تسمى المعسكرية
المقامة الثامنة ّ

تتضمف تخمار ابف عيسى بالحاؿ واستدارة حمقة الدراويش عميو
و ىو مغشى
روى امحمد بف العربي قاؿ كنت في السنة اليابسة ،زحافا مف الزايمة ،فقصدت مف يبيع
فمما حممت مساحتيا ،و دخمت مدينتيا ،كاف ذلؾ وقت
المجادر ،بسوؽ اـ العساكرّ ،
االصفرار ،و احتياج اىؿ الحوانيت لمفرار ،فصرت أمشي في العرڤوب ،منتظ ار لما يحدث
مف عالـ الغيوب ،وقد كنت وقتئذ في البالد غريب ،ليس لي فييا قريب ،وقد قرب وقت
حرت في المبات فمـ ادر أاوعد مسجدا و
الظالـ ،وكاد القمب اف يرتكب االىواـ ،و قد ْ
اكتمش ،اـ ادخؿ قيوة وارتمش ،ثـ إني ت ّذكرت اف ولي المجامع ،مانع الرقاد في الجوامع،

اما القياوي ،فمجمبة لممصائب و الدعاوي ،ثـ اني وجبت عني المكتب ،بأف اصمّي
و ّ
فمما اتممنا
المغرب ،فممت الى حويطة فييا ناس مساكيف ،ظاىريف مف حاليـ محاسيفّ ،
الصالة ،و اعقبناىا بالباقيات الصالحات ،وقؼ عمينا رجؿ البس جالبة ،مزرقطة الوالبة،

فسمّـ عمى الجالّس ،وقاؿ يا أّييا الناس ،أال تحضروا وعدة مػبروكة ،و زيارة مقبولة  ,فقالوا
لو ففي أي مكاف وجودىا ،و مف ايف المقصد الييا ،فقاؿ انيا قرية مغراوة ،بزاوية درقاوة،
فقالوا لو سر اعرض غيرنا ،و سننطمؽ وحدنا ،فقاموا باجمعيـ ،و قبضوا الطريؽ خمفيـ،
فمما وصمنا الى المكاف
فحدثتني نفسي بأف اخوض مع الخائضيف ،واقصد مع القاصديفّ ،
المشار عميو ،و أتينا المقصود اليو ،وجدنا زاوية واسعة االركاف ،عالية البنياف ،ضاوية

بنور الشمعداف ،و فييا حمقة مف الفق ار يركضوف ،كأنيـ الى نصب يوفضوف ،و في
ييتز كأنو برميؿ ،و يرمي بشرر ثقيؿ ،فقمت لمف خمفي سائؿ ،مف ىو ىذا
وسطيـ قشتيؿّ ،
قصى ،فقمت
الشيخ الكامؿ ،فقاؿ لي ىذا شيخ أتى مف المغرب االقصى ،و قد ظير كريـ ّ

ثـ التزيت عند سارية ،في ركنة مف الزواية ،و قد
اهلل يبركنا بممقاه ،و اف يجعمنا في حماهّ ،

ىز وجيال ،اذ بالشيخ طاح مغشيا ،و تبعتو الحمقة
ييزوف ّا
بقوا عمى ذلؾ حينا طويال ،وىـ ّ
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الحس نفيسا ،وبربروا الشيخ بدرباؿ ،وشرع كؿ واحد منيـ مشغوؿ بباؿ ،فمنيـ مف
بانقطاع ّ

يمـ عمامتو عمى أرسو ،ومنيـ مف مسح عرقو مف جبيتو ،و مينيـ مف يصعد الى السما
ّ
فمما شبعوا و رفعت االيػادي،
بأنفاسو ،ثـ انيـ بعد ذلؾ دفعوا الطعاـ ،و اجتمعت االلماـّ ،

منمر،
و ارتفػعت االفػارغ و االڤاديّ ،
فرشوا حوؿ الشيخ المبربر ،حايكا مف صنعة الغرب ّ
ىمموا ّاييا العباد ،ىذا
و قاـ عند راسو أحد كأنو خديمو ،صفة أو تمميذه ،وتحمحؿ و قاؿ ّ
ضيع سعيو ،و ىذا شيخنا
نور سريرتو ،و مف خاب ّ
ظنوّ ،
سوؽ ما لو نفاد ،فمف زّيف ّنيتوّ ،
الكبير ،خميفة السيد األمير ،فمف تعمّؽ بأذيالو ،ناؿ جميع تنجالو ،و مف أراد إصالح

أموره ،فميبادر بما في مكتوبو ،فما أريت االّ مف وقؼ قبالتو ،و أجاب دعوتو ،ثـ انيـ

فمما أريت سوؽ الربح
افرغوا عميو بالفرؽ و المقفوؿ ،حتّى حصؿ ما يعمر عيف المعموؿّ ،
حف قمبي لمزيارة ،عسى اف تكوف لي خيارة،
قد حما ،وانفتحت عمى كؿ مف زار غماّ ،

حر نفيسي ،و لحت بو فالڤارة ،و اخذت فاتحة
فاعمدت الى كيسي ،و جبدت دورو مف ّ
المقدـ ،و
تقدـ ّ
فمما كمّت الزيار مف األ ّوليف الى األخريف ،وختـ المفتح بوال الضالّيفّ ،
منارةّ ،

جمع المسميـ ،و قاؿ بارؾ اهلل فيكـ ،واثبت مساعيكـ فمـ يبؽ مف بعد الفاتحة ،االّ
ثـ اف الغاشي تفيع ،و الماشي تشيع ،بقيت أنا آخر الناس ،ناويا لممبات في
التسريحةّ ،
فمما ما بقي سوى الشيخ و أصحابو ،ىممـ معيـ و رفع عف عمامتو ،فقربت الييـ
الجالسّ ،

بتوسـ االمالي ،إذ ىو عالّمتنا ابف عيسى
الستفيد حكمتيـ ،فصرت احقّؽ النظر في الشيخ ّ
خؼ بالقياـ
فمما نظرني ّ
العوالي ،فعممت اف الميمة ليمة ختؿ و مكر ،و شبكة خدع ونكرّ ،
عمي ،فسمّمت عميو وعظّمت سالمو ،و اجمسني في موضع حذاه،
الي ،وتباشر بالسالـ ّ
ّ

ثـ اني ذنوت الى جانبو ،و خاليػتو في أذنو ،و
وانبسطنا في الحديث ،و حمينا في الحثيثّ ،
ي
بت ُ
قمت لو اف زيارتي في ىذه الميمة ليست بزيارة ،و انما ىي تزميرة ،و يا ليتني لي ّ
ور َ
بد ُ
الي و تبختر و ميمو ،و احم ّر وجيو و
في الدار الكبيرة ،فصخؾ حتّى تقيقو ،و نظر ّ

مني ،الحمد هلل موالنا األميف ،و الشكر لو عمى نعمة
عني ،و اسمع ّ
تنينو ،و قاؿ لؾ ّ
تندمف يا حبيب القمب والعيف ،احسنت ظنؾ
اليقيف ،فالنصر منو و الفتح المبيف ،ال
ّ
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بالمولى المعيف ،فالحاجة تقضى والفواتح مقبميف ،فاحمد اهلل وكف مف الشاكريف ،فقمت لو
يـ اجعمنا مف الميتديف ،و اف يجعمنا مف عباده المؤمنيف ،و بتنا عمى الڤانة ،طوؿ
الم ّ
ثـ خرج ابف عيسى كاليوش ،و قاؿ
الميمةّ ،
فمما انشؽ خيط الفجر ،صمّينا ركعات األجرّ ،
لي يا ابف العربي اتبعني في ىذا الدردوش ،قبؿ اف تفتح عيف المغشوش ،فطمقت عناني

ثـ سألني قايال ما لؾ في االضمار ،ما اتيت تقضي في ىذا
حولو ،وسرت مالصقا كتفوّ ،
السوؽ المعمار ،قمت لو اردت اف اشتري مجدار او كيدار ،فقاؿ اتبعني في ىذه الطريؽ،

و عمى اهلل التوفيؽ ،فانطمقنا الى اف وصمنا فندقا ،و دخمنا الى قرب طبمة مف الخيؿ عتقا،
ثـ اخرج لي
و قاؿ لي خذ ىذا العود ،فإنو ىدوه لي اىؿ الطود ،واني اىبو لؾ عمى االبودّ ،
وشد لي الركاب ،و تمشى معي حتّى
سرجا و عمارة ،و جالال و مشبارة ،فاسرجنا العود ّ
ودعني و انقمب راجعا ،وسافرت وحدي قانعا،
جزنا الباب ،و ختـ لي بدعا االلباب ،و ّ
وىبطت ديؿ السموڤي و انا متأمؿ في حالو و محالو ،فمـ اعمـ أ أذمو لخبث اعمالو و
افعالو ،أـ امدحو لمزيتو و اعطافو.
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