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 الكرموسية تسّمى الثّانية المقامة
 بألشعار يفالت مدح و وعده واختالؼ طمعو و ىعيس ابف وسواسة فتتضمّ 

 أقضي و ،المدينة سوؽ ألشاىد ذىبت يـو في كنت قاؿ العربي بف امحمد أخبرني
 ،مخروؽ انقابيا و ،مفتوؽ طالعيا بمغة لي كانت و ،الغبينة أزاوؿ و ،الخيمة مأرب

 حجرة عمى نعمة في ،يعقعؽ و يمير ىو و ،اصواب باخفتو ،بارّكا ايً ذمّ  وقتئذ فقصدت
 إذ ،نعميا و طرفيا يرقع و ،طمعيا يجّدد و بالبمغة ليدور الّذّمي مع أتكّمـ فبينما ،يتسّرؽ
 فمقيتو ،الرغاد أىؿ مف كأّنو مشيو في ميدوًنا ،الواد مع طالًعا عيسى ابف شيخنا رأيت
 كيؼ و ،أحوالو عف سألتو و عميو سّممت فمّما ،القفى مف عميو طرت و ،بالحفى ماشًيا
 ،قمبؾ اهلل أحزف ال لو فقمت ،يختنؽ الغيظ مف كاد و ،المفترؽ زفرة زفر ،امتحالو مف حالو

 مف بي وقع ما اال لؾ اقوؿ ما رايت ما ؿفقا امتحانؾ، و محالؾ ىو ما ىمتؾ، انجح ال و
 عالما، ماية يدخميا حّتى ظالما، ماية الّنار يدخؿ ما اف قيؿ قد و ظممآ، ىـ الذيف العممآ،

 المكتوب فناولت عميو، مكتوب ما اقرا قاؿ و عمي بو ضرب و جيبو، مف عقدا جبد انو ثـ
 القسـ ذي عوالي بف اوالد شريعةب الّشرعية بالَمحَكمة نّصو عميو، المكتوب واذا فتحتو و

 السيد الفقيو ىو و تيااخصوم فصؿ المتولي قاضييا لدى الظميمة عمالة مف الخامس
 9المقشتؿ الّشايب لدينا حضر أميف بعونو اهلل اّمدىـ عدولو و اهلل اغناه الفعؿ قبيح دمحم

 الحبيب السيد ىو  11الميدوعة المفموقة القمجة و 10المتفر األصفر البرنوس ذو المستدغـ
 عمى ادعى و      عوالي بف اوالد بدّوار القاطف سنة خمسيف و بخمسة المسفّ  عيسى بف

 سنة ثالثيف و      باربعة فالمس حمافالر  عبد بف ابالحة السيد المكر الكيؿ ىو و مقابمو
 قاؿ انو المذكور عيسى بف الحبيب السيد ىو و االوؿ دعوى فمف عرايبة بدّوار القاطف
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 اذ الفالج في جوؿأ فبينما لي اهلل يفتح ما النظر لوسياف ساف فالج إلى باالمس اتيت كنت
 و لوحا عف وػألتػس و     عميو فسّممت المذكور حمافالر  عبد بف ابالحة سي مع التقيت بي

 الساقية حذو كاينة كبيرة ةمنجر  12حجرة إلى اىوينا حّتى الفالج زقاؽ في معو ىاتمش صرت
 ابي الى تميالت مف الذاىبة الحديد طريؽ عمى مرقبة و الفالج لسوؽ مقابمة الجارية
 يا لي قاؿ المذكور بالحة بالسيد اذ الكالـ انواع في نتحّدث صرنا و عمييا فجمسنا العباس
 ما حبيبي يا اعممني لي عمـ ال فقمت الصباح ىذا في انا صنعت ما تعمـ الـ الحبيب سيدي

 الطايبة بالتيف معنقرة كرومو وجدت دخمتو فمّما جناني الى بكرة ذىبت انا لي فقاؿ ذا
 مدحو: في الّشاعر قاؿ كما وجدتيا ،13بيا حايط ناموسيا و منيا، ىاطؿ عسميا المموية

 

 غػمة الػكػرامػس تػعػجػبػني
 

 ـػة عػمػى كػؿ نػػعايػايػػقػف *
 

 اذا التػوت فػي الغػصػف الػداني
 

 ة الػقػايػـػمػلمػبػمػيػع سػػي *
 

 يػقػطػر عػسػمػيػا حػّقانػي
 

 كالػدمػوع مػف خػػشػػية نػادـ *
 

                                                                                                                                                 
 طريؽ بيف موجودة ماء خزنة عمى موضوعة مربعة منجرة الحجرة ىذه تصمح: ما و الحجرة ىذه كانت ما منجرة حجرة 12

 قريب و لوسياف ساف بفالج المشيورة الكبيرة الطريقة مسامية العباس ابي و تميالت بيف الكاينة المنجورة الطريؽ و الحديد
 يقولوا ما عمى و البروا متاع التبرنة يعني الحانة مقابمة ىي و الحجرة عمى جمع الي تنشط جارية ماء ساقية الحجرة ىذه
 العكروطي صاحبو عف البطيوي عمر ابف عف الصباحي خودة ابف عف الطيبي محمد ابو حدثنا قاؿ وى العربي ابف عمى
 اصبنولية عاتقة بطفمة اذ المنجرة الحجرة عمى جالس االياـ مف يـو كنت قاؿ انو الشيباني محمد ابي عف االعماش عف

 و الساقية في ليا مواعف تغسؿ باش الحجرة قرب ليا لمساقية وعدت لمحجرة المقابمة التبرنة في خادمة ببيكة طريزه اسميا
 ببيكة ايا ليا قمت فيو تخمـ واشتَ  لي قالت نخّمـ صامت وانا الحجرة عمى جالس تصيبني مواعنيا لتغسؿ مربعت منيف
 و الربيع فصؿ فيو تسكني مدريد بالدؾ في قصر لؾ نجعؿ الماؿ كثير عندي لوكاف نقوؿ و نفسي مع نحدث راني انا

 الرابع القصر و الخريؼ فصؿ فيو تسكني الجزاير في قصر و الصيؼ فصؿ فيو تسكني باريس في قصر لؾ نبني
 يا ڤالت و الكالـ ليذا تبسمت قاؿ بمد؟ مف اش قولي ببيكة ايا فيو نجعمؾ احسف موضع مف اش نعرفش ما الشتا لفصؿ
 ما و افخاضؾ و اترامؾ تطيب الحجرة ىذه عمى تجمع لحّتى مزلوط شي جيت ما لوكاف لي قمتو ما عندؾ لوكاف اليّدار
 و الصواب ىو كالميا صبت و الحجرة عمى يابس خمتني و متبخترة تػولّ  و قامت بعد مف و ىكذا، معي تتكّمـ شي توّلي
 نقوؿ. ما شي عرفت ما
ـر و لوال ػوه في الكوس يخرج مف الذّكار الي يعّمقػناموسيا حايط بيا يعني الناموس حايط بكرـو التيف و ىذا النام 13

  الذّكار بزرعو ما تصمح شي التيف غير تسقط مف كروميا.
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 حّتى 14غراستي في اجعؿ و التقط ثـ اكؿ و الكرامس والتقط الجناف فى اجوؿ فصرت
 اف بالي في اقوؿ و الييا انظر صرت و كرموسة التقطت اني ثـ الغراسة وامميت شبعت

 و افالس بسّتة لو و حّبة ابيع ال اني واهلل نفسي في فقمت ابيعيا لمحّبة اصولدي يعطيني مف
 سالت و عقمي اشػط ذلؾ منو عتػسم لّما عيسى بف الحبيب قاؿ اكمتيا و الحّبة فّمقت
 إلى أتيت نيإ نفسي في قمت و األرض الى براسي طرقت ثـّ  عيوني انفتحت و يڤريو 

 يا و بيحبي يا لو قمت و رأسي رفعت ثـّ  المبيف الفتح ىو فيذا لي اهلل يفتح ما ألنظر الفالج
 جنانؾ إلى بي تذىب و عميؾ اهلل أفاء مّما بشي عمي   تصّدؽ أو اشي لي تيب أال عيني قّرة

 كرامة و حبا لي فقاؿ زوجتي سعد بنت إلى غراستي في بشي أتي و التّيف مف شًيا ألخّرؼ
 نذىب ثـّ  عندؾ اقدـ حّتى الحجرة ىذه عمى اجمس و بغراستؾ أت صباحا اهلل شاء إف اغد
 لمف ؾإن تاهلل لو قمت و رتوػشك و اليػح اطمأف اإلقباؿ ذلؾ منو سمعت فمّما لمجناف اسو 

 أتيت الصباح اصبح فمّما خالؼ غير مف الوعد ذلؾ عمى انصرفنا ثـ االقدميف العرب
 مف تيال الطريؽ أراقب صرت و عمييا جمست و المعمومة الحجرة وصمت حّتى بغراستي

 ال و أثًرا، ال و خبًرا، نجد فمـ بو ليس فإذا ىو ىذا أقوؿ ريؽلطبا أحد أتى ميما و جيتو
 وعده، خاب و وقتو، جاز فمّما اختطفو، الجفّ  أـ ابتمعتو، األرض أفّ  خمت حّتى عثًرا،

 وانقطع، الرجى وامتنع الطمع، االياس غمب و ،15الجمباب أتتني و اإللياب، أخذتني

 و ىوتأت فحينئذ ،16الحيؼ في بالحةا سي أر ـل و الصيؼ، في المبف ضيع كمف فصرت
 تنّفست والوقت الوعد جاز حيف لكف و استرجعت و ،حوقمت و تأّسفت ثـّ  تكّسمت،
 لبست و ذاللي، أسحب و أراذلي، أقدـ تػقم و البعدا، أبّكي و أبكي أف أوددت و الصعدا،

 منفميت، وكري لىإ أتيت، حيث مف رجعت و التّيف، وعد خالؼ عمى الحيف، في اليـّ  ثوب
 فإذا مؿ،الر  في رجمي سرحت و الرحؿ، في اتكمت غراستي، عمقت و تي،خيم وصمت فمّما

                                                                                                                                                 
 و الكمخة مف يصنعوىا و غيره و العنب و كالتيف الخريؼ فييا يحمموا باش الجناف مواليف يديروىا الي ىي : غراستي 14
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 ىذا في لؾ وقع ما المناؿ، عاقب يا جاؿ،الر  تالي يا لي قالت و عمي   خمتد سعد ببنت
، ،الن أراقب بتّ  و الباؿ، متشّطف ،الحاؿ متغّير بقيت و عنيا فسكت اليـو  أقاسي و جـو
 الّضو أبيى و الّصباح، أصبح فمّما أقرب أو البصر كممح كانت تمؾ أف أحببت و ـ،اليمو 

 فالحؽّ  اال و لمقابمي العقوبة طالب الحكـ بمجمس أتيت أنا ىا و مستعجاًل، قمت الح، و
 19زاممة يا ،18الحنجارة شيخ يا لو قاؿ و لكالمو القاضي الّشيخ 17ىّش  ذلؾ فعند يتبع أحؽّ 
 أكمت لو تاهلل سيدي يا لو فقاؿ معيرة، الّطمبة و معيبة، الّطمع أف تعمـ ـأل العارة، و العيب
 أتعتقد القاضي لو فقاؿ عّمة، تسعيف و تسعة مف شفيت لكنت تينة، لو و لي وصؼ مّما
 ذلؾ فعند المبتمى، عميؾ يخفى ىؿ و بمى، فقاؿ اليقيف، أىؿ مف أنت و التّيف، في الّشفا
 فتقّدـ مقابمؾ كالـ عمى الجواب لؾ ما لو قاؿ و مقابمو إلى لفتة القاضي الّشيخ مف ىانت
 مفتاًحا جعمؾ فوّالذي قاؿ و لمكالـ، مستفتًحا تنحنح ثـّ  بالقياـ، المذكور ابالحة الّسيد
 إّني ىو و سطع، ما اقتباس مف وقع، ما إالّ  لؾ أعّرؼ ال فإّني الخمؽ، بيف فتاًحا و لمحّؽ،
 أحوالي في متذّكًرا صرت و وكري، إلى رجعت فارقتو لّما و صحيًحا اؿػق كما دتوػأوع كنت

 أعمـ إّني و جناني إلى بو ألذىب عيسى بف الحبيب سي أوعدت بأّني افتكرت و أمري، و
 إف و ،21مراج شبكة أو دجاج، كصناج واسعة غراستو و أسد بمعة و 20شدقـ مّدة لو أفّ 

 سحابة، عميو جازت أو محّمة، بو نزلت كمف يتركو و حاال يفترسو جناني إلى أوصمتو
 يفترس، بجناني سخيت ال و المقتبس، الحكـ خطية أقبمت و سعيو نعتػم و وعده فخمفت
 ردّ  فحينئذ اإلاله، ؿرسو  بو أمر ما تخفي ال و اهلل، أراد بما بيننا فأحكـ الواقع ىو فيذا
 جدهو  و عيسى فب الحبيب كالـ في نظر و أوعاه، و الّدعوة في عممو، كريـ القاضي يخالش
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 و والعطية اليبة باب في خميؿ الّشيخ قوؿ عمى اّطمع و حاال يجز لـ و اليبة شرط عدـ
 وجده و المذكور ابالحة يدالس مقابمو قوؿ في نظر ثـ إلخ ذفإ بال إف و قولو عند الصدقة

 يقبؿ لـ و لمودع وىب أو قولو عند المذكور خميؿ الّشيخ قوؿ عمى أطمع و ىبتو في رجع
 بالّطبع تطّبع إّنو المذكور الحبيب الّسّيد أّما الّتأذيب استوجب منيما كال وجد و إلخ وتولم

 أف خشية فإّنو بالحةا دالسي أّما و لو يسوغ ال ذلؾ و توىمّ  عمى 22الوقر كسراف و القبيح
 بمشحاط بطنو عمى يجمد عيسى بف الحبيب الّسّيد أّما منيما كال عمى أمر بالبخؿ يّتصؼ
 أكثر سّنو يكوف البػط يد مف يجمد و مفصالف و شبراف طولو و كالخنصر غمظو زيتوف
 و التاريخ يوـ مف العجمية السنة مف ياـاأل مف مضت ما بعدد سنة عشريف و دىػإح مف

 قدر بطنو بيف و بينو المشحاط يرفع أف ذلؾ و امرتفق بطنو عمى متوّسطا يكوف الضرب
 ممتـز فإّنو ذكورػالم بالحة الّسيد أّما و متوّسطة بخّفة عميو ينزؿ ثـّ  فقط 23مالكية دراعيف
 أمر و أمضاه و بو أشيد ما الزًما تامًّا حكًما * دةاوالع كالعرب لمطمبا زردة ىي و بخطية
 عاـ شواؿ مف ٖٕ بتاريخ الحكـ ىذا بتنفيذ المتصرفيف الواّلت جميع أمر و بمقتضاه الحكـ
 رّبو عبد و * يخبالش بالياشمي أحمد وربّ  عبد وكتب و 1888 سنة جوليت 3 موافقا ٥ٖٓٔ

 بو لطؼ و اهلل أغناه الفعؿ قبيح دمحم رّبو عبد وبو فيو ما صحّ  *اعمر بف القاسـ أبو
 و لو قمت الجد، و بالّشد كـوػالمح العقد، قرائة أتممت لّما الحكاية بيذه المخبر قاؿ أميف*

 عبدة، 24الّرشوة بأفّ  تعمـ ألـ ولدي يا قاؿ و تنّيد كالمؾ، ترتيب و لسانؾ، فصح مع ذلؾ لـ
 الّناطؽ در لّمو و خطبة، سبعيف مف أفضؿ الطمبة عند اسمين كبشا أف و زبدة، والدراىـ
 :الفايؽ بنظمو

 

                                                                                                                                                 
 و يحارموه و يوّقروه و منو يحشموا الحاكـ و السف كبير عندىـ العرب و الحرمة وقرال و الحيا قّمة يعني الوقر: كسراف 22
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 االػتّ ػو قػػتػػفػػي شػػرو الػػمػال
 

 وػيػمػؽ عػيػطػو ما تػبػمػغػو ما ت *
 

 االػر إسػيػاف غػك وػػو لػػد لػبّ ػع
 

 وػيػينػحوا عػتػسػرشو يػك ـػعػاط *
 

 ميوال. الّسوؽ في تركني و ىروال، و العقد أخذ ثـّ 


