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ِقري َوَأُبو ِصري َأُبو

ِصرٍي» «أَبُو (1)

َفِقريًا َوكاَن ِصرٍي». «أَبُو اْسُمُه: اْلَقْلِب، َطيُِّب اْلُخلُِق، َحَسُن ، ذَِكيٌّ ٌق َحالَّ اْإلِْسَكنَْدِريَِّة ِيف كاَن
اْإلِْسَكنَْدِريَِّة تَْرِك ِيف َويَُفكُِّر اْلَكَساَد يَْشُكو َوكاَن النَّْفِس. ِبِشقِّ إالَّ يَْوِمِه ُقوَت يَِجُد ال ا ِجدٍّ

اْلُفَرَص. ُب يََرتَقَّ كاَن َوَلِكنَُّه آَخَر، بََلٍد إَىل َفِر َوالسَّ

ِقرٍي» «أَبُو (2)

ِقرٍي». «أَبُو اْسُمُه: ْمَعِة السُّ َسيِّئُ َخِبيٌث ماِكٌر َولِكنَُّه ِصناَعِتِه، ِيف ماِهٌر َصبَّاٌغ ِبِجواِرِه َوكاَن
َعليَْك، َكذََب ثََك َحدَّ إذا َواْلُمماَطَلِة؛ َواْلِخداِع ِلْلِغشِّ ِمثاٌل َوَهَو اًعا. َطمَّ ًها َرشِ اْلجاُر َهذا َوكاَن
َفَكَسَدْت ُمعاَمَلِتِه، َعْن وا َوَكفُّ النَّاُس، َفَكِرَهُه خانََك. ائْتََمنْتَُه َوإذا وَْعَدُه، أَْخَلَف وََعَدَك َوإِذا

ُمعاَمَلِتِه. ِمْن َغرْيَُهْم َويَُحذُِّروَن يَْحذَُرونَُه النَّاُس َوصاَر أََحٌد، َعَليِْه يُْقِبْل َوَلْم ِصناَعتُُه،

ِقرٍي» «أَِبي إْفالُس (3)

بَْعَد ًما، ُمَقدَّ اْألَْجَر ِمنُْه يَْطلَُب أَْن — َلُه ِليَْصبَُغُه — ِبثَْوٍب أََحٌد جاءَُه إذا عاَدِتِه ِمْن َوكاَن
ِبالثَّْوِب ِقرٍي» «أَبُو ذََهَب الثَّْوِب صاِحُب َف انَْرصَ َفِإذا أَْصباًغا. ِبِه ي َسيَْشَرتِ أَنَُّه يوِهَمُه أَْن
اْلَمآِكِل أَْطيَِب ِمْن شاءَ ما — اْألَْجِر ِمَن أََخذَُه َوِبما ِبثَمِنِه — َواْشَرتَى َفباَعُه وِق، السُّ إَِىل

َواْلَحْلواءِ.



ِقري َوأَبُو ِصري أَبُو

ِل اْألَوَّ اْليَْوِم ِيف — يَدَِّعي كاِذبٍَة: ِبأَعذاٍر َله َوتََعلََّل ماَطَلُه، الثَّْوِب صاِحُب إَليِْه عاَد َفِإذا
َوَلَدْت، َزْوَجُه أَنَّ — الثَّاِني اْليَْوِم ِيف — َويَْزُعُم يُوِف، الضُّ ِببَْعِض َمْشُغوًال كاَن أَنَُّه —
«أَبو َلُه يَقوُل َوِحينَِئٍذ َغرْيِِه. ِعنَْد ِليَْصبَُغُه ِمنُْه َفيَْطلُبَُه الثَّْوِب، صاِحُب يََملَّ َحتَّى َوهَكذا؛
ِباْلَحِقيَقِة؛ ُمكاَشَفِتَك ِمْن ا بُدٍّ أََرُى َولْسُت ا، ِجدٍّ ِمنَْك َخِجٌل أَنَِّني صاِحِبي يا «اْلَحقُّ ِقرٍي»:
َقُه َفَرسَ َخِبيٌث ِلصٌّ جاءَ ثُمَّ إِتْقاِنِه، ِيف ُكلَُّه ُجْهِدَي َوبَذَْلُت َصبٍْغ، أَْحَسَن ثَْوبََك َصبَْغُت َفَقْد

أَِجْدُه». َفَلْم َعنُْه، َفبََحثُْت ُدكَّاِني، ِمْن — اْلَحظِّ ِلُسوءِ —
( َشكَّ (أَْي: اْرتاَب إِذا َمَعُه يَتَشاَجُر أَْو ِحيَلتُُه، َعَليِْه جاَزْت إِذا الثَّْوِب صاِحُب ُف َفيَنَْرصِ

. اْلحاَلنْيِ َعَىل ءٍ ِبَيشْ ِمنُْه يَْظَفُر ال ثمَّ َقْولِِه، ِيف
ُه. َرشَّ النَّاُس يَأَْمَن َحتَّى ُدكَّاِنِه، ِبِإْغالِق َفأََمَر اْلقاِيض، ِبِه َعِلَم َحتَّى َكذِلَك زاَل َوما

َفِر السَّ َعَىل اْلَعْزُم (4)

َلُه َفيَنَْصُح أَْصحاِبها، إَِىل اْلُحقوِق أَداءَ ِمْن َوَهَربَُه جاِرِه ُمماَطَلَة يرى ِصرٍي» «أَبُو َوكاَن
«أَِبي ِلصاِحِبِه قاَل ِقرٍي»، «أَِبي ُدكَّاَن اْلقاِيض أَْغَلَق ا َفَلمَّ َقْوًال. َلُه يَْسَمُع َفال ِباِالْسِتقاَمِة،

ِصرٍي»:
أَْحَسَن ِرْزًقا نَِجُد َلَعلَّنا آَخَر، بََلٍد إَِىل نُساِفَر أَْن َلنا َخرْيًا أََليَْس اْلَمكاِن؟ َولَِهذا َلنا «ما
ِيف َويَُفكُِّر اْلَكَساَد، يَْشُكو — ُقْلنا َكما — ِصرٍي» «أَبُو َوَكاَن اْلبََلِد؟» َهذا ِيف َوَجْدناُه ا ِممَّ

َفِر. السَّ َعَىل َوواَفَقُه صاِحِبِه، ِلَكالِم فاْرتاَح آَخَر، بََلٍد إَىل َفِر السَّ
ِمَن نُِصيُب ما ُكلَّ بَيْنَنا َونَْقِسَم ، ِبِجدٍّ نَْعَمَل أَْن َعَىل إذَْن عاِهْدِني ِقرٍي»: «أَبُو َلُه َفقاَل

ِويَِّة.» ِبالسَّ الرِّْزِق
ِمَن تَُقوُم َسِفينٍَة ِل ِبأَوَّ َمَعُه َفِر ِللسَّ َواْستََعدَّ ُدكَّانَُه، َوباَع ذَِلَك، َعَىل ِصرٍي» «أبُو َفعاَهَدُه

اْإلِْسَكنَْدِريَِّة.
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ِقري َوأَبُو ِصري أَبُو

ِفينَِة السَّ ِيف (5)

ا َوَلمَّ اْلُمساِفِريَن. ِمَن َكِثريٌ ِفيها َكِبريًَة َسِفينًَة َوصاِحبُُه ِصرٍي» «أَبُو َرِكَب َقالِئَل أَيَّاٍم َوبَْعَد
— أََدواتُُه َوَمَعُه — َفقاَم اْلَعَمِل، إَىل ِصرٍي» «أَبُو نَِشَط اْلبَْحِر ُعْرِض ِيف ِفينَُة السَّ صاَرِت
انْتََهى ا َوَلمَّ َرأَْسُه. َلُه ِليَْحِلَق اْلُمساِفِريَن أََحُد َفناداُه َلُه، َعَمٍل َعْن ِفينَِة السَّ ُركَّاِب بنَْيَ ِليَبَْحَث

َواْلماِل. الطَّعاِم ِمَن َشيْئًا أَْعطاُه َعَمِلِه ِمْن
َطعاٌم َوَمَعُه — صاِحِبِه إَىل ِصرٍي» «أَبُو عاَد النَّهاُر انَْقَىض ا َفَلمَّ َوثاِلٌث، ثاٍن َوَدعاُه
َوِيف َلُه. َمِثيَل ال ٍه َوَرشَ َعِجيبٍَة، ِبَشِهيٍَّة اْألَْكِل َعَىل يُْقِبُل ِقرٍي» «أَبُو َوَكاَن َمًعا. َفأََكال — َكِثريٌ
إَىل َوصاِحبَُه َفَدعاُه َوَمهاَرتِِه، أََدِبِه ِمْن َوُرسَّ َلُه. ِليَْحِلَق ِفينَِة السَّ ُربَّاُن َدعاُه الثَّاِني اْليَْوِم
يَْوٍم ُكلَّ يَْحِلُق َفكاَن اْلَعَمِل، َعِن يَتَوانَى ال ِصرٍي» «أَبُو َوكاَن يَْوٍم. ُكلَّ ماِئَدِتِه َعَىل اْألَْكِل
َحتَّى يَْطلُبُُه، ءٍ ِبَيشْ ِقرٍي» «أَِبي صاِحِبِه َعَىل يَِضنُّ َوال أَْجَرُه، ِمنُْهْم َويَأُْخذُ اْلُمساِفِريَن، ِلبَْعِض
صاِحِبِه َمَع ِصرٍي» «أَبُو َفنََزَل َكِبريٍَة، َمِدينٍَة إَىل — يَْوًما يَن ِعْرشِ بَْعَد — ِفينَُة السَّ َوَصَلِت

إَِليْها.

اْلَمِدينَِة ِيف (6)

أَيَّاًما. ِفيها اْإلِقاَمِة َعَىل َفَعَزَما نَّاِع، َوالصُّ اِر ِبالتُّجَّ ُمْزَدِحَمًة َوَجداها ِبأَْسواِقها طافا ا َوَلمَّ
«أَبُو َوكاَن صاِحِبِه. َمَع ِفيها ِليُِقيَم اْلَفناِدِق أََحِد ِيف َصِغريًَة ُغْرَفًة ِصرٍي» «أَبُو َواْستَأَْجَر
ْعِف ِبالضَّ تَظاَهَر أَيَْقَظُه َفِإذا ناِئًما، يَزاُل ال صاِحبَُه َفرَيَى النَّْوِم ِمَن اْلِقياِم ِيف يُبَكُِّر ِصرٍي»
إَِىل يَُعوُد ثُمَّ النَّهاِر، ِخالَل ِرْزَقُه ُس يَتََلمَّ اْلَمِدينَِة إَىل َوْحَدُه ِصرٍي» «أَبُو َفيَْخُرُج َواْلَمَرِض،

َشْهَريِْن. ِمْن أَْكثََر َكذَِلَك زاَل َوما َغِريٍب. ٍه ِبَرشَ َفيَأُْكلُُه ِبالطَّعاِم، َصاِحِبِه
اْلِفراَش. َوَلِزَم اْلُخُروِج، َعِن َفَعَجَز ْعُف، َوالضَّ اْلَمَرُض ِبِه َواْشتَدَّ ِصرٍي»، «أَبُو َمِرَض ثُمَّ
َوَرأَى َشيئًا. يَِجْد َفَلْم يَأُْكلُُه َطعاٍم َعْن اْلُغْرَفِة ِيف ِقرٍي» «أَبُو بََحَث التَّاِيل، اْليَْوُم جاءَ ا َفَلمَّ
َعَىل َعثََر َحتَّى ِصرٍي» «أَِبي ِثياِب ِيف يَُفتُِّش َفَظلَّ النَّْوِم. ِيف ُمْستَْغِرًقا ِصرٍي» «أَبا صاِحبَُه
َعَىل وََعَزَم ِصرٍي» «أَِبي صاِحِبِه َعَىل اْلُغْرَفِة باَب َوأَْغَلَق َخَرَج ثُمَّ َمَعُه، َفأََخذَُه نُُقوِدِه، ِكيِس

ِمنُْه. اْلَهَرِب
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ِقري َوأَبُو ِصري أَبُو

ِقرٍي» «أَِبي َمْصبََغُة (7)

اْلَمْصبُوَغِة، الثِّياِب ِيف ُل يَتَأَمَّ َفَوَقَف َصبَّاٍغ. ُدكَّاَن َفَرأَى اْلَمِدينَِة، أَْسواِق ِيف ِقرٍي» «أَبُو َمَىش ثُمَّ
َمالِبِس ِيف َل َفتَأَمَّ َوْحَدُه. اْألَْزَرَق اللَّْوَن إِالَّ كَّاِن الدُّ ِيف يََر َلْم َُّه ِألَن اْلَعَجِب، أََشدَّ ُب يَتََعجَّ َوُهَو
اْألَبْيََض، ِمنِْديَلُه َوأَْخَرَج َعَجبُُه، َفاْزداَد اْألَبْيََض، َواللَّْوَن اْألَْزَرَق، اللَّْوَن إِالَّ يََر َفَلْم اْلمارَِّة
اللَّْوَن إالَّ نَْعِرُف ال «نَْحُن بَّاُغ: الصَّ َلُه َفقاَل اْألَْحَمِر. ِباللَّْوِن َلُه يَُلوِّنَُه أَْن بَّاِغ الصَّ ِمَن َوَطَلَب
يَْصبُُغ َكيَْف ِليَُعلَِّمُه ِعنَْدُه، أَِجريًا يَْقبََلُه أَْن َعَليِْه وََعَرَض ِقرٍي»، «أَِبي َدْهَشُة َفَعُظَمْت اْألَْزَرَق.»
ناَعِة الصِّ َهِذِه ِيف — نَْقبَُل ال «نَْحُن َلُه: َوقاَل بَّاُغ، الصَّ َفَرَفَض اْألُْخَرى. اْلُمْختَِلَفِة ِباْألَْلواِن

َعنَّا». َغِريبًا —
ِل. اْألَوَّ بَّاِغ الصَّ ِمَن َلِقيَُه ما ِمثَْل ِمنُْهْم َفَلِقَي َوراِبٍع، َوثاِلٍث ثاٍن َصبَّاٍغ إَِىل َفذََهَب
اْلَمِلِك، إَىل َفذََهَب النُُّقوِد. ِمَن َمَعُه ما َوِقلَِّة ِلَفْقِرِه َمْصبََغًة، يُنِْشئَ أَْن ُقْدَرتِِه ِيف يَُكْن َوَلْم
َشواِرِع أَْحَسِن ِيف َلُه َكِبريٍَة َمْصبََغٍة ِبِبناءِ َوأََمَر ِفْكَرتِِه، ِمْن اْلَمِلُك َفُرسَّ َشأْنَُه، َلُه َوبََسَط
َصبٍْغ أَْحَسَن َفَصبََغَها َلُه، ِليَْصبَُغها الثِّياِب ِمَن َكِثريًا َلُه َوأَْحَرضَ يَْشتَِهي. ما َوْفَق اْلَمِدينَِة
اْلَمِدينَِة َوأَْعيَاُن األَُمراءُ َوأَْقبََل ُمَكاَفأٍَة. أَْحَسَن َوكاَفأَُه ِبذَِلَك، اْلَمِلُك َفَفِرَح ُمْختَِلَفٍة. ِبأَْلواٍن
َلْحَظًة يَُفكِّْر َوَلْم اْألَْغِنياءِ. ِكباِر ِمْن َوأَْصبَح مالُُه، َوَكثَُر ِصناَعتُُه، َفراَجْت َمْصبََغِتِه، َعَىل
اْلُمساَعَدِة ِمَن يَْستَِطيُع ما ُكلَّ َلُه َوبَذََل َوآواُه، أَْطَعَمُه الَِّذي ِصرٍي» «أَِبي صاِحِبِه ِيف واِحَدًة

َوَفْقِرِه. ِمْحنَِتِه أَيَّاِم ِيف

ِديَقنْيِ الصَّ ُمقابََلُة (8)

َحتَّى اْلَمَرِض، ِة ِشدَّ ِمْن اْلَحراَك يَْستَِطيُع ال َوُهَو أَيَّاٍم، ثَالثََة ِفراَشُه َلِزَم َفَقْد ِصرٍي» «أَبُو ا أَمَّ
ِبِه، يَْفتَُحها ِمْفتاٍح َعِن َفبََحَث ُمْغَلَقًة. َفَرآها ُغْرَفِتِه إَِىل َفذََهَب اْلُفنُْدِق، صاِحُب إَِليِْه َفِطَن
َوَوكََّل َقْلبُُه، َلُه َوَرقَّ َعَليِْه َعَطَف اْلَمَرِض، ِة ِشدَّ ِمْن اْلُقَوى َمنُْهوُك َوُهو ِصرٍي» «أَبا َرأَى ا َوَلمَّ
ِمَن َشيْئًا اْلُفنُْدِق صاِحَب ِليُْعِطَي نُُقوِدِه ِكيِس َعْن ِصرٍي» «أَبُو َوبََحَث يَْخُدُمُه. خاِدًما ِبِه
حاَجٍة ِيف َلْسُت َفِإنِّي أَِخي، يا ذَِلَك يَْحُزنَْك «ال اْلُفنُْدِق: صاِحُب َلُه َفقاَل يَِجْدُه. َفَلْم اْلماِل
َحتَّى — أَْشُهٍر َة ِعدَّ — ِبأَْمِرِه َويُْعنَى ِصرٍي» «أَبا يَُؤاِيس اْلُفنُْدِق صاِحُب زاَل َوما اْلماِل.» إَىل
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ِقري َوأَبُو ِصري أَبُو

أَْسواِق إْحَدى ِيف َوَمَىش اْلُفنُْدِق، ِمَن َفَخَرَج َوُقوَّتُُه، نَشاُطُه إَليِْه َوعاَد َمَرِضِه، ِمْن ُشِفَي
اْلَخَدِم ِمَن َكِثريًا َفَرأَى اْلَمْصبََغِة ِيف َونََظَر َكِبريٍَة. َمْصبََغٍة أَماَم َشِديًدا ِزحاًما َفَرأَى اْلَمِدينَِة،
َويَنَْهى يَأُْمُر َوُهَو — اْلَمكاِن َصْدِر ِيف جاِلًسا ِقرٍي» «أَبا َصِديَقُه َوَرأَى الثِّياِب. أَْفَخُر َعَليِْهْم
نَْفِسِه: ِيف َوقاَل َوالتَّْوِفيِق. النَّجاِح ِمَن َصِديُقُه ناَلُه ِبما اْلَفَرِح أََشدَّ ِصرٍي» «أَبُو َفَفِرَح —
أََشدَّ َسيَْفَرُح أَنَُّه َشكَّ َوال اْلَكِبريَِة! اْلَمْصبََغِة َهِذِه ِبتَنِْظيِم ِة اْلُمدَّ َهِذِه ُطوَل َعنِّي ُشِغَل «َلَعلَُّه
ِبما صاِحبَُه ِليَُهنِّئَ ِصرٍي» «أَبُو َدَخَل ثُمَّ َمَرِيض!» ِمْن ُشِفيُت أَْن بَْعَد يَراِني، ِحنَي اْلَفَرِح
غاِضبًا: ِبِه صاَح َحتَّى ِقرٍي» «أَبُو يَراُه كاَد َفما َظنُُّه؛ خاَب َوَلِكْن َوالتَّْوِفيِق، النَّجاِح ِمَن ناَلُه
ما يَْكِفَك أََلْم ِمنْها؟ الثِّياَب َق ِلتَْرسِ َمْصبََغِتي إَىل تَتََسلَُّل — اْلَخِبيُث اللِّصُّ أَيُّها — تَزاُل «أََال
َهذا بَْعَد َقِة ِ الرسَّ إَِىل تَُعوَد ال َحتَّى ِعقاِبَك ِمْن بُدَّ ال َوِهللا اِبَقِة؟ السَّ اْلَمرَّاِت ِيف ِمنِّي ْقتَُه َرسَ
ِب، ْ الرضَّ ِة ِشدَّ ِمْن َعَليِْه أُْغِمَي َحتَّى ُموِجًعا بًا َرضْ بُوُه َفَرضَ ِبِه، ِبَرضْ ِغْلمانَُه أََمَر ثُمَّ اْليَْوِم.»

الطَِّريِق. ِيف ِبِه أَْلَقْوا ثُمَّ

ِصرٍي» «أَِبي اُم َحمَّ (9)

التَّاِيل اْليَْوِم ِيف َخَرَج ثُمَّ َلُه. َحَدَث ا ِممَّ ُمتَأَلًِّما َمْحُزونًا ُغْرَفِتِه إَِىل عاَد ِصرٍي» «أَبُو أَفاَق ا َوَلمَّ
«إنَّنا َلُه: َفقالُوا وَن؟ يَْستَِحمُّ أَيَْن النَّاَس: َفَسأََل يََجْد. َفَلْم ِفيِه، يَْستَِحمُّ اٍم َحمَّ َعْن يَبَْحُث
إالَّ يَتِمُّ ال اْلَكِبريَِة اْلَمِدينَِة َهِذِه َجماَل «إنَّ نَْفِسِه: ِيف َفقاَل ِفيِه.» ِلنَْستَِحمَّ اْلبَْحِر إَِىل نَذَْهُب
َوأََمَر َعنْها، َفَرِيضَ ِفْكَرتَُه، َلُه َح َوَرشَ اْلَمِلِك، إَِىل ِصرٍي» «أَبُو ذََهَب ثُمَّ اٌم.» َحمَّ ِفيها أُنِْشئَ إِذا
َفَرُغوا ا َوَلمَّ ِصرٍي». «أَبُو يَْشتَِهي ما َوْفَق — اْلَمِدينَِة ِيف َمكاٍن أَْحَسِن ِيف — َفْخٍم اٍم َحمَّ ِبِبناءِ
اْلَمِلُك َدَخَل ا َفَلمَّ اِمِه. َحمَّ ِزياَرِة إَِىل َوَدعاُه اْلَمِلِك، إَِىل ِصرٍي» «أَبُو ذََهَب َوإْعداِدِه، ِبناِئِه ِمْن
َخَرَج ثُمَّ َكِبريًا. إِْعجابًا َوأََدِبَه ِصرٍي» «أَِبي ِبذَكاءِ َوأُْعِجَب َونَظاَفِتِه، ِنظاِمِه ِمْن ُرسَّ اَم اْلَحمَّ
اْألَيَّاِم َوِيف ُمكاَفأٍَة. أَْحَسَن ِصرٍي» «أَبا َ َوكاَفأ راِضيًا. وًرا َمْرسُ — ِفيِه اْستََحمَّ أَِن بَْعَد — اْلَمِلُك
ُكلَُّه. اْإلِْعجاَب ِبِه َوأُْعِجبُوا ِصرٍي»، «أَِبي اَم َحمَّ اْلَمِدينَِة َوأَْعياُن َواْلُوَزراءُ اْألَُمراءُ زاَر التَّاِليَِة

اِمِه. َحمَّ َعَىل النَّاُس َوتَتابََع َجِميًعا، َفأََحبُّوُه اْإلِْكراِم، غايََة يُْكِرُمُهْم َوكاَن
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َوأَْكَرَمُه، ِزياَرتِِه إَِىل َفَدعاُه َمَرِضِه، ِيف آَساُه الَِّذي اْلُفنُْدِق صاِحَب ِصرٍي» «أَبُو يَنَْس َوَلْم
اْلغاِليَِة. َوالنَّفاِئِس اْلفاِخَرِة اْلَهدايا ِمَن َكِثريًا إَِليِْه َوأَْرَسَل

اَم اْلَحمَّ يَُزوُر ِقرٍي» «أَبُو (10)

«أَبا صاِحبَُه يََرى يََكْد َوَلْم إَِليِْه. َفذََهَب ِصيتُُه، ذاَع الَِّذي صاِحِبِه اِم ِبَحمَّ ِقرٍي» «أَبُو َوَسِمَع
يا «أََهِذِه َلُه: َوقاَل َوَطْرَدُه. بَُه َوَرضْ إَِليِْه إِساءَتَُه ُمتَناِسيًا َوعانََقُه، َعَليِْه أَْقبََل َحتَّى ِصرٍي»
َمكاٍن ُكلِّ ِيف َعنَْك بََحثُْت َلَقْد َصِديَقُه؟ ِديُق الصَّ يَنَْىس أَهَكذا ْحبَِة؟ الصُّ ُحُقوُق ِهَي أَِخي
أَذَْهْب «أََلْم َلُه: َوقاَل صاِحِبِه، َكالِم ِمْن ِصرٍي» «أَبُو َب َفتََعجَّ ُكنَْت؟» َفأَيَْن َعَليَْك، أَْعثُْر َفَلْم
َوقاَل ِباْألََسِف، ِقرٍي» «أَبُو َفتَظاَهَر َوالطَّْرَد؟» اْإلِهانََة نَِصيِبَي َوكاَن ِلِزياَرتَِك، َمْصبََغِتَك إَِىل
تََعوََّد الَِّذي اللِّصَّ — اْلَحظِّ ِلُسوءِ — أَِخي يا َحِسبْتَُك َلَقْد ِباهللِ! إِالَّ ُقوََّة َوال َحْوَل «ال َلُه:
َمالِمِح ِمْن َ َغريَّ َقْد اْلَمَرَض َوَلَعلَّ ُرْؤيَتَِك! ِمْن أَتَثَبَّْت َفَلْم َمْشُغوًال ُكنُْت َوَقْد الثِّياِب. َقَة َرسِ
َوتَذُْكَر — ِحينَِئٍذ — َخَطِئي إَِىل تُنَبَِّهِني أَْن َعَليَْك اْلَواِجِب ِمَن َكاَن َوَلَقْد أَْعِرْفَك! َفَلْم َوْجِهَك،

َواْإلِْكراِم». ِْحيِب الرتَّ ِمَن أَْهلُُه أَنَْت ِبما ِألُقاِبَلَك اْسَمَك ِيلَ

ِقرٍي» «أَِبي نَِصيَحُة (11)

اْإلِْكراِم. ُكلَّ َوأَْكَرَمُه َفَعذََرُه، َدْعواُه ِيف صاِدًقا َحِسبَُه صاِحِبِه، َكالَم ِصرٍي» «أَبُو َسِمَع ا َوَلمَّ
َفقاَل ُكلَّها. تَُه ِقصَّ ِصرٍي» «أَبُو َعَليِْه َقصَّ اَم، اْلَحمَّ َهذا إِنْشاِئِه َسبَِب َعْن ِقرٍي» «أَبُو َسأََلُه ا َوَلمَّ
ِصرٍي»: «أَبُو َلُه َفقاَل ِبِه!» إِالَّ اُمَك َحمَّ يَْكُمُل ال واِحًدا َشيْئًا نَِسيَت «َوَلِكنََّك ِقرٍي»: «أَبُو َلُه
يَُزوُر ِحنَي — ِلْلَمِلِك َحَلْقَت َفَلْو ِصناَعِتَك. ِيف ماِهٌر ذَِكيٌّ ٌق َحالَّ «أَنَْت َلُه: َفقاَل ُهَو؟» «َوما
َلُه، َوَشَكَرها نَِصيَحِتِه، ِيف ُمْخِلًصا ِصرٍي» «أَبُو َفَحِسبَُه ِمنَْك.» وُرُه ُرسُ ِبذَِلَك َلزاَد — اَمَك َحمَّ

ِبتَْحِقيِقها. َووََعَدُه
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ِقرٍي» «أَِبي ِوشايَُة (12)

ُقْدَرتِي ِيف «َليَْس َلُه: َوقاَل اْلَمِلِك، إَِىل ًعا ُمْرسِ ذََهَب صاِحِبِه، اِم َحمَّ ِمْن ِقرٍي» «أَبُو َخَرَج ا َوَلمَّ
ِلَقتِْلَك.» اْلبََلَد َهذا جاءَ َفَقْد اْلماِكِر، اْلَخِبيِث الرَُّجِل َهذا َحِقيَقَة َعنَْك أَْكتَُم أَْن َمْوالَي يا
أَنَّ أَْخَربَِني َوَقْد الرَُّجَل. َهذا أَْعِرُف «إنِّي ِقرٍي»: «أَبُو َلُه َفقاَل ْقُه. يَُصدِّ َوَلْم اْلَمِلُك، َفُدِهَش
ِليَْحتاَل َمِدينَِتَك إَىل أَْوَفَدُه — َوَقَهْرتَُه اْلماِيض اْلعاِم ِيف َعَليِْه َت انْتََرصْ الَِّذي — اْلَجزاِئِر َمِلَك
َعَىل هللاَ َواْحَمِد — َمْوالَي يا — َفاْحذَْرُه َمِكيَدِتِه. ِيف نََجَح إِذا َعِظيَمٍة ِبُمكاَفأٍَة َوَوَعَدُه ِلَقتِْلَك،

اْألُوَىل.» اْلَمرَِّة ِيف ِه َرشِّ ِمْن نََجاِتَك
ِزياَرِة إَِىل َسيَْدُعوَك َلُه: َفقاَل ِلَقتِْيل؟» َدبََّرها الَِّتي اْلَمِكيَدُة ِهَي «َوما اْلَمِلُك: َلُه َفقاَل
َوَقْد ِباْلِحالَقِة. إِالَّ يَتِمُّ ال اِالْسِتْحماَم َوإِنَّ ماِهٌر، ٌق َحالَّ إنَُّه َلَك: يَُقوُل ثُمَّ أُْخَرى، َمرًَّة اِمِه َحمَّ

َمْسُموَمًة». ماِضيًَة ُموَىس ِلَقتِْلَك أََعدَّ

ِصرٍي» «أَِبي َعَىل اْلَمِلِك َغَضُب (13)

أَْن َعَليِْه َعَرَض ا َوَلمَّ اِمِه، َحمَّ ِزياَرِة إَِىل َوَدعاُه اْلَمِلِك إَِىل ِصرٍي» «أَبُو ذََهَب التَّاِيل اْليَْوِم َوِيف
َعَىل َفَغِضَب ِوشايَتِِه. ِيف صاِدًقا ِقرٍي» «أَبا َحِسَب اْلِحالَقِة ُموَىس يَِدِه ِيف َوَرأَى َلُه، يَْحِلَق
ِيف يُْلِقيَُه ثُمَّ َزِكيبٍَة)، (أَْي: ِغراَرٍة، ِيف يََضَعُه أَْن اْلَخَدِم َكِبريَ َوأََمَر َشِديًدا، َغَضبًا ِصرٍي» «أَِبي

ِلرَياُه. النَّاِفذَِة ِيف اْلَمِلُك َوَوَقَف اْلبَْحِر،

اْلَمِلِك خاتَُم (14)

يُساِفَر ثُمَّ بَيْتِِه، ِيف يَْختَِبئَ أَْن ِمنُْه َفَطَلَب َوُمُروءَِتِه. ِألََدِبِه ِصرٍي» «أَبا يُِحبُّ اْلَخَدِم َكِبريُ َوكاَن
(أَِي: اْلِغراَرَة َ َفَمَأل اْلَخَدِم َكِبريُ َوذََهَب اْلَمِلُك. يَراُه ال َحتَّى قاِدَمٍة َسِفينٍَة ِل أَوَّ ِيف بََلِدِه إَِىل
اْلَمِلُك َوأَشاَر . اْلَمَلِكيِّ اْلَقْرصِ ناِفذَِة تَْحَت اْلبَْحِر شاِطِئ َعَىل َوَوَقَف َوَرْمًال، ِحجاَرًة الزَِّكيبََة)
َكِبرِي إَِىل ِبِه يُِشريُ َوُهَو اْلَمِلِك، إِْصبَِع ِمْن اْلُمْلِك خاتَُم َوَسَقَط َفأَْلَقاَها، اْلِغراَرَة يُْلِقَي أَْن إَِليِْه
يَْصطاُد اْلبَْحِر شاِطِئ َعَىل ِصرٍي» «أَبُو َوَجَلَس اْلَغمِّ. أََشدَّ َمْغُموٌم َوُهَو اْلَمِلُك َفعاَد اْلَخَدِم.
ا َوَلمَّ َفَلِبَسُه، اْلُمْلِك خاتََم ِفيها َوَجَد اْألُوَىل َمَكَة السَّ َشقَّ ا َوَلمَّ َكِثريًا. َسَمًكا َفاْصطاَد َمَك، السَّ
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ِقري َوأَبُو ِصري أَبُو

َفَسَقَط َمَك، السَّ يَْحِمَل أَْن ِصرٍي» «أَبُو إَِليِْه َفأَشاَر خاِدًما إَِليِْه أَْرَسَل بَيْتِِه إَِىل اْلَخَدِم َكِبريُ عاَد
َدْهَشٍة. أََشدَّ ِصرٍي» «أَبُو َفُدِهَش َجَسِدِه. َعْن َرأُْسُه

اْلِخيانَِة عاِقبَُة (15)

َوإِالَّ ِبخاتَِمَك تُِشريَ أَْن «اْحذَْر َلُه: قاَل إِْصبَِعِه ِيف اْلخاتََم َوَرأَى اْلَخَدِم، َكِبريُ جاءَُه ا َوَلمَّ
َوْقِتِه. ِمْن َقتََلُه إِنْساٍن أَيِّ إَِىل ِبِه أَشاَر إذا َوُهَو ِبِه، إِالَّ الرَِّعيََّة يَْحُكُم ال َمِلَكنا َفِإنَّ أَْهَلْكتَِني،
اْلخاتََم. إَِليِْه َوأَعاَد اْلَمِلِك إَِىل ِصرٍي» «أَبُو َفذََهَب اآلَن.» اْلَمِدينَِة َمِلَك تَِصريَ أَْن اْسِتطاَعِتَك َوِيف
َمْوالَي يا أَْعِرَف أَْن «أَِريُد َلُه: َفقاَل َمْعُروِفَك؟» َعَىل أُكاِفئَُك ِبماذا ِيل «ُقْل اْلَمِلُك: َلُه َفقاَل
َعَليِْه َوَقصَّ َسِمَع، ا ِممَّ ِصرٍي» «أَبُو َفَعِجَب ِقرٍي». «أَبُو قاَلُه ِبما َفأَْخَربَُه َعَيلَّ.» َغَضِبَك َسبََب
َوَشَفَع اْلبَْحِر. ِيف َوإِْلقاِئِه ِغراَرٍة، ِيف ِبَوْضِعِه َوأََمَر ِقرٍي»، «أَِبي َعَىل اْلَمِلُك َفَغِضَب َمَعُه تَُه ِقصَّ
ِلصاِحِبِه، َدبََّرها الَِّتي اْلِميتََة ِقرٍي» «أَبُو َوماَت َشفاَعتَُه. اْلَمِلُك يَْقبَِل َفَلْم ِصرٍي» «أَبُو ِفيِه
أَْغِنياِئها. ِمْن َوصاَر اْإلِْسَكنَْدِريَِّة إَِىل َوعاَد ُمكاَفأٍَة. أَْحَسَن اْلَمِلُك كاَفأَُه َفَقْد ِصرٍي» «أَبُو ا أَمَّ

باٍل. َوأَْهنَأِ حاٍل، أَْحَسِن َعَىل ُكلَّها َحياتَُه َوَقَىض
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