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حكايات شهريار اسم العمل :   

نوفيال:   نوع العمل   

مي محسن عامر  الكاتبة :  
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 حكايات شهريار 

 مى محسن عامر 

م٢٠٢٢  

لرومانسيةة ا صانع   

 اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا 

 

اول ولى عهد،تهللت اسارير الجميع بخبر قدوم   

جاب الحراس كل شوارع المملكة امتثاالً ألوامر  

الملك وقاموا بتوزيع النقود الذهبية احتفاال بهذه  

 المناسبة السعيدة.

جاء طفل المملكة المدلل بوجهه نور يخطف  

 القلوب  
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 ايام تركض خلفها الشهور حتى تصير سنوات 

وبحكم أنه الحاكم القادم احضر له الملك كل من ذاع  

يته في تعليم االطفال كل شيء حتى فنون القتال  ص  

يعامله الجميع بحب ويحرصون علي سعادته لم  

يتعرض ألي مشكلة أو جرح ولو حتي بتعابير  

 الوجه لم يري من الحياة إال الرغد والحنان 

شب عوده وبرغم دالل الجميع له و حداثة سنه اال  

 أن الجميع يلمس فيه العدل والفطنة  

ه ملك متوج يحضر مع والده كل  ُربِي على أن

االجتماعات ومناقشات كل شيء ، حتى خطط  

الحروب لم يغيب عن نقاشها ليكون ملم بكل امور  

مملكته التي تمتد من ايران حتى نهر اليان ب  

 الصين 
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يجلس فوق صهوة جواده بشموخ ، ويركض هنا 

وهناك ، ما إن يصهل جواده يلتفت الجميع لمدخل  

لفتيات علي البروز بين الجموع  السوق ، تتهافت ا

طمعا فى الحصول علي نظرة منه يصبون الي نيل 

 اعجابه، يحلمن أن يصرن عروسة له ذات يوم 

فتيا يجذب األنظار لوسامته ومكانته ، بكل الحفالت  

 يحاوطنه الراقصات طمعاً أن يصرن خليالته 

دماثة أخالقة وفطنته محور حديث الجميع  من أدنى 

صاها  المملكة ألق  

اليوم قرر الركض بجواده وحيدا، فأخذه وابتعد عن  

أماكن ركضه المعتادة ، وصل ألطراف المدينة بعد 

التجول فى األراضي الرملية أرهق جواده ، 

ووقف، بحث عن نهر يستسقيه منه لم يجد،  وعلي 

مداد بصره، وجد بيت صغير ذو حديقة صغيره ،  

راء  فتوجه له، صفق بيديه بقوة فخرجت له أم
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قدها الخامس تمشي ببطء شديد، محنية  تخطت ع

الظهر ، تقدم نحوها حتى ال يرهقها المشي وطلب  

منها بعض الماء ، أشارت له علي البئر، احضر  

الدلو ووضعة أمام جواده وتركه يرتوي وتحدث مع  

 السيدة 

التي دخلت بيتها وعادت تحمل صحن به بعض 

 ثمار التفاح وقدمته له  

مع أبناء ولدى، فهم جنود لدى الملك،  السيدة: اعيش 

وليس لدينا سوى هذه األرض اتناول ما تفيض به  

أرضها، وكل حلمى بالحياة أن ازوجهم، واري 

 أوالدهم حولي . 

تفيض إليه بما بصدرها دون أن تعرف من هو ، لم  

 تسأله وهو لم يخبرها  

 دون أن تراه وضع بعض النقود الذهبية بالصحن  
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وهو عائد هاجم عقلة فكرة ، انشاء بيوت جديده ،  

وزراعة تلك المساحة الشاسعة بين بيت تلك 

العجوز والمدينة  والصحراء بها قاحلة ويجب  

 استغالل تلك المساحة

ه لوالده وطرح عليه الفكرة فوافق بعد أن أقنعة  توج

شهريار أن ذلك سيكون أمن لمدخل المدينة من اى  

سوء، ويزيد مساحة األراضي المزروعة مما يزهر  

 الحياة ألهل المدينة وتصبح رغدة أكثر 

امر شهريار الوزير بشق ترعة من النهر لتيسير 

 حركة الزراعة والبناء  

عاب الناظرين وهى متدلية  ثمرة تفاح حمراء تسيل ل

 من غصنها تغوى السائرين. 

هكذا راها من دون كل الحاضرات بمجلس والدته ،   

منذ ان رآها تجلس بجوار والدته اختلت اوصاله ،  

لم يستطع أن يحيد بصره عنها اول مرة تروقه فتاة، 
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شعر برغبة في االقتراب منها دعته والدته للجلوس  

راق له خجلها ورقتها، في  ، تبادال الحديث قليال ، ف

المساء ابدي رغبته بالزواج منها فابتسمت والدته 

 وأدركت أن خيارها كان األصوب 

حفل مهيب، نقود ولحوم توزع علي كل المملكة  

وفى المساء الطبل والرقص والغناء ظل الناس 

 يتحدثون عن زفاف شهريار عدة شهور 

انتهى العمل فى توسعة المدينة ونمت األراضي  

الجديدة بثمار طيبة المذاق وسكن المنازل الجديدة 

أسر جديدة بعد أن أعلن الملك تحمله تكلفت زواج   

 كل من يرغب وال يمتلك المال لذلك  

تعامل شهريار مع زوجته كأنه طفل وهى والدته 

 تامر فيطاع
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في البداية كانت سعيدة جدا ألنه يستشيرها بكل  

شيء وال يرد  لها كلمه ، وجعل كلمتها اعلي من  

 كلمة والدته بالقصر 

مما جعل الحزن يتسلل لقلب والدته ، وتحدثه فيما  

عن أن الرجل يجب أن يكون قويا بعقله وال   بينهم،

يدع قلبه يقوده، مراراً وتكراراً، تحاول أن تجعله  

رة دون مشورة زوجته واال خسر هيبته يأخذ قرا

 واحترامه أمام الرعية  

كيف يحول القمر لشمس حارقة ؟ هكذا كانت تريد 

والدته تحويله بعد أن ربته علي احترام النساء االم  

 تريد منه أن يتعامل بخشونة مع زوجته 

أصبح شهريار يدور فى دائرة مفرغه ال يعرف  

لتي تابي التغيير يؤدى زوجته وال والدته وال نفسه ا  
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حين انتقل والده للرفيق االعلى واعتلى هو العرش  

تعامل مع الجميع بعدل ورزانة ، وذلك لم يرق  

زوجته، فأصبحت  توبخه وتحثه على القوة 

والصالبة مع الجميع، والتمسك برأيه، وعدم 

 استشارت أحد فى أى قرار يخص المملكة  

نفوس  لوحة ملطخة االلوان تبعث الكويتية فى 

 الناظرين 

هكذا أصبح يري زوجته بعد تكرار حديثهما عن ما  

يجب أن يكون عليه كملك عظيم تريد أن يصبح كل 

 ما يبغضة 

ذات يوم استيقظ الجميع على قانون جديد منع 

الزواج بالمملكة التي يحكمها كلها ، لم يعرف احد  

سبب ذلك القانون، ولكن تداول باألرجاء خبر ، 

ع أحد الرعية،  منذ ذلك اليوم خيانة زوجته م

والقوانين صارمة، وتقطع رقاب من يعترض 
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بالشوارع ، مهما كانت مكانته، فاحتل الخوف قلوب  

 الجميع  

يسير وعلى جانبيه الجواري مطاطين الرأس ، 

يخطو بفخر لكونه الملك الذي حين يحل بمكان 

يسيطر الرعب على الحاضرين،  حين دخل الغرفة  

ادئة مع إحدى عذروات مملكته ، وجد  لينعم بليلة ه

العروس حدق بها قليالً ، ثم أمر باستدعاء جعفر 

كبير الوزراء لديه ، ركض الحارس بأقصى سرعة 

 لقصر الوزير 

 جعفر : وماذا يريد في هذه الوقت ؟

الحارس: ال اعلم ولكن اسرع قبل أن يأمر بقطع 

 رقابنا

 أردف تلك الجملة وهو يلهث أنفاسه المتقطعة
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 حين دخل جعفر على شهريار وجده ينفث ناراً 

 ما أن راه شهريار قال بصوت أجش 

 شهريار : ما هذه؟

 

محسن  مي  

 

 نظر لها جعفر بتوجس وحيره ، رد بعفوية  

 جعفر : عروس اليوم ! 

شهريار : ألم تراها قبل أن تحضرها ، ألم تجد  

 سواها. أنها سمينة كالماشية؟! 

يحرق روحهاتنزل كلماته في أذنها لهيب   

 جعفر: لم يعد بالمملكة فتيات 
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شهريار : ابحث جيداً اريد بالغد من تشرح صدري.  

 اذهب االن وابحث جيداً 

متقوقعه هي على التخت وتنتحب حتى صرخ 

بوجهها وأمرها بالصمت ، دقائق وأمرها أن تنهض 

 وترقص له

بكل خوف اطاعته ، حاولت ضماد جراحها  

 والتمايل أمامه  

ولكن نظراته المشمئزة  منها تحطم كرامتها 

 وكبريائها وتجلد روحها فعادت تبكى  

 شهريار: أى ذنب اقترفت ألعاقب بك .

 حين أردف تلك الجملة خرت قواها وسقطت منتحبه 

 صرخ فيها وهو ينعت تلك الليلة البشعة
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ست ذنبي بل ذنبك ، فبسبب  العروس : سمانتي لي

قوانينك خبئِن أهلي بالبيت كي ينساني الناس وال 

 يراني أحد.

تخرج الحروف من فمها مختلطه باأللم الذي 

 بداخلها والدموع المنهمر من عينيها 

شهريار: ولم يصيبوا في الحفاظ عليكى، ها أنت ِ  

 هنا في غرفتي .

انون تذكرت كم الدموع التي ذرفتها منذ ثن ذلك الق

، كم عانت من الملل وااللم وهى حبيسة غرفتها،  

كم تشاجرت مع والديها ليسمحا لها فتح النافذة أو  

الجلوس بحديقة البيت ، تذكرت صراخ والدتها حين  

حضر الحراس ألخذها كما تذكرت تمسك اخوانها  

 بها 
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بكت في صمت وقلبها يدعو عليه أن يذوق الذل،  

 والوصب يحتل قلبه وروحه 

دعى أحد الجواري لتعزف له بعض الموسيقي است

 الهادئة 

احتضنت قدمها بيديها وضمتها لصدرها بقوة،  ذلك  

تبكي ندما   -عقابها اإللهي علي اغضابها لوالدتها

لوال محاوالتها المستميتة صباح اليوم في الخروج  

وعلو صوتها على والدتها ما كان سمعها الجنود  

ث على قربانه وهم يجوبون الشوارع الخاوية بح

هكذا رأت ما يحدث لها  -اليوم  

على انغام الموسيقي الهادئة استلقي واغلق عينيه 

 وهو يقول في نفسه 

)لو علمت أن تلك عروس اليوم لكنت أبقيت على 

عروس االمس، كانت ضحكتها تخلع اللب من  

 موضعه وعيون الريم خاصتها تزلزل كيانى(
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جته األولى   ولكن في ثانيه تحولت المالمح لوجه زو

فانتفض غضبا واستدعى مسرور ليقطع راس 

 عروس اليوم  

حاال وأمر الجارية التي تعزف الموسيقي أن تقضي 

 في فراشه الليلة 

خط نور الصباح اول خطوطه علي المملكة فذهب 

بعض الحراس بجثمان العروس وسلماها لوالدها  

الذي سقط أمام جثمانها ضمها وعلي نحيبه استيقظ  

ل كل المنز   

لم تتحمل والدتها رأيت جثمانها فوقعت بجوارها  

 ميته 

 كل صباح يرسل أهل المملكة إليه وابل من اللعنات  

 ثالث اعوام وشوارع المملكة خاوية من الفتيات
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حتي الطفالت اخفاهم والديهم عن كل العالم ،  

يخبئنهن افضل من أن يقبرهن، ومنعنهن حتى من 

حملوا تذمرهم الشرفات والنوافذ حتي ينسين ، يت

ومشاجراتهن افضل من أن ينتزعن منهن، كما  

 خلت األسواق من السيدات أصبح يعج بالرجال 

 

يحضرون اعوذ باهلل من شياطين الجن وان    
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 الفصل الثاني 

 

استيقظ شهريار وهو غاضب لم ينعم بليلة جيده كما  

ليلة واكثر  ٩٠٠كان ينعم منذ ما يربو عن   

حين دخل عليه اخيه وجده يجلس على العرش 

وعلى وجهه عالمات الغضب فسألة ما به فروى له  

 ما حدث 

خبا شاهر السرور الذي شهر به بقلبه، وتمنى أن 

يمل ويلغى قرارة بعدم زواج أى احد بالمملكة اال  

 هو 

 شاهر: أنا أريد الزواج  

 اثار ذلك السؤال غضبه 
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افعل بها؟! شهريار: وقوانين المملكة ماذا  

شاهر : أنت َ من وضعت القانون وعليك إلغاءه من  

 أجل أخيك  

شهريار: أن سمحت لك سأسمح لباقي الرعية ، 

ال...أتريد الزواج وبعد سنوات تخونك زوجتك ال  

هذا ارثي أنا وسأقضي على كل الفتيات لحماية 

 الرجال من الم الخيانة

 ً  هذا الموضوع ال تتحدث به ثانيا

وجد الحب لن تكون هناك خيانةشاهر : أن    

دوت ضحكته بكل القصر ...مما جعل شاهر  

 ينصرف غضبا

لم يستطع شهريار تخطى اول وجه قبيح للحياة يراه 

، اكتشاف الرجل أن زوجته تعشق رجل غيره 

 صفعة ال يسلم منها إي أحد  
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 امتطى شاهر جواده وركض به 

يركض بين السهول والوديان الخضراء ...لم يدرك  

لمسافة التي قطعها حتى أصدر الجواد صهيل  ا

 مرهق 

هداء من سرعته ثم ترجل عنه بجوار النهر استسقاه  

وجلس على الصخرة ينظر النعكاس األشجار  

 والسماء على سطح النهر 

شرد ذهنه قليالً حين رأى غزالين يتبختران على 

النهر ، تمنى أن يجد من يسير معها ويتبادالن 

لمحملة بالحب وتغمر قلبهما النظرات والكلمات ا

 بالسعادة

بينما هو شارد كان جعفر منهمك منذ ليلة أمس  

بالبحث عن عروس جديدة حتى حراسه الشخصين  

 يبحثون خفية بين الناس عن فتاة لتكون ذبيحة الغد  
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في السوق ينتشر الحديث عن القوانين الظالمة،   

 يتجمع بعض الرجال ويتحدثون بينما بينهم  

أسد: اريد أن أزوج ولدى وال اعرف كيف؟ 

قندوس: وانا كذلك اريد أن يكون لي ذرية ترث 

 تجارتي  

أسد: أن ظلت الحياة هكذا سنفنى يجب أن نتحدث  

 مع الملك إللغاء قانون منع الزواج 

ضجيج خارج القصر أما بداخله ال يُسمع  الحديث وال

 صوت أحد إال شهريار وسيف مسرور

وزير التجارة : هناك قافلة قادمة من الشام بها كبار  

 التجار ارى أن تستضيفهم وتعقد معهم بعض ال.... 

 لم يكمل كلماته ألن شهريار قاطعه باستهزاء 

شهريار : ترى! ، أنا فقط من يري ويفكر أنت َ عبد 

 لدى 
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ستدعى ُكبار التجار لدينا اريدهم جميعاً.ا  

بعد انتهاءه من تناول طعامه دخل القاعة وجدهم  

يتصببون عرقاً فهم منتظرين منذ أن استدعاهم  

 الوزير تركوا تجارتهم ولبو دعوته بسرعة 

شهريار : أجمعوا افضل بضائع لديكم واحضروها  

 لى اريد بيعها لتجار الشام  

قافلة ولكن ال نربح  قندوس: نحن نحاول مع كل

 الكثير 

شهريار : أنا من سأتحدث معهم وسأبيعهم أى شيء  

 وكل شيء بالثمن الذي أريده 

خرجوا وهم يتهامسون في ضيق من أوامره التي ال  

تنتهى ، تلك وظيفتهم هم ووزير التجارة ، ال يدع  

 أحدا بالمملكة اال ويتحكم في عملة
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ارفه عنك  الجارية : ما بك موالي ؟ أستطيع أن  

اردفت تلك الجملة بدالل وهى تالمس وجهه  

 بأناملها،

شهريار: من أنت ِ يا جارية لتحدثيني دون أمر 

 منى؟ 

قالها بغضب رجف له قلبها ، تسارع لسانها لينطق 

ببعض الحروف لتهدا غضبه ، وتحاول الوقوف  

 على قدميها التي لم تستطع حملها

 أنا الجارية التي قضيت معها ليلة أمس

 شهريار : مسرور اقطع رقبتها 

هكذا استدعى مسرور الذي يلبي أوامره دون تردد  

أو تفكير، مهما حاولت الجارية استمالة عطفه لها،  

لم يتأخر في قطع رقبتها، ينظر لهما شهريار  

ويحدث عقله ) كلهن سواء عبيد الفراش ( حين 
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أسدل الليل ستائره وجلس في المغطس المملوء  

واورق الزهور اغلق عينين وسمع بالماء الدافئ 

 الهمس في قلبه  

 ) مللت تلك الحياة ، ال يشعر برغبتي ذلك العقل ، 

 صه ايها القلب ال مجال لما تريد في تلك الحياة(

 يرشق العقل القلب بكلمات قوية حتى يسيطر عليه .
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 الفصل الثالث 

 

 استغفرك ربي و اتوب اليك

دخل غرفته وجد عروس رشيقة مزينة، ابتسم حين 

رآها تستقبله بابتسامة كبيره ، وقفت وانحنت  

 الستقباله 

للعروس : اهال بك موالي ، أنا مرمر عروسك  

 الليلة وكل ليله  أن أردت ولى شرف طاعتك

يسمعها شهريار وبداخله الف عالمة تعجب منها ،  

 اخذت يده وسارت به حتى التخت واجلسته

تأذنته أن تطعمه بيدها فوافق لم تفارق بسمة  اس

االمل وجهها ، وذلك اضفي على عيونها بريق  

 جذب انتباهه 
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بعد أن أشار لها بالتوقف عن إطعامه سالته إن كان  

يحب الموسيقي فهي تتقن الغناء والعزف فأشار لها  

 بالبدء 

جذبت اآللة وبدأت تعزف لحن هادى جداً ثم صدح 

الغرفة وهى تقول صوتها العذب بأرجاء  

 ) أهواك وال أبالي بالعالمين 

بمصير هذا الحب الحزين                                

 أهواك وال أرى غيرك مالك 

 ضمني لقلبك ولنهرب بعيدا عن البلدان 

 أهواك وال أبالي بالمكان والزمان

لنفرش األرض ونلتحف بالسماء                  

ن أهواك وال أبالي بالعارفي    

انى طفلة تجرى وراء ملك جسور               

اآلمال اهواك و يدى خاوية من    
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ولكن بقلبي حب يزلزل األكوان         

 اهواك وان طال الغياب   

وبعدت المسافات قلبي ملك لك وحدك                  

 .         وال يرضي بساكن سواك(    

محسن  مي  

صوتها العذب والموسيقي الهادئة جعلته يفكر هل   

هناك انثي وفيه في حبها كتلك التي تتغنى بقصتها  

 ام تقدح من رأسها ؟!  

تتفنن في محاوالت إبهاره بعد الغناء استأذنته أن    

ترقص له، ُسر من عدم خوفها كاألخريات وتعاملها  

معه ببشاشة وعذوبة، راق له صوتها، تابع  

اقصة ، مختلفة حقا عن األخريات بعد خطواتها الر

أن انتهت من الرقص دعاها للفراش لبت دعوته 

 بابتسامه  
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) صابت نصائحك ابي اوقن انى رقت له    

وسيتركني حيه وننعم بخيرات المملكة واكون  

 الملكة( هكذا كانت تحدث نفسها وهى بين ذراعيه 

شعر معها بلذة مختلفة قبلتها تحرك بداخله الكثير   

يدها تضمه لها بقوة ال تدع مجرى حتى للهواء و  

؟!شهريار: من أنِت حقاً    

سؤال وجهه إليها بعد أن آفاق من نشوته ، يحمل 

هذا السؤال الكثير من االتجاهات،  ال يدرى أى 

 سحر مارسته عليه فمعها ذاق لذه غريبة عنه  

مرمر : أنا مرمر ابنت صاحب ألحانه واطمع أن  

 أكون أحد جواريك  

 ضحك بسخرية

شهريار: أ تطمعين أن اُبقي على حياتك إذن  

 ستذبحين االن 
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 يا مسرور

مرمر : ال طبعا حاشه هلل أن اريد شيء ال تريده  

 أنت َ أنا عروسك ولتفعل بي ما شئت  

مع رعشة حروفها استرخى في مجلسه، وبدأ يعود 

 لرشده 

أيقن أن كل هذه سبل لخداعة ليتركها على قيد  

مع بزوغ الفجر أتم مسرور عمله  الحياة ولكن 

 وقطع رقبتها 

في الصباح طرق الباب بقوة فتركت الجارية عملها  

وهروت لفتحه وجدتهم حرس الملك أمرها  

باستدعاء سيدتها فدلفت لها وحين خرجت السيدة 

قبض قلبها حين اخبرها الحرس بأعداد فتاتها ألنها  

 عروس اليوم   
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لو علي رقبتها صرخت في وجههم لن تسلم ابنتها و

 هي

مع الظهيرة تواجد تجار قافلة الشام وتجار المملكة  

ووزير التجارة في قاعة القصر ، أمر شهريار  

التجار بعرض بضائعهم ثم حدد هو األثمان  

وتفاوض مع التجار ، انبهر بمهارته الجميع، فهو  

يعرف خفايا التجارة  جيداً بالنسبة لملك لم يغادر  

فقد كان والده ماهر أيضا    قصره كثيراً ولما ال

 وحرص على تعليمه كل شيء  

حين انتهى الحديث واتم البيع أمر شهريار وزير 

 تجارته أن يودع ثمن البضائع في خزينه المملكة 

نظر تجار المملكة بعضهم لبعض بينما انصرف  

 تجار الشام ، 

 استأذن أحد التجار بالحديث فأذن له  
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على يار: ِلما خزينة المملكة نحن اصحاب البضائع 

 ؟!

شهريار : أنا من بعت بضاعتكم المتكدسة لديكم 

ولى نسبة بالربح وسأرسل لكم نصيبكم حين اريد 

 أنا ، يا مسرور من يعترض اقطع رأسه

ابتلع الجميع لعابهم في صمت، ثم استأذنوه  

مح لهم بطرف إصبعه باالنصراف فس  

يهابه الجميع وال يقدر أحد على إظهار اعتراضه  

 على أفعاله  

بعد انصراف التجار أمر وزير التجارة بإخراج ثمن  

كل سلعة بيعت بعد احتساب نسبة البيع ووضعها  

فى خزينة المملكة ويعيد لكل تاجر نقوده ولكن ليس 

 الليلة  
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عاد علي يار بيته حزين يضرب كفيه ، جلس  

بجوار اطفاله وهم يتناولون طعامهم ، ويجول 

 بخاطره سيل من األسئلة  

أخرجته زوجته من شروده حين سألته لما عاد  

مبكرا اليوم فروى لها ما حدث ، إكفهر وجهها  

 ونعتته بالجبان لتركه ثمن بضاعته للملك  

_ من أين ستأتى ببضاعة جديدة دون نقود؟ وكيف  

غدا ً؟!  ستمأل بطون أطفالك حين يجوعون  

علي يار: سأحاول تعلم صنع األثاث او الفخار  

 وابيعه او سأبحث عن من يقرضني المال  

 ازالت العقد عن رقبتها ووضعته في يده  

 _فلتبيعه وتحضر بضاعة جديده 

يقف في شرفة قصره يشاهد الغروب ويتأمل تداخل 

الوان السماء ما بين الزرقة والبرتقالي واألصفر  
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اخل االلوان لتشكل لوحة تخطف وبياض السحب تتد

 االنظار 

بينما هو ينعم بالهدوء كان الصراخ ال يتوقف في 

حمام الجواري ، التففن حولها لتهداتها ولكن كيف  

تهدا والليلة آخر لياليها بالحياة حاولت الركض 

والهرب كثيراً ولكن لم تستطع الفرار من براثن  

مرة  الحرس  في النهاية لم تجد مبرر للمحاولة 

 أخرى 
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 الفصل الرابع

 

 اللهم انى استودعك روحي 

 

دخل شهريار غرفته وهو يقرا الرعب في عيون  

 الجواري 

ولكن خوف اليوم اقوى من كل يوم، لم يبالى بهم  

ونظر لعروسة وجدها منتحبه غير مهندمه الثياب 

بال أى زينة تدل على أنها عروس نظر لها وترقب 

استقبالها له والكف عن البكاء ، حين اقترب منها 

 زاد نحيبها  فجلس بجوارها  

 سألها من هي ولما تبكى؟
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عد قليل الن تبكى قمر _أن كنت تعلم انك ستموت ب

 ؟! 

 شهريار: وما فائدتكم ب الحياة غير الخداع  

قمر: لم يخلقنا هللا عبثاً وال لهواً ...انت من  

احضرك للدنيا ؟ أمك..من اطعمك ورباك امك ثم  

الجواري كلهن نساء لم ترى منهن سوء لوال النساء  

جميع ومن ستحضر لك  لما صرت رجال يحبه ال

 ولداً؟ انثي ! 

قوة حديثها ونظرتها المحدقة به بشجاعة بُهر من   

 شهريار : هل كل الفتيات تفكر مثلك؟! 

قمر:_ ال اعلم علمتني امى انى قوية وال يوجد ما 

يدفعني لكتمان رأى مهما كان ، خلقنا هللا لصنع 

رجال تقود العالم دعنا نفكر سويا ، ان خانتك  

زوجتك ألم تفكر أنه بسبب تقصير منك في جعلها  

ال تري رجل غيرك ؟! تحبك و  
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ردفها لتلك الجملة كان بمثابة عود ثقاب إشعال فتيل 

 غضب شهريار

شهريار : أنا الملك ال أخطاء وال اُقصر في شيء 

انتن من تردن امتالك كل شيء تردن العيش 

لرغدة، النقود والذهب والرجال  بالقصور والحياة ا 

 وال تفكرن فى شيء سوى انفسكن فقط 

فعل من عروسة الليلة كانت حكمة بينما شهريار من 

زاد زوجة جعفر تتشاجر معه لطاعته أوامر  

شهريار دون أن يحاول أن يجعله يتراجع عن ما  

 يفعل في فتيات المملكة 

حكمة زاد: يجب أن ترفض إحضار عروس غداً  

وتحاول إقناعه بالعدول عن قرارة ، قد يأتي اليوم 

ا ستفعل وال تجد سوى بناتنا شهرزاد ودنيا زاد ماذ

 حينها؟ 

 



 

 38 

جعفر : حاولت إقناعه قبال ولم يتزعزع عن  

غداً قراراته سأحاول مرة أخرى   

 

محسن  مي  

 

في األعلى تشعر دنيا زاد بملل شديد تريد امتطاء 

جوادها والتجول باألنحاء، تتجادل مع شهرزاد  

وتريدها أن تقنع والدتهما بالخروج ولكن شهرزاد  

بحكم انها األكبر سناً تطيع والديها بال جدال توقن 

أن منعهن من الخروج خوفا على حياتهما وليس  

 للتحكم بهما 

لك الملك االبله دنيا زاد : يجب قتل ذ  
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شهرزاد : ال بل يجب إقناعه بالعودة لقديم عهده  

ولكن أن ظل طاغيه هكذا ال بديل عن قتله كما يقتل 

 فتيات المملكة  

دنيا زاد : وكيف ومن سيقنعه؟! وهو ال يستمع ألحد  

 كما يقول ابى 

مع بزوغ الفجر انتهت ليلة مليئة بالمشاحنات 

 والمشاجرات 

ع راس العروس الناحبه كما واتم مسرور عملة وقط 

 لقبها شهريار  

ومع تبلور الشمس بوسط السماء كان وزير التجارة 

انتهى من إعطاء كل التجار ثمن بضاعتهم، يتعجب  

الجميع من أفعاله  ال يعلمون أن كان عادالً أم  

 متسلط 

لم يتحمل علي يار االنتظار للمساء اخذ صرة 

زوجته التي الدنانير وركض لبيته وهو يهتف باسم 
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أتت راكضه مفزوعة من صراخه قدم لها سلسالها  

 والنقود الذهبية  

علي يار : أعاد لنا نقود البضائع وسأذهب االن  

 لشراء  الجديد.  

_ شهريار هذا  يخرج لب عقل كل من حاول  

تفسير تصرفاته ، دعنا منه االن واذهب لجلب  

 البضائع الجديدة 

تركها وانطلقت قدماه كالريح كي ال يضيع اليوم  

 عليه هباًء  

يزحفون  كالحيات بشوارع المدينة الخاوية يبحثون  

 علي فريسة جديده وال يعودون القصر قبل ايجادها

على صراخ والدتها التي فزعت   استيقظت شهرزاد

 حين لم  تجد دنيا زاد في غرفتها 
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 شهرزاد : اكيد نفذت كالمها وخرجت بالحصان 

صدمت والدتها وهى تسمع سرد شهرزاد حوارهما  

أمس ، لم تعرف ماذا تفعل االن غير أنها وضعت  

يدها على قلبها ووقفت بالشرفة وعيونها معلقة على  

قلبها وعقلها يشويان  باب القصر تنتظر قدومها و

على فحم بارد ، وترجف خوفا من أن يرى أحد  

 فلذت كبدها وتصبح أحد ضحايا شهريار 

 شهريار ال يأبه ألحد وال يحترم مكانة أحد 

 جعفر : أنا مثل والدك فاستمع لى 

شهريار : مات والدى وانا صغير وال يوجد من  

 يستحق مكانته في قلبي  

من أدناها ألقصاها  جعفر: جاب الحراس المملكة 

وال يوجد فتيات يجب أن تُحكم عقلك فلم يعد أحد  

 يكن لك أى مودة في الشعب  
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شهريار : إذاً من الغد تزيد الضرائب ضعفين ومن 

يعترض يقطع راسه بالسوق كي يكون عبرة 

لآلخرين أما الفتيات بعثت من يحضرهن لي من  

ي أطراف المملكة وان لم يجدو سأوسع حدود مملكت

بعد مدى حتى اخلص العالم من شر الفتيات وان  أل

 تطلب ذلك منى امتالك الكون . 

أمر شهريار أحد الحراس بإحضار خريطة مملكته 

التي تمتد من ايران وحتى نهر اليان بالصين ثم أمر  

رئيس الوزراء بإعالم القائد األعلى  بأعداد  

العساكر والعتاد  قد يقومون بالتوسع  قريباً ، بعد 

ه على الخريطة اختار االتجاه غربا نحو بالد  اطالع

 الشام  

 امتثل القائد ألوامر شهريار  وأمر الجنود بالتدريب 

تنفست حكمة زاد الصعداء حين رأت دنيا زاد تدخل  

 من باب القصر، صرخت بوجهها ووبختها كثيراً 
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دنيا زاد : كيف سيعرفون انى فتاة وانا ارتدي 

 مالبس الرجال ال تخافي علي 

 لم تهدا والدتها ٕاال بعد أن ضمتها بقوة  

دنيا زاد نقيد اختها الكبرى ف شهرزاد تقضي كل 

يومها في مكتبة والدها تطالع الكتب وتطعم عقلها  

بالعلم والمعرفة ال تفوت قراءة كتاب اى أن كان  

 فحواه 

في السوق اليوم حدثت مشاجره عنيفة بين بائع 

ه فى خفض الحنطة واحد المشترين ، الذي جادل

السعر حتى يستطيع شراء احتياجات بيته ،  ولكن 

التاجر رفض، أن خفف له السعر لن يكسب فيجوع  

 أوالده هو ، كل منهم يفكر في ذريته  

عقل شهريار ال يكف عن الدوران  بمكنونه غضب  

جم ال يهدا إبداء ينفث لهب ال ثاني أكسيد الكربون ،  
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هما صب ثور ضاري يريد غرث قرنيه بأي أحد م

 غضبه علي من حوله ال يزال صدرة مشتعل 

حين عاد كبير التجار بيته وأخبرته زوجته أن  

الحراس أخذوا ابنته لم يمتلك نفسه ثار فيها كيف 

 لها أن تتركها 

زوجته : عوضا عن توبيخى اذهب له وحاول جلبها  

وان تنازله له عن كل ما تملك حتى يتركها علي قيد 

 الحياة 

فيذ محاولتها البائسة فمصير ابنته لم يستطع تن

 محتوم ال مفر من مقصلة شهريار 

لم يفعال شيء سوي الدعاء البنتهما والصبر حتى  

الصباح عسي أن تحدث البنتهم معجزة ، وتنفد من  

 مصير الفتيات السابقات لها 
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أسدل الليل ستائره، دخل شهريار حجرته وجد فتاة 

طعمة تفترش األرض وامامها كم كبير من اال

 والفاكهة  

 حين رأته نهضت بسرعة وانحنت أمامه  

 شمس : اهال وسهال يا موالي

تتحدث وفمها يملئه بالطعام ، لم يفهم كلماتها جيدا 

فأشار لها بالجلوس عادت تتناول الطعام بشراهة ،  

تفعل وِلما  ينظر لها في تعجب من تلك ؟! وماذا 

 تتناول الطعام هكذا ؟ 

 شهريار: من أنت ِ ؟ 

 شمس : أنا أبنة كبير التجار 

 كفت عن الحديث وعادت تتناول الطعام  

 شهريار : أ لهذا الحد أنت ِ جائعة؟!
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شمس : أجد في الطعام لذتي ، فلما أُقضي آخر  

 ساعات حياتي في شيء غيره  

شهريار : أراكي جميلة المالمح ِلما ال تتركي  

 الطعام وتجلسي بجواري نتحدث قليالً ؟!

وِلما الحديث وأنا في الصباح سأكون تحت شمس : 

 التراب ،أنَت أناني تبحث عن متعتك أنت َ فقط

مع ردفها تلك الكلمات ونظرتها الغير مبالية له بل  

 وواثقة من كلماتها اثارت غضبه فصرخ بها  

شهريار : انتن من تفضلن انفسكن وال تبالون  

 بأزواجكن  

 انتن من تُردن امتالك الكون. 

رخ وعادت تتناول الطعام .....دقائق تركته يص

وهداء حين رآها غير مباليه به جلس يشاهدها وهو  

يحاول إجاد إجابة لسؤال طرحه عقله واقتحم  
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غضبه ) كيف لها أن تكون بهذه الثقة وهذا العقل  

 وذلك التحكم في عدم اظهار خوفها؟!( 
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 الفصل الخامس 

 

يخافك وال يرحمنا اللهم ال تولي علينا من ال   

 

بينما شهريار يشاهد عروسة وهى تتناول الطعام 

 كان جعفر يثور ويجول فى بيته كالثور الضاري  

لم تنجو دنيا زاد من صفعة والدها الليلة، ليست اول  

مرة تخترق فيها تعليماته وتتسلل خارج القصر ، لم 

يبالى بنحيبها وظل يصرخ في وجهها، استطاعت 

اخيرا وركضت لغرفتها   الفرار من قبضته

 واوصدت بابها جيداً 

من وسط نحيبها مرت أمام عينيها المغلقتين صورة 

شاهر الذي صادفته عن النهر يستسقي جواده  
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المتعب من الركض فى البرية كحال جوادها الذي  

انهكته بركضها هنا وهناك كأنها لص يفر من  

 العساكر  

لوشاح  شاهر : تلك العيون المتدلية من خلف ذلك ا

 تخبرني أن هناك قمر مختبئ من الشمس  

تلك كانت كلماته لها حين وقفت تتوسط بين جوادها 

وبينه تذكرت نظرته فشعرت بوخزة بقلبها ولكن 

 وخزة اسعدتها ،

نبرة صوته وحديثة يدفعانها للتفكير فيك كيف يوجد 

 رجل يطغى الحنان عليه هكذا ؟! 

األثرياء  مالبسه وسرج جواده يدالً أنه ابن أحد  

من تسال عنه ؟ وما الهدف من سؤالها؟ وِلما تسال  

أحدا وهى تستطيع اكتشاف ذلك بنفسها فقد أخبرها  

أنه سينتظرها كل يوم ،  كيف له أن  ايقن أنها فتاة 
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وهى ترتدى مالبس الرجال وتخفي شعرها ووجهها 

 بالوشاح 

ضحكت فجأة حين نظرت ليدها تلك األساور التي 

التي فضحتها   نسيت خلعها هي  

 

 مي محسن 

 

مع توسط الشمس بالسماء باليوم التالي كانت كفوف  

كل التجار تطرق بعضها البعض بعد أن جاب 

علنا زيادة المنادى السوق من أوله  ألخره م

 الضرائب كما أمر شهريار لضعفين 

التاجر أسد: من أين سندفع تلك الضرائب اال يدرك  

 أن البيع قليل  
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 التاجر قندس: فلنزيد ثمن السلع إذاً 

: لمن سنبيع بتلك الزيادة وكل المدينة تعانى من  اسد

 قلة النقود 

التاجر زمرد: متى سيترك قصره ويأتي ليدرك 

حقيقة الوضع الحالي بالمدينة اال يكفي ظلمة لفتياتنا  

 وأوالدنا  

 أسد: يجب قتله حتى نستريح جميعاً.

نظروا له كأنه شيطان يُحثهم على ارتكاب معصيه 

له بالبنان ، فاردف لهم   وأنه يغتاب رجل يشار

 قائالً: 

أسد: ماذا بكم اال تجدون في الخالص منه راحتنا  

وراحت ابنائنا ، ام نترك نحن تلك المملكة المشؤمة  

 ونرحل .
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قمر زمرد  : أين ستذهب فنحن نتدرب منذ امس  

كما أمر الملك فهناك حرب سيشنها قريباً وال نعرف 

 على أى بلد. 

ذهب عقله تماماً هل نحن في  زمرد : أرأيتم لقد 

حاجة لتلك الحرب ام انه يريد إزهاق أرواح ابنائنا 

وهو متكا على اريكته ويتناول طعامه في راحة  

 وهناء

قمر زمرد : يتزوج الفتيات ويقتلهن صباًح ويرسلنا  

 نحن نحارب ونُقتل  

التاجر قندس: لقد قرر أبنائي السفر وانا كنت 

زوجون وينجبون امنعهم االن  سأرحل معهم يت

 نتاجر ونربح بعيداً عن هنا 

 أسد : ومتى ستعودون

 التاجر قندس: لن نعود سأبيع كل ما أملك ونرحل . 
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بينما السوق يعج باالحتقان كانت دنيا زاد تفكر في 

طريقة للخروج حتى تلقى ذلك الفارس وتعرف عنه 

أكثر ، وبختها شهرزاد حين طلبت مساعدتها في 

ها تخرج اليوم دون أن يعلم أحد تدبر حيلة تجعل  
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السادس الفصل   

 

 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

 

تجمعن حول قبور بناتهن يبكين، قلوب مفطورة 

علي فراق قرت أعينهن، الم ال يضاهيه، الم يجتاح 

ثنايا قلوبهن، كل أم تبكي ابنتها ، ويراودها  

صورتها وهى رضيعه ووهى طفلة تمسك بيدها  

 محاوله السير  ثم شابه تكاد تبلغ طولها 

شريط ذكريات يمر أما أعينهن يحرق روحهن مع 

يدعون علي شهريار ويصبون عليه كل  كل ذكري 

 لعنات الكون 
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 )اللعنة علي ذلك الحاكم البغيض(

 كلمات دنيا زاد اضرمت النار بشهرزاد 

األمير شهريار دوماً ما يذكره رعيته بالسب 

 واللعنات  

 تسلطه لم يترك لهم مجال بالحديث عنه بالحسنى  

أما شهرزاد مهما سمعت عنه لم تستطع أن تغير  

بها  صورته أو تمحوها من داخلها فقد حفر وجهه بقل

وعقلها منذ ان رأته فى مهرجان العام الماضي 

جلوسه بتلك المنصة المبتعدة لم يحجب رؤيا وجهه 

عنها يتألق تحت ضوء الشمس برداه االبيض 

  وشعره الداكن يظهر من تحت تاجه الذهبي يبرزان

 وجهه في أبهى طله 

 

محسن  مي  
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 استيقظ وبحثت عن طعام تعده ألطفالها لم تجد 

بحثت فى كل مكان في االمس كانت تخفي بعض  

كسرات الخبز، االن لم تجدهم جلست منكسة الرأس  

ماذا تفعل حين يستيقظون ، وسط حزنها رأت 

حمامه تقف علي نافذتها اعتادت أن تضع لها الفتات  

وبقلب يتألم ذبحتها واعدتها كل يوم،  امسكته 

 ألطفالها الجوعى   

صراخ وعويل أيقظ كل الشارع حين وصل جثمان  

الفتاة لبيت والديها بالصباح نظرت شهرزاد من  

خلف نافذتها وتقطعت روحها وهي تري االم تبكي 

 فوق الجثمان وال تريد تركه يواري الثري 

  في تلك اللحظة دلفت شقيقتها وحاولت إقناعها بشغل 

والدتها حتي تستطيع الخروج هي وبختها شهرزاد 

ونعتتها باألنانية التي ال تفكر في شيء سوي تلك 

 المشاعر التي تنتابها وهي مع ذلك الفارس  
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شهرزاد : ماذا وان كشف امرك ووقعتي تحت 

 مقصلة شهريار  ألم تفكري في والدينا

ارتسم الحزن علي وجه دنيا زاد وعدلت عن  

والديها  رغبتها خوفا على  

عال الضجيج فى السوق اليوم وقت تحصيل 

الضرائب حين امتنع أحد التجار عن سداد النقود ، 

فطبق الحرس تعليمات شهريار وقطعوا راسة، مما  

جعل باقي التجار يثورون عليهم قطعوا رقبة أحدهم  

وحينها خاف باقي التجار والتزموه الصمت خوفا  

 علي ارواحهم 

ر قصره يتجول بحديقته  بينما شهريار خلف أسوا

وخلفة الحرس مسلحين ، يتأمل الورود تحت أشعة  

الشمس ويستنشق الهواء ويعود قلبه يداهم عقله  

بسؤال صعب متى سيجد من تحمل له الحب  
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والوفاء؟ ال يريد من تخاف وال من تبتسم طمعا وان 

 كان

طمعها فى الحياة!   

فى المساء تجمع بعض أهل المملكة ببيت كبير  

ار يفكرون في حل ليدحضوا شهريار عن  التج

 أفعاله حتي قال أحدهم 

 أسد: يجب قتله حتي يحكم شاهر ويلغي هذا القانون  

صمت الجميع ونظروا لبعضهم البعض ،  

ويتهامسون، هل ما سمعوه حق ؟ ومن يستطع  

 تنفيذه؟! 

ايد كبير التجار اقتراحه فقد خسر ابنته منذ بضع  

 لياالً بسبب شهريار 

 

محسن  مي  
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دخل شهريار غرفته وجد عروسه متقوقعة على 

 نفسها بأحد أركان الغرفة  

اقترب منها وسألها لما تجلس هكذا؟ ، نظرت له 

والدموع تغرق وجهها وجعلت الوان زينتها ترسم  

 وجهها كالمهرج 

تجيب وفجأة نهضت وانقضت عليه يحدثها وال 

بخنجر صغير امسك يدها بقوة وأحال بن نصله  

 وبين الغرث في قلبه بكل قوته 

العروس: سأقتلك ألنك فرقت بيني وبين من احب 

لن اتركك حتي اغسل وجهي بدمك الموحل ،  

 واذهب عروس لحبيبي

كلماتها أججت نار غضبه فلف معصمها وغرثه  

رض بجسدها ثم ألقاها علي اال  

صرخ باستدعاء الحراس ، دلفوا وحملوها خارجاً  

 دون أن يتجرأ أحد بسؤاله اال مسرور 
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شهريار: عليك تفقدهن جيدا وال يسمح بدخول اي 

 خنجر وال حتي مع الطعام  

جلس علي سريره واغلق عينيه يلتقط أنفاسه ألول 

 مرة يقترب منه الموت بهذه الدرجة

رفته بعد أن  تفاجأ شاهر بما يحدث حين خرج من غ

جافاه النوم ، تعجب لما شهريار مصف كل الحرس 

والجواري أمامه هكذا ويصرخ بهم ، يخطو أمامهم  

بكل شموخ بعد توبيخهم بحده، امر بحبسهم جميعا  

 وإحضار غيرهم  

تدحض الشمس الظالم للخلف رويدا رويدا حتي 

تضيء المملكة ومع كل اشرقت شمس يفتح الناس  

زوال غمام الظلم والقهر عن   احداقهم وهم يتمنون

 مملكتهم 
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الجنود الجدد للقصر االت مسيره ليس بهم ذره  

مشاعر ال يدعون احد يدخل قبل تفحص مالبسه  

 جيدا 

ألقت ما بيدها حين سمعت صرخت طفلتها بالخارج 

، ركضت بكل قوتها ولكن لم تستطع اللحاق بها 

امسكها الجنود، لم تؤثر دموعهن وتوسالتهن 

أحكموا قبضتهم علي الفتاة وانطلقا للقصر، بالحرس 

ل تلك األم بعض سيدات الشارع ولكن لم  تجمع حو

تستطع اى منهم مواساتها او أمدها بأمل كاذب  

 فالكل يعلم مصير ابنتها المحتوم. 

لم يكن شهريار بالقصر فقد ذهب لتفقد استعدادات 

الحرب التي سيدشنها قريبا على أحد الممالك  

 المجاورة له  

أصاب السهم أحد المتبارزين نظر الجميع التجاه 

 السهم  
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وجدوه شهريار ،صدح صوته بالمعسكر، لم ترق له  

 التدريبات 

شهريار: أشحذوا سيوفكم وانتبهوا جيدا  ، ال ندري  

 من اى اتجاه ستسقط السهام

كتم الجنود غضبهم وحصرتهم علي زميلهم ، هم  

لقائد اثنان منهم لحمل الجندي والباقي اطاع ا 

 واستئنفوا التدريبات 

تدعي دنيا زاد االنشغال في تهذيب الحديقة الخلفية 

ولكن تلك التي تقف بين األشجار أحد الخادمات أما  

دنيا زاد ارتدت مالبس الخادمة وذهبت للسوق 

 عوضا عنها  

 تنطوي تلك الحيلة منذ يومان علي والدتها . 

،   خيم الليل علي المملكة واحتل السكون جنباتها

تلتف أسرة جعفر حول المائدة لتناول الطعام 

ويتجاذبون أطراف الحديث ، يروى لهم كل ما  
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يحدث بالمملكة حتي يكونوا ملمين بما يحدث خارج 

قصرهم، انتفضن حين طرق باب القصر اختبئ 

 الفتيات بسرعة

دلف الحارس وأخبره أن شاهر يريد التحدث إليه ، 

، سمح له بالدخول بعد أن تأكد أن فتاتاه مختبئتان  

شاهر : بعد أن تعرض شهريار لمحاولة قتله،   

أصبح قاسي عن ذي قبل استفزت كل الحيل إلقناعه  

 بالتغير 

صوته جذب انتباه دنيا زاد التي تسترق السمع من 

 خلف الباب نظرت من الثقب أنه هو حبيبها  

اختلت أوصالها حين علمت أنه اخو شهريار حاكم  

 المملكة الظالم

دت أنها أدركت مدي اختالفه عن أخيه  وسع  

 جعفر : وانا ايضا هو متمسك  بآرائه لم اعد آثر به 
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 زفر شاهر أنفاسه بانكسار 

 شاهر : أنا احب فتاة واريد الزواج منها 

ما إن سمعت دنيا زاد ذلك الحديث حتي قفز قلبها 

بين ضلوعها حبيبها يحاول أزالت العواقب من  

 طريق زواجهما .

الحديث دون نتيجة طال   
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 الفصل السابع 

 

              May️  استغفر هللا العظيم 

 

في الصباح وصل لمسامع جعفر  حديث الناس 

رف  بالسوق، علم أنهم محتقنون وأنهم علي مشا

االنفجار أما بالهرب من المملكة أو قيام تمرد وبكال 

الحالتين الخاسر األكبر هو شهريار ، فأخذ من ما  

يحدث غطاء وفتح الحديث مرة أخري مع شهريار  

اليه،   وما أن بدأ حديثة حتى أدرك شهريار ما يرمي

فأمر عساكره األشداء بالتجول بالسوق وإثارة 

 الرهبة في قلوب التجار  
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مع ظهر اليوم كانت قلوب المملكة تنتفض رعبا 

وكل من بجوفه حديث تجاه شهريار اوصد عليه  

فمه فحياته هو وأسرته أثمن من أي شيء في الوقت  

 الرهن 

 علي غرار ما يحدث بالسوق يحدث بالسجن

ع السجناء بقوة ضارية وكل من  يتعامل الحرس م

يتفوه بكلمة يعذب بطريقة وحشية ويذل علي أنه  

الزال علي قيد الحياة، حتى تمنى بعضهم الموت 

 عوضا عن ما يتعرض له من تعذيب  

في المساء تخطي حديث جعفر وحكمة زاد غرفتهم  

 حتى وصل لمسامع فتاتيهما

حكمة زاد: ماذا ستفعل أن طرق الباب وأخذت منا 

د الفتيات أح  

لم تنهي جملتها طرق الباب اسكتها، واضطر جعفر 

 لمغادرة الغرفة 
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كبير التجار : يجب قتله لقد تعب الناس والوضع  

 غير مطمئن

جعفر : ال لن أسمح بحدوث شيء كهذا أنا أحاول  

 معه وسأقنعه قريبا ال تيأسوا

حين غادر كبير التجار وتوجه جعفر لغرفته تفاجأ 

 بشهرزاد 

الدرج  تقف علي  

شهرزاد: تحاول معه منذ أخذ القرار ولم يتراجع  

 دعني أنا أحاول  

كلماتها   تمور األرض من تحته ، أما والدتها  

صرخت وكادت أن تصفعها ، حاولت شهرزاد  

تهداتهم واقناعهما بل وعدتهما أنها ستظل علي قيد 

الحياة وستقدر علي تغير األمور لألفضل ، مر  

وقت طويل في محاولتها اقناعهما ، لم يوافقا اال بعد  

 أن أحضرت زجاجة صغيره 
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قطعوا راسي َسادس له السم  شهرزاد: قبل أن ي

 بالشراب

حاولت بأقصى جهد لديها إقناع والديها بالنهاية  

 امتثل والدها لرغبتها.#مي_محسن

مع بزوغ الفجر كانت انتهت شهرزاد من جمع  

 اغراضها 

مع توسط الشمس كبد السماء اقتحمت دنيا زاد  

غرفة شقيقتها ايقظتها من النوم وأخذت تقنعها أن 

 تعدل عن رغبتها بسيل من دموع الخوف  

شهرزاد: ال تبكي لن يحدث لي شيء اعدك بذلك  

 وأعدك انكي ستتزوجين فارسك المجهول 

لم يدع الخوف مجال للفرح أن يدخل قلبها كل ما  

هو جبروت شهريار ومقصلته.يدور بخلدها   

 يسير بالردهة وهو يشعر بالضجر
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)اتمنى ان اجد الليلة ما ابحث عنه( هذا ما يقوله  

شهريار لنفسه وهى يدلف الغرفة ، تعجب لما 

 الغرفة فارفه 

 فسال مسرور ) هل انتهت الفتيات بالمملكة حقا؟!( 

 فنفي مسرور وأخبره أن العروس بالشرفة

، شعر بني فاتح منساب حتى  تعجب وتوجه لها 

خصرها ترتدى فستان وردى بسيط جدا ال يوحى  

 أنها عروس  

 شهريار: ماذا تفعلين هنا؟! 

التفت وهى تنحني احتراما لمكانته ورأسها منكسه 

 لألرض أمرها باالعتدال فوقفت 

وخذه قلبه حين رأي بسمتها وبريق عينيها ، كرر  

 السؤال  
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سي أن تخبرني شهرزاد: أتأمل البر األخر ع

 األمواج ما الذي حدث هناك 

نظر للبحر المتالحم مع السماء وفى منتصفهم  

 هالل، وسألها  

 شهريار: ِلما تهتمي بما يحدث هناك؟

شهرزاد: هناك رجل عاش حياته يوزع الحب  

حوله والسعادة علي كل من   

 

 مي محسن 

 

بدأت تسرد وهو يستمع لها بكل جوارحه ،أخذه  

ة صوتها وتعابير وجهها الي  بريق عينيها وعذوب

 عالم اخر لم يشعر بنفسه اال مع صمتها 
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شهرزاد: بزغ نور الصباح وقد أرهق لساني دعني 

 انم قليالً 

 شهريار: أن لم تكملي سأجعل مسرور يقطع راسك

 قالها بصوت غاضب ، ركعت امامه

شهرزاد: ال أمانع أن قطعتها بيديك انت ال بيد 

 السياف

هيه وعيونها تستجديه قالتها برقة متنا  

 شهريار: الن تخافي علي حياتك 

شهرزاد: انفاسك القريبة مني كل ما كنت اصبو إليه  

 ، ال اريد شيء أخر 

شهريار: ولكني اريد معرفة ما حدث بعد اكتشاف  

 ذلك الرجل أن من امن لهم سرقوه

يري أنها تجاهد لتفتح مقلتاها، وتتثاءب كثيرا ، ال 

 يدري كيف أشفق عليها وأمرها باالنصراف  
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ما إن استلقي علي تخته وضع رأسه علي الوسادة  

 حتي غط فى نوم عميق

قبل أن تستسلم شهرزاد للنوم اقتحم والدها الغرفة لم  

يصدق مسرور حين أخبره انها الزالت علي قيد  

 الحياة 

كيف ماذا فعلت هل ........جعفر:   

وضعت يدها علي فمه قبل أن يقول شيء أمام  

 الحرس  

 شهرزاد: ال لم افعل هو تركني 

 يضرب كف علي كف، كيف وِلما وماذا فعلت؟

ينعم القصر كله بالهدوء حين يكون شهريار نائم ،ال 

 يستطيع أحد التجرؤ والدخول عليه وايقاظه .

ء أعمالهم يتسللون  في وسط النهار حين ينهي النسا

ويتجمعن بعضهن البعض يتسامرون شمس: لم اعد  



 

 73 

اتحمل هذا الفقر أكثر من ذلك كل يوم اعد صحن  

 من األرز الوالدى وال يشبعهم 

زمهرير : وانا ايضا اعد الخبز وايام أجد بيض 

بدجاجي وايام ال، ألني ال اشبعهم كيف سيبيضون 

 ؟!

ها ب  شمس : يلف زوجي منذ شروق الشمس لغروب

 االراضي باحث عن ثمار ساقطه باألرض وال يجد

زمهرير: وانا زوجي يصطاد سمكتين يبيعهم 

 ليحضر الدقيق وانا اطحنه واعد الخبز 

 شمس: لعن هللا ذلك الحاكم الباغي.

 ضيق الحال يجعل الجميع يسبونه 

حين استيقظ أمر الحارس بإحضار الطعام ، وحين  

فأخبره الحارس أن   اتي تفاجأ أنه يقدم طعام دسم، 

هذا موعد غداءه المعتاد، تفاجأ أنه نام كل هذا  
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الوقت ، تناول بعض الطعام وذهب لمباشرة أمور  

 المملكة  

في المساء هرول لغرفته ، ارتسمت علي شفاهه 

بسمة كبيره حين رأي شهرزاد تجلس علي التخت  

 بانتظاره 

 شهريار : ها ماذا فعل ؟! 

اد اول ما خرج من فمه لشهرز   

 شهرزاد: ماذا كنت ستفعل انت ؟

 شهريار: سأقطع رأسهم جميعا

شهرزاد: هذا ما فكر به أيضاً ، بكوا وترجوه أن  

يهدأ  فهم ابنائه أن كانوا أخطأوا يجب أن يستمع 

لمبررهم  حافظ على رباط جأشه،  وقف لبرهه  

وأخذ نفس عميق وزفره  لم يستسلم للغضب ، وبدأ  

 يستمع لهم
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وت انفاسه أدركت أنها نام فغادرة حين علء ص

الغرفة بهدوء ، حين رآها مسرور تغادر الغرفة  

غضب ، تلك الليلة الثانية التي لم يعطه شهريار  

 أمر قتلها  

اول ما فعله شهريار حين فتح مقلتيه بالصباح سال 

 عن شهرزاد  

لم ينبس بحرف حين دلف غرفتها ووجدها تغط في 

ب لتناول طعامهنوم عميق ، فعاد ادراجه وذه  

مل من الجلوس علي العرش  فجلس بحديقة القصر 

يتناول الفاكهة بعد قليل من الوقت امتثل بين يديه  

 جعفر 

 شهريار: ماذا يحدث بالسوق ؟

 جعفر : ال يحدث شيء 
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 شهريار: لم يعد أحد يتحدث ،الكل خائف

لمعت عين شهريار باالنتصار ، يبحث جعفر عن 

يعرف كيف يسأله عن  الحروف بجوفه ، ال 

 شهرزاد، فانصرف 

يجوب المملكة علي جواده وال يبالي بشي سوى  

 العثور علي محبوبته التي ال يعرف من هي ؟ 

مر يومان ولم يرى طرف ثوبها ينتظرها كل يوم  

عند النهر وال تأتي،  شاب ككل شباب المملكة يريد  

 الزواج وال يعرف كيف؟

يزوج ولده  يجلس كبير التجار بدكانه يفكر كيف

 ولمن لم تعد هناك فتيات بسن الزواج بالمملكة  

 فهد: اريد صندوق نقود ذهبيه 

 كبير التجار: هل هناك قافلة قادمه؟!



 

 77 

فهد : ال لقد قررت السفر مع اقراني لبالد الشام  

 سنتزوج ونعمل هناك 

حزن علي فراق ولده ولكن هذا الحل الوحيد قدم له  

 الصندوق وودعه   
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فصل الثامنال  

 

توبنا الي هللا وندمنا علي ما فعلنا وعزمنا علي اال 

ابدانعود لمعصية   

 

هذا المساء حين دخل غرفته وجد شهرزاد مستلقية 

علي االريكة مغمضة العينين ، اقترب منها ببطيء  

شديد ، تأمل مالمحها الهادئة بدون زينه وشعرها 

قليال، ال  معصوب برفق ووجهها يميل لالحمرار 

الذي يصيب صدرة حين يكون بجوارها   يدري ما

 يثلج وتنطفي ناره، ويكف عقلة عن الدوار بغضب، 

فجأة وبينما هو سابح فى مالمحها ، فتحت عيونها    
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، اصابة خلل من المفاجأة كان يظن أنها نائمه     

حاولت النهوض والتحدث ولم تستطع قالت بصوت  

 متقطع  

سي وحلقي بقوة . شهرزاد : داهم االلم را  

امر الجارية بإحضار زيت القرنفل وتخلط معه 

 زيت الخردل بصحن  

جلس خلف شهرزاد علي التخت، غمس أنامله  

بالزيت وابداء يدلك لها رقبتها برفق ثم رأسها 

 وجبهتها  

ثم أمرها باالستلقاء وجلس بجوارها يمشط لها 

 شعرها بهدوء 

 كلما لمسها تتحرك بقلبه مشاعر قوية

حركة أنامله بجبهتها تسللت اليها مشاعره  مع 

 اصابته بسكون، أغلقت مقلتيها 
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 ونامت دون أن تشعر كيف

في اليوم التالي لم يكف عن التفكير بها وقت تناول 

الغداء وجدها تلتحق به علي المائدة شكرته علي ما 

 فعله معها باألمس 

 فى المساء عادت لتكمل سرد قصتها

عدم سماحه لهم إبداء    شهرزاد: شكو منه  إليه، 

رأيهم في أى شيء أنبت احتقان بداخلهم تجاهه 

 وكلما حط من شأنهم نمي ذلك االحتقان

 شهريار: هو األب األكبر يأمر فيطاع

شهرزاد: ال ....ُخلقنا بفم واحد واذنان لنسمع أكثر  

مما نتحدث .وليس كل طاعن بالسن يدرك ما ال  

عقل يفكر وكل  يدركه االصغر منه ، لكل إنسان 

عقل يتميز بشي عن اآلخر خلقنا مختلفين لتزدهر  

 حياتنا 
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تجادله بحب وهدوء متخذه من تلك الحكاية وميض 

 لتغير بعض آراءه 

حين صاح الديك معلنا قدوم يوم جديد استأذنت    

، نظرت  منه أن يتركها تنام فقد ارهقها السرد 

عينيها وتوسلها لم يكن منبعهم الخوف منه ،  بل 

 كما قالت له 

 شهرزاد: اريد أن أكون بجوارك وانا بكامل وعيي 

امتسل لرغبتها وتركها تذهب لتنعم بقسط من 

الراحة علي أن تأتي في الغد مبكرا ، نظرت عينها 

 تحمل شيء ال يفهمه

ماذا فعلت له لتظل علي قيد الحياه؟!()   

سؤال بدا يتنقل من شفاه الجواري الذن الحرس وال  

د اجابته يعرف اح  

 ليلة تجر ليله وال تزال علي قيد الحياة 
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حكمة زاد تتشاجر مع جعفر تريد رؤية شهرزاد 

لتطمئن عليها ولكنه يمنعها خوفا عليها وعلي ابنته 

 التي ألقت بنفسها لنار شهريار 

ما أن رآها حتي ترجل عن صهوة جواده وهو 

 يصرخ بها ويسألها أين كانت؟! 

دنيا زاد : كنت حبيسة بيتى ، لم يعد ألمي شيء 

عد ان تزوجت أختي سوى االمساك بي خوفاً ، ب

 أخيك  

ال يصدق ما سمعة اخيرا علم من هي، سعد كثيرا 

 وخاف بنفس الوقت 

ان قتل شهريار شهرزاد لن يقبل والدها زواجي  

 منها(

ذلك الشيء الوحيد الذي يدور بعقله االن ، معضلة  

يجب حلها ، ولكنها طمئنتة أن هناك امل في التغير  
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ها هو الحال اآلن  فقد وعدتها اختها قبل الذهاب و 

 افضل  

مع حلول المساء ، ذهب شاهر لجعفر وأخبره 

بمكنون قلبه  تجاه دنيا زاد،  تجمد عقل جعفر كيف 

 عرفها ومتي ؟! سيل من األسئلة اجتاح عقله  

دلف شهريار غرفته بسرعة لم يجدها فبحث  

 بالشرفة فوجدها نظرت له والحب يفيض من عينها  

ول حديث بيننا ، ال تدري كم  شهريار : هنا تبادلنا ا

كنت اشتاق لذلك الحديث ، حاولت كثيرا رؤيتك 

 عن قرب وتحول بيننا المسافات 

امسكت يده وقبلتها ، غمرته مشاعر لم يعرف ما  

هيتها ، حاصرته عيونها ال يستطيع أن يحيد بصره  

 عنها 

يفيض شهرزاد: رجلنا الحكيم ترك كل من أبنائه   
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بما بعقله    

نتهوا جميعا لم يقتنع بحديثهم ، ولكن أتاح  وحين ا

لهم فرصة إلثبات رأيهم واخبرهم أن خسرو كل  

المال بتلك البضاعة المكدسة سيشكوهم للقاضي  

 ويطالبهم بإعادة ماله

هو تاجر قطن وال يعرف شيء غيره أما ذلك  

القماش الكتان الذي اشتروه له تجار  متمرسين فى 

األصغر راي مغاير   بيعه منذ سنوات ، كان البنه

عن أخيه ،يريد تصنيع ذلك القماش لمالبس وبيعها 

وبذلك يكون المكسب اكبر ، ترك لهم والدهم حرية  

 العمل واكتفي بأن يباشرهم من بعيد دون التدخل 

حين صاح الديك أغلقت اهدابها المرهقة و  

 استسلمت للنوم علي تخته  
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افر وديت هبطت من السماء جلست فى حديقته  

كذا رآها اليوم حين نظر من شرفته ووجودها ه

 تجلس وامامها طاولة مكتظة بالطعام 

 غير ثيابه وبسرعه نزل لها 
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 الفصل التاسع 

 

 ال حول وال قوه اال باهلل 

 

شعرها منقسم على كتفيها والتاج يزين جبهتها ، 

تجلس بهدوء ووقار شديدين مالمح هادئة منمقة 

تجمد عقله من جمالها األخاذ وفستانها الوردي 

الرقيق الذي يبرز جمال جيدها واضفي عليها جمال  

خالب، حين شعر أن نظرته تخجلها ،نظر للمائدة 

 عليها كل انواع الطعام الذي  يحبه 

د: سألت الجواري عن ما تحب واعدته لك  شهرزا

 بنفسي لنتناوله  سويا أن كنت ال تمانع 
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سعد بهذا االهتمام الذي لم يحظى به منذ وفاة  

 والدته  

حين تتالقي عيونهما يأخذه بريق عينيها وحين  

يخترق صوتها المحمل بالحب أذنه يوقظه من 

 جموده 

مل الجنود من التدريب، أخذوا يتجادلون حول  

حقيقة الحرب من عدمه، يري القائد حيرتهم ، ولم 

 يستطع اخذهم لبر الحقيقة فهو أيضا متخبط

كما تزحف الشمس للغروب زحف هو لقصر الملك  

 وسأله عن حقيقة الوضع  

شهريار: ماذا ترا أنَت؟   

تعجب القائد من سؤاله فهو لم يسأله عن رأيه من  

 قبل 
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ال داعي  القائد : اري ان نكف عن التدريب و

 للحرب  

 شهريار : وماذا سيفعل الجنود؟ 

القائد : ما رايك أن نعد منهم قافلة تجارية ونرسلهم 

 للشام 

 شهريار : ال سيعبرون بحر قزوين للبر األخر  

 غادر القائد وأخبر الجنود بإعداد القافلة،  

زهرة ورديه متفتحة بين زهور متعددة األلوان هكذا  

ة ، ما إن تالقت أعينهم رآها وهي تجلس بالحديق

حتي صار قلبه متسارع الخطوات، رمقته بنظرة  

 تدعوه لالقتراب

 شيء ما بداخله يدفع قدميه لالقتراب ، 
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شهرزاد : اقرب الزهور لقلبي هى تلك الزهرة،  

زهرة الغاردينيا رائحتها رائعة وتعيش طويالً، كما  

 زهرة التوليب البيضاء 

ناوال الطعام  تجاذبا أطراف الحديث طويال وت

بالحديقة لم يشعرا بنظرات الخدم المتحيرة، كلما  

كانت بقربه يجتاح السكون أوصالها واهداء روحه  

ويصير قلبه  فرس جامح يركض بالعالم دون  

 فارس أو لجام  

بعد ان غادرت شهرزاد أبدى شاهر إعجابه بها  

 وبحديثها لشهريار  

 شاهر : اتمنى أن اجد زوجة لي كزوجتك

تعمد ليختبر راي شهريار ولكنه لم يرد فقد  قالها م

 كان منشغل بمتابعة خطوات شهرزاد  

في المساء تأخرت في القدوم إليه مما دفعه للغضب 

 منها حين رآها صرخ في مسرور كي يقطع رقبتها 
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شهرزاد: ال اتحمل البعد عنك ولكن الجارية تأخرت 

في تحضيري للمسول بين يديك ملك قلبي ، أن كان  

 قتلي بيديك ال أمانع  

قالتها برقه طاغيه ونظرت االستجداء بعينها مزقت  

 قلبه 

 فأشار لمسرور باالنصراف 

 لم يتحمل تلك الألالٔ المنسابة علي وجهها 

الزينة هي براقة    شهريار : ال تحتاج عينيك لتلك

 بذاتها

قفزت بسمة خجل علي صغرها، وهرولت للحمام  

غسلت وجهها وعادت إليه ، وجدته مستلقي علي 

 التخت بانتظارها 

شهريار:  أخذوا ماله دون علمه و تاجروا بتجارة 

 جديدة عليهم، من الطبيعي أن يخسروا كل مالهم  
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 شهرزاد: ال زال الوقت مبكرا علي قول ذلك  

يذهب لهم المحل كل يوم يراقب ابنه الصغير وهو  

 يتعلم الحياكة 

أما الكبير لم يستطع بيع توب واحد حتي مر شهر 

 وهو علي ذلك الحال  

تسرد وهو مسترق السمع بكل حواسه، ويفكر فى 

 كل حرف تقوله مستمتع بصوتها ونظرتها له

ن الحديث لبرهه، فسألها لما  غضب حين توقفت ع

 ؟! فاستأذنته أن تتحدث معه بشي اخر ،فسمح لها  

شهرزاد: بعض األطفال بالمملكة تُان بطونهم جوعاً 

بسب غالء األسعار وزيادة الضرائب،  فما رأيك  

 أن خفضت الضرائب ؟! 

 شهريار: أتُملين علي ما افعل يا امرأة؟! 
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ك ويدعو لك  شهرزاد : ال ..أني احبك اريد أن يحب

 الجميع 

 اريد أن يعود شهريار العادل الحكيم. 

 كل ليلة تحاول معه التغير ليلة تلو ليله دون ملل 

يتردد في االنحاء أن شهريار وجد من ترفه عنه كل  

مساء وتروى له الحكايات وأخذته معها بعيد لعالمها  

الساحر ولم يره أحد بعد ذلك، ال يعرف الرعية ما  

انقشعت الغمه وستزدهر حياتهم   يحدث بالمملكة هل

 مرة أخرى 

 )هو ينتظر النهاية حتي يقطع رأسها ( 

 هذا ما يقوله مسرور لنفسه لقد مل من قلت العمل  

فى المساء حين غلب شهريار النوم لم تخرج بل 

استلقت بجواره وغفت ، فى الصباح حين فتح عينيه 

وجدها نائمة بجواره ،تأملها قليال شعر براحة أنها 
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نام بجواره بأمان وذلك جلى علي وجهها وذلك  ت

 أسعده كثيراً 

تركها وانصرف بهدوء ، استدعى جعفر وتحدث  

معه بشأن انخفاض الضرائب فتهللت اسارير جعفر  

بذلك الرأي كثيرا أثنى علي شهريار وحكمته فى 

تعديل أمور المملكة ذلك الثناء اسعد شهريار وأمر  

أمر جنوده األشداء  بمراقبة انخفاض االسعار جيدا و

التواجد بالسوق دوما وان خل تاجر باألسعار يبلغوا  

 القاضي عنه لمحاكمته  

مع انخفاض االسعار بدأت السعادة ترتسم على 

 وجوه الناس وتزيل الحزن  

 شاهر: مللت االنتظار يا دنيا زاد اريد الزواج منكي 

دنيا زاد : ال تتعجل فلننتظر تغير القانون ما يحدث  

يبشر بالتغير بالسوق   
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كما شاهر يحب دنيا زاد يشعر شهريار بالطمأنينة  

والسعادة تجاه زوجته يوخزه  قلبه ويخبره أنها من 

كانت يبحث عنها ويحفزه قلبه أن يلغي قانونه 

 ولتعود السعادة للمملكة 

يمر الوقت في بعدها متثاقل حزين، اسعد اوقات  

انبهار ال  حياته وهي بجوارها نظرت عينيها كلها 

 خوف منه  يستمع لصوتها الذي يخدر اوصاله 

شهرزاد : أتقن ولده الصغير الحياكة وبدا يتفنن فى 

 صنع المالبس وكل جديد ينتهى منه يباع بسرعة

يتناولون العشاء والسعادة تحلق فوق رؤوسهم، 

تمطرهم والدتهم بالدعوات كل الوقت ، يراقبهم  

د حتى يحكم على والدهم بهدوء ، لم تنفذ المهلة بع

 نجاحهم أو اخفاقهم . 
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ليلة تلو ليله ولم يعد يستمع أصبح يسبح في عيونها 

التي تأثر قلبه عيونها عسليه يرسمها الكحل األسود  

 كلما نظر بعينها توهج وجهها بنور الحب والسعادة  

اليوم حين تفقدها أين هي ؟ وجدها باإلسطبل  تقف  

 بجوار فرسته وتطعمها 

م تتناول طعام من يد أحد من قبل ماذا  شهريار : ل

 فعلت لها؟ 

شهرزاد: ال شيء فقد رابطت علي رأسها ونظرت 

بعينها فقد علمني والدى كيف اعتنى بهم واتعامل 

 معهم حتى ركوبهم أنا ماهرت به

ضحك بسخريه لم يصدقها فدعته لمسابقتها فوافق 

مع ضحكة ساخرة اكبر ركبا حصانيهما. نظرت له 

 بتحدي عابث 

 شهرزاد: استطيع التفوق عليك 
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 نظر متعجبا من جرأتها

شهريار: ما جرؤ أحد غيرك علي ان يتحداني ولكن  

 لما ال  

 قالها متحمسا 

 شهريار: علي اي حال حاولي التغلب علي 

قاطعته برقة متسائلة وما جائزتي ان سبقتك  اجابها  

 بنظرة غامضة 

 شهريار: فلتطلبي ما تشائين وسألبي

رح قالت مازحة بف  

 شهرزاد: اذن لقد اتفقنا هيا بنا 

 

 استغفرك ربي و اتوب اليك
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 الفصل العاشر 

 

ما ان انهت حديثها حتي انطلقت بالحصان تسابق  

نو  الريح وهو خلفها متعمدا التأخر حتي يشعرها بد

هدفها..  اخذتها الحماسة واخذت تسرع وتسرع 

اكثر ونسيت ان الحصان مخلوق مهما بلغت قوته 

يحتاج للراحة وفجأة تعثر الحصان ووقع  وهي معه  

  متدحرجة علي االرض صرخت من األلم ، انخلع

قلب شهريار حين رأي مالكه الرقيق في موقف 

كهذا ونزل من ع حصانه مهروال نحوها وهي  

تتلوي علي االرض وتأن من االلم تفحصها بلهفة 

غريبة واذ بها قد فقدت وعيها ، نظراته لها كانت 

مليئة بالخوف واللوعة، حملها برقة هائلة بين  

ذراعيه كأنها زجاج هش يخشي عليه من الكسر  
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ي حصانه وهي امامه يحتضنها بحنان غامر، وامتط 

ها  يسابق الزمن حتي يصل بها الي القصر ليرا

الطبيب ويطمئنه عليها وما هدأت انفاسه وال 

انتظمت دقات ذلك القلب العاشق اال حينما اخبره 

الطبيب الملكي ان  أميرة قلبه بخير وأنه سيسير أب 

عما قريب،  تخرج الحروف من الطبيب مصدومة 

رتعشة مما يقول ومن حال شهريار الذي ما إن  وم

 وطأة قدم شهرزاد القصر حتى بدا يتغير  

'أهذا الملك شهريار ؟؟؟ ذاته الذي كان مجرد ذكر  

اسمه يطرد النوم من اهداب شعبه وينشر في قلوبهم  

الرعب!!!ال ال ال ال لم اكن ألصدق اال عندما رأيته  

 بنفسي 

الذي كان   قالها الطبيب مخاطبا الوزير جعفر

يرقص قلبه طربا بقدر خوفه وقلقه ع ابنته شهرزاد  

سعيد بابنته هذا اقوى شيء يجعل شهريار يحافظ 
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علي حياتها أن كان الحب بقلبه البنته نبته أصبح 

 اآلن شجرة وستتفرع وتثمر 

ال يعلم شهريار ما الذي اجتاح جنباته سعادة غامرة 

لذهبية احتلت كيانه، أمر جعفر بتوزيع العمالت ا

 على كل بيوت المملكة احتفاال بهذا الخبر  

قبض قلبها حين رأي الجواري يحملون صندوق 

اغراض شهريار من غرفتها فتوجه لها وسألها ماذا  

 يحدث ؟! 

ابتسمت حين شعرت بخوفه من فقدها امتلكت كفه  

 وقبلته بحنان 

 شهريار: سأنتقل لغرفتك ولن اغادرها حتي الموت  

لقرار برغم عادت القصر ، أن لكل  سعد كثيرا بهذا ا

من الملك والملكة غرفة حتى يدعو الجواري  

 لفراشة متى أراد  
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حين لم يعترض تيقنت أنها امتلكت قلبه وال يريد 

 مشاركة الفراش غيرها  

 منذ ان يستيقظا ال يتفارقان اال للضرورة القصوى 

يومان عاشهم بسعادة ال يشوبها شيء  منذ 

الصباح وشهريار شارد  استيقظت شهرزاد هذا

 الذهن تحدثه وال يجيب االحين توخزه ليلتفت لها 

صراخ داخله يحاول نزعه،  جزء منه يحفزه علي 

االنسياق الحب والجزء اآلخر شبح صورة قديمة 

 تومض أمامه تثير غضبة وحزنه 

صوتها الحنون يرن بأذنه ) أحبك( وصوت اخر  

 يحاول خنقه وهو يقول

 ) كلهن خائنات( 

ام مزعج راوده ، ادخله دوامة وال يعرف   من

 للخروج منها سبيل 
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استيقظت شهرزاد لم تجد شهريار سألت عنه  

الحرس والجواري لم يره أحد ، شارف النهار على  

 الغروب ولم يظهر التهم القلق قلبها 

يركض بجواده ألبعد مدى ولم يلتفت خلفه أنه 

شهريار ارتدى مالبس أحد الخدم وأخذ صرة  من  

النقود وامتطى جواده وفر لم يستطع العيش مع حب 

شهرزاد وشبح الخيانة يحلق فوق رأسه يزعج  

منامه ؛ مفطور لنصفين نصف يحب شهرزاد 

ونصف يخاف الخيانة  لم يستطع قتلها ولم يستطع 

 االستمرار فقرر الهرب

تمر الشهور علي شهرزاد متثاقلة لم يعثروا له علي  

ودة حبيبها لم تفقد  اثر حزينة مكسورة منظرة ع

 االمل  

حين نصب شاهر حاكما الغي كل القوانين الظالمة  

 وتزوج دنيا زاد في حفل مهيب اسعد كل المملكة  
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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد 

 

محسن  مي  
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