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بسم ال الرحمن الرحيم

الح مد ل رب العالم ين وال صلة وال سلم على سيد
المر سلين سيدنا ومول نا مح مد وعلى آله و صحبه صلة
و

سلما' دائم

ين إلى يوم الد

ين.

وب عد ،فإن سير الول ين صارت عبرة للخر ين ل كي يرى
الن سان ال عبر ال تي ح صلت لغيره فيع تبر ويطالع حد يث
ال مم ال سالفة و ما جرى ل هم فينز جر .ف سبحان من ج عل
حد يث الول ين عبرة لقوم آخر ين ف من تلك ال عبر والحكايات
التي تسمى ألف ليلة وليلة وما فيها من الغرائب والمثال.

حكايات الملك شهريار وأخيه الملك شاه الزمان
ح كي وال أعلم أ نه كان في ما م ضى من قد يم الزمان
و سالف الع صر والوان ملك من ملوك ساسان بجزائر اله ند

والصين صاحب جند وأعوان وخدم وحشم له ولدان أحدهما
كبير والخر صغير وكانا بطلين وكان الكبير أفرس من الصغير
و قد ملك البلد وح كم بالعدل ب ين العباد وأح به أ هل بلده
ومملك ته وكان ا سمه الملك شهريار وكان أخوه ال صغير
ا سمه الملك شاه زمان وكان ملك سمرقند الع جم ،ولم
يزل ال مر م ستقيما' في بلده ما و كل وا حد منه ما في
مملك ته حا كم عادل في رعي ته مدة عشر ين سنة و هم
في غا

ية الب

سط والنشراح.

لم يزال على هذه الحالة إلى أن اشتاق ال كبير إلى أخ يه
الصغير فأمر وزيره أن يسافر إليه ويحضر به فأجابه بالسمع
والطا عة و سافر ح تى و صل بال سلمة ود خل على أخ يه
وبلغه السلم وأعلمه أن أخاه مشتاق إليه وقصده أن يزوره
فأجابه بالسمع والطاعة وتجهز وأخرج خيامه وبغاله وخدمه
وأعوا نه وأقام وزيره حاكما' في بلده وخرج طالبا' بلد أخ يه.
فل ما كان في ن صف الل يل تذ كر حا جة ن سيها في ق صره
فر جع ود خل ق صره فو جد زوج ته راقدة في فرا شه معان قة
عبدا' أ سود من العب يد ،فل ما رأى هذا ا سودت الدن يا في

وج هه وقال في نف سه :إذا كان هذا ال مر قد و قع وأ نا ما
فارقت المدينة فكيف حال هذه العاهرة إذا غبت عند أخي
مدة ،ثم أ نه سل سيفه وضرب الثن ين فقتله ما في
الفراش ور جع من وق ته و ساعته و سار إلى أن و صل إلى
مدي نة أخ يه ففرح أخ يه بقدو مه ثم خرج إل يه ولقاه و سلم
عل يه ففرح به غا ية الفرح وز ين له المدي نة وجلس م عه
يتحدث بانشراح فتذ كر الملك شاه زمان ما كان من أ مر
زوج ته فح صل عنده غم زائد وا صفر لو نه وض عف ج سمه،
فل ما رآه أخوه على هذه الحالة ظن في نف سه أن ذلك
ب سبب مفارق ته بلده ومل كه فترك سبيله ولم ي سأل عن
ذلك.
ثم أنه قال له في بعض اليام :يا أخي أنا في باطني جرح،
ولم ي خبره ب ما رأى من زوج ته ،فقال :إ ني أر يد أن ت سافر
م عي إلى ال صيد والق نص لعله ينشرح صدرك فأ بى ذلك
ف

سافر أخوه وحده إلى ال

صيد.

وكان في ق صر الملك شباب يك ت طل على ب ستان أخ يه
فنظروا وإذا بباب الق صر قد ف تح وخرج م نه عشرون جار ية

وعشرون عبدا' وامرأة أخ يه تم شي بين هم و هي غا ية في
الح سن والجمال ح تى و صلوا إلى ف سقية وخلعوا ثياب هم
وجل سوا مع بعض هم ،وإذا بامرأة الملك قالت :يا م سعود،
فجاء ها ع بد أ سود فعانق ها وعانق ته وواقع ها وكذلك با قي
العب يد فعلوا بالجواري ،ولم يزالوا في بوس وعناق ون حو
تى ولى النهار.

ذلك ح

فل ما رأى أ خو الملك فقال :وال إن بلي تي أ خف من هذه
البلية ،وقد هان ما عنده من القهر والغم وقال :هذا أعظم
م

ما جرى لي ،ولم يزل

في أ

كل وشرب.

وبعد هذا جاء أخوه من السفر فسلما على بعضهما ،ونظر
الملك شهريار إلى أخ يه الملك شاه زمان و قد رد لو نه
واح مر وج هه و صار يأ كل بشه ية بعد ما كان قل يل ال كل،
فتع جب من ذلك وقال :يا أ خي ،ك نت أراك م صفر الو جه
والن قد رد إل يك لو نك فأ خبرني بحالك ،فقال له :أ ما تغ ير
لو ني فأذكره لك وا عف ع ني إخبارك برد لو ني ،فقال له:
أ خبرني أول' بتغ ير لو نك وضع فك ح تى أ سمعه.
فقال له :يا أ خي ،إ نك ل ما أر سلت وزيرك إلي يطلب ني

للحضور ب ين يد يك جهزت حالي و قد بررت من مدين تي ،ثم
أ ني تذكرت الخرزة ال تي أعطيت ها لك في ق صري فرج عت
فوجدت زوج تي مع ها ع بد أ سود و هو نائم في فرا شي
فقتلته ما وجئت عل يك وأ نا متف كر في هذا ال مر ،فهذا
سبب تغير لوني وضعفي ،وأما رد لوني فاعف عني من أن
أذكره لك.
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فل ما سمع أخوه كل مه قال له :أق سمت عل يك بال أن ت خبرني
ب سبب رد لو نك ،فأعاد عل يه جم يع ما رآه فقال شهريار لخ يه
شاه زمان :اجعل أنك مسافر للصيد والقنص واختف عندي وأنت
تشا هد ذلك وتحق قه عيناك ،فنادى الملك من ساعته بال سفر
فخرجت العساكر والخيام إلى ظاهر المدينة وخرج الملك ثم أنه

جلس في الخيام وقال لغلما نه ل يد خل علي أ حد ،ثم أ نه تن كر
وخرج مختفيا' إلى الق صر الذي ف يه أخوه وجلس في الشباك
المطل على البستان ساعة من الزمان وإذا بالجواري وسيدتهم
دخلوا
الع

مع العب يد وفعلوا ك ما قال أخوه وا ستمروا كذلك إلى
صر.

فل ما رأى الملك شهريار ذلك ال مر طار عقله من رأ سه وقال
لخ يه شاه زمان :قم ب نا ن سافر إلى حال سبيلنا ول يس ل نا
حا جة بالملك حتى نن ظر هل جرى ل حد مثلنا أو ل فيكون موتنا
خير من حياتنا ،فأجابه لذلك .ثم أنهما خرجا من باب سري في
الق صر ولم يزال م سافرين أياما' وليالي إلى أن و صل إلى شجرة
في و سط مرج عند ها ع ين بجا نب الب حر المالح فشر با من تلك
العين وجل سا ي ستريحان .فل ما كان ب عد ساعة م ضت من النهار
وإذا هم بالب حر قد هاج وطلع م نه عمود أ سود صاعد إلى
ال سماء و هو قا صد تلك المر جة .فل ما رأ يا ذلك خا فا وطل عا إلى
أعلى الشجرة وكا نت عال ية و صارا ينظران ماذا يكون ال خبر ،وإذا
بج ني طو يل القا مة عر يض الها مة وا سع ال صدر على رأ سه
صندوق فطلع إلى البر وأ تى الشجرة ال تي ه ما فوق ها وجلس

تحت ها وف تح ال صندوق وأخرج م نه عل بة ثم فتح ها فخر جت من ها
صبية بهية كأنها الشمس المضيئة كما قال الشاعر:
واستنارت
أشرقت في
بنورها
الدجى فلح
السحـار
النهار
تنبدي
من سناها
وتنجـلـي
الشموس
القـمـار
تشرق لما
حين تبدو
تسجد
الكـائنـات بـين وتهتـك
السـتـار
يديهـا
هطلت
وإذا أومضت
بالمدامع
بروق حمـاهـا
المـطـار
قال :فلما نظر إليها الجني قال :يا سيدة الحرائر التي قد
اختطفتك ليلة عرسك أريد أن أنام قليل' ،ثم أن الجني وضع
رأسه على ركبتيها ونام فرفعت رأسها إلى أعلى الشجرة
فرأت الملكين وهما فوق تلك الشجرة فرفعت رأس الجني
من فوق ركبتي ها ووضع ته على الرض ووق فت ت حت
الشجرة وقالت له ما بالشارة انزل ول تخا فا

من هذا

العفر يت فقال ل ها :بال عل يك أن ت سامحينا من هذا ال مر،
فقال له ما بال عليك ما أن تنزل وإل نب هت عليك ما العفر يت

فيقتلك ما شر قتلة ،فخا فا ونزل إلي ها فقا مت له ما وقالت
ار صعا ر صعا' عنيفا' وإل أن به عليك ما العفر يت ،ف من خوفه ما
قال الملك شهريار لخيه الملك شاه زمان :يا أخي افعل ما
أمر تك به فقال :ل أف عل ح تى تف عل أ نت قبلي ،وأخذا
يتغامزان على نكاح ها فقالت له ما ما أراك ما تتغامزان فإن
لم تتقدما وتفعل وإل نبهت عليكما العفريت ،فمن خوفهما
من الج ني فعل ما أمرته ما به فل ما فر غا قالت له ما أق فا
وأخر جت له ما من جيب ها كي سا' وأخر جت له ما م نه عقدا
ف يه خم سمائة و سبعون خاتما' ،فقالت له ما :أتدرون ما
هذه? فقال ل ها :ل ندري فقالت له ما أ صحاب هذه الخوا تم
كل هم كانوا يفعلون

بي على غفلة قرن هذا العفر يت

فأعطيا ني خاتميك ما أنت ما الثنان الخران فأعطا ها من
يديه ما خاتم ين فقالت له ما أن هذا العفر يت قد اختطف ني
ليلة عرسي ثم أنه وضعني في علبة وجعل العلبة داخل
ال صندوق ور مى على ال صندوق سبعة أقفال وجعل ني في
قاع البحر العجاج المتلطم بالمواج ،ويعلم أن المرأة منا إذا
أرادت أمر لم يغلبها شيء كما قال بعضهم:

ل تأمنن
إلى
النـسـاء
فرضاؤهن معلق
وسخطهن بفـروجـهـن
والغدر
بيدين ودا
حشو
كـاذبـــا
ثيابهـن
بحديث
متحذرا' من
يوسف
كيدهـن
فاعتبر
أو ما تـرى أخرج آدما
من أجلهن
إبـلـيس
ول تثق
بعهـودهـن
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فل ما سمعا من ها هذا الكلم تعج با غا ية الع جب وقال لبعضه ما:
إذا كان هذا عفريتا' وجرى له أع ظم م ما جرى ل نا فهذا ش يء
ي سلينا .ثم أنه ما ان صرفا من ساعتهما ورج عا إلى مدي نة الملك
شهريار ودخل ق صره .ثم أ نه ر مى ع نق زوج ته وكذلك أعناق

الجواري والعب يد ،و صار الملك شهريار كل ما يأ خذ بنتا' بكرا' يز يل
بكارت ها ويقتل ها من ليلت ها ،ولم يزل على ذلك مدة ثلث سنوات
فض جت الناس وهر بت ببنات ها ولم ي بق في تلك المدي نة ب نت
تتح

مل الو

طء.

ثم أن الملك أ مر الوز ير أن يأت يه ب نت على جري عاد ته ،فخرج
الوز ير وف تش فلم ي جد بنتا' فتو جه إلى منزله و هو غضبان مقهور
خا يف على نف سه من الملك .وكان الوز ير له بنتان ذا تا ح سن
وجمال وبهاء و قد واعتدال ال كبيرة ا سمها شهرزاد وال صغيرة
ا سمها دنيازاد ،وكا نت ال كبيرة قد قرأت الك تب والتوار يخ و سير
الملوك المتقدم ين وأخبار ال مم الماضي ين .ق يل أن ها جم عت ألف
كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالمم السالفة والملوك الخالية
والشعراء فقالت لبي ها :مالي أراك متغيرا' حا مل ال هم والحزان
وقد قال بعضهم في المعنى شعرا:
قل لمن
يحمل
همـا
مثل ما
يفنى
السرور
فل ما سمع الوز ير من ابن ته

إن هـمـا
ل يدوم
هكذا
تفنى
الهمـوم
هذا الكلم ح كى ل ها ما جرى

له من الول إلى ال خر مع الملك فقالت له :بال يا أ بت
زوج ني هذا الملك فإ ما أن أع يش وإ ما أن أكون فداء لبنات
الم سلمين و سببا' لخل صهن من ب ين يد يه ،فقال ل ها :بال
عل يك ل تخاطري بنف سك أبدا' ،فقالت له :ل بد من ذلك
فقال :أخ شى عل يك أن يح صل ل كن ما ح صل الحمار والثور
مع صاحب الزرع ،فقالت له :وما الذي جرى لهما يا أبت?

حكاية الحمار والثور مع صاحب الزرع
قال :اعل مي يا ابن تي أ نه كان لب عض التجار أموال ومواش
وكان له زو جة وأولد وكان ال تعالى أعطاه معر فة أل سن
الحيوانات والط ير وكان م سكن ذلك التا جر الرياف وكان
عنده في داره حمار وثور فأ تى يوما' الثور إلى مكان الحمار
فوجده منكو سا' مرشوشا' و في معل فه شع ير مغر بل وت بن
مغربل وهو راقد مستريح ،وفي بعض الوقات ركبه صاحبه
لحا جة تعرض له وير جع على حاله ،فل ما كان في ب عض
اليام سمع التا جر الثور و هو يقول للحمار :هنيئا' لك ذلك،
ل ويخدمو نك
أ نا تعبان وأ نت م ستريح تأ كل الشع ير مغرب '

و في ب عض الوقات يرك بك صاحبك وير جع وأ نا دائما' للحرث.
فقال له الحمار :إذا خر جت إلى الغ يط ووضعوا على رقب تك
الناف فار قد ول ت قم ولو ضربوك فإن ق مت فار قد ثانيا' فإذا
رجعوا بك ووضعوا لك الفول فل تأكله كأ نك ضع يف وامت نع
عن الكل والشرب يوما' أو يومين أو ثلثة فإنك تستريح من
الت عب والج هد ،وكان التا جر ي سمع كلمه ما ،فل ما جاء
ال سواق إلى الثور بعل فه أ كل م نه شيئا' ي سيرا' فأ صبح
ال

سواق يأ

خذ الثور إلى الحرث فوجده ضعيفا' فقال له

التا جر :خذ الحمار وحر ثه مكا نه اليوم كله ،فل ما ر جع آ خر
النهار شكره الثور على تفضلته حيه أراحه من التعب في
ذلك اليوم فلم يرد عل يه الحمار جوابا' وندم أ شد الندا مة،
فل ما ر جع كان ثا ني يوم جاء المزارع وأ خذ الحمار وحر ثه
إلى آ خر النهار فلم ير جع إل م سلوخ الرق بة شد يد الض عف
فتأمله الثور وشكره ومجده فقال له الحمار :أعلم أ ني لك
نا صح و قد سمعت صاحبنا يقول :إن لم ي قم الثور من
موضعه فأعطوه للجزار ليذبحه ويعمل جلده قطعا' وأنا خائف
عل

يك ون

صحتك وال

سلم.

فل ما سمع الثور كلم الحمار شكره وقال في غد أ سرح
مع هم ،ثم أن الثور أ كل عل فه بتما مه ح تى ل حس المذود
بل سانه ،كل ذلك و صاحبهما ي سمع كلمه ما ،فل ما طلع
النهار وخرج التا جر وزو جه إلى دار الب قر وجل سا فجاء
السواق وأخذ الثور وخرج ،فلما رأى الثور صاحبه حرك ذنبه
وظرط وبر طع ،فض حك التا جر ح تى ا ستلقى على قفاه.
فقالت له زوج ته :من أي ش يء تض حك فقال ل ها :ش يء
رأي ته و سمعته ول أقدر أن أب يح به فأموت ،فقالت له :ل بد
أن ت خبرني بذلك و ما سبب ضح كك ولو ك نت تموت ،فقال
لها :ما أقدر أن أبوح به خوفا' من الموت ،فقالت له :أنت لم
تض حك إل علي .ثم أن ها لم تزل تلح عل يه وتلح في الكلم
إلى أن غل بت عل يه ،فتح ير أح ضر أولده وأر سل أح ضر
القاضي والشهود وأراد أن يوصي ثم يبوح لها بالسر ويموت
ل نه كان يحب ها مح بة عظي مة لن ها ب نت ع مه وأم أولده
وكان ع

مر

من الع

مر مائة وعشر

ين

سنة.
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ثم أنه أرسل وأحضر جميع أهلها وأهل جارته وقال لهم حكايته
وأنه متى قال لحد على سره مات ،فقال لها جميع الناس ممن
ح ضر :بال عل يك اتر كي هذا ال مر لئل يموت زو جك أ بو أولدك،
فقالت ل هم :ل أر جع ع نه ح تى يقول لي ولو يموت .ف سكتوا
عنها .ثم أن التاجر قام من عندهم وتوجه إلى دار الدواب ليتوضأ
ثم ير

جع يقول ل

هم ويموت.

وكان عنده ديك تحته خمسون دجاجة ،وكان عنده كلب ،فسمع
التا جر الكلب و هو ينادي الد يك وي سبه ويقول له :أ نت فرحان
وصاحبنا رايح يموت ،فقال الديك للكلب :وكيف ذلك المر? فأعاد
الكلب عل يه الق صة فقال له الد يك :وال إن صاحبنا قل يل الع قل.

أ نا لي خم سون زو جة أر ضي هذه وأغ ضب هذه و هو ما له إل
زو جة واحدة ول يعرف صلح أمره مع ها ،ف ما له ل يأ خذ ل ها بعضا
من عيدان التوت ثم يد خل إلى حجرت ها ويضرب ها ح تى تموت أو
تتوب ول تعود ت

سأله

عن ش

يء.

قال :فلما سمع التاجر كلم الديك وهو يخاطب الكلب رجع إلى
عقله وعزم على ضرب ها ،ثم قال الوز ير لبن ته شهرزاد رب ما ف عل
بك م ثل ما ف عل التا جر بزوج ته ،فقالت له :ما ف عل? قال :د خل
عليها الحجرة بعدما قطع لها عيدان التوت وخبأها داخل الحجرة
وقال لها :تعالي داخل الحجرة حتى أقول لك ول ينظرني أحد ثم
أموت ،فدخلت معه ،ثم أنه قفل باب الحجرة عليهما ونزل عليها
بالضرب إلى أن أغمي عليها ،فقالت له :تبت ،ثم أنها قبلت يديه
ورجل يه وتا بت وخر جت وإياه وفرح الجما عة وأهل ها وقعدوا في
أ

سر الحوال إلى الممات.

فل ما سمعت اب نة الوز ير مقالة أبي ها قالت له :ل بد من ذلك،
فجهز ها وطلع إلى الملك شهريار وكا نت قد أو صت أخت ها
ال صغيرة وقالت ل ها :إذا توج هت إلى الملك أر سلت أطل بك فإذا
جئت عندي ورأ يت الملك ق ضى حاج ته م ني قولي يا أخ تي

حدثي نا حديثا' غريبا' نق طع به ال سهر وأ نا أحد ثك حديثا' يكون ف يه
الخلص إن شاء ال.
ثم أن أبا ها الوز ير طلع ب ها إلى الملك فل ما رآه فرح وقال :أت يت
بحاجتي فقال :نعم ،فلما أراد أن يدخل عليها بكت ،فقال لها :ما
بك? فقالت :أي ها الملك إن لي أختا' صغيرة أر يد أن أودع ها،
فأر سلها الملك إلي ها فجاءت إلى أخت ها وعانقت ها وجل ست ت حت
السرير فقام الملك وأخذ بكارتها ثم جلسوا يتحدثون ،فقالت لها
أختها الصغيرة :بال عليك يا أختي حدثينا حديثا' نقطع به سهر
ليلتنا فقالت :حبا' وكرامة إن أذن الملك المهذب ،فلما سمع ذلك
الكلم وكان به قلق ففرح بسماع الحديث.

حكاية التاجر مع العفريت
الليلة الولى
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فلما سمعت كلمي قالت :أنا في هذه الليلة أطير إليهم وأغرق
مراكب هم وأهلك هم ،فقلت ل ها :بال ل تفعلي فإن صاحب الم ثل
يقول :يا مح سنا' ل من أ ساء ك في الم سيء فعله و هم إخو تي
على كل حال ،قالت ل بد من قتل هم ،فا ستعطفتها ثم أن ها
حملت ني وطارت ،فوضعت ني على سطح داري ففت حت البواب
وأخرجت الذي خبأته تحت الرض وفتحت دكاني بعد ما سلمت
على الناس واشتر يت بضائع ،فل ما كان الل يل ،دخلت داري
فوجدت هات ين الكلبت ين مربوطت ين في ها ،فل ما رأيا ني قا ما إلي
وبكيا وتعلقا بي ،فلم أشعر إل وزوجتي قالت هؤلء إخوتك فقلت
من فعل بهم هذا الفعل قالت أنا أرسلت إلى أختي ففعلت بهم
ذلك و ما يتخل صون إل ب عد ع شر سنوات ،فجئت وأ نا سائر إلي ها
تخلصهم بعد إقامتهم عشر سنوات ،في هذا الحال ،فرأيت هذا

الف تى فأ خبرني ب ما جرى له فأردت أن ل أبرح ح تى أن ظر ما
يجري بي

نك وبي

نه وهذه ق

صتي.

قال الج ني :إن ها حكا ية عجي بة و قد وه بت لك ثلث د مه في
جناي ته فع ند ذلك تقدم الش يخ الثالث

صاحب البغلة ،وقال

للجني أنا أحكي لك حكاية أعجب من حكاية الثنين ،وتهب لي
باقي دمه وجنايته ،فقال الجني نعم فقال الشيخ أيها السلطان
ورئ يس الجان إن هذه البغلة كا نت زوج تي سافرت وغ بت عن ها
سنة كاملة ،ثم قضيت سفري وجئت إليها في الليل فرأيت عبد
أ سود را قد مع ها في الفراش وه ما في كلم وغ نج وض حك
وتقب يل وهراش فل ما رأت ني عجلت وقا مت إلي بكوز ف يه ماء
فتكلمت عليه ورشتني ،وقالت اخرج من هذه الصورة إلى صورة
كلب ف صرت في الحال كلبا' فطردت ني من الب يت فخر جت من
الباب ولم أزل سائرا' ،ح تى و صلت دكان جزار فتقد مت و صرت
آ

كل

من العظام.

فلما رآني صاحب الدكان أخذني ودخل بي بيته فلما رأتني بنت
الجزار غ طت وجه ها م ني فقالت أتج يء ل نا بر جل وتد خل علي نا
به فقال أبو ها أ ين الر جل قالت إن هذا الكلب سحرته امرأة وأ نا

أقدر على تخلي صه فل ما سمع أبو ها كلم ها قال :بال عل يك يا
بن تي خل صيه فأخذت كوزا' ف يه ماء وتكل مت عل يه ور شت علي
م نه قليل' وقالت :اخرج من هذه ال صورة إلى صورتك الولى،
ف صرت إلى صورتي الولى فقبلت يد ها وقلت ل ها :أر يد أن
تسحري زوجتي كما سحرتني فأعطتني قليل' من الماء ،وقالت
إذا رأيتها نائمة فرش هذا الماء عليها فإنها تصير كما أنت طالب
فوجدت ها نائ مة فرش شت علي ها الماء ،وقلت اخر جي من هذه
ال صورة إلى صورة بغلة ف صارت في الحال بغلة و هي هذه ال تي
تنظرها بعينك أيها السلطان ورئيس ملوك الجان ،ثم التفت إليها
وقال :أ صحيح هذا فهزت رأ سها وقالت بالشارة ن عم هذا صحيح
فلما فرغ من حديثه اهتز الجني من الطرب ووهب له باقي دمه
وأدرك شهرزاد ال

صباح ف

سكتت

عن الكلم المباح.

فقالت لها أختها :يا أختي ما أحلى حديثك وأطيبه وألذه وأعذبه
فقالت :أين هذا مما أحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقاني
الملك فقال الملك :وال ل أقتل ها ح تى أ سمع بق ية حديث ها ل نه
عج يب ثم باتوا تلك الليلة متعانق ين إلى ال صباح ،فخرج الملك
إلى م حل حك مه ود خل عل يه الوز ير والع سكر واحت بك الديوان

فح كم الملك وولى وعزل ون هى وأ مر إلى آ خر النهار ثم ان فض
الديوان ودخل الملك شهريار إلى قصره.

وفي الليلة الثالثة
قالت ل ها أخت ها دن يا زاد :يا أختي أت مي لنا حديثك فقالت
حبا' وكرامة بلغني أيها الملك السعيد أن التاجر أقبل على
الشيوخ وشكرهم هنوه بالسلمة ورجع كل واحد إلى بلده
و ما هذه بأع جب من حكا ية ال صياد فقال ل ها الملك :و ما
حكاية الصياد?

حكاية الصياد مع العفريت
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أ نه كان ر جل صياد وكان
طاعنا' في ال سن وله زو جة وثل ثة أولد و هو فق ير الحال
وكان من عادته أنه يرمي شبكته كل يوم أربع مرات ل غير
ثم أ نه خرج يوما' من اليام في و قت الظ هر إلى شا طئ
الب حر و حط معط فه وطرح شبك ته و صبر إلى أن ا ستقرت
في الماء ثم جمع خيطانها فوجدها ثقيلة فجذبها فلم يقدر

على ذلك فذهب بالطرف إلى البر ودق وتدا' وربطها فيه ثم
عرى وغ طس في الماء حول الشب كة و ما زال يعالج ح تى
أطلع ها ول بس ثيا به وأ تى إلى الشب كة فو جد في ها حمارا
ميتا' فل ما رأى ذلك حزن وقال ل حول ول قوة إل بال العلي
العظيم ثم قال أن هذا الرزق عجيب وأنشد يقول:
يا خائض'ا في
ظلم ال
والهـلـكة
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فل ما سمع ال صياد كلم العفر يت قال :يا ال الع جب أ نا ما جئت
أخل صك إل في هذه اليام ،ثم قال ال صياد للعفر يت ،ا عف عن
قتلي يعف ال عنك ،ول تهلكني ،يسلط ال عليك ،من يهلكك.
فقال ل بد من قتلك ،فت من علي أي مو تة تموت ها فل ما تح قق
ذلك م نه ال صياد را جع العفر يت وقال ا عف ع ني إكراما' ل ما
أعتقتك ،فقال العفريت :وأنا ما أقتلك إل لجل ما خلصتني ،فقال
الصياد :يا شيخ العفاريت هل أصنع معك مليح ،فتقابلني بالقبيح
ولكن لم يكذب المثل حيث قال:
وهذا لعمري من
فعال الفواجـر

فعلنا جميل
قابـلـونـا بـضـده
ومن يفعل
يجازى كما جوزي
المعروف مع غير
مجير أم عامر
أهله
فلما سمع العفريت كلمه قال ل تطمع فل بد من موتك،
فقال ال صياد هذا ج ني ،وأ نا إن سي و قد أعطا ني ال عقل
ل و ها أ نا أدبر أمرا' في هل كه ،بحيل تي وعقلي و هو
كام '
يدبر بمكره وخب ثه ،ثم قال للعفر يت :هل صممت على
قتلي قال ن عم ،فقال له بال سم الع ظم المنقوش على

خاتم سليمان أسألك عن شيء وتصدقني فيه ،قال نعم،
ثم إن العفريت لما سمع ذكر السم العظم اضطرب واهتز
وقال :ا سأل وأو جز ،فقال له :ك يف ك نت في هذا القم قم،
والقمقم ل يسع يدك ول رجلك فكيف يسعك كلك ،فقال له
العفريت :وهل أنت ل تصدق أنني كنت فيه فقال الصياد ل
أ صدق أبدا' ح تى أنظرك ف يه بعي ني ،وأدرك شهرزاد ال صباح
فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الرابعة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن ال صياد ل ما قال
للعفر يت ل أ صدقك أبدا' ح تى أنظرك بعي ني في القم قم
فانت فض العفر يت و صار دخانا' صاعدا' إلى ال جو ،ثم اجت مع
ود خل في القم قم قليل' ،ح تى ا ستكمل الدخان دا خل
القمقم وإذا بالصياد أسرع وأخذ سدادة الرصاص المختومة
و سد ب ها فم القم قم ونادى العفر يت ،وقال له :ت من علي
أي مو تة تموت ها لرم يك في هذا الب حر وأب ني لي ه نا بيتا
و كل من أ تى ه نا أمن عه أن ي صطاد وأقول له ه نا عفر يت

و كل

من أطل عه

يبين له أنواع الموت ي خبره بين ها.

فلما سمع العفريت كلم الصياد أراد الخروج فلم يقدر ورأى
نف سه محبو سا' ورأى عل يه طا بع خا تم سليمان وعلم أن
الصياد سجنه وسجن أحقر العفاريت وأقذرها وأصغرها ،ثم
أن الصياد ذهب بالقمقم إلى جهة البحر ،فقال له العفريت
ل ،ل فقال ال صياد :ل بد ل بد فل طف المارد كل مه وخ ضع
وقال ما تريد أن تصنع بي يا صياد ،قال :ألقيك في البحر إن
ك نت أق مت ف يه ألفا' وثمانمائة عام فأ نا أجعلك تم كث إلى
أن تقوم الساعة ،أما قلت لك أبقيني يبقيك ال ول تقتلني
يقتلك ال فأب يت قولي و ما أردت إل غدري فألقاك ال في
يدي فغدرت بك ،فقال العفريت افتح لي حتى أحسن إليك
فقال له ال صياد تكذب يا ملعون ،أ نا مثلي ومثلك م ثل وز ير
الملك يونان والحك يم رويان ،فقال العفر يت :و ما شأن وز ير
الملك يونان والحكيم رويان وما قصتهما.

حكاية الملك يونان والحكيم رويان
قال ال صياد :اعلم أي ها العفر يت ،أ نه كان في قد يم الزمان

و سالف الع صر والوان في مدي نة الفرس وأرض رومان ملك
يقال له الملك يونان وكان ذا مال وجنود وبأس وأعوان

من

سائر الجناس ،وكان في ج سده برص قد عجزت ف يه
الطباء والحكماء ولم ينفعه منه شرب أدوية ول سفوف ول
دهان ولم يقدر أ

حد

من الطباء أن يداو

يه.

وكان قد د خل مدي نة الملك يونان حك يم كبير طا عن في
ال سن يقال له الحك يم رويان وكان عرفا' بالك تب اليونان ية
والفار سية والروم ية والعرب ية وال سريانية وعلم ال طب
والنجوم وعالما' بأصول حكمت ها وقوا عد أمور ها من منفعت ها
ومضرت

ها .عالما' بخواص النباتات والحشائش والعشاب

المضرة والناف عة ف قد عرف علم الفل سفة وجاز جم يع
العلوم الطب ية وغير ها ،ثم إن الحك يم ل ما د خل المدي نة
وأقام بها أيام قلئل سمع خبر الملك وما جرى له في بدنه
من البرص الذي ابتله ال به و قد عجزت عن مداوا ته
الطباء وأ

هل العلوم.

فلما بلغ ذلك الحكيم بات مشغول' ،فلما أصبح الصباح لبس
أف خر ثيا به ود خل على الملك يونان وق بل الرض ود عا له

بدوام العز والنعم وأحسن ما به تكلم وأعلمه بنفسه فقال:
أي ها الملك :بلغ ني ما اعتراك من هذا الذي في ج سدك
وأن كثيرا' من الطباء لم يعرفوا الحيلة في زواله و ها أ نا
أداو يك أي ها الملك ول أ سقيك دواء ول أده نك بد هن.

ألف ليلة وليلة
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فقال الملك بكلم خ في :تقر بي م ني ،فد نت م نه و قد أ خذ
صارمه وطعن ها به في صدرها ح تى خرج من ظهر ها ثم ضرب ها
فشق ها ن صفين وخرج فو جد الشاب الم سحور واقفا' في انتظاره
فهنأه بال سلمة وق بل الشاب يده وشكره فقال له الملك :تق عد
مدين تك أن تج يء م عي إلى مدين تي? فقال الشاب :يا ملك
الزمان أتدري ما ينك وبين مدينتك? فقال يومان ونصف فعند ذلك

قال له الشاب :إن ك نت نائما' فا ستيقظ إن بي نك وب ين مدين تك
سنة للم جد و ما أت يت في يوم ين ون صف إل لن المدي نة كا نت
م

سحورة وأ

نا أي

ها الملك ل أفار

قك لح

ظة ع

ين.

ففرح الملك بقوله ثم قال الح مد ل الذي من علي بك فأ نت
ولدي ل ني طول عمري لم أرزق ولدا .ثم تعان قا وفر حا فرحا
شديدا' ،ثم مش يا ح تى و صل إلى الق صر وأ خبر الملك الذي كان
م سحورا' أرباب دول ته أ نه م سافر إلى ال حج الشر يف فهيئوا له
جم يع ما يحتاج إل يه ثم تو جه هو وال سلطان وقلب ال سلطان
ملت هب على مدين ته ح يث غاب عن ها سنة .ثم سافر وم عه
خم سون مملوكا' وم عه الهدا يا ،ولم يزال م سافرين ليل' ونهارا
سنة كاملة ح

تى أقبل على مدي

نة ال

سلطان.

فخرج الوز ير والع ساكر بعد ما قطعوا الرجاء م نه وأقبلت الع ساكر
وقبلت الرض ب ين يد يه وهنؤه بال سلمة فد خل وجلس على
الكر سي ثم أق بل على الوز ير وأعل مه ب كل ما جرى على
الشاب ،فلما سمع الوزير ما جرى على الشاب هنأه بالسلمة.
ول ما ا ستقر الحال أن عم ال سلطان على أناس كثيرون ،ثم قال
للوز ير علي بال صياد الذي أ تى بال سمك فأر سل إلى ذلك ال صياد

الذي كان سببا' لخلص أهل المدينة فأحضره وخلع عليه وسأله
عن حاله و هل له أولد فأ خبره أن له ابنا' وبنت ين فتزوج الملك
بإحدى بنت يه وتزوج الشاب بالخرى .،وأ خذ الملك ال بن عنده
وجعله خازندارا ،ثم أر سل الوز ير إلى مدي نة الشاب ال تي هي
الجزائر ال سود وقلده سلطنتها وأر سل م عه الخم سين مملو كا
الذين جاؤوا معه وكثيرا من الخلع لسائر المراء .فقبل الوزير يديه
وخرج م سافرا وا ستقر ال سلطان والشاب .وأ ما ال صياد فإ نه قد
صار أغ نى أ هل زما نه وبنا ته زوجات الملوك إلى أن أتا هم
الممات ،وما هذا بأعجب مما جرى للحمال.

حكاية الحمال مع البنات
فإ نه كان إن سان من مدي نة بغداد وكان حمال' .فبين ما هو
في السوق يوما' منا ليام متكئا' على قفصه إذ وقفت عليه
امرأة ملت فة بإزار مو صلي من حر ير مزر كش بالذ هب
وحاشيتاه من ق صب فرف عت قناع ها فبان من تح ته عيون
سوجاء بأهداب وأجفان و

هي ناع

مة الطراف كاملة

الو صاف ،وب عد ذلك قالت بحلوة لفظ ها :هات قف صك

واتبعني .فحمل الحمال القفص وتبعها إلى أن وقفت على
باب دار فطرقت الباب فنزل له رجل نصراني ،فأعطته دينارا
وأخذت م نه مقدارا' من الزيتون وضع ته في الق فص وقالت
له :احمله واتبع

ني ،فقال الحمال :هذا وال نهار مبارك.

ثم حمل القفص وتبعها فوقفت عند دكان فاكهاني واشترت
ل عثمانيا' وخوخا' عمانيا' وياسمينا
منه تفاحا' شاميا' وسفرج '
حلبيا' وب نو فراده شقيا' وخيارا' نيليا' وليمونا' م صريا' وت مر ح نا
وشقائق النعمان وبنف سجا' ووض عت الجم يع في ق فص
الحمال وقالت له :اح مل ،فح مل وتبع ها ح تى وق فت على
جزار وقالت له :اقطع عشرة أرطال لحمة فقطع لها ،ولفت
الل حم في ورق موز ووضع ته في الق فص وقالت له :اح مل
يا حمال فح مل وتبع ها ،ثم وقفت على النقلي وأخذت من
سائر الن قل وقالت للحمال :اح مل واتبع ني فح مل الق فص
وتبع ها إلى أن وق فت على دكان الحلوا ني واشترت طبقا
ومل ته جم يع ما عنده من مش بك وقطا يف وميمو نة
وأمشاط وأ صابع ولقيمات القا ضي ووض عت جم يع أنواع
الحلوة في الط بق ووضع ته في الق فص .فقال الحمال :لو

أعلمت ني لجئت م عي بب غل تح مل عل يه هذه الشياء،
سمت.

فتب

ثم وق فت على العطار واشترت م نه عشرة مياه ماء ورد
وماء ز هر وخل فه وأخذت قدرا' من ال سكر وأخذت ماء ورد
ممسك وحصى لبان ذكر وعودا عنبر ومسكا' وأخذت شمعا
ا سكندرانيا' ووض عت الجم يع في الق فص وقالت للحمال:
اح مل قف صك واتبع ني ،فح مل الق فص وتبع ها إلى أن أ تت
دارا' ملي حة وقدام ها رح بة ف سيحة و هي عال ية البنيان
مشيدة الركان باب ها صنع من البنوس م صفح ب صفائح
الذهب الحمر ،فوقفت الصبية على الباب ودقت دقا' لطيفا
وإذا بالباب انف

ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة

تح بشقت

يه.

ال صفحة :
مؤلف ألف ليلة وليلة
21

مؤلف ألف ليلة وليلة

ال صف
حة :

48

في الليلة العشرون
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الخلي فة اق سم أ نه ل
يقتل إل العبد لن الشاب معذور ،ثم أن الخليفة التفت إلى
جعفر وقال له أحضر لي هذا العبد الخبيث الذي كان سببا
في هذه القض ية وإن لم تحضره فأ نت تق تل عو ضا ع نه،
فنزل يبكي ويقول :من أين أحضره ول كل مرة تسلم الجرة
ول يس لي في هذا ال مر حيلة والذي سلمني في الول
ي سلمني في الثا ني ،وال ما بق يت أخرج من بي تي ثل ثة
أيام والحق سبحانه يفعل ما يشاء .ثم أقام في بيته ثلثة
أيام و في اليوم الرا بع أح ضر القا ضي وأو صى وودع أولده
وب كى وإذا بر سول الخلي فة أ تى إل يه وقال له أن أم ير
المؤمن ين في أ شد ما يكون من الغ ضب وأر سلني إل يك
وحلف أ نه ل ي مر هذا النهار إل وأ نت مقتول إن لم تح ضر
الع بد .فل ما سمع جع فر هذا الكلم ب كى هو وأولده فل ما

فرغ من التوديع تقدم إلى بنته الصغيرة ليودعها وكان يحبها
أكثر من أولده جميعا فضمها إلى صدره وبكى على فراقها
فوجد في جيبها شيء مكببا فقال لها ما الذي في جيبك
فقالت له يا أ بت تفا حة جاء ب ها عبد نا ريحان ول ها م عي
أرب عة أيام و ما أعطا ها لي ح تى أ خذ م ني دينار ين .فل ما
سمع جع فر بذ كر الع بد والتفا حة فرح وقال يا قر يب الفرج،
ثم إ نه أ مر بإحضار الع بد فح ضر فقال له من أ ين هذه
التفا حة فقال يا سيدي من مدة خم سة أيام ك نت ماش يا
فدخلت في ب عض أز قة المدي نة فنظرت صغار يلعبون و مع
واحد منهم هذه التفاحة فخطفتها منه وضربته فبكى وقال
هذه لمي وهي مريضة واشتهت على أبي تفاحا ف سافر
إلى الب صرة وجاء ل ها بثلث تفاحات بثلث دنان ير فأخذت
هذه أل عب ب ها ثم ب كى فلم ألت فت إل يه وأخذت ها وجئت ب ها
إلى ه نا فأخذت ها سيدتي ال صغيرة بدينار ين ،فل ما سمع
جع فر هذه الق صة تع جب لكون الفت نة وق تل ال صبية من
عبده وأ مر ب سجن الع بد وفرح بخلص نف سه ثم أن شد
هذين البيتين:

ومن كانت فما للنفس
دريته بعـبـد تجعله فداهـا
ونفسك لم
فإنك واجد
تجد نفسا
خدما كـثـيرا
سواها
ثم أ نه ق بض على الع بد وطلع به إلى الخلي فة فأ مر أن
تؤرخ هذه الحكا ية وتج عل سيرا ب ين الناس فقال له جع فر
لتعجب يا أمير المؤمنين من هذه القصة فما هي بأعجب
من حديث نور الدين مع شمس الدين أخيه فقال الخليفة
وأي حكا ية أع جب من هذه الحكا ية فقال جع فر :يا أم ير
المؤمن ين ل أحد ثك إل بشرط أن تع تق عبدي من الق تل.
فقال قد وهبت لك دمه.

حكاية الوزير نور الدين مع شمس الدين أخيه
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فل ما فرغ من شعره التف تت إل يه والد ته وأل قت روح ها عل يه،
وأنشدت هذين البيتين:
الدهر أقسـم ل حنثت يمينك يا
زمان فـكـفـر
يزال مـكـدري
فانهض إلى
لسعد وافى
داعي السرور
والحبيب
وشمر
مسـاعـدي
ثم إن والدته حكت له جميع ما وقع لها بعده ،وحكى لها
جم يع ما قا ساه فشكروا ال على ج مع شمل هم ببعض هم
ثم أن الوزير طلع إلى السلطان وأخبره بما جرى له فتعجب
وأ مر أن يؤرخ ذلك في ال سجلت ليكون حكا ية على م مر
الوقات ثم أن الوز ير ش مس الد ين وأخ يه نور الد ين فقال
الخلي فة هارون الرش يد وال إن هذا الش يء عجاب وو هب
للشاب سرية من عنده ور تب له ما يع يش به و صار م من
يناد مه ،ثم إن لب نت قالت و ما هذا بأع جب من حكا ية
الخياط والحدب واليهودي والمبا شر والن صراني في ما و قع
لهم قال الملك وما حكايتهم.

حكاية الخياط والحدب
واليهودي والمباشر والنصراني فيما وقع بينهم
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أ نه كان في قد يم الزمان
وسالف العصر والوان في مدينة الصين رجل خياط مبسوط
الرزق يحب اللهو والطرب وكان يخرج هو وزوجته في بعض
الحيان يتفرجان على مرائب المنتزهات فخر جا يوما'

من

أول النهار ورجعا آخره إلى منزلهما عند المساء ،فوجدا في
طريقه ما ر جل أحدب رؤي ته تض حك الغضبان وتز يل ال هم
والحزان فع ند ذلك تقدم الخياط هو وزوج ته يتقوزان عل يه
ثم أنه ما عز ما عل يه أن يروح معه ما إلى بيته ما لينادمه ما
تلك الليلة فأجابه ما إلى ذلك وم شى معه ما إلى الب يت
فخرج الخياط إلى ال سوق وكان الل يل قد أق بل ،فاشترى
سمكا' مقليا' وخبزا' وليمونا' وحلوة يتحلون بها ثم رجع وحط
ال سمك قدام الحدب وجل سوا يأكلون فأخذت امرأة الخياط
جزلة سمك كبيرة ولقمت ها للحدب و سدت ف مه بكف ها
وقالت وال ما تأكلهما إل دفعة واحدة في نفس واحد ولم

تمهله ح تى يمضغ ها فابتلع ها وكان في ها شو كة قو ية
فت صلبت

في حل قه ،ل جل انقضاء أجله فمات ،وأدرك

شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة السادسة والعشرون
قالت بلغني أيها الملك السعيد أن امرأة الخياط لما لقمت
للحدب جزلة ال سمك مات لنقضاء أجله في وق ته فقال
الخياط :ل حول ول قوة إل بال العلي العظ

يم هذا

الم سكين ما كان مو ته إل هكذا على أيدي نا ،فقالت المرأة
وما هذا التواني أما سمعت قول الشاعر:
مالي أعلل
أمر يكون به
نفسي يا حمال
هـم وأحـزان
على
ماذا القعود
إن القعود في
على نار وما
النيران خسران
خمدت
فقال ل ها زوج ها و ما أفعله قالت قم واحمله في حض نك
وان شر عل يه فو طة حر ير وأخرج أ نا قدا مك وأ نت ورائي في
هذه الليلة و قل هذا ولدي وهذه أ مه ومراد نا أن نود يه إلى
ال طبيب ليداو يه ،فل ما سمع الخياط هذا الكلم قام وح مل

الحدب في حض نه وزوج ته تقول يا ولدي سلمتك أ ين
م حل وج عك وهذا الجدري كان لك في أي مكان ف كل من
رآ ها يقول معه ما ط فل م صاب بالجدري ولم يزال سائرين
وه ما ي سألن عن منزل ال طبيب ح تى دلوه ما على ب يت
طبيب يهودي فقر عا الباب فنزلت له ما الجار ية وفت حت
الباب ونظرت وإذا بإن سان حا مل صغير وأ مه م عه ،فقالت
الجار ية ما خبركم فقالت امرأة الخياط مع نا صغير مراد نا أن
ينظره ال طبيب ،فخذي الر بع دينار وأعط يه ل سيدك ودع يه
ينزل ليرى ولدي ف قد لح قه ض عف ،فطل عت الجار ية ودخلت
زو جة الخياط دا خل العت بة وقالت لزوج ها دع الحدب ه نا
ونفوز بأنف سنا فأوق فه الخياط وخرج هو وزوج ته ،وأ ما
الجار ية فإن ها دخلت على اليهودي وقالت له في أ سفل
الب يت ضع يف مع امرأة ور جل و قد أعطيا ني ر بع دينار لك
وت

صف له
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فبقيت قاعد أبكي وأقول :كيف أرجع إلى أهلي وأنا مقطوع اليد
والذي ق طع يدي لم يعلم أ ني بر يء فل عل ال يحدث ب عد ذلك
أمرا' ،و صرت أب كي بكاء شديدا' فل ما م ضى صاحب القا عة ع ني
لحقني غم شديد فتشوشت يومين وفي اليوم الثالث ما أدري
غل و صاحب القا عة جاء ني وم عه ب عض الظل مة و كبير ال سوق
واد عى علي أ ني سرقت الع قد فخر جت ل هم وقلت :ما ال خبر?
فلم يمهلو ني بل كتفو ني ووضعوا في رقب تي جنزيرا' وقالوا لي:
إن الع قد الذي كان م عك طلع ل صاحب دم شق ووزير ها وحاكم ها
وقالوا :إن هذا الع قد قد ضاع من ب يت ال صاحب من مدة ثلث
سنين وم عه ابن ته فل ما سمعت هذا الكلم من هم ارتعدت
مفاصلي وقلت في نفسي إنهم سيقتلونني ول محالة ،وال ل
بد أنني أحكي للصاحب حكايتي فإن شاء قتلني وإن شاء عفى

عني ،فلما وصلنا إلى الصاحب أوقفني بين يديه فلما رآني قال:
أهذا هو الذي سرق الع قد ونزل به ل يبيعه? إن كم قطع تم يده
ظلما' ثم أمر بسجن كبير السوق وقال له :أعط هذا دية يده وإل
أشن قك وآ خذ جم يع مالك ،ثم صاح على أتبا عه فأخذوه وجردوه
وبق يت أ نا وال صاحب وحد نا ب عد أن فكوا ال غل من عن قي بإذ نه
وحلوا وثا قي ثم ن ظر إلي ال صاحب وقال :يا ولدي حدث ني
واصدقني كيف وصل إليك هذا العقد? فقلت :يا مولي إني أقول
لك الحق ،ثم حدثته بجميع ما جرى لي مع الصبية الولى وكيف
جاءت ني بالثان ية وك يف ذبحت ها من الغيرة وذكرت له الحد يث
بتما

مه.

فل ما سمع كل مي هز رأ سه و حط منديله على وج هه وب كى
ساعة ثم أق بل علي وقال لي :اعلم يا ولدي أن ال صبية ابن تي
وك نت أح جز علي ها فل ما بل غت أر سلتها إلى ا بن عم ها بم صر
فجاءتني وقد تعلمت العهر من أولد مصر وجاءتك أربع مرات ،ثم
جاء تك بأخت ها ال صغيرة والثنتان شقيقتان وكان تا محبت ين
لبعضه ما فل ما جرى للكبيرة ما جرى أخرجت سرها على أختها
فطل بت م ني الذهاب مع ها ثم رج عت وحد ها ف سألتها عن ها

فوجدتها تبكي عليها وقالت :ل اعلم لها خبر ثم قالت لمها سرا
جم يع ما جرى من ذبح ها أخت ها فأ خبرتني أم ها سرا' ولم تزل
تب كي وتقول :وال ل أزال أب كي علي ها ح تى أموت وكل مك يا
ولدي صحيح فإ ني أعلم بذلك ق بل أن ت خبرني به فان ظر أن
أزوجك ابنتي الصغيرة فإنها ليست شقيقة لهما وه يبكر ول آخذ
م نك مهرا' فأج عل لك ما راتبا' من عندي وتب قى عندي بمنزلة
ولدي فقلت له :ال مر ك ما تر يد يا سيدي و من أ ين لي أن أ صل
إلى هذا فأر سل ال صاحب في الحال من عنده بر يد وأتا ني
بمالي الذي خل فه والدي والذي أ نا اليوم في أر غد ع يش.
فتعج بت م نه وأق مت عنده ثل ثة أيام وأعطا ني مال' كثيرا'،
و سافرت

من عنده فو صلت إلى بلد كم هذه فطا بت لي

المعي شة وجرى لي مع الحدب ما جرى ،فقال ملك ال صين :ما
هذا بأع جب من حد يث الحدب ول بد لي من شنق كم جميعا
وخ صوصا' الخياط الذي هو رأس كل خطيئة قال :يا خياط إن
حدثتني بشيء أعجب من حديث الحدب وهبت لكم أرواحكم.

حكاية مزين بغداد

فع ند ذلك تقدم الخياط وقال :اعلم يا ملك الزمان أن الذي
جرى لي أع جب م ما جرى للجم يع ل ني ك نت ق بل أن
أجت مع بالحدب أول النهار في ولي مة ب عض أ صحاب أرباب
ال صنائع من خياط ين وبزاز ين ونجار ين وغ ير ذلك ،فل ما
طل عت الش مس ح ضر الطعام لنأ كل ،وإذا ب صاحب الدار قد
د خل علي نا وم عه شاب و هو أح سن ما يكون من الجمال
غير أنه أعرج فدخل علينا وسلم فقمنا ،فلما أراد الجلوس
رأى في نا إن سانا' مزينا' فامت نع عن الجلوس وأراد أن يخرج
من عند نا فمنعناه ن حن و صاحب المنزل وشدد نا عل يه
وحلف عل يه صاحب المنزل وقال له :ما سبب دخولك
وخرو جك? فا قل :بال يا مولي ل تتعرض لي بش يء فإن
سبب خرو

جي هذا المز

ين الذي

هو قا

عد.

فل ما سمع م نه صاحب الدعوة هذا الكلم تع جب غا ية
الع جب وقال :ك يف يكون هذا الشاب من بغداد وتشوش
خاطره من هذا المزين ثم التفتنا إليه وقلنا له :إحك لنا ما
سبب غي ظك من هذا المز ين فقال الشاب :يا جما عة إ نه
جرى لي مع هذا المز ين أ مر عج يب في بغداد بلدي وكان

هو سبب عرجي وكسر رجلي وحلفت أني ما بقيت قاعدا
في مكان ول أ سكن في بلد هو ساكن ب ها و قد سافرت
من بغداد ورحلت منها وسكنت في هذه المدينة وأنا الليلة
ل أب يت إل م سافر فقل نا :بال عل يك أن تح كي ل نا حكاي تك
معه فاصفر لون المزين حين سألنا الشاب ،ثم قال الشاب:
اعلموا يا جما عة الخ ير أن والدي من أكابر تجار بغداد ولم
يرزق
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فقال الملك :اشرحوا للمز ين حال هذا الحدب و ما جرى له في
وقت العشاء واشرحوا له ما حكى النصراني وما حكى اليهودي
وما حكى الخياط ،فحكوا له حكايات الجميع فحرك المزين رأسه
وقال :وال إن هذا الش يء عج يب اكشفوا لي عن هذا الحدب
فكشفوا له ع نه فجلس عند رأ سه وأ خذ رأ سه في حجره ون ظر
في وج هه وض حك ضحكا' عاليا' ح تى انقلب على قفاه من شدة
الض حك وقال :ل كل مو تة سبب من ال سباب ومو تة هذا الحدب
من ع جب العجاب ي جب أن تؤرخ في الم سجلت ليع تبر ب ما
مضى ومن هو آت فتعجب الملك من كلمه وقال :يا صامت إحك
ل نا سبب كل مك هذا وه نا أدرك شهرزاد ال صباح ف سكتت عن
الكلم المباح.

وفي الليلة الخامسة والربعين
قالت :بلغني أيها الملك السعيد ،أن الملك قال :يا صامت
ا حك ل نا سبب كل مك هذا فقال :يا ملك و حق نعم تك أن
الحدب ف يه الروح ثم إن المز ين أخرج من و سطه مكحلة

في ها د هن ود هن رق بة الحدب وغطا ها ح تى عر قت ثم
أخرج كلبتين من حديد ونزل بهما في حلقة فالتقطتا قطعة
السمك بعظمها فلما أخرجها رآها الناس بعيونهم ثم نهض
الحدب واقفا' على قدم يه وع طس عط سة وا ستفاق في
نف سه وملس بيد يه على وج هه وقال :ل إله إل ال مح مد
ر سول ال فتع جب الحاضرون

من الذي رأوه وعاينوه،

فض حك ملك ال صين ح تى غ شي عل يه وكذلك الحاضرون
وقال ال سلطان :وال إن هذه الق صة عجي بة ما رأ يت أغرب
منها ثم إن السلطان قال :يا مسلمين يا جماعة العسكر،
هل رأي تم في عمر كم أحدا' يموت ثم يح يا ب عد ذلك ولول
رز قه ال بهذا المز ين لكان اليوم من أ هل الخرة فإ نه كان
سببا' لحياته ،فقالوا :وال إن هذا من العجب العجاب ثم إن
ملك ال صين أ مر أن ت سطر هذه الق صة ف سطروها ثم
جعلوها في خزانة الملك ثم خلع على اليهودي والنصراني
والمباشر وخلع على كل واحد خلعة سنية وجعل الخياطة
خيا طه ور تب له الروا تب ،وأ صلح بي نه وب ين الحدب وخلع
على الحدب خل عة سنية ملي حة ور تب له الرا تب وجعله

نديمه وأنعم على المزين وخلع عليه خلعة سنية ورتب له
الروا تب ،وج عل له جامك ية وجعله مز ين الممل كة وندي مه
ولم يزالوا في ألذ العيش وأهناه إلى أن آتاهم هازم اللذات
ومفرق الجماعات ول يس هذا بأع جب من ق صة الوزير ين،
ال تي في ها ذ كر أن يس الجل يس قال الملك و ما حكا ية
الوزيرين?

حكاية الوزيرين التي فيها ذكر أنيس الجليس
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أنه كان بالبصرة ملك من
الملوك ي حب الفقراء وال صعاليكويرفق بالرع ية وي هب من
ماله ل من يؤ من بمح مد صلى ال عل يه و سلم وكان يقال
لهذا الملك مح مد بن سليمان الزي ني وكان له وزيران
أحده ما يقال له المع ين ا بن سا وي والثا ني يقال له
الف ضل بن خاقان وكان الف ضل ا بن خاقان أكرم أ هل زما نه
ح سن ال سيرة أجم عت القلوب على محب ته ،واتف قت
العقلء على مشورته وكل الناس يدعون له بطول مدته لنه
محضر خير مزيل الشر والضير وكان الوزير معين بن ساوي

يكره الناس ول ي حب الخ ير وكان مح ضر سوء ،وكان الناس
على قدر محبت هم لف ضل الد ين ا بن خاقان يبغضون المع ين
بن ساوي بقدرة القادر ثم إن الملك مح مد بن سليمان
الزي ني كان قاعدا' يوما' من اليام على كر سي مملك ته
وحوله أرباب دولته إذ نادى وزيره الفضل بن خاقان وقال له:
إني أريد جارية ل يكون في زمانها أحسن منها بحيث تكون
كاملة في الجمال ،فائ قة في العتدال حميدة الخ صال
فقال أرباب الدولة :هذه ل تو
فع ند ذلك

جد إل بعشرة آلف دينار.

صاح ال سلطان على الخازندار وقال :اح مل

عشرة آلف دينار ،إلى جار الف ضل

بن خاقان فامت ثل

الخازندار أ مر ال سلطان ونزل الوز ير بعد ما أمره ال سلطان أن
يعمد إلى السوق في كل يوم ويوصي السماسرة على ما
ذكره وأ نه ل تباع جار ية ثمن ها فوق اللف دينار ح تى تعرض
على الوزير فلم تبع السماسرة جارية حتى يعرضوها عليه
فامت ثل الوز ير أمره ،وا ستمر على هذا الحال مدة من
الزمان ولم تعج به جار ية فات فق يوما' من اليام أن ب عض
ال سماسرة أق بل على دار الوز ير الف ضل بن خاقان فوجده

راكبا' متوجها' إلى ق صر الملك فق بض على ركا به وأن شد
هذين البيتين:
يا من أعاد رميم
الملك منـشـورا
أحييت ما مات
بين الناس من
كرم

ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة

أنت الوزير الذي ل
زال منصورا'
ل زال سعيك عند
ال مشكـورا
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فل ما سمع جع فر كلم هم أ سرع بالطلوع إلى ال سلطان و سلم
عل يه وأعل مه ب ما جاء ف يه وأ نه إذا كان و قع لعلي نور الد ين أ مر
مكروه فإن السلطان يهلك ما كان السبب في ذلك ثم إنه قبض
على ال سلطان والوز ير المع ين بن ساوي وأ مر بإطلق علي نور
الدين بن خاقان وأجلسه سلطانا' في مكان السلطان محمد بن

سليمان الزي ني وق عد ثل ثة أيام في الب صرة مدة الضيا فة فل ما
كان صبح اليوم الرا بع الت فت علي بن خاقان إلى جع فر وقال:
إ ني اشت قت إلى رؤ ية أم ير المؤمن ين فقال جع فر للملك مح مد
بن سليمان تج هز لل سفر فإن نا ن صلي ال صبح وتنو جه إلى بغداد
فقال :ال سمع والطا عة ثم إن هم و صلوا ال صبح وركبوا جميع هم
ومعهم الوزير المعين بن ساوي وصار يتندم على فعله وأما علي
نور الد ين بن خاقان فإ نه ر كب بجا نب جع فر ،و ما زالوا سائرين
إلى أن و صلوا إلى بغداد دار ال سلم ،وب عد ذلك دخلوا على
الخليفة ،فلما دخلوا عليه حكوا له قصة نور الدين فعند ذلك أقبل
الخلي فة على علي نور الد ين

بن خاقان وقال له:

خذ هذا

ال سيف واضرب به رق بة عدوك فأخذه وتقدم إلى المع ين بن
ساوي فنظر إليه وقال :أنا عملت بمقتضى طبيعتي فاعمل أنت
بمقت ضى طبيع تك ،فر مى ال سيف من يده ون ظر إلى الخلي فة
وقال :يا أمير المؤمنين إنه خدعني وأنشد قول الشاعر:
فخدعته
والحر يخدعه
بخديعة لمـا
الكلم الطيب
أتـى
فقال الخلي فة :اتر كه أ نت ثم قال لم سرور :يا م سرور قم

أ نت واضرب رقب ته فقام م سرور ور مى رقب ته فع ند ذلك قال
الخليفة لعلي بن خاقان :تمن علي ،فقال له :يا سيدي أنا
ما لي حا جة بملك الب صرة و ما أر يد إل مشاهدة و جه
حضر تك فقال الخلي فة :حبا' وكرا مة ثم إن الخلي فة د عا
بالجار ية فحضرت ب ين يد يه فأن عم عليه ما وأعطاه ما ق صرا
من ق صور بغداد ور تب له ما مرتبات وجعله من ندمائه و ما
زال مقيما' عنده إلى أن أدر كه الممات ل يس هذا بأع جب
من حكاية التاجر وأولده? قال الملك :وكيف ذلك?

حكاية التاجر أيوب وابنه غانم وبنته فتنة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان
و سالف الع صر والوان تا جر من التجار له مال وله ولد كأ نه
البدر ليلة تمامه فصيح اللسان اسمه غانم بن أيوب المتيم
المسلوب .وله أخت اسمها فتنة من فرط حسنها وجمالها
فتو في والده ما وخلف له ما مال' جزيل' وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثانية والخمسين
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قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن غا نم بن أيوب ل ما أع جب
الخلي فة ف صاحته ونظ مه وعذو بة منط قه قال له :ادن م ني فد نا
م نه ثم قال له :اشرح لي ق صتك وأطلع ني على حقي قة خبرك
فقعد وحدث الخليفة بما جرى له من المبتدأ إلى المنتهى ،فلما
علم الخلي فة أ نه صادق خلع عل يه وقر به إل يه وقال :أبري ذم تي

فأبرأ ذم ته وقال له :يا أم ير المؤمن ين إن الع بد و ما مل كت يداه
لسيده ففرح الخلي فة بذلك ثم أ مر أن يفرد له ق صر ورتب له من
الجوا مك والجرايات شيئا' كثيرا' فن قل أ مه وأخ ته إل يه و سمع
الخليفة بأن أخته فتنة في الحسن فخطبها منه وقال له غانم:
إن ها جاري تك وأ نا مملو كك فشكره وأعطاه مائة ألف دينار وأ تى
بالقاضي والشهود وكتبوا الكتاب ودخل هو وغانم في نهار واحد
فدخل الخليفة على فتنة وغانم بن أيوب على قوت القلوب فلما
أصبح الصباح أمر الخليفة أن يؤرخ جميع ما جرى لغانم من أوله
إلى آخره وأن يدون في السجلت لجل أن يطلع عليه من يأتي
بعده فيتع جب من ت صرفات القدار ويفوض ال مر إلى خالق الل يل
والنهار ول يس هذا بأع جب من حكا ية ع مر النعمان وولده ضوء
المكان و ما جرى ل هم من العجائب والغرائب .قال الملك :و ما
حكايتهم?

حكاية الملك عمر النعمان
وولديه شركان وضوء المكان
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أ نه كان بمدي نة دم شق

قبل خلفة عبد الملك بن مروان ملك يقال له :عمر النعمان
وكان

من الجبابرة الكبار و قد ق هر الملوك الكا سرة

والقيا صرة وكان ل ي صطلى له بنار ول يجار يه أ حد في
مضمار وإذا غ ضب يخرج من منخر يه له يب النار وكان قد
ملك جم يع القطار ون فذ حك مه في سائر القرى والم صار
وأطاع له جم يع العباد وو صلت ع ساكره إلى أق صى البلد
ود خل في حك مه المشرق والمغرب و ما بينه ما من اله ند
وال سند وال صين والي من والحجاز وال سودان والشام والروم
وديار ب كر وجزائر البحار و ما في الرض من مشاه ير النهار
ك سيحون وحجيجون والن يل والفرات وأر سل ر سله إلى
أقصى البلد ليأتوا بحقيقة الخبار فرجعوا وأخبروه بأن سائر
الناس أذع نت لطاع ته وجم يع الجبابرة خض عت لهيب ته و قد
عم هم بالف ضل والمتنان وأشاع بين هم العدل والمان ل نه
كان عظ يم الشأن وحملت إل يه الهدا يا من ال كل فكان
وا

جبي إل

يه خراج الرض

في طول

ها وعرض

ها.

وكان له ولد و قد سماه شركان ل نه ن شأ آ فة من آفات
الزمان وق هر الشجعان وأباد القران فأح به والده حبا' شديدا

ما عل يه من مز يد وأو صى له بالملك من بعده .ثم إن
شركان هذا ح ين بلغ مبلغ الرجال و صار له

من الع مر

عشرون سنة أطاع له جميع العباد لما به من شدة البأس
والعناد وكان والده ع مر النعمان له ار بع ن ساء بالكتاب
والسنة لكنه لم يرزق منهن بغير شركان وهو من إحداهن
والباقيات عوا قر لم يرزق من واحدة من هن بولد و مع ذلك
كله كان له ثلثمائة و ستون سرية على عدد أيام ال سنة
القبط ية وتلك ال سراري من سائرا لجناس وكان قد ب نى
ل كل واحدة من هن مق صورة وكا نت المقا صير من دا خل
القصر ،فإنه بنى اثني عشر قصرا' على عدد شهور السنة
وجعل في كل قصر ثلثين مقصورة فكانت جملة المقاصير
ثلثمائة و ستون مق صورة وأ سكن تلك الجواري في هذه
المقا صير وفرض ل كل سرية من هن ليلة يبيت ها عند ها ول
يأتي ها إل ب عد سنة كاملة ،فأقام على ذلك مدة من الز من،
ثم إن ولده شركان اشت هر في سائر النحاء ففرح به والده
وازداد قوة فطغى وتجبر وفتح الحصون والبلد واتفق بالمر
المقدر أن جار ية من جواري النعمان قد حملت واشت هر

حمل

ها وعلم الملك بذلك ففرح فرحا' شديدا' وقال :ل

عل

ذري تي ون سلي تكون كل ها ذكورا' فأرخ يوم حمل ها و صار
يحسن إليها فعلم شركان بذلك فاغتمم وعظم المر وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الواحدة والستين
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فلما أتم كلمه أخذ السلطان كان ما كان السيف وضربه فرمى
عنقه وقال :الحمد ل الذي أحياني حتى جازيت هذا الخائن بما
ف عل مع أ بي ،فإ ني قد سمعت هذه الحكا ية بعين ها من والدي
ال سلطان ضوء المكان ،فقال الملوك لبعض هم :ما ب قي علي نا إل
العجوز شوا هي الملق بة بذات الدوا هي فإن ها سبب هذه البل يا
حيث أوقعنا في الرزايا ومن لنا بها حتى نأخذ منها الثأر ونكشف
العار ،فقال لهم الملك رومزان عم كان ما كان :ل بد من حضورها
ثم إن الملك رومزان ك تب كتابا' من وق ته و ساعته وأر سله إلى
جد ته العجوز شوا هي الملق بة بذات الدوا هي وذ كر ل ها ف يه أ نه
غاب عن مملك ته دم شق والمو صل والعراق وك سر ع سكر
الم سلمين وأ سر ملوك هم وقال :أر يد أن تحضري عندي من كل
بد أ نت والمل كة صفية ب نت الملك أفريدون ملك الق سطنطينية
و من شئ تم من أكابر الن صارى من غ ير ع سكر ،فإن البلد أمان
لن

ها

صارت ت

حت أيدي

نا.

فل ما و صل الكتاب إلي ها وقرأ ته وعر فت خط الملك رومزان فر حت
فرحا' شديدا' وتجهزت من وقت ها و ساعتها لل سفر هي والمل كة

صفية أم نز هة الزمان و من صحبتهم ولم يزالوا م سافرين ح تى
و صلوا إلى بغداد فتقدم الر سول وأ خبرهم بحضور ها فقال
رومزان :إن الم صلحة تقت ضي أن نل بس الل بس الفرن جي ونقا بل
العجوز ح تى نأ من من خداع ها وحيل ها فقالوا سمعا' وطا عة ثم
أنهم لبسوا لباس الفرنج فلما رأت ذلك قضي فكان قالت :وحق
الرب المعبود لول أ ني أعرف كم لقلت أن كم إفر نج ،ثم إن الملك
رومزان تقدم أمام هم وخرجوا يقابلون العجوز

في ألف فارس،

فل ما وق عت الع ين على الع ين تر جل رومزان عن جواده و سعى
إلي ها فل ما رأ ته وعرف ته ترجلت إل يه وعانق ته ففرط بيده على
أضلع ها ح تى كاد أن يق صفها فقالت :ما هذا? فلم ت تم كلم ها
حتى نزل إلي ها كان ما كان والوز ير دندان وزع قت الفر سان على
من مع ها من الجواري والغلمان وأخذو هم جميع هم ورجعوا إلى
بغداد وأمر هم رومزان أن يزينوا بغداد فزينو ها ثل ثة أيام ،ثم
أخرجوا شوا هي الملق بة بذات الدوا هي وعلى رأ سها طرطور
أح مر مكلل بروث الحم ير وقدام ها مناد ينادي :هذا جزاء من
يتجارى على الملوك وعلى أولد الملوك ثم صلبوها على باب
بغداد.

و ل ما رأى أ صحابها ما جرى أ سلموا كل هم جميعا' ثم إن كان ما
كان وع مه رومزان ونز هة الزمان والوز ير دندان تعجبوا لهذه
ال سيرة العجي بة وأمروا الكتاب أن يؤرخو ها في الك تب ح تى تقرأ
من بعد هم وأقاموا بق ية الزمان في ألذ ع يش وأهنأه إلى أن
أتا هم هادم اللذات ومفرق الجماعات وهذا آ خر ما انت هى إلي نا
من تصاريف الزمان بالملك عمر النعمان وولده شركان وولده ضوء
المكان وولده كان ما كان ونز هة الزمان وق ضي فكان ،ثم إن
الملك قال لشهرزاد :أشت هي أن تح كي لي شيئا' من حكا ية
الطيور ،فقالت :حبا' وكرا مة فقالت ل ها أخت ها :لم أر الملك في
طول هذه المدة انشرح صدره غ ير هذه الليلة وأر جو أن تكون
عاقب

تك م

عه محمودة.

و أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

حكاية تتعلق بالطيور
وفي الليلة السابعة والسبعين بعد المئة
قالت بلغني أيها الملك السعيد ،أنه كان في قديم الزمان
و سالف الع صر والوان طاووس يأوي إلى جا نب الب حر مع

زوج ته وكان ذلك المو ضع كث ير ال سباع وف يه من الوحوش،
غ ير أ نه كث ير الشجار والنهار وذلك الطاووس هو وزوج ته
يأويان إلى شجرة من تلك الشجار ليل' من خوفه ما من
الوحوش ويغدوان

في طلب الرزق نهارا' ولم يزال كذلك

ح تى ك ثر خوفه ما ف سارا يبغيان موضعا' غ ير موضعه ما
يه.

ياويان إل

فبين ما ه ما يفتشان على مو ضع لذ ظهرت ل هم جزيرة
كثيرة الشجار والنهار فنزل

في تلك الجزيرة وأكل

من

ثمار ها وشر با من أنهار ها فبين ما ه ما كذلك وإذا بب طة
أقبلت عليه ما و هي في شدة الفزع ،ولم تزل ت سعى
ح تى أ تت إلى الشجرة ال تي علي ها الطاووس هو وزوج ته
فاطمأنت فلم يشك الطاووس في أن تلك البطة لها حكاية
عجيبة ف سألها عن حال ها وعن سبب خوف ها فقالت :إنني
مري ضة من الحزن وخو في من ا بن آدم فالحذر ،ثم الحذر
من ب ني آدم فقال ل ها الطاووس :ل تخا في ح يث و صلت
إلينا فقالت البطة :الحمد ل الذي فرج عني همي وغمي
بقربك

ما و

قد أت

يت راغ

بة

في مودتك

ما.
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قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن ال سعد ل ما و صل إلى
المدي نة أدر كه الم ساء و قد ق فل باب ها وكا نت هي ال تي كان
أ سيرا' في ها وأخوه الم جد وز ير ملك ها فل ما رآ ها ال سعد مقفلة
ر جع إلى ج هة المقابر فل ما و صل إلى المقابر و جد تر بة بل باب
فدخل ها ونام في ها ف حط وج هه في غ يه وكان بهرام المجو سي
لما وصلت إليه الملكة مرجانة بالمراكب كسرها بمكره وسحره
ور جع سالما' ن حو مدين ته و سار من وق ته و ساعته و هو فرحان
فل ما جاز على المقابر طلع من المر كب بالقضاء والقدر وم شى
بين المقابر فرأى التربة التي فيها السعد مفتوحة فتعجب وقال:
ل بد أن أن ظر في هذه التر بة .فل ما ن ظر في ها رأى ال سعد و هو
نائم ورأ سه في ع به فن ظر في وج هه فعر فه فقال في نف سه:
هل أنت تعيش إلى الن? ثم أخذه وذ هب به إلى بي ته وكان له
في بيته طابق تحت الرض معد لعذاب المسلمين وكان له بنت
ل وأنزله في
ت سمى ب ستان فو ضع في رجلي ال سعد قيدا' ثقي '
ذلك الطا بق وو كل بن ته بتعذي به ليل' ونهارا' إلى أن يموت ثم إ نه
ضربه الضرب الوجيع وأقفل عليه الطابق وأعطى المفاتيح لبنته

ثم إن بنته بستان نزلت لضربه فوجدته شابا' ظريف الشمال حلو
المن ظر مقوس الحا جبين كح يل المقلت ين فوق عت محب ته في
قلبها فقالت له :ما اسمك? قال لها :اسمي السعد ،فقالت له:
سعدت وسعدت أيامك أنت ما تستاهل العذاب وقد علمت أنك
مظلوم وصارت تؤانسه بالكلم وفكت قيوده ثم غنها سألته عن
د ين ال سلم فأخبر ها أ نه هو الد ين ال حق القو يم أن سيدنا
مح مد صاحب المعجزات الباهرة واليات الظاهرة وأن النار ت ضر
ول تنفع وعرفها قواعد السلم ،فأذعنت إليه ودخل حب اليمان
في قلب ها ومزج ال مح بة ال سعد بفؤاد ها فنط قت الشهادت ين
وصارت من أ هل ال سعادة وصارت تطع مه وت سقيه وتتحدث م عه
وتصلي هي وهو وتصنع له المساليق بالدجاج حتى اشتد وزال
ما به من المراض ور جع إلى ما كان عل يه من ال صحة.
ثم إن بنت بهرام خرجت من عند السعد ووقفت على الباب وإذا
بالمنادي ينادي ويقول :كل من عنده شاب مليح صفته كذا وكذا
وأظهره فله جم يع ما طلب من الموال و من كان عنده وانكره
فإنه يشنق على باب داره وينهب ماله ويهدر دمه ،وكان السعد
قد اخبر بستان بنت بهرام بجميع ما جرى له فلما سمعت ذلك

عر فت أ نه هو المطلوب فدخلت عل يه وأ خبرته بال خبر فخرج
وتو جه إلى دار الوز ير فل ما رأى الوز ير قال :وال إن هذا هو أ خي
المجد وعرفه فألقى نفيه عليه وتعانقا واحتاطت بهما المماليك
وغشي على السعد والمجد ساعة ،فلما أفاقا من غشيتهما
أخذه الم جد وطلع به إلى ال سلطان وأ خبره بق صته فأ مر
ال سلطان بن هب بهرام .وأدرك شهرزاد ال صباح ف سكتت عن
الكلم المباح.

وفي الليلة الثانية والسبعين بعد المئتين
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن ال سلطان أ مر الم جد
بن هب دار بهرام فأر سل الوز ير جما عة لذلك فتوجهوا إلى
ب يت بهرام ونهبوه وطلعوا بابن ته إلى الوز ير فأكرم ها وحدث
ال سعد أخاه ب كل ما جرى له من العذاب و ما عملت م عه
بنت بهرام من الحسان فزاد المجد في إكرامها ثم حكى
الم جد لل سعد جم يع ما جرى له مع ال صبية وك يف سلم
من الش نق و قد صار وزيرا' و صار يش كو أحده ما لل خر ما
وجد من فرقة أخيه ،ثم إن السلطان أحضر المجوسي وأمر

بضرب عن قه فقال بهرام :أي ها الملك العظ يم هل صممت
على قتلي? قال :ن عم ،فقال بهرام :ا صبرعلي أي ها الملك
قليل' ،ثم أطرق برأ سه إلى الرض وب عد ذلك ر فع رأ سه
وتش هد وأ سلم على يد ال سلطان ففرحوا بإ سلمه ثم
حكى المجد والسعد ما جرى لهما فقال لهما :يا سيدي
تجهزوا للسفر وأنا أسافر بكما ،ففرحا بذلك وبإسلمه وبكيا
بكاء' شديدا' فقال له ما بهرام :يا سيدي ل تبك يا فم صيركما
تجتمعان ك ما اجت مع نع مة ون عم فقال له :و ما جرى لنع مة
ونعم?

حكاية نعم ونعمة
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فبين ما هم كذلك إذا بغبار ثار ح تى سد القطار و قد ارتج فت
الرض

من الخيول و صارت الطبول كعوا صف الرياح والج يش

جمي عه بالعدد والزاد وكل هم لب سون ال سواد و في و سط ش يخ
كبير ولحيته واصلة إلى صدره عليه ملبس سوداء فلما نظر أهل
أهل المدينة هذه العساكر العظيمة قال صاحب المدينة للملوك:
الحمد ل الذي اجتمعتم بإذنه تعالى في يوم واحد وكنتم كلكم
معارف ف ما هذا الع سكر الجرار الذي قد سد القطار? فقال له
الملوك :ل ت خف فن حن ثل ثة ملوك و كل ملك له ع ساكر كثيرة
فإن كانوا أعداء نقاتله م

عك ولو زادوا ثل

ثة أمثال

هم.

فبين ما ه ما كذلك إذا بر سول من تلك الع ساكر قد أق بل متوجها
إلى هذه المدي نة فقدموه ب ين يدي ق مر الزمان والملك الغيور
والمل كة مرجا نة والملك صاحب المدي نة فق بل الرض وكان هذا
الملك من بلد الع جم و قد ف قد ولده من مدة سنتين و هو دائر
يف تش عل يه في القطار فإن وجده عند كم فل بأس علي كم وإن
لم يجده و قع الحرب بي نه وبين كم وأخرب مدينت كم ،فقال له ق مر
الزمان :ما ي صل إلى هذا ول كن ما يقال له في بلد الع جم فقال

الرسول :يقال له الملك شهرمان صلحب جزائر خالدات وقد جمع
هذه الع ساكر من القطار ال تي مر ب ها و هو دائر يف تش على
ولده.
فل ما سمع ق مر الزمان كلم الر سول صرخ صرخة عظي مة و خر
مغشيا' عل يه وا ستمر في غشي ته ساعة ثم أفاق وب كى بكاء
شديدا' وقال للم جد وال سعد وخوا صهما :امشوا يا أولدي مع
الرسول وسلموا على جدكم والدي الملك شهرمان وبشروه بي
فإ نه حز ين على فقدي و هو الن ل بس المل بس ال سود من
أجلي ثم ح كى للملوك الحاضر ين جم يع ما جرى له في أيام
صباه فتع جب جم يع الملوك من ذلك ثم نزلوا هم وق مر الزمان
وتوجهوا إلى والده فسلم قمر الزمان على والده وعانقا بعضهما
ووق عا مغشيا' عليه ما من شدة الفرح .فل ما أفا قا ح كى لب نه
جميع ما جرى له ثم سلم عليه بقية الملوك وردوا مرجانة إلى
بلد ها ب عد أن زوجو ها لل سعد وو صوها أن ها ل تق طع عن هم
مراسلتها ثم زوجوا المجد بستان بنت بهرام وسافروا كلهم إلى
مدي نة البنوس وخل ق مر الزمان ب صهره وأعل مه بجم يع ما جرى
له وك يف اجت مع بأولده ففرح وهنأه بال سلمة ثم د خل الملك

الغيور أ بو المل كة بدور على ابن ته و سلم علي ها و بل شو قه من ها
وقعدوا في مدي نة البنوس شهرا' كامل' ثم سافر الملك الغيور
ته إلى بلده.

بابن
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد المئتين
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الملك الغيور سافر
بابن ته وجماع ته إلى بلده وأ خذ الم جد مع هم فل ما ا ستقر
في مملك ته أجلس الم جد يح كم مكان جده وأ ما ق مر
الزمان فإنه أجلس ابنه السعد يحكم في مكانه في مدينة
جده أرمانوس ور ضي به جده ثم تج هز ق مر الزمان و سافر
مع أب يه الملك شهرمان إلى أنو صل إلى جزائر خالدات
ل وجلس
فزي نت له المدي نة فا ستمرت البشائر شهرا' كام '
ق مر الزمان يح كم مكان أب يه إلى أن أتا هم هازم اللذات
ومفرق الجماعات وال أعلم .فقال الملك:
هذه الحكا

ية عجي

بة جدا'،قالت أي

يا شهرزاد إن

ها الملك لي

ست

هذهبأع جب من حكا ية علء الد ين أ بو الشامات قال :ما

حكايته?

حكاية علء الدين أبو الشامات
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و لما أصبحوا باع علء الدين الدكان ووضع ثمنها على ما معه ثم
إن أح مد الد نف أ خبر علء الد ين بأن الخلي فة يطل به فقال له :أ نا
رائح إلى مصر أسلم على أبي وأمي وأهل بيتي فركبوا السرير
جميعا' وتوجهوا إلى م صر ال سعيدة ونزلوا في الرب ال صفر لن
بيت هم كان في تلك الحارة ودق باب بيت هم فقالت أ مه :من
بالباب ب عد ف قد الحباب? فقال :أ نا علء الد ين فنزلوا وأخذوه
بالحضان ثم أد خل زوج ته و ما م عه في الب يت وب عد ذلك د خل

وأحمد الدنف صحبته وأخذوا لهم راحة ثلثة أيام ثم طلب السفر
إلى بغداد فقال له أبوه :يا ولدي اجلس عندي .فقال :ما أقدر
على فراق ولدي أصلن ثم إنه أخذ أباه وأمه معه وسافروا إلى
بغداد فد خل أح مد الد نف وب شر الخلي فة بقدوم علء الد ين
وح كى له حكاي ته فطلب الخلي فة ملتقاه وأ خذ م عه ولده أ صلن
وقابلوه بالحضان وأمر الخليفة بإحضار أحمد قماقم السراق فلما
ح ضر ب ين يد يه قال :يا علء الد ين دو نك وخ صمك ف سحب علء
الد ين ال سيف وضرب أح مد قما قم فر مى عن قه ثم إن الخلي فة
ع مل لعلء الد ين فرحا' عظيما' ب عد أن أح ضر القضاة والشهود
وك تب كتا به على ح سن مر يم ول ما د خل علي ها وجد ها درة لم
تث قب ثم ج عل ولده أ صلن رئ يس ال ستين وخلع عل يه الخلع
ال سنية وأقاموا في أر غد ع يش وأهنأه إلى أن أتا هم هازم
اللذات ومفرق الجماعات.

بعض حكايات تتعلق بالكرام
أ ما حكايات الكرام فإن ها كثيرة جدا' من ها ما روي عن حا تم
الطائي أنه لما مات دفن في رأس جبل وعملوا على قبره

حوض ين من ح جر و صور بنات محلولت الش عر من ح جر
وكان ت حت ذلك الج بل ن هر جار فإذا نزلت الوفود ي سمعون
ال صراخ في الل يل من العشاء إلى ال صباح فإذا أ صبحوا لم
يجدوا أ حد غ ير البنات الم صورة من الح جر فل ما نزل ذو
الكراع ملك حمير بذلك الوادي خارجا' من عشيرته بات تلك
الليلة هناك .وأدرك شهرزاد ال صباح ف سكتت عن الكلم
المباح.

وفي الليلة السابعة عشر بعد الثلثمائة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن ذا الكراع لما نزل بذلك
الوادي بات تلك الليلة هناك وتقرب من ذلك الموضع فسمع
ال صراخ فقال :ما هذا العو يل الذي فوق الج بل? فقالوا له:
إن هذا قبر حاتم الطائي وإن عليه حوضين من حجر وصور
بنات من ح جر محلولت الشعور و كل ليلة ي سمع النازلون
هذا العو يل وال صراخ فقال ذا الكراع ملك حم ير يهزأ بحا تم
الطائي :يا حاتم نحن الليلة ضيوفك ونحن خما' فغلب عليه
النوم ثم ا ستيقظ و هو مرعوب وقال :يا عرب الحقو ني

وأدركوا راحل تي فل ما جاءوه وجدوا النا قة تضطرب فنحرو ها
وشووا لحم ها وأكلوه ثم سألوه عن سبب ذلك فقال :إ ني
ن مت فرأ يت حا تم الطائي في المنام قد جاء ني ب سيف
وقال :جئنا ولم يكن عندنا شيء وعقر ناقتي بالسيف ولو
لم تنحرو

ها لما

تت.

فل ما أ صبح ال صباح ر كب ذو الكراع راحلة وا حد من أ صحابه
ثم أرد فه خل فه فل ما كان في و سط النهار رأوا راكبا' على
راحلة و في يده راحلة أخرى فقالوا له :من أ نت? قال :أ نا
عدي بن حا تم الطائي ثم قال :أ ين ذو الكراع أم ير حم ير?
فقالوا له :ار كب هذه النا قة عوضا' عن راحل تك فإن ناق تك
نحر ها أ بي لك قال :و من أ خبرك? قال :أتا ني في المنام
في هذه الليلة وقال لي :يا عدي إن ذو الكراع ملك حم ير
ا ستضافني فنحرت له ناق ته فأدر كه بنا قة يركب ها فإ ني لم
يكن عندي شيء فأخذها ذو الكراع وتعجب من كرم حاتم
حيا' وميتا.

ومن حكايات الكرام أيضا]

ما يروى عن معن بن زائدة أنه كان في يوم من اليام في
ال صيد والق نص فع طش فلم ي جد مع غلما نه ماء فبين ما هو
كذلك وإذا بثلث جوار أقبلن عل

يه حاملت ثلث قرب ماء.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة عشر بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن إن الجواري أقبلن
على م عن حاملت ثلث قرب ماء فا ستقاهن فأ سقينه
فطلب شيئا' من غلمانه ليعطيه للجواري فلم يجد معه مال
فد فع ل كل واحدة من هن عشرة أ سهم من كنان ته ن صولها
من الذ هب فقالت إحدا هن ل صاحبتيها :لم ت كن هذه
الشمائل إل لم عن بن زائدة فلت قل كل واحدة من كن شيئا
من الشعر مدحا' فيه فقالت الولى:
يركب في
ويرمي العدا
السهام نصول
كرما' وجـودا
يبر
وأكفان لمن
فللمرضى
سكن
علج من جراح
اللحـودا
و قالت الثانية:
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و لما أصبحوا باع علء الدين الدكان ووضع ثمنها على ما معه ثم
إن أح مد الد نف أ خبر علء الد ين بأن الخلي فة يطل به فقال له :أ نا
رائح إلى مصر أسلم على أبي وأمي وأهل بيتي فركبوا السرير
جميعا' وتوجهوا إلى م صر ال سعيدة ونزلوا في الرب ال صفر لن
بيت هم كان في تلك الحارة ودق باب بيت هم فقالت أ مه :من
بالباب ب عد ف قد الحباب? فقال :أ نا علء الد ين فنزلوا وأخذوه
بالحضان ثم أد خل زوج ته و ما م عه في الب يت وب عد ذلك د خل
وأحمد الدنف صحبته وأخذوا لهم راحة ثلثة أيام ثم طلب السفر
إلى بغداد فقال له أبوه :يا ولدي اجلس عندي .فقال :ما أقدر

على فراق ولدي أصلن ثم إنه أخذ أباه وأمه معه وسافروا إلى
بغداد فد خل أح مد الد نف وب شر الخلي فة بقدوم علء الد ين
وح كى له حكاي ته فطلب الخلي فة ملتقاه وأ خذ م عه ولده أ صلن
وقابلوه بالحضان وأمر الخليفة بإحضار أحمد قماقم السراق فلما
ح ضر ب ين يد يه قال :يا علء الد ين دو نك وخ صمك ف سحب علء
الد ين ال سيف وضرب أح مد قما قم فر مى عن قه ثم إن الخلي فة
ع مل لعلء الد ين فرحا' عظيما' ب عد أن أح ضر القضاة والشهود
وك تب كتا به على ح سن مر يم ول ما د خل علي ها وجد ها درة لم
تث قب ثم ج عل ولده أ صلن رئ يس ال ستين وخلع عل يه الخلع
ال سنية وأقاموا في أر غد ع يش وأهنأه إلى أن أتا هم هازم
اللذات ومفرق الجماعات.

بعض حكايات تتعلق بالكرام
أ ما حكايات الكرام فإن ها كثيرة جدا' من ها ما روي عن حا تم
الطائي أنه لما مات دفن في رأس جبل وعملوا على قبره
حوض ين من ح جر و صور بنات محلولت الش عر من ح جر
وكان ت حت ذلك الج بل ن هر جار فإذا نزلت الوفود ي سمعون

ال صراخ في الل يل من العشاء إلى ال صباح فإذا أ صبحوا لم
يجدوا أ حد غ ير البنات الم صورة من الح جر فل ما نزل ذو
الكراع ملك حمير بذلك الوادي خارجا' من عشيرته بات تلك
الليلة هناك .وأدرك شهرزاد ال صباح ف سكتت عن الكلم
المباح.

وفي الليلة السابعة عشر بعد الثلثمائة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن ذا الكراع لما نزل بذلك
الوادي بات تلك الليلة هناك وتقرب من ذلك الموضع فسمع
ال صراخ فقال :ما هذا العو يل الذي فوق الج بل? فقالوا له:
إن هذا قبر حاتم الطائي وإن عليه حوضين من حجر وصور
بنات من ح جر محلولت الشعور و كل ليلة ي سمع النازلون
هذا العو يل وال صراخ فقال ذا الكراع ملك حم ير يهزأ بحا تم
الطائي :يا حاتم نحن الليلة ضيوفك ونحن خما' فغلب عليه
النوم ثم ا ستيقظ و هو مرعوب وقال :يا عرب الحقو ني
وأدركوا راحل تي فل ما جاءوه وجدوا النا قة تضطرب فنحرو ها
وشووا لحم ها وأكلوه ثم سألوه عن سبب ذلك فقال :إ ني

ن مت فرأ يت حا تم الطائي في المنام قد جاء ني ب سيف
وقال :جئنا ولم يكن عندنا شيء وعقر ناقتي بالسيف ولو
لم تنحرو

ها لما

تت.

فل ما أ صبح ال صباح ر كب ذو الكراع راحلة وا حد من أ صحابه
ثم أرد فه خل فه فل ما كان في و سط النهار رأوا راكبا' على
راحلة و في يده راحلة أخرى فقالوا له :من أ نت? قال :أ نا
عدي بن حا تم الطائي ثم قال :أ ين ذو الكراع أم ير حم ير?
فقالوا له :ار كب هذه النا قة عوضا' عن راحل تك فإن ناق تك
نحر ها أ بي لك قال :و من أ خبرك? قال :أتا ني في المنام
في هذه الليلة وقال لي :يا عدي إن ذو الكراع ملك حم ير
ا ستضافني فنحرت له ناق ته فأدر كه بنا قة يركب ها فإ ني لم
يكن عندي شيء فأخذها ذو الكراع وتعجب من كرم حاتم
حيا' وميتا.

ومن حكايات الكرام أيضا]
ما يروى عن معن بن زائدة أنه كان في يوم من اليام في
ال صيد والق نص فع طش فلم ي جد مع غلما نه ماء فبين ما هو

كذلك وإذا بثلث جوار أقبلن عل

يه حاملت ثلث قرب ماء.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة عشر بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن إن الجواري أقبلن
على م عن حاملت ثلث قرب ماء فا ستقاهن فأ سقينه
فطلب شيئا' من غلمانه ليعطيه للجواري فلم يجد معه مال
فد فع ل كل واحدة من هن عشرة أ سهم من كنان ته ن صولها
من الذ هب فقالت إحدا هن ل صاحبتيها :لم ت كن هذه
الشمائل إل لم عن بن زائدة فلت قل كل واحدة من كن شيئا
من الشعر مدحا' فيه فقالت الولى:
يركب في
ويرمي العدا
السهام نصول
كرما' وجـودا
يبر
وأكفان لمن
فللمرضى
سكن
علج من جراح
اللحـودا
و قالت الثانية:
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ففتحها طارق بن زياد في تلك السنة في خلفة الوليد بن عبد
الملك من ب ني أم ية وق تل ذلك الملك أق بح قتلة ون هب بلده
و سبى ب ها من الن ساء والغلمان وغ نم أموال ها وو جد في ها ذخائر
عظي مة في ها ما ينوب عن مائة و سبعين تاجا' من الدر والياقوت
وو جد في ها أحجارا' نفي سة وإيوانا' تر مح ف يه الخيالة برماح هم
ووجد بها من أواني الذهب والفضة ول يحيط به وصف ووجد بها
على المائدة ال تي كا نت ل نبي ال سليمان بن داود عل يه
ال سلم ،وكا نت على ما ذ كر من ز مر أخ ضر .وهذه المائدة إلى
الن باق ية في مدي نة رو ما وأواني ها من الذ هب و صحافها من
الزبرجد ونفيس الجواهر ووجد فيها الزبور مكتوبا' بخط يوناني في
ورق من الذ هب مف صص بالجوا هر وو جد في ها كتابا' يذ كر ف يه
منافع الحجار الكريمة والبيوت والمدائن والقرى والطلسم وعلم

الكيمياء من الذ هب والف ضة وو جد كتابا' آ خر يح كي ف يه صناعة
اليواق يت والحجار وترك يب ال سموم والترياقات و صورة ش كل
الرض والبحار والبلدان والمعادن ،وو جد في ها قا عة كبيرة مل نة
من الكسير الذي الدرهم منه يقلب ألف درهم من الفضة ذهبا
خالصا' ووجد بها مرآة كبيرة مستديرة عجيبة مصنوعة من أخلط
صنعت ل نبي ال سليمان بن داود عل يه ال سلم إذا ن ظر النا ظر
فيها رأى القاليم السبعة عيانا' ووجد فيها ليوانا' فيه من الياقوت
البهرما ني ما ل يح يط به و صف ،فح مل ذلك كله إلى الول يد بن
عبد الملك وتفرق العرب في مدنها وهي من أعظم البلد.

حكاية هشام بن عبد الملك مع غلم من العراب
و مما يحكى أيضا' أن هشام بن عبد الملك بن مروان كان
ذاهبا' إلى ال صيد في ب عض اليام فن ظر إلى ظبي فتب عه
ابلكلب فبين ما هو خلف ال ظبي إذ ن ظر إلى صبي من
العراب ير عى غنما' فقال هشام له :يا غلم دو نك هذا
ال ظبي فات ني به فر فع رأ سه إل يه وقال :يا جاهل' بقدر
الخبار ل قد نظرت إلي بال ستصغار وكلمت ني بالحتقار

فكل مك كلم جبار وفعلك ف عل حمار ،فقال هشام :ويلك
أ ما تعرف ني? فقال :قد عرف ني بك سوء أد بك إذ بدات ني
بكل مك دون سلمك فقال له :ويلك يا هشام بن ع بد
الملك فقال له العرا بي :ل قرب ال ديارك ول ح يا مزارك
ف

ما أك

ثر كلم وأ

قل إكرا

مك.

ف ما ا ستتم كل مه ح تى أحد قت به الج ند من كل جا نب
و كل وا حد من هم يقول :ال سلم عل يك يا أم ير المؤمن ين،
فقال هشام :اق صروا عن هذا الكلم واحفظوا هذا الغلم
فقبضوا عل يه ور جع هشام إلى ق صره وجلس في مجل سه
وقال :علي بالغلم البدوي لا تي به ،فل ما رأى الغلم كثرة
الحجاب والوزراء وأرباب الدولة لم يكترث ب هم ولم ي سأل
عنهم بل جعل ذقنه على صدره ونظر حيث يقع قدمه إلى
أنو صل إلى هشام فو قف ب ين يد يه ون كس رأ سه إلى
الرض و سكت عن ال سلم وامت نع عن الكلم ،فقال له
بعض الخدام :يا كلب العرب ما منعك أن تسلم على أمير?
فالت فت إلى الخادم مغضبا' وقال :يا برد عة الحمار منع ني
من ذلك طول الطريق وصعود الدرجة والتعويق فقال هشام

وقد تزايد به الغضب :يا صبي لقد حضرت في يوم حضر فيه
أجلك وغاب ع نك أملك وان صرم عمرك فقال :وال يا هشام
لئن كان في المدة تاخ ير ولم ي كن في ال جل تق صير فقال
له الحاجب :هل بلغ من مقامك يا أخس العرب أن تخاطب
أن تخاطب أمير المؤمنين كلمة بكلمة فقال مسرعا :لقيت
الخ بل ول فار قك الو يل واله بل أ ما سمعت ما قال ال
تعالى :يوم تأ تي كل ن فس تجادل عن نف سها .فع ند ذلك
اغتاظ هشام غيضا' شديدا' وقال :يا سياف علي برأس هذا
الغلم فإ نه أك ثر بالكلم ولم ي خش الملم ففأ خذ الغلم
ونزل به إلى أن نطع الدم وسل سيفه على رأسه وقال :يا
أمير المؤمنين هذا عبدك المذل بنفسه السائر إلى رمسه
هل أضرب عنقه وانا بريء من دمه? قال ك نعم ،فاستأذن
ثانيا' فف هم الف تى أ نه إن أذن له هذه المرة يقتله فض حك
حتى بدت نواجذه فازداد هشاما' غضبا' وقال :يا صبي أظنك
معتوها' أ ما ترى أ نك مفارق الدن يا فك يف تض حك هزءا
بنفسك? فقال ك يا أمير المؤمنين لئن كان في العمر تأخير
ل يضرني قليل ول كثير ولكن حضرتني أبياتا' فاسمعها فإن

قتلي ل يفو تك فقال هشام :هات وأو جز فأن شد هذه
البيات:
نبئت أنالباز
صادف مـرة
فتكلم
العصفور في
أظفاره
مثلي ما
يغني لمثلك
شبعة
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عليه يطير
ولئن أكلت
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ثم إنها أمرت بخروجي من عندها وقد تحصل لي منها أربعمائة
مثقال من الذ هب فأ نا أ صرف من ها وجئت إلى هه نا أد عو ال
سبحانه وتعالى أن زوج ها يعود إلى الجار ية مرة لعلي أعود إلى
ما ك نت عل يه .فل ما سمع أم ير ال حج ق صة الر جل أطل قه وقال

للحاضرين :بال عليكم أن تدعو له فإنه معذور.

حكاية هارون الرشيد مع محمد علي الجوهري
و م ما يح كى أن الخلي فة هارون الرش يد قلق ليلة من
الليالي قلقا' شديدا' فا ستدعى بوزيره جع فر البرم كي وقال
له :صدري ض يق ومرادي في هذه الليلة أن أتفرج في
شوارع بغداد وأن ظر في م صالح العباد بشرط أن نا نتز يا بزي
التجار حتى ل يعرفنا أحد من الناس ،فقال له الوزير :سمعا
وطاعة .ثم قاموا في الوقت والساعة ونزعوا ما عليهم من
ثياب الفتخار ولب سوا ثياب التجار وكانوا ثل ثة :الخلي فة
وجعفر ومسرور السياف وتمشوا من مكان إلى مكان حتى
وصلوا إلى الدخلة فرأوا شيخا' قاعدا' في زورق فتقدموا إليه
و سلموا عل يه وقالوا له :يا ش يخ إ نا نشت هي من فضلك
وإح سانك أن تفرج نا في مرك بك هذا و خذ هذا الدينار في
أجرتك .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة السابعة والعشرين بعد الثلثمائة

قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن أنهم قالوا للشيخ :إنا
نشت هي أن تفرج نا في مرك بك و خذ هذا الدينار ،قال ل هم:
من ذا الذي يقدر على الفر جة والخلي فة هارون الرش يد
ينزل في كل ليلة ب حر الدجلة في زورق صغير وم عه مناد
ينادي ويقول :يا مع شر الناس كا فة من كبير و صغير وخا
وعام و صبي وغلم كل من نزل في مر كب و شق الدجلة
ضر بت عن قه أو شنق ته على صاري مرك به وكأن كم به في
هذه ال ساعة وزور قه مقبل ،فقال الخليفة وجع فر :يا شيخ
خذ هذين الدينارين وادخل بنا قبة من هذه القباب إلى أن
يروح زورق الخلي فة ،فقال ل هم الش يخ :هاتوا الذ هب
والتوكل على ال تعالى ،فأخذ الذهب وعوم بهم قليل' وإذا
بالزورق قد أقبل من كبد الدجلة وفيه الشموع والمشا عل
مضيئة ،فقال ل هم الش يخ :أ ما قلت ل كم أن الخلي فة ي شق
في كل ليلة ،ثم إن الش يخ صار يقول :يا ستار ل تك شف
الستار ودخل بهم في قبة ووضع عليهم مئزر أسود وصاروا
ل بيده
يتفرجون من ت حت المئزر فرأوا في مقدم الزورق رج '
مشعل من الذهب الحمر وهو يش عل فيه بالعود القاقلي

وعلى ذلك الر جل قباء من الطلس الح مر وعلى كت فه
مزر كش أ صفر وإلى رأ سه شاش مو صلي وعلى كت فه
ال خر محلة من الحر ير الخ ضر مل نة بالعود القاقلي يو قد
منها المشعل عوضا' عن الحطب ورأوا رجل' آخر في الزورق
لب سا' م ثا لب سه وبيده مش عل م ثل المش عل الذي م عه
ورأوا في الزورق مائ تي مملوك واقف ين يمينا' وي سارا' وو جد
كر سيا' من الذ هب الح مر من صوبا' وعل يه شاب ح سن
جالس كالقمر وعليه خلعة سوداء بطراز من الذهب الصفر
وبين يديه انسان كانه الوزير جعفر وعلى رأسه خادم واقف
كأ نه م سرور وبيده سيف مشهور ورأوا عشر ين نديما.
فل ما رأى الخلي فة ذلك قال :يا جع فر .قال :لب يك يا أم ير
المؤمنين .قال :لعل هذا وا حد من أولدي إما المأمون وإ ما
الم ين ،ثم تأ مل الشاب و هو جالس على الكر سي فرآه
كا مل الح سن والجمال وال قد والعتدال ،فل ما تأمله الت فت
إلى الوز ير وقال:

يا وز ير قال :لب يك قال :وال إن هذا

الجالس لم يترك شيئا' من سكل الخل فة والذي ب ين يد يه
كأ نك أ نت يا جع فر والخادم الذي و قف على رأ سه كأ نه

م سرور وهؤلء الندماء كأن هم ندمائي و قد حار عقلي في
هذا ال مر .فقالت ل ها أخت ها دنيازاد :ما أح سن حدي ثك
وأطي به وأحله وأعذ به فقالت :وأ ين هذا م ما أحدث كم به
الليلة القابلة إن ع شت وأبقا ني الملك? فقال الملك في
نف سه :وال ل أقتل ها ح تى أ سمع حديث ها .وأدرك شهرزاد
الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد الثلثمائة
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فعند ذلك التفت الخليفة إلى الوزير وقال له :يا جعفر أحضر لي
أختك دنيا بنت الوزير يحيى بن خالد ،فقال :سمعا' وطاعة يا أمير
المؤمنين ،ثم أحضرها في الوقت والساعة فلما تمثلت بين يديه
قال ل ها الخلي فة :أتعرف ين من هذا? قالت :يا أم ير المؤمن ين من
أين للنساء معرفة الرجال? فتبسم الخليفة وقال لها :يا دنيا هذا
حبي بك مح مد بن علي الجوهري و قد عرف نا الحل و سمعنا
الحكا ية من أول ها إلى آخر ها وفهم نا ظاهر ها وال مر ل يخ فى
وعن كان مستورا .فقالت :يا أمير المؤمنين كان ذلك في الكتاب
م سطورا' وأ نا أ ستغفر ال العظ يم م ما جرى م ني وأ سألك من
فضلك الع فو ع ني .فض حك الخلي فة هارون الرش يد وأح ضر
القا ضي والشهود وجدد عقد ها على زوج ها مح مد بن علي
الجوهري وح صل ل ها وله سعد ال سعود وإكماد الح سود وجعله
من جملة ندمائه واستمروا في سرور ولذة وحبور إلى أن أتاهم
هازم اللذات ومفرق الجماعات.

حكاية هارون الرشيد مع علي العجمي

وما يتبع ذلك من حديث الجراب الكردي
و مما يحكى أيضا' أن الخليفة هارون الرشيد قلق ليلة من
الليالي فا ستدعى بوزيره فل ما ح ضر ب ين يد يه قال له :يا
جع فر إ ني قل قت الليلة قلقا' عظيما' وضاق صدري وأر يد
منك شيئا' يسر خاطري وينشرح به صدري .فقال له جعفر:
يا أم ير المؤمنينإن لي صديقا' ا سمه علي العج مي وعنده
من الحكايات والخبار المطر بة ما ي سر النفوس ويز يل عن
القلب البؤس فقال له :علي به فقال :سمعا' طا عة .ثم إن
جع فر خرج من ع ند الخلي فة في طلب العج مي فأر سل
خل فه فل ما ح ضر قال له :أ جب أم ير المؤمن ين فقال :سمعا
وطاعة .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الخامسة والثلثين بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن العج مي قال :سمعا
وطاعة ثم توجه معه إلى الخليفة فلما تمثل بين يديه أذن
له بالجلوس فجلس فقال له الخلي فة :يا علي إ نه ضاق
صدري في هذه الليلة وقد سمعت عنك أنك تحفظ حكايات

وأخبار وأريدمنك أن تسمعني ما يزيل همي ويصقل فكري.
فقال :يا أم ير المؤمن ين هل أحد ثك بالذي رأي ته بعي ني أو
بالذي سمعته بأذ ني? فقال :إن ك نت رأ يت شيئا' فاح كه?
فقال :سمعا' وطا عة يا أم ير المؤمن ين إ ني سافرت في
ب عض ال سنين من بلدي هذه و هي مدي نة بغداد و صحبتي
غلم وم

عه جراب لط

يف ودخل

نا المدي

نة.

فبين ما أ نا أب يع وأشتري وإذا بر جل كردي ظالم متعدي قد
ه جم علي وأ خذ م ني الجراب وقال :هذا جرا بي و كل ما
ف يه متا عي فقلت :يا مع شر الم سلمين خل صوني من يد
أف جر الظالم ين ،فقال الناس جميعا :اذه با إلى القا ضي
واقبل حك مه بالترا ضي? فتوجه نا إلى القا ضي وأ نا بحك مه
راضي فلما دخلنا عليه وتمثلنا بين يديه قال القاضي :في
أي شيء جئتما? وما قضية خبركما? فقلت :نحن خصمان
إل يك تداعي نا بحك مك تراضي نا فقال :أيك ما المد عي? فتقدم
الكردي وقال :أيد ال مولنا القاضي إن هذا الجراب جرابي
وكل ما فيه متاعي وقد ضاع مني ووجدته مع هذا الرجل.
فقال القا ضي :وم تى ضاع م نك? فقال الكردي :من أ مس

هذا اليوم وبت لفقده بل نوم .فقال القاضي :إن كنت تعرفه
ف صف لي ما ف يه? فقال الكردي :في جرا بي هذا مردوان
من لج ين وف يه أكحال للع ين ومند يل لليد ين ووض عت ف يه
شرابت ين وشمعدان ين و هو مشت مل على بيت ين وطبقت ين
وملعقت ين ومخدة ونطع ين وابريق ين و صينية وطشت ين
وق سدرة وزلعت ين ومغر فة و سلة ومردو ين وهرة وكلبت ين
وق صعة وقعيدت ين وج بة وفروت ين وناقت ين وجامو سة وثور ين
ول بة و سبعين ود بة وثعلب ين ومرت بة و سريرين وق صرا
وقاعت ين ورواقا' ومقعد ين ومطبخا' بباب ين وجما عة أكراد
يشهدون أن الجراب جرا

بي.

فقال القا ضي :ما تقول أ نت يا هذا? فقلت إل يه :يا أم ير
المؤمنين وقد أبهتني الكردي بكلمه فقلت :أعز ال مولنا
القا ضي أ نا في جرا بي هذا دويرة خراب واخرى بل باب
ومقصورة للكلب وفيه الصبيان كتاب وشباب يلعبون الكعاب
وف يه خيام وأطناب ومدي نة الب صرة وبغداد وق صر شداد بن
عاد وكور حداد وشب كة صياد وأوتاد وبنات وأولد وألف قواد
يشهدون أن الجراب جرا

بي.
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فقال هارون الرش يد :هذه وق عة ل يس ل ها غ ير أ بي يو سف
فطلبوه وكان ذلك ن صف الل يل فل ما جاءه الر سول قام فزعا' وقال
في نفسه :ما طلبت في هذا الوقت إل لمر حدث في السلم
ثم خرج مسرعا' وركب بغلته وقال لغلمه :خذ معك مخلة البغلة
لعل ها لم ت ستوف عليق ها فإذا دخل نا دار الخل فة لتأ كل ما ب قي
من عليق ها إلى ح ين خرو جي إذا لم ت ستوف عليق ها في هذه

الليلة .فقال الغلم :سمعا' وطا عة فل ما د خل هارون الرش يد قام
له وأجل سه على سريره بجان به وكان ل يجلس م عه أحدا' غيره
وقال له :ما طلبناك في هذا الو قت إل ل مر م هم هو كذا وكذا
وقد عجزنا في تدبير الحيلة فقال :يا أمير المؤمنين إن هذا المر
أسهل ما يكون ثم قال :ياجع فر بع لمير المؤمنين ن صفها وهب
له ن صفها و تبرآن يمينك ما في بذلك ،ف سر أم ير المؤمن ين بذلك
وفعل ما أمره ما به ثم قال هارون الرش يد :أحضروا الجار ية في
هذا الوقت .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة السابعة والثلثين بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الخلي فة هارون
الرش يد قال :أحضروا الجار ية في هذا الو قت فإ ني شد يد
الشوق إلي ها فأحضرو ها وقال للقا ضي أ بي يو سف أر يد
وطأها في هذا الوقت فإني ل أطيق الصبر عنها إلى مضي
مدة ال ستبراء و ما الحيلة في ذلك? فقال أ بو يو سف:
ائتو ني بمملوك من ممال يك أم ير المؤمن ين الذي لم ي جر
عل يه الع تق فأحضروا المملوك فقال أ بو يو سف :أتأذن لي

أن ازوج ها م نه ثم يطلق ها ق بل الدخول في حل وطؤ ها في
هذا الو قت من غ ير ا ستبراء? فأع جب هارون الرش يد ذلك
أك ثر من الول .فل ما ح ضر المملوك قال الخلي فة للقا ضي:
أذ نت لك في الع قد فأو جب القا ضي النكاح ثم قبله
المملوك وب عد ذلك قال له القا ضي :طلق ها ولك مائة دينار
فقال :ل أفعل ولم يزل يزيده وهو يمتنع إلى أن عرض عليه
ألف دينار ثم قال للقا ضي :هل الطلق بيدي أم ب يد أم ير
المؤمن ين? قال :بيدك قال :وال ل أف عل أبدا' فاش تد غ ضب
أمير المؤمنين وقال ما الحيلة يا أبا يوسف? قال القاضي أبو
يو سف :يا أم ير المؤمن ين ل تجزع فإن ال مر ه ين ملك هذا
المملوك للجار ية قال :ملك ته ل ها .قال القا ضي :قولي
قبلت ،فقالت :قبلت.
فقال القاضي حكمت بينهما بالتفريق لنه دخل في ملكها
فانف سخ النكاح فقام أم ير المؤمن ين على قدم يه وقال:
مثلك

من يكون قاضيا'

في زما ني وا ستدعى بأطباق

الذ هب فأفر غت ب ين يد يه وقال للقا ضي :هل م عك ش يء
تضعه فيه? فتذكر مخلة البغلة فاستدعي بها فملئت ذهبا

فأخذها وانصرف إلى بيته فلما أصبح الصباح قال لصحابه:
ل طر يق إلى الد ين والدن يا أ سهل وأقرب من طر يق العلم
فإ ني أعط يت هذا المال العظ يم في م سألتين أو ثلث،
فان ظر أي ها المتأدب إلى ل طف هذه الوق عة فإن ها اشتملت
على محا سن من ها دلل الوز ير على هارون الرش يد وعلم
الخليفة وزيادة علم القاضي فرحم ال أرواحهم أجمعين.

حكا ية خالد

بن ع بد ال الق سري

مع الشاب

السارق
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قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أ نه قال :و سرنا ح تى و صلنا
إلى القوم الذين كانوا دلوني عليها ثم قلت :دلوني على طريق
تو صلني إلى بلدي فدلو ني ومشوا م عي إلى ساحل الب حر
وأنزلو ني في مر كب وطاب ل نا الر يح ف سارت ب نا تلك المر كب
حتى وصلنا إلى مدينة البصرة فلما دخلت الصبية دار أبيها رأوها
أهل ها ففرحوا فرحا' شديدا' ثم إ ني بخرت العقاب بالم سك وإذا
بالعفاريت قد أقبلوا من كل مكان وقالوا :لبيك فما تريد أن تفعل
فأمرتهم أن ينقلوا كل ما في مدينة النحاس من المال والمعادن
والجوا هر إلى داري في الب صرة ففعلوا ذلك ثم أمرت هم أن يأتوا
بالقرد فأتوا به ذليل' حقيرا .فقلت له :يا ملعون لي شيء غدرت
بي ثم أمرت هم أن يدخلوه في قم قم نحاس فأدخلوه في قم قم
ض يق من نحاس و سدوا عل يه بالر صا' وأق مت أ نا وزوج تي في
هناء و سرور وعندي الن يا أم ير المؤمن ين من نفائس الذخائر
والجوا هر وكث ير الموال ما ل يح يط به عد ول يح صره حد وإذا
طل بت شيئا' من المال وغيره أمرت ال جن أن يأتوا لك به في
الحال و كل ذلك هو من ف ضل ال تعالى ،فتع جب أم ير المؤمن ين

من ذلك غاية العجب ثم أعطاه مواهب الخلفة عوضا' عن هديته
وأنعم عليه إنعاما' يليق به.

حكاية علي شار مع زمرد الجارية
وحكي أنه كان في ذلك الزمان وسالف العصر والوان تاجر
من التجار في بلد خرا سان ا سمه م جد وله مال كث ير
وعب يد وممال يك وغلمان ،إل أ نه بلغ من الع مر ستين سنة
ولم يرزق ولدا' وب عد ذلك رز قه ال تعالى ولدا' ف سماه عليا'،
فل ما ن شأ الغلم صار كالبدر ليلة التمام .ول ما بلغ مبلغ
الرجال وحاز صفات الكمال ض عف والده بمرض الموت فد عا
بولده وقال له :يا ولدي إ نه قد قرب و قت المن ية وأر يد أن
أوصيك بوصية فقال له :وما هي يا والدي فقال له :اوصيك
أنك ل تعاشر أحد من الناس وتجنب ما يجلب الضر واليأس
وجليس السوء فإنه كالحداد إن لم تحرقك ناره يضره دخانه
ومن أحسن قول الشاعر:
ول صديق إذا
ما في زمانك
من ترجو مودتـه خان الزمان وفى
فعش فريدا' ول ها قد نصحتك

تركن إلى أحـد فيما قلته وكفى
فقال :يا أ بي سمعت وأط عت ثم ماذا أف عل? فقال :اف عل
الخ ير إذا قدرت ودم على صنع الجم يل من الناس واغت نم
بذل المعروف ف ما في كل و قت ين جح الطلب و ما أح سن
قول الشاعر:
ليس في
كل ساعة
وأوان
حذر من
فإذا
تعذر
أمسكتك
المكان
بادر إليهـا
فقال :سمعت وأط عت .وأدرك شهرزاد ال صباح ف سكتت
تأتي صنائع
الحسـان

عن الكلم المباح.

وفي الليلة الخمسين بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن ال صبي قال لب يه:
سمعت وأط عت ثم ماذا? قال :يا ولدي اح فظ ال يحف ظك
وصن مالك ول تفرط فيه فإنك إن فرطت فيه تحتاج إلى أقل
الناس واعلم أن قي مة المرء ما مل كت يمي نه و ما أح سن
قول الشاعر:

وإن زاد مالي
إن قل مالي فل
فكل الناس
خل يصاحبنـي
خلني
فكم عدو لجل وكم صديق لفقد
المال صاحبنـي المال عادانـي
فقال :ثم ماذا قال :يا ولدي شاور من هو أ كبر م نك سنا
ول تجعل في المر الذي تريده وارحم من هو دونك يرحمك
من هو فو قك ول تظلم أحدا' في سلط ال عليك من يظلمك
وما أحسن قول الشاعر:
أقرن برأيك
غيرك
واستشر
فالمرء مرآة
تريه وجـهـه

فالرأي ل
يخفى على
الثنين
ويرى قفاه
بجمع مرآتـين

وقول الخر:
و كن راحما
تأن ول تعجـل
للناس تبلى
لمـر تـريده
براحم
فما من يد إل ول ظالم إل
يد ال فوقـهـا سيبلى بـظـالـم
وقول الخر:
ولتظلمن إذا
كنت مقتـدرا
تنام عيناك
والمظلوم

إن الظلوم
على حد' من
النقم
يدعو عليك
وعين ال لم

تنم
منتبـه
وإياك وشرب الخ مر ف هو رأس كل شر وشر به مذ هب
العقول ويزري بصاحبه وما أحسن قول الشاعر:
تال ل خامرتني روحي بجسمي
الخمر ما عـلـقـت وأقوالي بإفصاحـي
يوما' ول اخترت
ول صبوت إلـى
ندمانا' سوى
مـشـمـولة أبـدا
الصاحي
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فل ما أ صبحت زمرد أر سلت إلى كا مل الع سكر وأرباب الدولة
وأحضرت هم وقالت ل هم :أ نا أر يد أن أ سافر إلى بلد هذا الر جل
فاختاروا نائبا' يح كم بين كم ح تى أح ضر عند كم فأجابوا زمرد
بال سمع والطا عة ،ثم شر عت في تجه يز آلة ال سفر من زاد
وأموال وأرزاق وت حف وبغال و سافرت ،ولم تزل م سافرة إلى أن
و صلت إلى بلد علي شار ود خل منزله وأع طى وت صدق وو هب
ورزق من ها الولد وعا شا في أح سن الم سرات إلى أن أتا هم
هازم اللذات ومفرق الجماعات .فسبحان الباقي بل زوال والحمد
ل على كل حال.

حكا ية بدور ب نت الجوهري مع جبير بن عم ير
الشيباني
ومما يحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق ليلة من
الليالي وتعذر عل يه النوم ولم يزل ينقلب من ج نب إلى
ج نب لشدة أر قه فل ما أعياه ذلك أح ضر م سرورا' وقال :يا
مسرور انظر إلى من يسليني على هذا الرق فقال له :يا

مولي هل لك أن تد خل الب ستان الذي في الدار وتتفرج
على ما ف يه من الزهار وتن ظر إلى الكوا كب وح سن
ترصيعها والقمر بينها مشرف على الماء قال له :يا مسرور
إن نف سي ل ته فو إلى ش يء من ذلك قال :يا مولي إن
في ق صرك ثلثمائة سرية ل كل سرية مق صورة فأ نت تأ مر
كل واحدة من هن أن تختلي بنف سها في مق صورتها وتدور
أ نت تتفرج علي هن و هن ل يدر ين قال :يا م سرور الق صر
ق صري والجواري مل كي غير أن نف سي ل تهفو إلى شيء
من ذلك ،قال :يا مولي مر العلماء والحكماء والشعراء أم
يحضروا ب ين يد يك ويفيضوا في المبا حث وينشدون الشعار
ويق صون عل يك الشعار ويق صون عل يك الحكايات والخبار
قال :ما تهفو نفسي إلى شيء من ذلك قال :يا مولي مر
العلماء والندماء والظرفاء أن يحضروا ب ين يد يك ويتحفوك
بغر يب النكات قال :يا م سرور إن نف سي ما ته فو إلى
ش يء

من ذلك قال:

يا مولي فاضرب عن قي .وأدرك

شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة التاسعة والستين بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن م سرور قال للخلي فة:
يا مولي فاضرب عن قي لعله يز يل أر قك ويذ هب القلق
ع نك ،فض حك الرش يد وقال :يا م سرور ان ظر من بالباب من
الندماء فخرج م سرور ثم عاد وقال :يا مولي الذي على
الباب علي بن من صور الخل يع الدمش قي قال علي به
فذ هب وأ تى به ،فل ما د خل قال :ال سلم عل يك يا أم ير
المؤمن ين فرد عل يه ال سلم وقال :يا ا بن من صور حدث ني
بش يء من أخبارك .فقال :يا أم ير المؤمن ين هل أحد ثك
بش يء رأي ته عيانا' أو ش يء سمعت به فقال أم ير
المؤمنين :إن كنت عاينت شيئا' غريبا' فحدثنا به فإنه ليس
الخبر كالعيان قال :يا أمير المؤمنين اجل لي سمعك وقلبك
قال :يا ا بن من صور هاأ نا سامع لك بأذ ني نا ظر لك بعي ني
م صغ لك بقل بي قال :يا أم ير المؤمن ين إن لي كل سنة
ر سما' على مح مد بن سليمان الهاش مي سلطان الب صرة
فمض يت إل يه على عاد تي فل ما و صلت إل يه وجد ته متهيئا

للركوب إلى ال صيد والق نص ف سلمت عل يه و سلم علي
وقال لي :يا ابن من صور اركب معنا إلى ال صيد فقلت له :يا
مولي

ما لي قدرة على الركوب فأجل

سني

في دار

الضيافة وأوصى علي الحجاب والنواب ففعلوا .ثم توجه إلى
ال صيد فأكرمو ني غا ية الكرام وضيفو ني أح سن الضيا فة
فقلت في نفسي :يا ل العجب إن لي مدة أقدم من بغداد
إلى البصرة ولم أعرف أن في البصرة سوى من القصر إلى
الب ستان وم تى يكون لي فر صة أنتهز ها في الفر جة على
جهات الب صرة م ثل هذه النو بة فأ نا أقوم هذه ال ساعة
وأتم

شى وحدي لتفرج وينه

ضم ع

ني ال

كل.

فلبست ثيابي وتمشيت في جانب البصرة ومعلومك يا أمير
المؤمن ين أن في ها سبعين دربا' طول كل درب سبعين
فر سخا' بالعرا قي فت هت في أزقت ها ولحق ني الع طش،
فبين ما أ نا ماش يا أم ير المؤمن ين وإذا بباب كبير له حلقتان
من النحاس الصفر ومرخي عليه ستور من الديباج الحمر
و في جان به م صطبتان وفو قه مك عب لدوالي الع نب و قد
ظللت على ذلك الباب فوق

فت أتفرج على هذا المكان،

فبينما أنا واقف سمعت صوت أنين ناشيء عن قلب حزين
يقلب النغمات وينشد هذه البيات:
جسمي غدا
منزل السقام
والمحن
فيا نسيمي قد
هيجتماه
شجـنـي
وعاتباه لعل
العتب يعـطـفـه
وحسنا' القول إذ
يصغي لقولكما

ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة

من أجل ظبي
بعيد الدار والوطن
بال ربكما عرجا
عن سكـنـي

واستدرجا خبر
العشاق بينكـمـا
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فلما دخلت عليه وجدت عينه شاخصة إلى الباب ينتظر الجواب،
فل ما ناول ته الور قة فتح ها وقرا ها وف هم معنا ها ف صاح صيحة
عظي مة وو قع مغشيا' عل يه ،فل ما أفاق قال :يا ا بن من صور هل
كتبت هذه الرقعة بيدها ولمستها بأناملها قلت :يا سيدي وهل
الناس يكتبون بأرجلهم فوال يا أمير المؤمنين ما استتم كلمي
أنا وإياه إل وقد سمعنا شن خلخلها في الدهليز وهي داخلة،
فلما رآها قام على أقدامه كأنه لم يكن به ألم قط وعانقها عناق
اللم لللف وزالت ع

نه عل

ته ال

تي ل تن

صرف.

ثم جلس ولم تجلس هي فقلت ل ها :يا سيدتي لي ش يء لم
تجل سي ،قالت :يا ا بن من صور ل أجلس إل بالشرط الذي بين نا
فقلت ل ها :و ما ذلك الشرط الذي بينك ما قالت :إن العشاق ل
يطلع أ حد على أ سرارهم ،ثم وض عت فم ها على أذ نه وقالت له
كلما' سرا' فقال :سمعا' وطا عة ،ثم قام جبير ووشوش ب عض
عبيده فغاب الع بد ساعة ثم أ تى وم عه قاض وشاهدان فقام
جبير وأ تى بك يس ف يه مائة ألف دينار وقال :أي ها القا ضي اع قد
عقدي على هذه ال

صبية بهذا المبلغ.

فقال ل ها القا ضي:قولي رض يت بذلك فقالت :رض يت بذلك،
فعقدوا العقد ثم فتجت الكيس وملت يدها منه وأعطت القاضي
والشهود ثم ناول ته بق ية الك يس فان صرف القا ضي والشهود
وقعدت أ نا وإيا ها في ب سط وانشراح إلى أن م ضى من الل يل
أكثره فقلت في نف سي إنه ما عاشقان م ضت عليه ما مدة من
الزمان وه ما متهاجران ،فأ نا أقوم في هذه ال ساعة لنام في
مكان بع يد عنه ما وأتركه ما يختليان ببعضه ما ،ثم ق مت فتعل قت
بأذيالي وقالت :ما الذي حدث تك به? فقلت ما هو كذا وكذا
فقالت :اجلس فإذا أرد نا ان صرافك صرفناك فجل ست معه ما إلى
أن قرب ال صبح فقالت :يا ا بن من صور ا مض إلى تلك المق صورة
لن نا فرشنا ها لك و هي م حل نو مك فق مت ون مت إلى ال صباح
فل ما أ صبحت جاء ني غلم بط شت وإبر يق فتوضأت و صليت
ال صبح ثم جل ست فبين ما أ نا جالس وإذا ب جبير ومحبوب ته خر جا
من حمام الدار و كل منه ما يع صر ذوائ به ف صبحت عليه ما
وهنيتهما بالسلمة وجمع الشمل ،ثم قلت له :الذي أوله شرط
آخره ر ضا فقال لي :صدقت و قد و جب لك الكرام ،ثم نادى
خازنداره وقال له ائت ني بثل ثة آلف دينار فأتاه بك يس ف يه ثل ثة

آلف دينار .فقال لي :تف ضل علي نا بقبول فقلت له :ل أقبله ح تى
تح كي سبب انتقال المح بة من ها إل يك ب عد ذلك ال صد العظ يم
قال :سمعا' وطا عة اعلم أن عند نا عيدا' يقال له ع يد النوار يز،
يخرج الناس ف يه وينزلون

في الزورق ويتفرجون

في الب حر

فخر جت أتفرج أ نا وأ صحابي فرأ يت زورقا' ف يه ع شر جوار كأن هن
القمار وال سيدة بدور وعود ها مع ها فضر بت عل يه إحدى ع شر
طريقة ثم عادت إلى الطريقة الولى وأنشدت هذين البيتين:
النار أبرد مـن
نـيران
أحـشـائي

والصخر أليم من
قلبي لمـولتـي

قلب من الصخر
إني لعجب من
في جسم من
تألف خـلـقـتـه
الماء
فقلت ل ها :أعيدي البيت ين والطري قة ف ما رض يت .وأدرك
شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الخامسة والسبعين بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن جبير قال ل ها :أعيدي
البيت ين ف ما رض يت فأمرت التون ية أن يرجمو ها فرجمو ها
بالنار نج ح تى خش يت الغرق على الزورق الذي هي ف يه

ثم مضت إلى حال سبيلها وهذا سبب انتقال المحجبة من
قلبها إلى قلبي فهنأتهما بجمع الشمل وأخذت الكيس بما
فيه وتوجهت إلى بغداد .فانشرح صدر الخليفة وزال عنه ما
كان يجده من الرق وضيق الصدر.

حكاية الجواري المختلفة اللوان
وما وقع بينهن من المحاورة
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فل ما سمع المأمون هذه الحكا ية من مح مد الب صري أق بل عل يه
وقال له :يا مح مد هل تعرف لهؤلء الجواري و سيدهن محل
و هل يمك نك أن تشتري هن ل نا من سيدهن فقال له مح مد :يا
أم ير المؤمن ين قد بلغ ني أن سيدهن مغرم ب هن ول يمك نه
مفارقت هن ،فقال المأمون :خذ م عك إلى سيدهن في في كل
جار ية عشرة آلف دينار فيكون مبلغ ذلك الث من ستين ألف دينار
فاحمل

ها

صحبتك وتو

جه إلى منزله واشتر

هن م

نه.

فأخذ محمد البصري منه ذلك القدر وتوجه ،فلما وصل إلى سيد
الجواري أ خبره بأن أم ير المؤمن ين ير يد اشتراء هن م نه بذلك
المبلغ فسمح ببيعهن لجل خاطر أمير المؤمنين وأرسلهن إليه،
فل ما وصلت الجواري إلى أمير المؤمنين هيأ لهن مجل سا' لطيفا
يجلس ف يه مع هن وينادم نه و قد تع جب من ح سنهن وجمال هن
واختلف ألوانهن وحسن كلمهن وقد استمر على ذلك مدة من
الزمان ،ثم إن سيدهن الول الذي باع هن ل ما لم ي كن له صبر
على فراقهن أرسل كتابا' إلى أمير المؤمنين المأمون يشكو فيه
ما عنده من الصبابات ومن ضمنه هذه البيات:

فعلى الستة
سلبتني ست
الملح
ملح حـسـان
سلمي
وشرابي
هن سمعي
ونزهتي
وناظري
وطعامي
وحياتي
لست أسلو
ذاهب بعدهن
من حسنهن
طيب منامـي
وصال
ليتني ما
آه يا طول
خلقت بـين
حسرتي
النـام
وبكـائي
كقسي
من عيون قد
رميننـي
زانهن جفـون
بـسـهـام
فل ما و قع الكتاب في يد المأمون ك سا الجواري من
الملبس الفاخرة وأعطاهن ستين ألف دينار وأرسلهن إلى
سيدهن فو صلن إل يه وفرح ب هن غا ية الفرح أك ثر م ما أ تى
إليه من المال وأقام معهن في أطيب عيش وأهنأه إلى أن
أتاهم هازم اللذات ومفرق الجماعات.

حكاية وردان الجزار
وم ما يح كى أ نه في زمان الحا كم بأ مر ال ر جل بم صر
ي سمى وردان وكان جزارا' في الل حم الضا ني ،وكا نت امرأة

تأت يه كل يوم بدينار يقارب وز نه وزن دينار ين ون صف من
الدنانير المصرية وتقول له أعطني خروفا' وتحضر معها حمال
بقفص فيأخذ الدينار ويعطيها خروفا' فيحمله الحمال وتأخذه
وتروح به إلى مكان ها ،و في ثا ني يوم و قت الض حى تأ تي،
وكان ذلك الجزار يكت سب من ها كل يوم دينارا' وأقا مت مدة
طويلة على ذلك.
فتف كر وردان الجزار ذات يوم في أمر ها وقال في نف سه:
هذه المرأة

كل يوم تشتري م

ني بدينار ولم تغلط يوما

واحدا' وتشتري م ني بدرا هم هذا أ مر عج يب .ثم أن وردان
سأل الحمال في غيبة المرأة فقال له :أنا في غاية العجب
من ها فإن ها كل يوم تحمل ني الخروف من عندك وتشتري
حوائج الطعام والفاكهة والنقل بدينار آخر وتأخذ من شخص
ن صراني مروقت ين نبيذ وتعط يه دينارا' وتحمل ني الجم يع
وأ سير مع ها إلى ب ساتين الوز ير ،ثم تع صب عي ني بح يث
أني ل أنظر موضعا' من الرض أحط فيه قدمي وتأخذ بيدي
فما أعرف أين تذهب بي ثم تقول :حط هنا ،وعندها قفص
آ خر فتعطي ني الفارغ ثم تم سك يدي وتعود بي إلى

المو ضع الذي شدت عي ني ف يه بالع صابة فتحل ها وتعطي ني
هم.

عشرة درا

فقال له الجزار :كان ال في عون ها ،ول كن ازداد فكر'ا في
أمر ها وكثرت عند ها الو ساوس وبات في قلق عظ يم ،ثم
قال وردان الجزار :فل

ما أ

صبحت أتت

ني على العادة

وأعطت ني الدينار وأخذت الخروف وحمل ته للحمال ورا حت
فأو صيت صبي على الدكان وتبعت ها بح يث ل ترا ني.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثمانين بعد الثلثمائة
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فلما أفاقت من غشيتها قالت لي :ما حملك على ذلك لكن بال
عل يك أن تلحق ني به فل زلت ألطف ها وأض من ل ها أ ني أقوم ب ما
قام القرد من كثرة النكاح إلى أن سكن روع ها وتزو جت ب ها
فعجزت

عن ذلك ولم أ صبر عل يه فشكوت حالي إلى ب عض

العجائز وذكرت ل ها ما كان من أمر ها فالتز مت لي بتدب ير هذا
ال مر وقالت لي :ل بد أن تأتي ني بقدر وتمله من ال خل الب كر
وتأتي ني بقدر ر طل من العود فأت يت ل ها ب ما طلب ته فوضع ته في
القدر ووضعت القدر على النار وغلته غليانا' قويا' ثم أمرتني بنكاح
ال صبية فنكت ها إلى أن غ شي علي ها فحملت ها العجوز و هي ل
تش عر وأل قت فرج ها على فم القدر ب عد أن صعد دخا نه ح تى
د خل فرج ها فنزل م نه ش يء تأمل ته فإذا هو دودتان إحداه ما
سوداء والخرى صفراء ،فقالت العجوز الولى تر بت من نكاح
الع بد والثان ية من نكاح القرد فل ما أفا قت من غشيت ها ا ستمرت
م عي مدة و هي ل تطلب النكاح و قد صرف ال عن ها تلك الحالة
وتعج بت من ذلك .وأدرك شهرزاد ال صباح ف سكتت عن الكلم

المباح.

وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الشاب قال :و قد
صرف ال عن ها تلك الحالة و قد تعج بت من ذلك فأخبر ها
بالق صة وا ستمرت م عه في أر غد ع يش وأح سن لذة
واتخذت عند ها العجوز مكان والدت ها و ما زالت هي وزوج ها
في هناء و

سرور إلى أن أتا

هم هازم اللذات ومفرق

الجماعات الحي الذي ل يموت وبيده الملك والملكوت.

حكاية الحكماء أصحاب الطاووس والبوق والفرس
ومما يحكى أنه كان في قديم الزمان ملك عظيم ذو خطر
ج سيم وكأن له ثلث بنات م ثل الدور ال سافرة والرياض
الزاهرة وولد ذ كر كأ نه الق مر فبين ما الملك جالس على
كر سي مملك ته يوما' من اليام إذ د خل عل يه ثل ثة من
الحكماء مع أحدهم طاووس من ذهب ومع الثاني بوق من
نحاس ومع الثالث فرس من عاج وآبنوس فقال لهم الملك:

ما هذه الشياء و ما منافع ها? فقال صاحب الطاووس :إن
منفعة هذا الطاووس أنه كلما مضت ساعة من ليل أو نهار
ي صفق بأجنح ته ويز عق وقال صاحب البوق :إ نه إذا و ضع
هذا البوق على باب المدي نة يكون كالمحا فظ علي ها فإذا
د خل تلك المدي نة عدو يز عق عل يه هذا البوق فيعرف
ويم سك بال يد ،وقال صاحب الفرس :يا مولي إن منف عة
هذا الفرس أ نه إذا ركب ها إن سان تو صله إلى أي بلد أراد.
فقال الملك :ل ان عم علي كم ح تى أجرب منا فع هذه ال صور
ثم إ نه جرب الطاووس فوجده ك ما قال صاحبه وجرب البوق
فوجده ك ما قال صاحبه فقال الملك للحكيم ين :تمن يا علي
فقال نتم نى عل يك أن تزوج كل وا حد م نا بنتا' من بنا تك ثم
تقدم الحك يم الثالث صاحب الفرس وق بل الرض ب ين يدي
الملك وقال له :يا ملك الزمان أن عم علي ك ما أنع مت على
أصحابي فقال له الملك :حتى أجرب ما أتيت به فعند ذلك
تقدم ا بن الملك وقال :يا والدي أ نا أر كب هذه الفرس
وأجرب ها وأخ تبر منفعت ها فقال الملك :يا ولدي جرب ها ك ما
ت حب فقام ا بن الملك ور كب الفرس وحرك رجل يه فلم

تتحرك من مكان ها فقال :يا حك يم أ ين الذي ادعي ته من
سيرها? فع ند ذلك جاء الحك يم إلى ا بن الملك وأراه لولب
الصعود .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الرابعة والثمانين بعد الثلثمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الحك يم عرف ا بن
الملك لولب ال صعود وقال له :افرك هذا اللولب ففر كه ا بن
الملك وإذا بالفرس

قد تحرك وطار با بن الملك إلى عنان

ال سماء ولم يزل طائرا' ح تى غاب عن الع ين فع ند ذلك
احتار ابن الملك في أمره وندم على ركوبه الفرس ثم قال:
إن الحكيم قد ع مل حيلة على هلكي فل حول ول قوة إل
بال العلي العظ يم ثم إ نه ج عل يتأ مل في جم يع أعضاء
الفرس .فبين ما هو يتأ مل و قع نظره على ش يء م ثل رأس
الد يك على ك تف الفرس الي من وكذلك الي سر فقال ا بن
الملك :ما أرى ف يه أثرا' غ ير هذ ين الزر ين ففرك الزر الذي
على الك تف الي من فازدادت به الفرس طيرا' طال عة إلى
ال جو .فتر كه ثم ن ظر إلى الك تف الي سر فرأى ذلك الزر

ففركه فتناقصت حركات الفرس من الصعود إلى الهبوط ولم
ل و هو محترس على
ل قلي '
تزل هاب طة به إلى الرض قلي '
سه.

نف
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الخامسة والثمانين بعد الثلثمائة
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قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن ا بن الملك ع مل الولئم
العظي مة ل هل المدي نة وأقاموا في الفرح شهرا' كامل' ،ثم د خل
على الجار ية وفر حا ببعضه ما فرحا' شديدا' هذا ما كان من أمره
وأ ما ما كان من أ مر والده فإ نه ك سر الفرس البنوس وأب طل
حركات ها ،ثم إن ا بن الملك ك تب كتابا' إلى أ بي الجار ية وذ كر له

في ها حال ها وأ خبره أ نه تزوج ب ها ،و هي عنده في أح سن حال
وأرسله إليه مع الرسول وصحبته هدايا وتحفا' نفيسة فلما وصل
الرسول إلى مدينة أبي الجارية وهي صنعاء اليمن اوصل الكتاب
والهدا يا إلى ذلك الملك .فل ما قرأ الكتاب فرح فرحا' شديدا' وق بل
الهدا يا واكرم الر سول ثم ج هز هد ية سنية ل صهره ا بن الملك
وأرسلها إليه مع ذلك الرسول فر جع ب ها إلى ابن الملك وأعلمه
بفرح الملك أ بي الجار ية ح ين بل غه خبر ابن ته فح صل له سرور
عظ يم و صار ا بن الملك في كل سنة يكا تب صهره ويهاد يه ولم
يزالوا كذلك ح تى تو في الملك أ بو الغلم وتولى هو بعده في
الممل كة فعدل في الرعية وسار فيهم ب سيرة مرضية فدانت له
البلد واطاع ته البلد وا ستمروا على هذه الحالة في ألذ ع يش
وأهنأه وأرغده إلى أن أتا

هم هازم اللذات ومفرق الجماعات

ومخرب الق صور ومع مر القبور ف سبحان الذي ل يموت وبيده
الملك والملكوت.

حكاية أنس الوجود مع محبوبته الورد في الكمام
وم ما يح كى أيضا' أ نه في قد يم الزمان و سالف الع صر

والوان ملك عظ يم الشأن ذو عز و سلطان وكان له وز ير
ي سمى ابراه يم وكا نت له اب نة بدي عة الح سن والجمال
فائقة في البهجة والكمال .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت
عن الكلم المباح.

وفي الليلة الربعمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد بأن ب نت الملك كا نت
فائ قة البه جة والكمال ذات ع قل وا فر وأدب با هر ،إل أن ها
تهوى المنادمة والراح والوجوه الملح ورقائق الشعار ونوادر
الخبار تد عو العقول إلى الهوى ر قة معاني ها ك ما قال في ها
بعض واصفيها:
كلفت بها فتانة تجادلني في الفقه
الـتـرك والـعـرب والنـحـو والدب
تقول أنا المفعول لماذا وهذا فاعل
بي وخفضـتـنـي فلـم أنـتـصـب
فقلت لها نفسي
ألم تعلمي أن
وروحي لك
الزمان قد انـقـلـب
الـفـدا
فها انظري ما عقدة
وإن كنت يوما
تنكـرين انـقـلبـه الرأس في الذنب
وكان ا سمها الورد في الكمام ،و سبب ت سميتها بذلك

فرط رقت ها وكمال بهجت ها وكان الملك محبا' منادما' لكمال
أدب ها ،و من عادة الملك أ نه في كل عام يج مع أعيان
مملك ته ويل عب بالكرة فل ما كان ذلك اليوم الذي يج مع ف يه
الناس لل عب بالكرة جل ست اب نة الوز ير في الشباك لتتفرج
فبين ما هم في الل عب إذ ل حت من ها التفا تة فرأت ب ين
الع سكر شابا' لم ي كن أح سن م نه منظرا' ول أب هى طل عة،
ن ير الو جه ضا حك ال سن طو يل الباع وا سع المن كب فكررت
فيه مرارا' فيه النظر فلم تشبع منه النظر فقالت لدايتها :ما
ا سم هذا الشاب المل يح الشمائل الذي ب ين الع سكر?
فقالت لها :يا بنتي الكل ملح فمن هو فيهم? فقالت لها:
اصبري حتى أشير لك عليه ،ثم أخذت تفاحة ورمتها عليه
فر فع رأ سه فرأى اب نة الوز ير في الشباك كأن ها البدر في
الفلك ،فلم يرد إل يه طر فه و هو بعشق ها مشغول الخا طر
فأنشد قول الشاعر:
أرماني
القواس أم
جفنـاك
وأتاني
السهم

فتكا بقلب
الصب حين
رآك
من جحفل أم
جاء من شباك

المفوق برهة
فل ما فرغ الل عب قالت لدايت ها :ما ا سم هذا الشاب الذي
أري ته لك? قالت ا سمه أ نس الوجود ،فهزت رأ سها ونا مت
في مرتبت ها وقد حت فكرت ها ،ثم صعدت الزفرات وانشدت
هذه البيات:
ما خاب من
سماك أنس
الوجود
يا طلعة البدر
الذي وجـهـه

يا جامعا' ما بين
أنس الوجـود

قد نور الكون
وعم الـوجـود
سلطان ذي
ما أنت إل مفرد
حسن وعنده
في الـورى
شهود
ومقلتاك الصاد
حاجبك النون
صنع الـودود
التـي حـررت
إذا دعي في
وقدك الغصن
كل شيء
الرطيب الـذي
يجـود
قد فقت فرسان ولم تزل بفرط
حسنك تسـود
الورى سطوة
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فأعجب ته فاشترا ها ب سبعين ألف در هم وأولد ها ع بد ال بن
مح مد صاحب المآ ثر وقال أ بو العي تا :كان عند نا في الدرب
امرأتان ،إحداه ما تع شق رجل' والخرى تع شق أمرد فاجتمع تا
ليلة على سطح إحاه ما و هو قر يب من داري وه ما ل يعلمان
بي فقالت صاحبة المرد للخرى :يا أخ تي ك يف ت صبرين على
خشونة اللحية حين تقع على صدرك وقت لثمك ،وتقع شفتيك
وخد يك? فقالت ل ها :يا رعناء و هل يز ين الش جر إل ور قه والخيار
إل زغبه وهل رأيت في الدنيا أقبح من قرع منتوف ،أما علمت أن
اللح ية للر جل م ثل الذوائب للمرأة و ما الفرق ب ين الذوائب
واللح ية ،ا ما عل مت أن ال سبحانه وتعالى خلق في ال سماء
ملكا' يقول سبحان من ز ين ارجال بالذوائب فلول أن الل حى
كالذوائب في الجمال ،ل ما قرن بينه ما يا رعناء مالي وفرش
نفسي تحت الغلم الذي يعاجلني إنزاله ويسابقني انحلله وإذا
ر هز أجاد وكل ما خلص عاد فاتع ظت صاحبة الغلم بمقالت ها

وقالت :سلوت صاحبي ورب الكعبة.

حكاية تودد الجارية
وم ما يح كى أ نه كان ببغداد ر جل ذو مقدار وكان مو سر
بالمال والعقار و هو من التجار الكبار و قد سهل عل يه دنياه
ولم يبلغه من الذرية ما يتمناه ومضت عليه مدة من الزمان
ولم يرزق بأناث ول ذكور ،ف كبر سنه ورق عظ مه وانح نى
ظهره وك ثر وه نه وه مه فخاف ذهاب ماله ون سبه إذ لم
ي كن له ولد ير ثه ويذ كر به فتضرع إلى ال تعالى و صام
النهار ،وقام الل يل ،ونذر النذور ل تعالى ال حي القيوم ،وزار
ال صالحين ،وأك ثر التضرع إلى ال تعالى فا ستجاب ال له
وق بل دعاؤه ور حم تضر عه وشكواه ف ما كان إل قل يل من
اليام ح تى جا مع إحدى ن سائه فحملت م نه في ليلت ها
ووقت ها و ساعتها وأت مت أشهر ها ووض عت حمل ها وجاءت
بذ كر كأ نه فل قة ق مر ،فأو فى بالنذر وش كر ال عز و جل
و صدق وك سا الرا مل واليتام ،وليلة سابع الولدة سماه
بأ بي الح سن فرضع ته المرا ضع وحضن ته الحوا ضن وحمل ته

الممال يك والخدم إلى أن كبر ون شأ وترعرع وانت شى ،وتعلم
القرآن العظ يم وفرائض ال سلم وأمور الد ين القو يم وال خط
والش عر والح ساب والر مي بالنشاب ،فكان فر يد دهره
وأح سن أ هل زما نه وع صره ،ذا و جه مل يح ول سان ف صيح،
ل ب خد أح مر
يتهادى تمايل' واعتدال' ويترا مى تدلل' واختيا '
وجبين أزهر وعذار أخضر ،كما قال فيه بعض واصفيه:
والورد بعد
بدا الربيع
الربيع كيف
العذار للـحـدق
بقي
أما ترى النبت بنفسجا' طالعا
مـن الـورق
فوق عارضه
فأقام مع أب يه بر هة من الز من في أح سن حال وأبوه به
فرح و سرور إلى أن بلغ مبالغ الرجال فأجل سه أبوه ب ين
يد يه يوما' من اليام وقال له :يا ولدي غ نه قد قرب ال جل
وحانت وفاتي ولم يبق غير لقاء ال عز وجل وقد خلفت لك
ما يكف يك إلى ولد الولد من المال المت ين والضياع والملك
والب ساتين فا تق ال تعالى يا ولدي في ما خلف ته لك ول
تمتع من رفدك ،فلم يكن إل قليل حتى مرض الرجل ومات
فجهزه ولده أح سن تجه يز ودف نه ور جع إلى منزله وق عد

للعزاء أياما' وليالي وإذا بأ صحابه قد دخلوا عل يه وقالوا له:
من خلف مثلك ما مات ،و كل ما فات ف قد فات و ما ي صلح
العزاء إل للبنات والنساء المخدرات ولم يزالوا به حتى دخل
الحمام ودخلوا عل يه وفكوا حز نه .وأدرك شهرزاد ال صباح
فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثلثين بعد الربعمائة
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وب عد هذا كله أ مر وزراءه وأمراءه وأرباب دول ته وأكابر مملك ته
وعموم رعي ته أن يهادوه ثم ر كب حا سب كر يم الد ين ورك بت
خل فه الوزراء والمراء وأرباب الدولة وجم يع الع ساكر و ساروا إلى
بي ته الذي أخله له الملك ثم جلس على كر سي وتقد مت إل يه

المراء والوزراء وقبلوا يده وهنوه بالوزارة وجاء أهله وهنوه
بالسلمة والوزارة وفرحوا به فرحا' شديدا' ثم بعد ذلك أقبل عليه
أ صحابه الحطابون وهنوه بالوزارة ،وب عد ذلك ر كب و سار ح تى
وصل إلى قصر الوزير شمهور فختم على بيته ووضع يده على ما
ف يه .ثم نقله إلى بي ته وب عد أن كان ل يعرف شيئا' من العلوم،
ولقراءة الخط صار عالما' بجميع العلوم بقدرة ال تعالى ،وانتشر
علمه وشاعت حكمته في جميع البلد واشتهر بالتبحر في علم
ال

طب والهيئة والهند

سة والتنج

يم والكيمياء وال

سيمياء

والروحاني وغير ذلك من العلوم ،ثم إنه قال لمه يوما' من اليام:
يا والد تي إن أ بي دانيال كان عالما' فاضل' فأ خبريني ب ما خل فه
من الكتب وغيرها .فلما سمعت أمه كلمه أتته بالصندوق الذي
كان أبوه قد و ضع ف يه الورقات الخ مس الباق ية من الك تب ال تي
غر قت في الب حر وقالت له :ما خلف أبوك ش يء من الك تب إل
الورقات الخ مس ال تي في هذا ال صندوق فف تح ال صندوق وأ خذ
م نه الورقات الخ مس وقرأ ها وقال ل ها :يا أ مي إن هذه الوراق
من جملة كتاب وأ ين بقي ته? فقالت له :إن أباك كان قد سافر
بجم يع كت به إلى الب حر فانك سر به المر كب وغر قت كت به ونجاه

ال من الغرق ولم ي بق من كت به إل هذه الورقات الخ مس ول ما
جاء أبوك من ال سفر ك نت حامل' بك ،فقال لي رب ما تلد ين ذكرا
فخذي هذه الوراق واحفظي ها عندك ،فإذا كبر الغلم و سأل عن
ترك تي فأعط يه إيا ها وقولي له :إن أباك لم يخلف غير ها وهذه
هي ،ثم إن حاسبا' كر يم الد ين تعلم جم يع العلوم ،ثم ب عد ذلك
ق عد في أ كل وشرب وأط يب معي شة وأر غد ع يش إلى أن أتاه
هادم اللذات ومفرق الجماعات ،وهذا آ خر ما انت هى إلي نا من
حديث حاسب بن دانيال رحمه ال تعالى وال أعلم.

حكاية السندباد
قالت :بلغ ني أ نه كان في ز من الخلي فة أم ير المؤمن ين
هارون الرش يد بمدي نة بغداد ر جل يقال له ال سندباد
الحمال ،وكان رجل' فق ير الحال يح مل تجار ته على رأ سه
فات فق له أ نه ح مل في يوم من اليام حملة ثقيلة ،وكان
ذلك اليوم شديد الحر فت عب من تلك الحملة وعرق واشتد
عل يه ال حر ،ف مر على باب ر جل تا جر قدا مه ك نس ورش
وهناك هواء معتدل ،وكان بجا نب الباب م صطبة عري ضة

ف حط الحمال حمل ته على تلك الم صطبة لي ستريح وي شم
الهواء .وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الواحدة والثلثين بعد الخمسمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن الحمال ل ما حط
حمل ته على تلك الم صطبة لي ستريح وي شم الهواء خرج
عل يه من ذلك الباب ن سيم رائق ورائ حة ذك ية ،فا ستلذ
الحمال لذلك وجلس على جا نب الم صطبة ،ف سمع في
ذلك المكان ن غم أوتار وعود وأ صوات مطر بة وأنواع إنشاد
معر بة ،و سمع أيضا' أ صوات طيور تنا غي وت سبح ال تعالى
باختلف الصوات وسائر اللغات ،من قماري وهزار وشحارير
وبل

بل وفا

خت وكروان.

فعند ذلك تعجب من نفسه وطرب طربا' شديدا' ،فتقدم إلى
ذلك فو جد دا خل الب يت ب ستانا' عظيما .ون ظر ف يه غلمانا
و عبيدا' وخداما' وحشما' وشيئا' ل يو جد إل ع ند الملوك
والسلطين وبعد ذلك هبت عليه رائحة أطعمة طيبة ذكية
من جم يع اللوان المختل فة والشراب الط يب فر فع طر فه

إلى السماء وقال :سبحانك يا رب ،يا خالق ،يا رزاق ،ترزق
من تشاء بغ ير ح ساب الل هم إ ني أ ستغفرك من جم يع
الذنوب وأتوب إل يك من العيوب يا رب ل أعترض عل يك في
حك مك وقدر تك فإ نك ل ت سأل ع ما تف عل وأ نت على كل
ش يء قد ير سبحانك تغ ني من تشاء وت عز من تشاء وتذل
من تشاء ل إله إل أنت ما أعظم شأنك وما أقوى سلطانك
و ما أح سن تدبيرك ،قد أنع مت على من تشاء من عبادك
فهذا المكان صاحبه في غا ية النع مة ،و هو متلذذ بالروائح
اللطي فة والمآ كل اللذيذه ،والمشارب الفاخرة في سائر
الصفات وقد حكمت في خلقك بما تريد وما قدرته عليهم،
فمنهم تعبان ومنهم مستريح ومنهم سعيد ومنهم من هو
مثلي في غاية التعب والذل ،وأنشد يقول:
فكم من
شـقـي بـل
راحة
وأصبحت
فـي تـعـب
زائد

ينعم في خير
فـيء وظـل
وأمري عجيب
وقد زاد حملي
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فلما جئت وأخبرتهم بجميع ما كان من أمري وما جرى لي صاروا
كلهم يتعجبون من ذلك المر عجبا' كبيرا' وقد هنوني بالسلمة،
ثم إني تبت إلى ال تعالى عن السفر في البر والبحر بعد هذه
ال سفرة ال سابعة ال تي هي غا ية ال سفرات وقاط عة الشهوات
وشكرت ال سبحانه وتعالى وحمدته وأثنيت عليه حيث أعادني
إلى أهلي وبلدي وأوطا ني ،فان ظر يا سندباد يا بري ما جرى
لي و ما و قع لي و ما كان

من أمري فقال ال سندباد البري

للسندباد البحري بال عليك لتؤاخذني بما كان مني في حقك،
ولم يزالوا في مودة مع ب سط زائد وفرح وانشراح إلى أن أتا هم

هادم اللذات ومفرق الجماعات ومخرب القصور ومعمر القبور وهو
كأس الموت فسبحان الحي الذي ل يموت.

حكاية في شأن الجن والشياطين المسجونين في
القماقم
من عهد سليمان عليه الصلة والسلم
بلغني أيضا' أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والوان
بدم شق الشام ملك من الخلفاء ي سمى ع بد الملك بن
مروان ،وكان جال سا' يوما' من اليام ،وعنده أكابر دول ته من
الملوك وال سلطين ،فوق عت بين هم مباح ثة في حد يث
ال مم ال سالفة ،وتذكروا أخبار سيدنا سليمان بن داود
عليه ما ال سلم و ما أعطاه ال تعالى من الملك والح كم
في ال نس وال جن والط ير والو حش وغ ير ذلك وقالوا قد
سمعنا ممن كان قبلنا أن ال سبحانه وتعالى ،لم يعط أحد
م ثل ما أع طى سيدنا سليمان وأ نه و صل إلى ش يء لم
ي صل إل يه أ حد ح تى أ نه كان ي سجن ال جن والمردة
والشياط ين في قما قم من النحاس وي سبك علي هم

بالر صاص ويخ تم علي هم بخات مة .وأدرك شهرزاد ال صباح
فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الواحدة والستين بعد الخمسمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن الخلي فة ع بد الملك
بن مروان ل ما تحدث مع أعوا نه وأكابر دول ته وتذكروا سيدنا
سليمان وما أعطاه ال من الملك قال أنه وصل إلى شيء
لم يصل غليه أحد حتى أنه كان يسجن المردة والشياطين
في قما قم من النحاس وي سبك علي هم بالر صاص ويخ تم
ل نزل في مر كب مع
علي هم بخات مة ،وأ خبر طالب أن رج '
جما عة وانحدروا إلى بلد اله ند ولم يزالوا سائرين ح تى
طلع علي هم ر يح فوجه هم ذلك الر يح إلى أرض من أرا ضي
ال تعالى وكان ذلك

في

سواد الل

يل.

فل ما أشرق النهار خرج إلي هم من مغارات تلك الرض أقوام
سود اللوان عراة الجساد كأنهم وحوش ،ل يفقهون خطابا
لهم ملك من جنسهم وليس منهم أحد يعرف العربية غير
ملكهم فلما رأوا المركب ومن فيها خرج إليهم في جماعة

من أصحابه فسلم عليهم ورحب بهم وسألهم عن دينهم،
فأ خبروه بحال هم فقال ل هم ل بأس علي كم ،وح ين سألهم
عن دين هم كان كل من هم على د ين من الديان ،سألهم
عن د ين ال سلم و عن بع ثة سيدنا مح مد صلى ال عل يه
و

سلم.

فقال أ هل المر كب ن حن ل نعرف ما تقول ول نعرف شيئا
من هذا الد ين فقال ل هم الملك إ نه لم ي صل إلي نا أ حد من
ب ني آدم قبل كم ثم إ نه ضيف هم بل حم الطيور والوحوش
والسمك لنه ليس لهم طعام غير ذلك ثم إن أهل المركب
نزلوا يتفرجون في تلك المدي نة ،فوجدوا ب عض ال صيادين
أر خى شبك ته في الب حر لي صطاد سمكا' ثم رفع ها في ها
قم قم من نحاس مر صص مختوم عل يه بخا تم سليمان بن
داود عليه ما ال سلم فخرج به ال صياد وك سره فخرج م نه
دخان أزرق الت حق بعنان ال سماء ف سمعنا صوتا' منكرا' يقول
التو بة التو بة يا نبي ال ثم صار من ذلك الدخان ش خص
هائل المنظر مهول الخلقة تلحق رأسه الجبل ثم غاب عن
أعين

هم.

فأما أهل المركب فكادت تنخلع قلوبهم ،وأما السودان فلم
يفكروا في ذلك ،فر جع ر جل إلى الملك و سأله عن ذلك
فقال له اعلم أن هذا من الجن الذين كان سليمان بن داود
إذا غ ضب علي هم سجنهم في هذه القما قم ،ور صص
علي هم ورما هم في الب حر فإذا ر مى ال صياد الشب كة يطلع
ب ها القما قم في غالب الوقات ،فإذا ك سرت يخرج من ها
ج ني ويخ طر بباله أن سليمان حي فيتوب ويقول التو بة يا
نبي ال ،فتع جب أم ير المؤمن ين ع بد الملك بن مروان من
هذا الكلم ،وقال سبحان ال ل قد أو تي سليمان ملكا
عظيما' وكان ممن حضر في ذلك المجلس النابغة الذبياني
فقال طالب في ما أ خبرته والد يل على صدقه قول الحك يم
الول:
وفي سليمان
إذ قال اللـه
لـه
فمن أطاعك
فأكرمه
بطاعتـي

قم بالخلفة
واحكم حكم
مجتهد
ومن أبى عنك
فاحبسه إلى
البد
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فجاء الرسول وبلغه رسالة نبي ال سليمان عليه السلم ،فقال
له :ل يس لهذا ال مر الذي طل به م ني سبيل فأعل مه أ ني خارج
إل يه .فعاد الر سول إلى سليمان ورد عل يه الجواب ،ثم إن الملك
أر سل إلى أر ضه وج مع له من ال جن الذ ين كانوا ت حت يده ألف
ألف ،وضم إليهم غيرهم من المردة والشياطين الذين في جزائر
البحار ورؤس الجبال ثم ج هز ع ساكره وف تح خزائن ال سلح
وفرق

ها علي

هم.

أ ما نبي ال سليمان عل يه ال سلم فإ نه ر تب جنوده وأ مر
الوحوش أن تنق سم شطر ين على يم ين القوم وعلى شمال هم
وأ مر الطيور أن تكون في الجزائر وأمر ها ع ند الحملة أن تختلف
أعين هم بمناقير ها ،وأن تضرب وجوه هم بأجنحت ها وأ مر الوحوش
أن تفترس خيول هم فقالوا ال سمع والطا عة ل ولك يا نبي ال.

ثم إن سليمان ن صب له سريرا' من المر مر مر صعا' بالجو هر
مصفحا' بصفائح الذهب الحمر وجعل وزيره آصف بن برخيا على
الجا نب الي من ووزيره الدمرياط على الجا نب الي سر وملوك
النس على يمينه وملوك الجن على يساره والوحوش والفاعي
والحيات أما مه ،ثم زحفوا علي نا زح فة واحدة وتحارب نا م عه في
أرض وا سعة مدة يوم ين وو قع البلء في الثالث فن فذ في نا قضاء
ال تعالى وكان أول من ح مل على سليمان أ نا وجنودي ،وقلت
ل صحابي الزموا مواطن كم ح تى أبرز إلي هم وأطلب قتال الدمرياط
وإذا به قد برز كأ نه الج بل العظ يم ونيرا نه تلت هب ودخا نه مرت فع
فأق بل ورما ني بشهاب من نار فغلب سهمه على ناري و صرخ
صرخة عظي مة تخيلت من ها أن ال سماء انطب قت علي واهتزت
ل

صوته الجبال.

ثم أ مر أ صحابه فحملوا علي نا حملة واحدة وحمل نا علي هم و صرخ
بعضنا على بعض وارتفعت النيران وعل الدخان وكادت القلوب أن
تنفطر وقامت الحرب على ساق ،وصارت الطيور تقاتل في الهواء
والوحوش تقا تل في الثرى ،وأ نا أقا تل الدمرياط ح تى أعيا ني
وأعيي

ته.

ثم بعد ذلك ضعفت وخذلت أصحابي وجنودي وانهزمت عشائري
و صاح نبي ال سليمان هذا الجبار العظ يم الن حس الذم يم،
فحملت ال نس على ال نس وال جن على ال جن ووق عت بملك نا
الهزي مة وك نا ل سليمان غني مة ،وحملت الع ساكر على جيوش نا
والوحوش حول هم يمينا' وشمال' ،والطيور فوق رؤو سنا تخ طف
أبصار القوم تارة بمخالبها ،وتارة بمناقيرها ،وتارة تضرب بأجنحتها
في وجوه القوم والوحوش تن هش الخيول وتفترس الرجال ،ح تى
أكثر القوم على وجه الرض كجذوع النخل وأما أنا فطرت من بين
أيادي الدمرياط فتبعني مسيرة ثلثة أشهر حتى لحقني ووقعت
ما ترون.

ك
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

حكاية مدينة النحاس
وفي الليلة الثامنة والستين بعد الخمسمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن الج ني الذي في
العامود لما حكى لهم حكايته من أولها إلى أن سجن في
العامود ،قالوا له أ ين الطر يق المو صلة إلى مدي نة النحاس

فأشار ل نا إلى طر يق المدي نة وإذا بين نا وبين ها خم سة
وعشرون بابا' ل يظ هر من ها باب وا حد ول يعرف له أ ثر،
وسورها كأنه قطعة من جبل أو حديد صب في قالب ،فنزل
القوم ونزل المير موسى والشيخ عبد ال صمد واجتهدوا أن
يعرفوا ل ها بابا' ويجدوا ل ها سبيل' فلم ي صلوا إلى ذلك فقال
المير موسى يا طالب كيف الحيلة في دخول هذه المدينة
فل بد أن نعرف ل ها بابا' ند خل م نه فقال طالب أ صلح ال
الم ير لن ستريح يوم ين أو ثل ثة وندبر الحيلة إن شاء ال
تعالى

في الو

صول إلي

ها والدخول في

ها.

قال :فع ند ذلك أ مر الم ير مو سى ب عض غلما نه أن ير كب
جمل' ويطوف حول المدي

نة لعله يطلع على أ

ثر باب ،أو

مو ضع ق صر في المكان الذي هم ف يه نازلون فر كب ب عض
غلمانه وسار حولها يومين بلياليهما يجد السير ول يستريح
فل ما كان اليوم الثالث أشرف على أ صحابه ،و هو مدهوش
ل ما رأى من طول ها وارتفاع ها ،ثم قال أي ها الم ير إن أهون
مو

ضع في

ها هذا المو

ضع.

ثم إن الم ير مو سى أ خذ طالب بن سهل والش يخ ع بد

ال صمد ،وصعد على جبل مقابل ها و هو مشرف علي ها ،فلما
طلعوا ذلك الج بل رأوا مدي نة لم تر العيون أع ظم من ها،
ق صورها عال ية وقباب ها زاه ية ودور ها عامرات وأنهار ها
جاريات وأشجار ها مثمرات وأنهار ها يانعات و هي مدي نة
بأبواب منيعة خالية مدة ل حس فيها ،ول انس يصفر البوم
في جهات ها ويحوم الط ير في عرضات ها وين مق الغراب في
نواحي

ها وشوارع
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وفي الليلة الثامنة بعد الستمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن القا ضي ل ما ألزم
الحار سة بالك يس وألزم ب ها جما عة من غرمائ ها خر جت
و هي حيرا نة لم تعرف طريقا' ،فلقي ها غلم له من الع مر
خ مس سنين فل ما رآ ها الغلم و هي حيرا نة قال ل ها ما
بالك يا أماه فلم ترد عل يه جوابا' وا ستحقرته ل صغر سنه
فكرر علي

ها الكلم أول' وثانيا' وثالثا' فقالت له إن جما

عة

دخلوا على الب ستان ووضعوا عندي كي سا' ف يه ألف دينار
وشرطوا علي أن ل أعطي أحدا' الكيس إل بحضورهم كلهم
ثم دخلوا الب ستان يتفرجون ويتنزهون ف يه ،فخرج وا حد
من هم وقال أعط ني الك يس فقلت له ح تى يح ضر رفقاؤك
فقال لي قد أخذت الذن منهم ،فلم أرض أن أعطيه الكيس
ف صاح على رفقائه وقال ل هم ما هي راض ية أن تعط يه
شيئا' ،فقالوا لي أعط يه وكانوا بالقرب م ني فأعطي ته
الك

يس فأخذه وخرج إلى حال

سبيله.

فا ستبطأه رفقاؤه فخرجوا إلي وقالوا لي ش يء لم تعط يه
الم شط فقلت ل هم ما ذ كر لي مشطا' و ما ذ كر لي إل
الك يس فقبضوا علي ودفعو ني إلى القا ضي وألزم ني
بالكيس ،فقال لها الغلم أعطيني درهما' آخذ به حلوة وأنا
أقول لك شيئا' يكون ف يه الخلص فأعط ته درهما' وقالت له
ما عندك من القول فقال ل ها الغلم ارج عي إلى القا ضي
وقولي له كان بي ني وبين هم أ ني ل أعطي هم الك يس إل
بحضور هم الرب عة قال فرج عت الحار سة إلى القا ضي
وقالت له ما قاله ل ها الغلم فقال ل هم القا ضي أكان بين كم
وبين ها هكذا قالوا ن عم ،فقال ل هم القا ضي أحضروا لي
رفيق كم وخذوا الك يس ،فخر جت الحار سة سالمة ولم
يح صل ل ها ضرر وان صرفت إلى حال سبيلها ،فل ما سمع
الملك كلم ولده والوزراء و من ح ضر ذلك المجلس ،قالوا
للملك يا مول نا إن اب نك هذا أبرع أ هل زما نه فدعوا له
وللملك ،ف ضم الملك ولده إلى صدره وقبله ب ين عين يه
وسأله عن قضيته مع الجارية فحلف ابن الملك بال العظيم
وب نبيه الكر يم أن ها هي ال تي راود ته عن نف سها ،ف صدقه

الملك في قوله وقال له حكمتك في ها إن شئت فاقتل ها وإل
فاف عل ب ها ما تشاء فقال الولد لب يه انفي ها من المدي نة،
وق عد ا بن الملك مع والده في أر غد ع يش وأهنأه ،إلى أن
أتا هم هادم اللذات ومفرق الجماعات وهذا آ خر ما انت هى
إلينا من قصة الملك وولده والجارية والوزراء السبعة.

حكاية جودر بن التاجر عمر وأخويه
وبلغ ني أيضا' أن رجل' تاجرا' ا سمه ع مر و قد خلف من
الذر ية ثل ثة أولد أحد هم ي سمى سالما' وال صغر ي سمى
جودرا' والوسط ي سمى سليما' ورباهم إلى أن صاروا رجال
لك نه كان ي حب جودرا' أك ثر من أخو يه ،فل ما تبين له ما أ نه
يحب جودرا' أخذتهما الغيرة وكرها جودرا' ،فبان لبيهما أنهما
يكرهان أخاه ما وكان والد هم كبير ال سن ،وخاف أ نه إذا
مات يح صل مش قة من أخو يه فأح ضر جما عة من أهله،
وأح ضر جما عة ق سامين من طرف القا ضي وجما عة من
أ

هل العلم وقال هاتوا لي مالي وقما

جم يع المال والقماش فقال

شي فأحضروا له

يا ناس اق سموا هذا المال

والقماش أربعة أقسام بالوضع الشرعي فقسموه ،فأعطى
كل ولد ق سما' وأ خذ هو ق سما' ،وقال هذا مالي وق سمته
بينهم ولم يبق لهم عندي ول عند بعضهم شيء فإذا مت
ل يقع بينهم اختلف لني قسمت بينهم الميراث في حال
حيا تي وهذا المال الذي أخذ ته أ نا فإ نه يكون لزوج تي أم
هذه الولد لت

ستعين

به على معيشت

ها.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة التاسعة بعد الستمائة
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فلما تسلطن بنى أبنية وجامعا' وقد سميت الحارة باسمه وصار
ا سمها الجودر ية وأقام ملكا' مدة وج عل أخو يه وزير ين فقال
سالما' لسليم :يا أخي إلى متى هذا الحال فهل نقضي عمرنا
كله ون حن خادمان لجودر ول نفرح ب سيادة ول

سعادة مادام

جودر حيا' قال :وكيف نصنع حتى نقتله ونأخذ منه الخاتم والخرج
فقال سليم ل سالم :أ نت أعرف م ني فدبر ل نا حيلة لعل نا نقتله
ب ها فقال :إذا دبرت لك حيلة على قتله

هل تر ضى أن أكون

سلطانا' ،وأ نت وز ير ميم نة ويكون الخا تم لي والخرج لك? قال:
رضيت فاتفقا على قتل جودر من شأن حب الدنيا والرياسة ،ثم
إن سليما' و سالما' دبرا حيلة لجودر وقال له :يا أخا نا ي جب أن
نفت خر بك ،فتد خل بيوت نا وتأ كل ضيافت نا وت جبر خاطر نا ف صارا
يخادعا نه ويقول له ا جبر خاطر نا و كل ضيافت نا ،فقال ل بأس
فالضيافة في بيت من منكم? قال سالم :في بيتي وبعدما تأكل
ضياف تي تأ كل ضيا فة أ خي ،قال :ل بأس وذ هب مع سليم إلى
بي ته فو ضع له الضيا فة و حط في ها ال سم ،فل ما أ كل تف تت لح مه
مع عظ مه ،فقام سالم ليأ خذ الخا تم من إ صبعه فع صى م نه،

فق طع إ صبعه بال سكين ،ثم إ نه د عك الخا تم فح ضر له المارد
وقال :لب يك فاطلب ما تر يد فقال له :أم سك أ خي واقتله واح مل
الثنين المسموم والمقتول وارمهما قدام العسكر ،فأخذ سليما
وقتله وح مل الثن ين وخرج به ما ورماه ما قدام أكابر الع سكر
وكانوا جال سين على ال سفرة في مق عد الب يت يأكلون .فل ما
نظروا جودرا' و سليما' مقتول ين والوز ير هذه الفعال? فقال ل هم:
أخو هم سالم وإذا ب سالم أق بل علي هم وقال :يا ع سكر كلوا
وابنسطوا ،فإني ملكت الخاتم من أخي جودر وهذا المارد خادم
الخا تم قدام كم وأمر ته بق تل أ خي سليم ح تى ل ينازع ني في
الملك ل نه خائن ،وأ نا أخاف أن يخون ني وهذا جودر صار مقتول'،
وأ نا بق يت سلطانا' علي كم هل ترضون بي وإل أد عك الخا تم
فيقتل

كم خاد

مه كبارا' و

صغارا.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثالثة والثلثين بعد الستمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن سالما' ل ما قال
للع سكر :هل ترضون بي علي كم سلطانا' وإل أد عك الخا تم

فيقتل كم خاد مه كبارا' و صغارا' ،وذ هب ناس في تلك الجنازة
وناس مشوا قدامه بالموكب ولما وصلوا إلى الديوان جلس
على الكر سي وبايعوه على الملك ،وب عد ذلك قال :أر يد أن
أك تب كتا بي على زو جة أ خي فقالوا :ح تى تنق ضي العدة
فقال :أ نا ل أعرف عدة ول غير ها وحياة رأ سي ل بد أن
أد خل علي ها هذه الليلة فكتبوا له الكتاب ،وأر سلوا أعلموا
زوجة جودر بنت الملك شمس الدولة فقالت :دعوه ليدخل
فلما دخل عليها أظهرت له الفرح وأخذته بالترحيب وحطت
له السم في الماء فأهلكته ثم إنها أخذت الخاتم وكسرته
حتى ل يملكه أحد وشقت الخرج ثم أرسلت أخبرت شيخ
السلم وأرسلت تقول لهم :اختاروا لكم ملكا' يكون عليكم
سلطانا' وهذا ما انت هى إلي نا من حكا ية جودر بالتمام
والكمال.

حكاية هند بنت النعمان
وح كي أيضا' أن ه ند ب نت النعمان كا نت أح سن ن ساء
زمان ها فو صف للحجاج ح سنها وجمال ها فخطب ها وبذل ل ها

مال' كثيرا' وتزوج ب ها وشرط ل ها عل يه ب عد ال صداق مائ تي
ألف در هم فل ما د خل ب ها م كث مع ها مدة طويلة ثم د خل
عليها في بعض اليام وهي تنظر وجهها في المرآة وتقول:
سللة أفراس
وما هند إل
مهـرة عـربـية تحللها بـغـل
فإن ولدت
وإن ولدت بغل
فحل' فللـه
فجاء به البغل
درهـا
فلما سمع الحجاج ذلك انصرف راجعا' ولم يدخل عليها ولم
تكن علمت به فأراد الحجاج طلقها فبعث إليها عبد ال بن
طا هر يطلق ها فد خل ع بد ال بن طا هر علي ها فقال ل ها:
يقول لك الحجاج أ بو مح مد كان تأ خر لك عل يه من ال صداق
مائ تي ألف در هم و هي هذه حضرت م عي ووكل ني في
الطلق فقالت :اعلم يا ا بن طا هر أن نا ك نا م عه وال ما
فر حت به يوما' قط وإن تفرق نا وال ل أندم عل يه أبدا' وهذه
المائتا ألف درهم لك بشارة خلصي من كلب ثقيف ثم بعد
ذلك بلغ أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان خبر ها ووصف
له حسنها وجمالها وقدها واعتدالها وعذوبة ألفاظها وتغزل
ألحاظ

ها فأر

سل إلي

ها يخطب

ها.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الرابعة والثلثين بعد الستمائة
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قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن أم ير المؤمن ين ع بد الملك
بن مروان ل ما بل غه ح سن الجار ية وجمال ها أر سل إلي ها يخطب ها
فأر سلت إل يه كتابا' تقول ف يه :ب عد الثناء على ال وال صلة على
نبيه مح مد صلى ال عل يه و سلم ،أ ما ب عد فاعلم يا أم ير
المؤمن ين أن الكلب ولغ في الناء فل ما قرأ كتاب ها أم ير المؤمن ين
ض حك من قول ها وك تب ل ها قوله صلى ال عل يه و سلم :إذا ولغ
الكلب في إناء أحد كم فليغ سله سبعا' إحدا هن بالتراب وقال:

اغ سلي القذى عن م حل ال ستعمال فل ما قرأت كتاب أم ير
المؤمنين لم يمكنها المخالفة ،وكتبت إليه تقول :بعد الثناء على
ال تعالى يا أم ير المؤمن ين إ ني ل أجري الع قد إل بشرط فإن
قلت
أ

ما الشرط أقول أن يقود الحجاج محملي إلى بلدك ال تي
نت في

ها ويكون حافيا' بملبو

سه.

فل ما قرأ ع بد الملك الكتاب ض حك ضحكا' عاليا' شديدا' وأر سل
إلى الحجاج يأمره بذلك فل ما قرأ الحجاج ر سالة أم ير المؤمن ين
أجاب ولم يخالف وامتثل المر ثم أرسل الحجاج إلى هند يأمرها
بالتجه يز فتجهزت في مح مل وجاء الحجاج في موك به ح تى
و صل إلى باب ه ند فل ما رك بت المح مل ور كب حول ها جواري ها
وخدم ها تر جل الحجاج و هو حاف وأ خذ بزمام البع ير يقوده و سار
بها فصارت تسخر منه وتهزأ به وتضحك عليه مع بلنتها وجواريها
ثم إن ها قالت لبلنت ها :اكش في لي ستارة المح مل فكشفت ها
حتى قابل وجهها وجهه فضحكت عليه فأنشد هذا البيت:
تركتك فيها
فإن تضحكي يا
تسهرين
هند رب ليلة
نواحـا
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الخامسة والثلثين بعد الستمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن الحجاج ل ما أن شد
البيت أجابته هند بهذين البيتين:
وما نبالي إذا
أرواحنـا
سـلـمـت
المال مكتسب إذا اشتفى المرء
والعـز مـرتـجـع من داء ومن عطب
ولم تزل تضحك وتلعب إلى أن قربت من بلد الخليفة فلما
فما فقدناه من مال
ومـن نـسـب

و صلت إلى البلد ر مت من يد ها دينارا' على الرض ،وقالت
له :يا جمال إنه قد سقط منا درهم فانظر وناولنا إياه ،فنظر
الحجاج إلى الرض فلم

ير إل دينارا' فقال ل ها :هذا دينار

فقالت له :بل هو در هم ،فقال ل ها :بل هو دينار فقالت:
الح مد ل الذي عوض نا بالدر هم دينارا' فناول نا إياه فخ جل
الحجاج من ذلك ،ثم إ نه أو صلها إلى ق صر أم ير المؤمن ين
عبد الملك بن مروان ،ودخلت عليه وكانت محظية عنده.

حكاية هارون الرشيد مع البنت العربية
وحكي أيضا' أن أمير المؤمنين هارون الرشيد مر في بعض

اليام و صحبته جع فر البرم كي وإذا هو بعدة بنات ي سقين
الماء فعرج يريد الشرب وإذا إحداهن التفتت إليهم وأنشدت
هذه البيات:
قولي لطيفك ينثني
عن مضجعي وقت
المنام
دنف تقلبه الكف على أما أنا فكما علمت
فهل لوصلك مـن دوام
بساط مـن سـهـام
فأع جب أم ير المؤمن ين ملحت ها وف صاحتها.
كي أستريح وتنطفي
نار تأجج في العظـام

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة السادسة والثلثين بعد الستمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن أم ير المؤمن ين ل ما
سمع هذه البيات من الب نت أعجب ته ملحت ها وفا صحتها
فقال ل ها :يا ب نت الكرام هذا من مقولك أم من منقولك?
قال :من مقولي قال :إذا كان كل مك صحيحا' فأم سكي
المعنى وغيري القافية فأنشدت تقول:
قولي لطيفك ينثني
عن مضعجي وقت
الوسن
دنف تقلبه الكف على أما أنا فكما علمت

كي أستريح وتنطفي
نار تأجج في الـبـدن

فهل لوصلك من
بلط مـن شـجـن
ثـمـن
فقال ل ها :وال خر م سروق قالت :بل كل مي فقال ل ها :إن
كان كل مك أيضا' فأم سكي المع نى وغيري القاف ية فجعلت
تقول:
قولي لطيفك ينثني
عن مضجعي وقت
الرقاد

كي أستريح وتنطفي
نار تأجـج الـفـؤاد

أما أنا فكما علمت
دنف تقلبه الكف على
فهل لوصلك من
بساط مـن سـهـاد
سـداد
فقال لها :والخر مسروق ،فقالت :بل كلمي فقال لها :إن
كان كلمك فأمسكي المعنى وغيري القافية فقالت:
قولي لطيفك ينثني عن كي أستريح وتنطفي
مضجعي وقت الهجوع نار تأجج في الضلـوع
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ثلث كبكرات
الصبـاح صـبـاح
خلون وقد نامـت
عـيون كـثـيرة
فيحن بما يخفين
من داخل الحـشـا
فقالت عـروب ذات
تـيه عـزيزة
عجبت له إن زار
في النوم مضجعي
فلما انقضى ما
خرقت بتضـاحـك
وما زارني في
النـوم إل خـيالـه
وأحسنت الصغرى
وقالت مـجـيبة
بنفسي وأهلي
مـن أرى كـل لـيلة
فلما تدبرت الذي
قـلـن وانـبـرى
حكمت لصغراهن
في الشعر أننـي

تملكن قلبا
للمـشـوق
مـعـذبـا
من الرأي قد
أعرض عمن
تجنبـا
نعم واتخذن
الشعر لهوا
وملـعـبـا
تبسم عن عذاب
المقـالة أشـنـبـا
ولو زارني
مستيقظا' كان
أعجـبـا
تنفست
الوسطى وقالت
تـطـربـا
فقلت له أهل
ل ومـرحـبـا
وسه '
بلفظ لها كان
أشـهـى وأعـذبـا
ضجيعي ورباه من
المسك أطـيبـا
لي الحكم لم
أترك لذي اللب
معتبـا
رأيت التي قالت
إلى الحق أقـربـا

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة والثلثين بعد الستمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن ال صمعي قال :وب عد
أن كت بت البيات دف عت الور قة إلى الجار ية ،فل ما صعدت
نظرت إلى القصر وإذا برقص وصفق والقيامة قائمة فقالت:
ما ب قي لي إقا مة فنزلت من فوق الد كة وأردت الن صراف
وإذا بالجار ية تنادي وتقول :اجلس يا أ صمعي ،فقلت :و من
أعل مك أ ني ال صمعي? فقالت :يا ش يخ إن خ في علي نا
اسمك فما خفي علينا نظمك ،فجلست وإذا بالباب قد فتح
وخر جت م نه الجار ية الولى و في يد ها ط بق من فاك هة
وط بق من حلوى فتفك هت وتحل يت وشكرت صنيعها وأردت
الن صراف ،وإذا بالجار ية تقول :اجلس يا أ صمعي ،فرف عت
ب صري إلي ها فنظرت كفا' أح مر في كم أ صفر فخل ته البدر
يشرق من ت حت الغمام ور مت صرة في ها ثلثمائة دينار،
هذه إلي و هو م ني إل يك هد ية في نظ ير حك مك ،فقال له
أم ير المؤمن ين :ل ما حك مت لل صغرى? فقال :يا أم ير

المؤمن ين أطال ال بقاءك إن ال كبرى قالت عج بت له أن زار
في النوم مضج عي ،و هو محجوب معلق على شرط ي قع
وقد ل يقع .وأما الوسطى فقد مر بها طيف خيال في النوم
ف سلمت عل يه وأ ما ب يت ال صغرى فإن ها ذكرت ف يه أن ها
ضاجع ته مضاج عة حقيق ية ،وش مت م نه أنفا سا' أط يب من
المسك وفدته بنفسها وأهلها ول يفدى بالنفس إل من هو
أ عز من ها ،فقال الخلي فة :أح سنت يا أ صمعي ود فع إل يه
ثلثمائة دينار مثلها في نظير حكايته.

حكا ية جم يل بن مع مر لم ير المؤمن ين هارون
الرشيد
وح كي أي ضا أن م سرور الخادم قال :أرق أم ير المؤمن ين
هارون الرش يد ليلة أرقا' شديدا' ،فقال لي :يا م سرور من
بالباب من الشعراء? فخر جت إلى الدهل يز فوجدت جم يل
بن مع مر العذري ،فقلت له :أ جب أم ير المؤمن ين ،فقال
سمعا' وطا عة فدخلت ود خل م عي إلى أن صار ب ين يدي
هارون الرش يد ف سلم ب سلم الخل فة فرد عل يه ال سلم

وأمره بالجلوس ثم قال له هارون الرش يد :يا جم يل أعندك
ش يء من الحاد يث العجي بة? قال :ن عم يا أم ير المؤمن ين
أي ها أح بب إل يك و ما عاين ته ورأي ته أو ما سمعته ووعي ته،
فقال :حدثني بما عاينته ورأيته قال :نعم يا أمير المؤمنين
أق بل علي بكلي تك وا صغ إلي بأذ نك ،فع مد الرش يد إلى
مخدة من الديباج الحمر المزركش بالذهب محشوة بريش
النعام ،فجعل ها ت حت فخذ يه ثم م كن من ها مرفق يه ،وقال:
هلم بحدي ثك يا جم يل ،فقال :اعلم يا أم ير المؤمن ين أ ني
ك

نت مفتونا' بفتاة محبا' ل

ها وك

نت أتردد إلي

ها.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة التاسعة والثلثين بعد الستمائة
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ثم د خل الخباء وق عد ساعة زمان ية و هو يب كي ثم قال :يا ا بن
ال عم إن لب نة ع مي في هذه الليلة ن بأ و قد حدث ل ها أو عاق ها
ع ني عائق ،ثم قال لي :كن مكا نك ح تى آت يك بال خبر ثم أ خذ
سيفه وتر سه وغاب ع ني ساعة من الل يل ثم أق بل وعلى يده
ش يء يحمله ،ثم صاح علي فأ سرعت إل يه فقال يا ا بن ال عم
أتدري ما الخبر? فقلت :ل وال ،فقال :لقد فجعت في ابنة عمي
هذه الليلة لن ها قد توج هت إلي نا فتعرض ل ها في طريق ها أ سد
فافترسها ولم يبق منها إل ما ترى ثم طرح ما كان على يده فإذا
هو مشاش الجارية وما فضل من عظامها ،ثم بكى بكاء شديدا
ورمى القوس من يده وأخذ كيسا' على يده ثم قال :ل تبرح إلى
أن آت يك إن شاء ال تعالى ثم سار فغاب ع ني ساعة ثم عد
وبيده رأس أسد فطرحه من يده ،ثم طلب ماء فأتيته به فغسل
فم ال سد وج عل يقبله ويب كي وزاد حز نه علي ها وج عل ين شد
هذه البيات:
هلكت وقد هيجت
أل أيها الليث
المـغـر بـنـفـسـه لي بعدها حزنـا
وصيرت بطن الرض
وصيرتني فردا

وقد كنـت ألـفـهـا قبرا' لها رهنا
أقول الدهر
معاذ إليها أن تريني
ساءنـي
لـهـا خـدنـا
بـفـراقـهـا
ثم قال :يا ا بن ال عم سألتك بال وب حق القرا بة والر حم
التي بيني وبينك أن تحفظ وصيتي فستراني الساعة ميتا
ب ين يد يك فإذا كان ذلك فغ سلني وكف ني أ نا وهذا الفا ضل
من عظام اب نة ع مي في هذا الثوب وادف نا جميعا' في قبر
واحد واكتب على قبرنا هذين البيتين:
كنا على ظهرها والشمل مجتمع
والعيش في رغد والدار والوطـن
وصار معنا في
ففرق الدهـر
بطنها الكـفـن
والـتـصـريفـا
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثالثة والربعين بعد الستمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن الغلم و صى جم يل
بأن يك تب ب عد مو ته على قبره بيت ين من الش عر ثم ب كى
بكاء شديدا' ود خل الخباء وغاب ع ني ساعة وخرج و صار
يتنهد ويصيح ثم شهق شهقة ففارق الدنيا .فلما رأيت ذلك
م نه ع ظم علي و كبر عندي ح تى كدت أن أل حق به من

شدة حز ني عليه ،ثم تقدمت إليه فأضجعته وفعلت به ما
أمر ني من الع مل وكفنته ما ودفنته ما جميعا' في قبر وا حد
وأق مت ع ند قبره ما ثل ثة أيام ،ثم ارتحلت وأق مت سنتين
أتردد إلى زيارته ما وهذا ما كان من حديثه ما يا أم ير
المؤمنين ،فلما سمع الرشيد كلمه استحسنه وخلع عليه
وأجازه جائزة حسنة.

حكاية ضمرة بن المغيرة
التي حكاها حسين الخليع لهارون الرشيد
وحكى أيضا' أيها الملك السعيد أن هارون الرشيد أرق ليلة
فوجه إلى الصمعي وإلى حسين الخليع فأحضرهما وقال:
حدثا ني وابدأ أ نت يا ح سين فقال :ن عم يا أم ير المؤمن ين
خر جت في ب عض ال سنين منحدرا' إلى الب صرة ممتدحا
محمد بن سليمان الربعي بقصيدة فقبلها وأمرني بالمقام
فخر جت ذات يوم إلى المر يد وجعلت المهال بة طري قي
فأصابني حر شديد ،فدنوت من باب كبير لستسقي ،وإذا
أ نا بجار ية كأن ها قض يب يث ني سناء العين ين زجاء الحا جبين

أ سيلة الخد ين علي ها قم يص جلناري ورداء صنعاني قد
غل بت شدة بياض يدي ها حمرة قمي صها يتلل من ت حت
القم يص ثديان كرمانت ين وب طن ك طي القبا طي بع كن
كالقراط يس النا صعة المعقودة بالم سك محشوة ،و هي يا
أم ير المؤمن ين متقلدة بخرز من الذ هب الح مر و هو ب ين
نهدي ها ،وعلى صحن جبين ها طرة كال سبح ول ها حابان
مقرونان وعينان نجلوان وخدان أ سيلن وأ نف أق نى تح ته
ث غر كاللؤلؤ وأ سنان كالدر و قد غلب علي ها الط يب و هي
وال هة حيرا نة ذاه بة تروح وتج يء تخ طو على أكباد محبي ها
في مشي ها و قد سيقانها أ صوات خلخال ها ف هي ك ما قال
فيها الشاعر:
كل جزء
في
محاسنها
فهبت ها يا أم ير المؤمن ين ثم دنوت من ها ل سلم علي ها فإذا
مرسل من
حسنها مثل

الدار والدهال يز والشارع قد ع بق بالم سك ف سلمت علي ها
فردت علي بل سان خا شع وقلب حز ين بل هب الو جد
محترق ،فقلت ل ها :يا سيدتي إ ني ش يخ غر يب وأ صابني

عطش أفتأمرين لي بشربة ماء تؤجرين عليها? قالت :إليك
ع

ني

يا ش

يخ فإ

ني مشغولة

عن الماء والزاد.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الرابعة والربعين بعد الستمائة

ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة

ال صفحة :
مؤلف ألف ليلة وليلة
650

مؤلف ألف ليلة وليلة

ال صف
حة :
652

فتناولت الكتاب وخر جت وأ صبحت ،عدوت إلى باب مح مد بن
سليمان فوجدت مجل سا' محتفل' بالملوك ورأ يت غلما' زان
المجلس وفاق على من ف يه جمال' وبه جة قد رف عه الم ير فو قه
ف سألت ع نه فإذا هو ضمرة بن المغيرة ،فقلت في نف سي:

معذورة الم سكينة ب ما حل ب ها ثم ق مت وق صدت المر يد ووق فت
على باب داره فإذا هو قد ورد في موكب فوثبت إليه وبلغت في
الدعاء وناول ته الرق عة ،فل ما قرأ ها وعرف قال لي :يا ش يخ قد
استبدلنا بها فهل لك أن تنظر البديل ،قلت :نعم فصاح على فتاة
وإذا هي جار ية تخ جل ناهدة الثدي ين تم شي مش ية م ستعجل
من غ ير و جل فناول ها الرق عة وقال :أج يبي عن ها.
فل ما قرأت ها ا صفر لون ها ح يث عر فت ما في ها .وقالت :يا ش يخ
ا ستغفر ال ب ما جئت ف يه فخر جت يا أم ير المؤمن ين وأ نا أ جر
رجلي ح تى أتيت ها وا ستأذني علي ها ودخلت فقالت :ما وراءك?
قلت :البأس واليأس قالت :ما عل يك م نه? فأ ين ال والقدرة ثم
أمرت لي بخم سمائة دينار وخر جت ثم جزت على ذلك المكان
ب عد أيام فوجدت غلمانا' وفر سانا' فدخلت وإذا هم أ صحاب ضمرة
ي سألونها الرجوع ف يه و هي تقول وال ما نظرت له في و جه
فسجدت شكرا' ل يا أمير المؤمنين شماتة بضمرة ،وتقربت من
الجار ية فأبرزت لي رق عة فإذا في ها ب عد الت سمية سيدتي لول
إبقائي عل يك أدام ال حيا تك لو و صفت شطرا' م ما ح صل م نك
وبسطت عذري في ظلمتك إياي إذا كانت الجانية على نفسك

ونف سي المظهرة ل سوء الع هد وقلة الوفاء ،والمؤثرة علي نا غير نا
فخال فت هواي وال الم ستعان على

ما كان

من اختيارك

والسلم ،وأوقفتني على ما حمله إليها من الهدايا والتحف وإذا
هو بمقدار ثلث ين ألف دينار ،ثم رأيت ها ب عد ذلك و قد تزوج ب ها
ضمرة فقال الرش يد :لول أن ضمرة سبقني إلي ها لكان لي مع ها
شأن

من الشؤون.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

حكاية أحمد الدنف وحسن شومان
مع الدليلة المحتالة وبنتها زينب النصابة
وح كي أيضا' أي ها الملك ال سعيد أ نه كان في ز من هارون
الرش يد ر جل ي سمى أح مد الد نف وآ خر ي سمى ح سن
شومان وكا نا صاحبي م كر وح يل وله ما أفعال عجي بة
فبسبب ذلك خلعل الخليفة على أحمد الدنف خلعة وجعله
مقدم الميم نة ،وخلع على ح سن شومان خل عة مقدم
المي سرة ،وج عل ل كل منه ما جامك ية في كل ش هر ألف
دينار ،وكان ل كل وا حد منه ما أربعون رجل' من ت حت يده،

وكان مكتوبا' على أح مد الد نف درك البر فنزل أح مد الد نف
وم عه ح سن شومان والذ ين من ت حت أيديه ما را كبين
والم ير خالد الوالي ب صحبتهم والمنادي ينادي ح سبما
ر سم الخلي فة أ نه ل مقدم ببغداد في الميم نة إل المقدم
أح مد الد نف ،ول مقدم ببغداد في المي سرة إل ح سن
شومان وأنه ما م سموعا الكل مة واج با الحر مة وكان في
البلدة عجوز ت سمى الدليلة المحتالة ول ها ب نت ت سمى
زي نب الن صابة ف سمعتا المناداة بذلك فقالت زي نب لم ها
الدليلة :انظري يا أ مي هذا أح مد الد نف جاء من م صر
مطرودا' ول عب منا صف

في بغداد ،إلى أن تقرب ع ند

الخلي فة وب قي مقدم الميم نة وهذا الولد القرع ح سن
شومان مقدم الميسرة ،وله سماط في الغداء وسماط في
العشاء وله ما جوا مك ل كل وا حد منه ما ألف دينار في كل
ش هر ون حن معطلون في هذا الب يت ل مقام ل نا ول حر مة
ول يس ل نا من ي سأل ع نا وكان زوج الدليلة مقدم بغداد
سابقا' وكان له ع ند الخلي فة في كل ش هر ألف دينار فمات
عن بنت ين ب نت متزو جة ومع ها ولد ي سمى أح مد اللق يط،

وب نت عاز بة ت سمى زي نب الن صابة وكا نت الدليلة صاحبة
ح يل وخداع ومنا صف ،وكا نت تتح يل على الثعبان ح تى
تطلعه من وكره وكان إبليس يتعلم منها المكر وكان زوجها
براجا' عند الخليفة وكان له جامكية في كل شهر ألف دينار
وكان ير بي حمام البطا قة الذي ي سافر بالك تب والر سائل
وكان عند الخليفة كل طير لوقت حاجته أعز من واحد من
أولده ،فقالت بغداد ،وتكون ل

نا جامك

ية أبي

نا.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة السادسة والربعين بعد الستمائة

ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة

ال صفحة :
مؤلف ألف ليلة وليلة
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مؤلف ألف ليلة وليلة

ال صف
حة :
681

قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن عليا' ل ما طلع الديوان مع
عمه أحمد الدنف وصبيانه قبلوا الرض بين يدي الخليفة فالتفت
الخليفة فرأى شابا' ما في الرجال أشجع منه فسأل الرجال عنه
فقال أح مد الد نف :يا أم ير المؤمن ين هذا علي الزي بق الم صري
رئيس فتيان مصر وهو أول صبياني ،فلما رآه الخليفة حبه لكونه
رأى الشجا عة لئ حة ب ين عين يه تش هد له ل عل يه فقام علي
ور مى دماغ اليهودي ب ين يدي الخلي فة وقال له :عدوك م ثل هذا
يا أمير المؤمنين ،فقال له الخليفة دماغ من هذا? فقال له :دماغ
عذرة اليهودي فقال الخلي

فة :و

من قتله? فح

كى له علي

الم صري ما جرى من الول إلى ال خر .فقال الخلي فة :ما ظن نت
أ نك قتل ته ل نه كان ساحرا? فقال له :يا أم ير المؤمن ين قدر ني
ربي على قتله فأرسل الخليفة الوالي إلى القصر فرأى اليهودي
بل رأس فأخذوه في تابوت وأحضروه ب ين يدي الخلي فة ،فأ مر
بحر قه وإذا بق مر ب نت اليهودي أقبلت وقبلت الرض ب ين يدي
الخلي فة ،وأعلم ته بأن ها اب نة عذرة اليهودي وأن ها أ سلمت ،ثم
جددت إ سلمها ثانيا' ب ين يدي الخلي فة وقالت له :أ نت سياق

على الشاطر علي الزيبق المصري أن يتزوجني ووكلت الخليفة
في زواج ها بعلي ،فو هب الخلي فة لعلي الم صري ق صر اليهودي
ب ما ف يه وقال له :ت من علي فقال :تمن يت عل يك أن أ قف على
بساطك وآكل من سماطك ،فقال الخليفة :أرسل إليهم ليجيئوا
من م صر ،ثم قال الخلي فة :يا علي هل لك قا عة? قال :ل فقال
ح سن شومان :قد وه بت له قاع تي ب ما في ها يا أم ير المؤمن ين
فقال الخلي فة :قاع تك لك يا ح سن ،وأ مر الخازندار أن يع طي
لمعمار عشرة آلف دينار ليب ني له قا عة بأر بع لواو ين وأربع ين
مخدعا' لصبيانه ،وقال الخليفة :يا علي هل بقي لك حاجة فآمر
لك بقضائ ها? فقال :يا ملك الزمان أن تكون سياقا' على الدليلة
المحتالة أن تزوج ني بنت ها زي نب وتأ خذ بدلة ب نت اليهودي
وأمتعت ها في مهر ها ،فقبلت دليلة سياق الخلي فة وأخذت
ال صينية والبدلة والق صبة وال سلسل الذ هب وك تب كتاب ها عل يه
وكتبوا أيضا' كتاب ب نت ال سقطي والجار ية وق مر ب نت اليهودي
عل يه ،ور تب له الخلي فة جامك ية ،وج عل له سماطا' في الغذاء
و سماطا' في العشاء وجار ية وعلو فة وم سموحا' وشرع علي
الم صري في الفرح ح تى ك مل مدة ثلث ين يوما' ثم إن علي

المصري أرسل إلى صبيانه بمصر كتابا' يذكر لهم فيه ما حصل له
من الكرام ع ند الخلي فة وقال ل هم في المكتوب :ل بد من
حضور كم ل جل أن تح صلوا الفرح ل ني تزو جت بأر بع بنات ،فب عد
مدة ي سيرة ح ضر صبيانه الربعون وح صلوا الفرح فوطن هم في
القا عة وأكرم هم غا ية الكرام ثم أعرض هم على الخلي فة فخلع
عليهم وجلت المواشط زينب بالبدلة على علي الم صري ود خل
علي ها فوجد ها درة ما ثق بت ومهرة لغيره ما رك بت وبعد ها د خل
على الثلث بنات فوجد هن كاملت الح سن والجمال ،ثم ب عد
ذلك ات فق أن عليا' الم صري سهر عند الخلي فة ليلة من الليالي،
فقال له الخلي فة :مرادي يا علي أن تح كي لي جم يع ما جرى
لك من الول إلى الخر ،فحكى له جميع ما جرى له من الدليلة
المحتالة وزي نب الن صابة وزر يق ال سماك ،فأ مر الخلي فة بكتا بة
ذلك وأن يجعلوه في خزا نة الملك ويكتبوا جم يع ما و قع له
وجعلوه من جملة السير لمة خير البشر صلى ال عليه وسلم،
ثم قعدوا في أر غد ع يش وأهنأه إلى أن أتا هم هادم اللذات
ومفرق الجماعات وال سبحانه وتعالى أعلم.

حكاية زواج الملك بدر باسم بن شهرمان
ببنت الملك السمندل

ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة

ال صفحة :
مؤلف ألف ليلة وليلة
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قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن بدر با سم ل ما ر شت أ مه
عل يه الماء صار بشرا' ك ما كان ،فل ما رأ ته على صورته ال صلية
قا مت إل يه واعتنق ته فب كى بكاء شديدا' ،وكذلك خاله صالح
وجد ته فرا شة وبنات ع مه و صاروا يقبلون يد يه ورجل يه ثم إن
جلنار أرسلت خلف الشيخ عبد ال وشكرته على فعله الجميل
مع ابنها وزوجته بالجارية التي أرسلها إليها بأخبار ولدها ودخل

ب ها ثم جعل ته ملك تلك المدي نة ،وأحضرت ما ب قي من أ هل
المدي نة من الم سلمين وبايعت هم للش يخ ع بد ال وعاهدت هم
وحلفت هم أن يكونوا في طاع ته وخدم ته فقالوا سمعا' وطا عة ثم
إن هم وعدوا الش يخ ع بد ال و ساروا إلى مدينت هم فل ما دخلوا
ق صرهم تلقها هم أ هل مدينت هم بالبشائر والفرح وزينوا المدي نة
ثل ثة أيام لشدة فرح هم بملك هم بدر با سم وفرحوا فرحا' شديدا
ثم ب عد ذلك قال الملك بدر با سم ل مه :يا أ مي ما ب قي إل أن
أتزوج ويجتمع شملنا ببعضنا أجمعين ،ثم أرسلت في الحال من
يأتي ها بالملك ال سمندل فأحضروه ب ين يدي ها ثم أر سلت إلى بدر
باسم فلما جاء بدر باسم أعلمته بمجيء السمندل فدخل عليه
فلما رآه الملك السمندل مقبل' قام له وسلم عليه ورحب به ،ثم
إن الملك بدر با سم خ طب م نه ابن ته جوهرة فقال له :هي في
خدم تك وجاري تك وب ين يد يك فع ند ذلك أحضروا القضاة والشهود
وكتبوا كتاب الملك بدر با سم ا بن المل كة جلنار البحر ية على
المل كة جوهرة ب نت الملك ال سمندل وأ هل المدي نة زينو ها
وأطلقوا البشائر وأطلقوا كل من في الحبوس ،وك سى الملك
الرا

مل واليتام وخلع على أرباب الدولة والمراء والكابر،

ثم

أقاموا الفرح العظ يم وعملوا الولئم وأقاموا في الفراح م ساء
و صباحا' مدة عشرة أيام وأدخلو ها على الملك بدر با سم بت سع
خلع ثم خلع الملك بدر با سم على الملك ال سمندل ورده إلى
بلده وأهله وأقار به ولم يزالوا في ألذ ع يش وأه نأ أيام يأكلون
ويشربون وتنعمون إلى أن أتا هم هادم اللذات ومفرق الجماعات
وهذا آخر حكايتهم رحمة ال عليهم أجميعن.

حكاية سيف الملوك وبديعة الجمال
وم ما يح كى أ نه كان في قد يم الزمان و سالف الع صر
والوان ملك من ملوك العجم اسمه محمد بن سبائك وكان
يح كم بلد خرا سان وكان في كل عام يغزو بلد الكفار في
الهند والسند والصين والبلد التي وراء النهر وغير ذلك من
ل شجاعا' كريما' جوادا' ،وكان
الع جم وغير ها وكان ملكا' عاد '
ذلك الملك ي

حب المنادمات والروايات والشعار والخبار

والحكايات وأ سمار و سير المتقدم ين وكان كل من يح فظ
حكاية غريبة ويحكيها له ينعم عليه ،وقيل :إنه إذا أتاه رجل
غر يب ب سمر غر يب وتكلم ب ين يد يه وا ستحسنه وأعج به

كل مه يخلع عل يه خل عة سنية ويعط يه ألف دينار ويرك به
فر سا' م سرجا' ملجما' ،ويك سوه من فوق إلى أ سفل
ويعط يه عطا يا عظي مة فيأخذ ها الر جل وين صرف إلى حال
سبيله ،فاتفق أنه أتاه رجل كبير بسمر غريب فتحدث بين
يد يه فا ستحسنه وأعج به كل مه ،فأ مر له بجائزة سنية
ومن جملتها ألف دينار خراسانية وفرس بعدة كاملة ثم بعد
ذلك شا عت الخبار عن هذا الملك العظ يم في جم يع
البلدان ف سمع به ر جل يقال له التا جر ح سن وكان كريما
جوادا' عالما' شاعرا' فاضل' وكان ع

ند ذلك الملك وزيرا

ح سودا' محضره سيء ل ي حب الناس جميعا' ل غنيا' ول
فقيرا' ،وكان كل

ما ورد على ذلك الملك أحدا' أعطاه شيئا

يح سده ويقول إن هذا ال مر يف ني المال ويخرب الديار ،وإن
الملك دأ به هذا ال مر ولم ي كن ذلك الكلم إل ح سدا' وبغضا
من ذلك الوزير ،ثم إن الملك سمع بخبر التاجر فأرسل إليه
وأحضره.

ألف ليلة وليلة

ألف ليلة وليلة

ال صفحة :
مؤلف ألف ليلة وليلة
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فقال له تاج الملوك لو طل بت رو حي ما منعت ها ع نك ل ما فعلت
من الجم يل فقال سيف الملوك أر يد أن تزوج دولة خاتون بأ خي
ساعد ح تى ن صير كل نا غلما نك فقال تاج الملوك سمعا' وطا عة
ثم إنه جمع أكابر دولته ثاني وعقد عقد ابنته خاتون على ساعد
ول ما خل صوا من ك تب الكتاب نثروا الذ هب والف ضة وأ مر أن يزينوا
المدينة ،ثم أقاموا الفرح ودخل سيف الملوك على بديعة الجمال
ود خل ساعد على دولة خاتون في ليلة واحدة ولم يزل سيف
الملوك يخ تل ببدي عة الجمال أربع ين يوما' فقالت له في ب عض
اليام يا ا بن الملك هل في قل بك ح سرة على ش يء ،فقال
سيف الملوك حاشى ل قد قضيت حاجتي وما بقي في قلبي
ح سرة أبدا' ول كن ق صدي الجتماع بأ بي وأ مي بأرض م صر وان ظر

هل ه ما ط يبين أم ل فأمرت جما عة من خدم ها أن يو صلوه هو
و ساعد إلى أرض م صر ،فو صلوها واجت مع سيف الملوك بأب يه
ل منه ما ودع
وأ مه وكذلك ساعد وقعدا عند هم جم عة ثم إن ك '
أباه وأ مه و سارا إلى مدي نة سردنيب و صارا كل ما اشتا قا إلى
أهلهما يروحان ويرجعان وعاش سيف الملوك هو وبديعة الجمال
في أط يب ع يش وأهنأه وكذا ساعد مع دولة خاتون إلى أن
أتا هم هادم اللذات ومفرق الجماعات ف سبحان ال حي الذي ل
يموت و قد خلق الخلق وق ضى علي هم بالموت و هو أول بل ابتداء
وآخر بل انتهاء.

حكاية حسن الصائغ البصري
وم ما يح كى أيضا' أ نه كان في قد يم الزمان و سالف الع صر
والوان ر جل تا جر من التجار مق يم بأرض الب صرة وكان ذلك
التا

جر له ولدان ذكران وكان عنده مال كث

ير فقدر ال

السميع العليم أن التاجر توفي إلى رحمة ال تعالى وترك
تلك الموال فأ خذ ولداه

في تجهيزه ودف نه .وب عد ذلك

اقت سما الموال بينه ما بال سوية وأ خذ كل وا حد منه ما

ق سمة وفت حا له ما دكاك ين أحده ما نحاس والثا ني صائغ
فبين ما ال صائغ جالس في دكا نه يوما' من اليام إذا بر جل
أعج مي ما شي في ال سوق ب ين الناس إلى أن مر على
دكان الولد ال صائغ فن ظر إلى صنعته وتأمل ها بمعرف ته
فأعجب ته وكان ا سم ال صائغ ح سنا' ف هز العج مي رأ سه
وقال وال إنك صائغ مليح وصار ينظر إلى صناعته وهو ينظر
إلى كتاب عت يق كان بيده والناس مشغول ين بح سنه
وجماله واعتداله ،فل ما كان و قت الع صر خلت الدكاك ين من
الناس ،فع ند ذلك أق بل الر جل العج مي عل يه وقال له يا
ولدي أ نت شاب مل يح وأ نا ما لي ولد و قد عر فت صنعة ما
في الدن يا أح سن من ها و قد سألني خلق كث ير من الناس
في شأن تعليم ها ف ما رضيت أن أعلم ها أحدا' من هم ،ول كن
قد سمحت نفسي أعلمك إياها وأجعلك ولدي واجلع بينك
وب ين الف قر حجابا' وت ستريح من هذه ال صنعة والت عب في
المطر قة والف حم والنار فقال له ح سن يا سيدي وم تى
تعلمني ،فقال له في غد آتيك وأصنع لك من النحاس ذهبا
خال صا' بحضر تك ففرح ح سن وودع العج مي و سار إلى

والد ته فد خل و سلم علي ها وأ كل مع ها و هو مدهوش بل
و عي ول ع قل فقالت أ مه ما بالك يا ولدي إحذر أن ت سمع
كلم الناس خ صوصا' العا جم فل تطاوع هم في ش يء فإن
هؤلء غشاشون يعلمون
الناس ويأخذون أموال
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صنعة الكيمياء وين صبون على
هم ويأكلون

ها بالبا
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فلما فرغت من شعرها سمعت ولدها حسن ينادي على الباب
يا أماه أن اليام قد سمحت بجمع الشمل ،فلما سمعت كلمه
عرف ته فجاءت إلى الباب و هي ما ب ين م صدقة ومكذ بة ،فل ما
فت حت الباب رأت ولد ها واقفا' هو وزوج ته وأولده م عه ف صاحت
من شدة الفرح ووقعت في الرض مغشيا' عليها فما زال حسن

يلطف ها ح تى أفا قت وعانق ته ،ثم ب كت وب عد ذلك نادت غلما نه
و عبيده وأمرت هم أن يدخلوا جم يع ما م عه في الدار فأدخلوا
الحمال في الدار ثم دخلت زوج ته وأولده فقا مت ل ها أ مه
وعانقت ها وقبلت رأ سها وقبلت قدمي ها وقالت ل ها :يا ب نت الملك
ال كبر أن ك نت أخطأت في ح قك ف ها أ نا ا ستغفر ال العظ يم ثم
التف تت إلى ابن ها وقالت له :يا ولدي ما سبب هذه الغي بة
الطويلة.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة السابعة والثمانين بعد السبعمائة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن أم حسنا' لما قالت له
ما هذه الغي بة فأخبر ها بجم يع ما جرى له من أوله إلى
آخره ،فل ما سمعت كل مه صرخت صرخة عظي مة ،ووق عت
في الرض مغشيا' علي ها من ذ كر ما جرى لولد ها فلم يزل
يلطفها حتى أفاقت وقالت له يا ولدي وال لقد فرطت في
القض يب والطاق ية فلو ك نت احتف ظت عليه ما وأبقيته ما
لكنت ملكت الرض بطولها والعرض ولكن الحمد ل يا ولدي

على سلمتك أ نت وزوج تك وأولدك وباتوا في أه نا ليلة
ها.

وأطيب

فل ما أصبح الصباح غير ما عليه من الثياب ولبس بدلة من
أح سن القماش ثم خرج إلى ال سوق و صار يشتري العب يد
والجواري والقماش والش يء النف يس من الحلي والحلل
والفراش و من الوا ني المثم نة ال تي ل يو جد مثل ها إل ع ند
الملوك ،ثم اشترى الدور والب ساتين والعقارات وغ ير ذلك
وأقام هو وأولده وزوج ته ووالد ته في أ كل وشرب ولذة ولم
يزالوا في أر غد ع يش وأهناه ح تى أتا هم هازم اللذات
ومفراق الجماعات ف

سبحان ذي الملك والملكوت و

هو

الحي الباقي الذي ل يموت.

حكاية مسرور التاجر مع معشوقته زين المواصف
وم ما يح كى أ نه كان في قد يم الزمان و سالف الع صر
والوان ر جل تا جر ا سمه م سرور وكان ذلك الر جل من
أح سن أ هل زما نه كث ير المال مر فه الحال ولك نه كان ي حب
النزهة في الرياض والبساتين ويتلهى بهوى النساء الملح

فات فق إ نه كان نائما' في ليلة من الليالي فرأى في نو مه
أ نه في رو ضة من أح سن الرياض وفي ها أر بع طيور من
جملته ما حما مة بيضاء م ثل الف ضة المجل ية فأعجب ته تلك
الحمامة وصار في قلبه منها وجد عظيم وبعد ذلك رأى أنه
نزل عل يه طائر عظ يم خ طف تلك الحما مة من يده فع ظم
ذلك عل يه ،ثم ب عد ذلك انت به من نو مه فلم ي جد الحما مة
ف صار يعالج أشوا قه إلى ال صباح فقال في نف سه ل بد أن
أروح اليوم إلى

من يف

سر لي هذه المنام.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد السبعمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن م سرور التا جر ل ما
انتبه من نومه صار يعالج أشواقه إلى الصباح وقال ل بد أن
أروح اليوم إلى من يف سر لي هذا المنام ،فقام يم شي
إلى أن ب عد عن منزله فلم ي جد من يف سر له هذا المنام،
ثم بعد ذلك طلب الرجوع إلى منزله فبينما هو في الطريق
إذا خ طر بباله أن ي مر على دار من دور التجار وكا نت تلك

الدار لبعض الغنياء فلما وصل إليها وإذا به يسمع بها صوت
أنين من كبد حزين وهو ينشد هذه البيات:
نسيم الصبا
هبت لنا من
رسومها
وقفت بأطـلل
دوارس سـائل

معطرة يشفي
العليل
شميمهـا
وليس يجيب
الدمع إل
رميمها

فقلت نسيم
الريح بال
خـبـري
وأحظى بظبي وأجفانه الوسنا
مال بي لين قده ضناني سقيمها
فلما سمع مسرور ذلك الصوت نظر في داخل البيت فرأى
هل الدار هذي
قد يعود نعيمها

رو ضة من أح سن الرياض في باطن ها ستر من ديباج أح مر
مكلل بالدر والجوهر وعليه من وراء ال ستر أربع جوار بين هن
صبية دون الخما سية وفوق الرباع ية كأن ها البدر المن ير
والق مر الم ستدير بعين ين كحيلت ين وحا جبين مقرن ين و فم
كأنه خاتم سليمان وشفتين وأسنان كالدر والمرجان وهي
تسلب العقول بحسنها وجمالها وقدها واعتدالها فلما رآها
مسرور دخل الدار وبالغ في الدخول حتى وصل إلى الستر
فرف عت رأ سها إل يه ونظر ته فع ند ذلك سلم علي ها فردت

عل

يه ال
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قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن ز ين الموا صف ل ما دخلت
دارها أتت لها أختها بالفراش وفرشت لها وألبستها أفخر الثياب
كل ذلك جرى ومسرور لم يعلم بقدومها بل كل في ه م† شديد
وحزن ما عل يه مز يد ،ثم جل ست ز ين الموا صف تتحدث مع
جواريها الذين تخلفن عن السفر معها وذكرت لهن جميع ما وقع
ل ها من الول إلى ال خر ،ثم أن ها التف تت إلى هبوب وأعطت ها
درا هم وأمرت ها أن تذ هب وتأ تي ل ها بش يء تأكله هي وجواري ها

فذهبت وأتت بالذي طلبته من الكل والشرب فلما انتهى أكلهن
وشرب هن أمرت هبوب أن تم ضي إلى م سرور وتن ظر أ ين هو
وتشا هد ما هو ف يه من الحوال وكان م سرور ل ي قر له قرار ول
يمك نه ا صطبار فل ما زاد عل يه الو جد والغرام قام وم شى إلى
زقاق ز ين الموا صف ف شم م نه الروائح الزك ية فهاج ل به وفاق
صدره وقل به وتضرر غرا مه وزاد هيا مه وإذا بهبوب متوجهة‡ إلى
قضاء حا جة فرآ ها و هي مقبلة من صدر الزقاق ،فل ما رآ ها فرح
فرحا' شديدا' فل ما رأ ته هبوب أ تت إل يه و سملت عل يه وبشر ته
بقدوم سيدتها ز ين الموا صف وقالت ل ها :أن ها أر سلتني في
طل بك إلي ها ففرح فرحا' شديدا' ما عل يه من مز يد ثم أخذ ته
ورج عت به إلي ها فل ما رأ ته ز ين الموا صف نزلت له من فوق
سريرها وقبل ته وعانق ته وعانق ها ولم يزل يقبلن بعضه ما
ل من شدة المح بة
ويتعانقان ح تى غ شي عليه ما زمنا' طوي '
والفراق.
فلما أفاقا من غشيتهما أمرت جاريتها هبوب بإحضار قلة مملوءة
من شراب ال سكر وقلة مملوءة من شراب الليمون فأحضرت ل ها
الجار ية جم يع ما طلب ته ،ثم أكلوا وشربوا و ما زالوا كذلك إلى أن

أقبل الليل فصاروا يذكرون الذي جرى لهم من أوله إلى أخره ثم
أنها أخبرته بإسلمها ففرح وأسلم هو أيضا' وكذلك جواريها وتابوا
إلى ال تعالى فل ما أ صبح ال صباح أمرت بإحضار القا ضي
والشهود وأ خبرتهم أن ها عاز بة و قد و فت العدة ومراد ها الزواج
بمسرور فكتبوا كتابها وصاروا في ألذ عيش ،هذا ما كان من أمر
ز

ين الموا

صف.

وأ ما ما كان من أ مر زوج ها اليهودي ،فإ نه ح ين أطل قه أ هل
المدي نة من ال سجن سافر من ها متوجها' إلى بلده ،ولم يزل
م سافرا' ح تى صار بي نه وب ين المدي نة ال تي في ها ز ين الموا صف
ثل ثة أيا م† فأ خبرت بذلك ز ين الموا صف فد عت بجارتي ها هبوب
وقالت ل ها :ا مض إلى م قبرة اليهودي واحفري قبرا' وض عي عل يه
الرياح ين ور شي عل يه الماء وأن جاء اليهودي و سألك ع ني
فقولي له أن سيدتي ماتت من قهرها عليك ومضى لموتها مدة
عشر ين يو ما فأن قال أري ني قبر ها فخذ يه إلى ال قبر وتحيلي
دف نه ف يه بالحياة ،فقالت سمعا' وطاعة' ثم أن هم رفعوا الفراش
وأدخلوه في مخدع وم ضت إلى ب يت م سرور فقعدوا في أ كل
وشرب ولم يزال كذلك ح تى م ضت الثل ثة أيا م† ،هذا ما كان من

هم.

أمر

وأ ما ما كان من أ مر زوج ها فإ نه ل ما أق بل من ال سفر دق الباب
فقالت هبوب :من بالباب? فقال :سيدك ففت حت له الباب فرأى
دموع ها تجري على خدي ها فقال ل ها :ما يبك يك? وأ ين سيدتك?
فقالت له :إن سيدتي ما تت ب سبب قهر ها عل يك ،فل ما سمع
من ها ذلك الكلم تح ير في أمره وب كى بكا 'ء شديدا' ح تى خر
مغشيا' عليه فلما غشي عليه أسرعت هبوب بجره ووضعته في
ال قبر و هو بالحياة ولك نه مدهوش ثم سدت عل يه ورج عت إلى
سيدتها وأعلمتها بهذا الخبر ففرحت بذلك فرحا' شديدا' وأنشدت
هذين البيتين:
الدهر أقسـم ل حنثت يمينك يا
زمان فـكـفـر
يزال مـكـدري
فانهض إلى
مات العزول ومن
داعي السرور
هويت مواصلي
وشمر
ثم أن ها أقاموا مع بعض هم على ال كل والشرب والل هو
والل
ومم

عب إلى أن أتا

هم هازم اللذات ومفرق الجماعات
يت البن

ين والبنات.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

حكاية علي نور الدين مع مريم الزنارية
وفي الليلة الخامسة عشرة بعد الثمانمائة
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ففرح القوم بي وزاد فرحهم ولم يزالوا في فرح† سرور† ،وأنا أغني
ساعة† والجارية ساعة إلى أن جئنا إلى بعض السواحل فرست
السفينة هناك وصعد كل من فيها وصعدت أنا أيضا' وكنت سكرانا
فعدت أبول فغلب ني النوم فن مت ورج عت الركاب إلى ال سفينة
وانحدرت ب هم ولم يعلموا بي لن هم كانوا سكارى وك نت دف عت

النفقة إلى الجارية ولم يبق معي شيء‡ ووصلوا إلى البصرة ولم
انتبه إل من حر الشمس فقمت من ذلك المكان فما رأيت أحدا
ونسيت أن اسأل الهاش مي عن اسمه وأين داره بالبصرة وبأي
شيء† يعرف وبق يت حيرانا' وكأن ما ك نت ف يه من الفرح بلقاء
الجار ية منام ولم أزل متحيرا' ح تى اجتازت بي ومك ثت م عي
فقلت في ها ودخلت الب صرة و ما أعرف ب ها أحدا' ول أعرف ب يت
الهاش

مي فجئت إلى بقال وأخذت م

نه دواة' وور

قة.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة والثمانين بعد الثمانمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن البغدادي صاحب
الجار ية ل ما د خل الب صرة صار حيران و هو ل يعرف أحدا' ول
يعرف دار الهاش مي قال :فجئت إلى بقال وأخذت م نه دواة
وورقة' وقعدت أك تب فا ستحسن خ طي ورأى ثو بي دن سا
ف سألني عن أمري فأ خبرته أ ني غري ب‡ فقير‡ فقال :أتق يم
عندي ولك في كل يوم نصف درهم وأكلك وكسوتك وتضبط
لي ح ساب دكا ني? فقلت :ن عم ،وأق مت عنده وضب طت

أمره ودبرت له دخله وخرجه فلما كان بعد شهر رأى الرجل
دخله زائدا' وخر جه ناق صا' فشكر ني على ذلك ثم أ نه ج عل
لي

في

كل يوم درهما' إلى أن حال الحول فدعا ني أن

أتزوج ابنته ويشاركني في الدكان فأجبته إلى ذلك ودخلت
بزوج تي ولز مت الدكان إل أ ني منك سر الخا طر والقلب
ظا هر الحزن فمك ثت على تلك الحالة مدة سنتين فبين ما
أ نا في الدكان وإذا بجماعة† مع هم طعا م‡ وشرا ب‡ ف سألت
البقال عن القضية فقال :هذا يوم المتنعمين يخرج فيه أهل
الطرب واللعب والفتيان من ذوي النعمة إلى شاطئ البحر
يأكلون ويشربون ب ين الشجار على ن هر اليلة فدعت ني
نف سي إلى الفر جة على هذا ال مر وقلت في نف سي:
لعلي إذ شاهدت هؤلء الناس اجت مع ب من أ حب فقلت
للبقال :إ

ني أر

يد ذلك.

فقال :شأ نك والخروج مع هم ثم ج هز لي طعاما' وشرابا
و سرت ح تى و صلت إلى ن هر اليلة ،فإذا الناس ين صرفون
فأردت النصراف معهم وإذا برئيس السفينة التي كان فيها
الهاشمي والجارية بعينها وهو سائر في نهر اليلة فصحت

عليهم فعرفني هو ومن معه وأخذوني عندهم وقالوا لي:
هل أنت حي‡ وعانقوني وسألوني عن قصتي فأخبرتهم بها
فقالوا :إ نا ظن نا أ نه قوي عل يك ال سكر ،وغر قت في الماء
ف سألتهم عن حال الجار ية فقالوا :إن ها ل ما عل مت بفقدك
مز قت ثياب ها وأحر قت العود وأقا مت على الل طم والنح يب
فلما رجعنا مع الهاشمي إلى البصرة قلنا لها :اتركي هذا
البكاء والحزن فقالت :أنا ألبس السواد وأجعل لي قبرا' في
جا نب هذه الدار فأق يم ع ند ذلك ال قبر وأتوب عن الغناء
فمكنا ها من ذلك و هي في تلك الحالة إلى الن ثم
أخذو

هم.

ني مع

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة التاسعة والثمانين بعد الثمانمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد ،أن البغدادي قال:
فأخذو ني مع هم فل ما و صلت إلى الدار رأيت ها على تلك
الحالة فلما رأتني شهقت شهقة' عظيمة' حتى ظننتها أنها
ما

تت فاعتنقت

ها عناقا' طويل.

ثم قال لي الهاشمي :خذها فقلت :نعم ولكن أعتقها كما
وعدت ني وزوج ني ب ها فف عل ذلك ود فع إلي نا أمتعة' نفي سة
وثيابا' كثيرة' وفرشا' وخم سمائة دينار† ،وقال :هذا مقدار ما
أردت إعطائه لك ما في كل شهر† ،ول كن بشرط المناد مة
وسماع الجارية ثم أخلى لنا دار وأمر بأن ينقل إليها جميع
ما نحتاج إليه فلما توجهت إلى تلك الدار وجدتها قد غمرت
بالفرش والقماش وحملت إلي ها الجار ية ثم أن ني جئت إلى
البقال وأخبرته بجميع ما حصل لي وسألته أن يجعلني في
حل† من طلق ابنته من غير ذن ب† ودفعت إلي ها ما يلزم ني
وأق مت مع الهاش مي على ذلك سنتين و صرت صاحب
نعمة† عظيمة† وعادت لي حال تي ال تي ك نت في ها أ نا
والجار ية في بغداد و قد فرج ال الكر يم ع نا وأ سبغ جز يل
النعم علينا وجعل مآل صبرنا إلى الظفر بالمراد فلله الحمد
في المبدأ والمعاد ،وال أعلم.

حكاية ورد خان بن الملك جليعاد
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الن صح و سبب ذلك كله ملع بة هؤلء الن ساء وخداع هن إياي،
وزخر فة كلم هن وباطل هن لي وقبولي لذلك ل ني ك نت أ ظن أن
كلم هن ن صح‡ ب سبب عذوب ته ولي نه فإذا هو سم‡ قاتل‡ والن قد
تقرر عندي أن هن يردن لي الهلك والتلف ف قد ا ستحقين العقو بة
والجزاء م ني ل كن على ج هة العدل ح تى أجعل هن عبرة ل من
اعتبر فما الرأي السديد في أهلكهن فأجابه الوزير ابن شماس
ل الذ نب ل يس
قائل' أي ها الملك العظ يم الشأن إن ني قلت لك أو '
مخت صا' بالن ساء وحد هن بل هو مشترك بين هن وب ين الرجال
الذ ين يطيعون هن ل كن الن ساء ي ستوحين الجزاء على كل حال
لمر ين الول تن فذ قولك لكو نك الملك الع ظم والثا ني

لتجا سرهن عل يك وخداع هن لك ودخول هن في ما بين هن وحال
ي صلحن للتكلم ف يه ف هن أح ق‡ بالهلك ول كن كفا هن ما هو نازل
بهن ومن الن اجعلهن بمنزلة الخدم والمر إليك في ذلك غيره.
ثم أن بعض الوزراء أشار على الملك بما قاله ابن شماس وبعض
الوزراء تقدم إلى الملك و

سجد له وقال أدام ال أيام الملك إن

كان ل بد أن تف عل ب هن فعلة لهلك هن فاف عل ما أقوله لك فقال
الملك ما الذي تقوله لي فقال له أن تأ مر إحدى محاظ يك بأن
تأ خذ الن ساء الل تي خدع نك وتدخل هن الب يت الذي ح صل ف يه
قتل الوزراء والحكماء وتسجنهن هناك وتأمر أن يعطى لهن قليل
من الطعام والشراب بقدر ما يمسك أبدانهن ول يؤذن إليهن في
الخروج من ذلك المو ضع أ صل' و كل من ما تت بنف سها تب قى
بين هن على حال ها إلى أن يم تن عن آخر هن وهذا أ قل جزائ هن
لن هن كن سببا' لهذه الفت نة العظي مة بل وا صل جم يع البل يا
والفتن التي وقعت في هذا الزمان وصدق عليهن قول القائل إن
من حفر بئرا' لخيه وقع فيها وما طالت سلمته فقبل الملك رأيه
وف عل ك ما قال له وأر سل خلف أر بع محظيات جبارات و سلم
إلي هن الن ساء وأمر هن أن يدخلن في م حل القتلى وي سجنهن

ف يه وأجرى ل هن طعاما' نيئا' قليل' وشرابا' قليل' فكان من أمر هن
أن هن حزن حزنا' عظيما' وند من على ما فرط من هن وتأ سفن
تأسفا' كثيرا' وأعطاهن ال جزاهن في الدنيا من الخزي وأعدلهن
العذاب في الخرة ولم يزلن في ذلك المو ضع المظلم المن تن
الرائحة وفي كل يوم تموت ناس منهن حتى هلكن عن آخرهن
وشاع خبر هذه الواقعة في جميع البلد والقطار وهذا ما انتهى
إل يه أ مر الملك ووزرائه ورعي ته والح مد ل مف ني ال مم ومح يي
الرمم المستحق للتجليل والعظام والتقديس على الدوام.

حكاية أبي قير وأبي صير
وم ما يح كى أيضا' :أن رجل ين كا نا في مدي نة ال سكندرية
وكان أحده ما صباغا' وا سمه أ بو ق ير وكان الثا ني مزينا
وا سمه أ بو صير وكا نا جار ين لبعضه ما في ال سوق وكان
المزين في جانب دكان الصباغ نصابا' كذابا' صاحب شر قوي
كأن ما صدغه منحو ت‡ من الجلموت أو مشت ق‡ من عت بة
كنيسة اليهود ل يستحي من عيبة يفعلها بين الناس وكان
من عاد ته أ نه إذا أعطاه أحد‡ قماشا' ل صبغه يطلب م نه

ل ويوهمه أنه يشتري به أجزاء' ليصبغ بها ،فيعطيه
الكراء أو '
الكراء مقدما' فإذا أخذه م نه ي صرفه على أكل† وشر ب.
ثم يبيع القماش الذي أخذه بعد ذهاب صاحبه ويصرف ثمنه
في ال كل والشرب وغ ير ذلك ول يأ كل إل طيبا' من أف خر
المأكول ول يشرب إل من أجود ما يذ هب العقول فإذا أتاه
صاحب القماش يقول له في غد† تج يء لي من ق بل طلوع
الش مس فتل قى حاج تك مغبونة' فيروح صاحب الحا جة
ويقول في نفسه يوم من يوم† قريب ثم يأتيه في ثاني يوم
على الميعاد فيقول له تعال في غد† فأ ني أ مس ما ك نت
فاضيا' ل نه كان عندي ضيوف فق مت بواجب هم ح تى راحوا
و في غد† ق بل الش مس تعال خذ قما شك م صبوغا' فيروح
ويأت يه في ثالث يوم فيقول له أ ني ك نت أ مس معذورا' لن
زوج تي ولدت بالل يل وطول النهار وأ نا أق ضي م صالح ول كن
في غد من كل بد تعال خذ حاج تك م صبوغة فيأ تي له
على الميعاد فيطلع له بحيلة† أخرى من ح يث كان ويحلف
له.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة والعشرين بعد التسعمائة
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حكاية عبد ال البري مع عبد ال البحري
وم ما يح كى أيضا' أ نه كان رجل‡ صياد‡ ا سمه ع بد ال وكان
كث ير العيال وله ت سعة أولد† وأم هم وكان فق ير جدا' ل يملك
إل الشب كة وكان يروح كل يو م† إلى الب حر لي صطاد فإذا
اصطاد قليل' يبيعه وينفقه على أولده بقدر ما رزقه ال وإن
اصطاد كثيرا' يطبخ طبخة' طيبة' ويأخذ فاكهة' ول يزال يصرف

حتى ل يبقى معه شيء‡ ويقول في نفسه :رزق غد† يأتي
غدا' فلما وضعت زوجته صاروا عشرة أشخا ص† وكان الرجل
في ذلك اليوم ل يملك شيئا' أبدا فقالت زوج ته :يا سيدي
انظر لي شيئا' أتقوت به فقال لها :ها أنا سارح‡ على بركة
ال تعالى إلى البحر في هذا اليوم على بخت هذا المولود
الجد

يد ح

تى نن

ظر

سعده.

فقالت له :توكل على ال فأخذ الشب كة وتو جه إلى البحر،
ثم أ نه ر مى الشب كة على ب خت ذلك الط فل ال صغير وقال:
اللهم أجعل رزقه يسيرا' غير عسير وكثيرا' وغير قليل وصبر
عليه

ما مدة'

سحبها فخر

جت ممتلئة' عفشا' ورمل

وحشيشا' ولم ير في ها شيئا' من ال سمك ل كثيرا' ول قليل
فرماها ثاني مرة† وصبر عليها ثم سحبها فلم ير فيها سمكا
فر مى ثالثا' ورابعا' وخام سا' فلم يطلع في ها سمكا' فانت قل
إلى مكان أ خر وج عل يطلب رز قه من ال ولم يزل على
هذه الحالة إلى آ خر النهار فلم ي صطد ول سمكة' صغيرة
فتعجب في نفسه وقال :هل هذا المولود خلقه ال تعالى
من غ ير رز ق† فهذا ل يكون أبدا' لن الذي شق الشداق

تك

فل ل

ها بالرزاق فال تعالى كري م ‡ رزا ق.

ثم أ نه ح مل الشب كة ور جع مك سور الخا طر وقل به مشغول
بعياله فأنه تركهم بغير أكل† ول سيما زوجته نفساء وما زال
يم شي و هو يقول في نف سه :ك يف الع مل وماذا أقول
للولد في هذه الليلة? ثم أ نه و صل قدام فرن خباز† فرأى
عل يه زحمة' وكان و قت غلء† و في تلك اليام ل يو جد ع ند
الناس من المؤونة إل القليل والناس يعرضون الفلوس على
الخباز وهو ل ينتبه لحد منهم من كثرة الزحام فوقف ينظر
وي شم رائ حة الع يش ال سخن ف صارت نف سه تشته يه من
الجوع فن ظر إل يه الخباز و صاح عل يه وقال :تعال يا صياد
فتقدم إليه وقال له أتريد عيشا? فسكت وقال له :تكلم ول
ت ستح ال كري م‡ أن لم يكن معك دراهم فأنا أعطيك وأصبر
عليك حتى يجيئك الخير فقال له :وال يا معلم أنا ما معي
دراهم ولكن أعطني عيشا' كفاية عيالي وأرهن عندك هذه
الشب كة إلى ال غد .فقال له الخباز :يا م سكين أن هذه
الشب كة دكا نك وباب رز قك فإذا رهنت ها بأي شيء† ت صطاد
فأ خبرني بالقدر الذي يكف يك? قال :بعشرة أن صاف فضة

ف فضة
فأعطاه خبرا' بعشرة أن صاف† ثم أعطاه عشرة أن صا †
وقال له :خذ هذه العشرة أن صاف وأط بخ لك ب ها طبخة
فيب قى عندك عشرون ن صف فضة† و في غد† هات لي ب ها
سمكا' وأن لم يح صل لك شيء‡ تعال خذ عي شك وعشرة
أن

صاف† وأ

نا أ

صبر عل

يك ح

تى يأت

يك الخ

ير.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة والثلثين بعد التسعمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الخباز قال لل صياد خذ
ما تحتاج إل يه وأ نا أ صبر عل يك ح تى يأت يك الخ ير وب عد ذلك
هات لي ب ما ا ستحقه عندك سمكا' فقال له ال صياد :آجرك
ال تعالى وجزاك ع ني كل خير† ثم أ خذ الع يش والعشرة
أن صاف ف ضة وراح م سرورا' واشترى ما تي سر ود خل على
زوج ته فرآ ها قاعدة' تأ خذ بخا طر الولد و هم يبكون من
الجوع وتقول ل هم :في هذا الو قت يأ تي أبو كم ب ما تأكلو نه
فل ما د خل علي هم حط ل هم الع يش فأكلوا وأ خبر زوج ته ب ما
ح

صل له ،فقالت له :ال كر

يم.

و في ثا ني يوم ح مل شبك ته وخرج من داره و هو يقول:
ا سألك يا رب أن ترزق ني في هذا اليوم ب ما يبيض وج هي
مع الخباز فلما وصل إلى البحر صار يطرح الشبكة فل يخرج
فيها سمكا' ولم يزل كذلك إلى أخر النهار فلم يحصل شيء
فر جع و هو في غ م† عظي م† وكان طر يق بي ته على فرن
الخباز ،فقال في نف سه :من أ ين أروح إلى داري ول كن
أ سرع خطاي ح تى ل يرا ني الخباز فل ما و صل إلى فرن
الخباز رأى زحمة' فأسرع في المشي من حيائه من الخباز
ح تى ل يراه وإذا بالخباز و قع ب صره عل يه ف صاح وقال له :يا
صياد تعال
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فقال له الملك :ح يث أن ال مر كذلك وأ نه ل يع يش عند نا ف قد
أذنت لك أن ترده إلى مكانه بعد الضيافة ثم أن الملك قال :هاتوا
ل لمر الملك
ل وألوانا' فأكل امتثا '
له الضيافة فأتوا له بسمك† أشكا '
ثم قال له الملك :ت من علي فقال ع بد ال البري :أتم نى عل يك
أن تعطيني جواهر فقال :خذوه إلى دار الجواهر ودعوه ينقي ما
يحتاج إليه فأخذه صاحبه إلى دار الجواهر ونقى على قدر ما أراد
ثم ر جع إلى مدين ته وأخرج له صرة' وقال له :خذ هذه أمانة
وأو صلها إلى قبر ال نبي صلى ال عل يه و سلم فأخذ ها و هو ل
يعلم ما فيها ثم خرج معه ليوصله إلى البر فرأى في طريقه غناء
وفرحا' و سماطا' ممدودا' من ال سمك والناس يأكلون ويغنون و هم
في فر ح† عظي م† فقال ع بد ال البري لع بد ال البحري :ما لهؤلء
الناس في فر ح† عظي م† هل عند هم عرس? فقال البحري :ل يس
عند هم عر س‡ وإن ما مات عند هم مي ت‡ فقال له :و هل أن تم إذا
مات عندكم ميت تفرحون له وتغنون وتأكلون? قال :ن عم وأنتم يا
أ هل البر ماذا تفعلون? قال البري :إذا مات عند نا م يت نحزن
عل يه ونب كي والن ساء يلط من وجوه هن ويشق قن جيوب هن حزنا

على من مات فحملق عبد ال البحري عينيه في عبد ال البري
وقال له :هات الما نة فأعطا ها له ثم أخر جه إلى البر وقال له:
قد قط عت صحبتك وودك فب عد هذا اليوم ل ترا ني ول أراك فقال
له :لماذا هذا الكلم? فقال له :ما أن تم يا أ هل البر أما نة ال.
فقال البري :ن عم قال :فك يف ل يهون علي كم أن ال يأ خذ أمان ته
بل تبكون عليها فكيف أعطيك أمانة النبي صلى ال عليه وسلم
وأن تم إذا أتا كم المولود تفرحون به مع أن ال ي ضع ف يه الروح
أمانة' فإذا أخذها كيف تصعب عليكم وتبكون وتحزنون فما لنا في
رزق كم حاجة' ثم تر كه وراح إلى البر ثم أن ع بد ال البري ل بس
حوائجه وأخذ جواهره وتوجه إلى الملك فتلقاه باشتياق† وفرح† به
وقال له :ك يف أ نت يا ن سيبي و ما سبب غيا بك ع ني هذه
المدة? فأ خبره بق صته و ما رآه

من العجائب

في الب حر.

فتع جب الملك من ذلك ثم أ خبره ب ما قاله ع بد ال البحري فقال
له :أ نت الذي أخطأت في أخبارك له بهذا ال خبر ثم أ نه ا ستمر
مدة' من الزمان وهو يروح إلى جانب البحر ويصيح على عبد ال
البحري فلم يرد عل يه ولم يأت إل يه فق طع ع بد ال البري الرجاء
م نه وأقام هو والملك ن سيبه وأهله ما في أ سر حال† وأح سن

أعمال† ح تى أتا هم هازم اللذات ومفرق الجماعات وماتوا جميعا
ف سبحان ال حي الذي ل يموت ذي الملك والملكوت و هو على
كل شيء† قدير† وبعباده لطيف‡ خبير.

من نوادر هارون الرشيد مع الشاب العماني
وم ما يح كى أيضا' أن الخلي فة هارون الرش يد أرق ذات ليلة
أرقا' شديدا' فا ستدعى م سرورا' فح ضر فقال له :ائت ني
بجعفر† ب سرعة† فم ضى وأحضره ،فل ما ح ضر و قف ب ين يد يه
قال له :يا جع فر قد اعترا ني في هذه الليلة أر ق‡ فم نع
عني النوم ول أعلم ما يزيله عني قال :يا أمير المؤمنين قد
قالت الحكماء :الن ظر إلى المرآة ودخول الحمام وا ستعمال
الغناء يز يل ال هم والف كر فقال :يا جع فر أ ني قد فعلت هذا
كله فلم يزل عني شيئا' وأنا أقسم بآبائي الطاهرين أن لم
تت سبب في ما يز يل ع ني ذلك لضر بن عن قك قال :يا أم ير
المؤمن ين هل تف عل ما أش ير به عل يك? قال الخلي فة :و ما
الذي تشير به علي? قال :أن تنزل بنا في زورق† وننحدر به
في ب حر الدجلة مع الماء إلى محل† ي سمى قرن ال صراط

لعل نا ن سمع أو نن ظر ما لم نن ظر فأ نه قد ق بل تفر يج ال هم
بواحد† من ثل ثة أمور وأن يرى الن سان ما لم ي كن رآه أو
ي سمع ما لم ي كن سمعه أو ي طأ أرضا' ما لم ي كن وطئ ها
فل عل ذلك يكون سببا' في زوال القلق ع نك يا أم ير
المؤمنين .فعند ذلك قام الرشيد من موضعه وصحبته جعفر
وأخوه الف ضل وأ بو ا سحق الند يم وأ بو نواس وأ بو دلف
سرور وال

وم

صياد.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الرابعة والربعين بعد التسعمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الخلي فة ل ما قام من
موض عه و صحبته جع فر وبا قي جماع ته دخلوا حجرة الثياب
ولبسوا كلهم ملبس التجار وتوجهوا إلى الدجلة ونزلوا في
زور ق† مزرك ش† بالذ هب وانحدروا مع الماء ح تى و صلوا إلى
المو ضع الذي يريدو نه ف سمعوا أ صواتا' جارية' تغ ني على
العود وتنشد هذه البيات:
قول‡ وقد

وقد غنى على

حضر
الـعـقـار

ألف ليلة وليلة
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ثم قال الخليفة :يا جعفر قال لبيك قال أحضر لي أبا الحسن قال
سمعا' وطاعة' ثم أحضره فلما حضر قبل الرض بين يدي الخليفة
وهو خائف‡ أن يكون طلبه بسبب خطأ وقع منه وهو عنده بمنزله
فقال الرش يد :يا عما ني قال له لب يك يا أم ير المؤمن ين خلد ال
نعمه عليك ،فقال له اكشف هذه الستارة ،وكان الخليفة أمرهم
أن يضعوا مال القال يم وي سلبوا عل يه ال ستارة ،فل ما ك شف

العماني الستارة عن اليوان اندهش عقله من كثرة المال فقال
الخلي فة يا أ با الح سن أهذا المال أك ثر أم الذي فا تك من قرص
التعو يذ فقال له بل هذا يا أم ير المؤمن ين أك ثر بأضعا ف† كثيرة.
قال الرش يد :أشهدوا يا من ح ضر أ ني وه بت هذا المال لهذا
الشاب ،فق بل الرض وا ستحى وب كى من شدة الفرح ب ين يدي
الرشيد ،فلما بكى جرى الدمع من عينيه على خده فرجع الدم
إلى محله فصار وجهه كالبدر ليلة تمامه ،فقال الخليفة ل آله إل
ل ب عد حال و هو با ق† ل يتغ ير ،ثم أ تى
ال سبحان من يغ ير حا '
بمرآة وأراه وج هه في ها فل ما رآه سجد شكرا' ل تعالى ،ثم أ مر
الخلي فة يح مل إل يه المال و سأله أ نه ل ينق طع ع نه ل جل
المناد مة ف صار يتردد إل يه إلى أن تو فى الخلي فة إلى رح مة ال
تعالى ،فسبحان الحي الذي ل يموت ذي الملك والملكوت.

حكاية إبراهيم بن الخصيب
مع جميلة بنت أبي الليث عامل البصرة
وم ما يح كى أيضا' أي ها الملك ال سعيد أن الخ صيب صاحب
م صر كان له ولد‡ ولم ي كن في زما نه أح سن م نه وكان من

خو فه عل يه ل يمك نه من الخروج إل ل صلة الجم عة ،ف مر
و هو خار ج‡ من صلة الجم عة على رجل‡ كبير‡ وعنده ك تب
كثيرة فنزل عن فر سه وق عد عنده وقلب الك تب وتأمل ها
فرأى في ها صورة امرأة† تكاد أن تن طق ولم ير أح سن من ها
على و

جه الرض ف

سلبت عقله وأذهلت ل

به.

فقال له :يا شيخ بغني هذه الصورة ،فقبل الرض بين يديه
ثم قال له يا سيدي بغ ير ث من فد فع له مائة دينار† وأ خذ
الكتاب الذي به ال صورة و صار ين ظر إلي ها ويب كي ليله ونهاره
وامت نع عن ال كل والشراب والمنام ،فقال في نف سه ،لو
سألت الكتبي عن صانع هذه الصورة من هو ربما أخبرني
فإن كانت صاحبتها في الحياة توصلت إليها وإن كانت صورة
مطلقة† تركت التولع بها ول أعذب نفسي بشيء† ل حقيقة
له.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الواحدة والخمسين بعد التسعمائة
قالت :بلغ ني أي ها الملك ال سعيد أن الشاب ل ما قال في

نفسه لو سألت الكتبي عن هذه الصورة ربما أخبرني فإن
كا نت صورة مطل قة تر كت التولع ب ها ل أعذب نف سي
بشيء† ل حقيقة له .فلما كان يوم الجمعة مر على الكتبي
فن هض إل يه قائما' فقال له يا عم أ خبرني من صنع هذه
ال صورة قال :يا سيدي صنعها ر جل من أ هل بغداد يقال له
أ بو القا سم ال صندلني في حارة† ت سمى حارة الكرح ول
من

أعلم

هي.

فقام الغلم من عنده ولم يعلم أحدا' من أ هل مملك ته ،ثم
صلى الجم عة وعاد إلى الب يت فتناول جرابا' ومله من
الجوا هر والذ هب وقي مة الجوا هر ثمانون ألف دينار† ،ثم صبر
إلى ال صباح وخرج ولم يعلم به أحد‡ ول حق قافلة' فرأى بدويا
فقال له يا عم كم بي ني وب ين بغداد فقال له يا ولدي أ ين
أ نت وأ ين بغداد إن بي نك وبين ها م سيرة شهر ين فقال له يا
عم إن أو صلتني إلى بغداد أعط يك مائة دينار† وهذه الفرس
ال

تي تح

تي وقيمت

ها ألف دينار.

فقال له البدوي ال على ما تقول وك يل ول كن ل ننزل في
هذه الليلة إل عندي ،فأجا به إلى قوله وبات عنده ،فل ما

لح الف جر راف قه البدوي و سار به سريعا' في طري ق† قريب
طمعا' في تلك الفرس ال تي وعده ب ها ،و ما زال سائرين
ح تى و صل إلى حيطان بغداد فقال له البدوي الح مد ل
على ال سلمة يا سيدي هذه بغداد ،ففرح الغلم فرحا
شديدا' ونزل

عن الفرس وأعطا ها للبدوي

هي والمائة

دينار.
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فلما نظر إبراهيم إلى الحاجب عرفه فقال له :ويلك أما تعرفني?
أ ما أ نا إبراه يم ا بن سيدك فلعلك جئت في طل بي فأم عن
الحا جب ف يه الن ظر فعر فه غا ية المعر فة فل ما عر فه ان كب على
أقدامه فلما رأى الوالي ما حصل من الحاجب اصفر لونه فقال له
الحا جب :ويلك يا جبار هل كان مرادك أن تق تل ا بن سيدي
الخ صيب صاحب م صر? فق بل الوالي ذ يل الحا جب وقال له :يا
مولي من أين أعرفه وإنما رأيناه على هذه الصفة ورأينا الضبية
مقتولة بجبا نة فقال :ويلك أ نك ل ت صلح للول ية هذا غلم له من
العمر خمسة عشر عاما' وما قتل عصفورا' فكيف يقتل قتيل? هل
أمهلته وسألته عن حاله ،ثم قال الحاجب والوالي :فتشوا على
قا تل ال صبية فدخلوا الحمام ثانيا' فرأوا قاتل ها فأخذوه وأتوا به
الوالي فأرسله دار الخلفة وأعلم الخليفة بما جرى فأمر الرشيد
بق تل قا تل ال صبية ثم أ مر بإحضار ا بن الخ صيب فل ما تم ثل ب ين
يد يه تب سم الرش يد في وج هه وقال له :أ خبرني بقضي تك و ما
جرى لك? فحد ثه بحدي ثه من أوله إلى أخره فع ظم ذلك عنده
فنادى م سرور ال سياف وقال :اذ هب في هذه ال ساعة وأه جم

على دار أبي القاسم الصندلني وائتني به وبالصبية فمضى من
ساعته وه جم على داره فرأى ال صبية في وثا ق† من شعر ها
وهي في حالة التلف فحلها مسرور وأتى بها وبالصندلني فلما
رآها الرشيد تعجب من جمالها ثم التفت إلى الصندلني وقال:
خذوه واقطعوا يد يه اللت ين ضرب به ما هذه ال صبية وا صلبوه
و سلموا أمواله وأمل كه إلى إبراه يم ففعلوا ذلك فبين ما هم
كذلك وإذا بأبي الليث عامل البصرة والد السيدة جميلة قد أقبل
عليهم يستغيث بالخليفة من إبراهيم بن الخصيب صاحب مصر
ويشكوا إل يه أ نه أ خذ ابن ته فقال له الرش يد أ نه كان سببا' في
خل صها من العذاب والقتل وأ مر بإحضار ابن الخ صيب فل ما ح ضر
قال أ بي الل يث :أل تر ضى أن يكون هذا الغلم ا بن ال سلطان
ل لبن تك فقال سمعا' وطاعة' ل ولك يا أم ير المؤمن ين
م صر بع '
فد عا الخلي فة بالقا ضي والشهود وزوج ال صبية بإبراه يم ا بن
الخ صيب وو هب له جم يع أموال ال صندلني وجهزه إلى بلده
وعاش معها في أتم سرور وفي حبور إلى أن أتاهم هازم اللذات
ومفرق الجماعات فسبحان الحي الذي ل يموت.

حكا ية أ بي الح سن الخرا ساني ال صيرفي مع
شجرة الدر
ومما يحكى أيضا' أيها الملك السعيد أن المعتضد بال كان
عالي اله مة شر يف الن فس وكان له ببغداد ستمائة وز ير
وما كان يخفى عليه من أمور الناس شيء ،فخرج يوما' هو
وا بن خلدون يتفرجان على الرعا يا وي سمعان ما يتجدد من
أخبار الناس فح مي عليه ما ال حر والهج ير و قد انته يا إلى
زقا ق† لطي ف† في شار ع† فدخل ذلك الزقاق فرأ يا في صدر
الزقاق دارا' حسنة' شامخة البناء تفصح عن صاحبها بلسان
الثناء فقعدا على الباب ي

ستريحان فخرج

من تلك الدار

خادمان و جه كل منه ما كالق مر ليلة أرب عة ع شر فقال
أحدهما لصاحبه :لو استأذن اليوم ضيف لن سيدي ل يأكل
إل مع الضيفان ،و قد صرنا إلى هذا الو قت ولم أر أحدا.
فتعجب الخليفة من كلمهما وقال :إن هذا دليل‡ على كرم
صاحب الدار ول بد أن ند خل داره ونن ظر مرؤو ته ويكون ذلك
سببا' في نع مة ت صل إل يه م نه .ثم قال للخادم :ا ستأذن

سيدك في قدوم جما عة أغراب ،وكان الخلي فة في ذلك
الزمان إذا أراد الفر جة على الرع ية تن كر في زي التجار
فدخل الخادم على سيده وأخبره ففرح وقام وذهب إليهما
بنف سه وإذا به جم يل الو جه ح سن ال صورة وعل يه قم يص
نيسابوري ورداء† مذهب وهو مضمخ بالطيب وفي يده خاتم
ل و سهل' بال سادة
من الياقوت ،فل ما رآه ما قال :أه '
المنعمين علينا غاية النعام بقدومهما ،فلما دخل تلك الدار
رأيا ها تن سي ال هل الوطان كأن ها قط عة من الجنان.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثامنة والخمسين بعد التسعمائة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن الخليفة لما دخل الدار
هو ومن معه رأياها تنسي الهل والوطان كأنها قطعة من
الجنان و من داخل ها ب ستان ف يه من سائر الشجار و هي
تد هش الب صار وأماكن ها مفروشة' بنفائس الفرش فجل سوا
وجلس المعت ضد يتأ مل

في الدار والفرش ،فقال ا بن

حمدان :فنظرت إلى الخلي فة فرأ يت وج هه قد تغ ير وك نت

أعرف من وج هه حال الر ضا والغ ضب ،فل ما رأي ته قلت في
نفسي ،يا ترى ما باله حتى غضب?
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ثم ق مت في الحال يا أم ير المؤمن ين وانحدرت إلى الب صرة
وجاء ني ال خبر ب عد ذلك بوقوع فتنة† ب ين المنت صر والم ستعين
فخ فت ونقلت زوج تي وجم يع مالي إلى الب صرة .وهذه حكاي تي
يا أمير المؤمنين ل زدتها حرفا' ول نقصتها حرفا' فجميع ما نظرته
في بيتي يا أمير المؤمنين مما عليه اسم جدك المتوكل هو من
نعمته علينا لن أصل نعمتنا من أصول الكرمين وأنتم أهل النعم

ومعدن الكرم ففرح الخليفة بذلك فرحا' عظيما' وتعجب من حديثه
ثم أخرجت للخليفة الجارية وأولدي منها فقبلوا الرض بين يديه
فتع جب من جمال ها وا ستدعى بدواة وقرطاس وك تب ل نا بر فع
الخراج من أملك نا عشر ين سنة' ثم خرج الخلي فة واتخذه نديما
إلى أن فرق الد هر بين هم و سكنوا القبور ب عد الق صور و سبحان
الملك الغفور.

حكاية قمر الزمان مع معشوقته
وم ما يح كى أيضا' أي ها الملك ال سعيد أ نه كان في قد يم
الزمان رجل‡ تاجر‡ اسمه عبد الرحمن قد رزقه ال بنتا' وولدا
ف سمى الب نت كو كب ال صباح لشدة ح سنها وجمال ها
و سمى الولد ق مر الزمان لشدة ح سنه ول ما ن ظر ما
أعطاه ما ال من الح سن والجمال والبهاء والعتدال خاف
عليه ما من أع ين الناظر ين وأل سنة الحا سدين وم كر
الماكر ين وتح يل الفا سقين فحجبه ما عن الناس في ق صر
مدة أرب عة ع شر سنة' ولم يره ما أحد‡ غ ير والديه ما وجارية
تتعا طى خدمته ما وكان والده ما يقرأ القرآن ك ما أنزله ال

وكذلك أمه ما تقرأ القرآن ف صارت الم تقر يئ ابنت ها والر جل
يقرئ ولده ح تى حف ظا القرآن وتعل ما ال خط والح ساب
والفنون والداب من والديه ما ولم يحتا جا إلى معل م† فل ما
بلغ الولد مبلغ الرجال قالت المرأة لزوجها التاجر :إلى متى
وأ نت حا جب ولدك ق مر الزمان عن أع ين الناس? أ هو بنت
أم غل م? فقال ل ها :غل م‡ ،قالت :ح يث كان غلما' لم ل
تأخذه م عك إلى ال سوق وتقعده في الدكان ح تى يعرف
الناس ويعرفوه ل جل أن يشت هر عند هم أ نه اب نك وتعل مه
الب يع والشراء ورب ما يح صل لك أ مر فيكون الناس قد عرفوا
أ نه ولدك في ضم يده على مخلفا تك وأ ما إذا مت على هذه
الحالة وقال للناس أ نا ا بن التا جر ع بد الرح من فأن هم ل
ي صدقونه بل يقولون :ما رأيناك ول نعرف أن له ولدا' وتأ خذ
أموالك الحكام ويصير ولدك محروما' وكذلك البنت ،مرادي أن
أشهر ها ع ند الناس ل عل أحدا' يكون كفؤا' ل ها يخطب ها
فنزوج ها له ونفرح ب ها فقال ل ها :إن ما فعلت ذلك مخافة
عليه

ما

من أع

ين الناس.

وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثالثة والستين بعد التسعمائة
قالت :بلغني أيها الملك السعيد أن زوجة التاجر لما قالت
له ذلك الكلم قال ل ها :إن ما فعلت ذلك مخافة' عليه ما من
أع ين الناس ل ني مح ب‡ له ما والم حب شد يد الغيرات و قد
أحسن قول من قال هذه البيات:
أغار عليك من
نظري ومني
ولو أني
وضعتك في
عيوني
ولو واصلتني
في كـل يوم
فقالت له زوج ته :تو كل

ومنك ومن
مكانك والزمان
دوما' ما
سئمت من
التداني
إلى يوم
القيامة ما
كفانـي
على ال ول بأس على

من

يحف ظه ال وخذه في هذا اليوم م عك إلى الدكان ثم أن ها
ألب سته بدلة' من أف خر المل بس ف صار فتنة' للناظر ين
وح سرة' في قلوب العاشق ين وأخذه أبوه م عه وم ضى به
إلى السوق فصار كل من رآه يفتتن به ويتقدم إليه ويبوس
يده وي سلم عل يه و صار أبوه يش تم الناس ح يث يتبع نه

لقصد الفرجة وصار البعض من الناس يقول :أن الشمس قد
طلعت في المحل الفلني وأشرقت في السوق ،والبعض
يقول :مطلع البدر في الج هة الفلن ية والب عض يقول :ظ هر
هلل العيد على عباد ال وصاروا يلمحون إلى الولد بالكلم
ويدعون له و قد ح صل لب يه خجل‡ من كلم الناس ول يقدر
أن يم نع أحدا' من هم عن الكلم و صار يش تم أ مه ويد عو
عليها لنها هي التي كانت سببا' في خروجه والتفت أبوه
فرأى الخلئق مزدحمين عليه خلفه وقدامه وهو ماش† إلى
أن و صل إلى الدكان فف تح الدكان وجلس وأجلس ولده
قدامه والتفت إلى الناس فرآهم قد سدوا الطريق وصار كل
من مر به من رائ ح† وغاد† ي قف قدام الدكان وين ظر إلى ذاك
الو جه الجم يل ول يقدر أن يفار قه وانع قد عل يه اجماع
النساء والرجال متمثلين بقول من قال:
خلقت
الجمال لنا
فـتـنة
وأنت جميل فكيف عبادك
تحب الجمال ل يعشقون
وقلت لنا يا
عبدي أتقون
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ثم أ نه د خل على زوج ته وقال ل ها أ نا مرادي ال سفر إلى بلدي
فما تقولين قالت أن أبي يحكم علي ما دمت بكرا' وحيث تزوجت
ف قد صار الح كم كله في يد بعلي وأ نا ل أخال فه فقال ل ها بارك
ال ف يك و في أب يك ور حم ال بطنا' حمل تك وظهرا' ألقاك ،ثم ب عد
ذلك ق طع علئ قه وأ خذ في العلو فأعطاه ع مه شيئا' كثيرا وود عا
بعضه ما ثم أ خذ زوج ته و سافر ول يزال م سافرا' ح تى د خل
الب صرة فخر جت لملقا ته القارب وال صحاب و هم يظنون أ نه كان
في الحجاز و صار ب عض الناس فرحانا' بقدو مه وبعض هم مغموما
لرجو عه إلى الب صرة وقال الناس لبعض هم أ نه يض يق علي نا في
كل جمعة† بح سب العادة ويحب سنا في الجوا مع والبيوت ح تى
يح

بس قطط

نا وكلب

نا هذا

ما كان

من أمره.

وأ ما ما كان من أ مر الملك فأ نه ل ما علم بقدو مه غ ضب عل يه
وأر سل إل يه وأحضره ب ين يد يه وعن فه وقال له ك يف ت سافر ولم
تعلم ني ب سفرك ف هل ك نت عاجزا' عن شيء† أعط يه لك
لت ستعين به على ال حج إلى ب يت ال الحرام فقال له الع فو يا
سيدي وال ما حج جت ول كن جرى لي كذا وكذا وأ خبره ب ما
جرى له مع زوج ته و مع التا جر ع بد الرح من الم صري ،وك يف
زو جه ابن ته إلى أن قال له و قد جئت ب ها إلى الب صرة فقال له
وال لول أ ني أخاف من ال تعالى لقتل تك وتزو جت بهذه الب نت
ال صلية من بعدك ولو ك نت ان فق علي ها خزائن الموال لن ها ل
ت صلح إل للملوك ول كن جعل ها ال من ن صيبك وبارك ال لك في ها
فا

ستعوض ب

ها خيرا.

ثم أ نه أن عم على الجوهري ونزل من عنده وق عد مع ها خ مس
سنوات† وب عد ذلك تو في إلى رح مة ال تعالى فخطب ها الملك،
ف ما رض يت وقالت أي ها الملك أ نا ما وجدت في طائف تي امرأة
تزو جت ب عد بعل ها فأ نا ل أتزوج أحدا' ب عد بعلي فل أتزو جك ولو
ك نت تقتل ني فأر سل يقول ل ها هل تطلب ين التو جه إلى بلدك
فقالت إذا فعلت خيرا' تجازى به فجمع لها جميع أموال الجوهري

وزاد ها من عنده على قدر مقا مه ،ثم أر سل مع ها وزيرا' من
وزرائه مشهورا' بالخ ير وال صلح وأر سل م عه خم سمائة فار س
فسار بها ذلك الوزير حتى أوصلها إلى أبيها وأقامت من غير زواج
ح تى ما تت ومات الجم يع وإذا كا نت هذه المرأة ما رض يت أن
تبدل زوجها بعد موته بسلطان† كيف تسوى بمن تبدله في حال
حيا ته بغل م† مجهول ال صل والن سب وخ صوصا' إذا كان ذلك في
السفاح وعلى غير طريق سنة النكاح ومن ظن أن النساء كلهن
سواء‡ فأن داء جنو نه ل يس له دواء ف سبحان من له الملك
والملكوت هو الحي الذي ل يموت.

حكاية عبد ال بن فاضل عامل البصرة مع أخويه
وم ما يح كى أيضا' أي ها الملك ال سعيد أن الخلي فة هارون
الرش يد تف قد خراج البلد يوما' من اليام فرأى خراج جم يع
القطار والبلد جاء إلى ب يت المال إل خراج الب صرة فأ نه لم
يأت في ذلك العام فن صب ديوانا' لهذا ال سبب وقال علي
بالوز ير فح ضر ب ين يد يه فقال له أن خراج جم يع القطار جاء
إلى ب يت المال إل خراج الب صرة فأ نه لم يأت م نه شيء

فقال يا أم ير المؤمن ين ل عل نائب الب صرة ح صل له أ مر ألهاه
عن إر سال الخراج فقال له أن مدة حضور الخراج عشرون
يوما' ف ما عذره في هذه المدة ح تى لم ير سل الخراج أو
ير سل بإقا مة العذر فقال له يا أم ير المؤمن ين أن شئت
أر سلنا إل يه ر سول' فقال أر سل له أ با ا سحق المو صلي
الند يم فقال :سمعا' وطاعة' ل ولك يا أم ير المؤمن ين.
ثم أن الوز ير جع فر نزل إلى داره وأح ضر أ با ا سحق
المو صلي الند يم وك تب له خطا' شريعا' ،وقال له ا مض إلى
ع بد ال بن فا ضل نائب مدي نة الب صرة وان ظر ما الذي ألهاه
عن إر سال الخراج ثم ت سلم م نه خراج الب صرة بالتمام
والكمال وائت ني به سريعا' فأن الخلي فة تف قد خراج القطار
فوجده قد وصل إل خراج البصرة وأن رأيت الخراج غير حاضر
واعتذر إل يك بعذر† فها ته م عك لي خبر الخلي فة بالعذر من
ل سانه فأجاب بال سمع والطا عة وأ خذ خم سة آلف فارس
من ع سكر الخلي فة و سافر ح تى و صل إلى مدي نة الب صرة
فعلم بقدو مه ع بد ال بن فا ضل فخرج بع سكره إل يه ولقاه
ود خل به الب صرة وطلع به ق صره وبق ية الع سكر نزلوا في

الخيام خارج الب صرة و قد ع ين ل هم ا بن الفا ضل جم يع ما
يحتاجون إل يه ول ما د خل أ بو ا سحق الديوان وجلس على
الكر سي أجلس ع بد ال بن فا ضل بجان به وجلس الكابر
حوله على قدر مراتب
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فقال له ش يخ القافلة :دل ني علي ها ،فقال له :أح مل مري ضك،
فحمله وم شى بواب الخان قدا مه إلى أن و صل إلى زراية† فرأى
نا س‡ داخل ين بالنذر وناس خارج ين فرحان ين فد خل بواب الخان
ح تى و صل إلى ال ستارة وقال :د ستور يا شي خة راج حة خذي
هذا المر يض أدخل يه من دا خل هذه ال ستارة ،فقالت له :اد خل
فد خل ون ظر إلي ها فرأى زوج ته ال تي جاء ب ها من مدي نة الح جر،

فعرف ها وعرف ته و سلمت عل يه فقال ل ها :من أ تى بي إلى هذا
المكان? فقالت له :ل ما رأ يت أخو يك رمياك في الب حر وتخا صما
علي رم يت نف سي في الب حر فتناول ني شي خي الخ ضر أ بو
العباس وأ تى

بي إلى هذه الزاو ية وأعطا ني الذن بشفاء

المرضى ونادى في المدينة :كل من كان له داء‡ فعليه بالشيخة
راج حة وقال لي :أقي مي في هذا المكان ح تى يؤون الوان
ويأ تي إليك زو جك ،ف صار كل مر يض يأ تي أكب سه في صبح شاف يا
وشاع ذكري ب ين العالم وأق بل الناس علي بالنذور وعندي من
الخ ير كث ير وأ نا في عز† وإكرا م† وجم يع أ هل هذه البلد يطلبون
ني الدعاء.

م

ثم أن ها كب ست الر جل المر يض فش في بقدرة ال تعالى وكان
الخ ضر عل يه ال صلة وال سلم يح ضر عند ها في كل ليلة ‰جمعة
وكانت تلك الليلة التي اجتمع فيها ليلة الجمعة ،فلما جن الليل
جل ست هي وإياه بعد ما تعش يا من أف خر المأكول ثم قعدا
ينتظران حضور الخ ضر ،فبين ما ه ما جال سان وإذا به قد أق بل
عليه ما فحمله ما من الزاو ية ووضعه ما في ق صر ع بد ال بن
فا

ضل بالب

صرة

ثم تركه

ما وذ

هب.

فل ما أ صبح ال صباح تأ مل ع بد ال في الق صر فرآه ق صره فعر فه
و سمع الناس في ضجة† فن ظر من الشباك فرأى شقيق يه
م صلوبين كل واحد† منه ما على خشبة† وال سبب في ذلك أنه ما
لما رمياه في البحر ندما وأصبحا يبكيان ويقولن :أن أخانا خطفته
الجنية ،ثم هيئا هديا وأرسلها إلى الخليفة وأعلماه بهذا الخبر
وطل با م نه من صب الب صرة فأر سل وأحضره ما عنده و سألهما
فأعلماه كما ذكرنا فاشتد غضب الخليفة ،فلما جن الليل صلى
ركعتين قبل الفجر على عادته وصاح على طوائف الجن فحضروا
بين يديه طائعين فسألهم عن عبد ال فحلفوا له أنه لم يتعرض
له أحدا' من هم وقالوا له :ما عند نا عل م‡ به ،فأ تت سعيدة ب نت
الملك الح مر وأعل مت الخلي فة بق صته ف صرفهم ،و في ثا ني يوم
ر مى نا صرا' ومن صورا' ت حت الضرب فأقرا على بعضه ما فغ ضب
عليهما الخليفة وقال :خذوهما إلى البصرة واصلبوهما قدام قصر
ع

بد ال ،هذا

ما كان

من أمره

ما.

وأ ما ما كان من أ مر ع بد ال فأ نه أ مر بد فن شقيق يه ثم ر كب
وتو جه إلى بغداد وأفاد الخلي فة بحكايته و ما ف عل م عه أخواه من
الول إلى النها ية فتع جب الخلي فة من ذلك وأح ضر الكا تب

والشهود وكتب كتابه على البنت التي جاء بها من مدينة الحجر
وأقام مع ها

في الب صرة إلى أن أتا هم هازم اللذات ومفرق

الجماعات فسبحان الحي الذي ل يموت.

حكاية معروف أل إسكافي
وم ما يح كى أي ها الملك ال سعيد أ نه كان في مدي نة م صر
المحرو سة ر جل إ سكافي ير قع الزراب ين القدي مة وكان
اسمه معزة وكان له زوجة' اسمها فاطمة ولقبها العرة ،وما
لقبو ها بذلك إل لن ها كا نت فاجر 'ة شرانية' قليلة الحياء
كثيرة الفتن وكانت حاكمة' على زوجها وفي كل يوم† تسبه
وتلعنه ألف مرة ،وكان يخشى شرها ويخاف من أذاها لنه
ل يستحي على عرضه ولكنه كان فقير الحال
كان رجل' عاق '
فإذا اشت غل بكثير† صرفه علي ها وإذا اشت غل بقليل† انتق مت
من بدنه من تلك الليلة وأعدمته العافية وتجعل ليلته مثل
صحيفتها.
ومن جملة ما اتفق لهذا الرجل مع زوجته أنها قالت له ذات
يوم :يا معروف أريد منك من هذه الليلة أن تجيء لي معك

بكنافة† علي ها ع سل نحل† فقال ل ها :ال تعالى ي سهل لي
حق ها وأ نا أج يء ب ها لك في هذه الليلة ،وال ل يس م عي
دراهم‡ في هذا اليوم ول كن رب نا ي سهل ،فقالت له :أ نا ما
أعرف هذا الكلم.
وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلم المباح.

وفي الليلة الثالثة والثمانين بعد التسعمائة
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the end

