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فال شيء أضيع من مودٍة متنح من ال وفاء له، وحباٍء : سواه فقد علم صاحبه أنه ليس عنده للمودة موضع
تودع من ال حيفظه؛ يصطنع عند من ال شكر له، وأدٍب حيمل إىل من ال يتأدب به وال يسمعه، وسر يس

كالريح إذا مرت بالطيب محلت طيباً، : فإن صحبة األخيار تورث اخلري، وصحبة األشرار تورث الشر
  .وإذا مرت بالننت محلت نتناً، وقد طال وثقل كالمي عليك

فانتهى كليلة من كالمه إىل هذا املكان وقد فرغ األسد من الثور، مث فكر يف قتله بعد أن قتله وذهب عنه 
لقد فجعين شتربة بنفسه؛ وقد كان ذا عقٍل ورأٍي وخلٍق كرٍمي، وال أدري لعله كان بريئاً : وقال. الغضب

أو مكذوباً عليه؛ فحزن وندم على ما كان منه، وتبني ذلك يف وجهه؛ وبصر به دمنة، فترك حماورة كليلة، 
أنا حزين : حيزنك أيها امللك؟ قالفماذا . ليهنئك الظفر إذ أهلك اهللا أعداءك: وتقدم إىل األسد فقال له

وإن . فإن العاقل ال يرحم من خيافه: ال ترمحه أيها امللك: على عقل شتربة ورأيه وأدبه؟ قال له دمنة
ملا يعلم عنده من الغناء والكفاية، فعل الرجل : الرجل احلازم رمبا أبغض الرجل وكرهه، مث قربه وأدناه

ورمبا أحب الرجل، وعز عليه، فأقصاه وأهلكه، خمافة ضرره؛ . نفعتهاملتكاره على الدواء الشنيع رجاء م
. فرضي األسد بقول دمنة. كالذي تلدغه احلية يف إصبعه فيقطعها، ويتربأ منها خمافة أن يسر مسها إىل بدنه

  .مث علم بعد ذلك بكذبه وغدره وفجوره فقتله شر قتلٍة

  باب الفحص عن أمر دمنة

قد حدثتين عن الواشي املاهر احملتال، كيف يفسد بالنميمة املودة : لفيلسوفقال دبشليم امللك لبيدبا ا
فحدثين حينئٍذ مبا كان من حالة دمنة وما آل أمره إليه بعد قتل شتربة، وما كان من . الثابتة بني املتحابني

نت حجته معاذيره عند األسد وأصحابه حني راجع األسد رأيه يف الثور، وحتقق النميمة من دمنة، وما كا
أنا وجدت يف حديث دمنة أن األسد حني قتل شتربة ندم على قتله، : اليت احتج ا؛ قال الفيلسوف

وأخصهم مرتلةً لديه، وأقرم وأدناهم . وذكر قدمي صحبته وجسيم خدمته، وأنه كان أكرم أصحابه عليه
فاتفق أنه . لثور النمروكان من أخص أصحابه عنده بعد ا. إليه؛ وكان يواصل له املشورة دون خواصه

أمسى لنمر ذات ليلٍة عند األسد؛ فخرج من عنده جوف الليل يردي مرتله، فاجتاز على مرتل كليلة 
فلما انتهى إىل الباب مسع كليلة يعاتب دمنة على ما كان منه، ويلومه على النميمة واستعماهلا؛ . ودمنة

فوقف يستمع . عصيان دمنة وترك القبول لهوعرف النمر . خصوصاً مع الكذب والبهتان يف حق اخلاصة
لقد ارتكبت مركباً صعباً، ودخلت مدخالً ضيقاً، وجنيت : ما جيري بينهما فكان فيما قال كليلة لدمنة

على نفسك جنايةً موبقةً، وعاقبتها وخيمةٌ؛ وسوف يكون مصرعك شديداً، إذا انكشف لألسد أمرك، 
 ناصر لك؛ فيجتمع عليك اهلوان والقتل، خمافة شرك، واطلع عليه، وعرف غدرك وحمالك ، وبقيت ال
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تباعد : وحذراً من غوائلك؛ فلست مبتخذك بعد اليوم خليالً، وال مفٍش إليك سراً؛ ألن العلماء قد قالوا
  .وأنا جدير مبباعدتك، والتماس اخلالص يل مما وقع يف نفس األسد من هذا األمر. عمن ال رغبة فيه

    

 من كالمهما قفل راجعاً، فدخل على أم األسد؛ فأخذ عليها العهود ومواثيق أن ال فلما مسع النمر هذا
فلما أصبحت دخلت . تفشي ما يسر إليها، فعاهدته على ذلك فأخربها مبا مسع من كالم كليلة ودمنة

ي قد ما هذا اهلم الذ: فقالت له. ملا ورد عليه من قتل شتربة: على األسد، فوجدته كئيباً حزيناً مهموماً
حيزنين قتل شتربة؛ إذ تذكرت صحبته ومواظبته على خدميت، وما كنت : أخذ منك، وغلب عليك؟ قال

إن أشد ما شهد امرؤ بال علم وال يقني؟ ولوال ما قالت العلماء يف : قالت أم األسد. أمسع من مناصحته
إن أقوال : قال األسد. إذاعة األسرار وما فيها من اإلمث والشنار ، لذكرت لك وألخربتك مبا علمت

وإن كان عندك رأي فال تطويه : وإين ألعلم صواب ما تقولني. العلماء هلا وجوه كثريةٌ، ومعاٍن خمتلفةٌ
فأخربته جبميع ما . عين؛ وإن كان قد أسر إليك أحد سراً فأخربيين به، وأطلعيين عليه، وعلى مجلة األمر

إين مل أجهل قول العلماء يف تعظيم العقوبة وتشديدها، وما : الوق. ألقاه إليها النمر من غري أن ختربه بامسه
يدخل على الرجل من العار يف إذاعة األسرار؛ ولكين أحببت أن أخربك مبا فيه املصلحة لك؛ وإن وصل 

خطؤه وضرره إىل العامة فإصرارهم على خيانة امللك مما ال يدفع الشر عنهم، وبه حيتج السفهاء، 
فلما قضت أم األسد . وأشد معارهم إقدامهم على ذي احلزم. من أعماهلم القبيحةويستحسنون ما يكون 

فلما وقف بني يدي األسد، . مث أمر أن يؤتى بدمنة. هذا الكالم، استدعى أصحابه وجنده فأدخلوا عليه
مالذي حدث؟ وما الذي أحزن : ورأى ما هو عليه من احلزن والكآبة، التفت إىل بعض احلاضرين فقال

! قد أحزن امللك بقاؤك ولو طرفة عني؛ ولن يدعك بعد اليوم حياً: ك؟ فالتفتت أم األسد إليه وقالتاملل

. أشد الناس يف توقي الشر، يصيبه الشر قبل املستسلم له: ألنه يقال: ما ترك األول لآلخر شيئاً: قال دمنة

 صحب األشرار، وهو يعلم من: فال يكونن امللك وخاصته وجنوده املثل السوء؛ وقد علمت أنه قد قيل
ولذلك انقطعت النساك بأنفسها عن اخللق، واختارت الوحدة على املخالطة، : حاهلم، كان أذاه من نفسه

ومن جيزي باخلري خرياً وباإلحسان إحساناً إال اهللا؟ ومن طلب . وحب العمل هللا على حب الدنيا وأهلها
رعية امللك هو حماسن األخالق ومواقع الصواب وإن أحق ما رغبت فيه . اجلزاء على اخلري من الناس

من صدق ما ينبغي أن يكذب، وكذب ما ينبغي أن يصدق، خرج من : ومجيل السري؛ وقد قالت العلماء
ولست أقول هذا كراهةً . فينبغي أال يعجل امللك يف أمري بشبهٍة. مصاف العقالء، وكان جديراً باالزدراء

ولو كانت يل مائة نفٍس وأعلم أن هوى . وكل حي هالك. نجى منهفإنه وإن كان كريهاً، ال م: للموت
  .امللك يف إتالفهن، لطبت له بذلك نفساً
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: فقال هلا دمنة. مل ينطق ذا حلبه بامللك، ولكن خلالص نفسه، والتماس العذر هلا: فقال بعض اجلند

نسان من نفسه؟ وإذا مل يلتمس وهل علي يف التماس العذر لنفسي عيب؟ وهل أحد أقرب إىل اإل! ويلك
هلا العذر، فمن يلتمسه؟ لقد ظهر منك ما مل تكن متلك كتمانه من احلسد والبغضاء؛ ولقد عرف من مسع 

فمثلك ال يصلح أن يكون . منك ذلك أنك ال حتب ألحٍد خرياً؛ وأنك عدو نفسك، فمن سواهاً باألوىل
فلما أجابه دمنة بذلك، خرج مكتئباً حزيناً .  ببابهمع البهائم، فضالً عن أن يكون مع امللك، وأن يكون

لقد عجنب منك، أيها احملتال، يف قلة حيائك، وكثرة وقاحتك، وسرعة : فقالت أم األسد لدمنة. مستحياً
ألنك تنظرين إىل بعٍني واحدٍة، وتسمعني مين بأذٍن واحدٍة، مع أن شقاوة : قال دمنة. جوابك ملن كلمك

ء، حىت لقد سعوا إىل امللك بالنميمة علي، ولقد صار من بباب امللك جدي قد زوت عين كل شي
الستخفافهم به، وطول كرامته إياهم، وما هم فيه من العيش والنعمة، ال يدرون يف أي وقت ينبغي هلم 

أال تنظرون إىل هذا الشقي، مع عظم ذنبه، كيف جيعل : قالت. الكالم، وال مىت جيب عليهم السكوت
إن الذين يعملون غري أعماهلم ليسوا على شيء؛ كالذي يضع : من ال ذنب له؟ قال دمنةنفسه بريئاً ك

الرماد موضعاً ينبغي أن يضع فيه الرمل؛ ويستعمل فيه السرجني ، والرجل الذي يلبس لباس املرأة، واملرأة 
. ال يسأل عنهأنا رب البيت، والذي ينطق بني اجلماعة مبا : اليت تلبس لباس الرجل، والضيف الذي يقول

. وإمنا الشقي من ال يعرف األمور وال أحوال الناس ال يقدر على دفع الشر عن نفسه، وال يستطيع ذلك

الغادر : أتظن أيها الغادر احملتال بقولك هذا أنك ختدع امللك، وال يسجنك؟ قال دمنة: قالت أم األسد
أيها الغادر : قالت أم األسد. ذنبالذي ال يأمن عدوه مكره، وإذا استمكن من عدوه قتله على غري 

: الكذوب، أتظن أنك ناٍج من عاقبة كذبك؟ وأن حمالك هذا ينفعك مع عظم جرمك؟ قال دمنة

مبني العلماء : قالت أم األسد. الكذوب إيل يقول ما مل يكن، ويأيت مبا مل يقل ومل يفعل، وكالمي واضح
فدفع األسد دمنة إىل القاضي، فأمر . فخرجتمث ضت . منكم هم الذين يوضحون أمره بفضل اخلطاب

. فلما انتصف الليل أخرب كليلة أن دمنة يف احلبس. حببسه، فألقي يف عنقه حبلٌ، وانطلق به إىل السجن

ما وصلت إىل ما : فأتاه مستخفياً؛ فلما رآه وما هو عليه من ضيق القيود، وخرج املكان، بكى، وقال له
يعة واملكر، وإضرابك عن العظة؛ ولكن مل يكن لدي بد فيما مضى من وصلت إليه إال الستعمالك اخلد

  .فإنه لكل مقاٍم مقالٌ؛ ولكل موضٍع جمالٌ: إنذارك والنصيحة لك واملسارعة إليك يف خلوص الرغبة فيك

    

ولو كنت قصرت يف عظتك حني كنت يف عافيٍة، لكنت اليوم شريكك يف ذنبك؛ غري أن العجب دخل 
.  رأيك، وغلب على عقلك؛ وكنت أضرب لك األمثال كثرياً، وأذكرك قول العلماءمنك مدخالً قهر
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ال : وقد قالت العلماء. قد عرفت صدق مقالتك: قال دمنة. إن احملتال ميوت قبل أجله: وقد قالت العلماء
جتزع من العذاب إذا وقفت منك على خطيئة؛ وألن تعذب يف الدنيا جبرمك، خري من أن تعذب يف 

. قد فهمت كالمك؛ ولكن ذنبك عظيم، وعقاب األسد شديد أليم: قال كليلة. ة جبهنم مع اإلمثاآلخر

وكان بقرما يف السجن فهد معتقلٌ يسمع كالمهما، وال يريانه؛ فعرف معاتبة كليلة لدمنة على سوء 
وكتمها ليشهد ا فعله، وما كان منه؛ وأن دمنة مقر بسوء عمله، وعظيم ذنبه؛ فحفظ احملاورة بينهما، 

: مث إن كليلة انصرف إىل مرتله، ودخلت أم األسد حني أصبحت على األسد؛ وقالت له. إن سئل عنها

. يا سيد الوحوش، حوشيت أن تنسى ما قلت باألمس؛ وأنك أمرت به لوقته؛ وأرضيت به رب العباد

.  ينبغي أن يدافع عن ذنب األثيمال ينبغي لإلنسان أن يتواىن يف اجلد للتقوى؛ بل ال: وقد قالت العلماء

فلما حضر قال له وللجواس . فلما مسع األسد كالم أمه، أمر أن حيضر النمر، وهو صاحب القضاء
اجلسا يف موضع احلكم، وناديا يف اجلند صغريهم وكبريهم أن حيضروا وينظروا يف حال دمنة، : العادل

. عذره يف كتب القضاء؛ وارفعا إىل ذلك يوماً فيوماًويبحثوا يف شأنه، ويفحصوا عن ذنبه، ويثبتوا قوله و

. مسعاً وطاعةً ملا أمر امللك: فلما مسع ذلك النمر واجلواس العادل وكان هذا اجلواس عم األسد، قاال

وخرجا من عنده؛ فعمال مبقتضى ما أمرمها به؛ حىت إذا مضى من اليوم الذي جلسوا فيه ثالث ساعات، 
فلما استقربه املكان نادى سيد . ة؛ فأيت به، فأوقف بني يديه، واجلماعة حضورأمر القاضي أن يؤتى بدمن

إنكم قد علمتم أن سيد السباع مل يزل منذ قتل شتربة خائر النفس، كثري . أيها اجلمع: اجلمع بأعلى صوته
أمر أن وهذا القاضي قد . اهلم واحلزن، يرى أنه قد قتل شتربة بغري ذنب؛ وأنه أخذه بكذب دمنة ومنيمته

فمن علم منكم شيئاً يف أمر دمنة من خٍري أو شٍر، فليقل . جيلس جملس القضاء، ويبحث عن شأن دمنة
ذلك، وليتكلم به على رءوس اجلمع واألشهاد، ليكون القضاء يف أمره أوىل، والعجلة من اهلوى، ومتابعة 

يدكم، وال تكتموا ما عرفتم أيها اجلمع امسعوا قول س: فعندها قال القاضي. األصحاب على الباطل ذل
إحداهن، وهي أفضلهن، أال تزدروا فعله، وال تعدوه : من أمره؛ واحذروا يف الستر عليه ثالث خصاٍل

فمن أعظم اخلطايا قتل الربيء الذي ال ذنب له بالكذب والنميمة؛ ومن علم من أمر هذا الكتاب : يسرياً
والثانية إذا اعترف املذنب . ه فهو شريكه يف اإلمث والعقوبةالذي ام الربيء بكذبه ومنيمته شيئاً، فستر علي

والثالثة ترك مراعاة أهل الذم . بذنبه، كان أسلم له، وأحرى بامللك وجنده أن يعفوا عنه ويصفحوا
والفجور، وقطع أسباب مواصالم ومودم عن اخلاصة والعامة؛ فمن علم من أمر هذا احملتال شيئاً، 

إنه من كتم شهادة ميٍت، : س األشهاد ممن حضر، ليكون ذلك حجةً عليه؛ وقد قيلفليتكلم به على رءو
فلما مسع ذلك اجلمع كالمه، أمسكوا عن . أجلم بلجاٍم من ناٍر يوم القيامة؛ فليقل كل واحد منكم ما علم

من : ماءوقد قالت العل. ما يسكتكم؟ تكلموا مبا علمتم؛ واعلموا أن لكل كلمة جواباً: فقال دمنة. القول
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قالت . إين أعلمه: يشهد مبا ال ي، ويقول ما ال يعلم، أصابه ما أصاب الطبيب الذي قال ملا ال يعلمه
    وكيف كان ذلك؟ : اجلماعة

نه كان يف بعض املدن طبيب له رفق وعلم، وكان ذا فطنة فيما جيري على يديه من زعموا أ: قال دمنة
وكان مللك تلك املدينة ابنة قد زوجها البن أخ له، فعرض . املعاجلات، فكرب ذلك الطبيب وضعف بصره

فجيء ذا الطبيب، فلما حضر، سأل اجلارية عن وجعها وما جتد، . هلا ما يعرض للحوامل من األوجاع
لو كنت أبصر، جلمعت األخالط على معرفيت بأجناسها، وال أثق : خربته، فعرف دائها ودواءها، وقالفأ

وكان يف املدينة رجل سفيه، فبلغه اخلرب، فأتاهم وادعى علم الطب، وأعلمهم انه . يف ذلك بأحد غريي
فأمره امللك أن يدخل خزانة خبري مبعرفة أخالط األدوية والعقاقري، عارف بطبائع األدوية املركبة واملفردة، 

األدوية فيأخذ من أخالط الدواء حاجته، فلما دخل السفيه اخلزانة، وعرضت عليه األدوية، وال يدري ما 
هي، وال له ا معرفة، أخذ يف مجلة ما أخذ منها صرة فيها سم قاتل لوقته، وخلطه يف األدوية، وال علم 

فلما عرف . الط األدوية، سقى اجلارية منه، فماتت لوقتهافما متت أخ. له به، وال معرفة عنده جبنسه
وإمنا ضربت لكم هذا املثل لتعلموا . امللك ذلك، دعا بالسفيه، فسقاه من ذلك الدواء، فمات من ساعته

ما يدخل على القائل والعامل من الزلة بالشبه يف اخلروج عن احلد، فمن خرج منكم عن حده أصابه ما 
  .فسه امللومةأصاب ذلك اجلاهل، ون

فتكلم سيد . فانظروا ألنفسكم: والكالم بني أيديكم. رمبا جزى املتكلم بقوله: وقد قالت العلماء
يا أهل الشرف من العلماء، امسعوا مقاليت، وعوا : اخلنازير، إلدالله وتيهه مبرتلته عند األسد، فقال

بسيماههم، وأنتم معاشر ذوي االقتدار، إم يعرفون : بأحالمكم كالمي، فالعلماء قالوا يف شأن الصاحلني
حبسن صنع اهللا لكم، ومتام نعمته لديكم، تعرفون الصاحلني بسيماهم وصورهم، وختربون بالشيء الصغري، 

لتستيقنوا : وهاهنا أشياء كثرية تدل على هذا الشقي دمنة، وخترب عن شره، فاطلبوها على ظاهر جسمه
قد علمت، وعلم اجلماعة احلاضرون، أنك عارف مبا يف : نازيرقال القاضي لسيد اخل. وتسكنوا إىل ذلك

فأخذ سيد . الصور من عالمات السوء، ففسر لنا ما تقول، وأطلعنا على ما ترى يف صورة هذا الشقي
أنه من كانت عينه اليسرى أصغر من عينه اليمىن : إن العلماء قد كتبوا وأخربوا: اخلنازير يذم دمنة، وقال

شأنك عجب، أيها : قال له دمنة. لج، وكان أنفه مائالً إىل جنبه األمين، فهو شقي خبيثوهي ال تزال ختت
القذر، ذو العالمات الفاضحة القبيحة، مث العجب من جرائتك على طعام امللك، وقيامك بني يديه، مع ما 

 اجلسم جبسمك من القذر والقبح، ومع ما تعرفه أنت ويعرفه غريك من عيوب نفسك، أفتتكلم يف النقي
وقد كان . الذي ال عيب فيه؟ ولست أنا وحدي أطلع على عيبك، لكن مجيع من حضر قد عرف ذلك

فأما إذا قد كذبت علي وتين يف وجهي، وقمت . حيجزين عن إظهاره ما بيين وبينك من الصداقة
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 من بعداويت، فقلت ما قلت يفّ بغري علم على رؤوس احلاضرين، فأين أقتصر على إظهار ما أعرف
عيوبك، وتعرف اجلماعة، وحق على من عرفك حق معرفتك أن مينع امللك من استعماله إياك على 

طعامه، فلو كلّفت أن تعمل الزراعة لكنت جديراً باخلذالن فيها، فاألحرى بك أالّ تدنو إىل عمل من 
أتقول يل : ل سيد اخلنازيرقا. األعمال، وأالّ تكون دباغاً وال حجاماً لعامي فضالً عن خاص خدمة امللك

هذه املقالة، وتلقاين ذا امللقى؟ قال دمنة، نعم، وحقاً قلت فيك، وإياك أعين، أيها األعرج املكسور 
فلما قال ذلك دمنة، تغري وجه سيد . األفدع الرِّجِل، املنفوخ البطن، األفلح الشفتني، السيِء املنظر واملخرب

فقال دمنة، حني رأى انكساره . لسانه، واستكان وفتر نشاطهاخلنازير واستعرب واستحى، وتلجلج 
إمنا ينبغي أن يطول بكاؤك، إذا اطلع امللك على قذرك وعيوبك فعزلك عن طعامه، وحال بينك : وبكاءه

مث إن شغرباً قد جربه فوجد فيه أمانة وصدقاً، فرتبه يف خدمته، وأمره . وبني خدمته، وأبعدك عن حضرته
فقام الشغرب فدخل على األسد فحدثه باحلديث كله على . بينهم ، ويطلعه على ذلكأن حيفظ ما جيري 

فأمر األسد بعزل سيد اخلنازير عن عمله، وأمر أال يدخل عليه، وال يرى وجهه، وأمر بدمنة أن . جليته
  .يسجن، وقد مضى من النهار أكثره، ورجع كل واحد منهم إىل مرتله

    

 كان بينه وبني كليلة إخاء ومودة، وكان عند األسد وجيهاً، وعليه كرمياً، مث إن شغرباً يقال له روزبة،
واتفق أن كليلة أخذه الوجد إشفاقاً وحذراً على نفسه وأخيه، فمرض ومات، فانطلق هذا الشغرب إىل 

ولكن أمحد اهللا ! ما أصنع بالدنيا بعد مفارقة األخ الصفى: دمنة، فأخربه مبوت كليلة فبكى وحزن، وقال
فإين قد وثقت بنعمة اهللا تعاىل : عاىل حيث مل ميت كليلة حىت أبقى يل من ذوي قرابيت أخاً مثلكت

وإحسانه إيلّ فيما رأيت من اهتمامك يب ومراعاتك يل، وقد علمت أنك رجائي وركين فيما أنا فيه، 
ينا ومشيئة اهللا تعاىل، فأريد من إنعامك أن تنطلق إىل مكان كذا، فتنظر إىل ما مجعته أنا وأخي حبيلتنا وسع

إنك على : فلما وضع املال بني يديه أعطاه شطره، وقال له. فتأتيين به، ففعل الشغرب ما أمره به دمنة
الدخول واخلروج على األسد أقدر من غريك، فتفرغ لشأين، واصرف اهتمامك إيل، وامسع ما أذكر به 

ما يبدو من أم األسد يف حقي، وما ترى من متابعة عند األسد، إذا رفع إليه ما جيري بيين وبني اخلصوم، و
فأخذ الشغرب ما أعطاه دمنة وانصرف عنه على . األسد هلا، وخمالفته إياها يف أمري، وأحفظ ذلك كله

مث إن األسد بكّر من الغد فجلس، حىت إذا مضى من النهار . فانطلق إىل مرتله فوضع املال فيه. هذا العهد
فلما عرف قوهلم . حابه فأذن هلم، فدخلوا عليه، ووضعوا الكتاب بني يديهساعتان، استأذن عليه أص

إن أنا أغلظت يف : فلما مسعت ما يف الكتاب نادت بأعلى صوا. وقول دمنة دعا أمه فقرأ عليها ذلك
ألنه كالم : أليس هذا مما كنت أاك عن مساعه. فإنك لست تعرف ضرك من نفعك: القول فال تلومين
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 املسيء إلينا، الغادر بذمتنا؟ مث إا خرجت مغضبة، وذلك بعني الشغرب الذي أخاه دمنة هذا ارم
فبينما هو عنده إذ جاء رسول انطلق . فخرج يف أثرها مسرعاً، حىت أتى دمنة، فحدثه باحلديث. وبسمعه

ة قد أنبأين يا دمن: فلما مثل بني يدي القاضي استفتح سيد الس فقال. بدمنة إىل اجلمع عند القاضي
إن اهللا تعاىل : ألن العلماء قالوا: خبربك األمني الصادق وليس ينبغي لنا أن نفحص عن شأنك أكثر من هذا

ألا دار الرسل واألنبياء الدالني على اخلري اهلادين إىل اجلنة الداعني إىل : جعل الدنيا سبباً ومصداقاً لآلخرة
خربنا عنك من وثقنا بقوله إال أن سيدنا أمرنا بالعودة يف أمرك وقد ثبت شأنك عندنا وأ. معرفة اهللا تعاىل

أراك أيها القاضي مل تتعود العدل يف القضاء : قال دمنة. والفحص عن شأنك وإن كان عندنا ظاهراً بينا
. وليس يف عدل امللك دفع املظلومني ومن ال ذنب له إىل قاض غري عادل بل املخاصمة عنهم والذود

ولكن صدق . تل ومل أخاصم؟ وتعجل ذلك موافقة هلواك ومل متض بعد ذلك ثالثة أيامفكيف ترى أن أق
أن : إن جند يف كتب األولني: قال القاضي. إن الذي تعود عمل الرب هني عليه عمله وإن أضربه: الذي قال

هب إىل القاضي ينبغي له أن يعرف عمل احملسن واملسيء ليجازى احملسن بإحسانه واملسيء بإساءته فإذا ذ
والرأي لك يا دمنة أن تنظر الذي . هذا ازداد احملسنون حرصاً على اإلحسان واملسيؤون إجتناباً للذنوب

إن صاحلي القضاة ال يقطعون بالظن وال : فأجابه دمنة. وقعت فيه وتعترف بذنبك وتقر به وتتوب
وأنتم إن ظننتم أين جمرم .  شيئالعلمهم أن الظن ال يغين من احلق: يعملون به ال يف اخلاصة وال يف العامة

فيما فعلت فإين أعلم بنفسي منكم وعلمي بنفسي يقني الشك فيه وعلمكم يب غاية الشك وإمنا قبح 
أمري عندكم أين سعيت بغريي فما عذري عندكم إذا سعيت بنفسي كاذبا عليها فأسلمتها للقتل 

. ألعظم األنفس على حرمة وأوجبها حقاًوالعطب على معرفة مين برباءيت وسالمي مما قرفت به؟ ونفسي 

فلو فعلت هذا بأقصاكم وأدناكم، ملا وسعين يف ديين، وال حسن يب يف مروءيت، وال حق يل أن أفعله 
فإا إن كانت منك نصيحة فقد أخطأت : فكيف أفعله بنفسي؟ فأكفف أيها القاضي عن هذه املقالة

ته وعرفت أنه من غري أهله مع أن اخلداع واملكر ليسا موضعها وإن كانت خديعة فإن أقبح اخلداع ما نظر
: من أعمال صاحلي القضاة وال تقاة الوالة واعلم أن قولك مما يتخذه اجلهال واألشرار سنة يقتدون ا

ألن أمور القضاة يأخذ بصواا أهل الصواب وخبطئها أهل اخلطأ والباطل والقليلو الورع وأنا خائف 
قالتك هذه أعظم الرزايا والباليا وليس من البالء و املصيبة أنك مل تزل يف نفس عليك أيها القاضي من م

    امللك واجلند واخلاصة والعامة فاضالً يف رأيك مقنعاً يف عدلك 

فلما مسع القاضي ذلك من . مرضياً يف حكمك وعفافك وفضلك وإمنا البالء كيف أنسيت ذلك يف أمري
فقالت حني تدبرت .  وجهه فنظر يف األسد مث دعا أمه فعرضه عليهالفظ دمنة ض فرفعه إىل األسد على

لقد صار اهتمامي مبا أختوف من احتيال دمنة لك مبكره ودهائه حىت يقتلك أو يفسد : كالم دمنة لألسد
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بغري . عليك أمرك أعظم من اهتمامي مبا سلف من ذنبه إليك يف الغش والسعاية حىت قتلت صديقك
أخربيين عن الذي أخربك عن دمنة مبا أخربك فيكون حجة يل يف قتل : فقال هلا. نفسهفوقع قوهلا يف . ذنب
إين ألكره أن أفشي سر استكتمنيه، فال يهنئين سروري بقتل دمنة إذا تذكرت أين : فقالت. دمنة

استظهرت عليه بركوب ما ت عنه العلماء من كشف السر ولكين أطالب الذي استودعنيه أن جيعلين يف 
مث انصرفت وأرسلت إىل النمر وذكرت له ما حيق عليه . ن ذكره لك ويقوم هو بعلمه وما مسع منهحل م

من حسن معاونته األسد على احلق وإخراج نفسه من الشهادة اليت ال يكتمها مثله مع ما حيق عليه من 
جة ميت أخطأ من كتم ح: فإنه قد قالت العلماء: نصر املظلومني وتثبيت حجة احلق يف احلياة واملمات

فلما شهد . فلم تزل به حىت قام فدخل على األسد فشهد عنده مبا مسع من إقرار دمنة. حجته يوم القيامة
. إن عندي شهادة: النمر بذلك أرسل الفهد احملبوس الذي مسع إقرار دمنة وحفظه إىل األسد فقال

نعكما أن تقوما بشهادتكما وقد ما م: فقال هلما األسد. فشهد على دمنة مبا مسع من إقراره. فأخرجوه
قد علمنا أن شهادة الواحد ال : علمتما أمرنا واهتمامنا بالفحص عن أمر دمنة فقال كل واحد منهما

توجب حكماً فكرهنا التعرض لغري ما ميضي به احلكم حىت إذا شهد أحدنا قام اآلخر بشهادته فقبل 
فمن نظر يف هذا فليعلم أن من أراد منفعة . نع قتلةفقتل أش: وأمر بدمنة أن يقتل يف حبسه. األشد قوهلما

  .نفسه بضر غريه باخلالبة واملكر فإنه سيجري على خالبته ومكره

  باب الحمامة المطوقة

    

قد مسعت مثل املتحابني كيف قطع بينهما الكذب وإىل ماذا صار : قال دبشليم امللك لبيدبا الفيلسوف
أيت؛ عن إخوان الصفاء كيف يبتدأ تواصلهم ويستمع بعضهم فحدثين، إن ر. عاقبة أمره من بعد ذلك
إن العاقل ال يعدل باإلخوان شيئا فاإلخوان هم األعوان على اخلري كله، : ببعض؟ قال الفيلسوف

قال . ومن أمثال ذلك مثل احلمامة املطوقة واجلرذ والظيب والغراب. واملؤاسون عند ما ينوب من املكروه
زعموا أنه كان بأرض سكاوندجني، عند مدينة داهر، مكان كثري : ال بيدباوكيف كان ذلك؟ ق: امللك

الصيد، ينتابه الصيادون؛ وكان يف ذلك املكان شجرة كثرية األغصان ملتفة الورق فيها وكر غراب فبينما 
هو ذات يوم ساقط يف وكره إذ بصر بصياد قبيح املنظر، سيئ اخللق، على عاتقه شبكة، ويف يده عصاً 

إما حيين وإما حني : لقد ساق هذا الرجل إىل هذا املكان:  حنو الشجرة، فذعر منه الغراب؛ وقالمقبالً
مث إن الصياد نصب شبكته، ونثر عليها احلب، وكمن قريبا . فألثبنت مكاين حىت أنظر ماذا يصنع. غريي

مام ومعها محام كثري؛ منها، فلم يلبث إال قليال، حىت مرت به محامة يقال هلا املطوقة، وكانت سيدة احل
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ا اجلسد املوكل به البالء الذي ال يزال يف تصرف وتقلب، وال ويح هلذ. لولده، خلة ال يزيلها إال املوت
كما ال يدوم للطالع من النجوم طلوع، وال لآلفل منها أفولٌ، لكن ال : يدوم له شيء، وال يلبث معه أمر

يزال للطالع منها آفالً، واآلفل طالعاً، وكما تكون آالم الكلوم وانتقاض اجلراحات، كذلك من قرحت 
  .خوانه بعد اجتماعه مكلومه بفقد إ

    

إنّ حذرنا وحذرك وكالمك، وإن كان بليغاً، كلٌ منها ال يغين عن : فقال الظيب والغراب للجرذ
إمنا خيتر الناس عند البالء، وذو األمانة عند األخذ والعطاء، واألهل : السلحفاة شيئاً، وإنه كما يقال

أرى من احليلة أن تذهب أيها الظيب : قال اجلرذ. ئبوالولد عند الفاقة، كذلك خيترب اإلخوان عند النوا
كأنك جريح، ويقع الغراب عليك كأنه يأكل منك، وأسعى أنا فأكون قريباً من : فتقع مبنظر من القانص

القانص، مراقباً له، فعلّه أن يرمي ما معه من اآللة، ويضع السلحفاة، ويقصدك طامعاً فيك، راجياً 
حبيث ال ينقطع طمعه منك، ومكنه من أخذك مرة بعد مرة، حىت : عنه رويداًفإذا دنا منك ففر . حتصيلك

فإين أرجو أال ينصرف إال وقد قطعت احلبائل عن السلحفاة، : يبعد عنا، وانح منه هذا النحو ما استطعت
 ففعل الغراب والظيب ما أمرمها به اجلرذ، وتبعهما القانص، فاستجره الظيب، حىت أبعده عن. وأجنو ا

اجلرذ والسلحفاة، واجلرذ مقبلٌ على قطع احلبائل، حىت قطعها، وجنا بالسلحفاة، وعاد القانص جمهوداً 
ففكر يف أمره مع الظيب املتظالع، فظن أنه خولط يف عقله وفكر يف أمر الظيب . الغباُ فوجد حبالته مقطعة

. ه أرض جن أو سحرةهذ: والغراب الذي كأنه يأكل منه وقرض حبالته فاستوحش من األرض وقال

واجتمع الغراب والظيب واجلرذ والسلحفاة إىل عريشهم . فرجع مولياً ال يلتكس شيئاً وال يلتفت إليه
فإذا كان هذا اخللق مع صغره وضعفه قد قدر على التخلص م . ساملني آمنيني كأحسن ما كانوا عليه

ا واستمتاعه مع أصحابه بعضهم ببعض مرابط اهللكة مرة بعد أخرى مبودته وخلوصها وثبات قلبه عليه
وأهلم اخلري وال شر ومنح التميز واملعرفة، أوىل وأحرى بالتواصل . فاإلنسان الذي قد أعطي العقل والفهم

  .فهذا مثل إخوان الصفاء وأتالفهم يف الصحبة. والتعاضد

  باب البوم والغربان

فاء وتعاوم، فاضرب يل مثل العدو الذي قد مسعت مثل إخوان الص: قال دبشليم امللك لبيدبا الفيلسوف
من اغتر بالعدو الذي مل يزل عدواً، أصابه : ال ينبغي أن يغتر به، وإن أظهر تضرعاً وملقاً، قال الفيلسوف

    قال امللك وكيف كان ذلك؟ . ما أصاب البوم من الغربان

 وكر ألف غراب، وعليهن زعموا أنه كان يف جبل يف اجلبال شجرة من شجر الدوح، فيها: قال بيدبا
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فخرج ملك البوم . واٍل من أنفسهن، وكان عند هذه الشجرة كهف فيه ألف بوم، وعليهن واٍل منهن
لبعض غدواته وروحاته، ويف نفسه العداوة مللك الغربان، ويف نفس الغربان وملكها مثل ذلك للبوم، 

 منها خلقاً كثرياُ، وكانت الغارة ليالً، فأغار ملك البوم يف أصحابه على الغربان يف أوكارها، فقتل وسىب
قد علمت ما لقينا الليلة من ملك البوم، وما منا إلال : فلما أصبحت الغربان اجتمعت إىل ملكها فقلن له

أصبح قتيالً أو جرحياً أو مكسور اجلناح أو منتوف الريش أو مقطوف الذنب وأشد مما أصابنا ضراً علينا 
فإمنا حنن لك، : لعلمهن مبكاننا: كاننا، وهن عائدات إلينا غري منقطعات عناجراءن علينا، وعلمهن مب

ولك الرأي، أيها امللك، فانظر لنا ولنفسك، وكان يف الغربان مخسة معترف هلن حبسن الرأي، يسند 
اءهن وكان امللك كثرياً ما يشاورهن يف األمور، ويأخذ آر. إليهن يف األمور، ويلقى عليهن أزمة األحوال

رأي قد سبقتنا إليه : ما رأيك يف هذا األمر؟ قال: فقال امللك لألول من اخلمسة. يف احلوادث والنوازل
: ما رأيك يف هذا األمر؟ قال: قال امللك للثاين. ليس للعدو احلنق إال اهلرب منه: العلماء، وذلك أم قالوا

ياً، أن نرحل عن أوطاننا وخنليها لعدونا من ال أرى لكما ذلك رأ: قال امللك. رأي ما رأى هذا من اهلرب
أول نكبة أصابتنا منه وال ينبغي لنا ذلك ولكن جنمع أمرنا ونستعد لعدونا ونذكي نار احلرب فيما بيننا 
وبني عدونا وحنترس من الغرة إذا أقبل إلينا فنلقاه مستعدين ونقاتله قتاالً غري مراجعني فيه، وال مقصرين 

باألناة مرة وباجلالد أخرى حيث نصيب : أطراف العدو ونتحرز حبصوننا وندافع عدوناعنه وتلقى أطرافنا 
. ما أرى ما قاال رأياً: ما رأيك أنت؟ قال: مث قال امللك للثالث. فرصتنا وبغيتنا، وقد ثنينا عدونا عنا

أم يريد حربنا ولكن نبث العيون ونبعث اجلواسيس ونرسل الطالئع بيننا وبني عدونا فنعلم أيريد صلحنا 
أم يريد الفدية؟ فإن رأينا أمره أمر طامع يف مال، مل نكره الصلح على خراٍج نؤديه إليه كل سنة، ندفع به 

فغن من أراء امللوك إذا أشتدت شوكة عدوهم، فخافوه على أنفسهم : عن أنفسنا ونطمئن يف أوطاننا
فما رأيك يف هذا الصلح؟ قال : ال امللك للرابعق. وبالدهم، أن جيعلوا األموال جنة البالد وامللك والرعية

ال أراه رأياً بل أن نفارق أوطاننا ونصرب على الغربة وشدة املعيشة خري من أن نضيع أحسابنا وخنضع 
ويقال يف . للعدو الذي حنن أشرف منه مع أن البوم لو عرضنا ذلك عليهن ملا رضني منا إال بالشطط

  .لتنال حاجتك: قاربةقارب عدوك بعض امل: األمثال

    

ومثل ذلك مثل اخلشبة املنصوبة . فيتجرىء عليك ويضعف جندك وتذلَّ نفسك: وال تقاربه كل املقاربة
وليس عدونا راضياً . إذا أملتها قليالً زاد ظلها، وإذا جاوزت ا احلد يف إمالتها نقص الظلُّ: يف الشمس

القتال أم : ما تقول أنت؟ وماذا ترى: قال امللك للخامس. اربةمنا بالدون يف املقاربة، فالرأي لنا ولك احمل
إنه من : أما القتال فال سبيل للمرء إىل قتال من ال يقوى عليه وقد يقال: الصلح أم اجلالء عن الوطن؟ قال
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: ال يعرف نفسه وعدوه وقاتل من ال يقوى عليه، محل نفسه على حتفها مع أن العاقل ال يستصغر عدواً

وأنا للبوم شديد اهليبة وإن أضربن عن قتالنا . ستصغر عدوه اغتر به ومن اغتر بعدوه مل يسلم منهفإن من ا
وقد كنت أهاا قبل ذلك، فإن احلازم ال يأمن عدوه على كل حال فإن كان بعيداً مل يأمن سطوته، وإن 

م وأكسيهم من كره وأحزم األقوا. كان مكثباً مل يأمن من وثبته، وإن كان وحيداً مل يأمن من مكره
فإن ما دون القتال النفقة فيه من األموال والقول والعمل، والقتال النفقة فيه من : القتال جلل النفقة فيه

فإن من قاتل من ال يقوى عليه فقد غرر : فال يكونن القتال للبوم من رأيك، أيها امللك. األنفس واألبدان
اً للوزراء، مهيباً يف أعني الناس، بعيداً من أن يقدر عليه، فإذا كان امللك حمصناً لألسرار، متخري. بنفسه

وقد استشرتين يف أمر . وأنت، أيها امللك، كذلك. كان خليقاً أال يسلب صحيح ما أوتى من اخلري
منها ما يدخل فيه الرهط، ومنها ما : جوابك مني عنه، يف بعضه عالنية، ويف بعضه سر ولألسرار منازل

ولست أرى هلذا السر على قدر مرتلته أن يشارك فيه إال . م، ومنها ما يدخل فيه الرجالنيستعان فيه بالقو
: فنهض امللك من ساعته، وخال به، فاستشاره، فكان أول ما سأله عنه امللك أنه قال. أربع آذاٍن ولسانان

وكيف كان : لكقال امل. كلمة تكلم ا غراب: نعم: هل يعلم ابتداء عداوة ما بيننا وبني البوم؟ قال
زعموا أن مجاعة من الكراكي مل يكن هلا ملك، فأمجعت أمرها على أن ميلكن عليهن : ذلك؟ قال الغراب

الستشرناه؛ فلم يلبثن . لو جاءنا هذا الغراب: ملك البوم فبينما هي يف جممعها إذ وقع هلا غراب، فقالت
 األقاليم، وفقد الطاوس والبط والنعام لو أن الطري بادت من: فاستشرنه، فقال. دون أن جاءهن الغراب

واحلمار من العامل ملا اضطررتن إىل أن متلّكن عليكن البوم اليت هي أقبح الطري منظراً، وأسوؤها خلقاً، 
وأقلها عقالً، وأشدها غضباً وأبعدها من كل رمحة، مع عماها وما ا من العشا بالنهار، وأشد من ذلك 

القها، إال أن ترين أن متلكنها وتكن أننت تدبرن األمور دوا برأيكن وأقبح أمورها سفهها وسوء أخ
وكيف كان : وعقولكن، كما فعلت األرنب اليت زعمت أن القمر ملكها، مث عملت برأيها، قال الطري

     ذلك؟ 

زعموا أن أرضاً من أراضي الفيلة تتابعت عليها السنون، وأجدبت، وقل ماؤها، وغارت : قال الغراب
فشكون ذلك إىل ملكهن، فأرسل : ، وذوى نبتها، ويبس شجرها، فأصاب الفيلة عطش شديدعيوا

فرجع إليه بعض الرسل، فأخربه إين قد وجدت مبكان . امللك رسوله ورواده يف طلب املاء، يف كل ناحية
منها هو فتوجه ملك الفيلة بأصحابه إىل تلك العني ليشرب . كذا عيناً يقال هلا عني القمر، كثرية املاء

وكانت العني يف أرض لألرانب، فوطئن األرانب يف أجحارهن، فأهلكن منهن كثرياً، فاجتمعت . وفيلته
. ليحضرن منكن كل ذي رأي رأيه: قد علمت ما أصابنا من الفيلة فقال: األرانب إىل ملكها فقلن له

إن رأى : واألدب، فقالتوكان امللك يعرفها حبسن الرأي . فتقدمت أرنب من األرانب يقال هلا فريوز
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: امللك أن يبعثين إىل الفيلة ويرسل معي أميناً، لريى ويسمع ما أقول، ويرفعه إىل امللك، فقال هلا امللك

واعلمي أن الرسول برأيه وعقله، . أنت أمينة، ونرضى بقولك، فانطلقي إىل الفيلة، وبلغي عين ما تريدين
فإن الرسول هو الذي يلني : اللني والرفق واحللم والتأينفعليك ب. ولينه وفضله، خيرب عن عقل املرسل

مث إن األرنب انطلقت يف ليلة قمراء، حىت انتهت إىل الفيلة، . الصدور إذا رفق، وخيشن الصدور إذا خرق
مث أشرفت على . خمافة أن يطأا بأرجلهن، فيقتلنها، وإن كن غري متعمدات: وكرهت أن تدنو منهن
إن القمر أرسلين إليك، والرسول غري ملوم فيما يبلغ، وإن أغلظ يف : يلة وقالت لهاجلبل ونادت ملك الف

إن من عرف فضل قوته على الضعفاء، فاغتر : يقول لك: فما الرسالة؟ قالت: قال ملك الفيلة. القول
وأنت قد عرفت فضل قوتك . بذلك يف شأن األقوياء، قياساً هلم على الضعفاء، كانت قوته وباالً عليه

: فأرسلين إليك. على الدواب، فغرك ذلك، فعمدت إىل العني اليت تسمى بامسي، فشربت منها، وكدرا

وإن كنت يف شك من . وإنك إن فعلت أُغش بصرك، وأتلف نفسك. فأنذرك أال تعود إىل مثل ذلك
ب، فانطلق إىل فعجب ملك الفيلة من قول األرن. فإين موافيك ا: رساليت، فهلم إىل العني من ساعتك

خذ خبرطومك : فقالت له فريوز الرسول. فلما نظر إليها، رأى ضوء القمر فيها. العني مع فريوز الرسول
فأدخل الفيل خرطومه يف املاء، فتحرك فخيل للفيل أن القمر . من املاء فاغسل به وجهك، واسجد للقمر

. نعم: طوم يف املاء؟ قالت فريوز األرنبما شأن القمر ارتعد؟ أتراه غضب من إدخايل اخلر: فقال. ارتعد

. فسجد الفيل للقمر مرة أخرى، وتاب إليه مما صنع، وشرط أال يعود إىل مثل ذلك هو وال أحد من فيلته

ومع ما ذكرت من أمر البوم إن فيها اخلب واملكر واخلديعة، وشر امللوك اخلادع، ومن ابتلى : قال الغراب
: قالت الكراكي.  أصاب األرنب والفرد حني احتكما إىل السنوربسالن خمادع، وخدمه، أصاب ما

كان يل جاراً من االصفاردة يف أصل شجرة قريبة من وكرى وكان يكثر : وكيف كان ذلك؟ قال الغراب
فجاءت أرنب إىل مكان الصفرد فسكنته . مواصليت مث فقدته فلم أعلم أين غاب وطالت غيبته عين

. مث إن الصفرد غاد بعد زمان فأتى مرتله فوجد فيه األرنب. ت فيه زماناًفكرهت أن أخاصم األرنب فلبث

فإن . املسكن يل، وحتت يدي؛ وأنت مدع له: قالت األرنب. هذا املكان يل ، فانتقلي عنه: فقال هلا 
فاستعد بإثباته علي ومن : قالت األرنب. فهلمي بنا إليه: القاضي منا قريب: قال الصفرد. كان لك حق

إن بساحل البحر سنوراً متعبداً، يصوم النهار، ويقوم الليل كله؛ وال يؤذي دابٍة، : قاضي؟ قال الصفردال
قالت . فإن أحببت حتاكمنا إليه، ورضينا به. وال يهرق دماً، عيشه من احلشيش ومما يقذفه إليه البحر

  .ته عليفإن كان لك حق فاستعد بإثبا. املسكن يل، وحتت يدي، وأنت مدع له: األرنب

    

إن بساحل البحر سنوراًمعبداً، يصوم النهار، ويقوم الليل كله، : القاضي؟ منا قريب: قال الصفرد
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فإن أحببت حتاكما إليه، ورضينا . واليؤذى دابة، وال يهريق دماً، عيشه من احلشيش ومما يقذفه إليه البحر
ليه فتبعهما ألنظر إىل حكومة الصوام فانطلقا إ. ما أرضاين به إذا كان كما وصفت: قالت األرنب. به

القوام مث إما ذهبا إليه فلما بصر النور باألرنب والصفرد مقبيلني حنوه، انتصب قائماً يصلي، وأظهر 
. فعجبا ملا رأيا من حاله ودنوا منه هائبني له، وسلما عليه وسأاله أن يقضي بينهما. اخلشوع والتنسك

فادنوا مين فامسعاىن ما : قد بلغين الكرب وثقلت أذناي: فقال هلما. الفأمر مها أن يقصا عليه القصة ففع
فدنوا منه، وأعادا عليه القصة وسأاله احلكم فقال قد فهمت ما قلتما، وأنا مبتدئكما بالنصيحة . تقوالن

 فأنا آمركما بتقوى اهللا وأالتطلبا إال احلق هو الذي يفلح، وأن قضى عليه وطالب: قبل احلكومة بينكما

وليس لصاحب الدنيا من دنياه . احلق هو الذي يفلح وإن قضى عليه وطالب الباطل خمصوم وإن قضى له
شئ ال مال وال صديق سوى العمل الصاحل يقدمه فذو العقل حقيق أن يكون سعيه يف طلب ما يبقى 

عند العاقل مبرتلة فإن مرتلة املال : وعود نفعه عليه غداً، وأن ميقت بسعيه فيما سوى ذلك من أمور الدنيا
مث إن السنور مل يزل يقص . املدر، ومرتلة الناس عنده فيما حيب أهم من اخلري ويكره من الشر مبرتلة نفسه

قال . عليهما من جنس هذا وأشباهه، حىت أنسا إليه، وأقبال عليه، ودنوا منه، مث وثب عليهما فقتلهما
فال يكونن متليك البوم من رأ : لشؤم سائر العيوبمث إن البوم جتمع مع ما وصفت لكن من ا: الغراب

زكان هناك بوم حاضر قد مسع . فلما مسع الكراكى ذلك من كالم الغراب أضربن عن متليك البوم. يكن
وبعد . لقد وترتين أعظم الترة، وال أعلم أنه سلف مين إليك سوٌء أوجب هذا: ما قالوا، فقال الغراب

فيعود ينبت السيف يقطع اللحم مث يعود فيندمل واللسان ال يندمل فاعلم أن الفأس يقطع به الشجر 
والنصل من السهم يغيب يف اللحم مث يرتع فيخرج، وأشباه النصل من الكالم . جرحه وال تؤسى مقاطعه

فللنار املاء، وللسم الدواء وللحزن : ولكل حريق مطفئٌ. إذا وصلت إىل القلب مل ترتع ومل تستخرج
  .وقد غرستم معاشر الغربان بيننا وبينكم شجر احلقد والعداوة والبغضاء.  ال ختبو أبداًالصرب ونلر احلقد

فلما قضى البوم مقالته، وىلّ مغضباً، فأخرب ملك البوم مبا جرى وبكل ما كان منقول الغراب، مث إن 
ضاء على واهللا لقد خرقت يف قويل الذي جلبت به العداوة والبغ: الغراب ندم على ما فرط منه، وقال

ولعل أكثر الطري قد رأى أكثر ! وال أعلمتها ذا األمر! وليتين مل أخرب الكراكي ذه احلال! نفسي وقومي
مما رأيت، وعلم أضعاف ما علمت، فمنعها من الكالم مبثل ما اتقاء ما مل أتق، والنظر فيما مل أنظر فيه من 

قى منه سامعه وقائله املكروه مما يورث احلقد حذار العواقب، ال سيما إذا كان الكالم أفظع كالم، يل
والعاقل، وإن كان واثقاً بقوته . والضغينة، فال ينبغي ألشباه هذا الكالم، أن تسمى كالماً، ولكن سهاماً

وفضله، ال ينبغي أن حيمل ذلك على أن جيلب العداوة على نفسه اتكاالً على ما عنده من الرأي والقوة، 
وصاحب حسن العمل، . الترياق ال ينبغي له أن يشرب السم اتكاالً على ما عندهكما أنه وإن كان عنده 
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وإن قصر به القول يف مستقبل األمر، كان فضله بيناً واضحاً يف العاقبة واالختار، وصاحب حسن القول، 
وأنا صاحب القول الذي ال عاقبة له . وإن أعجب الناس منه حسن صفته لألمور مل حتمد عاقبة أمره

أليس من سفهي اجترائي على التكلم يف األمر اجلسيم ال أستشري فيه أحداً، ومل أعمل فيه رأياً؟ . مودةحم
فما كان . ومن مل يستشر النصاء األولياء، وعمل برأيه من غري تكرار النظر والروية، مل يغتبط مبواقع رأيه

فسه ذا الكالم وأشباهه وعاتب الغراب ن! أغناين عما كسبت يومي هذا، وما وقعت فيه من اهلم
  .فهذا ما سألتين عنه من ابتداء العداوة بيننا وبني البوم. وذهب

وأما القتال فقد علمت رأيي فيه، وكراهيت له، ولكن عندي من الرأي واحليلة غري القتال ما يكون فيه 
ومن ذلك حديث . فإنه رب قوم قد احتالوا بآرائهم حىت ظفروا مبا أرادوا: الفرج إن شاء اهللا تعاىل

     وكيف كان ذلك؟ : اجلماعة الذين ظفروا بالناسك، وأخذوا عريضه قال امللك

زعموا ان ناسكاً اشىت عريضاً ضخماً ليجعله قرباناً، فانطلق به يقوده فبصر به قوم من : قال الغراب
 ما هذا الكلب أيها الناسك،: فعرض له أحدهم فقال له. املكرة، فأمتروا بينهم أن يأخذوه من الناسك
فلم يزالو مع . ما هذا الناسك، ألن الناسك ال يقود كلباً: الذي معك؟ مث عرض له اآلخر فقال لصاحبه

الناسك على هذا ومثله حىت مل يشك أنَّ الذي يقوده كلب، وأن الذي باعه إياه سحر عينه، فأطلقه من 
 املثل ملا أرجو أن نصيب من حاجتنا بالرفق وإمنا ضربت لك هذا. يده، فأخذه اجلماعة احملتالون ومضوا به

وإين أريد من امللك أن ينقرين على رؤوس األشهاد، وينتف ريشي وذنيب، مث يطرحين يف أصل . واحليلة
فأرجو أني أصرب وأطلع على أحواهلم، ومواضع . هذه الشجرة، ويرحتل امللك هو وجنوده إىل مكان كذا

  .ليكم لنهجم عليهم، وننا منهم غرضنا إن شاء اهللا تعاىلحتصينهم وأبوام، فأخادعهم وآيت إ

نعم، وكيف ال تطيب نفسي لذلك وفيه أعظم الراحات للملك : أتطيب نفسك لذلك؟ قال: قال امللك
وجنوده؟ ففعل امللك بالغراب ما ذكر، مث ارحتل عنه فجعل الغراب يئن ويهمس حىت رأته البوم ومسعته 

من : صد حنوه ليسأله عن الغربان فلما دنا منه أمر بوماً أن يسأله فقال لهيئن، فأخربن ملكهن بذلك، فق
أما امسي ففالن، وأما ما سألتين عنه فإين أحسبك ترى أن حايل حال من ال : أنت؟ وأين الغربان؟ فقال

هذا وزير ملك الغربان وصاحب رأيه، فنسأله بأي ذنب صنع به ما صنع؟ : يعلم األسرار فقيل مللك البوم
أيها : وكنت يومئٍذ مبحضٍر من األمر، فقال: إن ملكنا استشار مجاعتنا فيكن: فسئل الغراب عن أمره فقال

ألن أشد بطشاً، وأحد قلباً منا : أيها امللك ال طاقة لنا بقتال البوم: الغربان، ما ترون يف ذلك؟ فقلت
البوم ذلك منا، وإال هربنا يف البالد وإذا ولكن أرى أن نلتمس الصلح، مث نبذل الفدية يف ذلك، فإن قبلت 

كان القتال بيننا وبني البوم كان خرياً هلن وشراً لنا، فالصلح أفضل من اخلصومة وأمرن بالرجوع عن 
إن العدو الشديد ال يرد بأسه وغضبه مثل اخلضوع : احلرب، وضربت هلن األمثال يف ذلك، وقلت هلن
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 يسلم من عاصف الريح للينه وميله معها حيث مالت فعصينين يف ذلك أال ترين إىل احلشيش كيف: له
وزعمن أن يردن القتال وأمنين يف ما قلت، وقلنا إنك قد ماألت البوم علينا ورددنَ قويل ونصيحيت 

فلما مسع ملك البوم مقالة : وعذبنين ذا العذاب وتركين امللك وجنوده وأرحتل وال علم يل ن بعد ذلك
فإن : ما أرى إال املعاجلة له بالقتل: ما تقول يف الغراب؟ وما ترى فيه؟ قال: ب قال لبعض وزرائهالغرا

من ظفر بالساعة : هذا أفضل عدِد الغربان، ويف قتله لنا راحة من مكره وفقده على الغربان شديد ويقال
ألمر اجلسيم فأمكنه ذلك اليت فيها ينجح العمل مث ال يعاجله بالذي ينبغي له فليس حبكيم ومن طلب ا

فأغفله فاته األمر وهو خليق أال تعود له الفرصة ثانية ومن وجد عدوه ضعيفاً ومل ينجز قتله ندم إذا 
فإن : أرى أال تقتله: ما ترى أنت يف هذا الغراب؟ قال: استقوى ومل يقدر عليه قال امللك لوزير آخر

فإنه أهلٌ : رحم ويصفح عنه وال سيما املستجري اخلائفالعدو الذليل الذي ال ناصر له أهلٌ ألن يستبقى وي
  .ألن يؤمن

فإنه خليق : أرى أن تستبقيه وحتسن إليه: ما تقول يف الغراب؟ قال: قال ملك البوم لوزير آخر من وزائه
أن ينصحك والعاقل يرى معادات بعض أعدائه بعضاً ظفراً حسناً ويرى أشتغال بعض أعدائه ببعض 

وكيف : م وجناة كنجاة الناسك من اللص والشيطان حني اختلفا عليه قال امللك لهخالصاً لنفسه منه
    كان ذلك؟ 

زعموا أن ناسكاً أصاب من رجل بقرة حلوباً فانطلق ا يقودها إىل مرتله، فعرض له لص : قال الوزير
أريد أن أسرق من أنت؟ قال أنا اللص، : فقال الشيطان للص. أراد سرقتها واتبعه شيطان يريد اختطافه

أنا الشيطان أريد أختطافه إذا نام وأذهب به فايا على هذا : فمن أنت؟ قال. البقرة من الناسك إذا نام
فأقبل . إىل املرتل فدخل الناسك مرتله ودخال خلفه وأدخل البقرة فربطها يف زاوية املرتل وتعشى ونام

إن أنت بدأت بأخذ : أوالً فقال الشيطان للصاللص والشيطان يأمتران فيه واختلفا على من يبدأ بشغله 
. فال أقدر على أخذه فأنظرين ريثما آخذه، وشأنك وما تريد: البقرة فرمبا استيقظ وصاح، واجتمع الناس

ال، بل انظرين أنت : فأشفق اللص إن بدأ الشيطان باختطافه فرمبا استيقظ فال يقدر على أخذ البقرة، فقال
فهذا : أيها الناسك انتبه:  تريد فلم يزاال يف اادلة هكذا حىت نادى اللصحىت آخذ البقرة وشأنك زما

فهذا اللص يريد أن يسرق بقرتك فانتبه : أيها الناسك انتبه: الشيطان يريد اختطافك، ونادى الشيطان
اب أظن أن الغر: قال الوزير األول الذي أشار بقتل الغراب. الناسك وجريانه بأصواما، وهرب اخلبيثان

قد خدعكن ووقع كالمه يف نفس الغيب منكن موقعه، فتردن أن تضعن الرأي يف غري موضعه فمهالً مهالً 
فلم يلتفت امللك إىل قوله وأمر الغراب أن حيمل إىل منازل البوم، ويكرم . أيها امللك عن هذا الرأي

  .ويستوصى به خرياً
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أيها امللك قد : وم وفيهن الوزير الذي أشار بقتلهمث إن الغراب قال للملك يوماً وعنده مجاعة من الب
علمت ما جرى علي من الغربان وأنه ال يستريح قليب إال بأخذي بثأري منهن، وإين قد نظرت يف ذلك 

من طابت نفسه بأن حيرقها : ألين غراب وقد روى عن العلماء أم قالوا: فإذا يب ال أقدر على ما رمت
 يدعو عند ذلك بدعوة إال استجيب له فإن رأى امللك أن يأمرين فأحرق فقد قرب هللا أعظم القربان ال

قال ! نفسي وأدعو ريب أن حيولين بوماً فأكون أشد عداوة وأقوى بأساً عل الغربان لعلي أنتقم منهن
ما أشبهك يف خري ما تظهر وشر ما ختفي إال باخلمرة الطيبة الطعم والريح املنقع : الوزير الذي أشار بقتله

أليست أخالقك تدور معك ! يها السم أرأيت لو أحرقنا جسمك بالنار كان جوهرك وطباعك متغريةف
حيثما درت، وتصري بعد ذلك إىل أصلك وطويتك؟ كالفأرة اليت خريت يف األزواج بني الشمس والريح 

     وكيف كان ذلك؟ : والسحاب واجلبل فلم يقع اختيارها إال على اجلرذ وقيل له

نه كان ناسكاً مستجاب الدعوة فبينما هو ذات يوم جالساً على ساحل البحر إذ مرت به زعموا أ: قال
حدأة يف رجلها درص فأرة فوقعت منها عند الناسك، وأدركته هلا رمحة، فأخذها ولفها يف ورقة، وذهب 

ناء فتحولت جارية حس: ا إىل مرتله، مث خاف أن تشق على أهله تربيتها فدعا ربه أن حيوهلا جارية
يا : فلما كربت قال هلا الناسك. فانطلق ا إىل امرأته، فقال هلا هذه ابنيت فاصنعي معها صنيعك بولدي

. فقالت، أما إذا خريتين فإين أختار زوجاً يكون أقوى األشياء. بنية أختاري من أحببت حىت أزوجك به

لق العظيم إن يل جارية وقد أيها اخل: مث انطلق إىل الشمس فقال! فقال الناسك لعلك تريدين الشمس
: طلبت زوجاً يكون أقوى األشياء، فهل أنت متزوجها؟ فقالت الشمس أنا أدلك على من هو أقوى مين

فذهب الناسك إىل السحاب فقال له . السحاب الذي يغطيين، ويرد حر شعاعي ويكسف أشعة أنواري
فاذهب إىل الريح اليت تقبل يب وتدبر : وأنا أدلك على من هو أقوى مين: ما قال للشمس، فقال السحاب

وأنا أدلك على من هو : وتذهب يب شرقاً وغرباً فجاء الناسك إىل الريح فقال هلا كقوله للسحاب فقالت
أقوى مين وهو اجلبل الذي ال أقدر على حتريكه فمضى إىل اجلبل وقال له القول املذكور فأجابه اجلبل 

. اجلرذ الذي ال أستطيع االمتناع منه إذا ثقبين واختذين مسكناً: أنا أدلك على من هو أقوى مين: وقال له

هل أنت متزوج هذه اجلارية؟ فقال وكيف أتزوجها وجحري ضيق؟ : فانطلق الناسك إىل اجلرذ فقال له
إمنا يتزوج اجلرذ الفأرة فدعا الناسك ربه أن حيوهلا فأرة كما كانت وذلك برضى اجلارية، فأعادها اهللا إىل 

ا األول فانطلقت مع اجلرذ فهذا مثلك أيها املخادع فلم يلتفت ملك البوم إىل ذلك القول، ورفق عنصره
بالغراب ومل يزدد له إال إكراماً حىت إذا طاب عيشه ونبت ريشه واطلع على ما أراد أن يطلع عليه راغ 

قى إال أن تسمع إين قد فرغت مما كنت أريد ومل يب: فأتى أصحابه مبا رأى ومسع فقال للملك. روغة
  .أنا واجلند حتت أمرك، فاحتكم كيف شئت: وتطيع، فقال له



 
ابن المقفعكليلة ودمنة   69 

إن البوم مبكان كذا يف جبل كثري احلطب ويف ذلك املوضع قطيع من الغنم مع رجل راع، : قال الغراب
وحنن مصيبون هناك ناراً، ونلقيها يف أنقاب البوم ونقذف عليها من يابس احلطب ونتراوح عليها ضرباً 

فمن خرج منهن احترق ومن مل خيرج مات بالدخان موضعه ففعل : تنا حىت تضرم النار يف احلطببأجنح
  .فأهلكن البوم قاطبةً ورجعن إىل منازهلن ساملات آمنات: الغربان ذلك

    

كيف صربت على صحبة البوم وال صرب لألخيار على صحبة : مث إن ملك الغربان قال لذلك الغراب
إمنا ما قلته أيها امللك لكذلك لكن العاقل إذا أتاه األمر الفظيع العظيم الذي خياف : األشرار؟ فقال الغراب

من عدم حتمله اجلائحة على نفسه وقومه مل جيزع من شدة الصرب عليه، ملا يرجو من أن يعقبه صربه حسن 
 حاجته فيغتبط خبامتة العاقبة زكثري اخلري فلم جيد لذلك أملاً، ومل تكره نفسه اخلضوع ملن هو دونه حىت يبلغ

مل أجد فيهن عاقالً إال الذي كان : فقال الغراب: أخربين عن عقول البوم: فقال امللك. أمره وعاقبة صربه
فلم ينظرن يف رأيه ويذكرن ! حيثهن على قتلي، وكان حرضهن على ذلك مراراً فكن أضعف شيء رأياً

أي ومل يتخوفن مكري وحيليت وال قبلن من أين قد كنت ذا مرتلة يف الغربان، وأين أعد من ذوي الر
ينبغي للملك أن حيصن أموره من أهل النميمة : الناصح الشفيق وال أخفني دوين أسرارهن وقد قال العلماء

ما أهلك البوم يف نفسي إال الغي، وضعف رأي امللك : وال يطلع أحداً منهم على مواضع سره فقال امللك
صدقت أيها امللك، إنه قلما ظفر أحد بغىن ومل يطع، وقلّ من أكثر : رابوموافقته وزراء السوء فقال الغ

ال يطمعن ذو : وقلّ من وثق بوزراء السوء وسلم من أن يقع يف املهالك وكان يقال. من الطعام إال مرض
،األدب يف الشرف، وال الشحيح يف الرب ييف كثرة الصديق، وال الس وال الكرب يف حسن الثناء، وال اخلب 
احلريص يف قلة الذنوب وال امللك احملتال، املتهاون باألمور، الضعيف الوزراء يف ثبات ملكه، وصالح 

إنه من احتمل : لقد احتملت مشقّة شديدة يف تصنعك للبوم، وتضرعك هلن قال الغراب: رعيته قال امللك
د غب رأيه، كما صرب األسود مشقة يرجو نفعها، وحنى عن نفسه األنفة واحلمية، ووطنها على الصرب مح

: وكيف كان ذلك؟ قال الغراب: على محل ملك الضفادع على ظهره، وشبع بذلك وعاش قال امللك

فلم يستطع صيداً ومل يقدر على طعام وأنه : زعموا أن أسود من احليات كرب، وضعف بصره وذهبت قوته
ع، قد كان يأتيها قبل ذلك، فيصيب من انساب يتلمس شيئاً يعيش به، حىت انتهى إىل عني كثرية الضفاد

ما يل أراك أيها األسود : ضفاضعها رزقه فرمى نفسه قريباً منهن مظهراً للكآبة واحلزن فقال له ضفدع
وإمنا كان أكثر معيشيت مما كنت أصيب من الضفادع ! ومن أحرى بطول احلزن مين: كئيباً حزيناً؟ قال

فانطلق . جله، حىت إين إذا التقيت ببعضها ال أقدر على إمساكهفابتليت ببالء وحرمت على الضفادع من أ
كيف كان أمرك؟ قال سعيت منذ أيام : الضفدع إىل ملك الضفادع، فبشره مبا مسع من األسود فقال له
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يف طلب ضفدع وذلك عند املساء فاضطررته إىل بيت ناسك، ودخلت يف أثره يف ظلمة ويف البيت ابن 
ظننت أا الضفدع، فلدغته فمات فخرجت هارباً، فتبعين الناسك يف أثري، الناسك، فأصبت إصبعه، ف

كما قتلت ابين الربيء ظلماً وتعدياً، أدعو عليك أن تذل وتصري مركباً مللك : ودعا علي ولعنين وقال
الضفادع، فال تستطيع أخذها، وال أكل شيء منها، إال ما يتصدق به عليك ملكها فأتيت إليك لتركبين 

 بذلك راضياً به فرغب ملك الضفادع بركوب األسود، وظن أن ذلك فخراً له وشرف ورفعة مقراً
  .فركب و استطاب له ذلك

    

لعمري : قد علمت أيها امللك أين حمروم فاجعل يل رزقاً أعيش به فقال ملك الضفادع: فقال له األسود
 كل يوم ويدفعان إليه فعاش البد من رزق يقوم بك، إذا كنت مركيب فأمر له بضفدعني يؤخذان يف

بذلك، ومل يضره خضوعه للعدو الذليل، بل انتفع بذلك وصار له رزقاً ومعيشة وكذلك كان صربي 
على ما صربت عليه، التماساً هلذا النفع العظيم الذي اجتمع لنا فيه األمن الظفر، وهالك العدو والراحة 

فإن النار ال تزيد : للعدو من صرعة املكابرةمنه ووجدت صرعة اللني والرفق أسرع وأشد استئصاالً 
حبدا وحرها إذا أصابت الشجرة على أن حترق ما فوق األرض منها واملاء بربده ولينه يستأصل ما حتت 

وكل ذلك : قال الغراب. النار واملرض والعدو والدين: األرض منها ويقال أربعة أشياء ال يستقل قليلها
إذا طلب اثنان أمراً ظفر به منها أفضلهما مروءة فإن : ده وإنه كان يقالمن رأى امللك وأدبه وسعادة ج
من حارب امللك احلازم : فإن استويا يف العزم فأسعدمها جداً وكان يقال. اعتدال يف املروءة فأشدمها عزماً

ا إذا األريب املتضرع الذي ال تبطره السراء وال تدهشه الضراء كان هو داعي احلتف إىل نفسه، وال سيم
كان مثلك أيها امللك العامل بفروض األعمال، ومواضع الشدة واللني، والغضب والرضا واملعاجلة واألناة 

بل برأيك وعقلك ونصيحتك ومين طالعك : الناظر يف أمر يومه وغده، وعواقب أعماله قال امللك للغراب
من اجلنود الكثرية، من ذوي البأس كان ذلك، فإن رأى الرجل الواحد، العاقل احلازم أبلغ يف هالك العدو 

وإن من عجيب أمرك عندي طول لبثك بني ظهراين البوم تسمع الكالم الغليظ، . والنجدة، والعدد والعدة
أصحب البعيد والقريب، : مل أزل متمسكاً بأدبك أيها امللك: قال الغراب! مث مل تسقط بينهن بكلمة

أصبحت وقد وجدتك صاحب العمل، ووجدت غريك من : لكقال امل. بالرفق واللني، واملبالغة واملواتاة
ليس هلا عاقبة محيدة فقد من اهللا علينا بك منة عظيمة مل نكن قبلها جند لذة : الوزراء أصحاب أقاويل

ال جيد املريض لذة الطعام والنوم حىت يربأ، وال الرجل : الطعام والشراب، وال النوم وال القرار وكان يقال
 أطعمه سلطانه يف مال وعمل يف يده، حىت ينجزه له، وال الرجل الذي قد أحل عليه عدوه، الشره الذي قد

وهو خيافه صباحاً ومساًء حىت يستريح منه قلبه ومن وضع احلمل الثقيل عن يديه أراح نفسه ومن أمن 
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ك صالح رعيتك، أسأل اهللا الذي أهلك عدوك أن ميتعك بسلطانك، وأن جيعل يف ذل: قال الغراب
فإن امللك إذا مل يكن يف ملكه قرة عيون رعيته، فمثله مثل زمنة العرت اليت ! ويشركهم يف قرة العني مبلكك

أيها الوزير الصاحل، كيف كانت : قال امللك. ميصها، وهو حيسبها حلمة الضرع، فال يصادف فيها خرياً
كانت سريته سرية بطر، وأشر : ها؟ قال الغرابسرية البوم وملكها يف حروا، وفيما كانت فيه من أمور

وخيالء وعجز وفخر مع ما فيه من الصفات الذميمة وكل أصحابه ووزرائه شيبه به، إال الوزير الذي 
فإنه كان حكيماً أريباً، فيلسوفاً حازماً عاملاً، قلما يرى مثله يف علو اهلمة، وكمال : كان يشري عليه بقتلي

إحدامها رأيه : وأي خصلة رأيت منه كانت أدل على عقله؟ قال خلتان:  امللكالعقل، وجودة الرأي قال
يف قتلي واألخرى أنه مل يكتم صاحبه نصيحته وإن استقلها ومل يكن كالمه كالم عنف وقسوة ولكنه 
كالم رفق ولني حىت إنه رمبا أخربه ببعض عيوبه وال يصرح حبقيقة احلال بل يضرب له األمثال ويدثه 

إنه ال ينبغي : ه فيعرف عيبه فال جيد ملكه إىل الغضب عليه سبيالً وكان مما مسعته يقول مللكهبعيب غري
للملك أن يغفل عن أمره فإنه أمر جسيم ال يظفر به من الناس إال قليل وال يدرك إال باحلزم فإن امللك 

قلة بقاء الظل عن ورق عزيز فمن ظفر به فليحسن حفظه وحتصينه، فإنه قد قيل إنه يف قلة بقاءه مبرتلة 
النيلوفر وهو يف خفة زواله، وسرعة إقباله وإدباره كالريح ويف قلة ثباته كاللبيب مع اللئام، ويف سرعة 

فهذا مثل أهل العداوة الذين ال ينبغي أن يغتر م، وإن هم . اضمحالله كحباب املاء من وقع املطر
  .أظهروا تودداً وتضرعاً

  باب القرد والغيلم

    

قد مسعت هذا املثل ، اضرب يل مثل الرجل الذي يطلب احلاجة فإذا :  دبشليم امللك لبيدبا الفيلسوفقال
إن طلب احلاجة أهون من االحتفاظ ا ومن ظفر حباجة مث مل حيسن : ظفر ا أضعها قال الفيلسوف

اً يقال له ماهر كان زعموا أن قرد: وكيف ذلك؟ قال بيدبا: قال امللك. القيام ا أصابه ما أصاب الغيلم
ملك القردة وكان قد كرب وهرم فوثب عليه قرد شاب من بيت اململكة فتغلب عليه، وأخذ مكانه فخرج 
هارباً على وجهه حىت انتهى إىل الساحل فوجد شجرة من شجر التني فارتقى إليها وجعلها مقامه فبينما 

املاء فسمع هلا صوتاً وإيقاعاً فجعل يأكل هو ذات يوم يأكل من ذلك التني، إذا سقطت من يده تينة يف 
فما كثر . فأكثر من طرح التني يف املاء ومث غيلم كلما وقعت تينة أكلها: ويرمي يف املاء، فأطربه ذلك

ذلك ظن أن القرد إمنا يفعل ذلك ألجله فرغب يف مصادقته، وأنس إليه وكلمه، وألف كل واحد منهما 
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