكالم عن
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أخذ جيبه، يف دينار املائة وضع ملا الصياد خليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يطلع فلم سحبها ثم فيه، شبكته ورمى الدجلة بحر إىل وذَهَب وشبكته وعصاه ته قفَّ
يشء، له يطلع فلم فيه، شبكته ورمى غريه موضٍع إىل املوضع ذلك من فانتقل يشء، له
يرمي وهو يوم نصف مسافة املدينة عن بَُعَد حتى مكان إىل مكان من ينتقل يزل ولم
هذه إال املاء يف شبكتي أرمي بقيُت ما إني وهللا نفسه: يف فقال يشء؛ له يطلع وال الشبكة
التي الرصة فطارت غيظه، لشدة عزمه بقوة الشبكة فطرح بها. وإما عليها فإما املرة،
الشبكة فرمى التيار، قوة يف وراحت البحر وسط يف ووقَعْت طوقه من دينار املائة فيها
يََزْل ولم الرصة، خلف وغطس البحر يف ونزل الرب عىل وتركها ثيابه من وتجرََّد يده من
منها يَئَِس فلما الرصة. بتلك يقع فلم قوَّته، ضعفت حتى مرة مائة نحو ويطلع يغطس
أثر؛ عىل لها يقع فلم ثيابه وطلب والقفة، والشبكة العصا سوى يجد فلم الرب، إىل طلع
فرد إنه ثم الجمل.» بنيك إال الحجة تكمل «ال امَلثَل: به يَُرضب ما أهجن نفسه يف فقال
الهائم، الجمل مثل يهرول وسار كتفه عىل والقفة يده يف العصا وأخذ فيها، والتفَّ الشبكة
السجن من انطلق إذا املتمرِّد كالعفريت أغرب أشَعَث وأماًما، وخلًفا وشماًال يمينًا يجري

السليماني.
الرشيد هارون الخليفة أمر من كان ما وأما الصياد، خليفة أمر من كان ما هذا
والتجار الناس جميع كان وقد القرناص، ابن له يقال جوهري صاحب له كان فإنه
مدينة يف يباع ما وجميع الخليفة، تاجر القرناص ابن أن يعرفون والسمارسة والداللني
ذلك جملة ومن عليه، يُعَرض حتى يباع ال املثمنة األمور من وغريها التحف من بغداد
يوًما دكانه يف جالس — القرناص ابن هو الذي التاجر— ذلك فبينما والجواري. املماليك
وهي مثلها، الراءون رأى ما جارية ومعه عليه أقبََل قد الداللني بشيخ وإذا األيام، من
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جميع يف تعرف أنها محاسنها جملة ومن واالعتدال، والقدِّ والجمال الحسن من غايٍة يف
القرناص ابن فاشرتاها الطرب؛ آالت جميع عىل وترضب األشعار وتنظم والفنون، العلوم
املؤمنني، أمري إىل بها وأتى دينار، بألف وكساها ذهبًا، دينار آالف بخمسة الجوهري
والصنائع، العلوم بجميع عارفة فرآها ، فنٍّ كلِّ يف الخليفة واختربها الليلة تلك عنده فباتَْت

الشاعر: قال كما وهي القلوب، قوت اسمها وكان نظري، عرصها يف لها ليس

اُت َردَّ ِل��ل��طَّ��ْرِف تَ��َم��نُّ��ِع��َه��ا َوِف��ي َس��َف��َرْت ُك��لَّ��َم��ا ِف��ي��َه��ا ال��طَّ��ْرَف ُد أَُردِّ
َل��ْف��تَ��اُت ِق��ي��َل َق��ْد َك��َم��ا َولِ��ْل��َغ��َزاِل اْل��تَ��َف��تَ��ْت ُك��لَّ��َم��ا ِب��ِج��ي��ٍد اْل��َغ��َزاَل تَ��ْح��ِك��ي

اآلَخر: قول من هذا وأين

َ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

فلما الجوهري، القرناص ابن إىل الرشيد هارون الخليفة أرَسَل الصباح أصبح فلما
بتلك قلبُه اشتَغَل الخليفة إن ثم الجارية، تلك ثمن دينار آالف بعرشة له رسم حَرضَ
وترك عمه، بنت وهي القاسم بنت زبيدة السيدة وترك القلوب، بقوت اة املسمَّ الجارية
ثم الجمعة، لصالة إال الجارية تلك عند من يخرج لم كامًال شهًرا وقعد املحاظي جميع
جعفر الوزير إىل األمر هذا فَشَكْوا الدولة، أرباب عىل ذلك فَعُظَم الفور؛ عىل إليها يعود
واجتَمَع الجامع فدخل الجمعة، يوم كان حتى املؤمنني أمري عىل الوزير فصرب الربمكي،
ألجل الغريبة؛ بالعشق تتعلَّق التي القصص من له وقع ما جميع له وحَكى املؤمنني بأمري
باختياري، ليس األمر ذلك إن وهللا جعفر، يا الخليفة: له فقال عنده، ما يستخرج أن
جعفر: الوزير له فقال العمل. يكون كيف أدري وما الهوى، ِك َرشَ يف تعلََّق قلبي ولكن
جملة ومن أمرك تحت صارت قد القلوب قوت املحظية هذه أن املؤمنني أمري يا اعلم
تفتخر ما أحسن أن وهو آَخر، بيشء أخربك وأنا النفس، تزهده اليد تملكه وما خدمك،
ربما ذلك فعلَت فإذا والفرص، اللهو واغتنام والقنص الصيد هو امللوك وأبناء امللوك به
عىل بنا فامِض جعفر، يا قلتَه ما ِنْعَم الخليفة: له فقال تنساها. وربما عنها به تشتغل
من وركبَا الجامع من خَرَجا الجمعة صالُة انقَضْت فلما الصيد. إىل الساعة هذه يف الفور
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك والقنص. الصيد إىل وساَرا وساعتهما وقتهما

املباح.
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الصيد إىل وجعفر هو طلع الرشيد هارون الخليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
راكبنَْي جعفر والوزير هو املؤمنني أمري كان وقد الربية، إىل وَصَال حتى وساَرا والقنص،
الحر عليهما حما وقد العسكر، وسبقهما بعضهما مع الحديث يف فتشاَغَال بلغتني، عىل
فرأى نظره مدَّ الرشيد إن ثم الشديد. العطش لحقني قد إني جعفر، يا الرشيد: فقال
أمري يا نعم الوزير: له فقال ناظره؟ أنا ما ناِظٌر أنت هل للوزير: فقال عاٍل، كوم عىل زواًال
كلِّ وعىل مقات، حارس أو بستان حارس إما وهو عاٍل، كوم عىل زواًال أنظر املؤمنني،
فقال عنده. من باملاء وآتيك إليه أميض أنا الوزير: قال ثم املاء. من جهته تخلو فال حاٍل
بنفيس أروح وأنا العسكر، أجل من هنا أنت فِقْف بغلتك، من أرسع بغلتي إنَّ الرشيد:
يف الريح مثل فخرَجْت بغلتَه، ساَق الرشيد إن ثم وأعود. الشخص هذا عند من وأرشب
ملح مقدار يف الزوال ذلك إىل وصل حتى به منطلقة تََزْل ولم الغدير، يف املاء مثل أو املسري
بالشبكة ملتَفٌّ عريان وهو الرشيد فرآه الصياد؛ خليفة إال الزوال ذلك يجد فلم البرص،
أشعث وهو مائلة، وقامة هائلة بصورة النار، مشاعل كأنهما االحمرار غاية من وعيناه
ومن غضبان، وهو السالم عليه فردَّ الرشيد، عليه فسلََّم غضنفر، أو عفريت كأنه أغرب
خليفة: له فقال املاء؟ من يشء عندك هل رجل، يا الرشيد: له فقال النريان. تلتهب نفسه
الرشيد فدار الكوم. هذا وراء فإنه الدجلة، بحر فدونك مجنون؟ أو أعمى أنت هل هذا، يا
وساعته وقته من طلع ثم بغلته، وسقى ورشب الدجلة بحر إىل ونزل الكوم خلف من
له فقال صنَعتَُك؟ وما هنا؟ واقًفا رجل يا شأنك ما له: فقال الصياد. خليفة إىل ورجع
كتفي؟ عىل صنعتي آلَة تََرى أََما املاء، عن سؤالك من وأغرب أعجب السؤال هذا إن خليفة:
شملتك؟ وأين جبتك؟ فأين الرشيد: له فقال نعم. له: فقال صيَّاد. كأنك الرشيد: له فقال
له ذكرها التي مثل خليفة من راَحْت التي الحوائج كانت وقد ثيابك؟ وأين حرامك؟ وأين
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أخذ الذي هو أنه نفسه يف ظنَّ الخليفة، من الكالم ذلك خليفة سمع فلما بسواء؛ سواء
من أرسع الكوم فوق من وساعته وقته من خليفة فنزل البحر، شاطئ عىل من ثيابه
وخلِّ حوائجي يل هاِت رجل، يا له: وقال الخليفة بغلة ِلَجام عىل وقبض الخاطف، الربق
الرشيد كان وقد أعرفها. وال ثيابك رأيُت ما وهللا أنا الخليفة: له فقال واملزاح. اللعب عنك
يل هات ولكن ار، زمَّ أو مغنٍّ أنك صنعتك لعل خليفة: له فقال صغري، وفم كبار خدود له
ثيابك. وتلوث نفسك عىل تبول حتى العصا بهذه أرضبك وإال أحسن هي بالتي ثيابي

هذا من أحمل ما أنا وهللا نفسه: يف قال خليفة مع العصا عايََن ملَّا الخليفة إن ثم
وقال فقلعه، أطلس من قباء الرشيد عىل وكان العصا. بهذه رضبة نصف الصعلوك
ثيابي إن وقال: وقلَّبه خليفة فأخذه ثيابك. عن عوًضا القباء هذا ُخذْ رجل، يا لخليفة:
فأخذه بثيابك. لك أجيء حتى البسه الرشيد: فقال املزوَّقة. العباءة هذه مثل عرشة تساوي
فأخذها القفة، أذن يف مربوطة سكني خليفة مع كان وقد عليه، طويًال فرآه ولبسه خليفة
وقال الرشيد إىل التفت إنه ثم ركبته، لتحت صار حتى ثلثه مقدار القباء ذيل بها وقطع
صنعة يف أستاذك عند شهر كل يف جامكيتك قدر عن تخربني أن ار زمَّ يا عليك هللا بحق له:
وهللا خليفة: له فقال ذهبًا. دنانري عرشة شهر كل يف جامكيتي الخليفة: له فقال املزمار.
أن تريد فهل يوم؛ كل يف أكتِسبُها دنانري العرشة إن وهللا َك، همَّ لتني حمَّ لقد مسكني يا
يوم كل يف فتعمل املكسب؟ يف وأشاركك الصيد صنعة أعلِّمك وأنا خدمتي يف معي تكون
رضيُت الرشيد: له فقال العصا؟ بهذه أستاذك من وأحميك غالمي وتكون دنانري، بخمسة
حمل يف تنفعنا تبقى حتى واربطها الحمارة ظهر فوق من اآلن انزل له: فقال بذلك.
بغلته ظهر عن الرشيد نزل ذلك فعند الساعة. هذه يف الصيد أعلَِّمَك حتى وتعاَل السمك،
كذا، الشبكة هذه امسك زامر، يا خليفة: له فقال منطقته؛ دور يف أذياله َر وشمَّ وربطها
أراه ما مثل وفعل قلبه الرشيد فقوَّى كذا. الدجلة بحر يف وارميها كذا، ذراعك عىل واعملها
وسحبها خليفة إليه فجاء يطلعها، أن قدر فما وسحبها، البحر يف الشبكة ورمى خليفة
عباءتََك أخذُت كنُت إن النحس، زامر يا خليفة: له فقال تطليعها. عىل يقدر فلم معه
تقطََّعْت، رأيتها إن شبكتي يف حمارتك آخذ املرة هذه ففي األوىل، املرة يف ثيابي عن عوًضا
االثنان فسحبها مًعا. وأنت أنا أسحب الرشيد: له فقال روحك. عىل تنساب حتى وأرضبك
من مآلنة هي فإذا نظَراها، أطلعاها فلما باملشقة، إال الشبكة تلك يطلَعا أن قدَرا فما مًعا،
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك ألوانه. سائر ومن السمك أنواع جميع
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رأياها والخليفة، هو الشبكة طلع ملا الصياد خليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عانيَت إذا ولكن قبيح، إنك زمار يا وهللا خليفة: له فقال السمك، أصناف جميع من مآلنة
وتأتي السوق إىل وتروح حمارتك تركب أنك الصواب فالرأي عظيًما، صيَّاًدا تكون الصيد
وعندي حمارتك، ظهر عىل وأنت أنا ونحمله تحرض حتى السمك هذا أحفظ وأنا بفردين،
تمسك أن إال عليك وليس معنا، الجميع فنأخذ إليه، نحتاج ما وجميع واألرطال امليزان
الفردين بمجيء فأِرسْع ديناًرا، عرشين يساوي سمًكا معنا فإن األثمان، وتقبض امليزان
يف وهو بغلته وساق السمك وترك تركه ثم وطاعة. سمًعا الخليفة: له فقال تُبِطئ. وال
رآه فلما جعفر، إىل وصل حتى الصياد مع له جرى ما عىل يضحك يزل ولم الفرح، غاية
فدخلته طيبًا، بستانًا وجدَت الرشب إىل رحَت ملا لعلك املؤمنني، أمري يا له: قال جعفر

ضحك. جعفر كالم الرشيد سمع فلما وحدك. فيه وتفرَّجت
أدام املؤمنني، أمري يا له: وقالوا يَديْه بني األرض وقبَّلوا قاموا الربامكة جميع إن ثم
الذي وما الرشب؟ إىل ذهبَت حني تأخريك سبب ما األقراَح، عنك وأذَهَب األفراح عليك هللا
أعاد ثم عجيب. مطرب وأمر غريب، حديث يل جرى لقد الخليفة: لهم فقال لك؟ جرى
كونه ومن ثيابي، رسقت أنت قوله من معه له جرى وما الصياد خليفة حديَث عليهم
أمري يا وهللا جعفر: فقال طويًال. رآه ملا القباء قطع الصياد كون ومن قباءه، أعطاه
إىل الساعة هذه يف أروح ولكن منك، القباء أطلب أني خاطري يف كان لقد املؤمنني،
ولكن وأتَلَفها، ذيلها جهة من ثلثها قطع لقد وهللا الخليفة: له فقال منه. وأشرتيها الصياد
شاطئ عىل وهو كثريًا، سمًكا اصطدُت قد ألني البحر؛ يف صيدي من كلْلُت قد جعفر يا
فردين، له وآخذ إليه أرجع حتى ينتظرني هناك واقف فإنه خليفة، معلمي عند البحر
أجيء وأنا املؤمنني، أمري يا له: فقال ثمنه. ونقسم فنبيعه السوق إىل وإياه أنا أروح ثم
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َمن كلَّ إن الطاهرين آبائي وحق جعفر، يا الخليفة: له فقال منكم. يشرتي بالذي إليكم
ذهبًا. ديناًرا فيها أعطيه الصيد علَّمني الذي خليفة قدام الذي السمك من بسمكة يل جاء
وقصدوا املماليك فطلع املؤمنني؛ ألمري سمًكا واشرتوا اطلعوا أن العسكر يف املنادي فناَدى
باملماليك وإذا فردين، له يحرض حتى املؤمنني أمري ينتظر خليفة فبينما البحر. شاطئ
الذهب، من مزركشة مناديل يف ووضعوه السمك وأخذوا العقبان، مثل عليه ْت انقضَّ قد
أخذ ثم الجنَّة. سمك من السمك هذا أن شك ال خليفة: فقال عليه. يتضاربون وصاروا
هللا، يا يقول: وصار لحلقه املاء يف ونزل اليرسى بيده وسمكتني اليمنى بيده سمكتني
عليه، أقبََل قد بعبٍد وإذا الساعة. هذه يف يجيء رشيكي ار الزمَّ عبدك إن السمك، هذا بحق
عن تأخريه سبب وكان الخليفة، عند كانوا الذين العبيد جميع عىل ًما مقدَّ العبد ذلك وكان
منه يَبَْق لم السمك وجد خليفة عند وصل فلما الطريق، يف يبول وقف جواده أن املماليك
السمك، ومعه املاء يف واقًفا الصياد خليفة فرأى وشماًال، يمينًا فنظر كثري؛ وال قليل يشء
الخادم إليه َم فتقدَّ فضول. بال ُرْح الصياد: له فقال تعاَل. صياد يا له: قال ذلك فعند
قليل أنت هل للخادم: الصياد خليفة قال الثمن. أعطيك وأنا السمك هذا هاِت له: وقال
فاألنعام شقي، يا ترضب ال خليفة: له فقال الدبوس، عليه فسحب أبيعه. ال أنا العقل،
يف يده وحطَّ منديله يف وجعله الخادم فأخذه السمك، إليه رمى إنه ثم الدبوس. من خري
معي ما وهللا وأنا مشئوم، بختك إن صياد، يا فقال: واحًدا. درهًما وال يجد فلم جيبه،
صندل، الطوايش عىل دلُّوني وُقْل الخالفة دار يف تعاَل غٍد يف ولكن الدراهم، من يشء
إىل وتروح فتأخذه النصيب، فيه الذي لك يحصل هناك جئتَني فإذا عيلَّ، ام الخدَّ فيدلَُّك

أوله. من ظاهرة وبركته مبارك، اليوم هذا إن خليفة: قال ذلك فعند سبيلك. حال
الناس فرأى األسواق يف ومىش بغداد، دخل حتى ومىش كتفه عىل شبكته أخذ إنه ثم
أمري خياط دكان وكان الحارة، دخل حتى إليه ينظرون وصاروا عليه، الخليفة خلعة
من دينار ألَف تساوي خلعة وعليه الصياد خليفَة الخياط فنظر الحارة، باب عىل املؤمنني
لك يشء وأي خليفة: له فقال الفرجية؟ هذه لك أين من خليفة، يا فقال: الخليفة، مالبس
يده؛ قطع يف عنه وعفوت غالمي، وصار الصيَد علَّْمتُه الذي من أخذتُها أنا الفضول؟ يف
عليه عرب قد الخليفة أن الخياط فعلم عنها. عوًضا العباءة هذه وأعطاني ثيابي، رسق ألنه
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك الفرجية. وأعطاه معه ومزح يصطاد، وهو

املباح.
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الصياد خليفة عىل عرب قد الخليفة أن علم الخياط أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
من كان ما هذا بيته. إىل الصياد َه توجَّ ثم الفرجية، وأعطاه معه مزح وقد يصطاد، وهو
إال والقنص الصيد إىل طلع ما فإنه الرشيد، هارون الخليفة أمر من كان ما وأما أمره،
واشتغال بالجارية سمعت ملا زبيدة وكانت القلوب، قوت الجارية عن يشتغل ما ألجل
وهجرت والرشاب الطعام عن امتنعت حتى الغرية، من النساء يأخذ ما أخذها بها الخليفة
َك َرشَ القلوب لقوت تنصب حتى سفره أو الخليفة غياب تنتظر وصارت املنام، لذيذ
الدار، يفرْشَن أن الجواري أمَرِت والقنص، الصيد إىل خرج الخليفة أن علمت فلما املكائد،
طبًقا ذلك جملة من وعملت والحلويات، األطعمة ووضعت واالفتخار، الزينة من وأكثرت
بعض أمَرْت إنها ثم وبنَّجته، البنج فيه ووضَعْت يكون، ما ألطف من حالوة فيه صينيٍّا
القاسم بنت زبيدة السيدة زاد إىل ويدعوها القلوب، قوت الجارية إىل يميض أن ام الخدَّ
سمعت وقد دواءً، اليوم رشبت قد املؤمنني أمري زوجة إن لها: ويقول املؤمنني أمري زوجة
وللسيدة هلل وطاعة سمًعا فقالت: صناعتك. من يشء عىل تتفرج أن فاشتَهْت نغمك، بطيب
الغيب، يف لها مخبوء هو بما تعلم ولم وساعتها، وقتها من قائمًة نهَضْت إنها ثم زبيدة.
عىل دخلت حتى سائرة تزل ولم الخادم، مع وسارت اآلالت من تحتاج ما معها وأخذت
قائمًة نهضت ثم عديدة، مراًرا يَديْها بني األرَض قبََّلِت عليها دخَلْت فلما زبيدة. السيدة
والبضعة العباسية والساللة املنيع، والجناب الرفيع السرت عىل السالم وقالت: قدَميْها عىل
والخدام، الجواري جملة من وقفت ثم واألعوام. األيام يف والسالم اإلقباَل هللاُ بلََّغِك النبوية،
جاريًة فرأت وجمالها، ُحْسنها إىل ونظرت رأَسها زبيدة السيدة إليها رفَعْت ذلك فعند
جفونها سكنَْت قد أحور، وطرٍف أزهر، وجبنٍي أقمر، بوجٍه النهود، رمانيَة الخدود، أسيلَة
واملسك طرتها، من الليل وظالم غرتها، من تطلع الشمس كأن نوًرا، وجهها وابتهج فتوًرا،



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

من يميل والغصن جبينها، من يبدو والقمر بهجتها، من تزهو واألزهار نكهتها، من يفوح
حاجباها، وتقوَّس عيناها، تغزلت وقد الظالم، جنح يف أرشق قد التام البدر كأنها قدِّها،
َمْن كلَّ بَطْرفها وتَْسَحر نَظَرها، َمن كلَّ بُحْسنها تذهل شفتاها، املرجان من وِصيَغْت

ضاهاها: فيَمن الشاعر قال كما وهي وسوَّاها؛ َلها وكمَّ خَلَقها َمن جلَّ رآها،

تَ��ُع��وُد َف��أَْرَواٌح َرِض��يَ��ْت َوإِْن َق��تْ��َل��ى ال��نَّ��اَس َرأَيْ��َت َغ��ِض��بَ��ْت إِذَا
تُ��ِري��ُد َم��ْن َوتُ��ْح��ِي��ي ِب��َه��ا تُ��ِم��ي��ُت ِس��ْح��ٍر َل��َح��َظ��اُت َط��ْرِف��َه��ا ِم��ْن َل��َه��ا
َع��ِب��ي��ُد َل��َه��ا اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َك��أَنَّ ِب��ُم��ْق��َل��تَ��يْ��َه��ا اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َوتَ��ْس��ِب��ي

حتى اجليس القلوب، قوت يا بك ومرحبًا وسهًال أهًال لها: قالت زبيدة السيدة إن ثم
يدها ومدَّْت جلست ثم وطاعة. سمًعا فقالت: صناعتك. وُحْسن أشغالك عىل تفرجينا

األبياَت: هذه واصفيه بعُض فيه قال الذي الدفَّ وأخذت

تَ��ْض��ِرْب َوأَنْ��َت َج��َواُه ِم��ْن َويَ��ْص��ُرُخ َش��ْوًق��ا َط��اَر َق��ْل��ِب��ي ال��طَّ��اِر ذَا أَيَ��ا
يَ��ْرَغ��ْب اْإلِنْ��َس��اُن تَ��ْوِق��ي��ِع��َك َع��َل��ى َج��ِري��ٍح َق��ْل��ٍب ِس��َوى تَ��أُْخ��ذْ َف��َل��ْم
تُ��ْط��ِرْب َف��أَنْ��َت تَ��َش��اءُ َم��ا ��ْن َوَل��حِّ َخ��ِف��ي��ًف��ا أَْو ثَ��ِق��ي��ًال َق��ْوًال َف��ُق��ْل
��ْب وََع��جِّ َواْع��ِج��ْب َوِم��ْل َواْرُق��ْص َوُق��ْم ُم��ِح��بُّ يَ��ا ِع��ذَاَرَك َواْخ��َل��ْع َوِط��ْب

الدفَّ حطَِّت ثم املكان، بهم وهاَج الطري أوقفت حتى وغنَّْت كثريًا رضبًا رضبَْت ثم
البيُت: هذا فيها قيل التي الشبَّابة وأخذت

َش��ْك��ِل ِب��َال َص��ِح��ي��ٍح َل��ْح��ٍن إَِل��ى يُ��ِش��ي��ُر ِب��أََص��اِب��ٍع إِنْ��َس��انُ��َه��ا أَْع��يُ��ٌن َل��َه��ا

البيت: هذا أيًضا الشاعر قال وكما

ِب��َوْص��ِل َط��َرٍب ِم��ْن اْل��َوْق��ُت يَ��ِط��ي��ُب اْألََغ��اِن��ي اْل��َق��ْص��ِد إَِل��ى أَنْ��َه��ْت إِذَا

قال الذي العوَد أخذَِت ثم ، حَرضَ َمن كلُّ بها طرب أن بعد الشبَّابَة حطَِّت إنها ثم
الشاعر: فيه

اْألََف��اِض��ُل اْألَْك��َرُم��وَن إَِل��يْ��ِه يَ��ِح��نُّ َق��يْ��نَ��ٍة َع��ْوَدَة َع��اَد َرِط��ي��ٍب َوُغ��ْص��ٍن
��َالِس��ُل ال��سَّ أَتْ��َق��نَ��تْ��ُه َم��ا ِب��أَنْ��ُم��ِل��َه��ا ِذَك��اِئ��َه��ا ِل��َف��ْرِط َوتَ��بْ��لُ��ُزُه تَ��ُج��سُّ
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عىل الوالدة انحناءَ عليه وانحنت حجرها يف وحطته آذانه، وعركت أوتاره ْت فشدَّ
األبيات: هذه عودها ويف فيها قال الشاعر فكأنَّ ولدها،

َف��اِه��ْم يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ْن َوأَْف��َه��َم��ْت اْألَْع��َج��ِم��ي ِب��اْل��َوتَ��ِر أَْف��َص��َح��ْت َق��ْد
اْل��ُم��ْس��ِل��ْم ال��رَُّج��ِل ِب��َع��ْق��ِل يُ��وِدي َق��اِت��ٌل اْل��َه��َوى أَنَّ َوَخ��بَّ��َرْت
َف��ْم ِذي َع��ْن يَ��نْ��ِط��ُق ٌر ُم��َص��وِّ ��َه��ا َك��فِّ ِم��ْن ِل��ل��ِه َج��اِريَ��ٌة
ْم ال��دَّ َم��ْج��َرى اْل��َع��ْدِل ال��طَّ��ِب��ي��ِب َح��بْ��َس اْل��َه��َوى َم��ْج��َرى ِب��اْل��ُع��وِد َح��بَ��َس��ْت َق��ْد

وأطربَِت الناظرين أذهَلِت حتى كاملة نوية وغنَّْت طريقة، عرشة أربع رضبت ثم
البيتني: هذين أنشدت ثم السامعني،

يُ��َج��رَُّد ��ُروُر ال��سُّ ِف��ي��ِه ُم��بَ��اَرٌك َع��َل��يْ��َك َق��َدٌم
يَ��نْ��َف��ُد َال َونَ��ِع��ي��ُم��ُه ُم��تَ��َواِت��ٌر إِْق��بَ��الُ��ُه

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك
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عىل ورضبَْت األشعار غنَِّت ملا القلوب قوت الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عمي ابن يُالم ما نفسها: يف وقالت تعشقها أن كادت زبيدة، السيدة يدي بني األوتار
لها فقدَّموا وقعدت، زبيدة يدي بني األرَض قبََّلِت الجارية إن ثم عشقها. يف الرشيد
الحلوى استقرت فما منه، فأكَلْت البنج فيه الذي الصحن وقدَّموا الحلو قدَّموا ثم الطعام،
للجواري: زبيدة السيدة فقالت نائمة، األرض عىل وانطرحت رأسها انقلب حتى جوفها يف
الخدام: لبعض قالت ثم وطاعة. سمًعا لها: فُقْلَن أطلبها. حتى املقاصري بعض إىل ارَفْعنَها
رشَقْت قد الجارية أن ويشيعوا قٍرب صورَة يعمل أن أمرت ثم به. َوأِْتِني صندوًقا لنا اعمل
بالخليفة وإذا رقبته. ترضب بالحياة إنها قال َمن كلَّ أن ها خواصِّ عىل ونبََّهْت وماتت،
إليه َم فتقدَّ الجارية، عن سأل سأل ما وأول والقنص، الصيد من الساعة تلك يف أتى قد
إنها له يقول عنها الخليفة سأله إذا أنه زبيدة السيدة أوصته كانت وقد خدمه بعض
القلوب قوت أن ْن وتيقَّ رأسك، تعيش سيدي يا له: وقال يَديْه بني األرَض فقبََّل ماتت،
ودخل قام ثم السوء. عبد يا بالخري هللا َك َ برشَّ ال الخليفة: فقال فماتَْت. بالطعام ْت غصَّ
وأروه الرتبة إىل به فأتوا قربها؟ أين فقال: القرص، يف َمن كلِّ من بموتها فسمع القرص،
وأنشد وبكى القرب واعتنق صاح نظره فلما قربها. هذا له: وقالوا تزويًرا ُعِمل الذي القرب

البيتني: هذين

ال��نَّ��ِض��ُر اْل��َم��نْ��َظ��ُر ذَاَك تَ��َغ��يَّ��َر َوَه��ْل َم��َح��اِس��نُ��َه��ا َزاَل��ْت َه��ْل َق��بْ��ُر يَ��ا ِب��ال��ل��ِه
َواْل��َق��َم��ُر اْل��ُغ��ْص��ُن ِف��ي��َك يُ��ْج��َم��ُع َف��َك��يْ��َف أُُف��ٌق َوَال َرْوٌض َال أَنْ��َت َم��ا َق��بْ��ُر يَ��ا
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عند من قام ثم زمانية ساعة هناك ومكث شديًدا، بكاءً عليها بكى الخليفة إن ثم
هاِت للخادم: فقالت ْت، تمَّ قد حيلتها أن زبيدة السيدة فعلمت الحزن، غاية يف وهو القرب
يف اجتِهْد للخادم: وقالت فيه ووضَعتْها الجارية فأحرضت يَديْها، بني ه فأحَرضَ الصندوَق.
فأخذه بثمنه. ْق تصدَّ ثم مقفول، وهو يشرتيه أن يشرتيه َمن عىل واشِرتْط الصندوق بيع

أمرها. وامتثل عندها من وخرج الخادم
الصباح أصبح ملا فإنه الصياد، خليفة أمر من كان ما وأما هؤالء، أمر من كان ما هذا
الذي الطوايش إىل رواحي من أحسن اليوم هذا يف شغل يل ليس قال: والح، بنوره وأضاء
خرج خليفة إن ثم الخالفة. دار يف إليه أروح أن واَعَدني فإنه السمك، مني اشرتى قد
وقعوًدا، قياًما والخدم والعبيد املماليك وجد إليها وصل فلما الخالفة، دار قاصًدا داره من
غالٌم عليه فصاح خدمته، يف واملماليك جالس السمك منه أخذ الذي بالخادم وإذا َلهم فتأمَّ
أنه الصياد عرف فلما بالصياد، هو وإذا هو َمن لينظر الخادم إليه فالتَفَت املماليك، من
سمع فلما األمانات. أصحاب تكون هكذا شقري، يا قرصت ما له: قال ذاته، َق وتحقَّ رآه
صندل الخادم إن ثم صياد. يا صدْقَت لقد وهللا له: وقال عليه ضحك كالمه، الخادم
لينظر رأسه الخادم فرفع عظيم، بصياح وإذا جيبه إىل يده فمدَّ شيئًا، يعطيه أن أراَد
نهض الخادم رآه فلما الخليفة، عند من خارج الربمكي جعفر بالوزير وإذا الخرب، ما
خليفة فوقف الوقت، طال حتى ماشيان وهما يتحدثان وصاَرا يَديْه بني ومىش قائًما إليه
بعيد وهو الصياد إليه تعرََّض وقوفه طال فلما إليه، يلتفت لم والخادم مدة الصياد
أن واستحى الخادم فسمعه أروح. خليني شقري، سيدي يا وقال: بيده إليه وأشار عنه
عن ويتشاغل الوزير مع يتحدَّث الخادم وصار جعفر، الوزير حضور بسبب عليه يردَّ
ويتثاقل الناس متاع يأخذ َمن وكلَّ ثقيل كلَّ هللا قبََّح مماِطُل، يا خليفة: فقال الصياد،
فسمعه أروح. أن ألجل يل الذي تعطيني أن النخال كرش سيدي يا دخيلك أنا عليهم،
الخادم، مع ويتحدَّث بيَديْه يشري وهو جعفر أيًضا ورآه جعفر، من فاستحى الخادم
يطلب يشء أي طوايش، يا عليه: أنَكَر وقد للخادم فقال له، يقوله ما يعرف لم ولكنه
فقال الوزير؟ موالنا يا هذا تعرف أََما الخادم: صندل له فقال املسكني؟ السائل هذا منك
فقال الساعة؟ هذه يف إال رأيتُه ما وأنا هذا أعرف أين ومن أعرفه، ما وهللا جعفر: الوزير
لحقت ما أنا وكنُت الدجلة، شاطئ من سمكه نهبنا الذي الصياد هذا موالنا يا الخادم: له
وصلُت فلما أخذوا، قد املماليك وكل يشء بال املؤمنني أمري إىل أرجع أن واستحييت شيئًا
معك ما هاِت له: فقلُت سمكات، أربع ومعه هللا يدعو البحر وسط يف واقًفا وجدتُه إليه
رأيت فما شيئًا، أعطيه أن وأردُت جيبي يف يدي أدخلُت السمك أعطاني فلما حقه. وخذ
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يف فجاءني فقرك. عىل به تستعني شيئًا أعطيك وأنا القرص يف إيلَّ تعاَل له: فقلت شيئًا. فيه
بك واشتغلُت خدمتك يف فقمُت أنت، فجئَت شيئًا أعطيه أن وأردُت يدي فمددُت اليوم، هذا
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وقوفه. سبب وهذا قصته فهذه األمر؛ عليه فطال عنه،

املباح. الكالم عن
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خليفة حكايَة الربمكي لجعفر حكى ملا الطوايش صندًال أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الطوايش كالم الوزير سمع فلما وقوفه. سبب وهذا قصته فهذه ذلك: بعد له قال الصياد،
أََما له؟ تَْقِضها ولم حاجته وقت يف الصياد هذا جاء كيف طوايش، يا وقال: منه َم تبسَّ
أصبََح وقد ورشيكه، املؤمنني أمري معلم هذا قال: ال. قال: الطواشية؟ رئيس يا تعرفه
صدره يرشح يشء له وما البال، مشتغل القلب حزيَن الصدر ضيَِّق الخليفة موالنا اليوَم
هللا فلعل يَديْه، بني ه وأُحِرضَ الخليفة عليه أشاوَر حتى يروح تخله فال الصياد، هذا إال
به، يستعني شيئًا فيعطيه حضوره، بسبب القلوب قوت َفْقِد عىل ويسلِّيه به ما يفرج
يُبِقيك تعاىل فاهلل تريد، ما افعل موالي، يا الخادم: له فقال ذلك. يف السبب أنت فتكون
نهض جعفر الوزير إن ثم وأصلها. فرعها وحفظ ظلَّها هللاُ أدام املؤمنني، أمري لدولة ركنًا
الصياد خليفة فقال الصياد. يفارقون ال أنهم املماليك أمر والخادم الخليفة، إىل ًها متوجِّ
مايل ألطلب جئُت ألني مطلوبًا؛ الطالب صار قد شقري! يا إحسانََك أجمَل ما ذلك: عند
إىل برأسه ُمطِرق وهو قاعًدا وجده الخليفة عىل جعفر دخل فلما البواقي. عىل فحبسوني

الشاعر: بقول يرتنم الفكر، كثري الصدر ضيِّق األرض،

أَْم��ِري يُ��ِط��ْع َل��ْم إِذَا َق��ْل��ِب��ي َع��َل��ى ِل��ي َوَم��ا َع��َواِذِل��ي َع��نْ��َه��ا ��ْل��َواَن ال��سُّ تُ��َك��لِّ��ُف��ِن��ي
َص��بْ��ِري يُ��ْج��ِدِن��ي َال اْل��َه��ْج��ِر ِف��ي ُح��بِّ��َه��ا َع��َل��ى ِط��ْف��َل��ٍة ُح��بِّ َع��ْن ��بْ��ُر ال��صَّ يَ��ُك��وُن َوَك��يْ��َف
ُس��ْك��ِري أَْل��َح��اِظ��َه��ا َخ��ْم��ِر ِم��ْن ِب��ي َم��اَل َوَق��ْد بَ��يْ��نَ��نَ��ا َداَر َق��ْد َواْل��َك��أُْس أَنْ��َس��َه��ا َوَل��ْم

حرمة وحامي املؤمنني، أمري يا عليك السالم قال: الخليفة يَدِي بني جعفر صار فلما
وعليك وقال: رأسه الخليفة فرفع أجمعني. آله وعىل ملسو هيلع هللا ىلص املرسلني سيد عم وابن الدين،
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حرج وال خادمه يتكلم املؤمنني أمري إذن عن جعفر: فقال وبركاته. هللا ورحمة السالم
تريد. بما تكلَّْم الوزراء؟ سيد وأنت الكالم يف حرج عليك كان ومتى الخليفة: فقال عليه.
أستاذك فرأيت داري، أريد يَديَْك بني من موالنا يا خرجُت إني جعفر: الوزير له فقال
ويقول: منك ويشتكي عليك متغريِّ وهو بالباب، واقًفا الصياد خليفة ورشيكك ومعلِّمك
الرشكة شأن هذا وما إيلَّ، يَُعْد فلم بفردين ليأتيني وذهب الصيد علَّمته قد هللا، سبحان
فلما غريَك. ليشاِرَك فعرِّْفه وإال بأس، فال الرشكة يف غرض لك كان فإن املعلِّمني. شأن وال
بحياتي لجعفر: قال ثم الصدر، ضيق من عنده كان ما وزال َم تبسَّ كالمه الخليفة سمع
املؤمنني أمري يا وحياتك جعفر: قال بالباب؟ واقف الصياد أن من تقوله ما أحقٌّ عليك،
يُِرِد فإْن حقه، قضاء يف َألسعني وهللا جعفر، يا الخليفة: قال ذلك فعند بالباب. واقف إنه

ناَلَها. سعادًة يديَّ عىل له يُِرْد وإْن ناَلَها، شقاوًة يديَّ عىل له هللاُ
قدًرا عرشين بيدَك اكتب جعفر، يا وقال: ِقَطًعا وقطعها ورقة أخذ الخليفة إن ثم
وعرشين الخالفة، إىل العمل أقل من واإلمارات الوالية ومراتب دينار، ألف إىل دينار من
أمري يا وطاعة سمًعا جعفر: فقال القتل. إىل التعزير أقل من النكال أنواع من صنًفا
جعفر، يا الخليفة: قال ذلك بعد ثم الخليفة، أمره كما بيده األوراق كتب ثم املؤمنني.
الصياد خليفة أُحِرض أن أريد إني وعقيل، بحمزة واتصايل الطاهرين آبائي بحقِّ أقِسُم
فيها كان يشء فأي وأنت، أنا إال فيها ما يعرف ال األوراق هذه من ورقة يأخذ أن وآمره
وإْن عليه، بها أبخل وال إياها، وملَّْكتُه منها نفيس نزعُت الخالفة فيها كان ولو له، ملَّْكتُه
الكالم هذا جعفر سمع فلما به. َوأِْتِني فاذهب به، فعْلتُه هالٌك أو قْطٌع أو شنٌْق فيها كان
بإتالفه يشء املسكني لهذا يطلع ربما العظيم، العيل باهلل إال قوة وال حول ال نفسه: يف قال
يريده ما إال يكون وال يدخل، أنه إال بقي وما حلف قد الخليفة ولكن السبب، أنا فأكون
من خليفة عقل فطار به، الدخول وأراد يده عىل وقبض الصياد خليفة إىل َه توجَّ ثم هللا.
بيني فجمع شقري، النحس العبد هذا إىل جئُت حتى عبثيٍّ يشء أي نفسه: يف وقال رأسه
يقول: وهو وقدامه خلفه واملماليك به سائًرا يزل لم جعفر إن ثم النخال؟ كرش وبني
جعفر يزل ولم أهرب؟ أن فيحرموني وقدامي خلفي هؤالء يكون حتى الحبس كفى ما
يدي بني تقف إنك صياد، يا ويلك الخليفة: قال ثم دهاليز، سبعة قطع حتى به سائًرا
الخليفة عىل الصياد خليفة عني فوقَعْت األكرب، السرت رفع ثم الدين. وحامي املؤمنني أمري
أهًال وقال: إليه َم تقدَّ عرفه فلما خدمته، يف قيام الدولة وأرباب رسيره، عىل جالس وهو
وال وتروح السمك أحرس قاعًدا ترتكني ثم صيَّاًدا تعمل أن منك يصحُّ ما ار، زمَّ يا وسهًال
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مني السمك فخطفوا األلوان، مختلفة دوابَّ عىل أقبلوا قد واملماليك إال شعرُت فما تجيء،
منه بعنَا كنَّا رسيًعا باألفراد جئَت كنَت فلو رأسك، تحت من كله وهذا وحدي، واقف وأنا
املوضع؟ هذا يف حبََسك َمن وأنت فحبسوني، حقي طلب يف جئُت أنا ولكن دينار، بمائة
لك وُخذْ ْم تقدَّ له: وقال تحتها من رأسه وأخرج الستارة طرف رفع ثم الخليفة َم فتبسَّ
اليوم وأراَك صيَّاًدا كنَت أنت املؤمنني: ألمري الصياد خليفة فقال األوراق. هذه من ورقًة
كالم غري من برسعة الورقة ُخِذ جعفر: فقال فقره. َكثَُر صنائعه َكثَُرْت َمن ولكن ًما، منجِّ
هذا كان إن هيهات وقال: يَده ومدَّ الصياد خليفة فتقدََّم املؤمنني. أمري به أمَرَك ما وامتثل
أي ار، زمَّ يا وقال: للخليفة وناَوَلها الورقة أخذ ثم معي. ويصطاد غالمي يرجع ار الزمَّ
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك شيئًا. منه تُْخِف ال فيها يل طلع يشء
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للخليفة وناَوَلها األوراق من ورقة أخذ ملا الصياد خليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قلت:
وناَوَلها بيده الخليفة فأخذها شيئًا. منه تُْخِف ال فيها يل طلع يشء أي ار، زمَّ يا له: قال
باهلل إال قوة وال حول ال وقال: جعفر إليها فنظر فيها. ما اقرأ له: وقال جعفر للوزير
املؤمنني، أمري يا فقال: فيها؟ رأيَت ما جعفر، يا خري خري الخليفة: فقال العظيم. العيل
أمره فامتثلوا عًصا، مائة برضبه الخليفة فأمر عًصا. مائة الصياد يَُرضب الورقة: يف طلع
هل النخال، كرش يا اللعب هذا هللا لعن يقول: وهو قام ثم عًصا، مائة خليفة ورضبوا
إىل جاء املسكني هذا إن املؤمنني، أمري يا جعفر: فقال اللعب؟ جملة من والرضب الحبس
أخرى، ورقة له يأخذ أن املؤمنني أمري صدقات من نرجو عطشانًا؟ يرجع وكيف البحر
إْن جعفر يا وهللا الخليفة: فقال فقره. عىل به ليستعني به فريجع يشء فيها له يطلع فلعله
فإنه يموت كان إْن جعفر: فقال السبب. أنت فتكون َألقتلنه، قتل فيها له وطلع ورقًة أَخذَ
حتى بغداد عليكم ضيَّْقُت أنا هل بالخري، هللا َك َ برشَّ ال الصياد: خليفة له فقال يسرتيح.
وأعطاها ورقًة وأخذ يده فَمدَّ تعاىل. هللا واستِخِر ورقة، لك ُخذْ جعفر: فقال قتيل؟ تطلبوا
فقال: يحيى؟ ابن يا سَكتَّ لك ما الخليفة: له فقال وسَكْت. وقرأها منه فأخذها لجعفر،
رزق له ما الخليفة: فقال شيئًا. الصياد يُعَطى ال الورقة يف طلع إنه املؤمنني، أمري يا
الثالثة يأخذ تخليه أن الطاهرين آبائك بحقِّ جعفر: فقال وجهي. من يروح له ُقْل عندنا،
وأخذ يده فَمدَّ غريها. يشء ال ورقة له يأخذ َدْعه الخليفة: فقال رزق. فيها له يطلع لعله
السعادَة لك طلبُت لخليفة: جعفر فقال ديناًرا، الصياد يُعَطى فيها وإذا الثالثة، الورقة
هللا أصحَّ ال كثري، خري بدينار عًصا مائة كل خليفة: فقال الدينار. هذا إال لَك هللاُ أراَد فما

به. وخرج خليفة بيِد جعفر وأخذ الخليفة فضحك بدنًا. لَك
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عينَيْها. وفتَحت استفاَقت حوريٌة كأنها بجاريٍة هو وإذا الصندوق وفتح

مما علينا أَنِْعْم صياد يا تعاَل له: فقال الخادم صندل رآه الباب إىل وصل فلما
تريد وهل شقري، يا صدْقَت وهللا خليفة: له فقال معك. يمزح وهو املؤمنني أمري أعطاك
منه. حلٍّ يف أنت واحًدا؟ ديناًرا وأخذُت عًصا مائَة أكلُت وقد الجلد، أسود يا تقاِسمني أن
وهو الخادم نظره فلما خده، صحن عىل تجري ودموعه وخرج للخادم الديناَر رمى ثم
فَمدَّ َفَردُّوه، ردُّوه، أن الغلمان عىل وصاح إليه فرجع صادق، أنه عرف الحالة تلك عىل
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الذهب من دينار مائة فيه وإذا ونفضه، ففتحه أحمر، كيًسا منه فأخرج جيبه إىل يده
خليفة فرح ذلك فعند سبيلك. حال إىل وامِض سمكك حق الذهب هذا ُخذْ صياد، يا وقال:
إنفاذ تعاىل هللا أراد وملا الرضب، نيس وقد وخرج الخليفة ودينار دينار املائة وأخذ الصياد
فقال كثري، خلق وفيها كبرية حلقة فرأى الجواري، سوق يف الصياد خليفة عَربَ قضاه، ما
فقال وغريهم. تجار من الناس بني وَشقَّ َم تقدَّ ثم الناس؟ هؤالء يشء أي نفسه: يف خليفة
وبني رجَليْه عىل قائم بشيخ وإذا خليفة فنَظَر له عوا فوسَّ زليط. للناخوذة عوا وسِّ التجار:
َمن األموال، أرباب يا تجار، يا ويقول: ينادي والشيخ جالس، خادم وعليه صندوق يَديْه
زوجة القاسم بنت زبيدة السيدة دار من املجهول الصندوق لهذا بالعطاء ويبادر يخاطر
هذه إن وهللا التجار: من واحد فقال فيكم. هللا باَرَك عليكم بكم الرشيد املؤمنني أمري
بخمسني آَخر: فقال ديناًرا. بعرشين عيلَّ هو مالم، فيه عيلَّ وما كالًما أقول فأنا مخاطرة،
زيادة عندكم هل املنادي: فقال دينار، مائة وَصَل أن إىل فيه التجار تزايََد ثم ديناًرا.
خليفة كالم التجار سمع فلما ودينار. ديناٍر بمائة عيلَّ الصياد: خليفة فقال تجار؟ يا
فقال ودينار. دينار باملائة خليفة إىل ِبْع طوايش، يا وقالوا: عليه فضحكوا يلعب، حسبوه
خليفة فأخَرَج الذهب. وهاِت فيه لك هللا باَرَك صياد يا ُخذْ له، إال أبيعه ما وهللا الطوايش:
موضعه، يف وهو بالذهب َق تصدَّ الخادم إن ثم املعاَقدة. ووقعت الخادم إىل وسلََّمه الذهَب

بذلك. ففرحت فعل، بما زبيدة السيدَة وأعَلَم القرص إىل ورجع
ِثَقله، لِعَظم حمله عىل يقدر فلم كتفه، عىل الصندوق حمل الصياد خليفة إن ثم
فيما يتفكَّر فقعد تعب، قد وكان رأسه عن ووضعه الحارة إىل به وأتى رأسه عىل فحمله
داره باب فتح ثم الصندوق. هذا يف ما شعري ليَت يا نفسه: يف يقول وصار له جرى
نفسه: يف فقال يقدر، فلم يفتحه أن عاَلَج ذلك وبعد داره، أدَخَله حتى الصندوق يف وعاَلَج
ثم فيه. ما وأنظر كرسه من بد فال الصندوق؟ هذا اشرتيُت حتى عقيل يف حصل يشء أي
موضًعا يجد فلم ينام، أن طلب ثم غٍد. إىل أخليه أنا نفسه: يف فقال يقدر، فلم القفل عاَلَج
بيشء وإذا ساعة واستمر فوقه، ونام فطلع البيت، قياس عىل جاء الصندوق ألن فيه؛ ينام
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عقله. طار وقد النوم عنه وفرَّ خليفة ففزع يتحرَّك،

املباح. الكالم
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وإذا ساعة، استمرَّ الصندوق عىل نام ملا الصياد خليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ما الذي هلل الحمد جن، فيه كأنَّ وقال: النوم من وقام عقله وطار ففزع يتحرَّك، بيشء
منهم يل يحصل ولم وأهلكوني الظالم يف عيلَّ َلقاموا فتحته كنُت لو ألني فتحتُه؛ جعلني
خليفة فنهض األول، من أكثر مرة ثاني يتحرَّك بالصندوق وإذا ونام رجع إنه ثم خري.
معه يكن ولم يجده، فلم رساج إىل باَدَر ثم مزعجة. لكنها أخرى نوبة هذه وقال: قائًما
الحارة أهل أكثر وكان الحارة. أهل يا وصاح: البيت من فخرج رساًجا، به يشرتي ما
الجن فإن برساج، الحقوني فقال: خليفة؟ يا لك ما وقالوا: صياحه عىل فانتبهوا نائمني،
الصندوق قفل ورضب بيته به ودخل فأخذه رساًجا، وأعطوه عليه فضحكوا عيلَّ. خرجوا
الصندوق يف نائمة وهي حورية، كأنه بجارية هو وإذا الصندوق، وفتح فكرسه بحجر
بالضيق ْت وحسَّ عينَيْها وفتحت فاستفاقت الساعة تلك يف البنَج تقيَّأَِت وقد مبنََّجة، وكانت
عينها ففتحت أنت؟ أين من سيدتي، يا باهلل وقال: إليها نهض خليفة رآها فلما فتحرََّكْت،
نفسها يف فاستفاقت حناء. تمر إال هنا ما خليفة: فقال ونرجًسا. ياسمينًا يل هاِت وقالت:
بيتي. يف أنت لها: قال أنا؟ وأين قالت: إنها ثم أنت؟ يشء أي له: فقالت خليفة ونظرت
ما مجنونة؟ يا الرشيد يشءٍ أي لها: فقال الرشيد؟ هارون الخليفة قرص يف أنا أََما قالت:
وكنِت بيتي، إىل بِك وجئُت ودينار، دينار بمائة اشرتيتُِك اليوم هذا ويف جاريتي، إال أنِت

نائمًة. الصندوق هذا يف
قد نجمي بال ما خليفة، اسمي قال: اسمك؟ ما له: قالت كالمه الجارية سمعت فلما
يشء عندك هل الكالم، هذا من دعني وقالت: فضحكت ذلك! غري نجمي أعرف وأنا سعد
محتاج اآلن وأنا شيئًا، أكلُت ما يومان يل وهللا وأنا يَُرشب، يشء وال وهللا فقال: يُؤَكل؟
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ألني أفَقَرني؛ الذي الصندوق هذا يحفظ هللا فقال: دراهم؟ معك أََما له: فقالت لقمة. إىل
من اطلب ُقِم وقالت: الجارية عليه فضحكت ُمفِلًسا. وبقيُت فيه معي كان ما أوردُت
وقد الحارة. أهل يا وصاح: البيت من وخرج خليفة فقام جائعة. فإني آكله شيئًا جريانك
عندي وما جائع، أنا جرياني يا فقال: خليفة؟ يا لك ما وقالوا: فانتبهوا راقدين كانوا
فامتأل بخيارة، وآَخر جبن، بقطعة وآَخر بكرسة، وآَخر برغيف، واحد له فنزل آكله. يشء
له: وقالت عليه فضحكت كيل. لها: وقال يَديْها بني الجميع وحطَّ البيت ودخل حجره
فقال فأموت. بلقمٍة أرشق أن فأخاف منه؟ أرشب ماء كوز عندي وال هذا من آكل كيف
أهل يا وصاح: الحارة وسط يف وخرج الجرة أخذ ثم الجرة. هذه لك أمأل أنا خليفة:
فأكلُت، أعطيتموني أنتم لهم: فقال خليفة؟ يا الليلة هذه يف مصيبتك ما له: فقالوا الحارة.
ودخل الجرة فمأل بقلة، وهذا بإبريق، وهذا بكوز، هذا له فنزل فاسقوني. عطشُت ولكن
يف حاجة يل بقي ما صحيح، فقالت: حاجة. لك بقي ما سيدتي، يا لها: وقال البيت بها
فأنا تعرفني لم كنَت إن ويلك، فقالت: بحديثك. ثيني وحدِّ كلِّميني لها: فقال الساعة. هذه
السيدة مني غاَرْت وقد الرشيد، هارون الخليفة جارية القلوب قوت أنا بنفيس؛ أعرُِّفَك
األمر هذا كان الذي هلل الحمد قالت: ثم الصندوق. هذا يف ووضعتني وبنََّجتْني زبيدة
من تأخذ أن بد فال سعادتك، أجل من إال هذا يل جرى ما ولكن غريه، يكن ولم السهل
الذي الرشيد هو أََما خليفة: لها فقال غنائك. يف سببًا يكون كثريًا ماًال الرشيد الخليفة
القليل ار الزمَّ ذلك منه أبخل رأيُت ما وهللا قال: نعم. قالت: محبوًسا؟ قرصه يف كنُت
الصيَد علَّْمتُه أني مع واحًدا، ديناًرا وأعطاني عًصا، مائَة أمِس رضبني فإنه والعقل، الخري
إذا باألدب وعليك عينك، وافتح القبيح، الكالم هذا عنك دَْع له: فقالت بي. فغَدَر وشارْكتُه
وكشف واستيقظ، نائم كأنه كان كالمها سمع فلما مرادك. تبلغ فإنك املرة، هذا بعد رأيْتَه
نامي. هللا باسم لها: قال ثم والعني. الرأس عىل لها: فقال سعادته. ألجل بصريته عن هللا

الصباح. إىل عنها بعيًدا هو ونام ونامت فقامت
هو الذي التاجر إىل فكتبَْت لها، فأحرضهما وورقة، دواًة منه طلبَْت أصبَحْت فلما
ثم اشرتاها، وقد الصياد، خليفة عند أنها من لها جرى وما بحالها تُخِربه الخليفة صاحب
دكان عن واسأل الجواهر، سوق إىل بها وامِض الورقة هذه ُخذْ له: وقالت الورقة له دفَعْت
ثم وطاعة. سمًعا خليفة: لها فقال تتكلَّم. وال الورقَة هذه وأَْعِطِه الجوهري القرناص ابن
القرناص ابن دكان عن وسأل الجواهر، سوق إىل بها ومىض يدها من الورقة أخذ إنه
حاجة أي له: وقال عينه يف واحتقره السالم عليه فردَّ عليه، وسلََّم فأتاه إليه، فأرشدوه
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لبعض فقال صدقًة. منه يطلب صعلوك أنه لظنِّه يقرأها ولم فأخذها الورقة، فناَوَله لك؟
الورقة. اقرأ ولكن بالصدقة، يل حاجَة ال خليفة: له فقال درهم. نصف أعطه غلمانه:
وأدرك رأسه. عىل ووضعها قبََّلها فيها ما عرف فلما فيها، ما ففهم وقرأها، الورقة فأخذ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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قبََّلها فيها ما وفهم الورقة قرأ ملا القرناص ابن أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
تريد وما خليفة: له فقال بيتك؟ أين أخي، يا له: وقال قائًما ونهض رأسه عىل ووضعها
شيئًا لك أشرتي بل ال، له: فقال جاريتي؟ وترسق إليه تروح أن مرادك فهل ببيتي؟
هللا أعطاك ال أحسنت، له: فقال الفالنية. الحارة يف بيتي له: فقال وإياها. أنت تأكله
إىل الرجل هذا مع امضيا لهما: وقال عبيده من عبَديْن عىل صاح ثم مندبور. يا عافيًة
إيلَّ به وارجَعا الذهب من دينار ألف هذا أعِط محسن، يا له: وقوَال الصرييف محسن دكان
الرجل هذا أعِط محسن، يا له: وقاَال الصرييف دكان إىل خليفة مع العبدان فمىض برسعة.
سيدهما، دكان إىل العبدين مع ورجع خليفة فأخذها إياها، فأعطاه الذهب. من دينار ألَف
بغلة بغلته جنب ويف حوله، والغلمان واملماليك دينار ألف تساوي زرزورية راكبًا فوجدوه
أركب، ال أنا خليفة: فقال البغلة. هذه اركْب هللا باسم لخليفة: فقال ملجمة، جة مرسَّ مثلها
َم فتقدَّ ركوبك. من بد ال وهللا القرناص: ابن التاجر له فقال ترميني. أن أخاف إني وهللا
ثم عليه، فضحكوا األرض عىل فرمته ورصخ، ذنبها ومسك مقلوبًا فركبها لريكبها، خليفة
يف خليفة ترك القرناص ابن إن ثم الكبري؟ الحمار هذا أركب ما لك قلُت أََما وقال: قام
خليفة إن ثم بيته، إىل ونقلها رجع ثم بالجارية، وأعلمه املؤمنني أمري إىل وراح السوق
اليوَم خليفة إن يقولون: وهم مجتمعني الحارة أهل فرأى الجارية، لينظر البيت إىل ذهب
مجنون، قوَّاد هذا منهم: واحد فقال له؟ أين من الجارية هذه تَُرى يا بالكلية، مرهوٌب
ذنبه. عرف ألنه إال غاب وما بيته، إىل بها وأتى فحملها سكرانة الطريق يف وجدها لعله
مسكني؟ يا حالك يشء أي له: فقالوا عليهم أقبََل بخليفة وإذا الكالم، يف هم فبينما
وأخذوا مماليك جاء الساعة هذه يف فقالوا: وهللا. ال فقال: لك؟ جرى يشء أي تعرف أََما
كان لو واحد: فقال جاريتي؟ أخذوا كيف خليفة: فقال وجدوك. فما وطلبوك جاريتك
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فرآه القرناص، ابن دكان إىل يجري رجع بل إليهم، خليفة يتلفت فلم قتلوه. كانوا وقع
جاريتي. فأخذوا مماليكك وأرسلَت شاَغْلتَني فإنك منَك، يصحُّ ما وهللا له: فقال راكبًا
به فدخل البناء، مليحة دار إىل به وأتى أخذه ثم ساكت. وأنت تعاَل مجنون، يا فقال:
األقمار، كأنهن جواٍر عرش وحولها ذهب، من رسيٍر عىل فيها قاعدة الجارية فنظر هناك،
الذي الجديد بسيدي فعلَت ما له: فقالت يَديْها، بني األرض قبََّل القرناص ابن رآها فلما
وحكى الذهب. من دينار ألف أعطيتُه سيدتي، يا لها: فقال يملك؟ ما بجميع اشرتاني
قالت: ثم . عاميٌّ رجٌل فإنه تؤاخذه ال وقالت: فضحكت آخره، إىل أوله من خليفة خرب لها
يُغِنيه. ما الخليفة من يأخذ تعاىل هللا شاء وإن إليه، مني هبة أخرى دينار ألف وهذه

القلوب؛ قوَت يطلب أقبََل قد الخليفة عند من بخادٍم وإذا الحديث، يف هم فبينما
فلما بإحضارها، فأمر عنها يصرب لم ذلك علم وحني القرناص، أبي بيت يف أنها علم ألنه
قبََّلِت إليه وصَلْت فلما الخليفة، عىل أقبلت حتى وذهبت معها خليفة أخذَْت إليه َهْت توجَّ
َمن مع حالها كان كيف وسألها بها َب ورحَّ عليها وسلََّم إليها فقام يَديْه، بني األرَض
يل ذكر وقد بالباب، واقف هو وها الصياد خليفة ى يُسمَّ رجل إنه له: فقالت اشرتاها.
الصيد. يف وبينه بينه كانت التي الرشكة أجل من ُمحاَسبة املؤمنني أمري موالنا مع له أن
الخليفة يَدِي بني األرض وقبََّل فحرض بإحضاره، فأمر نعم. قالت: واقف؟ هو هل فقال:
كنت هل صياد، يا له: وقال عليه وضحك منه الخليفة َب فتعجَّ والنَِّعم، العز بدوام له ودَعا
له: وقال جنانه وثبََّت قلبه فقوَّى املؤمنني أمري كالَم خليفة ففهم حقيقًة؟ رشيكي أمِس
النظر غري مني كان وما حالة، أي عىل أعلمها ما عمك، ابن بخالفة عليك أنَعَم َمن وحقِّ
عليه. يضحك الخليفة وصار اآلِخر، إىل األول من له جرى ما جميع عليه أعاد ثم والحديث.
الذي الدينار عىل دينار املائة أعطاه وكيف معه، له جرى وما الخادم بحديث ثَه حدَّ إنه ثم
ال وهو دينار باملائة الصندوق واشرتائه السوق بدخوله أيًضا ثَه وحدَّ الخليفة، من أخذه
وانرشح الخليفة عليه فضحك املنتهى؛ إىل املبتدأ من الحكاية جميع له وحكى فيه، ما يعلم
له أَمَر ذلك وبعد سَكَت، ثم أهله. إىل الحق موصل يا تريد ما عىل نحن له: وقال صدره
وأهدى وبغلة، الكبار الخلفاء مالبس من سنية وخلعة ذهبًا، دينار ألف بخمسني الخليفة
وقد الزمان، ذلك يف املوجودة امللوك بعض كأنه وصار يخدمونه، السودان من عبيًدا إليه
وأدرك عمه. بنت زبيدة السيدة فعال من كله هذا أن وعلم جاريته، بقدوم الخليفة فرح

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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كله هذا أن وعرف القلوب، قوت برجوع فرح الخليفة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ال وصار الزمان، من مدًة وهَجَرها عليها غضبه فزاد عمه، بنت زبيدة السيدة فعال من
واصفرَّ عظيم، همٌّ غيظه من لها حصل ذلك، َقْت تحقَّ فلما إليها؛ يميل وال عليها يدخل
وتقرُّ إليه تعتِذُر املؤمنني أمري عمها ابن إىل أرسَلْت الصرب أعياها فلما االحمرار، بعد لونُها

األبيات: هذه أنشدت وقد بذنبها،

��َف��ا َوتَ��أَسُّ َح��ْس��َرًة ِم��نِّ��ي ِألُْط��ِف��ئَ ال��رَِّض��ا ِم��َن ِم��نْ��ُك��ْم َك��اَن َم��ا إَِل��ى أَِم��ي��ُل
َك��َف��ا ِم��نْ��ُك��ُم َالَق��يْ��تُ��ُه الَّ��ِذي َف��َه��ذَا َص��بَ��ابَ��ِت��ي ِل��َف��ْرِط ��وا ِرقُّ َس��اَدِت��ي أَيَ��ا
َص��َف��ا َق��ْد َك��اَن الَّ��ِذي اْل��َع��يْ��َش ْرتُ��ُم َوَك��دَّ أَِح��بَّ��ِت��ي يَ��ا بَ��ْع��َدُك��ْم َص��بْ��ِري ِع��ي��َل َل��َق��ْد
ِب��اْل��َوَف��ا ِل��ي تَ��ْس��َم��ُح��وا َل��ْم إِذَا َوَم��ْوتِ��ي ِب��ُع��ُه��وِدُك��ْم أَْوَف��يْ��تُ��ُم إِذَا َح��يَ��اِت��ي
َع��َف��ا إِذَا اْل��َح��ِب��ي��َب أَْح��َل��ى َم��ا َف��َوال��ل��ِه َف��َس��اِم��ُح��وا ذَنْ��بً��ا أَذْنَ��بْ��ُت أَنَّ��ِن��ي َه��بُ��وا

بذنبها اعرتَفْت أنها عرف وقرأها، املؤمنني أمري إىل زبيدة السيدة مراسلة وصَلْت فلما
الغفور هو إنه جميًعا، الذنوب يغفر هللا إن نفسه: يف فقال فعلت، مما إليه تعتذر وأرسَلْت
ا عمَّ والعفو والسماح الرضا عىل مشتِمًال مراسلتها عن الجواب ردَّ إليها وأرسل الرحيم.
ديناًرا خمسني شهٍر كل يف لخليفَة رتََّب الخليفة إن ثم العظيم. الفرح لها فحصل مىض،
خليفة إن ثم واحتشام. وحرمٌة عاٍل ومقاٌم عظيمة منزلٌة الخليفة عند له وصار له، جائزة
إىل وصل فلما ويتبخرت، يميش وخرج خروجه عند املؤمنني أمري يَدْي بني األرَض قبََّل
هذا لك أين من صياد، يا له: وقال فعرفه دينار، املائة أعطاه الذي الخادم إليه نظر الباب
السبب هو كان حيث بذلك الخادم ففرح آخره؛ إىل أوله من له جرى بما ثَه فحدَّ كله؟
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إىل يده خليفة فَمدَّ لك؟ صار الذي املال هذا من إنعاًما تعطيني أََما له: وقال غنائه، يف
ُخذْ الخادم: له فقال للخادم، وناَوَله الذهب من دينار ألف فيه كيًسا منه فطلع جيبه،
خرج خليفة إن ثم فقره. عىل نفسه وسماحة مروءته من َب وتعجَّ فيه. لك هللا باَرَك ماَلَك
إىل أتى أن إىل سائر وهو كفلها ماسكة ام والخدَّ البغلة، عىل راكب وهو الخادم عند من
بعدما الناس إليه َم فتقدَّ العز، من له حصل ملا ويتعجبون عليه يتفرجون والناس الخان
إىل األول من له جرى بما فأخربهم السعادة، تلك سبب عن وسألوه البغلة فوق من نزل
كاملَة صارت حتى املال من جملة عليها وأنَفَق األركان، مليحَة داًرا اشرتى إنه ثم اآلخر.

البيتني: هذين ينشد وصار الدار تلك يف وسكن املعاني،

��ِق��ي��ْم ال��سَّ َوتَ��ْش��ِف��ي تَ��نْ��ِف��ي��ِه اْل��َه��مُّ ال��نَّ��ِع��ي��ِم َداِر ِش��بْ��ِه ِل��َداٍر انْ��ُظ��ْر
ُم��ِق��ي��ْم َوْق��ٍت ُك��لَّ ِف��ي��َه��ا َواْل��َخ��يْ��ُر ِل��ْل��ُع��َال بُ��نْ��يَ��انَ��َه��ا َج��َع��َل��ْت َق��ْد

البنات من املدينة، أهل أعيان بنات من بنتًا له خطب داره يف استقرَّ ملا إنه ثم
زائدة نعمة يف وصار واالنبساط، الزائد والحظ األنس غاية له وحصل بها ودخل الِحَسان،
من أعطاه ما عىل وتعاىل سبحانه هللا شكر النعيم، ذلك يف نفسه رأى فلما كاملة، وسعادة
الشاعر: بقول مرتنًِّما الشاكرين حمَد حامًدا لربه وصار املتواترة، واملكارم الوافرة النعمة

وََغ��اِم��ُر َع��ِم��ي��ٌم ُج��وٌد َل��ُه َم��ْن َويَ��ا ُم��تَ��َواِت��ُر َف��ْض��لُ��ُه َم��ْن يَ��ا اْل��َح��ْم��ُد َل��َك
ذَاِك��ُر َواْل��َف��ْض��ِل َواْإلِْح��َس��اِن ِل��ُج��وِدَك إِنَّ��ِن��ي اْل��َح��ْم��َد َف��اْق��بَ��ِل ِم��نِّ��ي اْل��َح��ْم��ُد َل��َك
َش��اِك��ُر أَنَ��ا َف��َه��ا َوإِْح��َس��انً��ا َوَف��ْض��ًال َوِم��نَّ��ًة َع��َل��يَّ إِنْ��َع��اًم��ا ُج��ْدَت َل��َق��ْد
نَ��اُص��ُر ��َداِئ��ِد ال��شَّ ِع��نْ��َد َل��ُه��ْم َوأَنْ��َت نَ��اِه��ٌل ُج��وِدَك بَ��ْح��ِر ِم��ْن اْل��َوَرى َوُك��لُّ
َغ��اِف��ُر ِل��ذَنْ��ِب��َي َم��ْن يَ��ا َوأَْس��بَ��ْغ��تَ��َه��ا ِن��ْع��َم��ٍة آثَ��اَر َربُّ يَ��ا َوَخ��وَّْل��تَ��نَ��ا
َط��اِه��ُر اْل��َق��ْوِل َص��اِدُق َك��ِري��ٌم نَ��ِب��يٌّ َرْح��َم��ًة ِل��ل��نَّ��اِس َج��اءَ َق��ْد الَّ��ِذي ِب��َج��اِه
َزاِئ��ُر َزاَر َم��ا َواْآلُل َوأَنْ��َص��اُرُه َس��َالُم��ُه ثُ��مَّ ال��ل��ِه َص��َالُة َع��َل��يْ��ِه
َط��اِئ��ُر اْألَيْ��ِك َع��َل��ى َغ��نَّ��ى َم��ا ال��دَّْه��ِر َم��َدى ال��نُّ��َه��ى أُولِ��ي اْل��ِك��َراُم اْل��ُغ��رُّ َوأَْص��َح��ابُ��ُه

الرشيد وصار عنده، القبول مع الرشيد هارون الخليفة عىل يرتدَّد صار خليفة إن ثم
زائدة نعمة ويف وحبور، وعزٍّ ورسوٍر نعمٍة أتمِّ يف خليفة يََزْل ولم وجوده، بإحسانه يشمله
اللذات هادم أتاهم أن إىل مرضية، صافية ولذة هنية طيبة وعيشة متصاعدة، ورفعة

أبًدا. يموت ال دائم حي وهو والبقاء، العزُّ له َمن فسبحان الجماعات، ومفرِّق
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املواصف وزين مرسور

مرسور، اسمه تاجر رجل واألوان العرص وسالف الزمان قديم يف كان أنه يُحَكى ومما
النزهَة يِحبُّ كان ولكنه الحال، ه مرفَّ املال كثري زمانه، أهل أحسن من الرجل ذلك وكان
الليايل من ليلة يف نائًما كان أنه فاتفق امِلَالح، النساء بهوى ويلتهي والبساتني، الرياض يف
حمامة جملتهما ومن طيور أربعة وفيها الرياض، أحسن من روضٍة يف أنه نومه يف فرأى
وبعد عظيم، َوْجٌد منها قلبه يف وصار الحمامة تلك فعجبَتْه املجلية، الفضة مثل بيضاء
بعد ثم عليه، ذلك فَعُظَم يده؛ من الحمامة تلك خطف عظيم طائر عليه نزل أنه رأى ذلك
نفسه: يف فقال الصباح، إىل أشواَقه يعالج فصار الحمامَة، يجد فلم نومه من انتبه ذلك
الكالم عن فسكتَْت الصباح شهرزاد وأدرك املنام. هذا يل يفرسِّ َمن إىل اليوَم أروح أن بد ال

املباح.
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أشواقه يعالج صار نومه، من انتبََه ملا التاجر مرسور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فقام املنام. هذا يل يفرسِّ َمن إىل اليوَم أروح أن بد ال قال: الصباح أصبح فلما الصباح، إىل
بعد ثم املنام، هذا له يفرسِّ َمن يجد فلم منزله، عن بَُعَد أْن إىل وشماًال يمينًا يميش وصار
من داٍر إىل يميل أنه بباله خَطَر إذ الطريق يف هو فبينما منزله، إىل الرجوع طلب ذلك
صوَت بها يسمع به وإذا إليها وصل فلما األغنياء، لبعض الدار تلك وكانت التجار، ُدوِر

األبيات: هذه ينشد وهو حزين، َكِبد من أننٍي

َش��ِم��ي��ُم��َه��ا اْل��َع��ِل��ي��َل يَ��ْش��ِف��ي ُم��َع��طَّ��َرًة ُرُس��وِم��َه��ا ِم��ْن َل��نَ��ا َه��بَّ��ْت ��بَ��ا ال��صَّ نَ��ِس��ي��ُم
َرِم��ي��ُم��َه��ا إِالَّ ْم��َع ال��دَّ يُ��ِج��ي��ُب َوَل��يْ��َس َس��اِئ��ًال َدَواِرَس ِب��أَْط��َالٍل َوَق��ْف��ُت
نَ��ِع��ي��ُم��َه��ا يَ��ُع��وُد َق��ْد َه��ِذي اُر ال��دَّ َه��ِل َخ��بِّ��ِري ِب��ال��ل��ِه ال��رِّي��ِح نَ��ِس��ي��َم َف��ُق��ْل��ُت
َس��ِق��ي��ُم��َه��ا َض��نَ��اِن��ي اْل��َوْس��نَ��ى َوأَْج��َف��انُ��ُه ِه َق��دِّ ِل��ي��ُن ِب��ي َم��اَل ِب��َظ��بْ��ٍي َوأَْح��َظ��ى

الرياض، أحسن من روضًة فرأى البيت، داخل يف نَظَر الصوت ذلك مرسور سمع فلما
جواٍر أربُع ْرت السِّ وراء من وعليه والجوهر، بالدر مكلَّل أحمر ديباج من ِسْرتٌ باطنها يف
بعينني املستدير، والقمر املنري البدر كأنها الرباعية، وفوق الخماسية دون صبية بينهن
واملرجان، كالدر وأسناٍن وشفتني سليمان، خاتم كأنه وَفٍم مقرونني، وحاجبني كحيلتني،
الدار دخل مرسور رآها فلما واعتدالها، وَقدِّها وجمالها بُحْسنها العقوَل تسلب وهي
عليها سلََّم ذلك فعند ونظرته، إليه رأسها فرفَعْت السرت، إىل وصل حتى الدخول يف وباَلَغ
إىل ونظر قلبه، وذهب عقله طاَش َلها وتأمَّ نظرها فلما الكالم، بعذوبة السالم عليه فردَّْت
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فيها يكون ما وجميع والنارنج، والورد والبنفسج واملنثور الياسمني من وكانت الروضة
يقابل لواوين أربعة من منحدٌر واملاءُ باألثمار، األشجار جميُع َحْت توشَّ وقد املشموم، من
هذان األحمر بالزنجفر دائره عىل مكتوبًا فرأى األول الليوان يف َل فتأمَّ بعًضا، بعضها

البيتان:

ال��زََّم��اُن ِب��َص��اِح��ِب��ِك يَ��ْغ��ُدْر َوَل��ْم ُح��ْزٌن يَ��ْدُخ��ْل��ِك َل��ْم َداُر يَ��ا أََال
اْل��َم��َك��اُن ِب��ِه َض��اَق ��يْ��ُف ال��ضَّ َم��ا إِذَا َض��يْ��ٍف ُك��لَّ تَ��أِْوي اُر ال��دَّ َف��ِن��ْع��َم

األبيات: هذه األحمر بالذهب دائره يف مكتوبًا فرأى الثاني، الليوان يف َل تأمَّ ثم

أَْط��يَ��اُر ال��رَّْوِض ُغ��ُص��وِن ِف��ي َغ��رََّدْت َم��ا َداُر يَ��ا ��ْع��ِد ال��سَّ ِث��يَ��اُب َع��َل��يْ��ِك َالَح��ْت
أَْوَط��اُر ِل��ْألَْح��بَ��اِب ِب��ِك َوتَ��نْ��َق��ِض��ي ُم��َع��طَّ��َرٌة ُع��بَ��يْ��َراٌت ِف��ي��ِك َوَداَم
َس��يَّ��اُر اْل��َع��ْل��يَ��اءِ َع��َل��ى نَ��ْج��ٌم َالَح َم��ا ِن��َع��ٍم َوِف��ي ِع��زٍّ ِف��ي أَْه��لُ��ِك وََع��اَش

البيتان: هذان األزرق بالالزورد دائره يف مكتوبًا فرأى الثالث، الليوان يف َل تأمَّ ثم

أَنْ��َواُر َالَح َق��ْد َوَم��ا َل��يْ��ٌل َج��نَّ َم��ا َداُر يَ��ا َواْإلِْق��بَ��اِل اْل��ِع��زِّ ِف��ي بَ��ِق��ي��ِت
ِم��ْدَراُر َواَف��اِك ِل��َم��ْن ِم��نْ��ِك َواْل��َخ��يْ��ُر َدَخ��لُ��وا َم��ْن ُك��لَّ يَ��أِْوي ��ْع��ُد ال��سَّ بَ��اِب��ِك ِف��ي

البيت: هذا األصفر باملدار دائره يف مكتوبًا فرأى الرابع، الليوان َل تأمَّ ثم

َغ��ُف��وُر َوَربٌّ َط��يِّ��ٌب َم��ْج��ِل��ٌس َغ��ِدي��ُر َوَه��ذَا َرْوَض��ٌة َه��ِذِه

بصوته، يغرِّد طري وكل ويمام، وبلبل وحمام قرى من طيوٌر الروضة تلك ويف
قالت: ثم رآها، َمن كلُّ بها يفتتن واعتدالها وَقدِّها وجمالها ُحْسنها يف تتمايل والصِبيَّة
إجازة غري من جواريَك غري َجَواٍر وعىل دارَك، غري داٍر عىل أْقَدَمَك الذي ما الرجل، أيها
وفيح اخرضاِرها ُحْسن فأعجبني الروضَة هذه رأيُت سيدتي، يا لها: فقال أصحابها؟
سبييل. حال إىل وأروح الزمان من ساعة فيها ألتفرج فدخلتها أطيارها، وترنُّم أزهارها
َقدِّها، ورشاقة َطْرفها إىل ونظر كالَمها، التاجر مرسور سمع فلما وكرامة. حبٍّا له: فقالت
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ًا متحريِّ وصار ذلك من عقله فطار والطري؛ الروضة لطافة ومن وجمالها، ُحْسنها من َ تحريَّ
األبيات: هذه وأنشد أمره، يف

َوال��رَّيْ��َح��اِن َوال��رُّوِح ال��رُّبَ��ا بَ��يْ��َن َم��َح��اِس��ٍن بَ��ِدي��ِع ِف��ي تَ��بَ��دَّى َق��َم��ٌر
اْألَْغ��َص��اِن ِم��َن َرَواِئ��ُح��ُه َف��اَح��ْت بَ��نَ��ْف��َس��ٍج ثُ��مَّ َوال��نِّ��ْس��ِري��ِن َواْآلِس
َواْألَْف��نَ��اِن ال��زَّْه��ِر َج��ِم��ي��َع َوَح��َوْت ِص��َف��اِت��َه��ا ِب��ُح��ْس��ِن َك��ُم��َل��ْت َرْوَض��ًة يَ��ا
اْألَْل��َح��اِن أَْط��يَ��َب تَ��نْ��ُش��ُد َوال��طَّ��يْ��ُر ُغ��ُص��ونِ��َه��ا ِظ��لِّ تَ��ْح��َت يَ��ْج��لُ��و َف��اْل��بَ��ْدُر
أَْش��َج��اِن��ي َه��يَّ��َج��ْت اْل��بَ��َالِب��ُل َوَك��ذَا َويَ��َم��اُم��َه��ا َوَه��َزاُرَه��ا ُق��ْم��ِريُّ��َه��ا
��ْك��َراِن ال��سَّ َك��تَ��َح��يُّ��ِر ُح��ْس��ِن��َه��ا ِف��ي ُم��تَ��َح��يِّ��ًرا ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي اْل��َغ��َراُم َوَق��َف

وسلبَْت حرسة، ألَف أعقبَتْه نظرًة له نظَرْت مرسور، شعر املواصف زين سمعت فلما
األبيات: بهذه شعره عىل وأجابته ولبَّه، عقَله بها

��ْل��تَ��َه��ا أَمَّ الَّ��ِت��ي َم��َط��اِم��َع��َك َواْق��َط��ْع ُع��لِّ��ْق��تَ��َه��ا الَّ��ِت��ي َوْص��َل تَ��ْرتَ��ِج��ي َال
َع��ِش��ْق��تَ��َه��ا اْل��َغ��اِن��يَ��اِت ِف��ي الَّ��ِت��ي َص��دَّ تُ��ِط��ْق َل��ْم إِنَّ��َك تَ��ْرُج��وُه الَّ��ِذي َوذَِر
ُق��ْل��تُ��َه��ا َق��ْد َم��َق��اَل��ٌة َع��َل��يَّ يَ��ْع��ُظ��ْم َوَل��ْم أَْل��َح��اِظ��ي ��اِق اْل��ُع��شَّ َع��َل��ى تَ��ْج��ِن��ي

ما نفسه: يف وقال وتنكَّر، رسه يف أمرها وكتم وصرب، تجلََّد كالمها مرسور سمع فلما
بني فحرضت املائدة بحضور فأمَرْت الليل، هجم أن إىل ذلك عىل داموا ثم الصرب. إال للبَِليَّة
حتى فأَكَال الضأن، ولحوم الحمام وأفراخ السمان من األلوان، سائر من وفيها أيديهما
أمَرْت ثم أيديهما، فغَسَال الغسل آالت وحرضت فُرِفعت، املوائد برفع أمرت ثم اكتَفيَا،
املواصف: زين قالت ذلك بعد ثم الكافور، شمُع فيها وُجِعل فُوِضعت الشمعدانات بوضع
صدرك، هللا رشح مرسور: لها فقال محمومة. ألني الليلة هذه يف ضيَّق صدري إن وهللا
قال: شيئًا؟ فيه تعرف فهل الشطرنج، بلعب معوَّدة أنا مرسور، يا فقالت: ك. غمَّ وكشف
رقعة له بالعاج، مقطَّع األبنوس من هو وإذا أيديهما، بني َمتْه فقدَّ به. عارف أنا نعم،
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك وياقوت. درٍّ من وحجارته اج، الوهَّ بالذهب مرموقة

املباح. الكالم
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أيديهما، بني أحرضوه الشطرنج بإحضار أمَرْت ملَّا أنها السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الُحْمر تريد أنت هل له: وقالت املواصف زين إليه فالتفتَْت فْكُره، حاَر مرسور رآه فلما
أملح، وملثلك مالح ألنها الُحْمر أنِت خِذي الصباح، وزين املالح سيدة يا فقال: البيض؟ أم
البيض، مقابلة تْها وَصفَّ الحمر فأخذت بذلك. رضيُت فقالت: البيض. الحجارة يل وَدِعي
عجني، من كأنها فرآها أناملها إىل فنظر امليدان، أول يف تنقل القطع إىل يديها ْت ومدَّ
مرسور، يا له: وقالت إليه فالتفتَْت شمائلها، ولطف أناملها حسن من مرسور فاندهش
املِحبُّ نظَرِك إذا األقمار، فضح الذي الُحْسن ذات يا لها: فقال واثبت. واصرب تندهش ال
عند فغلبَتْه مات. الشاه له: تقول هي وإذا كذلك هو فبينما اصطبار؟ له يكون كيف
إال معك ألعب ال مرسور، يا له: فقالت مجنون، بحبِّها أنه املواصف زين وعلمت ذلك
أن لك وأحلُف يل احلْف له: فقالت وطاعة. سمًعا لها: فقال مفهوم. وقدر معلوٍم بَرْهٍن
أخذُت غلبتَُك إْن مرسور، يا له: فقالت ذلك، عىل مًعا فتحاَلَفا صاحبه. يغدر ال منَّا كالٍّ
ال سيدتي، يا لها: فقال يغلبها أنه فَظنَّ شيئًا. أُعِطَك لم غلبتَني وإْن دنانري، عرشة منك
يلعبان وصاَرا بذلك. رضيُت له: فقالت اللعب. يف مني أقوى أراِك فإني يمينك، يف تحنثي
النفس وسمحت بالرَِّخاخ، وقرنتهم تْهم وصفَّ باألفراس وألحقتهم بالبيادق ويتسابقان
عن فوضَعتْه األزرق، الديباج من ِوشاح املواصف زين رأس عىل وكان األفراس، بتقديم
وقالت الُحْمر، الِقَطع عىل بكفها ومرَّْت نوٍر، من عامود كأنه ِمْعَصم عن َرْت وشمَّ رأسها
معانيها، ة وِرقَّ رشاقتها إىل ونظر لبُّه، وذهب عقله وطار مرسور فاندهش حذَرَك. ُخذْ له:
أين مرسور، يا فقالت: الُحْمر، إىل فراحت البيض إىل يده فمدَّ االنبهار، وأخذه فاحتار
نظَرْت فلما عقله. يملك ليس إليِك ينظر َمن إنَّ لها: فقال لك. والبيض يل الُحْمر عقلك؟

فغلبته. بها فلعب الُحْمر، وأعَطتْه البيض منه أخذَْت حاله إىل املواصف زين
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عرَفْت فلما دنانري، عرشَة مرة كل يف لها ويدفع تغلبه وهي معها يلعب يزل ولم
كنَت إذا إال مرادك تنال بقيت ما مرسور، يا قالت: بهواها، مشغول أنه املواصف زين
حبٍّا لها: فقال دينار. بمائة إال مرة كل يف معك ألعب بقيت وال رشطك، هو كما تغلبني
وداَما دينار، املائة لها يدفع مرة كل يف وهو ذلك، وتكرِّر وتغلبه تالعبه فصارت وكرامة.
الذي ما له: فقالت أقدامه، عىل قائًما فنهض ، قطُّ يغلبها لم وهو الصباح، إىل ذلك عىل
تريد ما افعْل له: فقالت آمايل. أبلغ َلَعيلِّ بماٍل وآتي منزيل إىل أميض قال: مرسور؟ يا تريد
البيتني: هذين أنشد إليها وَصَل فلما جميعه، باملال وأتاها منزله إىل فمىض لك. بََدا ا ممَّ

ابْ��ِت��َس��اْم ذُو َزْه��ُرُه أُنْ��ٍس َرْوِض ِف��ي اْل��َم��نَ��اْم ِف��ي تَ��َربَّ��ى َق��ْد َط��يْ��ًرا َرأَيْ��ُت
اْل��َم��نَ��اْم َه��ذَا تَ��أِْوي��ُل اْل��َوَف��ا ِم��نْ��َك ِص��ْدتُ��ُه ِل��ي بَ��َدا ��ا َل��مَّ َل��ِك��نَّ��ُه

أن يقدر ولم تغلبه، وهي معها يلعب صار ماله، بجميع مرسور عندها حرض فلما
ماله نفد فلما ماله؛ جميع منه أخذت حتى أيام ثالثة كذلك يزاَال ولم واحٍد، ِبَدوٍر يغلبها
تساوي كم له: قالت العطارة. دكان عىل أالعبِك قال: تريد؟ الذي ما مرسور، يا له: قالت
عىل معها لعب ثم فغلبَتْه، أشواط خمسة بها فلعب دينار. خمسمائة قال: الدكان؟ تلك
وبعد يملكه، ما وجميع كله ذلك منه فأخذت والعمارات، والبساتني والعقارات الجواري
َمن وحقِّ لها: فقال به؟ تلعب املال من يشء معك بقي هل له: وقالت إليه التفتَْت ذلك
كثريًا. وال قليًال ال وغريه، املال من شيئًا تملك يدي بقيَْت ما املحبة، ك َرشَ يف معك أوَقَعني
ندمَت كنَت فإْن ندامة، آِخره يكون ال رًضا أوله يكون يشء كل مرسور، يا له: فقالت
وحقِّ مرسور: فقال ِقبَيل. من ِحلٍّ يف أجعلك وأنا سبيلك، حال إىل عنَّا واذهْب ماَلَك فُخذْ
أحًدا أعشق فما رضاِك، يف قليلًة َلكانت روحي أخذَ أردِت لو األمور، بهذه علينا قىض َمن
جميَع يل واكتْب والشهود، القايض وأحِرضِ اذهْب حينئٍذ مرسور، يا له: فقالت سواِك.
بالقايض وأتى والساعة، الوقت يف قائًما نهض ثم وكرامة. حبٍّا فقال: والعقارات. األمالك
من خاطره وتبلبل لبُّه وذَهَب عقله طار القايض رآها فلما عندها، هم وأحَرضَ والشهود
العقارات تشرتي أن برشط إال الحجَة أكتب ال سيدتي، يا لها: وقال أناملها، ُحْسن
ذلك، عىل اتفقنا قد فقالت: حيازتك. ويف فِك ترصُّ تحت كلها وتصري واألمالك والجواري
املواصف زين ملك إىل يُنَقل يده تملكه وما وجواريه مرسور ملك بأن حجًة يل فاكتْب
الحجَة وأخذت ذلك، عىل خطوَطهم الشهود ووضع القايض فكتب وكذا. كذا جملته بثمٍن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املواصف. زين
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مشتملًة القايض من الحجَة أخذَِت ملا املواصف زين أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
حال إىل اذهْب مرسور، يا له: قالت لها، ِمْلًكا صار ملرسور ِمْلًكا كان ما جميع أن عىل
شأن يف فأنَشَد األشعار. من شيئًا أنِشْدنا له: وقالت هبوب جاريتُها إليه فالتفتَْت سبيلك.

األبيات: هذه الشطرنج لعب

َوال��نَّ��َظ��َرا ��َط��َرنْ��َج َوال��شَّ اْل��َخ��ْس��َر َوأَْش��تَ��ِك��ي َوَج��َرى ِب��ي َح��لَّ َق��ْد َوَم��ا ال��زََّم��اَن أَْش��ُك��و
ذََك��َرا َوَال أُنْ��ثَ��ى اْل��َوَرى ِف��ي ِم��ثْ��لُ��َه��ا َم��ا نَ��اِع��َم��ٍة َغ��يْ��َداءَ َج��اِريَ��ٍة ُح��بِّ ِف��ي
اْل��بَ��َش��َرا تَ��ْغ��ِل��ُب ُج��يُ��وًش��ا ِل��ي َوَق��دََّم��ْت َل��َواِح��ِظ��َه��ا ِم��ْن ِس��َه��اًم��ا ِل��ي ��ْت َف��َف��َوقَّ
اْل��َح��ذََرا ُخ��ِذ ِل��ي َوَق��اَل��ْت َف��بَ��اَرَزتْ��ِن��ي ُم��َص��اِدَم��ًة َوُف��ْرَس��انً��ا َوِب��ي��ًض��ا ُح��ْم��ًرا
��َع��َرا ال��شَّ يُ��ْش��ِب��ُه بَ��ِه��ي��ٍم َل��يْ��ٍل ُج��نْ��ِح ِف��ي أَنَ��اِم��لُ��َه��ا َم��رَّْت إِذَا َوأَْه��َم��َل��تْ��ِن��ي
ُم��نْ��َه��ِم��َرا ال��دَّْم��َع ِم��نِّ��ي َص��يَّ��َر َواْل��َوْج��ُد أَنْ��ُق��لُ��َه��ا اْل��ِب��ي��ِض ِل��َخ��َالِص أَْس��تَ��ِط��ْع َل��ْم
ُم��نْ��َك��ِس��َرا اْل��ِب��ي��ِض َج��يْ��ُش َف��أَْدبَ��َر َك��رَّْت َف��َراِزنَ��ٍة َم��ْع َوُرُخ��وٌخ بَ��يَ��اِذٌق
ُم��نْ��َف��ِط��َرا ��ْه��ِم ال��سَّ ِب��ذَاَك َق��ْل��ِب��ي َف��َص��اَر َل��َواِح��ِظ��َه��ا ِم��ْن ِب��َس��ْه��ٍم َرَم��تْ��ِن��ي َل��َق��ْد
ُم��ْق��تَ��ِم��َرا اْل��ِب��ي��َض اْل��ُج��يُ��وَش ِت��ْل��َك َف��اْخ��تَ��ْرُت َم��ًع��ا اْل��َع��ْس��َك��َريْ��ِن بَ��يْ��َن َوَخ��يَّ��َرتْ��ِن��َي
اْل��َح��َج��َرا أَنْ��ُق��ُل ِب��ِف��ْك��ِري تَ��َص��بَّ��ْر َق��اَل��ْت ِل��ي تَ��ْص��لُ��ُح اْل��ِب��ي��ُض ُج��يُ��وُش َه��ِذي َوُق��ْل��ُت
اْل��َوَط��َرا أَبْ��لُ��ُغ ِرَض��اَه��ا َع��ْن أَُك��ْن َوَل��ْم ِب��ِه َرِض��ي��ُت َرْه��ٍن َع��َل��ى َوَالَع��بَ��تْ��ِن��ي
اْل��َق��َم��َرا تُ��ْش��ِب��ُه ِف��تَ��اٍة ِوَص��اِل َع��َل��ى َح��َزنِ��ي َويَ��ا َش��ْوِق��ي َويَ��ا َق��ْل��ِب��ي َل��ْه��َف يَ��ا
ال��نَّ��َظ��َرا يَ��أَْل��ُف َوَل��ِك��ْن ُع��َق��اِري َع��َل��ى أََس��ٍف َوَال َك��الَّ ُح��َرٍق ِف��ي اْل��َق��ْل��ُب َم��ا
َوَج��َرى ِل��ي تَ��مَّ ِف��ي��َم��ا ال��دَّْه��َر أَُع��اِت��ُب َوَج��ٍل َع��َل��ى َم��بْ��ُه��وتً��ا َح��يْ��َراَن َوِص��ْرُت
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َس��ِك��َرا إِذَا يَ��ْص��ُح��و َق��ْد اْل��َخ��ْم��ِر َش��اِرُب َه��ْل َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت َم��بْ��ُه��وتً��ا َل��َك َف��َم��ا َق��اَل��ْت
اْل��َح��َج��َرا يُ��ْش��ِب��ُه ُف��َؤاٌد ِم��نْ��َه��ا َالَن إِْن ِب��َق��اَم��ِت��َه��ا َع��ْق��ِل��ي َس��َل��بَ��ْت إِنْ��ِس��يَّ��ٌة
َح��ذََرا َوَال َخ��ْوًف��ا َوَال ال��رََّه��اِن َع��َل��ى أَْم��لُ��ُك��َه��ا اْل��يَ��ْوَم َوُق��ْل��ُت نَ��ْف��ِس��ي أَْط��َم��ْع��ُت
ُم��ْف��تَ��ِق��َرا اْل��َح��اَل��يْ��ِن َع��َل��ى بَ��ِق��ي��ُت َح��تَّ��ى تَ��َواُص��ِل��َه��ا ِف��ي َق��ْل��ِب��ي يَ��ْط��َم��ُع َزاَل َال
ُم��نْ��َح��ِدَرا اْل��َوْج��ِد ِب��َح��اِر ِف��ي َغ��َدا َوَل��ْو ِب��ِه أََض��رَّ ِع��ْش��ٍق َع��ْن ��بُّ ال��صَّ يَ��ْرِج��ُع َه��ْل
َوَط��َرا َق��َض��ى َم��ا َوَوْج��ٍد َش��ْوٍق أَِس��ي��َر يُ��َق��لِّ��بُ��ُه َم��اٌل َال اْل��َع��بْ��ُد َف��أَْص��بَ��َح

له: وقالت لسانه، فصاحة من بَْت تعجَّ األبيات هذه املواصف زين سمَعْت فلما
أفنيَت فقد سبيلك، حال إىل وامِض عقلك إىل وارجْع الجنون، هذا عنك دَْع مرسور، يا
لك توصِّ الجهات من جهة لك وليس غرضك، تحصل ولم الشطرنج لعب يف وعقاَرك ماَلَك
ما كلُّ ولِك يشءٍ أيَّ اطلبي سيدتي، يا لها: وقال املواصف زين إىل مرسور فالتَفَت إليه.
يشء معك بقي ما مرسور، يا فقالت: يَديِْك. بني وأحرضه إليك به أجيء فإني تطلبينه،
الرجال. تساعدني املال من يشء عندي يكن لم إذا اآلمال، منتهى يا لها: فقال املال! من
ومهما وأصحابًا، قرائب يل إنَّ لها: فقال مستعطيًا؟ يصري يعطي الذي هل له: فقالت
من أواٍن وأربعَة األدفر، املسك من نوافح أربَع منك أريد له: فقاَلْت إياه. يعطوني طلبته
امللوكي الديباج من حلة وأربعمائة دينار، آالف وأربعة العنرب، من أرطال وأربعة الغالية،
هنيِّ عيلَّ هذا لها: فقال الوصال. لك أبحث األمر، بذلك تأتي مرسور يا كنَت فإْن املزركش،
فأرسلت منه، طلبَتْه الذي بذلك ليأتيها عندها من خرج مرسوًرا إن ثم األقمار. مخجلة يا
يف يميش هو فبينما لها، ذكرهم الذين الناس عند قدره تنظر حتى الجارية هبوَب خلفه
لها: فقال لحَقتْه، أْن إىل فوقف بُْعٍد، عىل هبوَب فرأى التفاتة، منه الحت إذ املدينة شوارع
وأخربته وكذا. كذا أجل من خلفك أرسَلتْني سيدتي إن له: فقالت ذاهبة؟ أين إىل هبوب، يا
شيئًا تملك ال يدي إن هبوب يا وهللا فقال: آِخره. إىل أوله من املواصف زين لها قالته بما
يف وامَلْطل صاحبُه، به يَِفي ال وعٍد من َكْم فقال: وعْدتَها؟ يشء فألي له: قالت املال. من
عينًا، وقرَّ نفًسا ِطْب مرسور، يا له: قالت منه ذلك هبوب سمعت فلما منه. بدَّ ال الحب

بها. اتصالك يف سببًا ألكونن وهللا
شديًدا بكاءً فبَكْت سيدتها، إىل وصَلْت أن إىل ماشيًة زالت وما ومشت، تركته إنها ثم
ال سيدتها: لها فقالت الناس. عند محرتم املقدار كبري رجل إنه وهللا سيدتي، يا لها: وقالت
يجد ولم ماله، أخذنا ألننا رحيًما قلبًا عندنا وجد ما الرجل هذا إن تعاىل، هللا قضاء يف حيلَة
لها فقالت األمر. يشيع أن أخاف مراده إىل ملُت وإْن الوصال، يف شفقة وال مودة عندنا
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٨٤٨ الليلة كانت فلما

سكوب، وجاريتك أنا إال عندك ما ولكن ماله، وأخذ حاله علينا سهل ما سيدتي، يا هبوب:
فقال األرض، إىل برأسها أطرَقْت ذلك فعند جواريك؟ ونحن فيِك منَّا يتكلَّم أن يقدر فَمن
أحًدا يسأل تدعيه وال عليه، وتُنِعمي خلفه ترسيل أن عندنا الرأي سيدتي، يا الجواري: لها
إليه وكتبَْت وقرطاٍس، بدواٍة ودَعْت الجواري، كالَم فقبلت السؤال! أَمرَّ فما اللئام، من

األبيات: هذه

ِب��اْل��ِف��ْع��ِل َف��ْل��تَ��أِْت ال��لَّ��يْ��ِل ُج��نْ��ُح اْس��َودَّ إِذَا َم��ْط��ِل ِب��َال َف��ابْ��ِش��ْر َم��ْس��ُروُر يَ��ا اْل��َوْص��ُل َدنَ��ا
َع��ْق��ِل��ي ِل��ي ُردَّ َوَق��ْد ُس��ْك��ِري ِف��ي ُك��نْ��ُت َف��َق��ْد َف��تً��ى يَ��ا اْل��َم��اِل ِف��ي اْألَنْ��ذَاَل تَ��ْس��أَِل َوَال
َوْص��ِل��ي َف��ْوِق��ِه ِم��ْن َم��ْس��ُروُر يَ��ا َوِزْدتُ��َك َج��ِم��ي��ُع��ُه َع��َل��يْ��َك َم��ْرُدوٌد َف��َم��الُ��َك
َع��ْدِل ِب��َال َج��َف��اَك َم��ْح��بُ��وٍب َج��ْوِر َع��َل��ى َح��َالَوٌة َوِف��ي��َك َص��بْ��ٍر ذُو ِألَنَّ��َك
أَْه��ِل��ي ِب��نَ��ا َف��يَ��ْدِري إِْه��َم��اًال تُ��ْع��ِط َوَال اْل��َه��نَ��ا َوَل��َك َوْص��َل��نَ��ا ِل��تَ��ْغ��نَ��ْم َف��بَ��اِدْر
اْل��بَ��ْع��ِل َغ��يْ��بَ��ِة ِف��ي اْل��َوْص��ِل ِث��َم��اِر ِم��ْن َوُك��ْل ُم��بْ��ِط��ٍئ َغ��يْ��َر ُم��ْس��ِرًع��ا إَِل��يْ��نَ��ا َه��لُ��مَّ

مرسور، إىل به ومَضْت فأخذته هبوب، لجاريتها وأعَطتْه الكتاَب طَوِت إنها ثم
الشاعر: قول وينشد يبكي فوجَدتْه

َل��ْوَع��ِت��ي َف��ْرِط ِم��ْن اْألَْك��بَ��اَد َف��َف��تَّ��َت اْل��َج��َوى ِم��َن نَ��ِس��ي��ٌم َق��ْل��ِب��ي َع��َل��ى َوَه��بَّ
َع��بْ��َرتِ��ي تَ��َزايُ��ِد ِف��ي ُج��ُف��ونِ��ي َوَف��اَض��ْت أَِح��بَّ��ِت��ي بُ��ْع��ِد بَ��ْع��َد َوْج��ِدي َزاَد َل��َق��ْد
ِب��ُس��ْرَع��ِة َالنَ��ْت ��ْخ��ِر َوال��صَّ اْل��َح��َص��ى ِل��ُص��مِّ ِب��ِه أَبُ��ْح إِْن َم��ا اْألَْوَه��اِم ِم��َن َوِع��نْ��ِدي
بُ��ْغ��يَ��ِت��ي نَ��يْ��ِل ِم��ْن أَْرُج��وُه ِب��َم��ا َوأَْح��َظ��ى يَ��ُس��رُّنِ��ي َم��ا أََرى َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أََال
َخ��لَّ��ِت��ي اْل��َق��ْل��َب َداَخ��َل ��ا ِم��مَّ ُ َوأَبْ��َرأ َه��ْج��ِرَه��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن ��دِّ ال��صَّ َل��يَ��اِل��ي َوتُ��ْط��َوى

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

وهو األشعار ينشد صار الهيام، به زاد ملا مرسوًرا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
عليه فطرَقْت هبوب سمعته إذ ويردِّدها؛ األبيات بتلك يرتنَّم هو فبينما الشوق، غاية يف
وراءك ما هبوب، يا لها: وقال وقرأه فأخذه الكتاب، وناوَلتْه فدخَلْت لها وفتح فقام الباب،
وأنت الجواب، ردِّ عن يُغِني ما الكتاب هذا يف إن سيدي، يا فقالت: سيدتك؟ أخبار من

البيتني: هذين وأنشد شديًدا فرًحا مرسور ففرح األلباب. ذوي من

أَُص��ونُ��ُه اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي أَنِّ��ي َوُس��ِرْرُت َم��ْض��ُم��ونُ��ُه َف��َس��رَّنَ��ا اْل��ِك��تَ��اُب َوَرَد
َم��ْك��نُ��ونُ��ُه اْل��َه��َوى ُدرُّ َف��َك��أَنَّ��َم��ا َق��بَّ��ْل��تُ��ُه ِع��نْ��َدَم��ا َش��ْوًق��ا َواْزَدْدُت

فلما املواصف، زين إىل به وأتَْت فأخذته لهبوب، وأعطاه لها جوابًا كتابًا كتب إنه ثم
له مساِعدًة وصارت وكرمه، أوصافه وتذكر محاسنه، لها ترشح صارت به إليها وصَلْت
إلينا. الوصول عن أبطأ إنه هبوب، يا املواصف: زين لها فقالت بها، شْمِله َجْمع عىل
الباب، وطرق أقبََل قد به وإذا كالمها تستتم فلم رسيًعا. سيأتي إنه هبوب: لها فقالت
وأجلسته به بَْت ورحَّ عليه فسلََّمْت املواصف، زين سيدتها عند وأجلَستْه وأخذَتْه له ففتَحْت
هبوب فقامت يكون. ما أحسن من بدلًة له هاِت هبوب: لجاريتها قالت ثم جانبها، إىل
أفخر من أيًضا بدلة نفسها عىل وأفرغت عليه، وأفرغتها فأخذتها مذهبة، ببدلة وأتَْت
من عصابًة السبيكة عىل وربطت الرطب، اللؤلؤ من سبيكًة رأسها عىل ووضعت املالبس،
ووضعت سالفتني، العصابة تحت من وأرَخْت واليواقيت، والجوهر بالدر مكلَّلة الديباج
الداجي، الليل كأنه َشْعرها وأرَخْت اج، الوهَّ بالذهب مرقومة حمراء ياقوتة سالفة كل يف
من يحفظك هللا هبوب: جاريتها لها فقالت والعنرب، باملسك وتعطََّرْت بالعود َرْت وتبخَّ



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

شعرها بديع من الجارية فأنشدت وتتعطَّف، خطواتها يف وتتبخرت تميش فصاَرْت العني.
األبيات: هذه

َل��َح��َظ��اِت��َه��ا ِم��ْن ��اِق اْل��ُع��شَّ َع��َل��ى َوَس��َط��ْت َخ��َط��َواِت��َه��ا ِم��ْن اْل��بَ��اِن ُغ��ُص��وُن َخ��ِج��َل��ْت
َوَف��َراِت��َه��ا ُدَج��ى ِف��ي تُ��ْش��ِرُق ��ْم��ِس َك��ال��شَّ َش��ْع��ِرَه��ا َغ��يَ��اِه��ِب ِف��ي تَ��بَ��دَّى َق��َم��ٌر
ِب��َح��يَ��اِت��َه��ا َح��اِل��ًف��ا ِف��ي��َه��ا َويَ��ُم��وُت ِب��ُح��ْس��ِن��َه��ا تَ��ِل��ي��ِه بَ��اتَ��ْت ِل��َم��ْن ُط��وبَ��ى

رآها فلما املشهور، كالبدر وهي مرسور عىل أقبََلْت إنها ثم املواصف، زين فشَكَرتْها
من هي وإنما إنسية هي فما ظني، صدقني إْن وقال: قدَميْه، عىل قائًما نهض مرسور
هذه املائدة أطراف عىل مكتوب وإذا فحرضت، باملائدة دَعْت إنها ثم الجنة. عرائس

األبيات:

َوال��طَّ��يَ��اِه��ي��ِج اْل��َق��َاليَ��ا ِب��نَ��ْوِع َولُ��ذْ ��َك��اِري��ِج ال��سَّ َربْ��ِع ِف��ي ِب��اْل��َم��َالِع��ِق ُع��ْج
َواْل��َف��َراِري��ِج … اْل��ِف��َراِخ َم��َع أَْع��َش��ُق��َه��ا ِزْل��ُت َم��ا … َع��َل��يْ��ِه
��َك��اِري��ِج ال��سَّ َخ��لِّ ِف��ي يُ��ْغ��َم��ُس َواْل��بَ��ْق��ُل ِب��ُح��ْم��َرتِ��ِه يَ��ْزُه��و الَّ��ِذي اْل��َك��بَ��اِب َدرُّ ِل��ل��ِه
َم��اِل��ي��ِج ال��دَّ َح��دِّ إَِل��ى اْل��ُك��ُف��وُف ِف��ي��ِه َغ��َدْت اْل��َح��ِل��ي��ِب ِب��أَْل��بَ��اِن اْألَُرزُّ ِن��ْع��َم
ال��تَّ��َواِري��ِج ُخ��بْ��ِز ِم��ْن َرِغ��ي��َف��يْ��ِن َل��َدى َس��َم��ٍك ِم��ْن َل��ْونَ��يْ��ِن َع��َل��ى َق��ْل��ِب��ي َل��ْه��َف يَ��ا

امُلَدام، ُسْفرة وقدَّموا الطعام ُسْفرة وُرِفعت وطربوا، وتلذَّذوا ورشبوا أكلوا إنهم ثم
أنا َمن يا وقال: مرسور الكأَس ومأل األنفاس، لهم وطابت والطاس، الكأس بينهم ودار

األبيات: هذه بإنشاد يرتنَّم صار ثم سيدتي. وهي عبدها

ِب��َج��َم��اِل��َه��ا أَْش��َرَق��ْت َف��تَ��اٍة ِب��ُح��ْس��ِن ِل��ُم��َالِل��َه��ا تَ��ِم��ْل إِْن ِل��َع��يْ��ِن��ي َع��ِج��بْ��ُت
ِخ��َص��اِل��َه��ا َوُح��ْس��ِن َم��َع��اِن��ي��َه��ا ِل��لُ��ْط��ِف ُم��َش��اِب��ٍه ِم��ْن َع��ْص��ِرَه��ا ِف��ي َل��َه��ا َوَل��يْ��َس
ِب��اْع��ِت��َداِل��َه��ا ُح��لَّ��ٍة ِف��ي َخ��َط��َرْت إِذَا َق��َواِم��َه��ا ِل��ي��َن اْل��بَ��اِن ُغ��ْص��ُن َويَ��ْح��ُس��ُد
ِه��َالِل��َه��ا َض��ْوءَ ال��نُّ��وِر ِف��ي َح��َك��ى َوَف��ْرٍق ال��دَُّج��ى ِف��ي اْل��بَ��ْدَر يُ��ْخ��ِج��ُل ُم��ِن��ي��ٍر ِب��َوْج��ٍه
َوِج��بَ��اِل��َه��ا َس��ْه��ِل��َه��ا ِف��ي يُ��َرى نَ��ِس��ي��ًم��ا نَ��ْش��ُرَه��ا يَ��ْع��بَ��ُق اْألَْرِض ِف��ي َخ��َط��َرْت إِذَا

خبزنا أكل وقد بدينه َك تمسَّ َمن كلُّ مرسور، يا قالت: شعره من مرسور فرغ فلما
أخذناه ما وجميع أمالكك عليك أرد وأنا األمور، هذه عنك فخلِّ علينا، ه حقُّ وَجَب وملحنا،
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بيني التي اليمني يف غدرت كنت وإْن تذكرينه، مما ِحلٍّ يف أنِت سيدتي، يا فقال: منك.
السن صغرية أنِت سيدتي، يا هبوب: جاريتها لها فقالت مسلًما. وأصري أروح فأنا وبينك
وتَْجربي أمري يف تطيعيني لم فإْن العظيم، باهلل عندك أستشفع وأنا كثريًا، وتعرفني
قومي تريدينه، ما إال يكون ال هبوب، يا لها: فقالت الدار. يف عندك الليلَة أنام ال خاطري،
بأحسن وعطََّرتْه وزيَّنَتْه مجلًسا َدْت وجدَّ هبوب الجاريُة فنهَضِت آَخر. مجلًسا لنا ِدي جدِّ
والطاس، الكأس بينهم ودار امُلَدام، وأحَرضِت الطعاَم َزِت وجهَّ وتختار، تحب كما العطر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك األنفاس. منهم وطابت
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مجلس بتجديد هبوب جاريتها أمَرْت ملا املواصف زين أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األنفاس، منهم وطابت والطاس، الكأس بينهم ودار وامُلدام، الطعام َدِت وجدَّ قامت األنس،
تعاني، لحبِّنا كنَت فإن والتداني، اللقاء أواُن آَن قد مرسور، يا املواصف: زين فقالت

القصيدة: هذه مرسور فأنَشَد املعاني. بديَع شعًرا لنا فأنِشْد

تَ��َص��رََّم��ا اْل��ِف��َراِق ِف��ي ِوَص��اٍل ِب��َح��بْ��ِل تَ��َض��رََّم��ا َل��ِه��ي��ٌب َق��ْل��ِب��ي َوِف��ي أُِس��ْرُت
��َم��ا تَ��نَ��عَّ ِب��َخ��دٍّ َع��ْق��ِل��ي َس��َل��بَ��ْت َوَق��ْد َق��َواُم��َه��ا َق��ْل��ِب��ي َق��دَّ َف��تَ��اًة أُِح��بُّ
��َم��ا تَ��بَ��سَّ ِح��ي��َن اْل��بَ��ْرَق يُ��َح��اِك��ي َوثَ��ْغ��ٌر أَْح��َوُر َوال��طَّ��ْرُف اْل��َم��ْق��ُروُن اْل��َح��اِج��ُب َل��َه��ا
ِع��نْ��َدَم��ا َه��اِت��ي��َك ُح��بِّ ِف��ي َح��َك��ى َوَدْم��ِع��ي َوأَْربَ��ٌع َع��ْش��ٌر اْل��ُع��ْم��ِر ِس��ِن��ي��َن ِم��ْن َل��َه��ا
��َم��ا ال��سَّ أُُف��ِق ِف��ي اْل��بَ��ْدَر يَ��ُف��وُق ِب��َوْج��ٍه َوَرْوَض��ٍة نَ��ْه��ٍر بَ��يْ��َن َم��ا َف��َع��ايَ��نْ��تُ��َه��ا
اْل��ِح��َم��ى َس��اِك��َن يَ��ا ال��ل��ِه َس��َالُم َوُق��ْل��ُت َم��َه��ابَ��ًة اْألَِس��ي��ِر ِش��بْ��َه َل��َه��ا َوَق��ْف��ُت
تَ��نَ��ظَّ��َم��ا ُدرٍّ ِم��ثْ��ِل َح��ِدي��ٍث ِب��لُ��ْط��ِف َرْغ��بَ��ًة ذَِل��َك ِع��نْ��َد َس��َالِم��ي َف��َردَّْت
��َم��ا ُم��َص��مَّ ِم��نْ��َه��ا اْل��َق��ْل��ُب َوَص��اَر َم��َراِم��ي ��َق��ْت تَ��َح��قَّ َل��َديْ��َه��ا َق��ْولِ��ي َرأَْت َوِح��ي��َن
ال��تَّ��َل��وَُّم��ا ��بِّ ال��صَّ َع��ِن ��ي ُك��فِّ َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت َج��َه��اَل��ٌة اْل��َك��َالُم َه��ذَا أََم��ا َوَق��اَل��ْت
ُم��تَ��يَّ��َم��ا َوِم��ثْ��ِل��ي َم��ْع��ُش��وٌق َف��ِم��ثْ��لُ��ِك َه��يِّ��ٌن َف��اْل��َخ��ْط��ُب اْل��يَ��ْوَم تَ��ْق��بَ��ِل��ي��ِن��ي َف��ِإْن
��َم��ا َوال��سَّ اْألَْرِض َخ��اِل��ِق َوَربِّ َوَق��اَل��ْت ��َم��ْت تَ��بَ��سَّ اْل��َم��َراَم ��نَ��ِت تَ��يَ��قَّ ��ا َف��َل��مَّ
ُم��َالِزَم��ا ِل��ل��نَّ��َص��اَرى إِالَّ أَنْ��َت َوَم��ا ِدي��نُ��َه��ا ال��تَّ��َه��وُِّد أَْق��َس��ى يَ��ُه��وِديَّ��ٌة
نَ��اِدَم��ا أَْص��بَ��َح اْل��ِف��ْع��َل َه��ذَا َراَم َف��َم��ْن ِب��ِم��لَّ��ِت��ي َوَل��ْس��َت َوْص��ِل��ي تَ��َرى َف��َك��يْ��َف
ُم��َك��لَّ��َم��ا ِب��ال��َم��َالِم ِم��ثْ��ِل��ي ِل��تُ��ْص��ِب��َح اْل��َه��َوى ِف��ي ُح��لَّ َه��ْل ِب��ال��دِّي��نَ��يْ��ِن أَتَ��ْل��َع��ُب
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ُم��ْج��ِرَم��ا َوِدي��ِن��َك ِدي��ِن��ي َع��َل��ى َوتَ��بْ��َق��ى ُوْج��َه��ٍة ُك��لِّ ِف��ي اْألْم��ِر ِب��َه��ذَا َوتَ��ْم��ِض��ي
ُم��َح��رََّم��ا َع��َل��يْ��َك َوْص��ِل��ي ِس��َوى َوَص��يِّ��ْر َم��َح��بَّ��ًة تَ��َه��وَّْد تَ��ْه��َواِن��ي ُك��نْ��َت َف��ِإْن
َوتَ��ْك��تُ��َم��ا َه��َواَك ِف��ي ِس��رِّي ِل��تَ��ْح��َف��َظ ��ًق��ا ُم��َح��قَّ َق��ْوًال ِب��اْإلِنْ��ِج��ي��ِل َوتَ��ْح��ِل��ُف
َم��ا تَ��َق��دَّ َق��ْد الَّ��ِذي اْل��َع��ْه��ِد َع��َل��ى ِب��أَنِّ��ي َص��اِدٍق أَيْ��َم��اَن ِب��ال��تَّ��ْوَراِة َوأَْح��ِل��ُف
ُم��َع��ظَّ��َم��ا يَ��ِم��ي��نً��ا ِم��ثْ��ِل��ي َوَح��لَّ��ْف��تُ��َه��ا َوَم��ذَْه��ِب��ي َوَش��ْرِع��ي ِدي��ِن��ي َع��َل��ى َح��َل��ْف��ُت
اْل��ِح��َم��ى ِف��ي اْل��َم��َواِص��ِف َزيْ��ُن أَنَ��ا َف��َق��اَل��ْت اْل��ُم��نَ��ى َغ��ايَ��َة يَ��ا اْإلِْس��ُم َم��ا َل��َه��ا َوُق��ْل��ُت
اْل��ُم��تَ��يَّ��َم��ا َف��ِع��ي��ِن��ي َم��ْش��ُغ��وٌف ِب��ُح��بِّ��ِك إِنَّ��ِن��ي اْل��َم��َواِص��ِف َزيْ��َن يَ��ا َف��نَ��اَديْ��ُت
ُم��ْغ��َرَم��ا اْل��َح��اِل َس��يِّ��ئَ َك��ِئ��ي��بً��ا َف��ِص��ْرُت َج��َم��اَل��َه��ا ال��لِّ��ثَ��اِم تَ��ْح��ِت ِم��ْن َوَع��ايَ��نْ��ُت
تَ��َح��كَّ��َم��ا اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي َغ��َراٍم َك��ِث��ي��َر َش��اِك��يً��ا أَْخ��َض��ُع ��تْ��ِر ال��سِّ تَ��ْح��َت ِزْل��ُت َف��َم��ا
��َم��ا ُم��تَ��بَ��سِّ َض��اِح��ًك��ا َوْج��ًه��ا ِل��َي َج��َل��ْت تَ��َولُّ��ِه��ي َوَف��ْرَط َح��اِل��ي َرأَْت ��ا َف��َل��مَّ
َوِم��ْع��َص��َم��ا ِج��ي��ًدا اْل��ِم��ْس��ِك ِع��ْط��ِر نَ��واِف��ُح وََع��طَّ��َرْت اْل��ِوَص��اِل ِري��ُح َل��نَ��ا َوَه��بَّ
َوَم��بْ��ِس��َم��ا َرِح��ي��ًق��ا ِف��ي��َه��ا ِم��ْن َوَق��بَّ��ْل��ُت ُك��لُّ��َه��ا اْألََم��اِك��ُن ِم��نْ��َه��ا َع��بَ��َق��ْت َوَق��ْد
ُم��َح��رََّم��ا َق��بْ��ُل َك��اَن َوْص��ًال َوَح��لَّ��ْل��ُت َغ��َالِئ��َل تَ��ْح��َت اْل��بَ��اِن َك��ُغ��ْص��ِن َوَم��اَل��ْت
ال��لَّ��َم��ى ِم��َن َواْرتِ��َش��اٍف َوَل��ثْ��ٍم ِب��َض��مٍّ َس��ِم��ي��ُرنَ��ا َواْل��ُق��َم��يْ��ُر َج��ِم��ي��ًع��ا نَ��ِع��ْم��نَ��ا
��َم��ا تَ��تَ��نَ��عَّ َك��ْي ِم��نْ��َك َق��ِري��بً��ا يَ��ُك��وُن تُ��ِح��بُّ��ُه َم��ْن ِس��َوى نْ��يَ��ا ال��دُّ ِزي��نَ��ُة َوَم��ا
��َم��ا ال��سَّ َق��َم��َر َف��اِئ��ٍق َج��ِم��ي��ٍل بَ��َوْج��ٍه َوَودََّع��ْت َق��اَم��ْت ��بْ��ُح ال��صُّ تَ��َج��لَّ��ى ��ا َف��َل��مَّ
ُم��نَ��ظَّ��َم��ا ُدرٍّا يْ��ِن اْل��َخ��دَّ َع��َل��ى َوَدْم��ِع��ي َوَدْم��ُع��َه��ا اْل��َوَداِع ِع��نْ��َد أَنْ��َش��َدْت َوَق��ْد
اْل��ُم��َع��ظَّ��َم��ا َواْل��يَ��ِم��ي��َن ال��لَّ��يَ��اِل��ي َوُح��ْس��َن َق��َط��ْع��تُ��َه��ا ُع��ُه��وًدا أَنْ��َس��ى َم��ا أَنْ��َس َف��ِإْن

َمن عاش وال معانيك! أحسن ما مرسور، يا وقالت: املواصف زين طربت ذلك فعند
وقبَّلها، وعانََقها واحتَضنَها عندها فدخل بمرسور، ودَعْت املقصورة دخلت ثم يُعاِديك.
زين له قالت ذلك فعند الوصال، ِطيِب من نال بما وفرح محاٌل، أنه ظنَّ ما منها وبلغ
ردَّْت إنها ثم أحبابًا. رصنا قد ألننا لك؛ حالل علينا حرام مالك إن مرسور، يا املواصف:
إليها تأتي روضة من لك هل مرسور، يا له: وقالت األموال، من أخذته ما جميَع عليه
وأمر منزله إىل مىض ثم نظري. لها ليس روضة يل سيدتي، يا نعم قال: عليها؟ ونتفرج
دعاها إنه ثم عظيمة، وصحبة حسنًا مجلًسا يهيِّنئ وأن فاخًرا، طعاًما يصنْعَن أن جواريه
الكأس بينهم ودار وطربوا، وتلذَّذوا ورشبوا فأكلوا وجواريها هي فحرضت منزله، إىل
خطر إنه مرسور، يا له: فقالت بحبيبه، حبيب كل وخال األنفاس، منهم وطابت والطاس،
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وأصلَحْت بيدها العود فأخذت قوليه. لها: فقال العود. عىل أقوله أن أريد رقيق شعر ببايل
األبيات: هذه تقول وأنشدت النغمات، نت وحسَّ أوتاره وحرََّكْت شأنه

اْألَْس��َح��اِر َل��َدى َل��نَ��ا ��بُ��وُح ال��صَّ َوَص��َف��ا اْألَْوتَ��اِر ِم��َن َط��َرٌب ِب��ي َم��اَل َق��ْد
اْألَْس��تَ��اِر بَ��تَ��َه��تُّ��ِك اْل��َه��َوى َف��بَ��َدا ُم��تَ��يَّ��ٍم ُف��َؤاِد َع��ْن يَ��ْك��ِش��ُف َواْل��ُح��بُّ
اْألَْق��َم��اِر يَ��ِد ِف��ي تُ��ْج��َل��ى ��ْم��ِس َك��ال��شَّ ِص��َف��اِت��َه��ا ِب��ُح��ْس��ِن ��ْت َرقَّ َخ��ْم��َرٍة َم��ْع
اْألَْك��َداِر َش��اِئ��َب ِب��َص��ْف��ٍو تَ��ْم��ُح��و ِب��ُس��ُروِرَه��ا َل��نَ��ا َج��اءَْت َل��يْ��َل��ٍة ِف��ي

بفواكه ومتِّْعنا أشعارك، من شيئًا أنِشْدنا مرسور، يا له: قالت شعرها من فرغت فلما
البيتني: هذين فأنَشَد أثمارك.

َم��َق��اِم��نَ��ا ِريَ��اِض ِف��ي ُع��وٍد َونَ��ْغ��َم��َة ُم��َداَم��ًة يُ��ِدي��ُر بَ��ْدٍر َع��َل��ى َط��ِربْ��نَ��ا
اْل��ُم��نَ��ى َغ��ايَ��ُة أَنْ��َح��اِئ��َه��ا َوِف��ي ُس��َح��يْ��ًرا ُغ��ُص��ونُ��َه��ا َوَم��اَل��ْت َق��َم��اِري��َه��ا َوَغ��نَّ��ْت

كنَت إْن لنا، وَقَع فيما شعًرا لنا أنِشْد املواصف: زين له قالت شعره، من فرغ فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بحبنا. مشغوًال
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بحبنا مشغوًال كنَت إن ملرسور: قالت املواصف زين أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
القصيدة: هذه وأنَشَد وكرامة. حبٍّا فقال: لنا. وَقَع فيما شعًرا لنا فأنِشْد

اْل��َغ��َزاِل َه��ذَا ُح��بِّ ِف��ي ِل��ي َج��َرى َم��ا َواْس��تَ��ِم��ْع ِق��ْف
ِل��ي َغ��َزا َق��ْد َوَل��ْح��ِظ��ِه ِب��نَ��بْ��ٍل َرَم��اِن��ي ِري��ٌم
اْح��ِت��يَ��اِل��ي َض��اَق اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوإِنِّ��ي ِع��ْش��ًق��ا ُف��ِت��نْ��ُت
ِب��ال��نِّ��َص��اِل َم��ْح��ُج��وبَ��ٌة َدَالٍل ذَاَت َه��ِوي��ُت
اْع��ِت��َداِل ذُو َوَق��دَُّه��ا َرْوٍض َوْس��َط أَبْ��َص��ْرتُ��َه��ا
ِل��َم��َق��اِل��ي َص��َغ��ْت ��ا َل��مَّ َس��َالًم��ا َق��اَل��ْت َس��لَّ��ْم��ُت
َج��َم��اِل��ي ِوَف��اَق اْس��ِم��ي َق��اَل��ْت اْإلِْس��ُم َم��ا َس��أَْل��ُت
ِل��َح��اِل��ي ��ي ِرقِّ َف��ُق��ْل��ُت اْل��َم��َواِص��ْف َزيْ��َن ��ي��ُت ُس��مِّ
ِم��ثَ��اِل��ي َص��بٌّ َه��يْ��َه��اَت َغ��َراًم��ا ِع��نْ��ِدي َف��ِإنَّ
ِوَص��اِل��ي ِف��ي َوَط��اِم��ًع��ا تَ��ْه��َوى ُك��نْ��َت َف��ِإْن َق��اَل��ْت
نَ��َواِل ُك��لَّ يَ��ُف��وُق َج��ِزي��ًال َم��اًال أُِري��ُد
َغ��َواِل اْل��َح��ِري��ِر ِم��َن ِث��يَ��ابً��ا ِم��نْ��َك أُِري��ُد
ِوَص��اِل��ي َل��يْ��ِل ِب��َرْس��ِم ِم��ْس��ٍك ِق��نْ��َط��اِر َوُربْ��َع
اْل��َغ��اِل��ي ال��نَّ��ِف��ي��ِس ِم��َن وََع��ِق��ي��ًق��ا َولُ��ْؤلُ��ًؤا
اْل��َح��اِل��ي اْل��ُح��ِل��يِّ ِم��َن َونُ��َض��اًرا ��ًة َوِف��ضَّ
اْش��ِت��َغ��اِل��ي َع��ِظ��ي��ِم َع��َل��ى َج��ِم��ي��ًال َص��بْ��ًرا أَْظ��َه��ْرُت
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ِه��َالِل ِذي َل��يْ��َل��ٍة ِف��ي ِب��َوْص��ٍل ِل��ي َف��أَنْ��َع��َم��ْت
ِل��ل��رَِّج��اِل يَ��ا أَُق��وُل ِف��ي��َه��ا اْل��َغ��يْ��ُر َالَم��ِن��ي إِْن
ال��لَّ��يَ��اِل��ي َل��ْوُن َوال��لَّ��ْوُن ِط��َواٌل ُش��ُع��وٌر َل��َه��ا
اْش��ِت��َع��اِل ِف��ي ال��لَّ��َظ��ى ِم��ثْ��ُل َوْرٌد ِف��ي��ِه َوَخ��دُّه��ا
َك��ال��نِّ��بَ��اِل َوَل��ْح��ُظ��َه��ا َس��يْ��ٌف ِف��ي��ِه َوَج��ْف��نُ��َه��ا
َك��ال��زَُّالِل َوِري��ُق��َه��ا َخ��ْم��ٌر ِف��ي��ِه َوثَ��ْغ��ُرَه��ا
ِل��ي ال��آلَّ ِن��َظ��اَم َح��َوى ُدرٍّ ِع��ْق��ُد َك��أَنَّ��ُه
َك��َم��اِل ِف��ي َم��ِل��ي��َح��ٌة َظ��بْ��ٍي ِج��ي��ُد َوِج��ي��ُدَه��ا
َك��اْل��ِق��َالِل��ي َونَ��ْه��ُدَه��ا َك��ُرَخ��اٍم َوَص��ْدُرَه��ا
ِب��اْل��َغ��َواِل��ي ُم��َع��طَّ��ٌر َط��يٌّ ِف��ي��ِه َوبَ��ْط��نُ��َه��ا
آَم��اِل��ي انْ��تَ��َه��ْت َل��ُه َش��ْيءٌ ذَِل��َك َوتَ��ْح��َت
َم��َواِل��ي يَ��ا ُم��َك��ْل��ثَ��ٌم َوَس��ِم��ي��ٌن ُم��َربَّ��ٌب
َح��اِل��ي أَْع��ِرُض َع��َل��يْ��ِه ِم��ْل��ٍك تَ��ْخ��ُت َك��أَنَّ��ُه
ِب��تَ��َع��اِل م��َص��اِط��بً��ا تَ��ْل��َق��ى اْل��َع��ُم��وَديْ��ِن بَ��يْ��َن
ال��رَِّج��اِل ُع��ُق��وَل يُ��ْدِه��ي َوْص��ٌف ِف��ي��ِه َل��ِك��نَّ��ُه
َك��اْل��ِب��َغ��اِل َونُ��ْق��َرٌة ِك��بَ��اٌر ِش��َف��اٌه َل��ُه
َك��اْل��ِج��َم��اِل َوِم��ْش��َف��ٍر َع��يْ��ٍن ِب��ُح��ْم��َرِة يَ��بْ��ُدو
اْل��ِف��َع��اِل ِف��ي ��ٍة ِب��ِه��مَّ إَِل��يْ��ِه أَتَ��يْ��َت إِذَا
َوِح��َق��اِل��ي ِب��ُق��وٍَّة اْل��َم��َالِق��ي َح��رَّ تَ��ْل��َق��اُه
اْل��ِق��تَ��اِل َع��ْزِم َم��ْح��لُ��وِل ُش��َج��اٍع ُك��لَّ يَ��ُردُّ
ِم��َط��اِل ِف��ي ِب��ِل��ْح��يَ��ٍة تَ��ْل��تَ��ِق��ي��ِه َوتَ��اَرًة
َوَج��َم��اِل بَ��ْه��َج��ٍة ذُو َم��ِل��ي��ٌح َع��نْ��ُه يُ��نْ��ِب��ي��َك
اْل��َك��َم��اِل ِف��ي َم��ِل��ي��َح��ٍة اْل��َم��َواِص��ْف َزيْ��ِن َك��ِم��ثْ��ِل
َح��َالِل��ي َش��يْ��ئً��ا َونِ��ْل��ُت إَِل��يْ��َه��ا َل��يْ��ًال أَتَ��يْ��ُت
ال��لَّ��يَ��اِل��ي َج��ِم��ي��َع َف��اَق��ْت َم��َع��َه��ا ِب��تُّ َوَل��يْ��َل��ٍة
َك��اْل��ِه��َالِل َوَوْج��ُه��َه��ا َق��اَم��ْت ��بْ��ُح ال��صُّ أَتَ��ى ��ا َل��مَّ
اْل��َع��َواِل��ي ال��رَِّم��اِح َه��زَّ َق��َواًم��ا ِم��نْ��َه��ا تَ��ُه��زُّ
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ال��لَّ��يَ��اِل��ي تَ��ُع��وُد َم��تَ��ى َوَق��اَل��ْت َوَودََّع��تْ��ِن��ي
تَ��َع��اِل��ي أََرْدِت إِذَا َع��يْ��ِن��ي نُ��وَر يَ��ا َف��ُق��ْل��ُت

االنرشاح غاية لها وحصل عظيًما، طربًا القصيدة هذه من املواصف زين فطربَْت
حبٍّا فقال: االفتضاح. من خوًفا الرواح إال يَبَْق ولم الصباح، َدنَا قد مرسور، يا وقالت:
محله إىل ومىض منزلها، إىل أوَصَلها أن إىل بها وأتى قدَميْه عىل قائًما نهض ثم وكرامة.
هدية لها َ هيَّأ والح، بنوره وأضاء الصباح أصبح فلما محاسنها، يف متفكِّر وهو وباَت
وأهنئه، عيش أرغد يف وهما أيام مدة ذلك عىل وأقاَما عندها، وجلس إليها بها وأتى فاخرة،
عن إليها يصل أنه مضمونه زوجها، عند من كتاٌب األيام بعض يف عليها ورد إنه ثم
عيشنا، علينا َر تكدَّ إلينا وَصَل إْن ألنه أحياه؛ وال هللا سلََّمه ال نفسها: يف فقالت قريب،
فقالت العادة، عىل معها يتحدث جلس مرسور إليها أتى فلما منه. يئست كنُت ليتني يا
سفره من إلينا يصل أنه مضمونه زوجي، عند من كتاٌب علينا وَرَد قد مرسور، يا له:
ما أدري لسُت لها: فقال صرب؟ صاحبه عن منَّا ألحد وما العمل يكون فكيف قريٍب، عن
الِحيَل صاحبة النساء، أعقل من أنِت سيما وال زوجك، بأخالق وأدرى أخرب أنِت بل يكون،
أهل عىل غرية وله صعب، رجل إنه فقالت: الرجال. مثله عن تعجز بيشء تحتال التي
جانبه إىل واجلس عليه وسلِّم عليه فأقِدْم بقدومه وسمعت سفره من َقِدم إذا ولكن بيته،
مراًرا، عليه ْد وتردَّ عطارة، أنواع من شيئًا منه واشِرت عطَّار. رجل أنا أخي، يا له: وُقْل
مصادًفا. يكون به أحتال ما فلعل فيه، تخالفه فال به أمرك ومهما الكالَم، معه وأِطْل
فلما املحبة، نار قلبه يف اشتعلت وقد عندها من مرسور وخرج وطاعة. سمًعا لها: فقال
فرأى وجهها يف فنظر عليه، وسلََّمْت به بَْت ورحَّ بوصوله فرحت الدار إىل زوجها وصل
النساء، ِحيَل بعض فيه وعملت بالزعفران، وجهها غسلت وكانت االصفرار، لون فيه
له: وقالت والجواري، هي ساَفَر، ما وقت من مريضة أنها له فذكرت حالها، عن فسألها
بدمع وتبكي الفراق مشقة إليه تشكو وصارت غيابك. لطول عليك مشغولة قلوبنا إن
ما سيدي يا عليك فباهلل كله، الهمَّ هذا قلبي حمل ما رفيٌق، معك كان لو وتقول: مهراق،
والخاطر القلب مطمئنَة أكون أن ألجل أخبارك عني تقطع وال برفيق، إال تسافر بقيَت

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عليك.
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وال برفيق، إال تساِفْر ال لزوجها: قالت ملا املواصف زين أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
وكرامة، حبٍّا لها: قال عليك. والخاطر القلب مطمئنَة أكون أن ألجل أخبارك عني تقطْع
خرج إنه ثم تريدينه. ما إال يكون ما قلبي عىل وحياتِك سديد، ورأيِك رشيد، أمرِك إن وهللا
وإذا دكانه يف هو فبينما السوق، يف يبيع وجلس وفتحها دكانه إىل بضاعته من بيشء
ساعة، معه يتحدَّث ومكث يحيِّيه، وصار جانبه إىل وجلس عليه وسلََّم أقبََل قد بمرسور
أَعِطني له: وقال املواصف، زين زوج إىل ودفعه ذهبًا منه وأخَرَج وحلَّه كيًسا أخَرَج ثم
أعطاه ثم وطاعة. سمًعا له: فقال دكاني. يف ألبيعه العطارة أنواع من شيئًا الدنانري بهذه
أنا له: وقال املواصف زين زوج إليه فالتَفَت أياًما، عليه يرتدَّد مرسور وصار طلبه الذي
املتجر؛ يف أشاركه رجل مرادي اآلَخر أنا مرسور: له فقال املتجر. يف أشاركه رجل مرادي
إليه فالتَفَت ذهابه. عىل خائف وأنا عظيًما ماًال يل وخلف اليمن، بالد يف تاجًرا كان أبي ألن
وصديًقا وصاحبًا رفيًقا لك وأكون يل رفيًقا تكون أن لك هل له: وقال املواصف زين زوج
وكرامة. حبٍّا مرسور: له فقال والعطاء؟ واألخذ والرشاء البيع وأعلِّمك والحرض، السفر يف
املواصف زين زوجته إىل ودخل الدهليز، يف وأجلسه منزله إىل به وأتى أخذه إنه ثم
ففرَحْت حسنًة. ضيافًة لنا زي فجهِّ الضيافة، إىل ودعوتُه رفيًقا رافقُت إني لها: وقال
من حسنًا طعاًما وصنعت فاخرة وليمة َزْت فجهَّ مرسور، أنه وعرَفْت املواصف زين
املواصف زين زوج دار يف مرسور حرض فلما حيلتها. تدبري تمَّ حيث بمرسور، فرحتها
له: وقالت املواصف زين فغضبَْت آنستنا. له وقويل به بي ورحِّ إليه معي اخرجي قال:
فقال قدامه. أحرض ما قطًعا قطَّعتَني ولو باهلل، أعوذ أجنبي؟ غريب رجل قدام أتحرضني
أنا فقالت: أصحابًا؟ ونصري يهود ونحن نرصاني وهو منه تستحيني يشء ألي زوجها: لها
زوجها فَظنَّ أعرفه. وال قطُّ عيني نظَرتْه ما الذي األجنبي الرجل أحرضقدام أن أشتهي ما
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والَحَرض. َفر السَّ يف رفيًقا له يكون أن املواصف» «زين زوُج منه فطلب

وخرجت الطعام وأخذت وتلفلفت قامت حتى يعالجها يزل ولم قولها، يف صادقة أنها
إطراقه إىل الرجل فنظر مستٍح، كأنه األرض إىل رأسه فأطَرَق به؛ بَْت ورحَّ مرسور إىل
زين فجلست امُلدام، وقدَّموا الطعام رفعوا ثم كفايتهم، فأكلوا زاهد. هذا أن شك ال وقال:
إىل مرسور فانرصف النهار، مىض أن إىل وينظرها تنظره وصارت مرسور، قبال املواصف
صاحبه لطف يف متفكًِّرا صار فإنه املواصف زين زوج وأما النار، قلبه يف والتهبَْت منزله
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الدار يف عنده وكان كعادته، ليتعىشَّ طعاًما زوجته إليه َمْت قدَّ الليُل أقبََل فلما ُحْسنه. ويف
ذلك وكان رأسه، عىل ويرفرف معه ويأكل الطري ذلك إليه يأتي يأكل جلس إذا هزار، طري
مرسور غاب فحني الطعام، عىل جلس كلما عليه يرفرف فصار مرسوًرا ألف قد الطري
عنه. بُْعِده ويف الطري ذلك أمر يف متفكًِّرا فصار منه، يقرب ولم يعرفه لم صاحبه وحرض
إىل األمر ذلك واستمرَّ بمرسور، مشغوًال قلبها صار بل تَنَْم، لم فإنها املواصف زين وأما
عليها. فأنَكَر البال، مشغولة وهي عليها ونقد أمرها اليهودي ففهم ليلة، وثالث ليلة ثاني
مرسور بِذْكِر منامها يف تلهج زوجته فسمع الليل، نصف منامه من انتبه ليلة رابع ويف

أمره. وكتم عليها ذلك فأنكر حضنه، يف نائمة وهي
بمرسور وإذا جالس هو فبينما فيها، وجلس دكانه إىل ذهب الصباح أصبح فلما
مشتاق إني له: قال ثم أخي. يا مرحبًا وقال: السالم عليه فردَّ عليه، وسلََّم أقبََل قد
حتى منزيل إىل معي أخي يا ُقْم له: قال ثم زمانية، ساعة معه يتحدَّث وجلس إليك.
وأخرب اليهودي َم تقدَّ املنزل إىل وَصَال فلما وكرامة. حبٍّا مرسور: فقال املؤاخاة. نعقد
مجلًسا لنا هيِّئِي لها: وقال ويؤاخيه، وإياه هو يتَِّجر أن يريد وأنه مرسور، بقدوم زوجته
تحرضني ال عليك باهلل له: فقالت املؤاخاة. وتنظرين معنا تحرضين أنك بد وال حسنًا،
أن الجواري وأمر عنها فسَكَت قدامه. أحرض أن غرض يل فما الغريب، الرجل هذا قدام
يعرف ولم مرسور حجر يف فنزل الهزار، الطري استدعى إنه ثم والرشاب، الطعام تقدِّم
زوجته أن والحال مرسور. اسمي قال: اسمك؟ ما سيدي، يا له: قال ذلك فعند صاحبه؛
وتغمزه إليه تشري وهي فنظرها رأسه رفع ثم االسم. بهذا منامها يف تلهج الليل طول
عمي بأوالد أجيء حتى أمِهْلني سيدي، يا فقال: عليه، ْت تمَّ قد الحيلة أن فعرف بحاجبها،
من وخرج املواصف زين زوج فقام لك. بََدا ما افعل مرسور: له فقال املؤاخاة. يحرضون

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املجلس. وراء من وجاء الدار
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أجيء حتى أمِهْلني ملرسور: قال املواصف زين زوج أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ووقف، املجلس وراء من وجاء مىش إنه ثم وبينك. بيني املؤاخاة عقد ليحرضوا عمي بأوالد
وإذا ينظرانه، ال وهما منها ينظرهما وصار إليها فجاء عليهما، ترشف طاقة هناك وكان
فقالت الدار. خارج إىل قالت: سيدك؟ راح أين سكوب: لجاريتها قالت املواصف بزين
قالت تخربيني. أن بعد الباب يدق حتى له تفتحي وال بالحديد، ومكِّنيه الباَب أغلقي لها:
أخذَِت املواصف زين إن ثم حالهم، يعاِيُن وزوجها ذلك كل كذلك. وهو الجارية: لها
وقال اها وتلقَّ لها فقام مرسور، إىل وجاءت املسك وسحيق الورد بماء وطيَّبَتْه الكأس
تْه رشَّ ذلك وبعد ويسقيها، تسقيه وصارت الرشاب. هذا من أحىل ريقك إن وهللا لها:
ينظر وزوجها ذلك كل املجلس، يف روائحه فاحت حتى قدمه إىل فوقه من الورد بماء
ولحقه رآه، قد مما غيًظا قلبه امتأل وقد بينهما، الذي الحب شدة من ب ويتعجَّ إليهما
شدة من قويٍّا طرًقا فطرقه مغلًقا، فوَجَده الباب إىل فأتى عظيمًة؛ غريًة وغار الغضب
هللا ردَّه فال الباب، له افتحي فقالت: سيدي. جاء قد سيدتي، يا الجارية: فقالت غيظه،
هكذا فقالت: الباب؟ تغلقني لِك ما لها: فقال وفتحته، الباب إىل سكوب فمَضْت بسالمة.
ثم ذلك. يعجبني فإنه أحسنِت، فقال: نهاًرا. وال ليًال يُفتَح وال مغلًقا يزل لم غيابك، يف
يف املؤاخاة من َدْعنا مرسور، يا وقال: أمره كتم ولكنه يضحك، وهو مرسور عىل دخل
فعند تريد. ما افعل وطاعة، سمًعا فقال: اليوم. هذا غري آَخر يوم يف ونتآخى اليوم هذا
ما يدري وال أمره يف متفكًِّرا املواصف زين زوج وصار منزله، إىل مرسور مىض ذلك
والجواري أنَكَرني، الهزار حتى نفسه: يف وقال التكدير، غاية يف خاطره وصار يصنع،
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هذه إنشاده يردِّد قهره شدة من صار إنه ثم غريي. إىل وِمْلَن وجهي يف األبواَب أغلَقِت
األبيات:

تَ��َص��رََّم��ا وََع��يْ��ٍش أَيَّ��اٍم ِب��َل��ذَِّة ��َم��ا ُم��نَ��عَّ َزَم��انً��ا َم��ُس��روٌر َع��اَش َل��َق��ْد
تَ��َض��رَُّم��ا يَ��ِزي��ُد ِب��ِن��ي��َراٍن َوَق��ْل��ِب��ي أُِح��بُّ��ُه ِف��ي��َم��ْن اْألَيَّ��اُم تُ��َع��اِن��ُدِن��ي
ُم��َه��يَّ��َم��ا اْل��َج��َم��اِل ذَاَك ِف��ي ِزْل��َت َوَال َم��َض��ى َق��ْد ِب��اْل��َم��ِل��ي��َح��ِة َدْه��ٌر َل��َك َص��َف��ا
ُم��تَ��يَّ��َم��ا َه��َواَه��ا ِف��ي َق��ْل��ِب��ي َف��أَْص��بَ��َح َج��َم��اِل��َه��ا ُح��ْس��َن َع��يْ��نَ��اَي َع��ايَ��نَ��ْت َل��َق��ْد
َظ��َم��ا َع��َل��ى َرِح��ي��ًق��ا ثَ��نَ��ايَ��اَه��ا بَ��َع��ذِْب ال��رَِّض��ا َم��َع أَْرَش��َف��تْ��ِن��ي َق��ْد َط��اَل��َم��ا َل��َق��ْد
ُم��َس��لِّ��َم��ا ُص��بْ��ًح��ا اْل��ُع��ذَّاِل َع��َل��ى َوِص��ْرَت تَ��َرْك��تَ��ِن��ي اْل��َه��َزاِر َط��يْ��َر يَ��ا َل��َك َف��َم��ا
نُ��وََّم��ا ُك��نَّ إِذَا أَْج��َف��اِن��ي تُ��نَ��بِّ��ُه َع��ِج��ي��بَ��ًة أُُم��وًرا َع��يْ��ِن��ي أَبْ��َص��َرْت َوَق��ْد
ُم��َح��وَِّم��ا ِل��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم َه��َزاِري َوَط��يْ��ُر ِت��ي َم��َودَّ أََض��اَع َق��ْد َح��ِب��ي��ِب��ي َرأَيْ��ُت
أَبْ��َرَم��ا اْل��َخ��ِل��ي��َق��ِة ِف��ي َق��َض��اءً أََراَد إِذَا الَّ��ِذي اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن إَِل��ِه َوَح��قِّ
َم��ا َوتَ��َق��دَّ َوْص��ِل��َه��ا ِم��ْن َدنَ��ا ِب��َج��ْه��ٍل الَّ��ِذي ال��ظَّ��اِل��َم يَ��ْس��تَ��ْوِج��ُب َم��ا َألَْف��َع��ُل

لجاريتها: وقالت لونها، واصفرَّ فرائصها، ارتعدت ِشْعره املواصف زين سمعت فلما
ولكْن الشعر، هذا مثل قال عمري يف سمعته ما الجارية: فقالت الشعر؟ هذا سمعِت هل
ما كل يف يبيع صار صحيح، األمر هذا أن زوجها َق تحقَّ فلما يقول. ما يقول َدِعيه
أبًدا. فيه هما ا عمَّ يرجَعا فلن أوطانهما عن أغربهما لم إْن نفسه: يف وقال يده، تملكه
جاءه الكتاب هذا أن َعى وادَّ عليها قرأه ثم ًرا، مزوَّ كتابًا كتب أمالكه جميع باع فلما
عندهم؟ نقيم وَكْم فقالت: وزوجته، هو لهم زيارته طلب ن يتضمَّ عمه، أوالد عند من
قال: ؟ جواريَّ بعض معي آخذ هل له: وقالت ذلك إىل فأجابته يوًما. عرش اثني قال:
عىل وعزم مليًحا، هودًجا لهن هيَّأ ثم خطوب. هنا ودعي وسكوب، هبوب منهن خذي
نأِت، ولم بيننا الذي امليعاد فاَت إْن مرسور: إىل املواصف زين فأرسَلْت بهن، الرحيل
العهود تَنَْس فال بعضنا، عن وأبَعَدنا مكيدًة، لنا ودبََّر حيلًة علينا عمل قد أنه فاعلم
للسفر، حاله َز جهَّ زوجها إن ثم وَمْكره. حيله من أخاف فإني بيننا، التي واملواثيق
فلما نهار، وال ليل يف قراٌر لها يقرُّ وال وتنتحب تبكي صارت فإنها املواصف زين وأما
السفر، من له بد ال زوجها أن املواصف زين رأت فلما عليها، ينكر لم ذلك زوجها رأى
َعتْها وودَّ لها جرى بما وأخربتها أختها، عند ذلك جميَع وأودَعْت وَمتاعها قماشها ملَّْت
الِجمال، أحَرضَ قد زوجها فرأَْت بيتها إىل رجعت ثم تبكي، وهي عندها من وخرجت
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٨٥٣ الليلة كانت فلما

املواصف زين رأت فلما الِجمال. أحسن املواصف لزين َ وهيَّأ األحمال، عليها يضع وصار
فخرجت أشغاله، لبعض خرج قد زوجها أن فاتفق َْت، تحريَّ ملرسور فراقها من بد ال أنه
الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك األبيات. هذه عليه وكتبَْت األول الباب إىل

املباح.
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٨٥٤ الليلة كانت فلام

وعلمت الِجمال، أحَرضَ زوجها رأت ملا املواصف زين أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وكتبت األول الباب إىل فخرجت أشغاله، لبعض خرج زوجها أن فاتفق َْت، تحريَّ بالسفر

األبيات: هذه عليه

ِف��َراِق��نَ��ا ِع��نْ��َد ِل��ْل��َم��ْح��بُ��وِب ��بِّ ال��صَّ ِم��َن َس��َالَم��نَ��ا بَ��لِّ��ْغ اِر ال��دَّ َح��َم��اَم يَ��ا أََال
َوْق��ِت��نَ��ا ِط��ي��ِب ِم��ْن َك��اَن َم��ا َع��َل��ى نَ��ِدْم��ُت َح��ِزي��نَ��ًة أََزاُل َال أَنِّ��ي َوبَ��لِّ��ْغ��ُه
ُس��ُروِرنَ��ا ِم��ْن َم��َض��ى َق��ْد َم��ا َع��َل��ى َح��ِزي��نً��ا ُم��تَ��يَّ��ًم��ا يَ��َزاُل َال ُح��بِّ��ي أَنَّ َك��َم��ا
َونَ��َه��اَرنَ��ا َل��يْ��َل��نَ��ا ِب��َوْص��ٍل َوُف��ْزنَ��ا َواْل��َه��نَ��ا ِب��اْل��َم��َس��رَِّة َزَم��انً��ا َق��َض��يْ��نَ��ا
ِف��َراَق��نَ��ا يَ��نْ��َع��ى اْل��بَ��يْ��ِن ُغ��َراُب َع��َل��يْ��نَ��ا َص��اِئ��ًح��ا َوأَْص��بَ��َح إِالَّ نَ��ْس��تَ��ِف��ْق َف��َل��ْم
اْل��َم��َس��اِك��نَ��ا ِت��ْل��َك نُ��ْخ��ِل َل��ْم َل��يْ��تَ��نَ��ا َف��يَ��ا بَ��َالِق��َع يَ��اَر ال��دِّ َوَخ��لَّ��يْ��نَ��ا َرَح��ْل��نَ��ا

األبيات: هذه عليه وكتبَْت الثاني الباب إىل أتَْت ثم

َوأَْخ��ِب��َرا يَ��اِج��ي ال��دَّ ِف��ي َح��ِب��ي��ِب��ي ِج��َم��اَل َف��انْ��ُظ��َرا ِب��ال��ل��ِه ِل��ْل��بَ��اِب َواِص��ًال أَيَ��ا
َج��َرى ِب��اْل��بُ��َك��ا الَّ��ِذي ْم��ُع ال��دَّ يَ��نْ��ُف��ُد َوَال َوْص��َل��ُه تَ��ذَكَّ��ْرُت إِْن بَ��اٍك ِب��أَنِّ��َي
وََغ��بِّ��َرا ال��تُّ��َراَب أَْج��َم��اِل��ي ُق��ْرَب َف��َض��ْع أََص��ابَ��ِن��ي َم��ا َع��َل��ى َص��بْ��ًرا تَ��ِج��ْد َل��ْم َف��ِإْن
َرا َق��دَّ ِل��ْألَْم��ِر َف��ال��ل��ُه َص��اِب��ًرا َوِع��ْش وََغ��ْرِب��َه��ا اْل��ِب��َالِد َش��ْرِق إَِل��ى َوَس��اِف��ْر

األبيات: هذه عليه وكتبَْت شديًدا، بكاءً وبَكْت الثالث الباب إىل أتَْت ثم

ُس��ُط��وَرَه��ا ْ َواْق��َرأ اْألَبْ��َواِب إَِل��ى َف��أَْع��ِب��ْر َداَرَه��ا ُزْرَت إِْن َم��ْس��ُروُر يَ��ا ُرَويْ��َدَك
َوُم��رََّه��ا ال��لَّ��يَ��اِل��ي ُح��ْل��َو َط��ِع��َم��ْت َف��َك��ْم َص��اِدًق��ا ُك��نْ��َت إِْن اْل��ُودِّ َع��ْه��َد تَ��نْ��َس َوَال



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

َوُس��ُروَرَه��ا اْل��َه��نَ��ا ِف��ي��َك تَ��َرَك��ْت َف��َق��ْد ُق��ْربَ��َه��ا تَ��نْ��َس َال َم��ْس��ُروُر يَ��ا َف��ِب��ال��ل��ِه
ُس��تُ��وَرَه��ا أَْرَخ��ْت ِج��ئْ��َت َم��ا َم��تَّ��ى َوأَنْ��َت َوِط��ي��بَ��َه��ا اْل��ِوَص��اِل أَيَّ��اَم َوابْ��ِك أََال
بُ��ُروَرَه��ا َع��نَّ��ا َواْس��تَ��ْق��ِص بَ��ْح��َرَه��ا َوُخ��ْض ِألَْج��ِل��نَ��ا اْل��ِب��َالِد ُق��ِص��يَّ��اِت َف��َس��اِف��ْر
نُ��وَرَه��ا َ أَْط��َف��أ اْل��َه��ْج��ِر َظ��َالِم َوَف��ْرُط ِوَص��اِل��نَ��ا َل��يَ��اِل��ي َع��نَّ��ا ذََه��بَ��ْت َل��َق��ْد
ُزُه��وَرَه��ا َق��َط��ْف��نَ��ا إِذْ اْألََم��اِن��ي بَ��َرْوِض أََس��رََّه��ا َم��ا َم��َض��ْت أَيَّ��اًم��ا ال��ل��ُه َرَع��ى
َوُص��ُدوَرَه��ا ِوْرَدَه��ا إِالَّ ال��ل��ُه أَبَ��ى أَْرتَ��ِج��ي ُك��نْ��ُت َم��ا ِم��ثْ��َل اْس��تَ��َم��رَّْت َف��َه��الَّ
نُ��ذُوَرَه��ا ِل��َربِّ��ي َواَف��ْت إِذَا َوأُوِف��ي َش��ْم��َل��نَ��ا تَ��ْج��َم��ُع اْألَيَّ��اُم تَ��ْرِج��ُع َف��َه��ْل
ُس��ُط��وَرَه��ا اْل��َج��ِب��ي��ِن َل��ْوِح َع��َل��ى يَ��ُخ��طُّ َم��ْن ِب��َك��فِّ اْألُُم��وَر أَنَّ َع��اِل��ًم��ا َوُك��ْن

مىض ما تتذكر وصارت وتنتحب، تبكي الدار إىل ورجعت شديًدا بكاءً بَكْت ثم
فراق وعىل األحباب مفارقة عىل ُفها تأسُّ زاد ثم بهذا. علينا حَكَم الذي هللا سبحان وقالت:

األبيات: هذه وأنشدت الديار،

ُس��ُروَرَه��ا ِف��ي��َك اْألَيَّ��اُم َق��َض��ِت َل��َق��ْد َخ��َال َم��نْ��ِزًال يَ��ا ال��ل��ِه َس��َالُم َع��َل��يْ��َك
َوبُ��ُدوَرَه��ا أَْق��َم��اَرَه��ا َف��اَرَق��ْت ِل��َم��ْن نَ��اِئ��ًح��ا ِزْل��َت َال اِر ال��دَّ َح��َم��اَم يَ��ا أََال
نُ��وَرَه��ا ِل��َف��ْق��ِدَك َع��يْ��ِن��ي َف��َق��َدْت َل��َق��ْد ِل��َف��ْق��ِدنَ��ا َف��ابْ��ِك َم��ْس��ُروُر يَ��ا ُرَويْ��َدَك
َس��ِع��ي��َرَه��ا َدْم��ِع��ي َزاَد َق��ْل��ِب��ي َونِ��ي��َراُن َرِح��ي��ِل��نَ��ا يَ��ْوَم َع��يْ��نَ��اَك نَ��َظ��َرْت َوَل��ْو
ُس��تُ��وَرَه��ا َوأَْرَخ��ْت ِف��ي��َه��ا َش��ْم��َل��نَ��ا َح��َوْت َرْوَض��ٍة ِظ��لِّ ِف��ي اْل��َع��ْه��َد ذَاَك تَ��نْ��َس َوَال

صارت أن فلما لها، صنعه الذي الهودج عىل فحملها زوجها، يَدْي بني حَرضْت ثم
األبيات: هذه أنشَدْت البعري ظهر عىل

��َال تَ��َج��مُّ ُه��نَ��اَك ِزْدنَ��ا َم��ا َط��اَل َوَق��ْد َخ��َال َم��نْ��ِزًال يَ��ا ال��ل��ِه َس��َالُم َع��َل��يْ��َك
أُْق��تَ��َال ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ ِف��ي َح��تَّ��ى َل��يَ��اِل��ي��ِه تَ��َص��رََّم��ْت ذَُراَك ِف��ي َزَم��اِن��ي َف��َل��يْ��َت
��َال تَ��َح��صَّ َق��ْد َم��ا أَْدِر َل��ْم ِب��ِه ُش��ِغ��ْف��ُت ِل��َم��ْوِط��ٍن َوَش��ْوِق��ي بُ��ْع��ِدي َع��َل��ى َج��ِزْع��ُت
أَوََّال ِف��ي��ِه َل��نَ��ا َراَق��ْت َك��َم��ا تَ��ُروُق َع��ْوَدًة ِف��ي��ِه أََرى َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت َف��يَ��ا

عن إليه تعودين فإنك منزلك، فراق عىل تحزني ال املواصف، زين يا زوجها: لها فقال
واستقبلوا البلد ظاهر إىل خرجوا حتى ساروا ثم ويالطفها، خاطرها يطيِّب وصار قريب.
منزله يف قاعد ومرسور هذا كل عليها. ذلك فَعُظم َق تحقَّ قد الفراق أن وعلمت الطريق،
وقته من قدَميْه عىل قائًما فنهض بالفراق، قلبه فأَحسَّ محبوبته، وأمر أمره يف متفكٌِّر
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٨٥٤ الليلة كانت فلما

زين كتبَتْها التي األبيات ورأى مقفوًال، الباب فرأى منزلها، إىل جاء حتى وسار وساعته،
من أفاق ثم عليه. مغشيٍّا األرض عىل وقع قرأه فلما األول، الباب عىل ما فقرأ املواصف،
قرأ فلما الثالث، وكذلك كتبته، ما فرأى الثاني الباب إىل ودخل األول الباب وفتح غشيته،
حتى خطاه يف يُِرسع إثرها يف فخرج والهيام، والشوق الغرام به زاد الكتابة هذه جميع
باكيًا بالهودج تعلََّق رآها فلما حوائجه، ألجل أوله يف وزوجها آِخره يف فرآها بالرَّْكب، لحق

األبيات: هذه وأنشد الفراق، ألم من حزينًا

��ِن��ي��نَ��ا ال��سِّ ُط��وَل ��ُدوِد ال��صُّ ِب��ِس��َه��اِم ُرِم��ي��نَ��ا ذَنْ��ٍب ِب��أَيِّ ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت
ُش��ُج��ونَ��ا َه��َواِك ِف��ي اْزَدْدُت ِع��نْ��َدَم��ا يَ��ْوًم��ا اِر ِل��ل��دَّ ِج��ئْ��ُت اْل��َق��ْل��ِب ُم��نَ��ى يَ��ا
أَِن��ي��نَ��ا َوِزْدُت ال��نَّ��َوى َف��َش��َك��ْوُت يَ��بَ��ابً��ا َق��ْف��ًرا يَ��اَر ال��دِّ َف��َرأَيْ��ُت
َرِه��ي��نَ��ا َق��ْل��ِب��ي َوَص��اَر َراُح��وا أَيْ��َن َق��ْص��ِدي ُك��لِّ َع��ْن اْل��ِج��َداَر َوَس��أَْل��ُت
َك��ِم��ي��نَ��ا اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي اْل��َوْج��َد َص��يَّ��ُروا َح��تَّ��ى اْل��َم��نَ��اِزِل َع��ِن َس��اُروا َق��اَل
اْل��َع��اَل��ِم��ي��نَ��ا ِم��َن اْل��َوَف��ا أَْه��ِل ِف��ْع��ُل ُس��ُط��وًرا اْل��ِج��َداِر َع��َل��ى َك��تَ��بْ��ُت َق��ْد

الصباح، شهرزاد وأدرك مرسور. أنه علمت الشعر هذا املواصف زين سمعت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت

425





٨٥٥ الليلة كانت فلام

أنه علمت الشعر هذا منه سمَعْت ملا املواصف زين أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
يراَك لئال عنَّا ترجع أن باهلل سألتك مرسور، يا له: قالت ثم وجواريها، هي فبَكْت مرسور،
هذه وأنشد بعضهما َعا ودَّ أفاق فلما عليه، ُغِيش ذلك مرسور سمع فلما زوجي. ويراني

األبيات:

ال��نَّ��اِدي نَ��ْس��َم��ُة َوَه��بَّ��ْت ��بَ��اِح ال��صَّ َق��بْ��َل اْل��َه��اِدي ال��دَُّج��ى ِف��ي ُس��َح��يْ��ًرا ال��رَِّح��ي��ُل نَ��اَدى
اْل��َح��اِدي َزْم��َزَم ��ا َل��مَّ ال��رَّْك��ُب َوأَْس��َرَع ��ِل��ِه��ْم تَ��َرحُّ ِف��ي َوَج��دُّوا اْل��َم��َط��ايَ��ا َش��دُّوا
اْل��َواِدي ذَِل��َك ِف��ي َس��يْ��َرُه��ْم ��لُ��وا َوَع��جَّ نَ��اِح��يَ��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن أَْرَض��ُه��ْم وََع��طَّ��ُروا
َغ��اِدي آثَ��اِرِه��ْم َع��َل��ى َوَغ��اَدُرونِ��ي َرَح��لُ��وا َوَق��ْد ِع��ْش��ًق��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي تَ��َم��لَّ��ُك��وا
اْل��َغ��اِدي َدْم��ِع��َي ِم��ْن ال��ثَّ��َرى بَ��َل��ْل��ُت َح��تَّ��ى أَُف��اِرَق��ُه��ْم َال أَْن َم��ْق��َص��ِدي ِج��ي��َرًة يَ��ا
ِب��أَْك��بَ��اِدي ُرْغ��ِم��ي َع��َل��ى اْل��ِف��َراِق يَ��ُد َص��نَ��َع��ْت بَ��ْع��َدَم��ا َوَويْ��ِح��ي َق��ْل��ِب��ي َويْ��َح يَ��ا

قبل يرجع أن يف تستعطفه وهي وينتحب، يبكي وهو للركب مالزًما مرسور زال وما
زمانيًة، ساعًة عليه وُغِيش مرة ثاني َعها وودَّ الهودج إىل َم فتقدَّ االفتضاح، خشيَة الصباح
بإنشاد يرتنَّم وصار القبول، ريَح وَشمَّ سريهم نحو فالتفت سائرين، وجدهم أفاق فلما

األبيات: هذه

اْألَْش��َواِق َل��وَْع��ِة ِم��ْن َش��َك��ا إِالَّ ِل��ْل��ُم��ْش��تَ��اِق اْل��ُق��ْرِب ِري��ُح َه��بَّ َم��ا
اْآلَف��اِق ِف��ي َوْه��َو إِالَّ َف��اَق َم��ا ِس��ْح��ِريَّ��ٌة نَ��ْس��َم��ٌة َع��َل��يْ��ِه َه��بَّ��ْت
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اْل��ُم��ْه��َراِق ِب��َدْم��ِع��ِه َم��اءَ ال��دِّ يَ��بْ��ِك��ي ��نَ��ى ال��ضَّ ِم��َن ��َق��اِم ال��سَّ ُف��ُرِش َع��َل��ى ُم��ْل��ًق��ى
��وَّاِق ِب��ال��سُّ يُ��َس��اُق ال��رَِّك��اِب بَ��يْ��َن َم��ْع��ُه��ُم َوَق��ْل��ِب��ي َرَح��لُ��وا ِج��ي��َرٍة ِم��ْن
اْألَْح��َداِق َع��َل��ى َل��َه��ا َوَق��ْف��ُت إِالَّ نَ��ْس��َم��ٌة َه��بَّ��ْت اْل��ُق��ْرِب ِف��ي َم��ا َوال��ل��ِه

موحشًة األطناب، من خاليًة فرآها االشتياق، غاية يف وهو الدار إىل مرسور رجع ثم
فلما جسده، من روحه تخرج أن وكادت عليه، وُغِيش الثياَب بلَّ حتى فبكى األحباب، من

البيتني: هذين أنشد أفاق

ُدُم��وِع��ي َوانْ��ِه��َم��اِل ِج��ْس��ِم��ي َونُ��ُح��وِل َوُخ��ُض��وِع��ي ِل��ِذلَّ��ِت��ي ِرقَّ َربْ��ُع يَ��ا
اْل��َم��ْوُج��وِع َخ��اِط��ِري ِل��تَ��ْش��ِف��َي أََرًج��ا نَ��ِس��ي��ِم��ِه��ْم َع��ِب��ي��ِر ِم��ْن إَِل��يْ��نَ��ا َوانْ��ُش��ْر

عىل يزل ولم العني، باكَي ذلك، أجل من ًا متحريِّ صار منزله إىل مرسور رجع فلما
أياٍم. عرشة مدة الحال هذا

أن عرَفْت فإنها املواصف زين أمر من كان ما وأما مرسور، أمر من كان ما هذا
بعض يف أنَزَلها ثم أياٍم، عرشة مدة بها سائًرا زال ما زوجها فإن عليها، ْت تمَّ قد الحيلة
هذا أرِسيل وقالت: هبوب، لجاريتها وناوَلتْه ملرسور كتابًا املواصف زين فكتبَْت املدن،
فأخذت اليهودي. بنا غدر وكيف علينا، الحيلُة ت تمَّ كيف ليعرف مرسور إىل الكتاب
فبكى الخطاب، هذا عليه َعُظم إليه وصل فلما مرسور، إىل وأرسلته الكتاَب منها الجارية

البيتني: بهذين وختمه املواصف زين إىل وأرسله كتابًا وكتب الرتاب، بلَّ حتى

ِن��ي��َراِن َح��رِّ ِف��ي الَّ��ِذي يَ��ْس��لُ��و َوَك��يْ��َف ُس��ْل��َواِن أَبْ��َواِب إَِل��ى ال��طَّ��ِري��ُق َك��يْ��َف
أَْح��يَ��اِن بَ��ْع��ُض َل��َديْ��نَ��ا ِم��نْ��َه��ا َف��َل��يْ��َت َس��َل��َف��ْت َل��ُه��ْم أَْوَق��اٍت أَْط��يَ��َب َك��اَن َم��ا

وقالت هبوب لجاريتها وأعَطتْه وقرأته أخذته املواصف زين إىل الكتاب وَصَل فلما
بهن وساَفَر وجواريها املواصف زين فأخذ يرتاسالن، أنهما زوجها فعلم خربه. اكتمي لها:
وأما املواصف، زين أمر من كان ما هذا املدن. بعض يف بهن نزل ثم يوًما، عرشين مسافَة
اصطبار، له يكن ولم قرار، له يَقرُّ وال نوم له يهنأ ال صار فإنه مرسور أمر من كان ما
جاءت قد املواصف زين أن منامه يف فرأى الليايل بعض يف عيناه هجَعْت إذ كذلك يزل ولم
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وهملت لبُّه وذهل عقله فطار يََرها، فلم نومه من فانتبه تعانقه، وصارت الروضة يف إليه
األبيات: هذه فأنشد الولوع، غاية يف قلبه أصبح وقد بالدموع، عيناه

َغ��َراِم��ي َوَزاَد أَْش��َواِق��ي َف��َه��يَّ��َج َط��يْ��ُف��َه��ا ال��نَّ��ْوِم ِف��ي َزاَر َم��ْن َع��َل��ى َس��َالٌم
ِب��َم��نَ��اِم��ي َزاَرنِ��ي َط��يْ��ٍف ِب��ُرْؤيَ��ِة ُم��َولَّ��ًع��ا اْل��َم��نَ��اِم ذَاَك ِم��ْن ُق��ْم��ُت َوَق��ْد
َوَس��َق��اِم��ي اْل��َه��َوى ِف��ي َغ��ِل��ي��ِل��ي َوتَ��ْش��ِف��ي أُِح��بُّ��ُه ِف��ي��َم��ْن اْألَْح��َالُم تَ��ْص��ُدُق َف��َه��ْل
َك��َالِم ِب��ِط��ي��ِب تُ��َواِس��ي��ِن��ي َوَط��ْوًرا ��ِن��ي تَ��ُض��مُّ َوَط��ْوًرا تُ��َع��اِط��ي��ِن��ي َف��َط��ْوًرا
َدَواِم��ي ِب��ال��دُُّم��وِع ُع��يُ��ونِ��ي َوَص��اَرْت ِع��تَ��ابُ��نَ��ا اْل��َم��نَ��اِم ِف��ي ��ى تَ��َق��ضَّ ��ا َوَل��مَّ
ِخ��تَ��اِم ِم��ْس��َك َريَّ��اُه أََرى َرِح��ي��ٌق َك��أَنَّ��ُه َل��َم��اَه��ا ِم��ْن ِرَض��ابً��ا َرَش��ْف��ُت
َوَم��َراِم��ي ُم��نْ��يَ��ِت��ي ِم��نْ��َه��ا ِن��ْل��ُت َوَق��ْد بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��نَّ��ْوِم ِف��ي َك��اَن َق��ْد ِل��َم��ا َع��ِج��بْ��ُت
َوَغ��َراِم��ي َل��ْوَع��ِت��ي إِالَّ ال��طَّ��يْ��ِف ِم��َن أَِج��ْد َوَل��ْم اْل��َم��نَ��اِم ذَاَك ِم��ْن ُق��ْم��ُت َوَق��ْد
ُم��َداِم ِب��َغ��يْ��ِر َس��ْك��َرانً��ا َوأَْم��َس��يْ��ُت َرأَيْ��تُ��َه��ا ِح��ي��َن َك��اْل��َم��ْج��نُ��وِن َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
َوَس��َالِم��ي َل��ُه��ْم أَْش��َواِق��ي تَ��ِح��يَّ��َة ِب��لِّ��ِغ��ي ِب��ال��ل��ِه ال��رِّي��ِح نَ��ِس��ي��َم يَ��ا أََال
ِح��َم��اِم َك��أَْس ال��دَّْه��ِر ُص��ُروُف َس��َق��تْ��ُه تَ��ْع��َه��ُدونَ��ُه الَّ��ِذي ذَاَك َل��ُه��ْم َوُق��ولِ��ي

فوجده املكان إىل فنظر إليه، وصل حتى يبكي زال وما منزلها، إىل َه توجَّ إنه ثم
أحزانه وزادت نريانه فاشتعلت أمامه، شخصها وكأن قدامه يلوح خيالها ورأى خاليًا،

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك عليه. مغشيٍّا ووقع
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تعانقه وهي املواصف زين املنام يف رأى ملا مرسوًرا أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
أحزانه فزادت خالية، الداَر فرأى دارها، إىل وراح النوم من انتبه ثم الفرح، غايَة فرح

األبيات: هذه ينشد جعل أفاق فلما عليه، مغشيٍّا ووقع
َوْل��َه��اِن اْل��َوْج��ِد َزاِئ��ِد ِب��َق��ْل��ٍب َف��ُرْح��ُت َواْل��بَ��اِن اْل��ِع��ْط��ِر َف��اِئ��َح ِم��نْ��ُه��ْم ��ْق��ُت تَ��نَ��شَّ
ِن��ي َوِخ��الَّ أُنْ��ِس��ي ُح��ْس��ِن َع��ْن َخ��َال ِب��َربْ��ٍع ُم��تَ��يَّ��ًم��ا َك��ِئ��ي��بً��ا أَْش��َواِق��ي أَُع��اِل��ُج
ِن��ي ِب��ِخ��الَّ اْل��َق��ِدي��ُم اْل��َع��ْه��ُد َوذَكَّ��َرن��ِي َواْألََس��ى َواْل��َوْج��ِد ِب��اْل��بَ��يْ��ِن َف��أَْم��َرَض��ِن��ي

ال هللا، سبحان وقال: فبكى الدار، جانب عىل ينعق غرابًا سمع شعره من فرغ فلما
األبيات: هذه وأنشد َد وتنهَّ َ تجرسَّ ثم الخراب. الدار عىل إال الغراب ينعق

َوتَ��ْك��ِوي��َه��ا أَْح��َش��اِئ��ي تَ��ْح��ِرُق َوال��نَّ��اُر يَ��بْ��ِك��ي��َه��ا اْل��ُح��بِّ ِب��َداِر ِل��ْل��ُغ��َراِب َم��ا
َم��َه��اِوي��َه��ا ِف��ي ِض��يَ��اًع��ا َق��ْل��ِب��ي َراَح َق��ْد َم��َح��بَّ��ِت��ِه��ْم ِف��ي ��ى تَ��َق��ضَّ َزَم��اٍن َع��َل��ى
يُ��َؤدِّي��َه��ا َم��ْن ِل��ي َم��ا اْل��ُك��تْ��َب َوأَْك��تُ��ُب َك��ِب��ِدي ِف��ي ��ْوِق ال��شَّ َونَ��اُر َوْج��ًدا أَُم��وُت
َل��يَ��اِل��ي��َه��ا تَ��أِْت��ي تُ��َرى يَ��ا َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي َرَح��َل��ْت َوَق��ْد ِج��ْس��ِم��ي ِل��َض��نَ��ى َح��ْس��َرتِ��ي َوا
َح��يِّ��ي��َه��ا اِر ِب��ال��دَّ َوِق��ْف َع��َل��يْ��َه��ا َس��لِّ��ْم َس��َح��ًرا ُزْرتَ��َه��ا إِْن ��بَ��ا ال��صَّ نَ��ِس��ي��َم َف��يَ��ا

فلما عاٍل، مكاٍن من إليه تنظر وكانت نسيًما، ى تُسمَّ أخٌت املواصف لزين كان وقد
األبيات: هذه وأنشَدْت ْت َ وتحرسَّ بَكْت الحالة تلك عىل رأته

بَ��اِن��ي��َه��ا ِب��اْألَْح��َزاِن تَ��نْ��ُدُب اُر َوال��دَّ تَ��بْ��ِك��ي��َه��ا اْألَْوَط��اِن ِف��ي ِد ال��تَّ��َردُّ ذَا َك��ْم
ِف��ي��َه��ا أَْش��َرَق��ْت َوُش��ُم��وٌس ُس��كَّ��انُ��َه��ا َرَح��َل��ْت أَْن َق��بْ��ِل ِم��ْن ِب��َه��ا ��ُروُر ال��سُّ َك��اَن
َم��َع��اِن��ي��َه��ا أَبْ��َه��ى ال��رََّدى ُص��ُروُف َم��َح��ْت َط��َواِل��َع��ًة َك��انَ��ْت الَّ��ِت��ي اْل��بُ��ُدوُر أَيْ��َن
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تُ��بْ��ِدي��َه��ا اْألَيَّ��اُم تَ��ْرَج��ُع َع��َس��ى َوانْ��ُظ��ْر تَ��أَْل��ُف��َه��ا ُك��نْ��َت ِم��َالٍح ِم��ْن َم��َض��ى َم��ا دَْع
أََع��اِل��ي��َه��ا ِف��ي ُغ��َرابً��ا َرأَيْ��َت َوَال أَبَ��ًدا ُس��كَّ��انُ��َه��ا َرَح��َل��ْت َم��ا َل��ْوَالَك

أختها وكانت والنظام، الشعر وفهم الكالم، هذا سمع ملَّا شديًدا بكاءً مرسور فبكى
مرسور، يا عليك باهلل له: فقالت والهيام، والَوْجد والغرام، الِعشق من عليه هما ما تعرف
وتريد أختي ْلَت رحَّ ألنك أجيل؛ من تأتي أنك فيظنُّ أحٌد بك يشعر ِلئالَّ املنزل هذا عن ُكفَّ
عنها فتسلَّ سكَّانها، من الديار خَلِت ما أنت لوال أنه تعرف وأنت األخرى، أنا َلني ترحِّ أن
وقال شديًدا، بكاءً بكى أختها من ذلك مرسور سمع فلما مىض. ما مىض فقد واتركها،
لك ما فقالت: عنها؟ أتسىلَّ فكيف إليها، شوًقا َلِطرُت أطريَ أن قدرت لو نسيم، يا لها:
جوابًا لنا وتردِّي عندك من كتابًا لها تكتبي أن باهلل سألتك لها: فقال الصرب. إال حيلة
دواة أخذت ثم وكرامة. حبٍّا فقالت: ضمائري. يف التي النار وتنطفئ خاطري، ليطيب
إن ويقول: الفراق، ألم من يكابده وما شوقه شدة لها يصف مرسور وصار وقرطاًسا،
يف وال ليٍل يف قراٌر له يقرُّ ال الذي املسكني، املفارق الحزين، الهائم لسان عن الكتاب هذا
وطال أحزانَه، َكِبده يف وأرضَمْت أجفانَه، الدموُع قرََّحِت قد غزار، بدموع يبكي بل نهار،
لهفي ويا مفارقتك، من أسفي فيا تَلَفه، َل وعجَّ إْلَفه فَقَد َطرْي مثل فه، تلهُّ وكثر فه تأسُّ
الجبال عيلَّ وضاقت همول، يف صار ودمعي النحول، جسمي رضَّ لقد معارشتك! عىل

أقول: َوْجدي َفرط من فأمسيت والسهول،

أَْش��َواِق��ي ُس��كَّ��اِن��َه��ا إَِل��ى َزاَدْت بَ��اِق اْل��َم��نَ��اِزِل ِت��ْل��َك َع��َل��ى َوْج��ِدي
��اِق��ي ال��سَّ َس��َق��اِن��ي ُح��بِّ��ُك��ُم َوِب��َك��أِْس َص��بَ��ابَ��ِت��ي َح��ِدي��َث نَ��ْح��َوُك��ُم َوبَ��َع��ثْ��ُت
اْل��ُم��ْه��َراِق ِب��َدْم��ِع��َه��ا اْل��ُج��ُف��وُن َج��َرِت ِديَ��اِرُك��ْم َوبُ��ْع��ِد َرِح��ي��ِل��ُك��ُم وََع��َل��ى
اْإلِْح��َراِق َزاِئ��ُد ِم��نِّ��ي َف��اْل��َق��ْل��ُب ِب��اْل��ِح��َم��ى ْج َع��رِّ اْألَْظ��َع��اِن َح��اِدَي يَ��ا
َراِق ِم��ْن ال��لَّ��َم��ى َغ��يْ��ُر َل��ُه إِْن َم��ا َل��ُه َوُق��ْل ِل��ْل��َح��ِب��ي��ِب َس��َالِم��ي ْ َواْق��َرأ
ِف��َراِق ِب��َس��ْه��ِم ُح��َش��اَش��تَ��ُه َوَرَم��ى َش��ْم��َل��ُه َف��َش��تَّ��َت ِب��ِه ال��زََّم��اُن أَْوَدى
َالِق أَنَ��ا َوَم��ا ُف��ْرَق��ِت��ِه��ْم بَ��ْع��ِد ِم��ْن َل��وَْع��ِت��ي َة َوِش��دَّ َوْج��ِدي َل��ُه��ْم بَ��لِّ��ْغ
َواْل��ِم��ي��ثَ��اِق ِب��اْل��َع��ْه��ِد َل��ُك��ْم أُوِف��ي إِنَّ��ِن��ي يَ��ِم��ي��نً��ا ِب��ُح��بِّ��ُك��ُم َق��َس��ًم��ا
ُم��ْش��تَ��اِق ِل��َع��اِش��ٍق ��لُ��وُّ ال��سُّ َك��يْ��َف َه��َواُك��ُم َس��َل��ْوُت َوَال َق��طُّ ِم��ْل��ُت َم��ا
اْألَْوَراِق ِف��ي ِب��اْل��ِم��ْس��ِك َم��ْم��ُزوَج��ًة تَ��ِح��يَّ��ًة ��َالُم ال��سَّ ِم��نِّ��ي َف��َع��َل��يْ��ُك��ُم
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٨٥٦ الليلة كانت فلما

له ْت فرقَّ أشعاره، ورقة معانيه وحسن لسانه فصاحة من نسيم أختها بَْت فتعجَّ
وقالت التجار بعض إىل وأوصلته والعنرب، بالندى َرتْه وبخَّ األدفر، باملسك الكتاب وختمت
الكتاب وصل فلما وكرامة. حبٍّا فقال: هبوب. جاريتها أو ألختي إال هذا تسلِّم ال له:
فقبََّلتْه َمعانيه، بلطِف فيه نْفَسه وعرفْت مرسور، إمالء من أنه عرَفْت املواصف زين إىل
فلما عليها. ُغِيش حتى تبكي تزل ولم َجفنَيْها، من الدموَع وأجَرِت عينيها، عىل ووضَعتْه
وَوْجدها، وَغرامها شْوَقها ووصفْت الِكتاب، جواَب له وكتبَْت وقرطاس، بدواٍة دَعْت أفاَقْت
وأدرك عليه. الَوْجد من نالها وما إليه حاَلها وشكت األحباب، إىل الحنني من فيه هي وما

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد
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٨٥٧ الليلة كانت فلام

له قالت ملرسور، الِكتاب جواَب كتبَْت ملا املواصف زين أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فقد بعُد، أما ونَْجواي. ي ِرسِّ وصاحب وموالي، ي ِرقِّ وماِلك سيدي إىل ِكتاٌب هذا إنَّ فيه:
الشمس يفوق ُحْسنه َمن يا مصطرب، بُْعِدك عىل يل وما الِفكر، بي وزاد السَهُر أقلقني
بهجة فيا الهالكني، مع وأنا كذلك أكون ال وكيف أهلكني، والَوْجد أقلقني فالشوق والقمر،
وال األحياء مع هو ال ألنه كأسه؟ يطيب أن أنفاُسه انقطَعْت مَلِن هل الحياة، وزينة الدنيا

األبيات: هذه أنشدت ثم األموات. مع

َس��ْل��َوى َوَال َص��بْ��ٌر َع��نْ��َك ِل��ي َم��ا َف��َوال��ل��ِه اْل��بَ��ْل��َوى َه��يَّ��َج َق��ْد َم��ْس��ُروُر يَ��ا ِك��تَ��ابُ��َك
أُْرَوى أََزْل َل��ْم َواْل��َج��َوى َدْم��ِع��ي َم��اءِ َوِم��ْن َج��َواِرِح��ي َح��نَّ��ْت اْل��َخ��طَّ َق��َرأُْت ��ا َوَل��مَّ
��ْل��َوى َوال��سَّ بَ��ْع��َدَك اْل��َم��نِّ َط��ْع��َم أَْدِر َف��َل��ْم َل��يْ��َل��ٍة ُج��نْ��ِح ِف��ي ِط��ْرُت َط��يْ��ًرا ُك��نْ��ُت َوَل��ْو
أَْق��َوى َال ِق ال��تَّ��َف��رُّ َح��رِّ َع��َل��ى َف��ِإنِّ��ي بُ��ْع��ِدُك��ْم بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْل��َع��يْ��ُش َع��َل��يَّ َح��َراٌم

وقالت التجار بعض مع وأرسلته وختَمتْه والعنرب، املسك بسحيق الكتاَب ترَّبَِت ثم
فقبََّله مرسور، إىل أوصلته نسيم أختها إىل وصل فلما نسيم. ألختي إال تسلِّمه ال له:

عليه. ُغِيش حتى وبكى عينَيْه عىل ووضعه
علم ملَّا فإنه املواصف، زين زوج أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
زين له فقالت محل، إىل محل من وبجاريتيها بها يرحل صار بينهما، باملراسالت
بكم أقطع أن إىل قال: األوطان؟ عن وتبعدنا بنا تسري أين إىل هللا، سبحان املواصف:
وأعطيتنه مايل جميَع أخذتنَّ كيف وأنظر مرسور، من ُمراَسالٌت إليكن يصل ال حتى َسنًَة
خالصكنَّ عىل ويَقدُر مرسوٌر ينفعكنَّ هل وأنظر منكن، آُخذه يل ضاَع يشء فكل ملرسور؟



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

عنده. فنزَلت كبري، راهٌب وفيه الطريق، يف َديٍْر عىل املواصف» «زين فمرَّت

ونزع إليهن بها وأتى الحديد، من قيود ثالثَة لهن وصنع اد الحدَّ إىل مىض إنه ثم يدي؟ من
بالكربيت، رهن يبخِّ وصار ْعر، الشَّ من ثيابًا وألبسهنَّ الحرير، الثياب من عليهنَّ كان ما
َم قدَّ ما فأوُل الجواري. هؤالء أرجل يف القيود هذه َضْع له: وقال بالحداد إليهن جاء ثم
وزاد رأسه من عقله وطار أنامله عىل وعضَّ صوابه غاب الحداد رآها فلما املواصف، زيُن
وهربَْن مايل ورسْقَن جواريَّ إنهن فقال: الجواري؟ هؤالء ذنب ما لليهودي: وقال غرامه،
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٨٥٧ الليلة كانت فلما

القضاة قايض عند الجارية هذه كانت لو وهللا ظنك، هللا خيََّب الحداد: له فقال مني.
عىل يَقدُر وال الرسقة، عالمة عليها يظهر ال وأيًضا يؤاخذها، ال ذنٍب ألَف يوم كلَّ وأذنبَْت
فلما تقييدها. عدم يف عنده يستشفع وصار يقيِّدها، أالَّ سأله ثم رجَليْها. يف الحديد وضع
هذا قدام تُخِرجني ال باهلل سألتك لليهودي: قالت عنده لها يستشفع وهو الحداَد نظَرِت
شفاعة َقِبَل ثم جوابًا، له تردَّ فلم مرسور؟ قدام خرجِت وكيف لها: فقال الغريب. الرجل
املواصف لزين وكان الثقيلة. بالقيود الجواري وقيََّد صغريًا، قيًدا رجَليْها يف ووضع الحداد
إىل ونهاًرا ليًال وجواريها هي ْعر الشَّ ثياب البسة تزل فلم الخشونة، ل يتحمَّ ال ناعم جسٌم
عشق املواصف لزين قلبه يف وقع فإنه الحداد وأما ألوانهن. َْت وتغريَّ جسومهن انتحلت أن

األبيات: هذه ينشد وجعل الحرسات، بأشد وهو منزله إىل فسار عظيم،

َواْل��َع��َص��ِب اْألَْق��َداِم َع��َل��ى اْل��ُق��يُ��وُد ِت��ْل��َك َوثَ��َق��ْت ِب��َم��ا َق��يْ��ُن يَ��ا يَ��ِم��ي��نُ��َك ُش��لَّ��ْت
اْل��َع��َج��ِب أَْع��َج��ِب ِم��ْن ُخ��ِل��َق��ْت أَِن��ي��َس��ٍة ��َم��ٍة ُم��نَ��عَّ َم��ْوَالٍة أَْق��َداَم َق��يَّ��ْدَت
ال��ذََّه��ِب ِم��َن َك��انَ��ْت َوَق��ْد اْل��َح��ِدي��ِد ِم��َن َخ��َالِخ��لُ��َه��ا َك��انَ��ْت َم��ا تُ��نْ��ِص��ُف ُك��نْ��َت َل��ْو
ال��رَُّك��ِب َع��َل��ى ِت��ي��ًه��ا َوأَْج��َل��َس��َه��ا َل��َه��ا َرثَ��ى اْل��ُق��َض��اِة َق��اِض��ي ُح��ْس��نَ��َه��ا َرأَى َوَل��ْو

فأرَسَل األبيات، هذه بإنشاد يرتنَُّم وهو الحداد دار عىل مارٍّا القضاة قايض وكان
فنهض بحبها؟ مشغوٌل وقلبُك بِذْكرها تَلهُج التي هذه َمن اد، حدَّ يا قال: حرض فلما إليه،
القايض موالنا أياَم هللاُ أداَم وقال: يده، وقبََّل القايض يَدي بني قدَميْه عىل قائًما الحداد
من فيه هي وما الجارية له يصف وصار وكذا. كذا صفتها جارية أنها ُعمره، يف وفسح
نحيل، وَخْرص جميل، بوجه وأنها والكمال، والظُّرف واالعتدال، والَقدِّ والَجمال، الُحْسن
القايض: فقال الزاد، وِقلَّة والقيود والحبس الذُّل من فيه هي بما أخربه ثم ثقيل. وِرْدف
متعلِّقًة صارت الجارية هذه ألن ها؛ حقَّ لها نأخذ حتى إلينا وأوِصْلها علينا ِدلَّها اد، حدَّ يا
وطاعة. سمًعا اد: الحدَّ فقال القيامة. يوَم يجازيك هللا فإن علينا تدلها ال كنَت وإْن برقبتك،
كالًما وسمع ُمغَلًقا، الباب فوجد املواصف، زين دار إىل وساعته وقته من َه توجَّ إنه ثم

األبيات: هذه تنشد الوقت ذلك يف كانت املواصف زين ألن حزين؛ َكِبد من رخيًما

أَْق��َداَح��ا ��ْف��ِو ِب��ال��صَّ ِل��ي ُ يَ��ْم��َأل َواْل��ُح��بُّ َم��ْج��تَ��ِم��ٌع ��ْم��ُل َوال��شَّ َوَط��ِن��ي ِف��ي ُك��نْ��ُت َق��ْد
َوإِْص��بَ��اَح��ا إِْم��َس��اءً تُ��نْ��ِك��ُر َف��َل��يْ��َس َط��َرٍب ِم��ْن نَ��ْه��َواُه ِب��َم��ا َع��َل��يْ��نَ��ا َداَرْت
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َوأَْف��َراَح��ا َوَق��انُ��ونً��ا وَُع��وًدا َك��أًْس��ا يُ��نْ��ِع��ُش��نَ��ا َك��اَن َزَم��انً��ا َق��َض��يْ��نَ��ا َل��َق��ْد
َراَح َق��ْد ��ْف��ِو ال��صَّ َوَوْق��ُت َولَّ��ى َواْل��ُح��بُّ إِْل��َف��تَ��نَ��ا َوال��تَّ��ْص��ِري��ُف ال��دَّْه��ُر َق َف��َف��رَّ
َالَح اْل��َه��َوى ِف��ي ِوَص��اِل��ي َف��ْج��َر َوَل��يْ��َت ُم��نْ��َزِج��ٌر اْل��بَ��يْ��ِن ُغ��َراَب َع��نَّ��ا َف��َل��يْ��َت

الباب طرق ثم الغمام، كدمع بدمع بكى والنظام، عر الشِّ هذا اد الحدَّ سمع فلما
وأنه القايض، قاله بما أخربهن ثم اد. الحدَّ أنا لهن: فقال بالباب؟ َمن فقْلَن: عليهن،
شهرزاد وأدرك حقهن. لهن يخلص حتى يَديْه، بني الدعوى وإقامة لديه حضوَرهن يريد

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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٨٥٨ الليلة كانت فلام

يريد وأنه القايض، بكالم املواصف زين أخرب ملَّا اد الحدَّ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
لهن يخلِّص حتى غريمهن من لهن ويقتصُّ يَديْه، بني الدعوة وإقامة لديه حضوَرهن
واملفاتيح أرجلنا، يف والقيود علينا، مغلوق والباب إليه نروح كيف اد: للحدَّ قالت حقهن،
قالت: والقيود. الباب بها وأفتح مفاتيح لألقفال أعمل أنا اد: الحدَّ لهن قال اليهودي؟ مع
وكيف املواصف: زين فقالت . َلُكنَّ أِصُفه أنا الحداد: فقال القايض؟ بيت يعرِّفنا فَمن
الحداد: لهن فقال بالكربيت؟ رة املبخَّ ْعر الشَّ ثياب البسات ونحن القايض عند نميض
وصنع وساعته وقته من اد الحدَّ نهض ثم الحالة. هذه يف وأنتنَّ يَِعيبكنَّ ال القايض إن
بيت عىل ودلَّهن وأخرجهن أرجلهن من وحلَّها القيود وفتح الباب فتح ثم لألقفال، مفاتيح

القايض.
إىل بها وذهبت ْعر، الشَّ الثياب من سيدتها عىل كان ما نزعت هبوب جاريتها إن ثم
زوجها أن السعادة تمام ومن إليها، لونها فرجع الحرير، ثياَب وألبستها وغسلتها ام الحمَّ
بيت إىل ومَضْت الزينة بأحسن املواصف زين فتزيَّنَْت التجار، بعض عند وليمٍة يف كان
وحالوِة كالٍم بعذوبِة عليه فسلََّمْت قدَميْه، عىل قائًما وقف القايض نظرها فلما القايض،
به وأيََّد القايض، موالنا هللا أداَم له: وقالت األلحاظ، بِسهام ذلك ضمن يف ورَشَقتْه ألفاظ،
اليهودي بها صنع وبما األجواد، فعل من معها فعل وما اد الحدَّ بأمر أخربته ثم املتقايض.
ِمن لهنَّ يَِجْدَن ولم الهالك، بهن زاد قد أنه وأخربته األلباب، يُدِهش الذي العذاب من
هذه وجاريتي املواصف، زين اسمي قالت: اسمك؟ ما جارية، يا القايض: فقال َفَكاك.
َمْت فتبسَّ معناه. لفُظه وطابََق اه، ُمسمَّ واَفَق اسمك إن القايض: لها فقال هبوب. اسمها
بعل. يل ما قالت: ال؟ أم بْعٌل أَلِك املواصف، زين يا القايض: لها فقال وجهها، ْت ولفَّ



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

ذات بالرشيعة أقسمي لها: فقال األنام. خري وِملَّة اإلسالم ِديني قالت: ِدينُِك؟ وما قال:
كيف القايض: لها فقال َدْت، وتشهَّ له فأقسمت البرش. خري ِملَّة عىل أنك والِعَرب، اآليات
بالرتايض، أيامك هللا أداَم القايض أيها اعلم له: فقالت اليهودي؟ هذا مع َشبابك انقىض
ألف عَرش خمسَة وفاته بعَد يل خلف أبي أنَّ أعمالك، بالصالحات وختم آمالك وبلغك
ثابٌت املال ورأُس وبينه، بينَنا والكسب فيها، ليتَِّجر اليهودي هذا يد يف وجعلها دينار،
فقالت بي، َج ليتزوَّ أمي من وطلبني يفَّ اليهودي طمع أبي مات فعندما الرشعية، بالبيِّنة
ذلك فخاف بك. الدولَة َألعرِّفن فوهللا يهودية؟ وأجعلها ِدينها من أُخِرجها كيف أمي: له
عدن مدينة يف أنه به سمعنا وعندما عدن، مدينة إىل وهرب املال وأخذ كالمها من اليهودي
ويشرتي البضائع يف يتاجر أنه لنا ذكر املدينة، تلك يف عليه اجتمعنا فلما طلبه، يف جئنا
العذاب، أشدَّ وعذَّبَنا وقيََّدنا حبََسنا حتى يخادعنا يزل ولم قناه، فصدَّ بضاعٍة بعَد بضاعًة

القايض. وموالنا تعاىل هللا إال معني لنا وما غرباء ونحن
غرباء وأنتنَّ سيدتك هذه هل هبوب: لجاريتها قال الحكاية هذه القايض سمع فلما
والصدقة والحج والصيام الِعتق يلزمني وأنا بها زوِّجيني قال: نعم. قالت: بَْعل؟ لها وليس
لك هبوب: فقالت فعل. بما أجازيه أن بعد الكلب، هذا من كنَّ حقَّ لُكنَّ أخلِّص لم إْن
هللا شاء إن غٍد ويف سيدتك، وقلب قلبك طيِّبي روحي القايض: فقال والطاعة. السمع
له فدَعْت عذابه. يف العجب وتنظرين منه، كنَّ حقَّ لُكنَّ وأخلِّص الكافر هذا إىل أُرِسل تعاىل
من انرصفت أن وبعد وغرام. وشوق وهيام، كرب يف وخلَّته عنده من وانرصفت الجارية
أعلمتاه لديه حَرضتَا فلما عليه، فدلُّوهما الثاني القايض دار عن سأَلتَا وسيدتها، هي عنده
أن يسألها واحد وكل األربعة، القضاة إىل أمرها رفعت حتى والرابع، الثالث وكذلك بذلك،
فيها، يطمع واحد كل فصار بعٍض، خربَ بعضهم يعرف ولم نعم. له: فتقول به، ج تتزوَّ

الوليمة. دار يف ألنه ذلك؛ من بيشء اليهودي يعلم ولم
ودخلت املالبس، أفخر من ُحلَّة عليها وأفرَغْت جاريتها نهَضْت الصباح أصبح فلما
وجهها، عن أسَفَرْت حارضين القضاَة رأت فلما الحكم، مجلس يف األربعة القضاة عىل بها
أحدهم وكان منهم، واحٍد كلُّ وعَرَفها السالم عليها فردوا عليهم، وسلََّمْت ِقناَعها، ورفعت
يحسب كان وأحدهم لسانه، فتلجلج يتحدَّث كان وأحدهم يده، من القلم فوقع يكتب
من بد فال طيبًا، إال قلبك يكن ال الخصال، ظريفة يا لها: قالوا ذلك فعند حسابه، يف فغلط
شهرزاد وأدرك وانرصفت. َعتْهم ودَّ ثم لهم، فدَعْت مرادك. ونبلِّغك حقك لك نخلِّص أن

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح،
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الخصال ظريفة يا املواصف: لزين قالوا القضاة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ثم لهم، فدَعْت مرادك. وبلوغ غرضك بقضاء طيبًا إال قلبك يكن ال الجمال، وبديعة
علم له وليس الوليمة، يف أصحابه عند مقيم واليهودي كله هذا وانرصفت. َعتْهم ودَّ
الكافر هذا عىل لينرصوها األقالم وأرباب األحكام ُوالَة تدعو املواصف زين وصارت بذلك،

األبيات: هذه وأنشدت بكت ثم العذاب. أليم من ويخلِّصوها املرتاب،

أَْح��َزاِن��ي تَ��نْ��َط��ِف��ي ِب��َدْم��ِع��ي َف��َع��َس��ى َك��ال��طُّ��وَف��اِن ال��دَّْم��َع ��ي ِس��حِّ َع��يْ��ُن يَ��ا
ال��رُّْه��بَ��اِن َم��ْل��بَ��ُس ِل��بَ��اِس��ي أَْض��َح��ى ُم��َط��رًَّزا ِل��ْل��َح��ِري��ِر لُ��بْ��ِس��ي بَ��ْع��ِد ِم��ْن
َوال��رَّيْ��َح��اِن ال��نَّ��دِّ بَ��يْ��َن َش��تَّ��اَن َم��َالِب��ِس��ي بُ��ُخ��وُر ِك��بْ��ِري��تً��ا َص��اَر َق��ْد
َوَه��َواِن��ي ِذلَّ��ِت��ي تَ��ْرَض��ى ُك��نْ��َت َم��ا َح��اَل��نَ��ا تَ��ْع��َل��ُم َم��ْس��ُروُر يَ��ا ُك��نْ��َت َل��ْو
يَّ��اِن ال��دَّ ِب��اْل��َواِح��ِد َك��اِف��ٍر َم��ْع أَِس��ي��َرًة اْل��َح��ِدي��ِد َق��يْ��ِد ِف��ي َوُه��بُ��وِب��ي
اْألَْديَ��اِن أَْش��َرُف ِدي��ِن��ي َواْل��يَ��ْوَم َوِدي��نَ��ُه��ْم اْل��يَ��ُه��وِد أَْح��َواَل َوَزِه��ْدُت
ِب��بَ��يَ��اِن ��ٍد ُم��َح��مَّ َش��ْرَع َوتَ��ِب��ْع��ُت ُم��ْس��ِل��ٍم َس��ْج��َدَة ِل��ل��رَّْح��َم��ِن َوَس��َج��ْدُت
َواْإلِي��َم��اِن اْل��َع��ْه��ِد َوثِ��ي��َق َواْح��َف��ْظ بَ��يْ��نَ��نَ��ا َة اْل��َم��َودَّ تَ��نْ��َس َال َم��ْس��ُروُر
ِك��تْ��َم��اِن��ي يَ��َزْل َل��ْم ُح��بِّ��ي َف��ْرِط ِم��ْن َوإِنَّ��ِن��ي َه��َواَك ِف��ي ِدي��ِن��ي أَبْ��َدْل��ُت
ُم��تَ��َواِن��ي تَ��ُك��ْن َوَال اْل��ِك��َراِم ِح��ْف��َظ ِوَداَدنَ��ا َح��ِف��ْظ��َت إِْن إَِل��يْ��نَ��ا بَ��اِدْر

اآلخر، إىل األول من اليهودي معها عمله ما جميَع ن يتضمَّ كتابًا كتبَْت إنها ثم
هذا احفظي لها: وقالت هبوب لجاريتها وناوَلتْه الكتاَب طَوِت ثم األشعار، فيه وسطََّرْت
عليهما، دخل قد باليهودي وإذا كذلك هما فبينما مرسور. إىل نرسله حتى جيبك يف الكتاب
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صديقكما عند من كتاب جاءكما هل فرحانتني؟ أراكما يل ما فقال: فرحانتني فرآهما
هو فإنه وتعاىل، سبحانه هللا إال عليك معني لنا ما نحن املواصف: زين له فقالت مرسور؟
إىل وإياَك نرتافع غٍد يف فنحن وأوطاننا، بالدنا إىل نا تُردَّ لم وإن َجْوِرك، من يخلِّصنا الذي
بد ال ولكن أرجلكما؟ من القيود خلَّص وَمن اليهودي: فقال وقاضيها. املدينة هذه حاكم
فقالت املدينة. حول بُكنَّ وأطوف أرطال، عرشة قْدُره قيًدا منكن واحدة لكلِّ أصنع أن
غٍد ويف أوطاننا، عن أبعدتنا كما هللا شاء إن فيه ستقع لنا نويتَه ما جميع هبوب: له
وجاء اليهودي نهض ثم الصباح، إىل ذلك عىل واستمروا املدينة. حاكم قدام وإياَك نقف
دار إىل وأتَْت وجواريها هي املواصف زين قامت ذلك فعند لهن، قيوًدا ليصنع اد الحدَّ إىل
قال ثم السالَم، القضاة جميُع عليها فردَّ عليهم، فسلََّمْت القضاَة فرأَِت ودخَلتْها، الحكم
لُحْسنها وخضع َحبَّها رآها َمن وكل زهراوية، الجارية هذه إن حوله: مَلن القضاة قايض
أحرضوا لهم: وقال أرشاًفا، وكانوا أربعة الرُُّسل من معها أرسل القايض إن ثم وجمالها.

حال. أسوأ يف غريمها
القيوَد لهن صنع ملا فإنه اليهودي، أمر من كان ما وأما أمرها، من كان ما هذا
تعلَّقوا قد بالرُُّسل وإذا كذلك هو فبينما أمره، يف فاحتار فيه، يجدهن فلم املنزل إىل َه توجَّ
رآه فلما القايض، إىل به أتوا حتى وجهه عىل سحبًا وجرُّوه شديًدا رضبًا ورضبوه به
فعلَت، ما فعلَت أنك أمرك من وصل هل هللا، عدوَّ يا ويلك وقال: وجهه يف القايضرصخ
تكفري تريد فكيف يهوًدا؟ تجعلهن أن وتريد ماَلهن ورسقَت أوطانهن، عن هؤالء وأبعْدَت
الكالم هذا منه القضاة سمع فلما زوجتي. هذه إن موالي، يا اليهودي: فقال املسلمني؟
وارضبوه بنعالكم وجهه عىل وانزلوا األرض، عىل الكلب هذا ارموا وقالوا: كلهم، صاحوا
ْعر، الشَّ من ثيابًا وألبسوه الحرير، ثيابه عنه فنزعوا يُغَفر. ال ذنبه فإن وجيًعا، رضبًا
أركبوه ثم بالنعال، وجهه عىل وجيًعا رضبًا ورضبوه لحيته، ونتفوا األرض، عىل وألَقْوه
املدينة حول به وطافوا يده، يف الحمار ذيَل وأْمَسُكوه َكَفله، إىل وجهه وجعلوا حمار عىل
القضاة عليه فحكم عظيم، ذلٍّ يف القايضوهو إىل به عادوا ثم البلد، سائر يف جرَّسوه حتى
وغاب القول ذلك من امللعون فاندهش يُصَلب؛ ذلك وبعد ورجاله، يداه تُقَطَع بأن األربعة
هي ما الجارية هذه إنَّ ُقْل له: فقالوا مني؟ تريدون ما القضاة، ساداتي يا وقال: عقله
بإقراره وكتبوا بذلك فأَقرَّ أوطانها. عن وشتَّتُّها عليها يُْت تعدَّ وأنا مالها، املال وإن زوجتي،
كلُّ فصار وخرجت، َة الحجَّ وأعطوها املواصف زين إىل ودفعوه املال منه وأخذوا حجًة،
أمُرها يئول أنها القضاة من واحد كلُّ وظنَّ عقله، يف ًا متحريِّ وجمالها ُحْسنَها رأى َمن
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دخل أن إىل وَصَربت إليه، تحتاج ما جميع من أمرها َزْت جهَّ منزلها إىل وصلت فلما إليه،
تزل ولم الليل، ظالم يف وجواريها هي وسارت ثمنه، وغال حمله خفَّ ما فأخذت الليل،
من كان ما وأما املواصف، زين أمر من كان ما هذا ولياليها. أيام ثالثة مسافة سائرًة
الصباح، شهرزاد وأدرك زوجها. اليهودي بحبس أمروا ذهابها بعد فإنهم القضاة، أمر

املباح. الكالم عن فسكتَْت
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املواصف، زين زوج اليهودي بحبس أمروا القضاة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فلم املواصف، زين تحرضعندهم أن ينتظرون والشهود القضاة صار الصباح أصبح فلما
أتفرج أن اليوم أريد أنا قال: أوًال إليه ذهبَْت الذي القايض إن ثم منهم، أحٍد عند تحرض
ة أِزقَّ يف يطوف وصار غالمه وأخذ بغلته ركب ثم هناك. حاجًة يل ألنَّ املدينة خارج عىل
كذلك هو فبينما خرب، عىل لها يقع فلم املواصف زين عىل ويفتِّش وعرًضا، طوًال املدينة
ميعاد، غريه وبني بينها ليس أنه يظن منهم واحد وكل دائرين، القضاة باقي وجد إذ
كحاله حالهم فرأى بشأنهم، فأخربوه املدينة، ة أِزقَّ يف ودورانهم ركوبهم سبب ما فسألهم
فانرصف خرب، عىل لها يقعوا فلم عليها، يفتِّشون الجميع صار ثم كسؤاله، وسؤالهم
تذكََّر القضاة قايض إن ثم الضنى. فرش عىل ورقدوا مريًضا، منزله إىل منهم واحد كل
الجارية خرب من شيئًا تعرف هل حداد، يا قال: يَديْه بني حرض فلما إليه، فأرَسَل اَد الحدَّ
كالَم اُد الحدَّ سمع فلما بالسياط. رضبتك عليها تُطِلعني لم إن فوهللا علينا؟ دللتها التي

البيتني: هذين أنشد القايض

َح��َس��نَ��ا تَ��دَْع َل��ْم َح��تَّ��ى اْل��ُح��ْس��ِن َم��َج��اِم��َع َم��َل��َك��ْت اْل��َه��َوى ِف��ي َم��َل��َك��تْ��ِن��ي الَّ��ِت��ي إِنَّ
ُغ��ُص��نَ��ا َوانْ��ثَ��نَ��ْت َغ��ِدي��ًرا َوَم��اَج��ْت َش��ْم��ًس��ا َوبَ��َدْت َع��نْ��بَ��ًرا َوَف��اَح��ْت َغ��َزاًال َرنَ��ْت

نظَرتْها ما الرشيفة الحرضة من انرصفت حني من موالي يا وهللا قال: الحداد إن ثم
منزلها إىل مضيت وقد وشغيل، حديثي فيها وصار وعقيل، لبِّي ملكت وقد ، قطُّ عيني
إىل بها ُعرج أو املاء قرار يف غطست فكأنها شأنها، عن يخربني أحًدا أََر ولم أجدها، فلم
وهللا قال: ثم منها، تخرج أن روُحه كاَدْت شهقًة شهق كالَمه القايض سمع فلما السماء.
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أجلها من وصار فرشه، عىل القايض ووقع اد الحدَّ فانرصف برؤيتها. حاجٌة لنا كان ما
بهم وما عليهم، ترتدَّد الحكماء وصارت األربعة، القضاة وباقي الشهود وكذا ضنًى، يف
عليه فسلَّموا األول القايض عىل دخلوا الناس وجهاء إن ثم الطبيب. إىل يحتاج مرض من

األبيات: هذه وأنشد ضمريه، يف بما وباح َد فتنهَّ حاله، عن واستخربوه

اْألَُم��ِم َع��َل��ى يَ��ْق��ِض��ي َق��اِض��يً��ا َواْس��تَ��ْع��ِذُروا ��َق��ِم ال��سَّ ُم��ْؤلِ��ُم َك��َف��اِن��ي اْل��َم��َالَم ��وا ُك��فُّ
يُ��َل��ِم َل��ْم اْل��ُح��بِّ َف��َق��ِت��ي��ُل يَ��لُ��ْم َوَال يَ��ْع��ِذُرنِ��ي اْل��ُح��بِّ ِف��ي يَ��ْع��ذُلُ��ِن��ي َك��اَن َم��ْن
َق��َل��ِم��ي َوِف��ي َح��ظِّ��ي ِف��ي اْل��َم��َراِت��ِب َع��َل��ى تُ��ْس��ِع��ُدِن��ي َواْألَْق��َداُر ُك��نْ��ُت َف��َق��اِض��يً��ا
َدِم��ي ِل��َس��ْف��ِك َج��اءَْت َج��اِريَ��ٍة َط��ْرِف ِم��ْن َل��ُه َط��ِب��ي��َب َال ِب��َس��ْه��ٍم ُرِم��ي��ُت َح��تَّ��ى
ُم��نْ��تَ��ِظ��ِم رِّ ال��دُّ َك��يَ��ِت��ي��ِم َوثَ��ْغ��ُرَه��ا ُظ��َالَم��تَ��َه��ا تَ��ْش��ُك��و ُم��ْس��ِل��َم��ٍة ِم��ثْ��ُل َم��ا
ال��ظُّ��َل��ِم ِف��ي ال��لَّ��يْ��ِل ُج��نْ��ِح تَ��ْح��َت بَ��َدا بَ��ْدًرا َس��َف��َرْت َوَق��ْد ُم��َح��يَّ��اَه��ا تَ��ْح��َت نَ��َظ��ْرُت
َق��َدِم إَِل��ى َف��ْرٍق ِم��ْن اْل��ُح��ْس��ُن ��َه��ا َع��مَّ َق��ْد َع��َج��بً��ا بَ��اِس��ًم��ا َوثَ��ْغ��ًرا ُم��ِن��ي��ًرا َوْج��ًه��ا
َع��َج��ِم َوَال ُع��ْرٍب ِف��ي اْل��بَ��ِريَّ��ِة ِم��َن َك��َط��ْل��َع��ِت��َه��ا َع��يْ��ِن��ي نَ��َظ��َرْت َم��ا َوال��ل��ِه
اْألَُم��ِم َق��اِض��َي يَ��ا أَِف��ي وََع��ْدُت إِذَا َق��اِئ��َل��ٌة: َوْه��َي وََع��َدتْ��ِن��ي َم��ا ُح��ْس��َن يَ��ا
اْل��ِه��َم��ِم أُولِ��ي يَ��ا ُش��ُج��ونِ��ي َع��ْن تَ��ْس��أَلُ��وا َال ِب��ِه بُ��ِل��ي��ُت َم��ا َوَه��ذَا َم��َق��اِم��ي َه��ذَا

روحه ففارقت شهقة شهق إنه ثم شديًدا، بكاءً بكى األبيات هذه القايضمن فرغ فلما
األبيات: هذه قربه عىل وكتبوا ودفنوه، عليه وصلَّْوا نوه وكفَّ لوه غسَّ ذلك رأوا فلما جسده،

َوَص��دِِّه اْل��َح��ِب��ي��ِب َم��ْق��تُ��وَل اْل��َق��بْ��ِر ِف��ي َغ��َدا ِل��َم��ْن اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ِص��َف��اُت َك��ُم��َل��ْت
ِب��ِغ��ْم��ِدِه اْل��ُح��َس��اَم َس��َج��َن َويَ��َراُع��ُه َق��اِض��يً��ا ِل��ْل��بَ��ِريَّ��ِة َه��ذَا َك��اَن َق��ْد
ِل��َع��بْ��ِدِه اْألَنَ��اِم ِف��ي تَ��ذَلَّ��َل َم��ْوًل��ى َق��بْ��َل��ُه نَ��َر َل��ْم اْل��ُح��بُّ َع��َل��يْ��ِه َف��َق��َض��ى

به يجدوا فلم الطبيب، ومعهم الثاني القايض إىل وانرصفوا عليه موا ترحَّ إنهم ثم
فالموه بقضيته، فعرَّفهم باله، وشغل حاله عن فسألوه طبيب، إىل يحتاج أمًلا وال رضًرا

األبيات: بهذه مرتنًِّما فأجابهم الحالة، تلك عىل وعنَّفوه

َراِم َك��فِّ ِم��ْن ِب��نَ��بْ��َل��ٍة ُرِم��ي��ُت يُ��َالُم َال َوِم��ثْ��ِل��ي ِب��َه��ا بُ��ِل��ي��ُت
َع��اِم بَ��ْع��َد َع��اًم��ا ال��دَّْه��َر تَ��ُع��دُّ ُه��بُ��وبً��ا تُ��ْدَع��ى اْم��َرأٌَة أَتَ��تْ��ِن��ي
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٨٦٠ الليلة كانت فلما

ال��ظَّ��َالِم ُج��نْ��ِح ِف��ي اْل��بَ��ْدَر يَ��ُف��وُق ُم��َح��يَّ��ا أَبْ��َدْت ِط��ْف��َل��ٌة َوَم��ْع��َه��ا
انْ��ِس��َج��اِم ذَاُت َج��ْف��ِن��َه��ا َوأَْدُم��ُع تَ��ْش��ُك��و َوْه��َي اْل��َم��َح��اِس��َن َف��بَ��يَّ��نَ��ِت
ابْ��ِت��َس��اِم ِذي ِب��ثَ��ْغ��ٍر َف��أَْض��نَ��تْ��ِن��ي ِف��ي��َه��ا َونَ��َظ��ْرُت َك��َالَم��َه��ا َس��ِم��ْع��ُت
َغ��َراِم��ي ِف��ي َرِه��ي��نً��ا َوَخ��لَّ��تْ��ِن��ي َراَح��ْت ِح��ي��َن ِب��َق��ْل��ِب��ي َرَح��َل��ْت َوَق��ْد
ُغ��َالِم��ي َغ��يْ��ِري َق��اِض��يً��ا َوُح��طُّ��وا ِل��َح��اِل��ي َف��اْرثُ��وا ��ِت��ي ِق��صَّ َف��َه��ِذي

ثم عليه. موا وترحَّ ودفنوه زوه فجهَّ جسده، روحه ففارقت شهقة، شهق إنه ثم
الرابع، وكذلك للثاني، حصل ما له وحصل مريًضا فوجدوه الثالث، القايض إىل هوا توجَّ
مات رآها َمن كلَّ فإن مرىضبحبها، أيًضا الشهود ووجدوا مرىضبحبِّها، الجميَع فوجدوا
الكالم عن فسكتت الصباح، شهرزاد وأدرك الغرام. لوعة يكابد عاش يَُمْت لم وإْن بحبها،

املباح.
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٨٦١ الليلة كانت فلام

مرىضبحبها، والشهود القضاة جميَع وجدوا املدينة أهل أن السعيد امللك أيها بلغني قالت:
حبها، شدة من الغرام لوعة يكابد عاَش يَُمْت لم وإن بعشقها، مات رآها َمن كلَّ فإن
فإنها املواصف، زين أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا أجمعني. هللا رحمهم
وجواريها هي خرجت أنها فاتفق بعيدًة، مسافًة قطعت حتى أيام مدة السري يف جدَّْت
فلما بطريًقا، أربعون عنده وكان دانس، اسمه كبري راهب وفيه الطريق يف دير عىل فمرَّْت
أيام عرشة عندنا اسرتيحوا لها: وقال عليها، وعزم إليها نزل املواصف زيِن جماَل رأى
وجمالها ُحْسنَها ورأى نزلت فلما الدير، ذلك يف وجواريها هي عنده فنزلت سافروا. ثم
يؤلفها، أن ألجل واحد بعد واحًدا البطارقَة إليها يرسل وصار بها، وافتتن عقيدته أفسَدْت
وتتمنَّع. تتعذَّر وهي له، نفسها عن ويراودها حبها يف يقع إليها أرسله َمن كلُّ فصار
وكل بطريًقا، األربعني إليها أرسل حتى واحٍد، بعد واحًدا إليها يرسل دانس يََزْل ولم
لها يذكر وال نفسها، عن ويُراِودها ُمالَطفتها من ويُكِثر بعشقها يتعلَّق يراها حني واحد
غرامه، واشتدَّ دانس صرب فرغ فلما جواب. بأغلظ وتجاوبهم ذلك من فتمتنع دانس، اسم
مثل مرامي يف سعى وال ظفري، غري جسمي حكَّ ما يقول: املثل صاحب إن نفسه: يف قال
وكان يديها، بني ووضعه وحمله مفتخًرا طعاًما وصنع قدَميْه عىل قائًما نهض ثم أقدامي.
االسرتاحة، ألجل عنده إقامتها عىل معها اتفق التي أيام العرشة من التاسع اليوم يف ذلك
وقالت: يدها فمدَّْت حصل. ما الزاد خري هللا، باسم يل تفضَّ قال: يَديْها بني وضعه فلما
سيدتي، يا لها: قال األكل من فرغت فلما وجواريها، هي وأكلت الرحيم. الرحمن هللا بسم

األبيات: هذه فأنشد ُقْل. له: قالت الشعر. من أبياتًا أنشدك أن أريد
َوأَبْ��يَ��اِت��ي نَ��ثْ��ِري َغ��َدا َه��َواِك َوِف��ي َوَوْج��نَ��اِت ِب��أَْل��َح��اٍظ َق��ْل��ِب��ي َم��َل��ْك��ِت
اْل��َم��نَ��اَم��اِت ِف��ي َح��تَّ��ى اْل��ِع��ْش��َق يُ��َع��اِل��ُج َدِن��ًف��ا ُم��ْغ��َرًم��ا ُم��ِح��بٍّ��ا أَتَ��تْ��ُرِك��ي��َن



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

َل��ذَّاِت��ي بَ��ْع��َد َديْ��ِري أَْش��َغ��اَل تَ��َرْك��ُت َف��َل��َق��ْد َواِل��ًه��ا َص��ِري��ًع��ا تَ��تْ��ُرِك��ي��ِن��ي َال
ُش��َك��يَّ��اِت��ي ِف��ي َوَع��ْط��ًف��ا ِب��َح��اِل��ي ِرْف��ًق��ا َدِم��ي َس��ْف��َك اْل��ُح��بِّ ِف��ي َزْت َج��وَّ َغ��اَدًة يَ��ا

البيتني: بهذين شعره عن أجابته ِشْعَره، املواصف زين سمعت فلما

ال��رَُّج��ُل أَيُّ��َه��ا َع��نِّ��ي ُس��َؤاَل��َك اْك��ُف��ُف أََم��ٌل ِب��ي يَ��ْغ��ُرْرَك َال اْل��َوْص��ِل َط��اِل��َب يَ��ا
اْل��َوَج��ُل ِب��َه��ا َم��ْق��ُروٌن اْل��َم��َط��اِم��َع إِنَّ تَ��ْم��ِل��ُك��ُه َل��ْس��َت ِف��ي��َم��ا ال��نَّ��ْف��َس تُ��ْط��ِم��ِع َال

يصنع كيف يَْدِر ولم نفسه، يف متفكِّر وهو صومعته إىل رجع شعرها سمع فلما
وقالت املواصف زين قامت الليل جنَّ فلما حاٍل، أسوأ يف الليلة تلك بات ثم أمرها، يف
عن يراودني واحد وكل رهبانًا، رجًال أربعني عىل نقدر ال فإننا بنا قوموا لجواريها:
الدير باب من وخرجن دوابهن ركبن إنهن ثم وكرامة. حبٍّا الجواري: لها فقالت نفيس.

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

الدير من وجواريها هي خرَجْت ملا املواصف زين أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مدينة من بالقافلة وإذا بها، فاختلطن سائرة بقافلة هن وإذا سائرات، يََزْلَن لم ليًال،
املواصف زين بخرب يتحدَّثون القافلة أهل فسمعت املواصف، زين فيها كانت التي عدن
غريهم، وشهوًدا قضاًة املدينة أهُل ووىلَّ حبها، يف ماتوا والشهود القضاة أن ويذكرون
التفتَْت الكالم هذا املواصف زين سمعت فلما الحبس، من املواصف زين زوَج وأطلقوا
كان إذا جاريتها: لها فقالت الكالم؟ هذا تسمعني أََال هبوب: لجاريتها وقالت جواريها إىل
حال فكيف هواك، يف افتتنوا قد عبادة، النساء عن َب الرتهُّ أن عقيدتهم الذين الرهبان
أمرنا دام ما أوطاننا إىل بنا امِض ولكن اإلسالم؟ يف رهبانية ال أنه عقيدتهم الذين القضاة

السري. يف وباَلْغَن َن ِرسْ إنهن ثم مكتوًما.
ملا فإنهم الرهبان، أمر من كان ما وأما وجواريها، املواصف زين أمر من كان ما هذا
يف املرض فأخذهم خاليًا املكان فرأوا السالم، ألجل املواصف زين إىل أتوا الصباح أصبح

األبيات: هذه ينشد وصار ثيابه َق مزَّ األول الراهب إن ثم أجوافهم،
َوَراِح��ُل َق��ِل��ي��ٍل ��ا َع��مَّ ُم��َف��اِرُق��ُك��ْم َف��ِإنَّ��ِن��ي تَ��َع��اَل��ْوا أَُص��يْ��َح��اِب��ي يَ��ا أََال
َق��اِت��ُل اْل��ُح��بِّ َزْف��َرِة ِم��ْن ِب��ِه َوَق��ْل��ِب��ي َل��وَْع��ٍة آَالُم ِف��ي��ِه ُف��َؤاِدي َف��ِإنَّ
يُ��َع��اِدُل ��َم��اءِ ال��سَّ أُْف��ِق ِف��ي اْل��بَ��ْدُر َل��َه��ا أَْرِض��نَ��ا نَ��ْح��َو أَتَ��ْت َق��ْد َف��تَ��اٍة َألَْج��ِل
َم��َق��اِت��ُل َص��اَدَف��تْ��َه��ا ِس��َه��اٍم َط��ِري��َح َج��َم��اِل��َه��ا َق��ِت��ي��َل َوَخ��لَّ��تْ��ِن��ي َف��َراَح��ْت

األبيات: هذه أنشد الثاني الراهب إن ثم
ِب��اْل��َم��ْرِج��ِع َوتَ��َع��طَّ��ُف��وا ِم��ْس��ِك��ي��ِن��ُك��ْم َع��َل��ى ِرْف��ًق��ا ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي َراِح��ِل��ي��َن يَ��ا
َم��ْس��َم��ِع��ي ِف��ي َح��ِدي��ِث��ِه��ْم َوِط��ي��ُب َونَ��أَْوا بَ��ْع��ِدِه��ْم ِم��ْن َراَح��ِت��ي َف��َراَح��ْت َراُح��وا



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

ِب��َم��ْرَج��ِع اْل��َم��نَ��اِم ِف��ي َع��َل��يْ��نَ��ا َم��نُّ��وا َل��يْ��تَ��ُه��ْم يَ��ا َم��َزاُرُه��ْم َف��َش��طَّ َش��طُّ��وا
أَْدُم��ِع��ي َس��َواِف��ِح ِف��ي َج��ِم��ي��ِع��ي تَ��َرُك��وا َوَق��ْد َرَح��لُ��وا ِع��نْ��َدَم��ا ُف��َؤاِدي أََخ��ذُوا

األبيات: هذه أنشد الثالث الراهب إن ثم

ِب��أَْج��َم��ِع��ي َوُك��لِّ��ي َم��أًْوى َل��ُك��ْم َف��َق��ْل��ِب��ي َوَم��ْس��َم��ِع��ي وََع��يْ��ِن��ي َق��ْل��ِب��ي ُرُك��ْم يُ��َص��وِّ
أَْض��لُ��ِع��ي ُك��لِّ ِف��ي ال��رُّوِح َك��َم��ْج��َرى َوي��ْج��ِري َف��ِم��ي ِف��ي ��ْه��ِد ال��شَّ ِم��َن أَْح��َل��ى َوِذْك��ُرُك��ُم
ِب��َم��ْدَم��ِع��ي اْل��َغ��َراِم ِف��ي َوأَْغ��َرْق��تُ��ُم��ونِ��ي ��نَ��ى ال��ضَّ ِم��َن َك��اْل��ِخ��َالِل َوَص��يَّ��ْرتُ��ُم��ونِ��ي
أَْدُم��ِع��ي تَ��بَ��اِري��ِح ِم��ْن ُخ��ُدوِدي تُ��ِري��ُح��وا َل��َع��لَّ��ُك��ْم اْل��َم��نَ��اِم ِف��ي أََراُك��ْم َدُع��ونِ��ي

البيتني: هذين أنشد الرابع الراهب إن ثم

َوَس��َق��اِم��ي ��ِع��ي تَ��َوجُّ ِم��نْ��ُه َواْل��ُح��بُّ َك��َالِم��ي ِف��ي��َك َوَق��لَّ ال��لِّ��َس��اُن َخ��ِرَس
َوُه��يَ��اِم��ي تَ��َولُّ��ِه��ي ِف��ي��َك َزاَد َق��ْد َم��َح��لُّ��ُه ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ي تَ��مَّ بَ��ْدُر يَ��ا

األبيات: هذه أنشد الخامس الراهب إن ثم

��َرْر ال��ضَّ َش��اِك��ي نَ��ِح��ي��ُل َواْل��َخ��ْص��ُر َرِش��ي��ْق اْل��َق��دِّ َع��اِدَل َق��ْم��ًرا أَْه��َوى
اْل��بَ��َش��ْر َالِه��ي ثَ��ِق��ي��ُل َوال��رِّْدُف َوَرِح��ي��ْق ُس��َالٍف ِش��بْ��ُه َوِري��ُق��ُه
��ُم��ْر ال��سُّ بَ��يْ��َن َق��ِت��ي��ُل ��بُّ َوال��صَّ َح��ِري��ْق ِب��اْل��َغ��َراِم َغ��َدا َواْل��َق��ْل��ُب
اْل��َم��َط��ْر ِم��ثْ��َل يَ��ِس��ي��ُل اْل��َخ��دِّ ِف��ي َك��َع��ِق��ي��ْق َق��اٍن اْل��َخ��دِّ َع��َل��ى َوال��دَّْم��ُع

األبيات: هذه أنشد السادس الراهب إن ثم

ُس��ُع��وِدِه نَ��ْج��ُم َالَح بَ��اٍن ُغ��ْص��َن يَ��ا ُص��ُدوِدِه َف��ْرُط اْل��ُح��بِّ ِف��ي ُم��تْ��ِل��ِف��ي يَ��ا
ُخ��ُدوِدِه َوْرِد نَ��اِر ِف��ي ُم��ْح��ِرِق��ي يَ��ا َوَص��بَ��ابَ��ِت��ي َك��آبَ��ِت��ي إَِل��يْ��َك أَْش��ُك��و
َوُس��ُج��وِدِه ُرُك��وِع��ِه َع��َدي��َم َوَغ��َدا نُ��ْس��َك��ُه َغ��اَدَر ِف��ي��َك َص��بٍّ ِم��ثْ��ُل َه��ْل

األبيات: هذه أنشد السابع الراهب إن ثم

َم��زََّق��ا َوَص��بْ��ِري َدُه َج��دَّ َواْل��َوْج��ُد أَْط��َل��َق��ا َع��يْ��ِن��ي َوَدْم��َع اْل��ُف��َؤاَد َس��َج��َن
ال��لِّ��َق��ا ِع��نْ��َد ِب��َس��ْه��ِم��ِه اْل��ُف��َؤاَد يَ��ْرِم��ي ُص��ُدوَدُه أََم��رَّ َم��ا ��َم��اِئ��ِل ال��شَّ ُح��ْل��ُو
َق��ا ُم��َص��دَّ اْل��َغ��َراِم َخ��بَ��ِر ِف��ي أَنْ��َت َم��ا َم��َض��ى ��ا َع��مَّ َوتُ��ْب أَْق��ِص��ْر َع��اِذِل��ي يَ��ا
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دانس كبريهم وأما األشعار، وينشدون يبكون كلهم والرهبان البطارقة باقي وهكذا
هذه بإنشاد يرتنَّم صار إنه ثم سبيل، من لوصالها يجد ولم والعويل، البكاء به زاد فإنه

األبيات:

َوُم��نْ��يَ��ِت��ي ُس��ْؤلِ��ي َك��اَن َم��ْن َوَف��اَرَق��ِن��ي أَِح��بَّ��ِت��ي َس��اَر يَ��ْوَم اْص��ِط��بَ��اِري َع��ِدْم��ُت
ِل��َداَرتِ��ي ِب��ال��رُُّج��وِع يَ��ُم��نُّ��وا أَْن َع��َس��ى ِب��ِع��ي��ِس��ِه��ْم ِرْف��ًق��ا اْألَْظ��َع��اِن َح��اِدَي َف��يَ��ا
َل��ذَِّت��ي َوَف��اَرْق��ُت أَْح��َزاِن��ي ْدُت َوَج��دَّ ِف��َراِق��ِه��ْم بَ��ْع��َد ال��نَّ��ْوُم َع��يْ��ِن��ي َج��ْف��َن َج��َف��ا
ِب��ُق��وَّتِ��ي َوأَْوَدْت ِج��ْس��ِم��ي أَنْ��َح��َل��ْت َل��َق��ْد ِب��ُح��بِّ��َه��ا أَُالِق��ي َم��ا أَْش��ُك��و ال��ل��ِه إَِل��ى

عىل واتفقوا عندهم، صورتَها يصوِّرون أنهم عىل رأيهم أجمع منها يئسوا ملا إنهم ثم
ما وأما الدير، أصحاب الرهبان هؤالء أمر من كان ما هذا اللذات. هاِدُم أتاهم أن إىل ذلك
أن إىل سائرًة تزل ولم مرسوًرا، محبوبها تقصد سارت فإنها املواصف، زين أمر من كان
سمعت فلما نسيم، أختها إىل أرسلت ثم الدار، ودخلت األبواب وفتحت منزلها، إىل وصلت
فرشت إنها ثم القماش، ونفيس الفراش لها وأحرضت شديًدا فرًحا فرحت بذلك أختها
واألدفر واملسك والعنرب والند العود وأطلقت األبواب، عىل الستوَر وأرَخِت وألبستها لها
لبَسْت املواصف زين إن ثم يكون. ما أعظم وصار الرائحة، تلك من املكان عبق حتى
يف كان بل بقدومها، يعلم لم ومرسور جرى ذلك كل الزينة، أحسن وتزيَّنَْت قماشها أفخَر
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك مزيد. من عليه ما وحزٍن شديد، همٍّ
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بالفراش أختها لها أتَْت دارها دخلت ملا املواصف زين أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
بقدومها، يعلم لم ومرسور جرى ذلك كل الثياب، أفخر وألبستها لها وفرشت والقماش،
مع تتحدَّث املواصف زين جلست ثم مزيد. من عليه ما وحزن شديد، همٍّ يف كان بل
إىل األول من لها وقع ما جميَع لهن وذكرت معها، السفر عن تخلَّفن الالتي جواريها
تأكله بيشء لها وتأتي تذهب أن وأمرتها دراهم، وأعطتها هبوب إىل التفتَْت إنها ثم اآلخر،
ورشبهن أكلهن انتهى فلما والرشب، األكل من طلبته بالذي وأتَْت فذهبت وجواريها، هي
وكان األحوال، من فيه هو ما وتشاهد هو أين وتنظر مرسور إىل تميض أن هبوَب أمَرْت
والهيام، والعشق والغرام، الَوْجد عليه زاد فلما اصطبار، يمكنه وال قرار، له يقرُّ ال مرسور
محل إىل مىض أنه فاتفق الجدار، ويقبِّل الدار إىل ويذهب األشعار، بإنشاد يتسىلَّ صار

البديع: الشعر هذا ينشد وصار التوديع،

��َه��ْر ِب��ال��سَّ َل تَ��بَ��دَّ َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن َوال��نَّ��ْوُم َظ��َه��ْر َوَق��ْد ِم��نْ��ُه أَْل��َق��اُه َم��ا أَْخ��َف��يْ��ُت
تَ��ذَْر َوَال َع��َل��يَّ تُ��بْ��ِق َال َدْه��ُر يَ��ا اْل��ِف��َك��ْر َق��ْل��ِب��ي َس��بَ��ْت َق��ْد ��ا َل��مَّ نَ��اَديْ��ُت

َواْل��َخ��َط��ْر ��ِة اْل��َم��َش��قَّ بَ��يْ��َن ُم��ْه��َج��ِت��ي َه��ا
نُ��ِف��ي َق��ْد ُع��يُ��ونِ��ي ِم��ْن نَ��ْوِم��ي َك��اَن َم��ا ُم��نْ��ِص��ِف��ي اْل��َم��َح��بَّ��ِة ُس��ْل��َط��اُن َك��اَن َل��ْو
ِف��ي َزلَّ َق��ْوٍم َك��ِب��ي��ِر ِل��َح��اِل َواْرثُ��وا ُم��ْدنَ��ِف ��بٍّ ِل��صَّ ��وا ِرقُّ َس��اَدِت��ي يَ��ا

اْف��تَ��َق��ْر َق��ْوٍم َوَغ��ِن��يِّ اْل��َه��َوى َش��ْرِع
َوَك��تَ��ْم��تُ��ُه��ْم َم��َس��اِم��ِع��ي ُك��لَّ َوَس��َدْدُت َط��اوَْع��تُ��ُه��ْم َم��ا ِف��ي��َك اْل��َع��َواِذُل َل��جَّ
َف��أََج��بْ��تُ��ُه��ْم ُم��َف��اِرًق��ا َع��ِش��ْق��َت َق��الُ��وا أُِح��بُّ��ُه��ْم الَّ��ِذي��َن ِم��ي��ثَ��اَق َوَح��ِف��ْظ��ُت

اْل��بَ��َص��ْر ُع��ِم��َي اْل��َق��َض��ا نَ��َزَل إِذَا ��وا، ُك��فُّ



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

زين كأنَّ منامه يف فرأى النوم، عليه فغلب يبكي، وقعد منزله إىل رجع إنه ثم
زين منزل إىل ًها متوجِّ سار ثم يبكي، وهو نومه من فانتبه الدار، إىل أتَْت املواصف

األبيات: هذه ينشد وهو املواصف

اْل��َج��ْم��ِر ِم��َن أََح��رَّ نَ��اٍر َع��َل��ى َوَق��ْل��ِب��ي أَْس��ِري َم��َل��َك��ْت َق��ْد اْل��ُح��بِّ ِف��ي الَّ��ِت��ي أَأَْس��لُ��وا
َدْه��ِري ِم��َن َواْل��َح��َواِدَث ال��لَّ��يَ��اِل��ي َوَص��ْرَف بُ��ْع��َدَه��ا ال��ل��ِه إَِل��ى أَْش��ُك��و الَّ��ِت��ي َع��ِش��ْق��ُت
اْل��بَ��ْدِر َط��ْل��َع��َة يَ��ا ��ْم��ِل ال��شَّ ِب��َج��ْم��ِع َوأَْح��َظ��ى َواْل��ُم��نَ��ى اْل��َق��ْل��ِب َغ��ايَ��َة يَ��ا اْل��ُم��ْل��تَ��َق��ى َم��تَّ��ى

الروائح منه فشمَّ املواصف، زين زقاق يف ماٍش وهو الشعر من أنشد ما آِخر وكان
هة متوجِّ بهبوب وإذا هيامه، وزاد غرامه وترضم قلبُه، صدَره وفاَرَق لبُّه فهاَج الزكية،
فلما شديًدا، فرًحا فرح رآها فلما الزقاق، صدر من ُمقِبلة وهي فرآها حاجٍة، قضاء إىل
إنها له: وقالت املواصف، زين سيدتها بقدوم تْه َ وبرشَّ عليه وسلََّمْت إليه أتَْت هبوب رأته
به ورجعت أخذته ثم مزيد، من عليه ما شديًدا فرًحا بذلك ففرح إليها. طلبك يف أرسلتني
وعانََقها، وعانَقتْه وقبََّلها، وقبََّلتْه رسيرها فوق من له نزلت املواصف زين رأته فلما إليها،
املحبة شدة من طويًال زمنًا عليهما ُغِيش حتى ويتعانقان بعضهما يقبِّالن يزاَال ولم
رشاب من مملوءٍة قلٍة بإحضار هبوب جاريتها أمَرْت غشيتهما من أفاَقا فلما والفراق،
أكلوا ثم طلبته، ما جميَع الجاريُة لها فأحَرضْت الليمون، رشاب من مملوءٍة وقلٍة السكر،
إىل أوله من لهم جرى الذي يذكرون فصاروا الليُل، أقبََل أن إىل كذلك زالوا وما ورشبوا،
هللا إىل وتابوا جواريها وكذلك أيًضا، هو وأسَلَم ففرح بإسالمها، أخربته إنها ثم آخره.
وقد عازبة، أنها وأخربتهم والشهود القايض بإحضار أمَرْت الصباح أصبح فلما تعاىل،

عيش. ألذ يف وصاروا كتابَها فكتبوا بمرسور، الزواج وُمراُدها العدة وفت
حني فإنه اليهودي، زوجها أمر من كان ما وأما املواصف، زين أمر من كان ما هذا
صار حتى مسافًرا يََزْل ولم بالده، إىل ًها متوجِّ منها ساَفَر السجن، من املدينة أهل أطَلَقه
فدَعْت املواصف، زين بذلك فأُخِربت أيام، ثالثة املواصف زين فيها التي املدينة وبني بينه
الرياحني عليه وضعي قربًا واحفري اليهود مقربة إىل امِض لها: وقالت هبوب بجاريتها
قهرها من ماتَْت سيدتي إن له: فقويل عني وسألِك اليهودي جاء وإن املاء، حوله وريشِّ
عىل وتحيَِّيل القرب إىل فخذيه قربها. أريني قال: فإن يوًما. عرشين مدة ملوتها ومىض عليك،
ومَضْت مخدع، يف وأدخلوه الفراَش رفعوا إنهم ثم وطاعًة. سمًعا فقالت: بالحياة. فيه دفنه
أيام. الثالثة مضت حتى كذلك يزالوا ولم ورشب، أكل يف وإياها هو فقعد مرسور، بيت إىل
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دقَّ السفر، من أقبََل ملا فإنه زوجها، أمر من كان ما وأما أمرهم، من كان ما هذا
تجري دموعها فرأى الباب، له ففتحت سيدِك. فقال: بالباب؟ َمن هبوب: فقالت الباب،
قهرها بسبب ماتَْت سيدتي إن له: فقالت سيدتِك؟ وأين يُبِكيك؟ ما لها: فقال خدها، عىل
هبوب، يا لها: قال ثم شديًدا، بكاءً وبكى أمره يف َ تحريَّ الكالم ذلك منها سمع فلما عليك.
بكاءً بكى ذلك فعند حفرته، الذي القربَ وأَرتْه املقربة إىل به ومَضْت فأخذته قربها؟ أين

البيتني: هذين أنشد ثم شديًدا

ِب��ذََه��اِب يُ��ْؤِذنَ��ا َح��تَّ��ى َع��يْ��نَ��اَي َع��َل��يْ��ِه��َم��ا َم��اءَ ال��دِّ بَ��َك��ِت َل��ْو َش��يْ��ئَ��اِن
اْألَْح��بَ��اِب َوُف��ْرَق��ُة ��بَ��اِب ال��شَّ َش��ْرُخ ��يْ��ِه��َم��ا َح��قَّ ِم��ْن اْل��ِم��ْع��َش��اَر يَ��ْق��ِض��يَ��ا َل��ْم

األبيات: هذه وأنشد شديًدا بكاءً بكى ثم

ِب��اْل��َك��َم��ِد ُم��تُّ َح��ِب��ي��ِب��ي ِف��َراِق َوِم��ْن َج��َل��ِدي َخ��انَ��ِن��ي َق��ْد أََس��ِف��ي َوا أَوَّاُه
يَ��ِدي َق��دََّم��تْ��ُه َم��ا َع��َل��ى َق��ْل��ِب��ي تَ��ْق��ِط��ي��َع َويَ��ا اْل��َح��ِب��ي��ِب بَ��ْع��ِد ِم��ْن َدَه��اِن��َي َم��ا يَ��ا
َك��ِب��ِدي ِف��ي َه��اَج ِب��َغ��َراٍم أَبُ��ْح َوَل��ْم َزَم��ِن��ي ِف��ي ��رَّ ال��سِّ َك��تَ��ْم��ُت َق��ْد َل��يْ��تَ��ِن��ي يَ��ا
َوال��نَّ��َك��ِد ال��ذُّلِّ ِف��ي بَ��ْع��ِدَه��ا ِم��ْن َوِص��ْرُت َرَغ��ٍد َم��ْرِض��يَّ��ٍة ِع��ي��َش��ٍة ِف��ي ُك��نْ��ُت َق��ْد
َس��نَ��ِدي اْل��َوَرى ُدوِن ِم��ْن َك��اَن َم��ْن ِب��َم��ْوِت َش��َج��نً��ا ِل��ي َه��يَّ��ْج��ِت َل��َق��ْد َه��بُ��وُب َف��يَ��ا
َج��َس��ِدي ِب��ِه ُروِح��ي َف��اَرَق��ْت الَّ��ِذي َك��اَن َوَال اْل��ِف��َراُق َك��اَن َال اْل��َم��َواِص��ِف َزيْ��َن
َع��َم��ِدي ِف��ي ال��تَّ��ْف��ِري��ِط َع��َل��ى نَ��ْف��ِس��ي َع��اتَ��بْ��ُت َوَق��ْد اْل��ُع��ُه��وِد نَ��ْق��ِض َع��َل��ى نَ��ِدْم��ُت َل��َق��ْد

أرسَعْت عليه ُغِيش فلما عليه، مغشيٍّا فخرَّ واشتكى، وأنَّ بكى شعره من فرغ فلما
إىل ورجعت عليه سدَّْت ثم مدهوش، ولكنه بالحياة وهو القرب يف ووْضِعه بجرِّه هبوب

البيتني: هذين وأنشدت شديًدا فرًحا بذلك ففرَحْت الخرب، بهذا وأعلَمتْها سيدتها

��ِر َف��َك��فِّ َزَم��اُن يَ��ا يَ��ِم��ي��نُ��َك َح��نَ��ثَ��ْت ُم��َك��دِِّري يَ��َزاُل َال أَْق��َس��َم ال��دَّْه��ُر
��ِر َوَش��مِّ ��ُروِر ال��سُّ َداِع��ي إَِل��ى َف��انْ��َه��ْض ُم��َواِص��ِل��ي َه��ِوي��ُت َوَم��ْن اْل��َع��ذُوُل َم��اَت

أتاهم أن إىل والطرب، واللعب واللهو والرشب، األكل عىل بعضهم مع أقاموا إنهم ثم
والبنات. البنني ومميت الجماعات ومفرِّق اللذات هادم
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ومريم الدين نور عيل حكاية

املرصية بالديار تاجر رجل واألوان، العرص وسالف الزمان، قديم يف كان أنه يُحَكى ومما
بالسفر مولًعا كان أنه إال األحراء، األمناء ومن التجار أكابر من وكان الدين، تاج ى يُسمَّ
يف البحار، وجزائر واألوعار والسهول والِقفار، الرباري يف السري ويحب األقطار، جميع إىل
وقاَىس األخطار، ركب وطاملا وجواٍر، وخدم ومماليك عبيد له وكان والدينار، الدرهم طلب
مقاًال، وأحسنهم ماًال، الزمان ذلك يف التجار أكثر وكان الصغار، األطفال يشيب ما السفر يف
عديمة وأقمشة وأموال، وبضائع وأعدال، وغرائر وِجمال، وبخاتي وبغال، خيول صاحب
وتفاصيل مرزوية، وثياب سندسية، ومقاطع بعلبكية، وثياب حمصية، شدود من املثال،
رومية، وجواٍر حبشية، وخدم تركية، ومماليك مغربية، وبرانس بغدادية، وأزرار هندية،
الجمال، بديع األموال كثري كان ألنه الحرير؛ من أحماله غرائر وكانت مرصية، وغلمان

واصفيه: بعض فيه قال كما االنعطاف، شهي األعطاف مائس

ثَ��اِئ��ْر بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ِف��ي��َم��ا َواْل��َح��ْرُب ��اَق��ْه ُع��شَّ َع��ايَ��نْ��ُت َوتَ��اِج��ٌر
تَ��اِج��ْر يَ��ا َع��يْ��ِن��َك َع��َل��ى ُق��ْل��ُت: ��ْة؟ َض��جَّ ِف��ي ِل��ل��نَّ��اِس َم��ا َف��َق��اَل:

باملراد: فيه وأتى وأجاد، وصفه يف آَخر وقال

َح��اِئ��ُر أَْل��َح��اِظ��ِه ِم��ْن َواْل��َق��ْل��ُب َزاَرنَ��ا َوْص��ِل��ِه ِف��ي َوتَ��اِج��ٌر
تَ��اِج��ُر يَ��ا َع��يْ��ِن��َك َع��َل��ى ُق��ْل��ُت: ِح��ي��َرٍة؟ ِف��ي َل��َك َم��ا ِل��ي: َف��َق��اَل

أربعة ليلة يف بدر إذا البدر كأنه الدين، نور عيل ى يُسمَّ ذكر ولد التاجر لذلك وكان
يف األيام من يوًما الصبي ذلك فجلس واالعتدال، القدِّ ظريف والجمال، الحسن بديع عرش،
ار، التجَّ أوالُد حوله دارت وقد والعطاء، واألخذ والرشاء للبيع عادته، جري عىل والده دكان
وجسم أخرض وِعذار أحمر، وخدٍّ أزهر بجبني النجوم، بني القمر كأنه بينهم هو فصار

الشاعر: فيه قال كما كاملرمر،

َرِج��ي��ْح اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي أَنْ��َت ِص��ْف��ِن��ي َق��اَل: َوَم��ِل��ي��ٌح
َم��ِل��ي��ْح ِف��ي��َك َم��ا ُك��لُّ ِب��اْخ��ِت��َص��اٍر: َق��ْوًال ُق��ْل��ُت
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واصفيه: بعض فيه قال وكما

َم��ْرَم��ْر َص��ْح��ِن ِف��ي َع��نْ��بَ��ٍر َك��نُ��ْق��َط��ِة َخ��دٍّ َص��َف��َح��اِت َع��َل��ى َخ��اٌل َل��ُه
أَْك��بَ��ْر ال��ل��ُه اْل��َه��َوى َع��اِص��ي َع��َل��ى تُ��نَ��اِدي ِب��أَْس��يَ��اٍف َوأَْل��َح��اٌظ

ج نتفرَّ أننا اليوم هذا يف نشتهي الدين، نور سيدي يا له: وقالوا التجار أوالد فعزمه
إال أروح أن أقدر ال فإني والدي، أشاور حتى لهم: فقال الفالني. البستان يف وإياك
إن أبي، يا وقال: إليه فنظر أتى، قد الدين تاج بوالده وإذا الكالم يف هم فبينما بإجازته.
يف يل تأذن فهل الفالني، البستان يف وإياهم أنا َج أتفرَّ أن ألجل عزموني قد التجار أوالد
أوالد فركب معهم. َه توجَّ وقال: املال من شيئًا أعطاه إنه ثم ولدي. يا نعم فقال: ذلك؟
األنفس تشتهي ما فيه بستاٍن إىل معهم وسار بغلة الدين نور وركب وبغاًال، حمريًا التجار
سماوي وباب إيوان، كأنه ُمقنَطر باب له البنيان، رفيع األركان مشيد وهو األعني، وتلذُّ
األلوان، سائر من عنب مكعب مائة وفوقه رضوان، اسُمه وبوَّابه الِجنان، أبواب يشبه
وفيه الحمام، بيض كأنه واألبيض السودان، أنوف كأنه واألسود مرجان، كأنه األحمر
صنوان األلوان، مختلفة األنواع هذه كل والتفاح، والربقوق والكمثرى ان، والرمَّ الخوخ

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك صنوان. وغري
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٨٦٤ الليلة كانت فلام

ما كامل فيه رأوا البستان دخلوا ملا التجار أوالد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
قال كما صنوان، وغريَ صنوانًا األلوان، مختلَف العنب ووجدوا واللسان، الشفة تشتهي

الشاعر: فيه

اْل��ُغ��َراِب َك��َل��ْوِن َل��ْونُ��ُه َح��اِل��ٌك ��َراِب ال��شَّ َك��َط��ْع��ِم َط��ْع��ُم��ُه ِع��نَ��ٌب
اْل��ِخ��َض��اِب بَ��يْ��َن ال��نِّ��َس��اءِ َك��بَ��نَ��اِن َف��تَ��َراُه ُزًه��ا أَْوَراِق��ِه بَ��يْ��َن

أيًضا: الشاعر فيه قال وكما

نُ��ُح��وَال ِج��ْس��ِم��ي ُق��ْض��بَ��اِن��َه��ا، َع��َل��ى تَ��َدلَّ��ْت ��ا َل��مَّ َح��َك��ْت، َع��نَ��اِق��ي��ُد
َش��ُم��وَال ِح��ْص��ِرِم��َه��ا بَ��ْع��َد َوَع��اَدْت إِنَ��اءٍ ِف��ي َوَم��اءً َع��َس��ًال َح��َك��ْت

العريشة تلك يف جالًسا البستان بوَّاَب رضواَن فرأوا البستان، عريشة إىل انتهوا ثم
البيتان: هذان العريشة باب عىل مكتوبًا ورأوا الجنان، خاِزُن رضوان كأنه

��ْرِب ال��شُّ ِة ِش��دَّ ِم��ْن اْألَْغ��َص��اُن ِب��َه��ا َف��َم��اَل��ْت ُق��ُط��وُف��ُه تَ��َدلَّ��ْت بُ��ْس��تَ��انً��ا ال��ل��ُه َس��َق��ى
ال��رَّْط��ِب ِب��ال��لُّ��ْؤلُ��ِؤ اْألَنْ��َواءُ ��ُط��َه��ا تُ��نَ��قِّ ��بَ��ا ال��صَّ ِب��ي��د أَْغ��َص��انُ��ُه ��َص��ْت َرقَّ إِذَا

البيتان: هذان العريشة داخل يف مكتوبًا ورأوا

��ِه َه��مِّ َص��َدى اْل��َق��ْل��ِب َع��ِن تَ��ْج��لُ��و َرْوَض��ٍة ِف��ي َص��اِح يَ��ا ِب��نَ��ا اْدُخ��ْل
��ِه ِك��مِّ ِف��ي يَ��ْض��َح��ُك َوَزْه��ُرَه��ا ذَيْ��ِل��ِه ِف��ي يَ��ْع��ثُ��ُر نَ��ِس��ي��ُم��َه��ا



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

فاخت مثل واأللوان، األصناف جميع من وأطيار أفنان، ذات فواكه البستان ذلك ويف
راَقْت وقد الجاري، املاء بها وأنهارها األغصان، عىل يغرِّد وحمام، وقمري وكروان، وبلبل

البيتني: هذين الشاعر فيه قال كما لذات، ذات وأثمار بأزهارها املجاري، تلك

ِث��يَ��اِب��َه��ا َج��ِم��ي��ِل ِف��ي تَ��َع��ثَّ��ُر َخ��ْوًدا َف��َش��ابَ��َه��ْت اْل��ُغ��ُص��وِن َع��َل��ى ال��نَّ��ِس��ي��ُم َس��َرِت
ِق��َراِب��َه��ا ِغ��َالِف ِم��ْن اْل��َف��َواِرِس أَيْ��ِدي انْ��تَ��َض��ْت إِذَا ��يُ��وَف ال��سُّ َج��َداِولُ��َه��ا َوَح��َك��ْت

أيًضا: الشاعر فيه قال وكما

َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي َش��ْخ��َص��َه��ا يُ��َم��ثِّ��ُل أَبَ��ًدا يَ��َزْل َوَل��ْم اْل��ُغ��ُص��وِن َع��َل��ى َم��دَّ َوال��نَّ��ْه��ُر
ُق��ْرِب��ِه ِم��ْن َف��أََم��اَل��َه��ا َغ��يْ��َرٍة ِم��ْن َل��َه��ا َس��َرى ال��نَّ��ِس��ي��ُم َف��َط��َن إِذَا َح��تَّ��ى

أكر يُشِبه ما الرمان من وفيه زوجان، فاكهة كل من عليها البستان ذلك وأشجار
وأجاد: الشاعر فيه قال كما القريوان،

ُف��ُح��وَال بَ��َرَزْت إِذْ اْل��ِب��ْك��ِر نُ��ُه��وَد يَ��ْح��ِك��ي اْل��ِق��ْش��ِر َرِق��ي��ُق ��اٌن َوُرمَّ
اْل��ُع��ُق��وَال بَ��َه��َر َم��ا اْل��يَ��اُق��وِت ِم��َن َل��َديْ��نَ��ا يَ��بْ��ُدو ��ْرتَ��ُه َق��شَّ إِذَا

الشاعر: فيه قال وكما

َع��بْ��َق��ِري َم��َع��اِط��ِف ِف��ي َح��ْم��َرا يَ��َواِق��ي��َت َج��ْوِف��َه��ا ِل��َق��اِص��ِد تُ��بْ��ِدي ُم��َل��ْم��َل��َم��ٌة
َم��ْرَم��ِر ِب��ُق��بَّ��ِة أَْو اْل��َع��ذَاَرى ِب��نَ��ْه��ِد َرأَيْ��تُ��َه��ا إِذْ َش��بَّ��ْه��تُ��َه��ا ��انَ��ٌة َوُرمَّ
��ِر اْل��ُم��َط��هَّ ِل��ل��نَّ��ِب��يِّ َح��ِدي��ٌث َوِف��ي��َه��ا ��ٌة َوِص��حَّ ِل��ْل��َم��ِري��ِض ِش��َف��اءٌ َوِف��ي��َه��ا
اْل��ُم��َس��طَّ��ِر اْل��ِك��تَ��اِب ِف��ي بَ��ِل��ي��ًغ��ا َم��َق��اًال َج��َاللُ��ُه َج��لَّ ال��ل��ُه يَ��ُق��وُل َوِف��ي��َه��ا

الشاعر: فيه قال كما الناظر، يدهش ومسكي سكري تفاح البستان ذلك ويف

اْج��تَ��َم��َع��ا َق��ِد َوَم��ْح��بُ��وٍب َح��ِب��ي��ٍب َخ��دَّْي َح��َك��يَ��ا َق��ْد َل��ْونَ��يْ��ِن َج��َم��َع��ْت ��اَح��ٌة تُ��فَّ
َل��َم��َع��ا ِب��ِه َوال��ثَّ��اِن��ي أَْس��َوُد َف��ذَاَك َع��َج��ٍب ِم��ْن يْ��ِن ��دَّ َك��ال��ضِّ اْل��ُغ��ْص��ِن َع��َل��ى َالَح��ا
َوَل��َع��ا ذَا َواْص��َف��رَّ َخ��َج��ًال ذَا َف��اْح��َم��رَّ َف��َراَع��ُه��َم��ا َواٍش َف��بَ��َدا تَ��َع��انَ��َق��ا
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الشاعر: فيه قال كما وعنتابي، وجيالني وكافوري، لوزي مشمش البستان ذلك ويف

لُ��بَّ��ُه َف��َح��يَّ��َر َل��ُه اْل��َح��ِب��ي��ُب َج��اءَ َع��اِش��ًق��ا يَ��ْح��ِك��ي ال��لَّ��ْوِزيُّ َواْل��ِم��ْش��ِم��ُش
َق��ْل��بَ��ُه َويَ��ْك��ِس��ُر َظ��اِه��ُرُه يَ��ْص��َف��رُّ ِب��ِه َم��ا اْل��ُم��تَ��يَّ��ِم ِص��َف��ِة ِم��ْن َوَك��َف��اُه

وأجاد: آَخر فيه وقال

اْل��َح��َدْق َس��نَ��اَه��ا يَ��ْج��لُ��و َح��َداِئ��ُق َزْه��ِرِه ِف��ي اْل��ِم��ْش��ِم��ِش إَِل��ى انْ��ُظ��ْر
اْل��َوَرْق ِف��ي ِب��َه��ا يَ��ْزُه��و اْل��ُغ��ْص��ُن َزَه��ْت َم��ا إِذَا ال��زُّْه��ِر َك��اْألَنْ��ُج��ِم

فوق والتني األوصاب، من السقيم تشفي وعنَّاب، وقراصيا برقوق البستان ذلك ويف
الشاعر: فيه قال كما النواظر، العقول يحريِّ وأخرض أحمر بني ما أغصانه

��َج��ِر ال��شَّ ِم��َن أَْوَراٍق بَ��يْ��َن أَْخ��َض��َر َم��ْع أَبْ��يَ��ُض��ُه ِم��نْ��ُه يَ��بْ��ُدو ال��تِّ��ي��ُن َك��أَنَّ��َم��ا
َح��ذَِر َع��َل��ى بَ��اتُ��وا ِب��ِه��ْم ال��ظَّ��َالُم َج��نَّ َوَق��ْد اْل��ُق��ُص��وِر أَْع��َل��ى َع��َل��ى ُروٍم أَبْ��نَ��اءُ

وأجاد: آَخر وقال

َط��بَ��ْق َع��َل��ى ��ًدا ُم��نَ��ضَّ َج��اءَنَ��ا ِب��ِت��ي��ٍن أَْه��ًال
َح��َل��ْق ِب��َال ُج��ِم��َع��ْت َق��ْد َم��ْض��ُم��وَم��ٍة َك��ُس��ْف��َرٍة

وأجاد: آَخر وقال

َم��ْخ��بَ��ِر ِم��ْن َم��نْ��َظ��ًرا َوَق��اَرَب ُح��ْس��نً��ا َواْك��تَ��َس��ى َط��ْع��ًم��ا َط��اَب ِب��ِت��ي��ٍن أَنْ��ِع��ْم
��كَّ��ِر ال��سُّ َط��ْع��ِم َوِط��ي��َب اْألََق��اِح ِري��َح ذُْق��تَ��ُه َم��ا إِذَا تَ��َع��اِط��ي��ِه يُ��بْ��ِدي
اْألَْخ��َض��ِر اْل��َح��ِري��ِر ِم��َن ُص��ِن��ْع��َن أَك��ًرا أَْط��بَ��اِق��ِه ِف��ي ُص��بَّ َم��ا إِذَا َوَح��َك��ى

بعضهم: قول أحسن وما

َه��اُم��وا ُح��بِّ��َه��ا ِف��ي َف��اِك��َه��ٍة ِب��َغ��يْ��ِر تَ��َف��كُّ��َه��َه��ا نَ��ْف��ِس��ي أَِل��َف��ْت َوَق��ْد َق��الُ��وا
أَْق��َواُم ��يْ��ِز َولِ��ْل��ُج��مَّ َق��ْوٌم ِل��ل��تِّ��ي��ِن َل��ُه��ْم ُق��ْل��ُت ال��تِّ��ي��َن تُ��ِح��بُّ َش��ْيءٍ ِألَيِّ
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اآلَخر: قول منه وأحسن

ال��زَّاِه��ي ُغ��ْص��ِن��ِه ِف��ي َواْل��تَ��َوى اْس��تَ��َوى ��ا َل��مَّ َف��اِك��َه��ٍة ُك��لِّ َع��ْن يُ��ْع��ِج��بُ��ِن��ي ال��تِّ��ي��ُن
ال��ل��ِه َخ��ْش��يَ��ِة ِم��ْن َم��َداِم��ُع��ُه َف��اَض��ْت َم��اِط��َرٌة ��ْح��ُب َوال��سُّ َع��اِب��ٌد َك��أَنَّ��ُه

األلوان، مختلف هو ما والرومي، والحلبي الطوري الكمثرى من البستان ذلك ويف
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك صنوان. وغري صنوان
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الفواكه من فيه رأوا البستان نزلوا ملا التجار أوالد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
األلوان، مختلف هو ما والرومي، والحلبي الطوري الكمثرى من فيه ووجدوا ذكرناه، ما

الشاعر: فيه قال كما الناظر، يدهش وأخرض أصفر بني ما صنوان، وغري صنوان

��ْف��َرْة ال��صُّ َزاِئ��ِد ُم��ِح��بٍّ َل��ْوَن َل��ْونُ��َه��ا َغ��َدا ��ثْ��َرى ُك��مَّ يَ��ْه��ِن��ي��َك
��تْ��َرْة ال��سُّ ُم��ْس��ِب��ُل ِم��نْ��َه��ا َواْل��َوْج��ُه ِخ��ْدِرَه��ا ِف��ي ِب��اْل��ِب��ْك��ِر َش��ِب��ي��َه��ٌة

كما وأحمر، أصفر من األلوان مختلف هو ما السلطاني الخوخ من البستان ذلك ويف
الشاعر: فيه قال

اْل��َع��نْ��َدِم ُح��ْم��َرَة بَ��َدا َوَق��ْد َرْوِض��ِه ِف��ي اْل��ُخ��وُخ َك��أَنَّ��َم��ا
ِم ِب��ال��دَّ َوْج��َه��َه��ا ��بَ��ْت َخ��ضَّ َق��ْد أَْص��َف��َر ذََه��ٍب ِم��ْن بَ��نَ��اِدُق

من ولبُّه الجمار، يشبه الحالوة شديد هو ما األخرض اللوز من البستان ذلك ويف
فيه: قيل كما اب، الوهَّ امللك صنعة أثواب، ثالثة داخل

ال��رَّبِّ َص��نْ��َع��ِة ِم��ْن اْألَْش��َك��اِل ُم��َخ��اِل��َف��ِة َرْط��ِب َج��َس��ٍد َع��َل��ى أَثْ��َواٍب ثَ��َالثَ��ُة
ذَنْ��ِب ِب��َال ِف��ي��َه��ا اْل��َم��ْس��ُج��وُن يَ��ُك��ِن َوإِْن َونَ��َه��اِرِه َل��يْ��ِل��ِه ِف��ي ال��رََّدى تُ��ِري��ِه
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وأجاد: آَخر وقال

ُم��ْع��تَ��ِط��ِف َك��فُّ اْألََف��اِن��ي��ِن ِم��َن تُ��ْظ��ِه��ُرُه ِح��ي��َن ال��لَّ��ْوَز تَ��َرى أََم��ا
��َدِف ال��صَّ َداِخ��ِل ِم��ْن رُّ ال��دُّ َك��أَنَّ��ُه َل��نَ��ا اْل��ُق��لُ��وَب َج��َال َق��ْد َوِق��ْش��ُرُه

اآلَخر: قول منه وأحسن

اْل��يَ��ِد ِم��ْلءُ أَْص��َف��َر أَْخ��َض��َر َل��ْوٍز ُح��ْس��َن يَ��ا
اْألَْم��َرِد ِع��ذَاِر نَ��بْ��ُت ُزبَ��يْ��ُرُه َك��أَنَّ��َم��ا
َوُم��ْف��َرِد ُم��ْزَدِوٍج ِم��ْن ُق��لُ��وبُ��ُه َغ��َدْت َوَق��ْد
َزبَ��ْرَج��ِد ِف��ي تُ��َص��اُن لُ��ْؤلُ��َؤٌة َك��أَنَّ��َه��ا

وأجاد: آَخر وقال

أَنْ��َواُرْه بَ��َدْت ��ا َل��مَّ َح��َس��نَ��اِت��ِه ِف��ي ال��لَّ��ْوِز ِم��ثْ��َل َع��يْ��ن��اَي أَبْ��َص��َرْت َم��ا
ِع��ذَاُرْه ِم��نْ��ُه َواْخ��َض��رَّ انْ��تَ��َش��ى ِح��ي��َن َش��اِئ��ُب ِب��اْش��ِت��َع��اٍل ِم��نْ��ُه ال��رَّأُْس

بعض فيه قال كما صنوان، وغري صنوان األلوان، مختلف النبق البستان ذلك ويف
الشعر: هذا واصفيه

اْل��ُق��ُض��ِب َع��َل��ى يَ��ْزُه��و ُم��ْع��َج��ٍب َك��ِم��ْش��ِم��ٍش ُم��نْ��تَ��ِظ��ًم��ا اْألَْغ��َص��اِن ِف��ي ال��نَّ��بْ��ِق إَِل��ى انْ��ُظ��ْر
ال��ذََّه��ِب ِم��َن ِص��ي��َغ��ْت َق��ْد َج��َالِج��َل تَ��ْح��ِك��ي َغ��َدْت ِل��ل��نَّ��اِظ��ِري��َن ُص��ْف��َرتَ��ُه َك��أَنَّ

وأجاد: آَخر وقال

ُف��نُ��وِن ِف��ي ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن يَ��ْوٍم ُك��لَّ َوِس��ْدَرٍة
ِل��ْل��ُع��يُ��وِن بَ��َدا َوَق��ْد ِف��ي��َه��ا ال��نَّ��بْ��ُق َك��أَنَّ��َم��ا
ُغ��ُص��وِن ِف��ي ُع��لِّ��َق��ْت َق��ْد نُ��َض��اٍر ِم��ْن َج��َالِج��ُل
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الولهان: الشاعر فيها قال كما خولجان، كأنه النارنج البستان ذلك ويف

ثَ��ْل��ُج َوبَ��اِط��نُ��َه��ا نَ��اٌر َف��َظ��اِه��ُرَه��ا ِب��ُح��ْس��ِن��َه��ا تَ��ْزُه��و اْل��َك��فِّ ِم��ْلءُ َوَح��ْم��َراءُ
َوْه��ُج َل��َه��ا َوَل��يْ��َس نَ��اٌر َع��َج��ٍب َوِم��ْن يَ��ذُْب َل��ْم ال��نَّ��اِر ِم��َع ثَ��ْل��ٌج َع��َج��ٍب َوِم��ْن

وأجاد: بعضهم وقال

اْل��ُم��تَ��َف��رِِّس ِل��ل��نَّ��اِظ��ِر بَ��َدْت َم��ا إِذَا ِث��َم��اَرَه��ا َك��أَنَّ نَ��اَرنْ��َج َوأَْش��َج��اُر
ُس��نْ��ُدِس َغ��َالِئ��ِل ِف��ي ِع��ي��ٍد ِب��أَيَّ��اِم ِزي��نَ��ًة تَ��بَ��رَّْج��َن َق��ْد ِن��َس��اءٍ ُخ��ُدوُد

وأجاد: اآلَخر وقال

تَ��ِم��ي��ُد َوْه��َي اْألَْغ��َص��اُن ِب��ِه َوأَْض��َح��ْت ��بَ��ا ال��صَّ أَذَْه��بَ��ِت ال��نَّ��اَرنْ��ِج ُربَ��ى َك��أَنَّ
ُخ��ُدوُد ��َالِم ال��سَّ ِب��أَْوَق��اِت َع��َل��يْ��َه��ا أَْق��بَ��َل��ْت اْل��ُح��ْس��ِن بَ��ْه��َج��ُة َع��َل��يْ��َه��ا ُخ��ُدوٌد

وأجاد: آَخر وقال

َونَ��اَرنْ��َج��نَ��ا َه��ذَا بُ��ْس��تَ��انَ��نَ��ا َل��نَ��ا ِص��ْف َل��ُه ُق��ْل��نَ��ا َوَش��اِدٌن
َج��نَ��ى نَ��اًرا ال��نَّ��اَرنْ��َج َج��نَ��ى َوَم��ْن َط��ْل��َع��ِت��ي بُ��ْس��تَ��انُ��ُك��ْم ِل��ي: َف��َق��اَل

األغصان يف وتدىل مكاٍن، أعىل من حطَّ وقد التِّْرب، كلون لونه األترج البستان ذلك ويف
الولهان: الشاعر فيه قال وقد العقبني، سبائك كأنه فيه كمال

اْل��َع��َط��ِب ِم��َن َم��اَل��ْت إِذَا َع��َل��يْ��َه��ا يُ��ْخ��َش��ى ُم��ثْ��ِم��َرًة اْألُتْ��ُرجِّ أَيْ��َك��َة تَ��َرى أََم��ا
ال��ذََّه��ِب ِم��َن ُق��ْض��بَ��انً��ا ��َل تَ��َح��مَّ ُغ��ْص��ٌن ِب��َه��ا ال��نَّ��ِس��ي��ُم َم��رَّ ِع��نْ��َدَم��ا َك��أَنَّ��َه��ا

عىل وهو الغزالن، تشبه أبكار كنهود أغصانه يف منسدل الكباد البستان ذلك ويف
وأجاد: الشاعر فيه قال كما املراد، غاية

أَْغ��يَ��ِد َك��َق��اَم��ِة َرْط��ٍب ُغ��ُص��ٍن َع��َل��ى نَ��َظ��ْرتُ��َه��ا ال��رِّيَ��اِض بَ��يْ��َن َوَك��بَّ��اَدٌة
َزبَ��ْرَج��ِد َص��ْوَل��َج��اِن ِف��ي ذََه��بً��ا بَ��َدْت َك��أَْك��َرٍة َم��اَل��ْت ال��رِّي��ُح َس��بَ��َل��تْ��َه��ا إِذَا
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زينة صفرته ولكن الدجاج، بيض يشبه الرائحة ذاكي الليمون البستان ذلك ويف
واصفيه: بعض فيه قال كما لجانيه، يزهو وريحه مجانية،

ِب��اْل��ِع��يَ��اِن إِْش��َراَق��ُه يَ��أُْخ��ذُ بَ��َدا ��ا َل��مَّ ال��لَّ��يْ��ُم��وَن تَ��َرى أََم��ا
ِب��ال��زَّْع��َف��َراِن ��ُس اْل��ُم��َخ��مَّ َل��طَّ��َخ��ُه َوَق��ْد َدَج��اٍج بَ��يْ��ُض َك��أَنَّ��ُه

من واملشمومات والخرضاوات والرياحني، الفواكه سائر من البستان ذلك ويف
واآلس الحمل ولسان أنواعه، بسائر والورد العنربي والسنبل والفلفل والفاغية الياسمني
الجنان من قطعة كأنه تشبيه غري من البستان وذلك األجناس، جميع من الرياحني وكامل
فيه ِلَما اللسان، وْصفه عىل يَقدُر وال الغضبان، كاألسد منه خرج العليل دخله إذا لرائيه،
بني لكن رضوان، بوَّاِبه واسُم ال كيف الجنان، يف إال توجد ال التي والغرائب العجائب من
عىل والتنزُّه التفرُّج بعد جلسوا البستان، ذلك يف التجار أوالد ج تفرَّ فلما شتَّان. املقاَمنْيِ
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك اإليوان. وسط يف الدين نوَر وأْجَلُسوا لواوينه، من ليوان

املباح. الكالم عن

468



٨٦٦ الليلة كانت فلام

الدين نور أجلسوا الليوان، يف جلسوا ملا التجار أوالد أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
النعام، بريش َمْحشوَّة مخدة عىل متَِّكئًا املزركش، األديم من نطع عىل اإليوان، وسط يف
البيتان: هذان عليها مكتوبًا النعام، ريش من مروحًة ناَولُوه ثم سنجابية، رة مدوَّ وظهارتها

ال��نَّ��ِع��ي��ِم أَْوَق��اِت ِط��ي��َب تُ��ذَكِّ��ُر ال��نَّ��ِس��ي��ِم ُم��َع��طَّ��َرُة َوِم��ْرَوَح��ٌة
اْل��َك��ِري��ِم اْل��ُح��رِّ اْل��َف��تَ��ى َوْج��ِه إَِل��ى َوْق��ٍت ُك��لِّ ِف��ي ِط��ي��بَ��َه��ا َوتَ��ْه��ِدي

يتحدَّثون وجلسوا والثياب، العمائم من عليهم كان ما خلعوا الشبان هؤالء إن ثم
إىل وينظر الدين نور يف ُل يتأمَّ منهم وكل بينهم، الكالم أطراَف ويتجاذبون ويتنادمون
وعىل عبٌد عليهم أقبََل الزمان، من ساعًة الجلوس بهم اطمأَنَّ أن وبعد صورتِه، ُحْسن
أهَل وىصَّ كان التجار أوالد بعض ألن والبلور؛ الصيني من أواٍن فيها طعام، ُسْفرة رأسه
البحار، يف وسبح وطار، درج مما ْفرة السُّ تلك وكانت البستان. إىل خروجه قبل بها بيته
ْفرة السُّ تلك ُوِضعت فلما السمك، وألطف الضأن وِشياه الحمام، وأفراخ والسمان كالقطا
وغسلوا الطعام عن قاموا األكل من فرغوا وملا الكفاية، بحسب وأكلوا تقدَّموا بينهم
املنسوجة باملناديل أيديهم نشفوا ذلك وبعد املمسك، والصابون الصايف باملاء أيديهم
يَديْه، به فمسح األحمر، بالذهب مطرًَّزا منديًال الدين لنور وقدَّموا والقصب، بالحرير
ذهب البستان بخويل وإذا للحديث، جلسوا ثم مطلوبَه، منهم كلٌّ فرشب القهوة وجاءت
أوالد بعض فقال املشموم؟ يف سادتنا يا تقولون ما وقال: بالورد، مملوءة بَسلٍّ وجاء
إننا عادتنا لكن نعم، البستاني: فقال يَُرد. ال فإنه الورد خصوًصا به، بأس ال التجار:
وكان املقام. يناسب الشعر من بيشء فليأِت أْخذَه أراد فَمن باملناَدمة، إال الورَد نعطي ال
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الشعر من شيئًا أنشدك وأنا أعطني نعم، منهم: واحد فقال أشخاص، عرشة التجار أوالد
األبيات: هذه وأنشد فأخذها الورد، من حزمًة فناَوَله املقام. يناسب

يُ��َم��لُّ َال َألَنَّ��ُه َم��َح��لُّ ِع��نْ��ِدي ِل��ْل��َوْرِد
اْألََج��لُّ اْألَِم��ي��ُر َوْه��َو ُج��نْ��ٌد ال��رَّيَ��اِح��ي��ِن ُك��لُّ
ذَلُّ��وا َج��اءَ إِذَا َح��تَّ��ى َوتَ��اُه��وا َع��زُّوا َغ��اَب إِْن

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورد، حزمَة الثاني ناَوَل ثم

أَنْ��َف��اَس��َه��ا اْل��ِم��ْس��ُك يُ��ذَكِّ��ُرَك َوْرَدًة َس��يِّ��ِدي يَ��ا ُدونَ��َك
َرأَْس��َه��ا ِب��أَْك��َم��اِم��َه��ا َغ��طَّ��ْت َع��اِش��ٌق أَبْ��َص��َرَه��ا َك��َغ��اَدٍة

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة الثالَث ناَوَل ثم

نَ��دِّ ِم��ْن َط��اَب َم��ا َرَواِئ��ُح��ُه تَ��ْح��ِك��ي ُرْؤيَ��تُ��ُه اْل��َق��ْل��َب تَ��ُس��رُّ نَ��ِف��ي��ٌس َوْرٌد
َص��دِّ َم��ا َغ��يْ��ِر ِم��ْن ِب��َف��ٍم َك��ُق��بْ��َل��ٍة َط��َربً��ا أَْوَراِق��ِه ِف��ي اْل��ُغ��ْص��ُن ��ُه َض��مَّ َق��ْد

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة الرابَع ناَوَل ثم

ُق��ُض��ِب ِف��ي ُركِّ��بْ��َن َق��ْد بَ��َداِئ��ُع َل��َه��ا َظ��َه��َرْت الَّ��ِت��ي اْل��َوْرِد َدْوَح��َة تَ��َرى أََم��ا
ال��ذََّه��ِب ِم��َن َش��يْ��ئً��ا َح��َوى َق��ْد َزبَ��ْرَج��ٌد ِب��َه��ا يَ��ُط��وُف يَ��َواِق��ي��ُت َك��أَنَّ��ُه��نَّ

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة الخامَس ناَوَل ثم

اْل��ُع��ْق��يَ��اِن َس��بَ��اِئ��ُك أَثْ��َم��اُرُه��نَّ َوإِنَّ��َم��ا َح��َم��ْل��َن َق��ْد ال��زَّبَ��ْرَج��ِد ُق��ُض��ُب
اْألَْج��َف��اِن َف��َواِت��ُر بَ��َك��تْ��ُه َدْم��ٌع أَْوَراِق��ِه ِم��ْن اْل��َق��ْط��ِر َوْق��َع َوَك��أَنَّ

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة السادَس ناَوَل ثم

أَْس��َراِر لُ��ْط��َف ِف��ي��َه��ا ال��ل��ُه َوأَْودََع َج��َم��َع��ْت َق��ْد اْل��ُح��ْس��ِن ِل��بَ��ِدي��ِع َوْرَدًة يَ��ا
ِب��ِدي��نَ��اِر ُم��ْش��تَ��اٌق ال��تَّ��َواُص��ِل َل��َدى ��َط��ُه َونَ��قَّ َم��ْح��بُ��وٍب َخ��دُّ َك��أَنَّ��َه��ا
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البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة السابَع ناَوَل ثم

اْل��ِج��َراِح َس��ِري��ُع ��ُه َم��سَّ َم��ْن ُك��لَّ يُ��ْؤِذي ِل��َش��ْوِك��َك َم��ا ِل��ْل��َوْرِد ُق��ْل��ُت
ِس��َالِح��ي َوَش��ْوِك��ي ُس��ْل��َط��انُ��َه��ا أَنَ��ا ُج��نْ��ِدي ال��رَّيَ��اِح��ي��ِن َم��ْع��َش��ُر ِل��ي: َق��اَل

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة الثامَن ناَوَل ثم

ال��نُّ��َض��اَرا يُ��َح��اِك��ي نَ��ِض��ي��ًرا بَ��ِه��يٍّ��ا أَْص��َف��َرا َغ��َدا َوْرًدا ال��ل��ُه َرَع��ى
ِص��َغ��اَرا ُش��ُم��وًس��ا ِم��نْ��ُه َح��َم��ْل��َن أَثْ��َم��َرْت ِب��ِه ُغ��ُص��وٍن َوُح��ْس��َن

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة التاسَع ناَوَل ثم

َط��َربَ��ا ُم��تَ��يَّ��ٍم ُك��لِّ َق��ْل��ِب ِف��ي َج��ذَبَ��ْت أَْص��َف��َر َوْرٍد َش��َج��َراُت
ذََه��بَ��ا َف��أَثْ��َم��َرْت ال��لُّ��َج��يْ��ِن َم��اءَ ُس��ِق��يَ��ْت َدْوَح��ٍة ِم��ْن َل��َه��ا َع��َج��بً��ا

البيتني: هذين وأنشد فأخذها ورٍد، حزمَة العاَرش ناَوَل ثم

َوُح��ْم��ِر َم��َط��اِل��ِع��ِه ِم��ْن ِب��ُص��ْف��ٍر يَ��ْزُه��و اْل��َوْرِد ُج��نْ��َد أَنَّ تَ��َر أََل��ْم
ِت��بْ��ِر تُ��ْرِس ِف��ي ُزُم��رٍُّد ِن��َص��اَل ِف��ي��ِه ��ْوُك َوال��شَّ َش��بَّ��ْه��تُ��ُه َوَق��ْد

صينية بينهم فوضع امُلَدام، سفرة البستاني أحَرض أيديهم يف الورَد استقرَّ فلما
البيتني: هذين يقول وأنشد األحمر، بالذهب مزركشة

َس��ِف��ي��َه��ا اْل��َح��ِل��ي��َم تَ��ْج��َع��ُل َع��اِن��ًس��ا َخ��ْم��ًرا َف��اْس��ِق ��نَ��ا ِب��ال��سَّ اْل��َف��ْج��ُر َه��تَ��َف
ِف��ي��َه��ا اْل��َك��أُْس أَِم تُ��َرى أَِب��َك��أٍْس َوَص��َف��اَه��ا لُ��ْط��ِف��َه��ا ِم��ْن أَْدِري َل��ْس��ُت

التاجر ابن الدين نور إىل وصل أن إىل الدور ودار ورشب، مأل البستان خويل إن ثم
هذا أن تعرف أنت الدين: نور فقال إياه، وناَوَله كأًسا البستان خويل فمأل الدين، تاج
فقال القدير. الربُّ كتابه يف حرََّمه وقد كبريًا، إثًما فيه ألن ؛ قطُّ رشبته وال أعرفه ال يشء
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هللا فإن اإلثم، أجل من إال بَه ُرشْ ترْكَت ما كنَت إْن الدين، نور سيدي يا البستان: خويل
يشء، كل وسعت ورحمته العظيم، الذنب يغفر رحيم، غفور حليم كريم وتعاىل سبحانه

قال: حيث الشعراء بعض عىل هللا ورحمة

بَ��اِس ِم��ْن أَذْنَ��بْ��َت إِذَا َع��َل��يْ��َك َوَم��ا َك��َرٍم ذُو ال��ل��َه َف��ِإنَّ ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف ُك��ْن
ِب��ال��نَّ��اِس َواْإلِْض��َراَر ِب��ال��ل��ِه ��ْرَك ال��شِّ أَبَ��ًدا تَ��ْق��َربْ��ُه��َم��ا َف��َال اثْ��نَ��تَ��يْ��ِن إِالَّ

هذا ترشب أن الدين نور سيدي يا عليك بحياتي التجار: أوالد من واحد قال ثم
فاستحى أقدامه، عىل يَديْه بني وقف وآَخر بالطالق، عليه وحلف آَخر شاب وتقدََّم القدح.
. مرٌّ هذا وقال: بَصَقها، ثم جرعة، منه ورشب البستان خويل من القدح وأخذ الدين نور
املنافع، هذه فيه كانت ما ُمرٌّ أنه لوال الدين، نور سيدي يا البستان: خويل الشاب له فقال
منافعها الخمرة هذه وأن مرٍّا؟ اآلِكل يجده التداوي سبيل عىل أُِكل إذا حلو كلَّ أن تعلم أََلْم
وتروق األرياح وتزيل والغم، الهم وترصف الطعام، تهضم أنها منافعها جملة فمن كثرية؟
ولو الجماع، عىل الرجل همة وتقوي الجبان وتشجع البدن، وتنعش اللون وتصفي الدم،

الشعراء: بعض قال وقد ذلك، رشح علينا َلطال كلها منافعها ذكرنا كنا

ِل��ْل��َك��اِس ِب��َرْش��ِف��ي أَْس��َق��اِم��ي َوَداَويْ��ُت َج��اِن��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن ال��ل��ِه وََع��ْف��ُو َش��ِربْ��نَ��ا
ِل��ل��نَّ��اِس َم��نَ��اِف��ُع ِف��ي��َه��ا َق��ْولِ��ِه: ِس��َوى إِثْ��َم��َه��ا َوأَْع��ِرُف ِف��ي��َه��ا َغ��رَّنِ��ي َوَم��ا

من مخدًعا وفتح وساعته، وقته من أقدامه عىل قائًما نهض البستان خويل إن ثم
لنور ووضعها كبرية قطعة منه وكرس مكرٍَّر سكٍر قمع منه وأخرج اإليوان، ذلك مخادع
اآلن فارشب مرارته، من الخمر ْرشَب ِهبَت كنَت إْن سيدي، يا له: وقال القدح، يف الدين
التجار أوالد من واحٌد الكأَس مأل ثم ورشبه، القدح الدين نور أخذ ذلك فعند حال. فقد
من وقال: اآلَخر وقام امك. خدَّ أنا قال: اآلخر وكذا عبدك. أنا الدين، نور سيدي يا وقال:
يزل ولم بخاطري. اجربْ الدين نور سيدي يا عليك باهلل وقال: اآلَخر وقام خاطري. أجل
نور وكان قدًحا. واحد كل أقداح، العرشة أسَقْوه أن إىل الدين بنور التجار أوالد العرشة
وقوي دماغه، يف الخمر فدار الساعة، تلك يف إال قطُّ خمًرا رشب ما عمره بكر، باطنه الدين
وهللا جماعة، يا وقال: كالمه، واستعجم لسانه ثقل وقد حيله، عىل فوقف السكر عليه
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بال الرشاب فإن طيب، سماع إىل يحتاج أنه إال مليح، ومكانكم مليح، وكالمكم مالح، أنتم
البيتني: هذين الشاعر فيه قال كما وجوده، من أوىل عدمه سماع

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

وغاب، التجار أوالد بغال من بغلة وركب البستان صاحب الشاب نهض ذلك فعند
غزال أو صينية، يف دينار أو نقية، فضة أو طرية، لية كأنها مرصية صِبيَّة ومعه عاد ثم
وخدوٍد محنية، قيس كأنها وحواجَب بلبلية وعيوٍن املضيئة، الشمس يُخِجل بوجٍه برية، يف
خماصية، وبطٍن عاجيَّة ونُهوٍد َمْرخية، وعيوٍن سكَّريٍة ومراشَف لؤلُِئيَّة، وأسناٍن وردية
وبينهما الشامية، كالجداول وفخذين محشيَّة، مخدات كأنهن وأرداٍف مطوية وأعكاٍن

األبيات: هذه فيها قيل كما مطوية، بقجة يف ة رصَّ كأنه يشء

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

األبيات: هذه آَخر وقال

آَس��اِد أَْش��بَ��اَل َق��نَ��َص��ْت َك��َظ��بْ��يَ��ٍة بَ��َدْت اْل��ُع��يُ��وِن َك��ْح��َالءُ اْل��بَ��ْدِر ِم��َن أَبْ��َه��ى
بَ��أَْوتَ��اِد يُ��ْش��َدْد َل��ْم ��ْع��ِر ال��شَّ ِم��َن بَ��يْ��تً��ا ذََواِئ��ِب��َه��ا ِم��ْن ال��لَّ��يَ��اِل��ي َع��َل��يْ��َه��ا أَْرَخ��ْت
َوأَْك��بَ��اِد ذَابَ��ْت ِب��أَْف��ِئ��َدٍة إِالَّ اتَّ��َق��َدْت َم��ا ال��نِّ��ي��َراُن َوْج��نَ��ِت��َه��ا َوْرِد ِم��ْن
ِل��ْل��بَ��اِدي اْل��َف��ْض��ُل َوُق��ْل��َن: ءُوِس ال��رُّ َع��َل��ى َل��َه��ا ُق��ْم��َن اْل��َع��ْص��ِر ِح��َس��اُن َرآَه��ا َف��َل��ْو

الشعراء: بعض قول أحسن وما

اْل��َح��ِن��ِق اْل��َح��اِس��ِد َوَخ��ْوَف ال��رَِّق��ي��ِب َخ��ْوَف ِزيَ��اَرتِ��نَ��ا َع��ْن َم��نَ��َع��تْ��َه��ا ثَ��َالثَ��ٌة
َع��ِب��ِق َع��نْ��بَ��ٍر ِم��ْن َم��َع��اِط��ُف��َه��ا َح��َوْت َوَم��ا اْل��ُح��ِل��يِّ َوَوْس��َواُس اْل��َج��ِب��ي��ِن َض��ْوءُ
اْل��َع��َرِق ِح��ي��َل��ُة َم��ا تَ��نْ��َزُع��ُه َواْل��َح��ْل��َي تَ��ْس��تُ��ُرُه اْل��ِك��مِّ ِب��َف��ْض��ِل اْل��َج��ِب��ي��َن َه��ِب

أخرض بقناع زرقاء بدلة وعليها عَرش، أربعَة ليلِة يف بدر إذا البدر كأنها ِبيَّة الصَّ وتلك
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك املعقول. أرباَب وتحريِّ العقول تدهش أزهر، جبني فوق

املباح. الكالم عن
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يف أنها ذكرنا التي ِبيَّة بالصَّ لهم جاءَ ملا البستان خويل أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
الشاعر: بقول امُلَرادة كأنها واالعتدال، الَقدِّ ورشاقة والجمال، الُحْسن من غايٍة

��َم��اءِ ال��سَّ َك��َل��ْوِن َالَزَوْرِديَّ��ٍة َزْرَق��اءَ ِغ��َالَل��ٍة ِف��ي أَْق��بَ��َل��ْت
��تَ��اءِ ال��شِّ َل��يَ��اِل��ي ِف��ي ��يْ��ِف ال��صَّ َق��َم��َر ِم��نْ��َه��ا اْل��ِغ��َالَل��ِة ِف��ي ��ْق��ُت َف��تَ��َح��قَّ

وأجوده: اآلَخر قول أحسن وما

اْألَْزَه��ِري اْل��ُم��ِن��ي��ِر اْل��َق��َم��ِر َوْج��ِه��ِك َع��ْن اْس��ِف��ِري َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت ُم��بَ��ْرِق��َع��ًة َج��اءَْت
تَ��تَ��َح��يَّ��ِري َال اْألَيَّ��اِم ِب��َح��َواِدِث اْق��ِص��ِري َل��َه��ا ُق��ْل��ُت اْل��َع��اَر أََخ��اُف َق��اَل��ْت
اْل��َج��ْوَه��ِر َف��ْوَق اْل��بَ��لُّ��وُر َف��تَ��َس��اَق��َط َوَج��نَ��اِت��َه��ا َع��ْن اْل��ُح��ْس��ِن ِن��َق��اَب َرَف��َع��ْت
اْل��َم��ْح��َش��ِر ِف��ي َخ��ِص��ي��َم��ِت��ي تَ��ُك��وَن َك��يْ��َم��ا ُح��بِّ��َه��ا ِم��ْن ِب��َق��تْ��ِل��َه��ا َه��َم��ْم��ُت َوَل��َق��ْد
أَْك��بَ��ِر َربٍّ ِع��نْ��َد اْل��ِق��يَ��اَم��ِة يَ��ْوَم تَ��َخ��اَص��َم��ا َع��اِش��َق��يْ��ِن َل أَوَّ َونَ��ُك��وَن
َم��نْ��َظ��ِري اْل��َح��ِب��ي��بَ��ِة إَِل��ى يَ��ُط��وَل َح��تَّ��ى ُوُق��وَف��نَ��ا اْل��ِح��َس��اِب ِف��ي ْل َط��وِّ َوأَُق��وُل

الَح، كوكٍب وكل املالح سيدة يا اعلمي ِبيَّة: الصَّ لتلك قال البستان خويل الشاب إن ثم
سيدي الشمائل، املليح الشابَّ هذا تُناِدمي أن إال املكان هذا يف بحضورك قصدنا ما أننا
ألجل أخربتني كنَت ليتَك ِبيَّة: الصَّ له فقالت اليوم. هذا يف إال محلَّنا يأِت لم فإنه الدين، نور
الصبية: فقالت إليك. به وأجيء أروح أنا سيدتي، يا لها: فقال معي. كان بالذي أجيء أن
وغاب رسيًعا خرج ذلك فعند منديًال، فأعَطتْه أمارة. أعطيني لها: فقال لَك. بََدا ما افعل
فأخذته الذهب، من بشكلني أطلس حرير من أخرض كيس ومعه عاد ثم زمانية، ساعة



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

الخشَب ركَّبِت ثم خشب، قطعة وثالثون اثنتان من فنزل ونفضته، وحلَّتْه منه ِبيَّة الصَّ
فصار وأقامته، معاصمها عن وكشفت ذكر، يف وأنثى أنثى، يف ذكر صورة عىل بعضه يف
ولدها عىل الوالدة انحناءَ الصِبيَّة تلك عليه انحنَْت ثم الهنود، صنعة مجروًدا محكوًكا عوًدا
تذكََّر وقد ، َحنَّ قد القديمة وألماكنه ، وَرنَّ العوُد أنَّ ذلك فعند يدها، بأنامل وزغزغته
قطعوه، الذين ارين النجَّ وتذكََّر فيها، وتربَّى منها نبََت التي واألرض سقته، قد التي املياَه
َد وعدَّ وصاح فرصخ حملته، التي واملراكب جلبوه، الذين والتجار دهنوه، الذين انني والدهَّ

األبيات: هذه منشًدا الحال بلسان فأجابها كله ذلك عن سألته وكأنها وناح،

أَْخ��َض��ُر َوَف��ْرِع��ي َوْج��ًدا ِب��َه��ا أَِم��ي��ُل َم��نْ��ِزًال ِل��ْل��بَ��َالِب��ِل ُع��وًدا ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد
ُم��ْج��َه��ُر ِس��رَِّي ال��نَّ��ْوِح ذَاَك أَْج��ِل َوِم��ْن نَ��ْوَح��ُه��ْم تَ��َع��لَّ��ْم��ُت َف��ْوِق��ي ِم��ْن يَ��نُ��وُح��وَن
تَ��ُروا َك��َم��ا نَ��ِح��ي��ًال ُع��وًدا َوَص��يَّ��َرنِ��ي َق��اِط��ِع��ي اْألَْرِض َع��َل��ى ذَنْ��ٍب ِب��َال َرَم��اِن��ي
ُم��َص��بَّ��ُر اْألَنَ��اِم ِف��ي َق��ِت��ي��ٌل ِب��أَنِّ��ي ُم��ْخ��ِب��ٌر ِب��اْألَنَ��اِم��ِل ِب��يَّ َض��رَّ َوَق��ْد
َويَ��ْس��َك��ُر يَ��ِه��ي��ُم نَ��ْوِح��ي َرأَى َم��ا إِذَا ُم��نَ��اِدٍم ُك��لُّ َص��اَر َه��ذَا أَْج��ِل َف��ِم��ْن
ُر أَُص��دَّ ��ُدوِر ال��صُّ أَْع��َل��ى ِف��ي ِص��ْرُت َوَق��ْد ُق��لُ��وبَ��ُه��ْم َع��َل��يَّ اْل��َم��ْوَل��ى َح��نَّ��َن َوَق��ْد
أَْح��َوُر ال��طَّ��ْرِف نَ��اِع��ِس َغ��َزاٍل َوُك��لُّ ُح��ْس��نُ��َه��ا َف��اَق َم��ْن ُك��لُّ َق��دِّي تُ��َع��اِن��ُق
َويُ��ْه��َج��ُر يُ��َص��دُّ َم��ْح��بُ��وٌب َع��اَش َوَال بَ��يْ��نَ��نَ��ا اْل��ُم��َه��يْ��ِم��ُن ال��ل��ُه َق َف��رَّ َف��َال

انحناءَ عليه وانحنَْت حجرها يف العود ذلك أخذَْت ذلك وبعد ساعًة، الصِبيَُّة سكتَِت ثم
هذه وأنشَدْت األوىل، طريقتها إىل عادت ثم عديدة، ُطرًقا عليه ورضبَْت ولدها، عىل الوالدة

األبيات:

أَْوَزاُر اْألَْش��َواِق ِم��َن َع��نْ��ُه َل��ُح��طَّ َزاُروا أَْو ��بِّ ِل��ل��صَّ َج��نَ��ُح��وا أَنَّ��ُه��ْم َل��ْو
اُر ال��دَّ ِب��ِه َش��طَّ��ْت َع��اِش��ٌق َك��أَنَّ��ُه يُ��َش��اِج��ُرُه ُغ��ْص��ٍن َع��َل��ى َوَع��نْ��َدِل��ي��ٌب
أَْس��َح��اُر ��ْم��ِل ال��شَّ ِب��اْج��ِت��َم��اِع َك��أَنَّ��َه��ا ُم��ْق��ِم��َرٌة اْل��َوْص��ِل َف��َل��يَ��اِل��ي َوانْ��تَ��ِب��ْه ُق��ْم
أَْوتَ��اُر ال��لَّ��ذَاِت إَِل��ى َدَع��تْ��نَ��ا َوَق��ْد َح��َواِس��ُدنَ��ا َع��نَّ��ا َغ��ْف��َل��ٍة ِف��ي َواْل��يَ��ْوَم
َوأَنْ��َواُر َوَم��نْ��ثُ��وٌر َوَوْرٌد آٌس ُج��ِم��َع��ْت َق��ْد ال��لَّ��ْح��ِظ ِف��ي أَْربَ��ًع��ا تَ��َرى أََم��ا
َوِدي��نَ��اُر َوَم��ْش��ُروٌب َوِخ��لٌّ َص��بٌّ أَْربَ��َع��ٌة ِل��لَّ��ْح��ِظ ُج��ِم��َع��ْت َق��ْد َواْل��يَ��ْوَم
َوأَْخ��بَ��اُر ِرَوايَ��اٌت َوتَ��بْ��َق��ى تَ��ْف��نَ��ى َف��َل��ذَّتُ��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ِب��َح��ظِّ��َك َف��اْظ��َف��ْر
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ال كاد حتى املحبَّة بعني إليها نظر األبيات، هذه الصِبيَّة من الدين نور سمع فلما
الحارضين الجماعة إىل نظرت ألنها كذلك؛ األخرى وهي إليها، امليل شدة من نفسه يملك
رخيَم كان ألنه النجوم؛ بني كالقمر بينَهم فرأته الدين، نور وإىل كلهم التجار أوالد من
التسنيم، من وأرق النسيم من ألطف والجمال، والبهاء واالعتدال، الَقدِّ كاِمَل والدالل، اللفظ

األبيات: هذه فيه قيل كما

ِس��ْح��ِرِه ِم��ْن َرانَ��َه��ا َق��ْد َوِب��أَْس��ُه��ٍم ثَ��ْغ��ِرِه َوبَ��اِس��ِم ِب��َوْج��نَ��ِت��ِه َق��َس��ًم��ا
َش��ْع��ِرِه َوأَْس��َوِد ُغ��رَّتِ��ِه َوبَ��يَ��اِض ِل��َح��اِظ��ِه َونَ��بْ��ِل ِم��ْع��َط��ِف��ِه َوِب��ِل��ي��ِن
َوِب��أَْم��ِرِه ِب��نَ��ْه��ِي��ِه َع��َل��يَّ َوَس��َط��ا نَ��اِظ��ِري َع��ْن اْل��َك��َرى َح��َج��َب َوِب��َح��اِج��ٍب
ِب��َه��ْج��ِرِه اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ِل��َق��تْ��ِل َوَس��َع��ْت ُص��ْدِغ��ِه ِم��ْن أُْرِس��َل��ْت َق��ْد وََع��َق��اِرَب
ثَ��ْغ��ِرِه َولُ��ْؤلُ��ِؤ َم��بْ��ِس��ِم��ِه َوَع��ِق��ي��ِق ِع��ذَاِرِه َوآِس يْ��ِه َخ��دَّ َوِب��َوْرِد
ِب��َص��ْدِرِه َج��نَ��اُه يَ��ْزُه��و ��انُ��ُه ُرمَّ ُم��ثْ��ِم��ٌر ُه��َو الَّ��ِذي َق��اَم��ِت��ِه َوِب��ُغ��ْص��ِن
َخ��ْص��ِرِه ِف��ي ��ٍة َوِب��ِدقَّ َوُس��ُك��ونِ��ِه َح��َرَك��اِت��ِه ِف��ي اْل��َم��رِّي��ُخ َوِب��ِرْدِف��ِه
ِب��أَْس��ِرِه اْل��َج��َم��اِل ِم��َن َح��َواُه َوِب��َم��ا ذَاِت��ِه ��ِة َوِخ��فَّ َم��ْل��بَ��ِس��ِه َوَح��ِري��ِر
نَ��ْش��ِرِه َع��ْن ِط��ي��بُ��َه��ا يَ��ْرِوي َوال��رِّي��ُح أَنْ��َف��اِس��ِه ِم��ْن َف��اَح َق��ْد ��ذَا ال��شَّ إِنَّ
ُظ��ْف��ِرِه ِم��ْن ُق��َالَم��ٌة اْل��ِه��َالُل َوَك��ذَا ُدونَ��ُه اْل��ُم��ِن��ي��َرُة ��ْم��ُس ال��شَّ َوَك��ذَِل��َك
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٨٦٨ الليلة كانت فلام

أعجبه وِشْعرها، الصِبيَّة تلك كالم سمع ملا الدين نور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ويقول: يمدحها فجعل ْكر، السُّ من ماَل قد وكان نظامها،

اْل��ُم��تَ��نَ��بِّ��ِذ نَ��ْش��َوِة ِف��ي ِب��نَ��ا َم��اَل��ْت َع��وَّاَدٌة
الَّ��ِذي ال��ل��ُه أَنْ��َط��َق��نَ��ا أَْوتَ��اُرَه��ا َل��نَ��ا َق��اَل��ْت

الصِبيَّة تلك له نظرت والنظام، الشعر هذا وأنشد الكالم، بهذا الدين نور تكلََّم فلما
وَرشاقة وجماله، ُحْسنه من بًة متعجِّ صاحت وقد وَغراًما، ِعْشًقا فيه وزادت امَلحبَّة، بعني

األبيات: هذه وأنشدت ثانيًا، العوَد احتضنَِت بل نفَسها تملك فلم واعتداله، َقدِّه

يَ��َديْ��ِه ِف��ي َوُروِح��ي َويَ��ْه��ُج��ُرنِ��ي إَِل��يْ��ِه نَ��َظ��ِري َع��َل��ى يُ��َع��اِت��بُ��ِن��ي
إَِل��يْ��ِه أَْوَح��ى َق��ْد ال��ل��َه َك��أَنَّ ِب��َق��ْل��ِب��ي َم��ا َويَ��ْع��َل��ُم َويُ��بْ��ِع��ُدِن��ي
َع��َل��يْ��ِه ْل َع��وِّ ِل��نَ��اِظ��ِري َوُق��ْل��ُت ��ي َك��فِّ َوْس��ِط ِف��ي ِم��ثَ��اَل��ُه َك��تَ��بْ��ُت
َل��َديْ��ِه يُ��َص��بِّ��ُرنِ��ي َق��ْل��ِب��ي َوَال بَ��ِدي��ًال ِم��نْ��ُه تَ��َرى َع��يْ��ِن��ي َف��َال
بَ��ِن��ي��ِه ِم��ْن اْل��َع��َداَوِة ِف��ي ِألَنَّ��َك ُف��َؤاِدي ِم��ْن نَ��َزْع��تُ��َك َق��ْل��ِب��ي َف��يَ��ا
َك��ِري��ِه ِم��ْن َل��َك َف��يَ��ا يُ��َج��اِوبُ��ِن��ي تَ��َس��لَّ��ى َق��ْل��ِب��ي يَ��ا ُق��ْل��ُت َم��ا إِذَا

كالمها، وبالغة ِشْعرها ُحْسن من الدين نور َب تعجَّ األبيات، تلك الصِبيَّة أنشدت فلما
يَْقدر ولم والهيام، والَوْجد الغرام، شدة من عقله فطار لسانها، وفصاحة لفظها وعذوبة
عليه األخرى فانطبقت صدره، إىل ها وضمَّ إليها ماَل بل الزمان، من ساعًة عنها يصرب أن



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

يف معها ولعب القوام، ضمِّ بعد فاَهها هو وقبََّل عينَيْه، بني وقبََّلتْه لديه، بكلِّيَّتِها وصارت
وقاموا الحارضون فهام معها، فعل ما مثل معه وفعَلْت له فالتفتت الحمام، زقَّ التقبيل
عليه ورضبَْت عودها أخذَْت إنها ثم عنها. يده ورفع الدين نور فاستحى أقدامهم، عىل

األبيات: هذه وأنشدت األوىل الطريقة إىل عادت ثم عديدًة، طرائَق

َرنَ��ا إِذَا ِب��اْل��َغ��َزاِل ُ َويَ��ْه��َزأ َغ��َض��بً��ا انْ��ثَ��نَ��ى إِذَا اْل��ُج��ُف��وِن ِم��َن يَ��ُس��لُّ َق��َم��ٌر
اْل��َق��نَ��ا يَ��ْح��ِك��ي َق��َواُم��ُه ال��طِّ��َع��اِن َوَل��َدى ُج��نْ��ُدُه اْل��بَ��ِدي��َع��ُة َم��َح��اِس��نُ��ُه َم��ِل��ٌك
َج��نَ��ى َوَال اْل��ُم��ِح��بِّ َع��َل��ى َق��طُّ َج��اَر َم��ا َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي َخ��ْص��ِرِه ��َة ِرقَّ أَنَّ َل��ْو
ُه��نَ��ا َه��ا ِم��ْن ه��نَ��ا إَِل��ى انْ��تَ��َق��ْل��َت َه��الَّ َخ��ْص��ِرِه ��َة َوِرقَّ اْل��َق��اِس��ي َق��ْل��بَ��ُه يَ��ا
اْل��َف��نَ��ا َولِ��َي ِب��ُح��ْس��ِن��ِه اْل��بَ��َق��اءُ َف��َل��َك َع��اِذِري ُك��ْن ُح��بِّ��ِه ِف��ي َع��اِذِل��ي يَ��ا

يملك ولم الطرب، من إليها ماَل نظامها، وبديع كالمها ُحْسَن الدين نور سمع فلما
األبيات: هذه أنشد إنه ثم العجب، شدة من عقَله

ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي ِم��نْ��َه��ا اْل��َح��رِّ َل��ِه��ي��ُب َوَل��ِك��ْن َف��تُ��ُخ��يِّ��َل��ْت ��َح��ى ال��ضُّ َش��ْم��َس ِخ��ْل��تُ��َه��ا َل��َق��ْد
َوأَْوَم��ِت اْل��بَ��نَ��اِن ِب��أَْط��َراِف َع��َل��يْ��نَ��ا َف��َس��لَّ��َم��ْت أََش��اَرْت َل��ْو َع��َل��يْ��َه��ا َوَم��اذَا
أَْج��َل��ِت اْل��ُح��ْس��ِن َع��ِن ِت��ي ال��الَّ َم��َح��اِس��ِن��َه��ا ِف��ي َوتَ��اَه َف��َق��اَل ِح��ي ال��الَّ َوْج��َه��َه��ا َرأَى
الَّ��ِت��ي ِه��َي َف��ُق��ْل��ُت َم��ْع��ذُوٌر َف��ِإنَّ��َك ِب��ُح��بِّ��َه��ا َش��ْوًق��ا ِه��ْم��َت َق��ْد الَّ��ِت��ي أََه��ِذي
وَُغ��ْربَ��ِت��ي َوانْ��ِك��َس��اِري َوذُلِّ��ي ِل��َح��اِل��ي َرثَ��ْت َوَم��ا َع��ْم��ًدا ال��لَّ��ْح��ِظ ِب��َس��ْه��ِم َرَم��تْ��ِن��ي
َوَل��يْ��َل��ِت��ي يَ��ْوِم��ي ُط��وَل َوأَبْ��ِك��ي أَنُ��وُح ُم��تَ��يَّ��ًم��ا اْل��ُف��َؤاِد َم��ْس��لُ��وَب َف��أَْص��بَ��ْح��ُت

وأخذت ولطافته، فصاحته من الصِبيَّة تعجبَِّت شعره، من الدين نور فرغ فلما
األبيات: هذه أنشدت ثم النغمات، جميَع وأعادت حركاتها، بأحسن عليه ورضبَْت عوَدها

أَيْ��أَِس َل��ْم أَْم يَ��ِئ��ْس��ُت َع��نْ��َك ِح��ْل��ُت َال اْألَنْ��ُف��ِس َح��يَ��اَة يَ��ا َوْج��ِه��َك َوَح��يَ��اِة
ُم��ْؤنِ��ِس��ي َف��ِذْك��ُرَك َع��يْ��ِن��ي َع��ْن ِغ��بْ��َت أَْو َواِص��ٌل َط��يْ��َف��َك َف��ِإنَّ َج��َف��ْوَت َف��َل��ِئ��ْن
أَْس��تَ��أِْن��ِس َل��ْم َه��َواَك ِب��َغ��يْ��ِر أَبَ��ًدا أَنَّ��ِن��ي َوتَ��ْع��َل��ُم َط��ْرِف��ي ُم��وِح��ًش��ا يَ��ا
اْل��َم��ْج��ِل��ِس ِب��َه��ذَا ِب��َه��ا َس��َم��ْح��َت َه��الَّ َق��ْه��َوٌة َوِري��ُق��َك َوْرٍد ِم��ْن اَك َخ��دَّ
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٨٦٨ الليلة كانت فلما

غاية منها َب وتعجَّ الطرب، غاية الصِبيَّة تلك إنشاد من الدين نور طرب ذلك فعند
األبيات: بهذه شعرها عن أجابَها ثم العجب،

اْألُُف��ِق ِف��ي ال��تِّ��مِّ بَ��ْدَر ِل��تَ��ْح��ُج��َب إِالَّ اْل��َغ��َس��ِق ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ ُم��َح��يَّ��ا َع��ْن أَْس��َف��َرْت َم��ا
ِب��اْل��َف��َل��ِق اْل��َف��ْرَق ذَاَك وََع��وَّذُْت إِالَّ ُط��رَّتُ��َه��ا ��بْ��ِح ال��صُّ ِل��ُع��يُ��وِن بَ��َدْت َوَال
ال��طُّ��ُرِق أَْق��َرِب ِم��ْن اْل��َه��َوى َح��ِدي��َث َواْرِو تَ��َس��ْل��ُس��ِل��َه��ا ِف��ي ُدُم��وِع��ي َم��َج��اِري َع��ْن ُخ��ذْ
َف��َرِق ِف��ي اْل��َق��ْل��َب إِنَّ ِب��نَ��بْ��ِل��ِك َم��ْه��ًال َل��َه��ا ُق��ْل��ُت ِب��ال��نَّ��بْ��ِل َراِم��يَ��ٍة َوُربَّ
اْل��َم��َل��ِق إَِل��ى َم��نْ��ُس��وٌب ِك ُودَّ َف��ِإْن ِن��ْس��بَ��تُ��ُه ال��نِّ��ي��ِل ِل��بَ��ْح��ِر َدْم��ِع��ي َك��اَن إِْن
َح��َدِق��ي ِم��ْن ُق��ْل��ُت: أَيْ��ًض��ا َونَ��ْوَم��َك َق��اَل��ْت: ُخ��ِذي ُق��ْل��ُت: اْل��َم��اِل َج��ِم��ي��َع َف��َه��اِت َق��اَل��ْت:

وقد لبُّها، واندهش قلبُها طار فصاحته، وُحْسَن الدين نور كالَم الصِبيَُّة سمَعِت فلما
وكذلك الحمام، كزق تقبيًال تقبِّله وصارت صدرها إىل تْه فضمَّ قلبها، مجامع عىل احتوى
أخذت التقبيل، من فرَغْت أن وبعد للسابق. الفضل ولكنَّ متالِحق، بتقبيٍل قابََلها اآلَخر

األبيات: هذه وأنشدت العود

تَ��َم��ْل��ُم��ِل��ي إَِل��يْ��ِه أَْش��ُك��و أَْم أَْش��ُك��وُه َع��اِذِل��ي َم��َالَم��ِة ِم��ْن َويْ��ِل��ي َويْ��َالُه
ِل��ي َوأَنْ��َت َه��َواَك ِف��ي اْإلَِه��انَ��َة أَْل��َق��ى أَنَّ��ِن��ي أَْح��َس��ُب ُك��نْ��ُت َم��ا َه��اِج��ِري يَ��ا
تَ��ذَلُّ��ِل��ي ِل��َع��اِذِل��ي��َك ِف��ي��َك َوأَبَ��ْح��ُت ِب��اْل��َج��َوى ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ أَْربَ��اَب َع��نَّ��ْف��ُت
ُم��بْ��تَ��ِل َص��بٍّ ُك��لَّ أَْع��ذُُر َواْل��يَ��ْوَم اْل��َه��َوى أَْربَ��اَب أَلُ��وُم ُك��نْ��ُت ِب��اْألَْم��ِس
َع��ِل��ي يَ��ا ِب��اْس��ِم��َك ال��ل��َه أَْدُع��و أَْص��بَ��ْح��ُت ٌة ِش��دَّ ِف��َراِق��َك ِم��ْن اْع��تَ��َرتْ��ِن��ي َوإِِن

البيتني: هذين أيًضا أنشدت ِشْعرها، من ِبيَّة الصَّ تلك فرغت فلما

��ْل��َس��ِل ال��سَّ ِف��ي��ِه َوَرِح��ي��ِق ِري��ِق��ِه ِم��ْن يَ��ْس��ِق��نَ��ا َل��ْم إِْن ��اُق اْل��ُع��شَّ َق��اَل��ِت َق��ْد
َع��ِل��ي يَ��ا ِم��نَّ��ا اْل��ُك��لُّ ِف��ي��ِه َويَ��ُق��وُل يُ��ِج��ي��بُ��نَ��ا اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن إَِل��َه نَ��دُْع

من َب تعجَّ والنظام، والشعر الكالم، هذا الصِبيَِّة تلك من الدين نور سمع فلما
عليها الدين نور ثناءَ الصبيُة سمعت فلما افتنانها. ظرافة عىل وشكرها لسانها، فصاحة
وَمصاغ، ثياب من عليها كان ما جميَع وخلَعْت قدَميْها، عىل وساعتها وقتها من قاَمْت
يْه، خدَّ شامتَْي وعىل عينَيْه، بني وقبََّلتْه ركبتَيْها عىل جلست ثم كله، ذلك من وتجرََّدْت
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وقالت الدين، لنور عليها كان ما كلَّ وهبَْت الصِبيََّة أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
ردَّه ثم الدين، نور منها ذلك فقِبَل هاديها. مقدار عىل الهدية أن قلبي حبيَب يا اعلم له:
رازق القيوم، الحي إال يَُدْم ولم ذلك انقىض فلما وعينَيْها، يْها وخدَّ فمها يف وقبََّلها عليها
الصِبيَُّة: له فقالت قدَميْه، عىل ووقف املجلس ذلك من الدين نور قام والبوم، الطاووس
عندهم، ينام أنه التجار أوالد عليه فحلف والدي. بيت إىل لها: فقال سيدي؟ يا أين إىل
له: وقالت أمه له فقامت والده، بيت إىل وصل حتى سائًرا يزل ولم بغلته، وركب فأبَى
بغيابك والدك وعىل عيلَّ شوَّْشَت قد إنَك وهللا الوقت؟ هذا إىل غيابك سبب ما ولدي، يا
رائحَة منه ْت فشمَّ فمه، يف لتقبِّله إليه َمْت تقدَّ أمه إن ثم عليك. خاطرنا اشتغل وقد عنَّا،
َمن وتعيص الخمر، ترشب ْرصَت والعبادة الصالة بعد كيف ولدي، يا فقالت: الخمر.
يف ارتََمى الدين نور إن ثم أقبََل، قد بوالده وإذا الكالم يف هما فبينما واألمر؟ الخلق له
هواء من أوَجَعه رأسه كأن أمه: له قالت هكذا؟ الدين لنور ما أبوه: فقال ونام، الفراش
الخمر، رائحَة منه فشمَّ عليه، ويسلِّم وجعه عن ليسأله والده له َم تقدَّ ذلك فعند البستان.
ولدي، يا ويلك له: فقال الخمر، يرشب َمن يحبُّ ال الدين تاج ى املسمَّ التاجر ذلك وكان
والده كالَم الدين نور سمع فلما الخمر؟ ترشب حتى الحدِّ هذا إىل َفُه السَّ بك بلغ هل
فسالت اليمنى، والده عني عىل املقدَّر باألمر اللطمُة فجاءَِت بها، ولَطَمه ُسْكره يف يَده رفع
الورد، ماءَ عليه وا فَرشُّ ساعًة غشيته يف واستمرَّ عليه، مغشيٍّا األرض عىل فوقع خدِّه عىل
أصبََح إذا أنه أمه من بالطالق فحلف أمه، فمنعته يرضبه أن أراد غشيته من أفاَق فلما
عىل وخافت صدرها ضاَق والده كالَم أمه سمَعْت فلما اليمنى. يده قطع من بد ال الصباح
طلع أن إىل فصربت النوم، عليه غلب أن إىل بخاطره وتأخذ والده تداري تزل ولم ولدها،
القبيح الفعل هذا ما الدين، نور يا له: فقالت ْكر، السُّ عنه زال وقد ولدها إىل وأتَْت القمر
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بيدَك لطْمتَه إنك فقالت: والدي؟ مع فعلتُه الذي وما لها: فقال والدك؟ مع فعْلتَه الذي
أن بد فال الصباح، أصبح إذا إنه بالطالق حلف وقد خدِّه، عىل فسالت اليمنى، عينه عىل
أمه: له فقالت الندم، ينفعه ال حيث منه وقع ما عىل الدين نور فندم اليمنى. يدك يقطع
وتطلب وتهرب الوقت هذا يف تقوم أن لك ينبغي وإنما ينفعك، ال الندم هذا إن ولدي، يا
يفعل ما وانتِظْر أصحابك، من أحٍد إىل تصل حتى خروجك عند وتختفي لنفسك، النجاة

حال. بعد حاًال يغريِّ فإنه هللا،
له: وقالت دينار، مائة فيه كيًسا منه وأخرَجْت املال صندوَق فتَحْت أمه إن ثم
ولدي يا منك فرَغْت فإذا حالك، مصالح عىل بها واستِعْن الدنانري هذه ُخذْ ولدي، يا
هللا ولعل ا، رسٍّ أخبارك إيلَّ فأرِسْل راَسَلتْني وإذا غريها، إليك أُرِسَل حتى أعلمني فأرِسْل
مزيد، من عليه ما شديًدا بكاءً وبَكْت ودَّعته إنها ثم منزلك. إىل وتعود فَرًجا لك يقدِّر أن
قد كبريًا كيًسا فرأى يخرج، أن وأراد أمه، من الدنانري كيَس الدين نور أخذ ذلك فعند
وسطه عىل االثنني ربط ثم الدين، نور فأخذه دينار، ألف فيه الصندوق بجنب أمه نسيته

الفجر. قبل بوالق جهة إىل َه وتوجَّ الزقاق، من وخرج
إىل منهم واحد كل وخرج الفتَّاح، امللك د توحِّ الخالئق وقامت الصباح، أصبح فلما
ساحل عىل يميش فصار بوالق، إىل وصل الدين نور كان له، هللا قسم ما ليحصل مقصده
ربع ومراسيها منها، وتنزل فيها تطلع والناس ممدودة، سقالتها مركبًا فرأى البحر،
مسافرون؟ أنتم أين إىل الدين: نور لهم فقال واقفني، البحرية ورأى الرب، يف مدقوقة
وسهًال أهًال له: فقالوا معكم. خذوني الدين: نور لهم فقال إسكندرية. مدينة إىل له: فقالوا
إىل ومىض وساعته، وقته من الدين نور نهض ذلك فعند مليح. يا شاب يا بك ومرحبًا
تلك وكانت املركب، إىل رجع ثم وغطاء، وفرش زوَّادة من إليه يحتاج ما واشرتى السوق
وقتها من وسارت قليًال إال تمكث لم املركب يف الدين نور نزل فلما للسفر، َزْت تجهَّ املركب
هناك إىل وصلوا فلما رشيد، مدينة إىل وصَلْت حتى سائرًة املركب تلك تََزْل ولم وساعتها،
يََزْل ولم الخليج، وعدَّى فيه فنزل إسكندرية، إىل سائًرا صغريًا زورًقا الدين نور رأى
الزورق ذلك من الدين نور فطلع الجامي، قنطرة ى تُسمَّ قنطرٍة إىل وصل أن إىل سائًرا
يف الواقفني من أحٌد ينظره فلم عليه هللا سرت وقد السدرة، باب له يقال باٍب من ودخل
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك إسكندرية. مدينة دخل حتى الدين نور فمىش الباب،

املباح. الكالم عن
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مدينة رآها إسكندرية، مدينة دخل ملا الدين نور أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
فصُل عنها وىلَّ قد إيطانها، يف وترغب لسكانها تلذ املنتزهات، حسنة األسوار حصينة
وأينَعْت أشجارها، وأَْوَرَقْت أزهارها وازدهت بورده، الربيع فصل عليه وأقبل بربده، الشتاء
خيار من أجناد وأهلها والقياس، الهندسة مليحة مدينة وهي أنهارها، َقْت وتدفَّ أثمارها

األبيات: هذه فيها قيل كما وهي أصحابها، أمنت أبوابها غلقت إذا الناس،

َف��ِص��ي��ُح َم��َق��اٌل َل��ُه ِل��ِخ��لٍّ يَ��ْوًم��ا ُق��ْل��ُت َق��ْد
َم��ِل��ي��ُح ثَ��ْغ��ٌر َف��َق��اَل: ِص��ْف��َه��ا إِْس��َك��نْ��َدِريَّ��َة
ِري��ُح َه��بَّ إِْن َف��َق��اَل: َم��َع��اٌش؟ َوِف��ي��َه��ا ُق��ْل��ُت:

الشعراء: بعض وقال

يُ��ْس��تَ��َط��اُب ُرُض��ابُ��ُه ثَ��ْغ��ٌر إِْس��َك��نْ��َدِريَّ��ُة
ُغ��َراُب يُ��ِص��بْ��َه��ا َل��ْم إِْن ِف��ي��َه��ا اْل��َوْص��َل أَْح��َس��َن َم��ا

النجارين، سوق إىل وصل أن إىل فيها ماشيًا يََزْل ولم املدينة، تلك يف الدين نور فمىش
العطَّارين، سوق إىل ثم الفكهانية، سوق إىل ثم النقلية، سوق إىل ثم افني، الرصَّ سوق إىل ثم
سوق يف يميش هو فبينما اسمها، شاَكَل قد وصفها ألن املدينة؛ تلك من ب يتعجَّ وهو
ومىض يده من أخذه ثم عليه، وسلََّم دكانه من نزل السن كبري برجل وإذا العطَّارين،
وراَق، النسيم عليه هبَّ قد مرشوًشا، مكنوًسا مليًحا زقاًقا الدين نور فرأى منزله، إىل به
أساسها دار الزقاق ذلك صدر ويف دور، ثالث الزقاق ذلك ويف أوراق، األشجار من وظلََّلتْه
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ورشوها، امها قدَّ التي الساحة كنسوا قد السماء، عنان إىل شاهقة وجدرانها املاء، يف راسخ
الزقاق ذلك فأول النعيم، جنات من كأنه النسيم يقابلها قاِصدوها، األزهار روائَح ويشمُّ
َم وقدَّ الدار، تلك إىل الدين بنور الشيخ فدخل مفروش، بالرخام وآخره مرشوش، مكنوس
القدوم كان متى الشيخ: له قال األكل من فرَغا فلما وإياه، هو وأكل املأكول من شيئًا له
اسمك؟ ما له: قال الليلة. هذه يف والدي، يا له: فقال املدينة؟ هذه إىل مرص مدينة من
إنك ثالثًا الطالق يلزمني الدين، نور يا ولدي يا الشيخ: له فقال الدين. نور عيل قال:
الدين: نور له فقال فيه. تسكن موضًعا لك أخيل وأنا تفارقني، ال املدينة هذه يف دمَت ما
بعض يف مرص دخلُت أني اعلم ولدي، يا له: فقال معرفة. بك زدني الشيخ، سيدي يا
عني فوزنها دينار، ألف إىل فاحتْجُت آَخر، متجًرا واشرتيُت فيها فبعتُها بتجارٍة، السنني
إىل بها عيلَّ وصرب منشوًرا، بها عيلَّ يكتب ولم بي، له معرفٍة غري من الدين تاج والدك
وأنت رأيتَُك وقد هدية، ومعها غلماني بعض مع إليه وأرسْلتُها املدينة هذه إىل رجعُت أن

معي. والدك فعل ما ببعض أجازيك تعاىل هللا شاء وإن صغري،
فيه الذي الكيس وأخرج واالبتسام، الفرح أظهر الكالَم هذا الدين نور سمع فلما
شيئًا به أشرتي حتى عندك وديعًة هذا ُخذْ له: وقال الشيخ لذلك وأعطاه دينار، األلف
يتفرج وهو أيام، مدة إسكندرية مدينة يف أقام الدين نور إن ثم فيه. ألتَِّجر البضائع من
املائة منه فرغت أن إىل ويطرب، ويلتذُّ ويرشب ويأكل شوارعها، من شارع يف يوم كلَّ
األلف من شيئًا منه ليأخذ العطار الشيخ إىل فأتى النفقة، برسم معه كانت التي دينار
يتفرج وصار يعود، أن إىل ينتظره دكانه يف فجلس الدكان، يف يجده فلم وينفقه، دينار
أقبََل قد بأعجمي وإذا كذلك هو فبينما الشمال، وذات اليمني ذات ل ويتأمَّ التجار عىل
فسقية، يف بلطية أو نقية، فضة كأنها جارية وخلفه بغلة، عىل راكب وهو السوق عىل
وأسنان عاجية، ونهود بابلية، وعيون املضيئة، الشمَس يُخِجل بوْجٍه برية، يف غزالة أو
والجمال، الُحْسن كاملة لية، كأطراف وسيقان مطوية، وأعطاف خماصية، وبطن لؤلُِئية،

واصفيها: بعض فيها قال كما واالعتدال، الَقدِّ ورشيقة

ِق��َص��ُر َوَال ُط��وٌل َال اْل��ُح��ْس��ِن َرْونَ��ِق ِف��ي ُخ��ِل��َق��ْت َق��ْد تَ��ْه��َواُه َم��ا ِم��ثْ��َل َك��أَنَّ��َه��ا
ال��ثَّ��َم��ُر ِب��ِه يَ��ْزُه��و َق��دَِّه��ا ِم��ْن َواْل��ُغ��ْص��ُن َخ��َج��ٍل ِم��ْن يَ��ْح��َم��رُّ َخ��دَِّه��ا ِم��ْن اْل��َوْرُد
بَ��َش��ُر ِم��ثْ��لُ��َه��ا َم��ا َق��اَم��تُ��َه��ا َواْل��ُغ��ْص��ُن نَ��ْك��َه��تُ��َه��ا َواْل��ِم��ْس��ُك َط��ْل��َع��تُ��َه��ا اْل��بَ��ْدُر
َق��َم��ُر ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن َج��اِرَح��ٍة ُك��لِّ ِف��ي لُ��ْؤلُ��َؤٍة َم��اءِ ِم��ْن أُْف��ِرَغ��ْت َك��أَنَّ��َه��ا
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يَديْه بني فحرض ل، الدالَّ عىل وصاح الصِبيَّة، وأنَزَل بغلته عن نزل األعجمي إن ثم
وسط إىل بها ونزل ل الدالَّ فأخذها السوق. يف عليها وناِد الجارية، هذه ُخذْ له: فقال
فوضعه األبيض، بالعاج مزركش األبنوس من كريس ومعه عاد ثم ساعًة، وغاب السوق
تحته من فباَن وجهها، عن القناع كشف ثم الصِبيَّة، تلك عليه وأجلس األرض عىل ل الدالَّ
بغاية عرش، أربعة ليلة يف بدر إذا البدر كأنها وهي دري، كوكب أو ديلمي ترس كأنه وجٌه

الشاعر: قال كما الباهر الجمال

ِب��اْل��َغ��َض��ِب َوانْ��َش��قَّ ُم��نْ��َك��ِس��ًف��ا َف��َراَح ُص��وَرتِ��َه��ا ُح��ْس��َن َج��ْه��ًال اْل��بَ��ْدُر َع��اَرَض َق��ْد
اْل��َح��َط��ِب ��اَل��َة َح��مَّ َغ��َدْت َم��ْن يَ��ًدا تَ��بَّ��ْت ِب��َق��اَم��ِت��َه��ا ِق��ي��َس��ْت إِْن اْل��بَ��اِن َوَس��ْرَح��ُة

الشاعر: قول أحسن وما

��ِب ُم��تَ��َرهِّ ِب��َع��اِب��ٍد َف��َع��ْل��ِت َم��اذَا اْل��ُم��ذَْه��ِب اْل��ِخ��َم��اِر ِف��ي ِل��ْل��َم��ِل��ي��َح��ِة ُق��ْل
اْل��َغ��يْ��َه��ِب ُج��يُ��وَش ِب��َض��ْوئِ��ِه��َم��ا َه��َزَم��ا تَ��ْح��تَ��ُه َوْج��ِه��َك َونُ��وُر اْل��ِخ��َم��اِر نُ��وُر
ِب��َك��ْوَك��ِب َرم��تْ��ُه ُح��رَّاٌس اْل��َخ��دِّ ِف��ي نَ��ْظ��َرًة ِل��يَ��ْس��ِرَق َط��ْرِف��ي أَتَ��ى َوإِذَا

له فقال القنَّاص؟ وَفِليتة الغوَّاص ُدرَّة يف دفْعتُم كم للتجار: ل الدالَّ قال ذلك فعند
يََزِل ولم بثالثمائة. آَخر: وقال بمائتني. آَخر: وقال دينار. بمائة عيلَّ التجار: من تاجٌر
َف وتوقَّ ديناًرا، وخمسني تسعمائة إىل ثمنها أوصلوا أن إىل الجارية تلك يف يتزايدون التجاُر

املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك والقبول. اإليجاب عىل البيع
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ثمنها بلغ أن إىل الجارية يف يتزايدون صاروا التجار أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
جاريتك إن له: وقال سيِدها، األعجمي عىل ل الدالَّ أقبََل ذلك فعند ديناًرا، وخمسني تسعمائة
هل األعجمي: فقال الثمن؟ لك ونقبض نبيع فهل ديناًرا، وخمسني تسعمائة ثمنها بلغ
وخَدَمتْني السفرة، هذه يف ضعفت ألني خاطرها؛ مراعاة أِحبُّ فإني بذلك؟ راضية هي
بيعها وجعلت وتريد، تشتهي مَلن إال أبيعها ال أني فحلفُت الخدمة، غايَة الجارية هذه
ذلك فعند تِبْعها. فال ال، قالت وإن أرادته، مَلن فِبْعها رضيُت، قالت فإن فشاِوْرها، بيدها
بلغ وقد بيدك، بيعك جعل قد سيِّدك أن اعلمي املالح، سيدة يا لها: وقال إليها ُل الدالَّ َم تقدَّ
الذي أَِرني ل: للدالَّ الجارية فقالت أبيعك؟ أن أفتأذنني ديناًرا، وخمسني تسعمائة ثمنك
وهو التجار، من رجٍل إىل بها ل الدالَّ جاء ذلك فعند البيع. انعقاد قبل يشرتيني أن يريد
وقالت الدالل إىل التفتَْت ذلك وبعد زمانيًة، ساعًة الجارية إليه فنظرت َهِرم، كبري شيخ
سيدة يا يشء ألي الدالل: لها فقال عقلك؟ يف مصاب أو مجنون أنت هل ل، دالَّ يا له:
الشيخ لهذا مثيل تبيع أن هللا من لَك أيَِحلُّ الجارية: له فقالت الكالم؟ هذا يل تقولني املالح

األبيات: هذه زوجته شأن يف قال الذي الَهِرم

َك��انَ��ا َف��َم��ا َش��ْيءٍ إَِل��ى َدَع��تْ��ِن��ي َوَق��ْد تَ��َدلُّ��ِل��َه��ا ِم��ْن َغ��ْض��بَ��ى َوْه��َي ِل��ي تَ��ُق��وُل
َق��ْرنَ��انَ��ا أَْص��بَ��ْح��َت إِذَا تَ��لُ��ْم��ِن��ي َف��َال َزْوَج��تَ��ُه اْل��َم��ْرءِ نَ��يْ��َك تَ��ِن��ْك��ِن��ي َل��ْم إِْن
َالنَ��ا َراَح��ِت��ي َع��َرَك��تْ��ُه َف��ُك��لَّ��َم��ا َرَخ��اَوتِ��ِه ِم��ْن َش��ْم��ٌع أَيْ��َرَك َك��أَنَّ



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

أيًضا: أيره يف وقال

ِوَص��اَال َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن ِن��ْل��ُت ُك��لَّ��َم��ا َوُش��ْؤًم��ا لُ��ْؤًم��ا يَ��نَ��اُم أَيْ��ٌر ِل��َي
َوال��نِّ��َزاَال َوْح��َدُه ال��طَّ��ْع��َن َط��َل��َب َف��ْرًدا اْل��بَ��يْ��ِت ِف��ي َغ��َدْوُت َم��ا َوإِذَا

أيًضا: أيره يف وقال

يُ��ْك��ِرُم��ْه َم��ْن ِب��ال��لُّ��ْؤِم يُ��َع��اِم��ُل اْل��َج��َف��ا َك��ِث��ي��ُر ُس��وءٍ أَيْ��ُر َولِ��ي
يَ��ْرَح��ُم��ْه َم��ْن ال��ل��ُه َرِح��َم َف��َال نَ��اَم ُق��ْم��ُت َوإِْن َق��اَم ِن��ْم��ُت إِذَا

ما شديًدا غيًظا اغتاَظ القبيح، الهْجَو هذا الصبية تلك من التجار شيخ سمع فلما
مشئومٍة بجاريٍة إال السوق يف لنا جئَت ما لني، الدالَّ أنحس يا للدالل: وقال مزيد، من عليه
لها: وقال عنه وانرصف ل الدالَّ أخذها ذلك فعند التجار. بني وتهجوني عيلَّ تتجارى
ومحتسبه، السوق شيخ هو هجوتِه الذي الشيخ هذا إن األدب، قليلَة تكوني ال سيدتي، يا

البيتني: هذين وأنشَدْت فضحَكْت التجار. مشورة وصاحب

يَ��ِج��ْب ��ا ِم��مَّ ِل��ْل��ُح��كَّ��اِم َوذَاَك َع��ْص��ِرنَ��ا ِف��ي ِل��ْل��ُح��كَّ��اِم يُ��ْص��ِل��ُح
ِل��ْل��ُم��ْح��تَ��ِس��ْب رَِّة ِب��ال��دِّ ��ْرُب َوال��ضَّ بَ��اِب��ِه َع��َل��ى ِل��ْل��َواِل��ي ��نْ��ُق ال��شَّ

إىل فبعني الشيخ، لهذا أُباع ال أنا سيدي، يا وهللا للدالل: قالت الجارية تلك إن ثم
نفيس أدنس أن يل ينبغي وال ممتهنًة، فأصري آَخر، إىل فيبيعني مني خجل ربما ألنه غريه؛
َه توجَّ ثم وطاعة. سمًعا الدالل: لها فقال إيلَّ. مفوَّض بيعي أمَر أن علمت وقد باالمتهان،
هل سيدتي، يا لها: قال الرجل ذلك إىل بها وصل فلما الكبار، التجار من رجٍل إىل بها
فرأَتْه الجاريُة إليه فنظَرْت ديناًرا؟ وخمسني بتسعمائة هذا الدين رشيف سيدي إىل أبيعك
حتى عقلك يف مصاب أو مجنون أنت هل للدالل: فقالت مصبوغة، لحيته ولكن شيًخا،
حتى األخالق مهلهل من أو املشاق كتكت من أنا فهل الفاني؟ الشيخ هذا إىل تبيعني
النجم مَحَقه عفريت أو السقوط، إىل آيٍل كجداٍر وكالهما شيخ؟ بعد شيخ عىل بي تطوف

قال: َمن بقوِل الحال لساُن فيه ناطٌق فإنه األول أما بالهبوط؛

َع��َدِم ِم��ْن اْألَْش��يَ��اءَ أَْوَج��َد َوالَّ��ِذي َال َق��اِئ��َل��ًة ال��ثَّ��ْغ��ِر ِف��ي ُق��بْ��َل��تَ��َه��ا َط��َل��بْ��ُ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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٨٧١ الليلة كانت فلما

الشاعر: قول أحسن وما

َوِض��يَ��اءَ َم��َه��ابَ��ًة اْل��ُوُج��وَه يَ��ْك��ُس��و َس��اِط��ٌع نُ��وٌر ��ْع��ِر ال��شَّ بَ��يَ��اَض َق��الُ��وا
ال��ظَّ��ْل��َم��اءَ أُْع��َدَم َال أَْن َف��َوَدْدُت ِب��َم��ْف��َرِق��ي اْل��َم��ِش��ي��ِب َوْخ��ُط بَ��َدا َح��تَّ��ى
بَ��يْ��َض��اءَ اْخ��تَ��اَرَه��ا َم��ا ِب��َم��َع��اِدِه َص��ِح��ي��َف��ٌة يَ��ِش��ي��ُب َم��ْن ِل��ْح��يَ��َة أَنَّ َل��ْو

اآلخر: قول منه وأحسن

ِب��ال��لِّ��َم��ِم ِم��نْ��ُه ِف��ْع��ًال أَْح��َس��ُن ��يْ��ُف ال��سَّ ُم��ْح��تَ��ِش��ٍم َغ��يْ��ُر ِب��َرأِْس��ي أََل��مَّ َض��يْ��ٌف
ال��ظُّ��َل��ِم ِم��َن َع��يْ��ِن��ي ِف��ي أَْس��َوُد َألَنْ��َت َل��ُه بَ��يَ��اَض َال بَ��يَ��اًض��ا بَ��ُع��ْدَت أَبْ��ِع��ْد

بأقبح شيبه خضاب يف أتى قد الشيب، وجه ومسود وريب، عيب ذو فإنه اآلَخر وأما
البيتني: هذين حاله لسان وأنشد مني،

بَ��َص��ِري َويَ��ا َس��ْم��ِع��ي يَ��ا َع��نْ��ِك َك��تَ��ْم��تُ��ُ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

الشاعر: قول أحسن وما

َويَ��ْح��ُص��ُل ��بَ��اُب ال��شَّ َل��ُه يَ��ْس��تَ��ِق��رَّ َك��ْي َم��ِش��ي��بَ��ُه ��َواِد ِب��ال��سَّ ��ُب يُ��َخ��ضِّ َم��ْن يَ��ا
يَ��نْ��ُص��ُل َال ِب��أَنَّ��ُه ��َم��اُن ال��ضَّ َوَل��َك َم��رًَّة َح��ظِّ��ي ِب��َس��َواِد َف��اْخ��تَ��ِض��ْب َه��ا

شديًدا غيًظا اغتاظ الكالم، هذا الجارية تلك من لحيته صبغ الذي الشيخ سمع فلما
بجارية إال سوقنا اليوم هذا يف جئَت ما الداللني، أنحس يا للدالل: وقال مزيد، من عليه ما
الفشار. والكالم باألشعار وتهجوهم واحد، بعد واحًدا السوق يف َمن كلِّ عىل تسفه سفيهة
وهو بها ورجع الدالل فأخذها وجهه، عىل ل الدالَّ ورضب دكانه من نزل التاجر ذلك إن ثم
ورزقك رزقي قطعِت وقد منك، حياءً أقل جاريًة عمري رأيُت ما إني وهللا وقال: غضبان
التجار، من رجل الطريق يف فرآهما التجار. جميُع أجلك من بغضني وقد النهار، هذا يف
الجاريَة ُل الدالَّ فاستأذن الدين، شهاب التاجر ذلك اسم وكان دنانري، عرشة ثمنها يف فزاد
يف الحاجة تلك كانت فإن حاجة، عن وأسأله إليه، أنظر حتى إياه أَِرني فقالت: البيع، يف
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شهاب سيدي يا له: وقال إليه َم تقدَّ ثم واقفة، الدالل فخالها َفَال. وإال له، أُباع فأنا بيته
تُباع فإنها عندك كانت فإن حاجٍة، عن تسألك إنها يل قالت الجارية هذه أن اعلم الدين،
فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك التجار. من ألصحابك قالته ما سمعَت قد أنت وها لك،

املباح. الكالم عن
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٨٧٢ الليلة كانت فلام

الجارية هذه قالته ما سمعَت إنك للتاجر: قال ل الدالَّ أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
مع عمَلْت ما مثل معك فتعمل إليك، بها أجيء أن خائف وهللا وأنا التجار، ألصحابك
فقال: إليك. بها أجيء بها املجيء يف يل أذنَْت فإن مفضوًحا، معك أنا وأبقى جريانك،
فنظرته إليه، بالجارية وأتى الدالل ذهب ثم وطاعة. سمًعا الدالل: فقال بها. ائتني
َفْرو بقطاعة َمْحشوَّة مدورات بيتك يف هل الدين، شهاب سيدي يا له: وقالت الجارية
بقطاعة َمْحشوَّة مدورات عرشة البيت يف عندي املالح، سيدة يا نعم لها: فقال السنجاب؟
ترقد، حتى عليك أصرب فقالت: املدورات؟ بهذه تصنعني ما عليك، فباهلل السنجاب، فرو
الداللني، أخس يا له: وقالت الدالل إىل التفتَْت إنها ثم تموت. حتى وأنفك فمك عىل وأجعلها
منهما واحد كل يف الشيوخ، من اثنني عىل ساعة منذ من تعرضني حتى مجنون كأنك
قصري، أنه األول عيوب؛ ثالثة وفيه الدين، شهاب سيدي عىل تعرضني ذلك وبعد عيبان،

الشعراء: بعض فيه قال وقد طويلة، لحيته أن والثالث كبري، أنفه أن والثاني

أَْج��َم��ْع اْل��َخ��َالِئ��ِق بَ��يْ��َن َه��ذَا ِم��ثْ��َل ِب��َش��ْخ��ٍص َس��ِم��ْع��نَ��ا َوَال َرأَيْ��نَ��ا َم��ا
أُْص��بُ��ْع ُط��وُل َوَق��اَم��ٌة ِش��بْ��ٍر ُط��وُل َوأَنْ��ٌف ِذَراٌع ِل��ْح��يَ��ٌة َف��َل��ُه

أيًضا: بعضهم وقال

اْل��َخ��اِت��ِم ِف��ي اْل��ِخ��نْ��َص��ِر ��ِة َك��ِرقَّ َوْج��ِه��ِه ِف��ي اْل��َج��اِم��ِع َم��نَ��اَرُة
َع��اَل��ِم ِب��َال نْ��يَ��ا ال��دُّ أَْص��بَ��َح��ِت أَنْ��ِف��ِه ِف��ي اْل��َع��اَل��ُم َدَخ��َل َل��ْو
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بطوق وأخذ الدكَّان من نزل الكالم، ذلك الجارية من الدين شهاب التاجر سمع فلما
بعد واحًدا وتهجونا توبِّخنا بجارية إلينا تأتي كيف الداللني، أنحس يا له: وقال الدالل
لها: وقال يديه بني من وذهب الدالل أخذها ذلك فعند الفشار؟ والكالم باألشعار واحد
عيلَّ أنحس وال منك، أدبًا أقلَّ جاريًة رأيت ما الصناعة، هذه يف وأنا عمري طول وهللا
واألخذ القفا عىل ْفع الصَّ إال منك ربحُت وال اليوم، هذا يف رزقي قطعِت ألنك نجمك؛ من
لها: وقال وغلمان، عبيٍد صاحِب تاجٍر عىل أيًضا الجارية بتلك وقف الدالل إن ثم بالطوق.
أحدب، هذا إن فقالت: أحدب، فوجدته فنظرته الدين؟ عالء سيدي التاجر لهذا أَتُباِعني

الشاعر: فيه قال وقد

َك��ْوَك��بَ��ا يُ��َص��اِدُف َش��يْ��َط��اٌن َف��َح��َك��اُه ِف��َق��اُرُه َوَط��اَل َم��نَ��اِك��بُ��ُه َق��ُص��َرْت
��بَ��ا ُم��َع��جَّ َف��َص��اَر ثَ��اِن��يَ��ًة َوأََح��سَّ ِدرٍَّة َل أَوَّ ذَاَق َق��ْد َوَك��أَنَّ��ُه

أيًضا: الشعراء بعض فيه وقال

ُم��ثْ��َل��ْة اْل��َوَرى بَ��يْ��َن ِب��َه��ا َص��اَر بَ��ْغ��َل��ًة أََح��ُدُك��ْم اْرتَ��َق��ى ��ا َل��مَّ
اْل��بَ��ْغ��َل��ْة تَ��ْح��ِت��ِه ِم��ْن َج��َف��َل��ْت إِْن تَ��ْع��َج��بُ��وا َف��َال ��ْح��ُك ال��ضِّ أََم��اَل��ُه

الشعراء: بعض فيه قال وكما

��ُه تَ��ُم��جُّ اْل��ُع��يُ��وِن َف��َق��اِط��بَ��ُة ُق��بْ��ًح��ا َح��َدبَ��اِت��ِه ِف��ي َزاَد أَْح��َدَب َوَل��ُربَّ
��ُه أَتْ��ُرجُّ اْل��َم��َدى ُط��وِل ِم��ْن َوَل��َواُه يَ��اِب��ٌس تَ��َق��لَّ��َص ُغ��ْص��ٌن َف��َك��أَنَّ��ُه

لهذا؟ أَتُباِعني لها: وقال آَخر تاجر إىل بها وأتى وأخذها إليها الدالل أرسع ذلك فعند
بعض فيه قال وقد له، تبيعني كيف أعمش، هذا إن فقالت: أعمش، فوجدته إليه فنظرت

الشعراء:

ِل��ْح��يَ��ِت��ْه ُق��َوى ْت َه��دَّ أَْم��َراُض��ُه ِب��ِه َرَم��ٌد
َع��يْ��ِن��ْه ِف��ي اْل��َق��ذَى َه��ذَا َف��انْ��ُظ��ُروا ُق��وُم��وا َق��ْوُم يَ��ا

إليه فنظرت لهذا؟ أتُبَاِعني لها: وقال آَخر تاجر إىل بها وأتى الدالل أخذها ذلك فعند
حلقه، يف ذيله طلع ولكن كبش، الرجل هذا إن ويلك، للدالل: فقالت كبرية. لحيته فرأت
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وعىل العقل، قليل الذقن طويل كلَّ أن سمعت أََما الداللني؟ أنحس يا له تبيعني كيف
بعض قال كما العقالء، بني مشهور األمر وهذا العقل، نقصان يكون اللحية طول قدر

الشعراء:

َه��يْ��بَ��ِت��ْه ِف��ي ال��لِّ��ْح��يَ��ُة َف��َزاَدِت ِل��ْح��يَ��ٌة َل��ُه َط��اَل��ْت َرُج��ٌل َم��ا
ِل��ْح��يَ��ِت��ْه ِف��ي َزاَد ُط��وًال يَ��ُك��وُن َع��ْق��ِل��ِه ِم��ْن يَ��نْ��ُق��ُص َوَم��ا إِالَّ

أيًضا: الشعراء بعض فيه قال وكما

َف��اِئ��َدْة ِب��َال ال��ل��ُه ُط��وََّل��َه��ا ِل��ْح��يَ��ٌة َل��ُه َص��ِدي��ٌق َل��نَ��ا
بَ��اِرَدْة ُم��ْظ��ِل��َم��ٌة َط��ِوي��َل��ٌة ��تَ��اءِ ال��شِّ َل��يَ��اِل��ي بَ��ْع��ُض َك��أَنَّ��َه��ا

سيدك إىل لها: فقال بي؟ ه تتوجَّ أين له: فقالت ورجع، الدالل أخذها ذلك فعند
بقلة ورزقه رزقي منع يف تسبَّبِت وقد النهار، هذا يف بسببك لنا جرى ما وكفانا األعجمي،
نظرها فوقع وأماًما، وخلًفا وشماًال، يمينًا والتفتَْت السوق يف نظرت الجارية إن ثم أدبك.
وهو الَقد، رشيقَّ الخد، نقيَّ مليًحا شابٍّا فرأته املرصي، عيل الدين نور عىل املقدَّر باألمر
ليلة يف بدا إذا البدر كأنه والدالل، والظرف والجمال، الُحْسن بديع سنة، عرشة أربع ابن
من أحىل وريق كالجوهر، وأسنان كاملرمر، وعنق أحمر، وخدٍّ أزهر، بجبني عرش، أربعة

واصفيه: بعض فيه قال كما السكر،

ِق��ِف��ي َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت وَِغ��ْزَالٌن بُ��ُدوٌر َوَج��َم��اَل��ُه ُح��ْس��نَ��ُه ِل��تُ��َح��اِك��َي بَ��َدْت
تَ��تَ��َك��لَّ��ِف��ي َال أَْق��َم��اُر َويَ��ا ِب��َه��ذَا تَ��تَ��َش��بَّ��ِه��ي َال ِغ��ْزَالُن يَ��ا ُرَويْ��َدِك

الشعراء: بعض قول أحسن وما

َوِض��يَ��اءِ ُظ��ْل��َم��ٍة ِف��ي اْل��َوَرى تَ��ْغ��ُدو َوَج��ِب��ي��ِن��ِه َش��ْع��ِرِه ِم��ْن َوُم��َه��ْف��َه��ٍف
َس��ْوَداءِ ِب��نُ��ْق��َط��ٍة ��ِق��ي��ِق ال��شَّ ُك��لَّ ِه َخ��دِّ ِف��ي الَّ��ِذي اْل��َخ��اَل تُ��نْ��ِك��ُروا َال

خاطرها يف ووقع عقلها، وبني بينها حال الدين نور إىل الجارية تلك نظرت فلما
املباح. الكالم عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك بمحبته. قلبها وتعلََّق عظيًما، موقًعا
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بمحبته، قلبُها تعلََّق الدين نور عليٍّا رأَْت ملا الجارية أن السعيد، امللك أيها بلغني قالت:
وعليه التجار بني جالس هو الذي التاجر الشاب هذا هل له: وقالت ل الدالَّ إىل فالتفتَْت
إن املالح، سيدة يا ل: الدالَّ لها فقال شيئًا؟ ثمني يف زاد ما العودي، الجوخ الفرجية
تجارها جميع عىل الفضل وله بمرص، التجار أكابر من ووالده مرصي، غريب شاب هذا
ولم أبيه، أصحاب من رجل عند مقيم وهو املدينة، هذه يف يسرية مدة وله وأكابرها،
خاتَم إصبعها من نزعت ل، الدالَّ كالَم الجارية سمَعت فلما نقصان. وال بزيادة فيك يتكلَّم
الخاتم هذا كان اشرتاني فإن املليح، الشاب هذا عند وصلني ل: للدالَّ وقالت مثمنًا، ياقوت
صارت فلما الدين، نور إىل بها َه وتوجَّ الدالل ففرح معنا. اليوم هذا يف تعبك نظري يف لك
قال كما واالعتدال، الَقدِّ رشيق الجمال، ظريف ألنه التمام؛ بدر كأنه فرأته َلتْه تأمَّ عنده

واصفيه: بعض فيه

ال��نِّ��بَ��اِل َرْم��ُي أَْل��َح��اِظ��ِه َوِم��ْن اْل��َج��َم��اِل َم��اءُ َوْج��ِه��ِه ِف��ي َص��َف��ا
َح��اِل َوْص��ِل ِم��ْن ُص��ُدوِدِه ِب��ُم��رِّ َس��َق��اُه إِْن َص��بٍّ ُك��لُّ َويُ��ْش��ِرُق
َك��َم��اِل ِف��ي َك��َم��اٍل ِف��ي َك��َم��اٌل وَِع��ْش��ِق��ي َوَق��اَم��تُ��ُه َف��ُغ��رَّتُ��ُه
اْل��ِه��َالِل َط��ْوِق َع��َل��ى ُم��َزرََّرٌة ِم��نْ��ُه اْألَثْ��َواِب َغ��َالِئ��َل َوإِنَّ
َل��يَ��اِل ِف��ي َل��يَ��اٍل ِف��ي َل��يَ��اٍل َوَدْم��ِع��ي َوَخ��اَالُه َوُم��ْق��َل��تُ��ُه
ِه��َالِل ِف��ي ِه��َالٍل ِف��ي ِه��َالٌل َوِج��ْس��ِم��ي َوَط��ْل��َع��تُ��ُه َوَح��اِج��بُ��ُه
ِح��يَ��اِل��ي َم��رَّ إِْن ��اِق اْل��ُع��شَّ َع��َل��ى َخ��ْم��ٍر ِب��َك��أِْس ُم��ْق��َل��تَ��اُه َوَط��اَف��ْت
اْل��ِوَص��اِل يَ��ْوَم ثَ��ْغ��ِرِه ِب��ِب��اِس��ِم ُزَالًال َظ��َم��أٍ َع��َل��ى َوأَْرَش��َف��ِن��ي
َح��َالِل ِف��ي َح��َالٍل ِف��ي َح��َالٌل َل��َديْ��ِه َوَدِم��ي ِع��نْ��َدُه َف��َق��تْ��ِل��ي



الخامس) (الجزء وليلة ليلة ألف

مليحة؟ أنا أََما عليك باهلل سيدي، يا له: وقالت الدين نور إىل نظَرْت الجارية إن ثم
رأيت يشءٍ وألي الجارية: له فقالت منك؟! أحسُن الدنيا يف وهل املالح، سيدة يا لها: فقال
واحًدا، ديناًرا ثمني يف زدَت وال بيشءٍ، تكلَّْمَت ما ساكت وأنت ثمني، يف زادوا كلَّهم التجاَر
ما بجميع أشرتيك كنُت بلدي يف كنُت لو سيدتي، يا لها: فقال سيدي؟ يا عجبتك ما كأنني
لو ولكن مرادك، غري عىل ني اشَرتِ لك قلُت ما أنا سيدي، يا له: فقالت املال. من يدي تملكه
أن لوال التجار تقول أن ألجل تشرتيني ال كنَت ولو بخاطري، َلجربَت شيئًا ثمني يف زدَت
بالجواري. خربة لهم مرص أهل ألن املرصي؛ التاجر هذا فيها زاد ما مليحة الجارية هذه
ل: للدالَّ وقال وجهه واحمرَّ ذكرته، الذي الجارية كالم من الدين نور استحى ذلك فعند
وأما َاللة، الدِّ غري ديناًرا وخمسني تسعمائة ثمنها بلغ قال: الجارية؟ هذه ثمن بلغ َكْم
ِدَاللًة دينار باأللف عيلَّ خلِّها ل: للدالَّ الدين نور فقال البائع. عىل فإنه السلطان قانون
دينار. بألف املليح الشاب لهذا نفيس ِبْعُت وقالت: ل الدالَّ وتركت الجارية فبادَرِت وثمنًا.
ملعون ابن ملعون آَخر: وقال يستأهل. آَخر: وقال بعناه. واحد: فقال الدين، نور فسَكَت
إال الدين نور يشعر فلم لبعضهما. يصلحان إنهما وهللا آَخر: وقال يشرتي. وال يزود َمن
الدين، لنور وناَوَلها ورقٍة يف والرشاء البيع عقَد وكتبوا والشهود، القضاة أحرض ل والدالَّ
إال أنت تصلح وال لك، إال تصلح ما فهي عليك، مباَركًة يجعلها هللا جاريتك، تسلَّْم وقال:

البيتني: هذين ل الدالَّ وأنشد لها.

أَذْيَ��اَل��َه��ا تُ��َج��ْرِج��ُر إَِل��يْ��ِه ُم��نْ��َق��اَدًة ��َع��اَدُة ال��سَّ أَتَ��تْ��ُه
َل��َه��ا إِالَّ يَ��ْص��لُ��ُح يَ��ُك َوَل��ْم َل��ُه إِالَّ تَ��ْص��لُ��ُح تَ��ُك َف��َل��ْم

دينار األلف ووزن وساعته وقته من وقام التجار، من الدين نور استحى ذلك فعند
الذي البيت إىل بها وأتى الجارية وأخذ أبيه، صاحب العطار عند وديعًة وضعها كان التي
فقالت عتيًقا، ونطًعا بساط خلق فيه رأَْت البيت الجارية دخلت فلما العطار، فيه أسكنه
فيه الذي األصيل بيتك إىل توصلني أن أستحق وال عندك، منزلة يل ما أنا هل سيدي، يا له:
املالح، سيدة يا وهللا الدين: نور لها فقال أبيك؟ عند بي دخلت ما يشء وألي مصالحك؟
يل أخاله وقد املدينة، هذه أهل من عطار لشيخ ملك ولكنه فيه، أنا الذي بيتي هذا إن
الجارية: له فقالت مرص. مدينة أوالد من وإنني غريب، إنني لك قلُت وقد فيه، وأسكنني
تقوم أن عليك باهلل سيدي يا ولكن بلدك، إىل نرجع أن إىل يكفي البيوت أقل سيدي، يا
وهللا الدين: نور لها فقال والفاكهة. والنُّْقل وامُلَدام املشوي اللحم من بيشء لنا وتأتي
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أملك وال ثمنك، يف وزنته الذي دينار األلف غري املال من عندي كان ما املالح، سيدة يا
أََما له: فقالت باألمس. رصفتها دراهم بعض معي وكان املال، من شيئًا الدنانري تلك غري
يشء أي لك أقول حتى بها وتأتيني درهًما خمسني منه تقرتض صديٌق املدينة هذه يف لك
العطار إىل َه وتوجَّ وقته من ذهب ثم العطار. سوى صديق يل ما لها: فقال بها؟ تفعل
باأللف اشرتيت يشء أي ولدي، يا وقال: السالم عليه فردَّ عم. يا عليك السالم له: وقال
مجنون أنت هل ولدي، يا له: فقال جارية. بها اشرتيُت له: فقال اليوم؟ هذا يف دينار
فقال الجارية؟ هذه جنُس ما شعري، ليت يا دينار؟ بألف واحدة جارية تشرتي حتى
عن فسكتَْت الصباح، شهرزاد وأدرك اإلفرنج. أوالد من جارية إنها عم، يا الدين: نور

املباح. الكالم
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