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 التمتامّية تسّمى الرابعة المقامة
  تما انو عميو يخش و حجره في جالس بنوإ اف عيسى ابف خبر تضّمف

 الجماعة مع فتنتو و حيّ  ىو و

 و ،طارػاالم كثير صبّ  بعد النيار, صاحي وقت في كنت قاؿ العربي بف محمد حدثنا
 ،يسالحا قرب بالدنا في حرثي ىو و اسي،لخمّ  ااعرج قبمت ،لمتجرار راوية االرض

 ؿوايز لم تابعا وجدتو وصمتو فمما ،دهدواشت مةدخلم ضوواحرّ  رهظن ال ذىبت و خدتأف
 ،يرحم براوية ذإ ،عميو الكالـ يقلأو  ليوإ نظرأ فبينما ،راومحمّ  زارعا لممطاير و را،مّ مش

 اورد و ،تيقمّ  يالمم نحوىـ فذىبت ،اقلالست وارشية ،ونسا رجاؿ ومعيـ ،بعير عدة وحوليـ
 برح فما ،صار وما نقص وما زاد وما ،الدوار اخبار عف لتيـأس وصمتيـ افممّ  ،عودتي
 تركنا نماإ الا ،الغير طراحت و ةحّ صال حاؿ في بخير، ميـك الناس اف يل قاؿ اذ احدىـ

 ركبت منو سمعت ما دبمجرّ  ،نزاح بينيـ و عيسى بفا بالشيخ دايريف ،المراح في الجماعة
 تمؾ في يقع ما وانظر ،عيسى ابف محضر الحضر ،بسرعتي الدوار الى وانطمقت ،عودتي

 قربت افممّ  ،محمود عندي ىو الذي والمحؿ ،المقصود وصمت اف الى فسرت ،الجميسى
 ،صابعيوأب لحيتو ؿيخمّ  وىو ،مناخره ومشتحا ،وقعن قامطوّ  عيسى ابف رايت الجماعة

 فمددت ،متقدّ ت عيسى ابف يخشال والى ،وصمت ما بعد تمفسمّ  ،ناكبيومب طرافوأ يحؾّ و 
 ،فمو ئجا ـالكال انواع في نحف بينما ،مقابمو موضع في جمست و ،وصافحتو ليوإ يدي

 جمسوأف ،ـسمّ  عيسى ابف الشيخ وعمى ،قدـ صغير بولد اذ ،متذاكروف اتالميمّ  ولالمور
 اـ ،ؾابن عمى أتقر أ الطمبة مف حدأ فقاؿ ،عميو تـتمي وشرع ،ليوإ سوأر  وحطّ  حجره في الشيخ
 وىميمو، وعبس ،وللو  و ؿحوق و ،تاػامػص قاـ ثـ ،ساعة الشيخ فطرؽ ،عزيمتيا عميو تذكر

 و ،حسيسة مبمية فكرة في ننيإ و ،نحيسة ىذه جماعتكـ اف ،الطمبة ؿايمش يا عممواأ اؿق و
 ؿتمثّ  و ،مميا الطمبة مف كؿ فضحؾ ،السورات عميو أنقر  نيإ و ،مات ابني اف لي تمثؿ نيإ

 االوؿ الى نظر و كرشو، ةر القيق ومسكت ،غضبو واشتد يديو صفؽ فحينئذ ،سويا بشرا ليـ
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 فاطمب ،رطفم ممسوح ؾوجي و ،امرط انت لو وقاؿ ،باالحوؿ محمد لسيدا ،االكمؿ الفقيو
 بالمداني الحبيب السيد ،المعاني فاىـ ،الثاني الى غمز ثـ ،رطتف وال ؾلحيت ؾل يعير مف
 تفوالت ،الجرجارة تطحف ودائما ،التارة كيؼ نيةحم ؾمّ أ و ،ةالعرعار  مثؿ طويؿ انت ول قاؿ

 ،رنافى انت لو اؿػوق ،العابث بف الجياللي السيد ،رثالحا بف النعماف شبيو ،لمثالث
 انت لو قاؿ و الرابع الى ىجـ ثـّ  ،كافرِ االم ؼكي ؾلحيت و اف،ػرنػالف تقطع ؾوخدم

 صاحب الخامس الى قبؿأ ثـّ  ،اتكوس غير ؾمشيت في و ،ميسوس ؾوجي و ،ممسوس
 كي ،وتبند تجيد ؾفسن في انت لو وقاؿ ،العانس بف القادر عبد السيد ،المالبس و اليمة
 ،الفارس بف احمد ،المجالس معمر السادس الى رجع ثـ ،تعبد ال اهلل ولخدمة ،اليند جاج
 ،السابع الى اىتز ثـ ،تحتاؿ الكذب عمى و ،صمصاؿ ؾولسان ،ىمياؿ انت لو وقاؿ

 ميذا، حالؾ و ،ىكذا ؾوجي و ؾل ما لو وقاؿ ،السايع دورق السيد ،الشايع المدح صاحب
 بضربة دهعمّ  اف اراد و ،هاعص ؾومس الطمبة مف احد قاـ ىذا فعند ،دافال ثؿم منكمش

 ابف قاؿ ،ممعارةل استرسالو ارادوا و ،ارةد عميو وداروا ،الطمبا جميع وقاموا ،قفاه عمى
 قمت ،الرب سخط بو ؿز ون ،بػالغض بو حؿ قد عيسى ابف الشيخ اف رايت فمما العربي
 مف كالشعرة بمطافة منيـ وسمكتو ،الترنيف نار اطفيت و ،التيديف طمبت و ؿػعج فػع بينيـ

 ابف يا لو فقمت جمس و وقبمني ،فرشو واجمسني ،وعشّ  وادخمني بيدي خذنيأف ،العجيف
 ،الفعؿ فبيح وبفعمؾ بؾ سمع فأب اعمـ ،فعمت التي فعمتؾ فعمت و ،وسكت بمتنيڤ عيسى
 وصؿ اف و ،البطيخ ؽّ يش ماك ؾقّ يش ،الشيخ ابف بؾ استخبر واف ،التواؿ عمى ياخذؾ
 ييبكّ  و كيػيب وكاد ،داػالصع ستنفّ  فحينئذ ،المالحة مثؿ ؾمقعي ،ابالحة الشيخ الى خبرؾ
 ،مرؾأ ضحرّ  لو فقمت ،السالؾ مف رنيييج ممجا يأ و ،السالؾ ىو ما لي قاؿ و ،البعدا

 فايض حمووش ،يتيحكم طويمة ولحيتو مثمي، كبير بعتروس اتيتيـ اف لي قاؿ ،نفسؾ افد و
 الى بو تيأت اف بشرط و ،يتـ ما والسمف محقال ؽسوي ليوإ وضؼ ،نعـ لو فقمت ،كشحمي
 و السماح بموتط ،وتيميؿ برجمؾ وتدردؽ ،وتبمبؿ وتساميو ،الطمبة قباؿ وفوتوقّ  ،الشريعة

 يرتاب لئال عـزاف لو فقمت ،العبارة ىذه مف بدّ  وال ،والطاعة السمع لي وقاؿ ،تعمؿ
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 ،مشريعةل حالي في رجعت و ،الغابة الى انطمؽ و نامفق بالظنوف، بؾ ويظنوا ،بطموفمال
 ،كمحيتو المحية طويؿ و الشعر ميدىد ،كقامتو القامة كبير روستبع جا اف الى لبث فما

 وركض ،بمبؿ و عتروسو لحية وقبض ،الطمبة ماـأ ؼقو  و ،مشريعةل وصؿ اف الى فقرب
 ،اندفع لمنفعتيـ ،وقع ماب الطمبة خبرتا و فقمت ،ؿعمّ  و السماحة طمب و ،وىميؿ برجميو

 واواستراح ،سو العتر  حوابد نيـإ ثـ ،ومنيـ منو صدر ما ورفضوا ،بينيـ واصطمحوا فقوافاتّ 
 انسممت و ،اررّ غال طمع حتى ،باتالطيّ  كؿأ و ،الضيافات عمى ثاويا ليمتي بت و ،النفوس

 اـّ  عودتي عمى ركبت و ،كالعييار ؿييو  عيسى ابف يخػالش تركت و ،رالفرا انسالؿ منو
 المعيار. عيف وتنطمؽ البيضا تناورى اف قبؿ ،الغبار مف سالما لخيمتي رجعت و ،مياراال


