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 الدوايرّية تسّمى الثةالث المقامة
 ويبكا و ضحكو و ّسفوأت و تذّكره و السبعة لمدواير عّده و عيسى ابف رحمة تتضّمف

 طمعت ،عيز ال و البرد اعن ذىب لّما الربيع، فصؿ في كنت قاؿ العربي بف امحمد حدثنا
 مراحيـ، دخمت و ساحتيـ، وصمت فمّما االحوالي، مف الساكنيف عوالي، بف اوالد دوار إلى

 مرّبع، حصيرىا و مشّرع، ستارىا فوجدت طمبتيـ، مع الجمس شريعتيـ، إلى عجت
 باىية االماكف، ةبراق موضع في منت،أ ما بعد نستأواست سممت، ما بعد فجمست

 بيف الكالـ و البصر، نظر في يممع ىو و ر،ضاالخ باتالن إلى ننظر نحف و المحاسف،
 إذ الحثيث، في متمازحيف الحديث، انواع في نحف فبينما العربي ابف قاؿ ينيدر، الطمبة
 و الميموـ، ىيأة عميو النصارى، كرموس اجنة و ،االقصارى نحية مف شخص عمينا طمع
، مف ادڤبع محزومة بمغتو  بخطو نحونا يقرب ىو و ،إليو ننظر بعيد مف فصرنا الدـو

 وتسامط مّنا دنى فمّما عبيو،شُ  الُشعب أي مف نتأّمؿ و تنكيره و تعريفو بيف نحف و قدميو،
 لو، إجالال فقمنا الديسى، في الحجمة بيض مضّيع عيسى، ابف عاّلمتنا اّنو عرفناه ساحتنا،
 عف سالناه و ناه،اجمس المواضع احسف في و ادخمناه، و عميو فسّممنا الطاللو، متباشريف

 الو، عمى و سّمـ و عميو اهلل صّمى محمد سيدنا عمى صّمى و عميو، اثنى و اهلل فحمد حالو،
 يا اتيت موضع أي فمف الطمبة مف احد لو قاؿ فمو، مف تفجر الحكمة ينابيع صارت و

 ول فقاؿ بمي،ڤال الواد قطع في ىـ الذيف اىمي، مف اتيت فقاؿ عمينا، الفيت حّتى شيخنا،
 ربّ  طالب يا اصمي اتجيؿ عيسى ابف لو فقاؿ اصمؾ، ىو مف و ناسؾ، ايف مف الطالب

 لو بانت حّتى الضحؾ في الشيخ فغار االقدميف، مف انؾ نعـ الطالب لو فقاؿ العالميف،
 لـ و ماػالس الى عينيو رفع و يتاّمؿ، ىو و ساعة االرض الى براسو طرؽ ثـّ  العقؿ، ضرسة

 اف رحمتي، الطالب اّييا دونؾ قاؿ و عّبس، و وجيو كّوش و جمس، و قاـ انو ثـّ  قؿ، يقؿ
 يقوؿ و طرفو، يحؾّ  و راسو، يزىـز شرع و بخيمتي، نزلتيـ التي المواضع تعمـ شيئت

 بف اوالد و الجاليمّية، و ّية،ػالشرايط و ايمّية،ػالسي و ايدّية،ػالسع و ايمّية،ػالعم و العرايبّية،
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 الى ينظر ىو و ساعة صمت ثـ الحمد، اهلل و يمعنيـ، اهلل يمعنيـ، اهلل يمعنيـ، اهلل عوالي
 عمّي، كالحو ردّ  و الّي، جمرتيو رمى ثـّ  استعالال، و سّرا يتطّنب و شماال، و يمينا الطمبة

 ما لنا تشرح اف نطمبؾ اف لو فقمت بي،أر م اقتضاه بما أعممت العربي، ابف يا لي قاؿ و
 لدينا، شيا عممؾ مف نجد لـ عميؾ نسكت اف و عمينا، مننَتو جبدتو، خزنتؾ مف و خرجتو،
 كما ّسؼأت ثـّ  المايؿ، الحمؿ صاحب يتنّيد كما تنّيد و الحايؿ، الكبش يبعبع كما فبعبع

، مف اػسأك يشرب نوأك حالو عف غاب و المحموـ، ّسؼأيت  لمكالـ متنحنحا تقيقر و الرـو
 عاـ في كنت فقد العرايبّية دوار الى نسبتي اّما فقاؿ مفّصال، ذكره ما يشرح شرع و مؤِىال،
 ارعى تارة كنت و عيشتي، ضنؾ عمى السنة طوؿ حصمت و بخيمتي، سكنتيـ اليبسة

 و درويشا، فييـ قمت فقد العمايمّية دوار الى نسبتي اّما و االحباب، اقصد تارة و الدواب،
 حمقة في اىتزّ  و الزاىديف، مع االرض عمى ادردؽ كنت و خربيشا، عندىـ الزمت

 ادبا، ىّمة احسف و الطمبا، زمرة دخمت و سبيميـ، تركت ضماتيـ، طمعت فمّما الراكضيف،
 جممة معو قاسيت و غواؿ، الحاج كبيرىـ عاشرت فكنت السعايدية دوار الى نسبتي واّما

 اّما و االمواؿ، خسرت ما بعد عندىـ مف وانتقمت االفواؿ، غّمة وصمت حّتى االىواؿ،
 الزماف مف رحمو افارؽ ال وكنت الكمشة، ابف فييـ فصاحبت السيايمّية دوار الى ينسبت

 ىو و معيب، خصالو في و رطيب، لسانو وجدت مؿ،أالت خاب و الحاؿ، طاؿ فمّما رمشة،
 وتركت الخالؿ، ينسؿ كما منو فانسممت شالغمْيو، تبّرـ و لحيتْيو، مشط عمى معتكؼ
 القادر عبد مع فييـ فكنت الشرايطّية، دوار الى نسبتي ّماا و بباؿ، لي تحّدث ما و خمطتو
 و عنده مف فانطمقت ط،مفرّ  حوايجو لقضا و يخّيط، الكذب في النيار عمى ىو و اشراّيط،
 لكسب و فاّلحا، فييـ صرت و نزلتيـ فقد الجاليمّية دوار الى نسبتي اّما و ط،مفميَ  تركتو
 عمى مخضيا، ذي في تقوؿ شكوتي صارت حّتى المبف عندي كثر و صّباحا، والغنـ البقر
 و معزات عنده جاري، انتّفر ولد كاف و بيجة، ذات بيجة، ذات بيجة، ذات حاليا، لساف

 حاليا، لساف عمى مخضيا، ذي عند تقوؿ شكيوتو و قميؿ المبف مف عنده كاف و عجاري،
 ىذه في انا فبينما دراني،اسكن حايؾ و زغداني، برنوس ذا رجعت و قواررا، قواررا، َقَواِرًرا،
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 رزقي نيبوا و السّراؽ، عميّ  دخموا ليمة في اذ سعيد، الفمؾ في كوكبي و شديد، الحالة
 القدرة فساقتني باالمس، تغف لـ فأك ممسية كالرمس، ماسية خيمتي فاصبحت باالتفاؽ،

 حينئذف حالي، الفقرا مف صار و تيجالي، و ىّمي فيو فتقّدر عوالي، بف اوالد دوار الى
 اؿػح حالو راينا فمّما الرجوع، عميو خشينا حّتى عميو غشى و بالدموع، عيناه تغرغرت
 بشيء أت و خيمتكـ، الى اذىب الطمبة مف الحد قمنا الرميؽ، مف بصره احمرّ  و الغريؽ،

 فتقّدـ االزدحاـ، وسط في طرحيا و طعاـ، بجفنة اتى ثـّ  قميال الطالب فغاب طعامكـ، مف
 و عميو افػك ما عمى عرض و اه،ػف يمال ّقـػيم صار و عيناه، مسح و يسىع ابف الشيخ
 في الطمبة ترؾ و ذىب و الغوؿ، يتكّسؿ كما تكّسؿ و قاـ اقتنع، بالمآ و شبع، فمّما نساه،
 المنواؿ. احاؿ


