اوية
تسمى الصحر ّ
المقامة االولى ّ

تتضمف أخبار الشيخ ابف عيسى أنو كاف سخا ار و جوالنو و تمطامو في الصحراء
حكى امحمد بف العربي قاؿ كنت في زماف سعيد الكوكب ،و حاؿ نمت فيو المطمب ،في
فكمست
اكتساب ماؿ غير متعب ،فقسى قمبي عف البرعة ،و نفرت نفسي حالوة القناعةّ ،

صارمية و قصدت التّجارة ،ناويا لمغنا و العمارة ،فشرعت أحضر األسػواؽ ،و أشاىد
ّ
الربح ياخذوه الصحارة ،و اختمطت مع رفقة رايميف
فمما دقت ّبنة العصارة ،وجدت ّ
األرزاؽّ ،
االسفار ،لنواحي الفيافي واألقفار ،فاعيدنا العيود و العدوؿ ،و أوجدنا اإلبؿ لحمؿ الزاد و

ميز في
الحموؿ ،و دخمنا الصحرة بالفضوؿ ،فبقينا ّ
نتخير في عصا الجمب ،و ن ّ
مدة نحف ّ
يفر منو الصابر و
اغتناـ الفوايد بالغمب ،إلى أف سمعنا في يوـ خب ار ّ
يطيش النػفوس ،و ّ
العبوس ،بأف قيؿ أف أباعمامة ،قد نافڤ باعالمة ،و طاح عمى الطّرافي بازدحامة ،و أخذ

فمما تحقّػقنا بيذا العػبث ،و خشينا اليالؾ في المبث،
خوض االمامةّ ،
اوالد ابراىيـ و ّ
النفث ،فمنيـ مف قصد المنڤار الفوڤاني ،و منيـ مف وعد المنڤار
فافترقت رفقتي قبؿ ّ
توجو البي سمغوف ،و منيـ مف بقى في العڤمة متأمال فيما يكوف،
التحتاني ،و منيـ مف ّ
المخوؼ،
لما سمعت ىذه البمية ،ودخمت لبالد المشرّية ،فانخزنت فييا كما ينخزف
فالتفت ّ
ّ

تعرفت بس ّكانيا ،تيمدنت روعتي ،و
و لبدت كما يمبد
فمما تطالعت عف أىميا ،و ّ
المسوؼّ ،
ّ
مجمع حػانوت قرداش ،و قمبي متف ّكر في األمور فتّاش،
سكنت ميجتي ،فبينما أنا في يوـ ّ

تحيج إلى فحص البالد و انخرط ،فعممت ّأنو أتى
السخارة قد سرط ،و ّ
إذ رايت زمال مف ّ
احمر عنؽ الحماـ ،و
فمما ّ
مف المغرب ،و حصؿ لي في المظنوف أف فيو بعض المغربّ ،
ازدىرت نجوـ األكماـ ،دخمت كنفة الس ّخارة كما يدخؿ الجوساس ،وانا في حالي خآيؼ مف
العساس ،إذ بي جزت عمى حمميف موضعيف ،و بينيما رجميف متسامريف ،فدنوت منيما،
ّ

متصنع في حوافره ،و ىو يقوؿ اعمـ يا
ألسمع كالميما ،و إذ برجؿ يقػوؿ لصاحبو ،و
ّ
لسخرة ،و عنيت لنقطع فيافي الصحرة ،فكف صبو ار عمى كيد
ولدي إنؾ إذا بميت بنوبة ا ّ
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الرحؿ
الزماف و محنو ،وال تكمّؼ عمى نفسؾ ّ
السير و نحوه ،و ال تجعؿ ّ
جد ّ
دابتؾ في ّأوؿ ّ

فمما
و ال في أخره ،ثـ إنؾ كف ً
أديبا مع ّ
السبايس ،لتنجى مف بعض النجايس ،قاؿ ّ
الراوي ّ
سمعت ما نفث ،وعيت ما بحث ،التبست بالتّرديد و األوىاـ ،و صرت كبمقيس لعرشيا في
بت طوؿ المّيمة مقمّب الباؿ،
اإلستفياـ ،فعممت تمؾ الموضع ،و رجعت إلى الموضع ،و ّ
فمما أنعمت المّيمة بصباحيا ،و شعشعت ال ّشمس بوزارىا ،خرجت ألفقد
ميوؿ الحاؿّ ،
ّ
رؽ جمده ،و اصفر لونو،
المكاف المعمّـ ،ليبرئ القمب المؤلـ ،فوجدت شيخنا ابف عيسى قد ّ

أف لحمتو ىزلت ،و لحيتو تكشردت ،فصفّقت يدي فرحة لنظرتي إليو ،وعزمت لمتدّني
ثـ ّ
بالدموع عيناه :
عمي و أنشد ما حفاه ،و تغرغرت ّ
بالسالـ عميو ،فسمّـ ّ
ػخار إذا أريػتو * جور الزمػاف عػميو طػاؿ ما اخػتدـ
ال تعجػبف مػف س ّ
و صاحب العػياؿ إف عػاؿ عػيشػو * ما يقػتضي رأيو و حػاؿ حػالو فاقتحـ
لما
ّ

اولػقى

بػفػعػمو

مػا

رد
يػسػوءه * ّ

عػميو

العػقؿ

بػالنػدامة

فػانػتدـ

ما ذا تػقؿ يا بف العربي فيما نظرتو * مف وصؼ شػيخ شاؽ خػالصو وانتيـ
فمما اسمب القموب بما في البيوت ،و أوضح حالو بالنعوت ،قمت لو طب
قاؿ ابف العربي ّ

الصرة ،و حسبت مف
قر عينا ،فسأخمصؾ مما أنت فيو بال منا ،ثـ إني جبدت
ّ
نفسا و ّ
الدور عشرة ،و قمت لو خذ ىذه الكموسة ،و استوجو بيا عند قايد الترموسة ،فقبضيا مف

يدي و اللت بشرتو ،و نشت الحمورة وجيتو ،و مطمط شواربو و أنشد:
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لوالؾ لجػمت الصحرة ط ار بأسػرىا * جػزيت عني خي ار يا دو المجد و الكرـ
فالشكرنؾ ما حييت في المواطف كمّيا * و الذكرنؾ في محافؿ العرب و العػجـ
يخمؿ في
يفز الفرحاف ،أو
فز كما ّ
ثـ أنو ّ
ّ
المسرح مف أوثاؽ األحزاف ،و جعؿ يدور كأنو ّ

إلي ،و قاؿ لي أنػظرني و ال
حوايجو ،وثرنو ّ
يتأمؿ كيؼ يسمؾ بخدعانو ،ثـ لفت وجيو ّ
ليسرحني مف ىذه المػحنة ،و سوؼ أنقمب إف
عمي ،فإني أذىب إلى حاكـ المحمّةّ ،
تغفؿ ّ

يتبسـ المريب ،و
فارحا إليؾ ،و اعتكؼ ّ
شاء اهلل ً
تبسـ في وجيو كما ّ
بالنشاط عميؾ ،و ّ
بفرتو كما يتبيسس الذيب ،ثـ قمت ألحد معي أذىب خمفو ،لتنظر ما يقع لو ،فذىب
ْ
تبيسس ّ
مطوية مصنع ،فقمت
مف ورايو ماشيا ،و بقيت إياىـ مستنيا ،إذ بالرسوؿ رجع و بيده ورقة
ّ
فمد لي الورقة ،و
يمرض القمب و منو ينتقـّ ،
لو ما وقع ،لألصطؿ الميرڤـ ،فقاؿ لي خذ ما ّ
قرأتيا بحمقة :
قػؿ

لػمي

رس ػمػؾ

و

ىػػو

ف ػ ّػم ػػو

ف ػبػػف
و

ع ػي ػسػى
خ ػالؾ

يػصػبػر * عػػمػى
ي ػيػذر * و
سػافػر * فػػي
ام ػ ػغػ ػيػػر * و

ال ػغػػدر

م ػح ػنػة
اع ػيػػونػػو
الػ ّػدىػ ػمػػة
امػحػاف

ت ػقػػت ػرؼ
و

الػغػربػػة

فػ ػر
تػتػرادؼ

اليـ بالدرىـ،
قاؿ ابف العربي ف ّ
مما قرأت البيتيف ،و حققت الصنفيف ،صرت كمف اشترى ّ

و ضيع الرفقة و انعدـ.
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