المقامة الخامسة تسمى الزهوانية
تضمف سفر الشيخ ابف عيسى لبالد وىراف واطالقو مع اليوى
و مدح المحاسف باالشعار
حدثنا محمد بف العربي قاؿ كنت في سنة صالحة ،التقيت بصابة فالحة ،فمما اتممت
حصادىا ،وخزنت مناليا ،وادخرت ما يكفي في غنايميا ،و حمدت اهلل عمى اتماـ نعايميا،
حدت لي باف ابيع الفرينة ،في بالد الرينة ،فكرزت عدة مف الغراير ،ورفدت بالحموؿ عمى
البعاير ،وتجيّزت لمسفر وسقت إبمي ،واستصحبت مع رفقة مف أىمي ،ليـ في المعاشرة
وشدة البأس يماثموف العػييار ،و في الحيا
والموافقة انتجاب وافتخار ،و في الشجاعة ّ

والجود كأّنيـ مف االخيار ،فسرنا في فاكو واقت ارف ،قاصديف مدينة وىراف ،الى اف وصمنا
سرحت رفقتي
البالد ،ودخمنا ىا بداليؿ و أرشاد ،فمما انتييت المقصود ،وقبضت المعدودّ ،

و اودعتيـ لمرجوع ،بعد ما قمت ليـ مؤنة النفوع ،وانقمبت لممدينة المعمومة ،ناويا القامة
قريبة ممنونة ،فبينما أجوؿ بيف زنؽ ادروبيا ،واتفيا ظميا وخالليا وانعوميا ،فوجدتيا ذات
أسواؽ عجيبة عامرة ،ومخازف كثيرة السمع والبضع مصموبة نافذة ،و أريت فييا ما ال
يحصى مف االخالط ،وقد اجتمعت فييا مف جميع االرىاط ،حتى استوجب مدحيا بيذه
البيت :
فوىراف البيجا ارتقت و صارت * عمى المحاسف احتوت و فاقت
إذ بي انتظمت مع رفقة رايميف النشاط ،ورايديف االنفالط ،فعجبنا ليذا الغيواف ،الى قرية

اليايج بباب تممساف ،فوجدناىا ماسية الصفوؼ ،ضاربة الكفوؼ ،فصػرنا سػايؿ و مسوؿ،

الى اف وصمنا جبؿ الغوؿ ،فدخمنا في سماط قويـ ،ذي حرج عميـ ،و موايد مف الرخاـ

صميـ ،ومداـ كأنو سيؿ ِ
العرـ ،فمما خرجنا مف مكنونو ،وخمّصنا مثمونو ،ضربنا ريح
الرجوع ،وما فينا مف يت ّذكر الخشوع ،فطمبنا مركب النفوسو ،و ركبناىا بالقطيفة ،ثـ اننا
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تشاورنا و تأممنا التدبير ،بأف ننزؿ باستدارة االمير ،فمما وصمناه ،وحممنا ساحتاه ،وجدناه ذا

نخؿ نضيد وشجر ،وامياه زالؿ 25تنيمر ،26ثـ خططنا االقداـ ،بمطافة مف االىواـ ،لنحية
استدارة الجماعة مف فايج ،27و ارتقبنا عمى البحر اليايج ،فاشتاقت قموبنا لمتحواس

بساحمو ،وشرب المداـ بجانبو ،فاخذنا مركبا و جزنا عمى السقّاليف ،قاصديف حماـ
السالطيف ،فمما انتيينا الى قصوره ،واخذنا بيتا مف بيوتو ،درنا عمى الجماعة بابساط

الكالـ ،واستحضر جممة مف انواع المداـ ،اذ سمعنا صوت غريب النييؽ ،في موضع

مستوحشة العمارة بالرقيؽ ،واالمواج ىايجة ليا زفير وشييؽ ،قاؿ ابف العربي فقمت

الصحابي أال تسامحوني النظر مف ىو الناطؽ ،في ىذا المحؿ الشايؽ ،فقالوا لي افعؿ ما

بدا لؾ ،فال تجد فينا مف يشيد مالمؾ ،فانطمقت ىابطا مع مريرة رقيقة الجر ،الى اسفؿ
ساحؿ البحر ،فبينما احاي المخاتؿ بيف االصخار ،وانختؿ بيف كراكر 28مف االحجار ،فما

كذبت اذ رايت عالّمتنا ابف عيسى العوالي بيف جزيرتاف ،و حولو قراب عميو حوتتاف ،و

بيده قصبة طويمة وسنارتاف ،29وىو يقتنص صيد الحيتاف ،ويترّنـ استنباط الشعر بالميزاف،
فبادرت اللتقايو ،مبادرة الغريؽ لنجاتو ،فسمّمت عميو و عانقتو معانقة الالـ لاللؼ ،وحييتو

محية السالؼ و الخالؼ ،و قمت لو ما شانؾ بيذا المكاف ،وما ىو حالؾ في صرؼ
احذر لما يتوقّع مف
الزماف ،فقاؿ اني اتيت الزور مقاـ أيوب ،واغتسؿ فيو مف الذنوب ،و ا
30
سنؾ و نيػابؾ ،و يطوؿ حبمؾ ،31ألؾ في
صح ّ
خوص اهلل قػرنؾ  ،و ّ
العيوب ،فقمت لػو ّ
فتبسـ و قاؿ نعـ ،ألـ اعص امرؾ او الـ
الصعود عندنا ،لنتظر الجماعة وتجمس معناّ ،

 25زالؿ يعني صافي و اال نقي او طاىر.
 26تنيمر يعني تجري و اال تسيح.
 27الفايج يعني الجية.
 28الكراكر جمع كركار و ىي العرمة مف الحجر المجتمعة.
 29سنارتاف تثنية سنارة يصنعوىا مف اليند كاالبرة المعكفة يقتنصوا بيا صيد الحوت.
30
تخوصت قرناه عمى راسو و
طوؿ عمرؾ عمى خاطر الفرد و ىو ذكر البقر كطالت حياتو ّ
خوص اهلل قرنؾ يعني ّ
ّ
مثّؿ الشيخ ابف عيسى كالعجمي.
31
طوؿ حبمؾ و مصرانؾ :الحبؿ ىنا مراده حبؿ كرشو كما قاؿ في مدح الفسيو حيث قاؿ سبعة ابغاؿ رافدة رشات
و ّ
اڤفاه و سبعة ابغاؿ رافدة حبؿ كرشو ،و ابف العربي دعى البف عيسى اف يبمغ حبؿ كرشو و مصرانو كالفسيو و ىو
اصغر الطيور و احقرىـ ببالدنا.
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تعضد عصاه ،وعمؽ قرابة عمى يمناه ،وقاؿ لي اسرع بالصعود ،و سيكوف
اىـ ،ثـ انو
ّ
فمما اىوينا االعمي ،ودخمنا بيت االنيالي ،قمت لمجماعة ىذا شيخنا ابف
الينا والسعودّ ،

عيسى العوالي ،فقاموا اجالال لو ،و بالمبادرة عينوا اجالسو ،فمما استوى عمى كرسيو ،و

وجمع الم ّمة في
جعؿ الطابمة بيف يديو ،قاؿ الحمد هلل الذي جعؿ المالقة بسبب االنطاؽّ ،
شرايؼ االطباؽ ،32فحينئذ عرض عميو أحد االوؿ مف الجماعة وقاؿ لو ألؾ في شرب
االماط ،قاؿ ال وال احضر محضر العياط ،ثـ المحو الثاني و قاؿ لو ألؾ في شرب
الشاتروز ،قاؿ ال و مف أي طريؽ اليو أجوز ،ثـ غامز الثالث و قاؿ لو ألؾ في شرب

الفيف ،قاؿ ال وال بصحبة ألفيف ،فعند ذلؾ أخذت بالكاس ،و أشرت اليو بالخمس ،و قمت

اليمة ،و تشرب قدحا مف الخضرة ،قاؿ نعـ و بنت مريـ ،حموتيا بير زمزـ،
لو أال تفاجي ّ
فامميت الكاس وناولتو اليو ،فقبضو مف يدي وانشد عميو:
شػوؼ
مػف
خػمػطػيا

لػصيػيػبة
يػدوقػيا

فػي
يػرجػع

بػالػبػالر

الكػاس * صػافػيػة

ال ػزالؿ

تػػحػاكػيو

وسػواس * قػاطػعػة

بػالسػػـ

ابػػوكػيػو

اجػنػاس

ي
زّ

واحػػد

مػشػبػوكػػة

فػيػو

تجرع الكاس االوؿ والثاني ،تغرغرت عيناه بالتداني ،ثـ لفت وجيو في البيت ،وقاؿ
فمما ّ

اه اه 33اليت و اليت ،34ثـ تأسؼ و عبس ،و دواخؿ قمبو مؤيس و انػبسط و تنفّس ،و انشد

عمى خميمتو المنعس:

 32االطباؽ جمع طبقة و ىي طبقة القصر كما ذكر في كتاب رسالة االبرار ما وقع ليما باالسحار عند قولو :
جعمت فيو ثقبة كالطاؽ * كثقبة الخياف في االطباؽ
33
توضع.
تأسؼ و ّ
 34آه آه كممة مكررة و ىي ّ
لمتمني المنقطع و ال بقى لو الترجي بدليؿ قولو وداخؿ
لمتمني و لمترّجي و المراد ىنا ّ
اليت اليت ىي كممة مكررة ّ
قمبو مؤيسة و االيس ىو قطع الترجي و بقى الطمع فيما كاف يريده في الماضي.
36

ع ػشػيؽ

بات

بػيػذه

بتػطػريب

و

الطػيػب

فػيا

حسػرة

لما
ّ

افػتػرقا

المػقامػي * بػمحػبػوبة
الػمدامػي * و
صػباحا

*

فػواهلل

فػيا معشػر االحػباب بالمّو جػودوا

*

و

مػفػرطػة
يػقػض

لـ

اف
ادعوا

وطػ ار

في
لممعػشوؽ

االشػفػاؽ
مػنيػا

بػساؽ

الػفػ ارقػػي

المػشاؽ

يػيػوف

العػشاؽ

35
يتموف الغوؿ،
تـ أبياتو ّ
ّ
فمما ّ
وتموف كما ّ
وبيف وصفو انعمتو ،تنيّد كما يتنيّد اليكوؿ ّ ،
وىو ينظر الينا ويتأ ّمؿ في القوؿ ،فقمنا لو اكشؼ لنا السراير ،واوضح لنا ابراز الضماير،

فما فينا مف يح ّؿ عقده ،وال مف يفيـ نكتو ،قاؿ لنا اميموا بالسواؿ ،فعند المثؿ يصح المقاؿ،

حكاية قاؿ عالمتنا ابف عيسى العوالي ،عشيؽ ماء الدوالي ،36كنت في زماف شبابي انفو،
37
فمما
وكاف حرصي حمفو  ،ىوت نفسي الى احدى النسوة ،و تبعتيا اعواما ّ
عدة و قصوةّ ،
وجدنا غفمة االفاقي ،و عزـ التالقي ،أتيت بيا الى ىذا المكاف ،الذي نحف فيو اآلف ،فبتنا

مني ،و لـ ترـ استمقاىا
متجاوبيف متطالبيف ،و حاؿ منجرديف و منفرديف ،فمنعت نفسيا ّ
38
فمما
ّ
عني ،وتمؾ الميمة كاف أ ّوليا عندي كعسؿ الشيدة ،وآخرىا كاف لي كعسؿ الزندة ّ ،
اصبح الصباح ،افترقنا كافتراؽ السفاح ،فعند ىذا تغامزت الدارة عميو وارادوا تكذيبو ،و
استشعروا ضعؼ خبره وتخويره 39قاؿ ليـ مالكـ اتخذتـ قولي خبثا ،وفعمي عبثا ،كالّ و اهلل

لقد توقّفت في الغرايب اكثر مما ذكرت و إني لصادؽ في جميع ما قصصت ،أال إني
المفر ،و تاهلل قد
السر ،واتجنب عف المخالطة التي يجب منيا ّ
طالما واهلل احافظ عف اباحة ّ
صدؽ الزعطوط عند مخاطبتو البنو ،حيث قاؿ في التنبيو ،الخمطة تردي ،والجرب يعدي،

يا زعطوط يا ولدي ،وسوؼ أ ّبيف لكـ صدؽ قولي ،و سأكشؼ لكـ الغطا عف فعمي ،و
 35اليكوؿ ىو االكوؿ.
 36ماء الدوالي ىو عصير العنب و ىو الخمر او المداـ يحرـ شربيا لممسمميف.
 37الحمفة ىو وصؼ الحاؿ يالخضرة الف الحمفة خضراء.
 38الزندة ىي الڤربة و عسؿ الزندة ىو القطراف و يقولوا فيو العرب عسؿ الڤربة.
 39تخويره :التخوير ىو الكالـ الذي ال فايدة فيو و ىو المغوى.
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اطالعكـ عمى ما ال تعمموف ،و ال أظف أنكـ تعمموف ،و قاـ و قاؿ قوموا و اىبطوا معي،

وانظروا لما تجدوف في روضتي و مرتعي ،قاؿ ابف العربي فيبطنا في اتباعو ،الى اف
وصمنا البحر وامواجو ،فيوى بنا الى موضع منكزة الوصوؿ ،شايقة 40السيوؿ ،فما لبثنا اذ
وصمنا بيتا خفية المكاف ،حسينة المػنزؿ و البنياف ،فتقّدـ ابف عيسى و فتح باب المقاـ ،و
مرة ،قد فرغت في قالب الجماؿ
فمما دخمنا البيت وجدنا عمى البساط إ أ
قاؿ ادخموىا بسالـّ ،

وعدة مف قروع الخمر ممتمة ،وىي
كأنيا قمرة ،وبيف يدييا مايدة عمييا مشموـ و شمعةّ ،
تالعب العود ،وتتالىا بالنشود ،فمما راينا ىذا لعب الحسد عف قموبنا ،وتحقّقنا أنو في
منا ،ثـ كمّميا العوالي ،و قاؿ ليا يا بنيتي مالؾ ال تبالي ،اعممي اف السر
النشاط أحسف ّ
اذا باح ،فيو مف عالمة سخط الفتاح ،قومي و اعزمي لمطيراف ،واعممي اف بقية الفريؽ

تنياف ،فقامت بأدب كالحمامة ،ودرجت درج االمامة ،فمـ يؾ االّ كممح البصر او ىو
اقرب ،اذ جمعت شغميا واعولت لمميب ،واصحبت ابف عيسى ،وفرقانا بال تخميسى ،41الى

عمى الجبؿ اخذوا مركبا وانصرفوا ،ولـ ادر ايف صكعوا وىدفوا ،وتركونا كمف وجدوا كن از

ضيعوه ،او ضربوا صيدا فمنعوه ،فمـ اكايد في الغربة ،كيذه الكربة ،وافترقنا وكالمنا
و ّ
ساحب ذيؿ الخجؿ ،عمى ما أرينا في ىذا المحؿ.

 40شايقة :صعيبة غير ساىمة.
 41بال تخميسى أي بال حجر و ال سترة.
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