التمتامية
تسمى
ّ
المقامة الرابعة ّ

تضمف خبر ابف عيسى اف إبنو جالس في حجره و خشي عميو انو مات
ّ
حي و فتنتو مع الجماعة
و ىو ّ

صب كثير االمػطار ،و
حدثنا محمد بف العربي قاؿ كنت في وقت صاحي النيار ,بعد
ّ
لخماسي ،و ىو يحرث في بالدنا قرب الحاسي،
االرض راوية لمتجرار ،قبمت رجاعا ّ

احرضو لمخدمة واشتدده ،فمما وصمتو وجدتو تابعا لمزوايؿ
فأخدت و ذىبت ال نظره و ّ
ومحم ار ،فبينما أنظر إليو وألقي الكالـ عميو ،إذ براوية حمير،
مش ّمرا ،و لممطاير زارعا
ّ
وحوليـ عدة بعير ،ومعيـ رجاؿ ونسا ،وارشية لالستقا ،فذىبت نحوىـ الممي قمّتي ،و اورد
فمما وصمتيـ سألتيـ عف اخبار الدوار ،وما زاد وما نقص وما صار ،فما برح
عودتيّ ،
احدىـ اذ قاؿ لي اف الناس كميـ بخير ،في حاؿ الص ّحة و تطراح الغير ،اال إنما تركنا
بمجرد ما سمعت منو ركبت
الجماعة في المراح ،دايريف بالشيخ ابف عيسى و بينيـ نزاحّ ،

عودتي ،وانطمقت الى الدوار بسرعتي ،الحضر محضر ابف عيسى ،وانظر ما يقع في تمؾ
فمما قربت
الجميسى ،فسرت الى اف وصمت المقصود ،والمحؿ الذي ىو عندي محمودّ ،
مطوقا عنقو ،ومشتحا مناخره ،وىو يخمّؿ لحيتو بأصابعيو،
الجماعة رايت ابف عيسى ّ

قدمت ،فمددت
ويح ّ
ؾ أطرافو بمناكبيو ،فسمّمت بعد ما وصمت ،والى الشيخ ابف عيسى ت ّ
يدي إليو وصافحتو ،و جمست في موضع مقابمو ،بينما نحف في انواع الكالـ جائموف،
الميمات متذاكروف ،اذ بولد صغير قدـ ،وعمى الشيخ ابف عيسى سمّـ ،فأجمسو
ولالمور
ّ
تقر عمى ابنؾ ،اـ
ط أرسو إليو ،وشرع يتمتـ عميو ،فقاؿ أحد مف الطمبة أ أ
الشيخ في حجره وح ّ
تذكر عميو عزيمتيا ،فطرؽ الشيخ ساعة ،ثـ قاـ صػامػتا ،و حوقؿ و لولو ،وعبس وىميمو،

و قاؿ أعمموا يا شمايؿ الطمبة ،اف جماعتكـ ىذه نحيسة ،و إنني في فكرة مبمية حسيسة ،و
نقر عميو السورات ،فضحؾ كؿ مف الطمبة مميا ،و تمثّؿ
إني تمثؿ لي اف ابني مات ،و إني أ

ليـ بش ار سويا ،فحينئذ صفؽ يديو واشتد غضبو ،ومسكت القيقرة كرشو ،و نظر الى االوؿ
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الفقيو االكمؿ ،السيد محمد باالحوؿ ،وقاؿ لو انت امرط ،و وجيؾ ممسوح مفرط ،فاطمب
مف يعير لؾ لحيتؾ وال تفرط ،ثـ غمز الى الثاني ،فاىـ المعاني ،السيد الحبيب بالمداني
قاؿ لو انت طويؿ مثؿ العرعارة ،و أ ّمؾ محنية كيؼ التارة ،ودائما تطحف الجرجارة ،والتفت
لمثالث ،شبيو النعماف بف الحارث ،السيد الجياللي بف العابث ،وقػاؿ لو انت ىرناف،

ثـ ىجـ الى الرابع و قاؿ لو انت
وخدمؾ تقطع الفػرنػاف ،و لحيتؾ كيؼ الما ِركافّ ،
ثـ أقبؿ الى الخامس صاحب
ممسوس ،و وجيؾ ميسوس ،و في مشيتؾ غير اتكوسّ ،
اليمة و المالبس ،السيد عبد القادر بف العانس ،وقاؿ لو انت في نفسؾ تجيد وتبند ،كي

جاج اليند ،ولخدمة اهلل ال تعبد ،ثـ رجع الى السادس معمر المجالس ،احمد بف الفارس،
وقاؿ لو انت ىمياؿ ،ولسانؾ صمصاؿ ،و عمى الكذب تحتاؿ ،ثـ اىتز الى السابع،
صاحب المدح الشايع ،السيد قدور السايع ،وقاؿ لو ما لؾ و وجيؾ ىكذا ،و حالؾ ميذا،
عمده بضربة
منكمش مثؿ الفدا ،فعند ىذا قاـ احد مف الطمبة ومسؾ عصاه ،و اراد اف ّ
عمى قفاه ،وقاموا جميع الطمبا ،وداروا عميو دارة ،و ارادوا استرسالو لممعارة ،قاؿ ابف
العربي فمما رايت اف الشيخ ابف عيسى قد حؿ بو الغضػب ،ونزؿ بو سخط الرب ،قمت
بينيـ عػف عجػؿ و طمبت التيديف ،و اطفيت نار الترنيف ،وسمكتو منيـ بمطافة كالشعرة مف
العجيف ،فأخذني بيدي وادخمني ع ّشو ،واجمسني فرشو ،وقبمني و جمس فقمت لو يا ابف
عيسى ڤبمتني وسكت ،و فعمت فعمتؾ التي فعمت ،اعمـ بأف سمع بؾ وبفعمؾ فبيح الفعؿ،
ؽ البطيخ ،و اف وصؿ
ياخذؾ عمى التواؿ ،واف استخبر بؾ ابف الشيخ ،يشقّؾ كما يش ّ
خبرؾ الى الشيخ ابالحة ،يعمقؾ مثؿ المالحة ،فحينئذ تنفّس الصعػدا ،وكاد يبػكي و يب ّكي
حرض أمرؾ،
البعدا ،و قاؿ لي ما ىو السالؾ ،و أي ممجا يجيرني مف السالؾ ،فقمت لو ّ
و افد نفسؾ ،قاؿ لي اف اتيتيـ بعتروس كبير مثمي ،ولحيتو طويمة كمحيتي ،وشحمو فايض
كشحمي ،فقمت لو نعـ ،وضؼ إليو سويؽ القمح والسمف ما يتـ ،و بشرط اف تأتي بو الى
الشريعة ،وتوقّفو قباؿ الطمبة ،وتساميو وتبمبؿ ،وتدردؽ برجمؾ وتيميؿ ،وتطمب السماح و

بد مف ىذه العبارة ،فقمت لو فاعزـ لئال يرتاب
تعمؿ ،وقاؿ لي السمع والطاعة ،وال ّ
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المبطموف ،ويظنوا بؾ بالظنوف ،فقمنا و انطمؽ الى الغابة ،و رجعت في حالي لمشريعة،
فما لبث الى اف جا بعتروس كبير القامة كقامتو ،ميدىد الشعر و طويؿ المحية كمحيتو،
فقرب الى اف وصؿ لمشريعة ،و وقؼ أماـ الطمبة ،وقبض لحية عتروسو و بمبؿ ،وركض
برجميو وىميؿ ،و طمب السماحة و عمّؿ ،فقمت و اخبرت الطمبة بما وقع ،لمنفعتيـ اندفع،
فاتّفقوا واصطمحوا بينيـ ،ورفضوا ما صدر منو ومنيـ ،ثـ إنيـ دبحوا العتروس ،واستراحوا

الطيبات ،حتى طمع الغ ّرار ،و انسممت
النفوس ،و بت ليمتي ثاويا عمى الضيافات ،و أكؿ ّ
منو انسالؿ الف ارر ،و تركت الشػيخ ابف عيسى ييوؿ كالعييار ،و ركبت عمى عودتي ّاـ
االميار ،و رجعت لخيمتي سالما مف الغبار ،قبؿ اف تناورى البيضا وتنطمؽ عيف المعيار.
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