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 الوعدانية ىتسمّ  السادسة ةمالمقا
 الةلمجمّ  صحبتو و الزمالة بوعدة عيسى ابف الشيخ اخبار تتضمف

 ةمالمقا ىذه في المودوعة جياألحا تفسير و

 فبينما ،العيالة ربأم الفاضي ،الثالثة ڤبسو  يوما كنت قاؿ العربي بف امحمد خبرا
 معشر يا ،يقوؿ احابرّ  سمعت ذإ ،تبعرر و كباشاأل مف وكثرة ،معرعر غاش بيف ادور
 لو فيشر ،امتحالة بال القابؿ الخميس يـو تكوف ،الزمالة وعدة اف ،قوؿأ لما اسمعوا الناس
 صابونا واشتريت ،طتخيّ  و اناكتّ  متففصّ  ،نجعي مع دعو أ اف لي ثوحدّ  ،سمعي
 اف الى وذىبنا ،المعياد واجتمع ،المعتاد قرب المّ  و ،فتتنظّ  و السيؿ وطعنت ،نتوصبّ 
 ،مطرصى كثيرة ةواخبي فساطيط فوجدنا ،متعب مسافة قطعنا اف بعد ،الممعب وصمنا
 ،والعوايد كالعادة فيو ونزلنا ،القايد يطوفڤ منيـ فقصدنا ،يحصى ال ما ادـ بني مف وخمقا
 و ،ـزريْ ػم زمؿ يةالبرّ  صدر مف طمع ذإ يحضر، اػمفي مؿأونت ،يظير لما ننظر فصرنا
 عمى محتويا يناهأر  ،بمميّ  بعيف اليو ننظر ونحف ،قرب و ضيبو زاؿ افممّ  ،مـمييْ  غاش
 كبرت قد شيخ وسطيـ في و ،رجاؿ و مييئة فرساف يـلوحو  ،واكفاؿ عجيبة ؼاحجا

 ،توبلح الغمظ في وبمغت ،شحمتو وتفاقت ،لحيتو تكشردت و ،دربالتو رتواصفّ  ،عمامتو
 موحشي وىو ،صباغ بني مف افبّ قُ  بو السايؽ و ،نباغ مف وفقبّ  نوأك ثمب عمى راكب وىو

  :قوافيو مف القـو عمى وينشد ،بذراعيو
                  

 آرعػايػف الخػيؿ انقػسموا بجيات
 

 زّيػف المػشاليػود يغػػزر الػبار  *
 

 ارواُح مف الممعب و انطحوا الجحفات
 

 يػذوش مػػف اوالػوانػتبػيوا ال ت *
 

 شّد رساف الػخػػيػؿ بالسرعػات
 

 ما قػاؿ بػف عػواليػو الّسػمػعوا لِ  *
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 ىو ومف ،فايز لعبو اجتياد في ،الجايز ؿالزم ىو مف ،الصحابي فقمت ،العربي ابف قاؿ
 بففإ الشاعر اوامّ  الغرابة نجع فمف الزمؿ اما لي فقالوا ،الناغر لوطفا ىذا في ،الشاعر
 الطير يفرّ  كما ،وئاللتقا قمبي شتشوّ  ذلؾ سمعت امّ مف ،النوالة صاحب العوالي عيسى
 وسط في فاتمفتو ،دوحتو مع ينزؿ ايف النظر ،وتبعتو خبر عف رفيقتي تنييف ،لنجاتو
 قرب وقد ،النيار اخر الوقت ذلؾ كاف و ،ماشيوال الماجي كثرة مف اجده ولـ ،الغاشي

 و واطفڤال عميو افمي فصرت ،المتحانو الطالب يحير كما لوحدانو، فحرت ،االصفرار
 ال و ،ليوإ يرشدني مف وجدت ال و ،عيساوي وأ احمدّ  عمى اجتمعت الحمقة وكؿ ،القياوي

 و ووئبض البدر شعشع و ،جوموػبن ازدىر و الميؿ ناحػج استدؿ ىتّ ػح ،عميو رنيػيخب مف
 ةاخبي قرب الى فعجت ،التوايو الطمع االياس وغمب ،استمقايو عدـ نفسي في خشيت ،نوره

 وبارجميف ،يصفقوف وبايدىف ،يمعبوف بنات بساحتيـ و ،مكرميف ناس اىالي مف ،محرميف
 يعمميف نوأوك ،والرجؿ اليد صفؽ صفة ليف ؼصوي ،الفعؿ مرىفأي خيش واماميف ،يركموف

 بالسمع قتتحقّ  دنوت افممّ  ،معيف الممتزج ىو مف العرؼ ،نحوىف فاشتممت ،والحؿ طالرب
 ،افتكرت والفعالو ،افتقيت اني ثـّ  ،ىتفميس ضربتو انو عميو وخشيت ،عيسى ابف نغمة

 مكاف في فاختفيت ،وحبالو شبكتو لالقتناص ناصب انو و ،حيالو مف حيمة ذلؾ اف وعممت
 يا ليف قاؿ ،الغمبة قمبو عمى وزولوا ،المعبة البنات واتمّ  اممّ ف ،عممو يبث ما الحصؿ ،قربو

 لو فقالوا احاجيكف و ،المشكالت عميكف يقال اف تحبف ـأ ،اخرفكف اف اتردف البنات معشر
 مف حمقو حوسرّ  ،تنحنح ىذا فعند العربي ابف قاؿ المشكالت، مف عندؾ ما أت البنات

 قبض و ،خمفو ڤفاى كؿ مف عميو ترقب لبناتا ياتوامّ  ،بصمتو اوعرّ  بوتطنّ  ،المبحبح
 42والمُّ  المحاجي لؾ قاؿ اف تقولي ما ،رقيقة امسماي ليا مف يا ليا وقاؿ منيف االولى عمى
 انحؿ تماثؿ ماذا ،يامّ أك المدح نعوت ليا مف يا ليا قاؿ و الثانية نقر ثـ ،الحفيرة في
 تقولي ما ،العناد و الكيد صاحبة يا ليا قاؿ و ةالثالث ىزّ  ثـ ،43اعضاميا افترقوا ،يااماحز 

                                                                                                                                                 
 لمُّوا في حفيرة فيي النار القميمة أي نويرة. 42
 انحؿ احزاميا افترقوا اعظاميا فيي حزمة الحطب الف حزمة الحطب لما ينحؿ الحبؿ الحاـز ليا يفترقوا عيدانيا. 43



 42 

 ،االواه حسنيا في فاقت مف يا ليا قاؿ و لمرابعة لفت ثـ ،44بالد زرعوا فولتيف حاجاؾ لمذي
 قمب ليا مف يا ليا قاؿ و الخامسة نامس ثـ ،45راهو  والعالـ ،راه راه لؾ قاؿ لمف تقولي ما

 ،تطحنش ما وىي حىار  ڤفو  ارحى ،االرش لؾ قيؿ اف يصاوب ماذا ،الغش مف صافي
 بيضة اؼػاالوص غةػبال يا ليا قاؿ و ةالسادس المح ثـ ،46تقرسش ما وىي المفعة راس راسيا

 سيحي ضؿّ  ،ةشجر  مف طوعڤم يا ارمرّ  يا ارحرّ  يا ،خضرا يا دعاؾ لمذي بؾاجو  ما ،حمرا و
 عةلمساب دؾّ  ثـ ،47ةالشير  تمبس منو و الفرساف تركب منو ،حمرا وتجر  ىخمّ  االوطاف في

 ىتسمّ  ،معنايا في لؾ قمت اف يماثؿ ذا ما ،المنايا و المجد صاحبة يا ليا قاؿ و وبجانب
 مف نوضي االّ  و يافكّ  ،البنايا احروؾ مف ىي ما سكيف ىي ما سمسمة ىي ما بسيف
 ازيدكف اف شئتوا واف ،ميزتكف و معنتكف اني البنات جمع يا قاؿ و قاـ ثـ ،48حذايا
 بو فاعتمقوا ،باالنتياب يتركيف و ،الذىاب اراد نوأوك ،49جئتكف ما ىما ما لو و ،تكفيفحاج
 كشفت و ،تػيػغطّ  ما يتعرّ  ذاإ االّ  نسرحوؾ ال لو وقالوا ،بالدلمات الدابة كاعتالؽ ،البنات

 لو يفرضوا و ،ول ليجمعوا بعضيف فارسموا ،يتمنّ  ما لي ضواتعوّ  اف بشرط قاؿ ،يتغمّ  ما
 ثياب فييا ةمز ر  وبيدىف دنانير جممة فييا ةبصرّ  اتوا اف لبثوا فما ،مالو مف عمييف وجب ما
 ليف واوضح طمبوه، ما ليف شرح المقصود، زجن و ،المعيود قبض افممّ  ،حرير و افكتّ  مف
 ،رايتو مما متزاحؼ قمبي و ،قيتوػول موضعي مف قمت فحينئذ ،وسرحوه واودعيف ،جيموه ما

 تترؾ و النسا في اتطمع ،الجنوس في لؾ مثؿ ال مف يا ،منجوس يا ،الفعؿ ىذا ما لو وقمت
 غمرة: دموعو و وانشد عبرة خنقتو و هوّ أفت ،سو الرؤ 

 

 ف الػعربي يػا حػبػيػبػيػيا اب
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 ت بػنػت سػعػديػركػي تػوان
 

 ا وقػفػراػيػتػفػػي خػػيػػم *
 

 ال ليا مػما يػشػيػد الػجػعػدي
 

 رةػفػاال الػمػناصػب فػي الػػح *
 

 و انػػي رايػت اىػػؿ الػوقت
 

 ـ بػػجػّرةػيػد لػػفػػمػػـ اح *
 

 ما فػييـ اال الحػسػد والػبغػض
 

 ر شػػراػيػوا بػػالػػخػو بػدل *
 

 و انػي ضػربت عػنػيـ صفػحا
 

 ع فػػراـ بػالجػز ػضػتػيػو دح *
 

 ى الػػنػػسػا مػمػتػذا الػو ل
 

 ا يػػسػػّد فػػقػػراػنػػمػت م *
 

 رار مػا فػعمػتػوال االضػطػل
 

 ي بػجػمػرةػاكػونػدت فػو اف ع *
 

 ،باالكراـ تحييتو و ،بالسالـ صفحتو ،واعذاره حالو بيف و ،ابياتو تـّ  افممّ  العربي ابف قاؿ
 تمؾ فبتنا ،مافأ و بحسف البساط ميذف ،المكاف خفيّ  يطوفڤ الى انصرفنا و بيدي فاخذ
 بحفظ بعافية الوعدة تتمّ  و الصباح، اصبح اف الى ،حثيث ونشر ،حديث طرب في الميمة
 اختمط و ،بالمجيج طريؽ كؿ فاعت و ،اليجيج وافترؽ اليجيج، عفتوقّ  ،الفتاح الواحد
 ابف متناعالّ  مع رقتفافت ،ضجيج و صياح االّ  تسمع وال ،النييج و التّراس و الفارس
 باىاللو. عاما كانت الوعدة تمؾ اف اوددت و ،الجتماعو رايـ وانا عيسى


