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 الندرومية تسمى العاشرة المقامة
 كاف ما و ندرومة سوؽ في النقط باع انو عيسى ابف اخبار فتتضمّ 

  البوليس حدأ مع تممساف في لو صار

 وقتئذ وكنت ،المغرب بالد في ،قطرب مف اجوؿ كنت قاؿ العربي بف امحمد اخبرنا
 قمبي اشتاؽ ،المنقوؿ وعيت و ،المنزوؿ حفظت افممّ  ،سمكتي واصفي ،لوحتي اقرا مسافرا
 و ،لمتسريح فقييي استسمحت و الطمبة فودعت ،العطف في واالرتكاض ،الوطف نظرة

 رافقت و ،مخايؼ و يافيػف تػطعػفق ،بالتصريح لمرجوع وشيرت الخنشة في شغمي سدفت
 و ،ندرومة بالد وصمت اف الى ،السير انقطاع و ،السفر مشايؽ واقتحمت ميايؼ ةعدّ 

 ،غريب ليمتي فبت ،مامياىم مجمع و ،اسوقي ليمة الميمة تمؾ كانت و ،مسومة عشية دخمتيا
 النيار شعشع اف الى ،مفرض ماىو الداء قمت ،االبيض الخيط عمـ افممّ  ،قريب لي ليس

 ذإ ،اميؽ حّس  و ،ونييؽ صياح مف بمعموره ديدف و ،بسوقو اليجيج اجتمع و ،بضوئو
 فاىممت ،مرابط يستمّ  عندي اف ،النقط شاريآ يقوؿ ىو و ،احافصّ  بصوتو ،حاابرّ  سمعت
 ببصر رايتو اف الى ،الناطؽ الشخص فممحت ،التبراح فايدة استوعب لـ و اح،البرّ  بقوؿ

 السالـ بعد و ،لمالقاتو رايتو لما فعزمت ابميس صاحب عيسى ابف شيخنا ىو فاذا ،مطابؽ
 ،ارمطّ  شبكة عميو نصب قد كاف و ،ارعطّ  يطوفڤ الى بي فمرّ  ،لوأسأ اخذت عميو

 دخمت لما اني ،مرامؾ طمب ما و ،الؾؤ س جواب خذ لي قاؿ و ،وتنفّ  دوقع ،خمفو فاجمسني
 القاؼ نقطة تفوجد ،اىميا كالـ ماعتسال اذني وكسرت بالتمياد، تساريتيا ،البالد يذهل

 فسمعت مسجد عف مررت اني ،يتوأر  ما غربأو  شاىدتو، ما ؿوّ أ و ،منيا ممنوع عندىـ
 و يوسؼ تكتموا ال منيـ كايؿ كاؿ" يقوؿ ىو و ،البياف بزعمو يرتؿ و ،فآالقر  يتمو طالبا
 مسجد عف جزت الثاني و 58"الخ لقوهأ و يوسؼ تقتموا ال منيـ ؿآئق قاؿ " مراده و "الخ الكوه

 ليوإ يمفيم ؾوالح ؾفالح كاؿ اسيدي بقولو لو يفتي وتمميذه تمميذه عمى مميي بفقيو ذاإ و
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 والحؽ   فالحؽُّ  قاؿ " يةآلبا ادر الم و ؾلحا و ؾفالح كاؿ سوى زميّ أ وال كوؿأ بقولو الفقيو
 ما البيع ابرح قمت ،ـالمتعمّ  و لمعالـ النقط احتياج رايت افممّ  عيسى ابف قاؿ 59"الخ قوؿأ

 و ،ارزّ ػخ االّ  تػان ما اهلل و لو قمنا و فضحكنا العربي ابف قاؿ ،الممتقـ النقط مف عندي
 غرايب مف ةقصّ  لنا وزرنؽ ،فمؾ بصاع الن ؿكيّ  زد لو قمنا ثـّ  ،ىرىار و اشػفّ د رػكبا
 ،عميو لكـ احكي و ،بو اخبركـ ما رايت ما قاؿ و ،مامتكمّ  نطؽ و ،مامتبسّ  ؼفشنّ  ،سفارؾأ

 جوؿأ كنت ىو و ،الطغياف ىؿأ مف البوليسي حدأ مع بتممساف مسألا ؿاوّ  لي طرى ما االّ 
 بالد في اعرفيا كنت اوز عج لقيت اذ ،االبراكة كمشي تيرتؼ بمغتي و ،اجراكة بدرب عشية
 لي فقالت ،اوطانيا في جرى ما و احواليا عف لتياأس ثـّ  ،عمييا متسمّ  لمحتيا افممّ  ،اىميا

 ليا فقمت ،مافألبا ساكنة ،رغالفقال دار في انيا ،العرجا العوجا ،الفحجا بحبيبتؾ تعمـ لـأ
 عندي ما جميع دتياقّ فن ،دراىـ مف عندؾ ما ينّ كّ تم ذاإ ،نعـ قالت الييا الوصوؿ في لؾأ

 باصطاحيا ،مصونة دارا دخمت اف الى اميقدّ  فمشت ،حالؿ ماؿ في دينقّ  كما ،اؿالح في
 مةيقا و ،عميؾ مةمسمّ  انيا قالت و ،وضحكت اوعدتني و خرجت، ىحتّ  فناظرتيا ،مدورة
 و بذلؾ ففرحت ،اتعاب وال ةمشقّ  بال تمقاؾ فانيا ،الباب ىذا عند صباحا اغد ارجع ،اليؾ

 ،ليمتي طوؿ بت فارقتيا افممّ  ،نصبتيا عمى مكر و حيمة ذلؾ اف عمـأ لـ و ،صنعيا شكرت
 اف الى ،لؼألا مف قريبا ؽاتحقّ  لـ و ،الكيؼ اىؿ ةعدّ  الميمة تمؾ انّ ك و ،رفقتي مع مسامرا

 طالب كؿ أتيي و ،الحاؿ اصبح ىحتّ  النـو في غضنا ،المسوف وصمتت ،العيوف متترخّ 
، وعدلم قمت ،ممناؿل  و مشيأ ،عميو دورأ بقيت وتوصم افممّ  ،المشـو الباب عند المعمـو
 ،الفتح باب ىذا نفسي في قمت يتياأر  افممّ  ،الصطح مف عميّ  رقبت بعجوزة اذ ،اليو رجعأ

 ،فضيح بصوت كممتني انيا ثـ ،درييمتي اخذت و غدرتني التي ،بعيونتي قتياتحقّ  افممّ 
 ،السب انواع جميع عميّ  وانطمقت ،الكمب شيبة يا ىنا حاجتؾ ما قالت و ،قبيح وكالـ
 الحاكـ واعمـ ،بيا اشتكي فأب لي ظير اني ثـّ  ،مغيرا راتفالز  ؼاراد و ،رامتحيّ  فبقيت
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 جممة مف دعوتي الجعؿ ،الكمساريات بيروا الى اىبطت ثـّ  ،غدرىا عمى و ،عمييا
 ،يستمّ  نوأك ىيئتو في بالمتزع ،البوليس حدأ سوى جدأ لـ لمحكومة وصمت افممّ  ،الشكايات

 و ،سبسي قابض و ،كرسي عمى جالس ىو و ،ربوشاػط اممتعم و ،مرشوشا اػقاط البسا و
 خؼّ  ،عنده دخمت و ،نحوه ىويت افممّ  ،القيوة مف فنجاؿ اموقدّ  و ،ركبة عمى ركبة جاعؿ

 انني يعمـ لـ و ،حديث دبأب منيكمّ  و ،عميّ  بالمصافحة بادر و ،اليّ  واجالال القياـ في
 لؾذ منو يتأر  افممّ  ،بتنبيو تقضى حاجة لؾ اف ،فقيو يا عندنا حاجتؾ ما لي قاؿ و خبيث،

 وقمت ،لمتنديـ تفاشر  يننأك و ،ـيبالتخم قمبي اختمس ،امناف بال بالترحّ  غاية و ،حسافإلا
 ،مريأ مف رتحيّ  ،يسرّ  عميو اكتمت اف و ،حرمتي انتقصت ،دعوتي لو ابحث اف قمبي في
 مع ـتكمّ أ اف ريدأ نيإ لو قوؿأ ناأ و ،ثلمب باالقالة يسعؼ ولـ ،البحث معي طاؿ وقد

 ،يقدـ لـ زاؿ ال الحاكـ فإ سيدي يا لي يقوؿ ىو و ،حكمو و بطشو النظر ،نفسو الحاكـ
 لي يكوف اف و ،صديقا خمتو ىحتّ  اكدني و ،ميتـ بو انت ما لؾ قضيأ اهلل شاء اف ناأو 

 لقيت ذإ ،دورأ مسألبا كنت اني ،واخيألا مع اهلل جمعؾ ،خيأ يا اسمع لو فقمت ،رفيقا
 و ،دراىمي خذتأ ىحتّ  فزبمحتني ،خاينة بيا ذإ ،معاونة التخذىا فالتقيتيا ،تدور عجوزا
 ذلؾ كالمي سمع افممّ  ،الخنتريسى اهلل البسو ،عيسى ابف قاؿ ،يبيمّ  مغموما تركتني
 ديف يا اذىب لي قاؿ و ،وجيو اصفرّ  و ،لونو ؿتبدّ  ثـّ  ،بالتنحيس طبعو ارتكب ،البوليس

 و بدبزة اعانني و ،سفيا انتـ و ،فقيا نحسبكـ ىحتّ  اتغمطونا ،العمـو و الزنى ابف يا ،ـو الن
 عقؿ غير في انا و ،درجتيف العتبة سقرت اذ برحت فما ،صفقة و عاصفة نيضة و ،ركمة
 الكمب اال اسمع ال و ،كالدب منيدرا ،الدرب مع ىبطت قد و ،خطوتيف ةو الخط في اخطو
 بيف نجست و ،زقاؽػال في تػڤدر  اف الى ،السب واعػان مف قنيػيمح ما كثير و ،الكمب ابف

 سمع افممّ  الحكاية بيذه المخبر قاؿ ،اليداف صافؽ ،تممساف مف خرجت قد و ،االستباؽ
 عند ،ابالييّ  البغؿ ينفر كما منو نفر ،المشطوف ارالعطّ  ىو و ،يطوفڤال صاحب ذلؾ
 اخرج ،فاسقا عاصيا بؾ اذ ،اليقا تقيا بؾ عيدي لو قاؿ و الرقاب، وييفمم الجماؿل يتوؤ ر 

 ـمّ كت و ،واقفا قاـ و يسىػع فػاب فاغتاظ ،يمقاؾ مف اربح ال و ،يومؾ اهلل داسع ال عندي مف
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 ،الفار زغب و ةالحنّ  اعبيّ  يا ،ارعكّ  يا ارعطّ  يا بالعصياف تقذفنيأ لو قاؿ و ،فانعا متبيبرا
 و الزيوت في اغطسؾ و ،قيػالن دبباأل البسني الذي وف ،ةمرار  احرر و قرارة، حقبأ انت
 و الي التفت ثـ ،الذـ و ةأسباإل عميؾ الحكمفّ  و ،الحكـ مجمس ؾفالحضرنّ  ،الشقي االدـ
 ،الخؼّ  انطمؽ و ،يطرى ما تنظر حتى تترى ال و ،ىاىنا انظرني العربي بف يا لي قاؿ
 ،بريحو وجاز ـڤمز  كرعد بو اذ و ،غيمو مف يمطر ما ننظر وبقينا ،الزحؼ في غاب ىحتّ 

 ،انقبس و فمت انو قتفتحقّ  ،المسوؽ و ؽػأيػالس وذىب ،السوؽ افترؽ ىحتّ  توفاستنيّ 
 س.االي توجرّ  مف قطعت و موضعي الى تبانقمف


