تسمى الفوكية
المقامة الثانية عشرة ّ

تتضمف المخاصمة في شأف زردة الربيع وحكـ تبوثيا وما وقع ليـ
ّ
بمدينة فوكة و بسواحؿ بحرىا

حدثنا امحمد بف العربي قاؿ كنت في زماف اسعد سكنت سعيدة ،واستوطنتيا ولو انيا
بعيدة ،لما لي فييا مف القرابة المفيدة ،ومنيا عجت لمدينة سيدي ابي العباس ،الختبر
حقيقة معاشرة بعض الناس ،فمـ البث فييا االّ قميال ،ولـ اجد عف خروجيا تحويال ،فساقني
القدر الخطير ،لقميعة عزب عنيا الخير ،قبقيت فييا اعواما ،ال استمذ طعاما ،وال اغبط

مناما ،أكابد الغربة و اشجانيا ،الفقر المتولى خصوصا عمييا ،فبينما انا ذات يوـ كنت
جالسا بسحيف مسجدىا المقابؿ لعمارة سوقيا وبالصتيا ،وبجانبي إماميا المعروؼ ،السيد
قداشا ،يجر نعميو عمى االرض كأنو
احمد
الحجوطي النقي الموصوؼ ،إذ أرينا تمميذا ّ
ّ

لما افاض مروره
قرداشا ،ويغربؿ بتفريؽ اوراقا بيده لمناس ،وال يعتبر في ذلؾ مف بأس ،و ّ
فقر س ار معانييا ،ثـ
الوراؽ ،أ
بنا ،وىجومو بالجواز عميناّ ،
مد لالماـ ورقة مف االوراؽ ،ذلؾ ّ
ارانييا و ناولنييا ،فإذا المكتوب فييا ،اعالـ اف سعادة الوالي رئيس إدارة مجالس العموـ
رد كريـ نظره في الزردة التي رتّبوىا عمى
الكدية مخبر لكافة الطمبا ،الصادقيف األدبا ،بأنو ّ
ّ

المنجي ،شالت بينيـ المخاصـ ،وارتفعت
اضطروا الى
الترجي ،و
ولما طاؿ بيـ
ّ
ّ
ّ
مقابميـ ّ
دعوتيـ لممحاكـ ،حتّى عجز عف فصؿ قضيتيـ كؿ قاض يقضي وكؿ فقيو ،وحار فييا

اعزه اهلل،
كؿ اماـ و كؿ نبيو ،االف اعمموا واستبشروا ،وابشروا بالزردة وب ّشروا ،فإف الوالي ّ

سددىـ اهلل بأسرار أسمائو ،و وضع
و احسف تقواه ،في يوـ التاريخ انظـ مجمس عممائةّ ،
نص ما وقع في استوائو ،فمنيـ مف
طمبتكـ لديو ،و استشار عمييا كواكب دارتو ،ودونكـ ّ
ضعؼ استػوجابػيا ،و نبذا استثباتيا ،و منيـ مف قاؿ انيا بذلة ماء في ىوا ،وبذرة زارع في
ّ

السبط ،و قيد الدرىـ بالضبط والربط ،و حكى
صيبا ،و منيـ مف أ
قر عمييا تخمؼ بخمؼ ْ
فمر عمى رجؿ
لما كاف ماشيا في سوؽ و معو ابنو و كاف بيد ابيو درىـ ّا
حكاية ابف االنبط ّ
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الحية فالتفت ابف االنبط الى
حية و يقوؿ مف يعطيني درىـ فإني ابتمع ىذه ّ
عيساوي قابض ّ
حيات ،الى غير ذلؾ مف الحكايات،
ابػنو و قاؿ لو يا ولدي احفظ درىمؾ فمف أجمو تبتمع ال ّ

ومنيـ مف قاؿ بؿ ما انفقتـ مف شي فيو يخمفو وىو مف قاؿ ىذه صدقة و ال صدقة
قر عمييا ،و لمشحيح عمى أموالو عمؿ ،يسعنو ابدا
باعتبار ،و ال ىبة بانتيار ،و منيـ مف أ
ذما و تبكيتا ،فجد بما جمعت كفاؾ مف نشب ،حتّى ترى مف جدواؾ منحوتا ،و منيـ مف
كد
فعاؿ ،واشتد بيف الجماعة ال ّ
قاؿ ال يبمغ المجد اال السيد الباذؿ ،لما ّ
يشؽ عمى الناس ّ

المد ،المشاجرة بالفـ وباليد ،فمنيـ مف اثبت الزردة بالكباب ،ومنيـ مف قاؿ تركيا ىو
و ّ
الصواب ،واستشكؿ عمى أخريف الجواب ،الى اف نكمت الزماجر ،و صػمت المزجور و
الزاجر ،اذ برز مف عماـ الجماعة كيؿ كأنو نبش عميو مف القبور ،او اخرج مف سجف
الي و اسمعوا،
مثبور ،و قاؿ يا اىؿ ذا المجمس القويـ ،وقيتـ مف الضالؿ العميـ ،ى ّ
مموا ّ
سرىا ،و ينور عبقرييا ،اال
وخذوا ما أقوؿ لكـ و ال تك ّذبوا ،فإف مسألتكـ ىذه ال يكشؼ ّ

فشدوا احبالكـ
بقرعة و لغط ،او نصبة مف الزناتي بخ ّ
ط ،فإف ارضاكـ ذاؾ ففاتحوا ،و إالّ ّ
و ال ترخوا ،فإف ك ّذبتموني فكالّ ساء ما تظنوف ،و كالّ سوؼ تعمموف ،فانعمت الجماعة

بريو و فعمو ،فمـ يؾ االّ قدر ما احمؿ اليو رمال مصفّى ،ونشره بيف يديو
بقولو ،واستقمدت أ
ثـ نقط عمى رمميتو ،ليبث باطف حكمتو ،فاستطمع الضمير بشكؿ االجتماع،
صفّا صفّىّ ،
ثـ قاؿ اضرب الضيؼ مع مولى الدار ،ياتيؾ مف يعطيؾ
الداؿ عمى الترجي و الطماعّ ،

فمما فعؿ استنبا مف توليده شكؿ
االخبار ،واشيد عميو ثوالثو ،لتحظى بفائدة سوابعوّ ،
البياض ،الداؿ عمى االتصاؿ بعد االرتكاض ،فقػيقو حينئذ وصػفّؽ يػداه و حكـ لثبوت
الزردة بمؿ فاه ،فوفّقو الجماعة لحكمو ،وانعـ الوالي رئيس الحكومة اليرورية 60بموافقة

يعينوا لكـ يوـ الزردة و محمّيا و وقتيا ،و كيفيتيا ،و صفتيا،
تنفيذه ،و في المجمس القابؿ ّ
وما يمزـ ليا وما تحتوي عميو ،مرتبا كؿ شي بانفصالو ،فاحمدوا اهلل وكونوا مف الشاكريف،

 60اليرورية مأخوذة مف ىرير الكمب و ىو ما يستعممو الكمب قبؿ نبحو.
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عمييف ،وقد كاف جدولكـ القاه تيا ار ،و طمبتكـ حاقيا
و تباشروا بارتفاع كممتكـ العمى ّ
اعتصا ار ،الحمد هلل الذي جعؿ ّاوليا قمطري ار ،وصير اخرىا مني ار :
آحػبػيػب

ڤػمػبػي

كػؿ

ضػيػؽ

فػادر

كػريػـ

تػجػزع * بػالػيػمػوـ

ال
يػنػفػاجو

يحػف

و

يػاسػع * مػػا
يػشػفػع * كػؿ

مػ ػوالنػػا
تػدوـ

مػف

فػ ّراج

الػشػػدة
اصػبر

نػػاؿ

بػاعػػالج
مػنػيػاج

فمما اتممت قرأة الرقعة
و بأمره أ ّ
سر المجنة عبده بالشيخ ّ
عزه اهلل امضاه كاتب ّ
المريخّ ،
نصو بعد الحمدلة و السبحمة أعمـ اف الوزير االعظـ حافظ
تأممتيا ،فإذا المكتوب بمقموبياّ ،
الكدية 61مخبر الكافة الغربا المجموزيف و
السر و منفذ االمور الوالي رئيس إدارة المجمس ّ
ّ
الخبازيف
المدروزيف 62و ّا
الغمازيف و ّ
الخرزيف و الطػ ّارزيف و ّ
اليمػازيف و ّ
العبػازيف و ّ

كالحريڤ 63في
الخياطيف والدراويش ،الذيف ىـ
الدباغيف و ّ
والمطزطزيف و المغرقعيف و ّ
ّ
الحشيش ،اف زردة الربيع التي انعـ الوالي بيا عمى الطمبا الصادقيف تكوف إف شاء اهلل يوـ
61
الكد و ىو الكذب و ارتكاب المشاؽ.
الكدية مأخوذة مف ّ
62
كدؽ الحمفة و برـ الدوـ الخ و الدباغة و
لفظة المدروزيف الى لفظة المقرقعيف كميـ اسماء اىؿ الحرؼ الخسيسة ّ
يتحزـ عمييـ بحبؿ الحمفة و
الدباغ فإنو يمبس اطراؼ الخيش و الشكاير او بعض الجمود و ّ
اما ّ
الخياطة حرفة الحماؽ ّ
خياط
عمى
فحكـ
اطيف
الخي
ا
ام
و
اكابر
مف
كأنو
تايو
و
يغني
ىو
و
المنتف
اكد
ر
ال
او
ي
الجار
يغسؿ الجمود في الماء
ّ
ّ
ّ
يتزوج بيا فسمع بو رجؿ ذاىي و اراد خطبتيا فذىب ليا و قاؿ سمعت بؾ اف تريدي التزويج
انو كاف خطب امراة ّ
الخياط فقالت لو نعـ فقاؿ ليا ا لـ تعممي بأنو احمؽ ال عقؿ لو فقالت لو ال قاؿ ابعثي لو و قولي لو يأتي
مع فالف ّ
و جمس يخيط قربا
لمخياط فأتاىا
بألتو و يجمس ّ
يخيط ّ
فإنؾ ترى ما يصدر منو ففعمت ما قاؿ ليا و بعثت ّ
قدامؾ ّ
ثـ رجع لياخذ االبرة فانتمفت عميو
لشي
التفت
و
حذوه
ة
ر
االب
ط
ح
بو
اذا
و
قميال
اال
يبؽ
فمـ
سر
ا
تحضيو
منيا و ىي
ّ
ّ
ّ
ثـ قاـ قايما و بدا ينفض في حوائجو و عيناه غايراف لينظر االبرة و المراة تنظر اليو
فصار يفتّش عمييا و ىو ساكت ّ
دباغا بوادي معسكر
ايت
ر
فإني
الدباغة
ا
ام
و
ه
ر
بغي
جت
تزو
و
فسرحتو
احمؽ
انو
ؾ
و ىو في حاؿ غضب فمـ تش ّ
ّ
ّ
ّ
يطوؿ و يجبد في جمد عنزي و كيفيتو ّانو عمد الى دنب
قرب رحاة الماء و ىو ممتؼ في خيش و الوي عميو حبال و ّ
ثـ ثقب الجمد مف اربعة ارجؿ و جعؿ في كؿ ثقبة صبعا مف اصابعو الكبار الرجميف
الجمد و ربطو مع صخرة كبيرة ّ
يمد
يطنب اعضايو و يرجع رجميو و ّ
ثـ قبض في محؿ رقبة الجمد باسنانو و صار ّ
في الرجميف و اليديف في اليديف ّ
تكسمو يمقى الماء الخارج مف الرحى
في
و
ة
ر
الحج
مع
بوط
ر
الم
الذنب
حؽ
ليعطي
بكميتو
يكسؿ رقبتو و يزحزح
ّ
يديو و ّ
و ىو في اشنع حالة اعوذ باهلل منيا رؤية و ىذا دليؿ عمى حمقو.
63
بشدة.
مس لحـ االنساف يحرقو ّ
الحريڤ عشبة ينبت في الربيع اذا ّ
ّ
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قبة الوالي،
الخميس خامس فصؿ الربيع السنوي وليمة الجمعة السادسة و محميا بحريـ ّ
سيدي عبد القادر الجياللي ،الكاينة بغرب قرية فوكة براس الجبؿ العالي ،الراقبة عمى
البحر و سواحػمو ،و اوديتو واجنتو و عامرتو ،و وقتيا أ ّوؿ ساعة الضحى و كيفيتيا يكوف

جمع الحجيج ،في المحؿ و اليوـ و الساعة بنية التفريج ،ثـ يقرؤف بعض السور و ييبط

اليـ
اليـ مختمر ،و عند التقائو تفريج ّ
مف راد لساحؿ البحر ،ليحضى ببركة مف يخرج مف ّ
الغـ و الكدر ،و كيفيتيا الخ فبعد صالة الظير ترتفع الكفؼ ،و تستقيـ الصفؼ ،و تدور
و ّ
الحمقة لسوؽ الربح ،و مف اراد العمارة فميشتري الممح ،و ليذا يمزـ مف استطاع البسوس

قبؿ الجموس ،والتمركس عف بعض الفموس ،و في اثنائو دفع الماكؿ و المشراب ،والكالـ
الطرب والمالعب ،و قبؿ الغروب ،عند امتساس المغوب ،و يكوف الرجوع لرباط المنيعة،

و الكايف بقمب القميعة ،و فيو يصير كيت و كيت مف رّنة االوتار و نغـ المالح ،إلى اف
يداعي الداعي بالفالح لمصباح ،يكف االنطالؽ العماؿ الصالح ،و السالـ و بو الخميفة

فمما تممت ق ارئتيا ،واستوعبت خطابيا ،قمت لرفيقي
الطرارّ ،بياع
ّ
حمود ّ
الشب و الطرطارّ ،
ّ
اليـ الخ
زد لي ايضاحا ،زادؾ اهلل اصالحا ،فما معنى قولو ليحضى ببركة مف يخرج مف ّ
فقاؿ لي اعمـ يا اخ اف اىؿ ىذا االقميـ ،كانت ليـ سعة و ثروة في التنعيـ ،وكاف سبرىـ في

كؿ سنة يخرجوف في أ ّوؿ فصؿ الربيع و يس ّمونو الموسـ الذي يبسط فيو الشػايب و
لما ضربيـ الزمػاف بغزالو ،و استػولى عمييـ الفقر باوجاعو ،نػبذوا تمؾ العػادة و
الػرضيع ،و ّ

ليحيوا
تركوىا ،و ّاياسوا منيا و انسوىا و بطموىا ،و في ىذه السنة قاـ بعض اوالئؾ الجيؿّ ،
ما فرطوا اىؿ ىذا القبيؿ ،حتّى آؿ األمر لمنزاع و صدر الحكـ فيمػا جرى ،كيؼ تػرى ،و
اليـ فيو مرابط يخرج مف البحر يأتي مف الغرب ،يزورونو الميموميف
ّ
اما ما يخرج مف ّ
الجتال الكرب ،وىو قطب رّباني ،وعفريت صمداني ،قد شيد عميو كرايـ يك ّؿ القمـ عف
فمما سمعت
يعي ّ
البراح بيا في الزقاقات و األسواؽ ،قاؿ ابف العربي ّ
رقمو في االوراؽ ،و ّ

ما قاؿ ،و قد اوجز فيما جاؿ ،حدثتني نفسي الذميمة ،العظػيمة ،و ميجتي الشريفة
رب رمية مف
الكريمة ،بأني اولى مف يشاىد ىذا المقاـ ،و يمتمس
التوسؿ الدراؾ المراـ ،و ّ
ّ
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غير راـ ،و اف كانت لنا سببا لمقضا ،فياتؾ البغية مف االرادة والقضا ،فقمت لالماـ أينو يا

فقيو ،يا ذا الفضؿ النبيو ،أال تأذف لي أكوف مف رفقائؾ في ىذا اليوـ النزيو ،فقاؿ بمى و
اوعى ،و اكوف لؾ مف المؤمنيف عند الدعى ،فصرت في الحيف مف المنتظريف لذلؾ اليوـ

فمما انتيى امد اليوـ الموعود ،و لـ يبقى االّ مػالقات الشاىد
واحوج اليو اكثر مف القوـّ ،
والمشيود ،قمت يوـ الخميس مجردا جػمبابا ،و لبست جالّبا ،و اتمت فرستي في كروستي

المناف ،و اطمقنا ليا العناف ،فاندفعت نجزة
وركبت واالماـ محاذيا يسرتي ،و قمنا بسـ اهلل ّ
تمد باعيا سياني ،اذ ىي مف الجنس السرياني ،فمـ يمض مف الزماف االّ ىنئة و وصمنا
ّ
مدينة فوكو ،التي ىي مف االسماء المخمسة مشروكة ،فجمسنا في ظؿ مصطبة دايرة بورد

و رنجس و سيساف ،ريثما استرحنا و اشربنا كيساف ،ثـ جددنا السير لممحؿ المقصود ،إذ
فمما وصمناه دخمنا ساحتو ،وجدنا فيو افرادا مبثوثيف بعضيـ يدخف
ىو عمى قرب محدودّ ،
مما يخاؼ مف
دخانا ،و بعضيـ يزرنف زرنانا ،فم ّكنا الفرسة مف الوكيؿ ،ليحفضيا ّ
ثـ دخمنا و جمسنا في ظؿ
ثـ دخمنا ّ
القبة ألداء الواجب ،مف الزيارة لموالي الناجبّ ،
التخييؿّ ،

موركيف ،منتظريف يمينا و شماال لمف يأتي مف الميزطيف ،و إذا بالناس شرعوا يأتوف،
ّ
القبة ّ

مف كؿ حدب ينسموف ،فمنيـ في الك ارريس شرابات ،وكاليشات ودروات ،ومنيـ راكبيف
الخيؿ و البغاؿ و الحمير ،و منيـ ييرعوف ت ارريس سبيؿ عبير ،و اجتمعت االخالط مف

كؿ قبيؿ ،مف السايخ والشعيبة و القميعة و الدواودة و فوكة و ابو اسماعيؿ ،ثـ أتت عف

تـ اختالط الضوضا و لـ يبؽ
بعدىـ شرذمة مف بيرار ،و تالىا رىط مف بني بزارّ ،
فمما ّ
مقدـ الميرجاف ،و صاح كأنو الخديـ مرجاف ،و في
مف يرتجى بحم ار و ال بيضا ،قاـ ّ
السر الباطي ،فثارت عجاجة في
صياحو يقوؿ السعي السعي لمشاطي ،فيذا وقت وصوؿ ّ
الجمع ،و ىبطوا متشوقيف بالطاعة و السمع ،فنزلت انا واالماـ حافييف ،كما قدر اهلل

ناعميف ،الى اف وصمنا و قد سدى الجميع عمى شط المياه ،و صاروا شاخصيف بأبصارىـ

مد
لناحية الغرب عمى قدر النظر لساىية المياه ،فما لبثوا اف رءوا شيخا الح ،كجناح طاير ّ
و استباح ،فحققو ناظورة القوـ بناظوره ،و قاؿ ىمموا لمسعي فيذا ىو القطب بناذوفو،
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اما الطمبة لبعض السور يقرؤوف،
فافترؽ حينئذ القوـ عمى اصنافو ،و انواعو و اجناسوّ ،
والػدراويش يركػضوف و يدردقوف ،و غيرىـ يػميسوف و يتمتموف ،و لحاياىـ يرتدعوف و

ييتزوف ،فنزؿ عمينا ما نزؿ عمى القوـ مف الجذب ،و خشعنا خشوعا مف صميـ القمب و
ّ

صرت أقػأر مع القػارئيف ،و مػ ّرة ادردؽ مع المدردقيف ،و اخرى أميس مع المايسيف ،و طو ار

اليززيف ،و نحف في شدة تسبيح و تيميؿ ،الى اف
اتمتـ مع المتمتميف ،واىػ ّز لحيتي مع ّا
االخضر ،مف عمامة ومحنكة و
ا
قرب الشيخ عمى نحو الميؿ ،فباف انو رجؿ البس المباس

جـ غفير و دخموا البحر
ّ
جبة و قضيب خض ار ،و أمامو فالكة ابونطو يتجرج ار ،و قد ّ
تجرد ّ
يمس الفمؾ اوال بيد ،و قد دارو
بالسبػاحة ليػمتقوا بالفمؾ عػمى البعد ،و تسابقوا عمى مف ّ
القداؼ،
بالفمؾ متخابطيف عمى الما ،و وقعت العربدة و الزبيد طاير لمسما ،ولو ال عناية ّ
فمما استوى الفمؾ بجانب البر ،حذو صخرة مف الجزر ،قاـ
لغرؽ القطب في الما و جاؼّ ،
القطب االخضر ،و بيده القطيب المعمبر ،و قاؿ الحمد هلل الذي نجانا عمى الفمؾ ،مف

برسو
مسالؾ اليمؾ ،و انو سميع عميـ ،بعبػاده رؤوؼ رحيـ ،و ىو ينظر لمنػاس و يشيرليـ أ

مقدـ المّجنة و اخرجو كالسردوؾ
و يمنػاه ،كأنو يحػّيييـ و يدعوليـ مف مواله ،فنزؿ اليو ّ
لما اصابو مف رشراش الما المغػربؿ ،و احضره لعػيف اواليؾ االعياف فتمقّوه
المتمتؿّ ،
متبركبف
بالبشاشة و االقػباؿ ،و الدعى والتضرع و باحسف السؤاؿ ،و الناس حايطيف بوّ ،

فمما انتيت نوبة مروره مف قربي،
باتيانو ،فمنيـ مف ّ
يمسو ومنيـ مف يمسح وجيو بأذيالوّ ،

أللتمس منو ما يجمو كربي ،لحت بصري عميو ،و حقّقت النظر فيو ،فإذا ىو صاحبنا ابف
يتموف ويتقمّب في أحوالو و
عيسى الميميؿ و المحمحؿ ،السميف المبمبؿ المبرذؿ ،ال زاؿ ّ
يتمرد بأقوالو و أفعالو ،فخزرتو وقمت لو إييو إييو يا تاتا ،الى متى والى متى،
أشكالو ،و ّ
فممحني مف طرؼ خفي ،وستؿ عينيو كأنو إماـ حنفي ،ثـ رفع أرسو الى السما و ىاؿ،

ونطؽ بصوت اسمع الصـ و قاؿ ،كنت اجوؿ البراري فزدت البحر ،ومف ك ّذبني سيرى
الخبر:

فما زلت اطوي الميامو و اعمى الصحر
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و اسمو الجباؿ عف طوؿ البصر
آميجة قمبي اكتـ و اصطبر
فال شؾ تمؽ مف بو تنتصر
فيممـ القوـ اليو و ترعرعوا ،و كتبوا عنو امالء ما سمعوا ،ظنا بو انو مف كالـ االوليا،

الذي يكتب اقواليـ و يحفظ محى الحيا ،فكانو استنبا عما حدث ببالي ،فنبيني بابياتو

انبو عميو ،خشية ما يستجمب اليو ،اال
سره و ال ابالي فغفمت عف عبثو و كرىت اف ّ
الحافظ ّ
عما دردقت و تمتمت و ما كنت فيو مف التعب و
اني ندمت عمى ما فرط مني مف اليباؿّ ،
الوباؿ ،اراقب الخبيث كما يراقب اليالؿ ،و قربوا لو كاليشا و اركػبػوه ،و ركبوا معو اعياف

لمقبة براس الجبػؿ ،و
وشرفوه ،و انطمقوا بو مع الطريؽ السمطانية بال أمؿ ،راجعيف ّ
القوـ ّ
كر اليجػيج في اثرىـ يتالعبوف و يتصػافروف ،ويتسػابقوف و يتضاربوف ،و ىـ فارحيف
ّ
متكدر ،مف الشوؽ لرؤية قطبيـ المخضر ،فاتبعنا اثرىـ
متبشريف الزالة ما كاف عف قموبيـ ّ
يشد عضدا عضدا ،ونحف في فاكية
رويدا رويدا ،و االماـ رفيقي يك ّؿ مف السير و ّ
السر
الحديث ،عمى ما أرينا في البحبحة التي لـ يمبث ليا لبيث ،فعفت اف لـ ابيف لو ّ
المكتوـ ،اكوف عنده غير صادؽ مأثوـ ،فقمت لو اف اييا االخ اف االسرار عند االحرار

أي و ُمح ّؿ الصيد ،فقمت لو اف الرجؿ عرفتو حقا ،و كمّمتو قصدا و نطقا،
تزيد ،فقاؿ لي ّ
فأجابني فتقا و رتقا ،و انو ليس بوالي صالح ،و ال بعالـ ناصح ،و انما ىو صعموكا
صحة عالمتو ،و
خداعا ّ
ل ّكاعاّ ،
بداعا ،أصمو زمالي ،اسمو ابف عيسى العوالي ،و ىذا ّ
يقيف حكايتو ،فطارت مف الشيخ ش اررة و قاؿ اه ولد الحراـ ،و ليذا أريتو يتدىكؿ كأنو
بداعا ،و
اما أنا فإني ما اصاحب القوـ ،منذ اليوـ ،و اعيد اهلل اف ال ازور ّ
الحكيـ بيراـّ ،
لو انو شفّاعا ،و سرنا الى اف وصمنا الى المحؿ المقصود ،و ىو محتؼ و ممسود ،و ّبراح

ؾ اف مف بدرىـ زار،
ينادي و يعود ،و يقوؿ ىممو ىممو لسوؽ الرباح و انيمروا وال ش ّ
القبة ،مستقبؿ لمقبمة ،و
يخمؼ لو بألفي دينار ،و القطب االخضر واقؼ عمى صخرة اماـ ّ
الناس ممتفّوف بو دارة مقياس ،مصفوفوف قياما و جالس ،و في وسط الحمقة فوطة بيضا
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مخممة مفروشة ،كزربية مبثوثة ،يرفع االصطرالب و يضعو ،و يرمي البصر و يتبعو،

حرؾ راسو و اطمؽ جعجعة كالبعير
كأنو مترجي لجواب ،او متأمؿ لصواب ،و اذا بو ّ
اليايج ،او السيؿ المنيمر المايج ،و قاؿ اهلل اهلل يا االحباب ،ىذه ساعة االجاب ،فتعازمت
يتعوج و يستقيـ ،و كشكاشة
ّ
الممة برمي الزيارة المنثورة ،عمى الفوطة المنشورة ،و ىو ّ
احس بالمخ انفض ،و لـ يبقى ممف لمالو رفض ،صاح
فمما ّ
تنحذر و ىو بحاؿ سقيـّ ،
صيحة وعوى ،ورفع يديو في اليوا ،و اطمؽ القضيب و طاح عميو ،مخرصا مغشيا عميو،

دخموه،
فقامت
ّ
وجيوه و ّ
لمقبة ّ
المقدموف في الحيف و بربروه ،و دارو بو اربعة رفدوه ،و ّ
رب العالميف ،قبمت الدعاوي و
وكبيرىـ رفع يديو و مسح بيما لحيتو و قاؿ أميف ،الحمد هلل ّ
كمسيا ،و لصاحبيا
لميا و ّ
قضيت الحوايج ،و لـ يبقى اال التنعـ و الفريج ،و عمد لمفوطة ّ
ليفيؽ مف غشيتو ذلؾ المنحوس ،ثـ تقابمت الصفوؼ ،و نشر
الحقيا ،و قد لقنوه بالفموسّ ،

بيف ايدييـ ما ىو موصوؼ ،مف الخبز المفتوت و المعارؾ ،و المثقّب و الخػفاؼ ،و التيف
والزيػتػوف و الجبف ،و التشينة والماندريف و المبف ،و تضارب الجيش بالجيش عف عرؾ
لمعارؾ ،حتّى صار كؿ إنساف مزّند مف كرشو ىالؾ ،فعند ذلؾ افرنقعوا و نفروا ،و رجعوا

عمى حافرتيـ و تن ّشروا ،حتّى لـ يبقى اال االعياف ،في ذلؾ المكاف ،قاؿ المخبر بيذه
الحكاية ،فحينئذ ودعت االماـ رفيقي في أممو ،راجعا لمحمو ،و دخمت المعمعة متطفّال بال

لما قرب الغروب احضرت
عرضة الطست ،النظر تماـ مف يفرغ عميو ذلؾ الدست ،و ّ
لما وصموه و دخموه وجدوه قد
العربات ،و ركب الك ّؿ و رجعوا قاصديف الرياض لممبات ،و ّ

رتبت بسايطو ،و تناصفت في الحسف جياتو ،بشموع رايقة تزىر ،و أنوار عابقة تستشعر،

وجعموا مجمس القطب بالصدر ،و احاطوا بو مشاميـ الورد و الرنجس و البير ،و عف
المسمػعات ،و االخػالط
متممات ،و عف شمالو جمع النسوة
ّ
يمينو ألة الرجاؿ بأعوادىا ّ

السحار،
بينيـ تراكمػت ،تقعقعت وتجالست ،فاندمرت في الحػ ّمار ،و جعمت مقعدي قرب
ّ
الطالع ما بيػدي مف غ ّشو ،و ما يتػقرقر في كػرشو ،و نزلت السكتة عمى الجالس ،مترجييف
استقر كؿ شخص في روضتو ،مشم ار ليرتع
لدفع االبساس بال احساس ،فمـ يؾ االّ قدر ما
ّ
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مقوس و حينا شرعوا ،في تفريؽ المػوايد و
في ربضتو ،إذا
ّ
بالمقدـ والوكال اندفعوا ،مف باب ّ
مبرج
السرابت ،والمغارؼ و المسالت ،و رتّبوا بيف يدي ابف عيسى سنيا اكبر ،مف النحاس ّ

الممونات
المتشبيات ،و ال تسمع االّ
ّ
اصفرّ ،
ثـ انعكفو عمى إخراج الصفرات ،المختمفات ّ
ىاؾ و ىات ،مف دفع المطابخ كالطرطة و الشربات ،و البارنية 64و المحـ الضػانى

الشابة
بالمحمرات و المزعفر و المزعتر و المحشو بالروز ،و موني عمى الدربوز ،و
ّ
ّ
65
محنشة ،66و
منوعة و ّ
المغبونة و المقمّى و كباب ،و فجؿ و زيتوف بالحساب ،و شاليط ّ

المسمعات يترددف
بػغارير
ّ
مصنعة ،و فاكية و موز ،و حبالي و لوز ،و قسطؿ و جوز ،و ّ
باصػواتيف ،مع رّنة اوتارىف و استخبارىف ،و الميرقؿ يسرؽ المّمحة إلييف ،وميما سمع
منيف ،ما يعجبعو كقوليف ،يا دعدا الحسف يا ظريؼ المقمتي الخ االّ و يسغي الييف و

ثـ يندفع لممضغ والبمع كالبرذوف الميطؿ ،و قد طاؿ امد االنكباب ،عمى اكؿ
يبطؿ االكؿّ ،
المباب ،الى اف بمغ الميؿ ثمثو رفعت الموايد ،وبمغت الفوايد ،و عقبوىا بالقيوة و
المعجونات ،و اعطفوا عنيا باالتاي و الحالوات ،وابف عيسى عمى مطرحو يتبمبؿ ،وال

الغناييف باالوتارات ،و كثر الصياح و
تسمع اال ىريره و زىيره يتخمخؿ ،و عمى صوت ّ
االستخبارات ،الى اف قرب الصباح ،و ضرب ناقوس الخمسة و صاح ،قاـ ابف عيسى
المسمعات ،و كانت ضخمة تماثمو
سرعة كالمكموب ،و شحمو كاد يذوب ،و اشار لمعمّمة
ّ

طو في الطاجيف و دير فيو فمفمة كحال و دىف و شوية بصؿ و تديره عمى النار
 64البرانية :تجيب المحـ الي بغى ح ّ
قده و مف بعد جب الكابوية و اال البدنجاؿ و تقصصيـ عمى قد الدور و ينقمى
تنقمى مميح مميح و تكب لو الما عمى ّ
في الزيت نزه و زد شوية متاع الكموف و نصيب متاع الثوـ تديره في الزيت ينقمى مميح و خمطو في ىذاؾ الطاجيف
الي فيو المحـ و فرغ ىذاؾ الزيت ويف ينقمى الثوـ و الكموف في ىذاؾ التاجيف و قص عميو شوية متاع النعنع و خؿ
عمى النار واحد الشوية و السالـ.
 65كيفية الشابة المغبونة  :خذ المحـ و قطعو اطراؼ اغسمو و در عػميو القرفة و الفمفؿ االكحؿ و الحمػيػصػة و مغرؼ
طع ايضا نصؼ بصمة
قسمو ابراج و سدفو عمى المحـ و ق ّ
سمف و ق ّ
طع عميو نصؼ بصمة و خذ البدنجاؿ نقّيو و ّ
فوؽ البدنجاؿ و صب عميو فنجاؿ خؿ و صب الماء حػتّى يغػطي البدنػجاؿ و انصب عمى النار و اتركو يطيب و
حيف يطيب و يقؼ عمى نصفيف نصؼ مرقة و نصؼ اداـ نزلو في االرض.
 66محنشة :يجيب الموز و يسمؽ في الماء حامي و يممط لو القشرة و يدير في الطاجيف متاع الفخار و يحطّو عمى
النار يقمبو شوية و كاف و يدرسو و يخمطو مع السكر و يجيب الفارينة و يعجنيا و يجيب واحد السني متاع النحاس
و يرفد العجيف في يده و يحطّ ىذاؾ النحاس عمى النار و يدير النار تحتو اال شوية و يقضب بيده و يعمي يطمؽ
الخيط يعجنو كشغؿ السفنج يمصؽ العجيف في السني الكؿ يقمع الورقة خطرة واحدة و يحطيا و يعمؿ عمييا الموز
عمى الطوؿ يدورىا كالحنش و يموييا و يعمميا في السني ترفد لمكوشة.
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الجنة ،فطارت
في الكثافات ،و ّ
ىز ليا يمناه و قاؿ ليا ىاه ىاه ،آلعاڤة ىاه ،ضمنت لؾ ّ
عنا
ّ
ثـ التفت الى القوـ و قاؿ اهلل اهلل جزيتـ ّ
كالزڤوة الممموة ،وسجدت لغير اهلل سجدة متموةّ ،

خير ،و ابقوا عمى خػير و دخػؿ بيتا كانت و ار ،وسػبؿ عمى بابيا ردا ،و طبؽ القوـ

فرقػوف و يتتابعوف ،حتّى لـ يبقى االّ افراد مرتّبوف ،فيجمت عميو في البيت بالدخوؿ ،فقاـ
يتػ ّ
فارحا و سمّـ عم ّي وىو ينيت كالغوؿ ،فقمت لو بمساف المفاكية عيدي بؾ ذيبا مبرودا،
الجنة لفاسقة مف الغواني ،لو قطع فرجيا و عمؽ عمى
فمتى صرت رّبا معبودا ،أتضمف ّ
ثـ قمت
باب المدينة لعرفو كؿ زانيّ ،
فتبسـ و قاؿ كؿ الكباب ،و اتركني ا ّ
ىر مع الكالبّ ،
سخر لؾ البدعة و تنحيسيا ،و طمسؾ بدنسيا و تدليسيا ،اف تخبرني
لو اقسـ عميؾ بالذي ّ

اما المقدـ ،فمف وىراف لمستغانـ ،و منيا
مف أيف أتيت ،و الى أي مقصد تبيت ،فقاؿ لي ّ
تضرعوف،
دفعني القطب ّا
اما المقصد فالوالد تركتيـ ي ّ
الخرؽ ،الى فوكة دفعة ميراؽ ،و ّ

وريت ما بذلوا
بأكباد مف الجوع يتنازعوف ،فقمت أال تقوـ ىا ىنا واىؿ الوطف يرشوف إليؾ ،أ
غز أضراسو كأف بينيما حجرة كبريت ،و قاؿ سبحاف
الي نظرة عفريت ،و ّ
عميؾ ،فنظر ّ
لما كنت جالسا و ار زريبتؾ ،و انت معشي بنعاجؾ ،و بقرتؾ،
مف انساؾ ما كنت انشدتؾّ ،
وبياضة ببالد فقرا:
لما راح لب ّ
مما قاؿ المنداسي رائيس الشع ارّ ،
ّ

75

بوب ّػيػاضػة
خ ػيػر
عػ ّػز
نػرتػجػى

و
ياسػر
فػػي

الػعػ ّز
الػذ ّؿ

و

ق ػفػ ار
م ػوالي

م ػعػاه * خ ػيػر

مف

عػػاله * طػرؼ
ن ػيػواه * بالقػمػيؿ
بػاغػنػاه * حػػد

م ػنػداس

عػي ػنػي
و
غػيػره

و

ػح
ڤػم ُ

مػػا

نمػتػم ُح

الػي ػنػػى

نػفػرُح

مػػا

ن ػمػطػرُح

لمقدمو التشييع التشييع ،و اهلل ىو الحافظ المنيع ،و قػاـ و خرج و
ثـ صفّؽ يداه و قاؿ ّ
ّ
خرجنا حولو ،و الخديـ حامؿ جرابو و عوينو ،الى محؿ كروسة ابراىيـ ،الموصؿ لو البا

الـ ميـ ،لتبمغو بحممو ،بسرعة لمحمو ،ووقفنا معو الى اف ركب و ذىب ،و تركني بدموع
متسجعة تنسكب ،لما ىيج لي مف الحنيف لموطف ،و مالقات االحبة في العطف ،فاهلل يطمؽ
السراح ،لما فيو االصالح ،و ىو الموفؽ لمفالح و النجاح.
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