تسمى االخياخية
المقامة السابعة ّ

تتضمف ألفاظ و نكت خرجت مف كرش الشيخ الحبيب بف عيسى
ّ
المحبة
و جوابو عف مكتوب
ّ

حدثنا امحمد بف العربي قاؿ كنت حضرت جمع الطمبا ،وىـ في شريعتيـ غربا ،وكانت
عشية ليمة الحجوز ،وكانوا مدخريف ليا مخمطا مف بموط و لوز ،و قشرة و قوقاو وجوز ،و
ىـ معتكفوف عمى كبش يشوى ،و ممفوؼ يموى ،و قد بمغنا اف ابف عيسى العوالي ،ادركو
خبر ن ّشطو عمى التوالي ،فتناىينا الراي و ارسمنا لو فارسا مستعجال ،لياتي بو في الحيف
ضى ،و جفّت اعضاؤه و صمّى مفرضى ،اذ بابف
مغمغال ،فمـ يؾ االّ كمف سقى ماء وتو ّ
عيسى اقبؿ عمينا ييندز ،50و صاحبنا مف و ارئو يحنطز ،فعجمنا النزالو ،و افرغنا الموضع

فمما رّبع بتفّالو في متفولتو ،و نفّر بخنفورتو ،طفقت الطمبة بدفع المأكوؿ إليو ،و
الجالسوّ ،

النوعيف ،و
الحمقة دايرة عميو و ىو يتكاىف بمسانو ،و يظير الحالوة لكالمو ،ولما ىنشر
ْ
الجنبيف ،51مسح يده عمى كشرودتو ،52و برـ بشمغومتو ،و قاؿ يا معشر األدبا،
كدد اعظاـ
ّ
ْ

و يا نجوؿ النقبا ،اعمموا اف حبيبا منو ار ،بعث لي مكتوبا مطمب ار ،فكاف ىو السبب
فمما ىاجت سطوة عمومي ،و طابت
النفالطي ،و تحريكا لمعموـ المنخرطة في مس ارطيّ ،
ثمرة كرومي ،اتقنت لو جوابا يشفي الصدور ،ويبري االكمة و االبرص وينفي الشرور،
اىؿ لكـ جفاف وخوابي ،لتدخروا فييـ فوائد جوابي ،فقمنا لو نعـ ،وألجؿ ذلؾ نمت ما كنت
تمتقـ ،فعند ذلؾ اشار بقمبوزتو الى احد الطمبة كاف يعرفو خطّاطا ،و لو خفّة في الكتابة
سر غالي ،وخد االدات و اكتب
شطّاطا ،وقاؿ لو اقرب يا ُكَبّيش عوالي ،اودع اهلل فيؾ ّا
الجواب ،واهلل الموفؽ لمصواب ،قاؿ الراوي فمـ يؾ االّ قدار ما قاـ الڤندوز و انثنى ،عمى

متوسطة اقؿ مف الجري الخفيؼ و اكثر مف السيرة الميمدنة ييندز او ييروؿ.
 50ييندز :التينديز ىي مشية
ّ
الجنبيف ىما الضموع الموجودة في كرش الشاة.
 51اعظاـ
ْ
 52كشرودتو بمعنى لحيتو و انيا مثؿ الدومة و الڤديمة المحروقة و يبقى اثرىـ فيقاؿ فييـ مكشرديف فمحيتو مكشردة
كذاه.
44

ركبتيو حذو الشيخ وانسنى ،فقاؿ لو ابف عيسى اشرع يا ولدي في تسقيـ الورقية ،و اكتب
الحمد هلل و التصمية ،و قؿ مكتوب المحبة و انوارىا ،في افتتاح السنة و ازدىارىا ،فاهلل
يبارؾ لنا ليالييا و اياميا ،و اف يجعؿ لنا تيسي ار و فتحا مف مغانميا واكراميا ،و يحيطنا
بالحاؼ ستره الجميؿ في جميع سواعييا و اوقػاتيا ،بجػاه سيدنا محمد صمّى اهلل عمػيو و
سمّـ مالؾ الجػنػاف و مفاتحيا ،المتنزه في اسافحيا واسافميا واعالىا ،اذا طاب الماء فيو

مف طيب رمػمو ،و زكى الفروع ذلؾ مف عمدة أصمو ،بأبو اقتدى إدريس 53في الكرـ ،و قد
شباه أباه فما اظمـ ،آخاي آخاي 54يا عزيزي يا سيدي إدريس ،تاهلل لقد ارتقيت لمنياج
االداريس ،فالمحبة لمحبتؾ خايضة تحت القدـ ،و اوجب لؾ المدح في العرب و العجـ،
فممثؿ محبتؾ فميعمؿ العامموف ،ولخمطة امثالؾ فميرغب الراغبوف ،كتبت لي يا أخ عمى
المارة بيف يدي الح ّكاـ العمما الجميار ،أييا النبيو ،الحبر النزيو ،االمثؿ
ورقة الطامبرّ ،
االفضؿ ،االحفؿ االكمؿ ،االنبؿ االجمؿ ،انؾ مف بيت عمـ و صيانة ،و نزاىة و أمانة ،و
بركة و خير ،وقرى و مير ،و منصب كريـ ،و حسب صميـ ،ال سيما العقؿ واألدب،
خيمت
فتنسؿ اليو مف كؿ حدب ،حتّى انو كاف ليجتؾ ،و ربيع حواشيؾ و ميجتؾ ،و قد ّ
ني أويس ،أو األمير دبيس ،نعـ المحب اف مكتوبؾ االبسط لما اورده الح ّماؿ
الي انؾ القر ّ
ّ
لدي ،اعراني وافحاني ثـ بعد افتتاحو وانتظاره اعجبني و
الي ،و اتصؿ استصماره ّ
ّ
قرتو و القمب متماال بالسرور ،و قد زاؿ عنو الكظـ
اسرني ،فاتممت أ
اطربني ،و ازىاني و ّ

بالشؼ ،و
لكؼ ،واوددت استبشاره
و الكدر واحتماالت االمور ،فاضربت عنو
ّ
الكؼ با ّ
ّ
احفظتو داخال مخباعي ،و رايدا بو انتفاعي ،فعجبت بو الى قوـ يزعموف المحبة ،و
المودة ،فاحضرت المكتوب و اطمعتيـ إّياه ،و قمت ليـ أوصؿ أحدكـ لمثؿ
داعييف بينيـ
ّ
ىذا أو راه ،فصمتوا كمّيـ باالنتياب ،و قالوا اف ىذا الشي عجاب ،فسألوني بالرغبة عف
 53إدريس هو لقب المؤلف.
54
تعجبا تقاؿ عند رأية الشي الحسف كقوؿ العرب عند رأييـ لما يحسف بخ بخ ود ىذا الشيخ
آخاي
آخاي كممة مكررة ّ
ْ
ْ
محتوية عمى عموـ ليا رنة كتزنزيف النحؿ او كتيرىير
المذكور لو عمامة كبيرة و لحية كثيفة و دربالتو ثقيمة و كرشو
ّ
اخاي اخاي.
تبسطو يزىزـ راسو بعمامتو و يميؿ وجيو و يقوؿ
ْ
السيؿ و انو لما يراى حاجة او يسمع كممة ّ
45

صنيع ىذا ،بديع الوبادة الوفاذا ،فقمت ليـ و ىؿ يخفى عنكـ أدبا المعسكرّييف ،الذيف ىـ
عمييف ،فعمموا انيا صنيعة بديعة فاقت ،لـ يأت بيا أحد غيرؾ في
بمغوا في المزية اشرؼ ّ
لما
السمؼ الفايت ،و شيدوا لؾ انؾ مف الطمبا االقدميف المستفخركطاواصميف ،الحاصؿ ّ

اما
نتالقوا نجعموا شرحا عمى ىذا المكتوب الغريب ،الذي لـ يخترعو بعيد وال قريب ،و ّ
الحماريف خمسة و سبعيف ماية ألؼ
السالـ و اب ارزه وتوابعو ،فإني بعثت لؾ منو صحبة ّ
قسمو عمى الطمبا جميعا و م ّكف الى السي االخضر
شواري خذ منيـ ما يكفيؾ و الباقي ّ

فمما فرغ مف كالمو
الڤممي شواري غير وحده و إذا ّ
خصو زده ما يقنع ويسكت و السالـّ ،
55
مطوع الشقاليؿ ،56قاؿ لو جمعة الطمبا سايميف ،ما
ى ّجاؿ اليجاجيؿ  ،الشيخ ابف عيسى ّ

معنى لفضؾ المستفخركطا واصميف ،لسنا مف خيؿ ىذا الميداف ،وال لنا بح ّؿ ىذه العقد
خرجتيا مف عبابؾ ،فقد عرفنا
يداف ،فافض عمينا لبابؾ ،و اشرح لنا ىذه النكتة التي ّ
فتبسـ كما يتبسـ اليريت ،و تخازر كما يتخازر العفريت ،وتكمّـ
دوحتؾ واستطمعنا شعبتؾّ ،
مجاوبا في سرعة مف الكبػريت ،و قاؿ اف ىذا الطالب الذي فعؿ ىذه الصنيعة لما احسنني

و اردت مدحو بال تطويؿ الكالـ فطولت مدحو معنى واختصرت لفظا فقمت ىذا الطالب
مف المستفخر كطا وصميف فقولي فالمستفخر أي مف المستفخريف والكاؼ أي مف االكرميف
الطيبيف والواو مف الواصميف فيذا معنى قولي فصار ي ّفيش عمييـ ،و يتخازر
والطا أي مف ّ
فمو في الترداد ،و يقوؿ ليـ أال يحسنكـ ىذا العمـ الذي يخرج
فييـ ،فكرشو في الترعاد ،و ّ

مف كرشي ،أتطيقوف اف تستوعبوا حكمي وافشي ،فقالوا لو دعنا مف بحرؾ الذي ال
55
يتزوج
اليجاؿ ىو الذي طمّؽ زوجتو او ماتت امرأتو و بقى وحده ّ
ىجاؿ اليجاجيؿّ :
ّ
ىجاال ّ
فمما تطوؿ مدتو و لـ ّ
ىجاؿ اليجاجيؿ.
فيضرب بو المثؿ يقاؿ فيو ّ
56
مطوع الشقاليؿ  :الشقاليؿ اسـ دوار و منيـ دوار الرواونة و يحكى اف الطمبا دىبوا لدوار الشقاليؿ قاصديف رجال
ّ
لما وصموا الى شريعتيـ
اسمو محمد االشيب ليطمبوا منو شاة و كاف كثير الغنـ و طمبوه ،بخميـ و ارجعيـ خايبيف و ّ
عرى راسو و نتؼ لحيتو و دعى عمى محمد
اتى ليـ ابف عيسى و اخبروه بما وقع ليـ فحينئذ قاـ ابف عيسى و ّ
االشيب ليصيبو اليو في غنمو ،ففي الغد مف ذلؾ اليوـ اتفؽ لراعي غنـ محمد االشيب انو اتى سايؽ الغنـ قرب
لما اراد اف يقطعيا اتى بابور النار بعجمة فالتقى مع الغنـ و صار يقتؿ فييا حتى قتؿ منيا ستة
طريؽ الحديد و ّ
عشر شاة و زد اف الح ّكاـ خطوا االشيب المذكور بستيف دورو عقوبة فبعد ذلؾ شاع بوىراف ابف عيسى و طاعوا
لو الشقاليؿ و غيرىـ اجارنا اهلل مف مكر ىذا الشيخ العفريت و ليذا ضرب بو المثؿ.
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المداح و لو يممي أذف فار
يخوضو
المخوض و لو بعمود ،و ال يبمغ مدحو ّ
ّ
يغضغضو وال ّ

و سبعة جرود ،وانصرؼ ييروؿ ،و غدرىـ صفة المولوؿ.57

57
المو َلوؿ ىو الذي يكوف في عقمو خفيفا كالبيموؿ.
َ
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