تسمى العروسية
المقامة التاسعة ّ

تتضمف خبر ابف عيسى انو كتب الطمبة رسالة بالواوية في شأف إبنو
ّ
تعرسو.
متعرض أي مربوط في حاؿ ّ

حكى امحمد ابف العربي قاؿ كنت في صبحة خميس عمى العودة ،و صحبت رجال يقاؿ
فمما وصمنا تراب السواحية ،وجدنا بارودىـ يضرب،
لو بالخودة ،و سربا قاصديف الوعدةّ ،
فمما قضيف الطواؼ ،ونػمنػا زيػارة االلطاؼ ،و جدنا جممة مف
و خيوليـ في المشور تمعبّ ،
الطمبا ممموميف ،حوؿ سدرة مجموعيف ،فامتزجنا معيـ لمقيؿ و القاؿ ،و لالختبار و
االستخبار و السواؿ ،فما اف لبثت إذ سمعت اف ابف عيسى ذىب ليزؼ عرسا البنو،
ويستممؾ امراة جديدة في ع ّشو ،فاشتاؽ قمبي النظر مفاكية ىػذا العرس ،و ما يقع مف

دوار اوالد بف عوالي،
فمما
ّ
ّ
الشد و الحرسّ ،
امتص مخ العظـ ،و افترقع الطعاـ ،قصدت ّ
فمما وصمت لمحصيدة ،ممت الى الشريعة ،نزلت
النزؿ ساحة شيخنا ابف عيسى العواليّ ،

عند الطمبا و سألتيـ عف الشيخ المشار اليو ،كيؼ ىو حالو و ما جرى عميو ،فقالوا انو مذ
مما دعاه ،فقمت
ّ
زؼ بعرسو ،لـ يدرج مف ع ّشو ،و قد زعـ اف ابنو نحف ربطناه ونحف باريف ّ
ابعثوا لو احدا يكمّمو الينا ،و ننطروا دعوتو لدينا ،فبعثوا لو طالبا جميال ،فذىب و لـ يمبث
االّ قميال ،واذا بو رجع رجوع المعوية ،و بيده كتاب مرقوـ بالواوية ،ىيئتو ىكذا:

ينج الوالبة رينطُ الوالـ
المورميف رين ُ
ومع ر ُ
"اجى سي الالـ وضرة ر ُ
ؾ الوادقيف ر ُ
ينح ّ
ينص ْ

ينب و وعد رينب اولمو
ينح الجاه سي االـ و وركاتو ر ُ
ينس اجميكـ سي العيف ورومة ر ُ
ر ُ
ينش صيكـ َيفا انكـ ما التا وبطتوا سي ال ار
ينس و وكيت ر ُ
رينعُ واجي سي النوف ومعت ر ُ
ينب جال سي العيف زوكتو ما الجيـ وذا رينيو ما ووشي رينيوا صميح يا ميـ و ليكـ
اوني ر ُ

ينح جوكاف سي الالـ ولتوا لي رينؽ وال رينع اجي سي الالـ و
رينعُ و ما وشي رينيوا َو ْؽ ر ُ

ينؽ اجي سي الالـ و لبتوا رينطُ و صنيف يا ميـ
بيتوا رينح جوكاف سي الالـ وضيتمكـ ر ُ
ينؽ
ينص صاني يا ار ما نودمش ر ُ
وب رين ُح واطركـ ر ُ
ينخ ّ
وممتوا رينعُ اجي سي الالـ ّ
وحة ر ُ
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وندكـ رينع ِاجى سي الالـ ِاوا رينذ اولقتوا رينطُ جمدي سي الواو و جنيف يا ميـ نووؼ
ينز والي رين ُح وننكرب ما الطا مواكـ
ينش جمدي سي الواو مو رينع وروستو رينعُ يوه ر ُ
ر ُ
رينع و نولعوا رينطُ الوانة رين ُ ِ
ينش فواذا
ينش ما نووفكـ ر ُ
ڤ و اجا سي الالـ ما تووفوني ر ُ
ُ

جبو سي ال ار
ينس و وتب رين ُ
ؾ وبد رينع ّ
رينوُ ما ونا رينـ ويو ر ُ
ينب الحكـ ما اليا و الوالـ ر ُ
ويو رينب اجيف سي
ص ْف يا با ويسى رينعُ جطؼ سي الالـ الجاه سي الالـ ْ
الوبيب رينح َ
الميـ".

فمما تطالعنا ىذا العنواف ،وحارت لفيمو االذىاف ،واستعجـ نطقو عمى
قاؿ الراوي ّ
المساف ،وجدناه ِ
نكرة من ّكرة ،وحصمة
محصمة ،و عممنا بالتحقيؽ اف مف ال يفتؿ الحبؿ االّ
ّ
مف حمّو ،و ال مف يرقع الشرؾ مف قطعو ،فقمت لمطمبة أال نذىبوا لو دفعة ،و نستفادوا منو
ىذه النجعة ،فقالوا نعـ ،اتكؿ عمى اهلل و اقدـ ،فسرنا الى اف سمطنا عمى ترعتو ،وعيطنا

عمى عيشتو ،فإذا سمعناه أي ابف عيسى يقوؿ ىذا يوـ الخسراف ،ىذا يوـ االخذ عمى

االماف ،ىذا ما عممت لي يدي ،ن ّحست بيف الكواكب سعدي ،فقمنا اخرج لنا ،وال تضايؽ
فمما
ّ
منا ،فمسنا جيناؾ طامعيف ،وانما أتيناؾ سائميف ،فشير الستار واندفع ،كأنو بردعّ ،

تبسـ ،وقاؿ اف سرحتكـ
وقؼ ّ
قدامنا ،واستبدر كالمنا ،أريناه كأنو حشـ ،ثـ انو طرح أرسو و ّ
عمى عاقبكـ ،فبخسة لمخاطبكـ ،و اف انعمت لدخولكـ ،فخطية لمقالكـ ،فقمنا لو اختر
ّاييما شئت ،و ال تندـ عمى ما فعمت ،فقاؿ لنا ادخموا المكاف ،و اهلل المستعاف ،فدخمنا
يموز
الخيمة متباشريف ،متباسطيف متالعبيف ،و جمس معنا ابف عيسى العوالي ،و ىو ّ

بعينيو كالقرف الغزالي ،فمـ يؾ االّ كطياب ڤرسة ،او اشتداد نسعة ،حتّى كانت الرسالة
سرىا قادح ،و في اثرىا دفع الضيفة
العجمآ ،المبيمة كالميمة الظمما ،معناىا واضح ،و ّ

حصتيف ،واستفدنا منو حكمتيف ،امالء الرسالة
بالشوا ،و المطاعـ الحموا ،فنمنا منو
ّ
انتظاما ،و امتالء البطوف طعاما ،تفسير الرسالة المودوعة

بالواوية:
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بيذه المقامة المرقومة

"الى حضرة المكرميف الصادقيف جمع الطمبة السالـ عميكـ و رحمة اهلل عػميػكػـ و بركاتو

و بعد اعمموا اني سمعت و ش ّكيت فيكـ انتـ ربطتوا ابني عمى زوجتو ،و ىذا ما ىو شي
حبيتوا لو كاف قضيت لكـ الّي
مميح عميكـ و ما ىو شي حؽ لو كاف قمتوا لي عمى الّي ّ
صحة راني ما نقدمش عندكـ االّ إذا اطمقتوا ولدي
حب خاطركـ ّ
طمبتوا و منيف عممتوا لّي ّ

و منيف نشوؼ ولدي مع عروستو َي ْزهَ حالي و ننطرب معكـ و نطمعوا الڤانة و االّ ما
تشوفوني ما نشوفكـ و ىذا ما منا بو الحكـ والسالـ وكتب عبد رّبو الحبيب بف عيسى
لطؼ اهلل بو أميف".
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