الية،
كتاب المقامات العو ّ

المغربية
العاللية ،عمى المّغة
في األخبار
ّ
ّ
محمد بف عمي بف الطاىر الجباري ،الحمد هلل الذي ىدانا
يقوؿ عبيد اهلل القاىر الباريّ ،
و

أعنتنا فقير ،و عفى عف عباده الصالحيف
لميداية ،وأرشدنا لإلستقامة ،و ممؾ ّ
تنزه عف أف يحيط بو الوىـ والترديد أو يكفيو
تجاوز عف سيئات مف زاغ منيا و غفرّ ،
كثير كما
النظر ،و تك ّفؿ بإبساط النعـ و تقسيـ األرزاؽ و إجابة المضطر ،أحمده حمدا ا
از لمف
استوجب عمينا تعظيـ شأنو و أمر ،و أشيد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريؾ لو إعز ا

أمف و شكر ،و أشيد أف سيدنا و نبينا و موالنا محمدا عبده و رسولو الكريـ المبر ،صمّى

شرؼ و عمى آلو و أصحابو السادات الدرر ،صالة وسالما دآيميف
اهلل عميو و سمّـ و ّ
الميـ إني أعوذ بؾ مف الباطؿ والطغياف و سوء الظف مع
متالزميف ما اتصمت عيف بنظرّ ،
أتحصف بؾ مف مكر خاذع و قوؿ فادع و لساف قاطع ومفتر ،واحتفظ بؾ مف
البشر ،و
ّ
كيد النفس والشيطاف فإنيـ داعياف لمشقآ والغرر ،ونستغفرؾ مف خطط قدـ وفعمة يد و كالـ
معر ،واستوىب منؾ إجابة الدعا بتوفيؽ إرشادؾ المشتير ،و اسبؿ عمينا غطا مف ردا
جاللؾ و سترؾ المستبير ،و احفظنا بحفظؾ يا دا الجالؿ و االكراـ يوـ ال عثرة تقي و ال
ينفع المفر ،و ال يمحؽ بنا تغير ،إنؾ عمى كؿ شي قدير ،أما بعد فإني لما سيقت بي
االقدار لجوالف االماكف ،جعمت استقراري بمدينة بالد ساف لوسياف ،فوجدتيا ذات قيمة
توسد مخدتيف،
سنية ،موجودة بوطف الظميمة ،فصرت كمف جمس بيف فرشيف،
و ّ
طور مع بعض مف
ا
فشرعت أىوى الخمطة ،مع بعض مف طمبة نجع الغرابة ،و أتقمّب

عرش الزمالة ،و أخرى أحاكي بيا الظيرة و الغابة ،و قد طاؿ ما بحثت عف إفادة بعض
العموـ ،فمـ أجد مرشدا عميو و ال مف إليو يقوـ ،حتّى خمت أف شجرة العمـ لـ يغرس
عمي استجاده ،و لـ ترـ نفسي عدـ
ببالدىـ ،و نبذة األدب لـ يزرع بترابيـ ،و استصعب ّ
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صبر
ا
عني ذرعا االتساع ،وكفيت الغربة و الكربة
استأصالو ،فحوقمت حينئذ و ضاؽ ّ
واستطاع ،بعد أف كنت أردت الفرار عنيا ،فمـ أر طاقة لالنتقاؿ منيا ،فما لبثت عمى ذلؾ
إال قميال ،واما متعضدا صب ار جميال إذ بي وجدت ابف عيسى العوالي ،يتقمّب باالوصاؼ و

فمرة يحضر مع الطمبة في الجنايز ،وطو ار يقصد خطبة العجايز ،وتارة يميؿ
االحواليّ ،
إلى مجالس العالمة ،واخرى يحضر مع كبار الجماعة ،وساعة يأتي راكبا مع الميعاد،
مواال ،و في الصيؼ يجور مدرجال بمنجمو
ويتخاال مع االم ار و القياد ،و يوما يظير كأنو ّ
النظر عميو،
شواال ،بيد أنو مع تقمّب أوصافو أنو مف عرب البربر ڤ ّواال ،فرميت ّ
يحسب ّ
وتسببت في الخمطة إليو ،و رجعت كما قاؿ الحريري في أقوالو ،و هلل دره و امالو ،حيث
قاؿ في أبياتو (طويؿ):
فػكنت بو أجمو ىػمومي و أجػتمي * زماني

طػمؽ

الوجو

مػتممػع

الضػيا

أرى قػربو قػربي و مػغناه غػنية * و رؤيػتو رّيػا و مػحياه لػي حػيا
يتمزج الما في المبف ،وانطمقت بدواخمو كالح ّكة في الجبف،
ثـ إني امتزجت معو كما ّ
فمما رايت مف ارتكاـ ظممات الجيؿ ،و انقطاع األدب بيذه
وانجمت عني إزالة الغبفّ ،
الواسطة عمى األصؿ ،تذ ّكرت ما سمعت عف بعض الثقة واالماف ،مما قيؿ فيما غير مف
الزماف ،اف رياسة الرجاؿ الصناديد ،مف بالد ال ّشرؽ لما وصموا ليذه االوطاف ،وامروا بفتح

تمؾ المدف ،بتحزيب أصحاب ىذه البمداف ،بعد معاركتيـ و محاربتيـ ّإياىـ ،أف يدخموا في
فمما عرفوا ل ّذة لغتنا و فوايدىا استعمموىا ،و مع اف كانوا
االسالـ طوعا ،و محبة العالىـّ ،

يبعدونيا مف قواعدىا و عف صافي أصميا واستأصموىا ،فقد حصؿ ليا بسبب إدخاليا

بعض االلفاظ الممحونة ،مف لغاتيـ المختمفة المثبونة ،مثؿ الشمحة والتمزيغية ،و التوارڤية

و الوارڤمية ،اختالؼ عجيب و اتساع ،ليس لو بمزيد االشفاع ،فبإضافة لغتيـ إلى لغتنا لـ
يتركوا ساير ألفاظ المساف المضبط ،حتى صاروا العمما ال يفيموف ليا نمط مرتبط ،ال سيما
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ناس ال ّشرؽ الذيف لـ يسكنوا ىنا ،و لـ يخالطوا المستعربة مف أوطاننا ،ألنيـ ال يعثروف
عمى ىذه األلفاظ في ساير كتوبيـ العظاـ ،و ال يخفى أنو في بالد الغرب كثير مف
المداحوف والراويوف ،و ال ّشيوخ أرباب التّمحيف والڤ ّوالوف،
فصحاء الكالـ ،منيـ المؤّرخوف و ّ

فمما رايت
العامة ،و ال عند ناس ال ّشرؽ و ال المجانبةّ ،
و إنيـ اآلف ليست ليـ شيرة عند ّ
تضجرت و رمجرت ،و تأ ّممت و
ميف صاحب العالج،
ّ
خبو ىذا المنياج ،وعجز و ّ
تنمرت ،ثـ إني اتبعت الفكرة اليامدة ،وامحنت القريحة اليانية ،و عزمت التياه مرامة ،اثنتا
ّ
عشرة مقامة ،أتمو فييا جممة مف االلفاظ المستعممة ،في ناحية الڤبمة و الظّيرة ،و في نجوع
الصح ار ،عند ناس الديار و اىؿ الخياـ ،والبداوي والمدف والقرى والمقاـ ،و لممشايخ
التّؿ و ّ

و لطمباييـ ،واىؿ الصنايع و فاليحيـ ،عمى وسايؿ واحكاـ ،و أحاجي مغر ّبية و أنظاـ ،و
مواعظ و أليية ،و وقايع منجمية ،مما امميت جميعو عمى لساف ابف عيسى العوالي ،و
امحمد بف العربي ،و أرجو مف اهلل أف تكوف تخميصا لمفصاحة في
اسندت روايتو إلى
ّ
بالنظرّية ،و ّإني ألفتيا عمى صفة المقامات ،ألنيا
االوطاف الغربية ،وزبدة لتطريب قارييا ّ

تفيدنا عف غيرىا مف المقاالت ،و ألف سمفي بذلؾ حايزوف التفضيؿ و اإلحساف ،و ال ّشكر
الجزيؿ بال فخر و ال إمناف ،العالّمة بديع الزماف ىمذاف ،و أبو الفتح اإلسكندري و أبف
ىماـ ،فال جرـ أف عذري واضح،
ىشاـ ،والعالّمة الحريري و أبوزيد السروجي والحارث بف ّ

و عدـ قدري فادح ،و إني ال طاقة لي لالستباحة ببحورىـ ،و ال درجة لي لالرتقا لعمو
ضرع العفاؼ ،و إف ال يجعمنا
منياجيـ ،إال ّإني مددت إلى اهلل األكفاؼ ،و طمبت منو بالتّ ّ

النػادميف ،و ال يوجينا إلى محضر المحرميف ،فيو حفيظ الرعا ،و مجيب الدعا ،و ما
مػف ّ
قصدت بيذا المورد الذي استوردتو ،و الشػاف الذي استػشأنتو ،إال االستػطراب و االبساط،
النشاط ،و لمف شاء إقصار الدقآيؽ ،فميطالع الرقايؽ ،أو يبادر في
لمطمبا المنوريف واىؿ ّ

الية ،في
سميتيا بالمقامات العو ّ
النظر ،و لعمّو يجد في النير ،ما ال يجده في البحر ،و ّ
العاللية ،عمى المغة المغربية ،و إلى اهلل استوجو بالنبي الشفيع ،أف يحيطنا
األخبار
ّ
بحصنو المنيع ،فيو نعـ الموالي و نعـ النصير ،و إليو المرجع والمصير.
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