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 بسم اهللا الرمحن الرحيم وبه نستعني

 

 المقدمة

 

احلمد هللا الذي أيدنا مبنائح الالالء، وأوردنا موارد اآلالء، ودرأ بعز عزه كتائب الضراء، وفقاً بوطف 
لطفه عيون مقانب الضراء، وحسم حبسام معدلته شواهق الشقاء، وجزم جبسام مقدرته شقاشق للشقاوة 

والشقاء وقمع مبقامع املقانع نواصي األعداء، وقدع مطالع املطامع مع رداء االعتداء، محداً يعلو على نشر 
نشر الكباء، وجيلو صدأ مرآة زعزع التزعزع والنكباء، وصلى اهللا على سيدنا حممد الراقي إىل السماء، 

راء، الذي فتحت به بصائر األغبياء، الواقي غوائل الغماء، املخصوص بليلة االسراء، املوصوف بإنقاذ األس
ورفعت رفعته إىل الذروة العلياء، وتقلقلت القدامه قلل أعناق املراء، وتسلسلت بسالسل اسالمه أعناق 

أعناق االجتراء، وعلى أهله أهل العباء ال األعباء، وعلى آله آل االبتالء ال البالء، وعلى صحبه أوىل 
كفاء إىل الرفاء، وله املنة مبا فاض وغاض من حبور العطاء، ودرور الصفاء يف الوفاء، ورهطه ذوي االن

اخلطاء، وبه نعوذ من إرخاء السفه املرخاء وارخاء خيل املرح يف ال حب الرخاء، وبه نعتصم من مصاحبة 
اجلهالء، وجمانبة احلالحل الفضالء، وإليه أفزع من معاقرة العناء، ومحى محى محة هذه األعناء، وجنعله 

 لرسوب األعضاء يف الغرباء، وجنةً لوثوب احلوباء يف اخلضراء، ونستجري به من أخالف العماء عدةً
واتالف احملنة الصماء، ونستعني به لدحض معاتب اللقاء، ورحض معايب االرتقاء، مستشفني بشافع 

عاء، والقادر على األشقياء ورافع حجج أنبياء األنبياء، واألربعة اخللفاء، والستة احللفاء، إنه مبيد االد
فإنين دخلت ذات يوم خيسى، وأويت وآويت أنيسى فوجدت بيد شبلي األملعي، : اجابة الدعاء، وبعد

املربأ من لبس لباس الدنس والعي، ذي الدراية والتدقيق، واحلذاقة والتحقيق، املشبه بصنوى الشفيق، املميز 
أيب الفتح نصر اهللا كتاب املقامات اليت أنشأها أوحد بني عقيان الرباعة والعقيق، الذي به أباهي اء الدول 

زمانه، وأرشد أوانه، اليت بزغ ببزوغها مشوس األدب، ونبغ ببلوغها غروس األرب، وأمليت عن لسان 
هل لك يف أن تنشئ يل من : أيب زيد السروجي، وأسندت روايتها إىل احلارث بن مهام البصري فقال يل

درارك، مقامات تكون مدداً جليوش اشتغايل، وعدداً لردع ربائث زبد عباب تيارك، ولبد سحاب م
أشغايل، وعداًء مليدان آمايل وغذاًء لنفوس أشبايل، فإن ذلك أشىب يل كي ال أروم غري انتجاع تان 
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أعلم أسعدك اهللا بقبض عروض علمك، ونزه عن : آدابك، وال أعوم بغري آذي فواضل انتدابك قلت له
 وفهمك، أن ذو أشرت إليه وعولت يف سؤالك عليه، مقام خييم عنه األلسن القبض عروض بيت حسك

األريب ومقام يهيم فيه األفطن اللبيب، ورحي حرب متحق أفهام الباهرين، ومسي ومسي يسرب تغرق به 
أذهان املاهرين، فلست ممن يطمع يف ولوج هذي املغاين وصالدم السدم تصادم صدور املعاين، أو يؤمل 

األمال، ويرجى ما يورث بين األمحال، حرارة االحتمال، مع علمك مبا أكابد من سخافة املال، بلوغ هذه 
وكثافة اإلرمال، وتتابع األعمال، وتتايع اإلعمال، فإن ذلك يفتقر إىل رفاهية اخلواطر، وطواعية الضمائر، 

ب ندي النباهة، بسنان افتقار األبدان إىل النفس وحلوذان، إىل الشمس، ومع تيقنك أن احلريري ممن خل
لسانه، وحلب ثدي البداهة ببنان تبيانه، وجذب غرر البالغة بنواصيها، وجدب غرر مفاصل الفصاحة 
ومقاصيها، فأىن يطري مع اجلدل اجلراد، أم كيف جيلي املصلي وقد بزه الي اجلواد، فما أنا ممن ينازل 

  .الطويل: بكاره ويقاوم، وجيتلى إبكاره وينادمشجعان أسجاعه، ويطاول ما زان أوزان اختراعه، ويعتلي 

 وادمن قهجناٍح كلّ بألف  كما أنني لو طرت في العلم إثره

 ادمصي وتُأصادم فيها خيبت  ابةًبنلت من إنشاي إال ص لما

    

ب فحني ما أقلع عن مقاله، وال أطلع طليعة الفكر لسد مسائل سؤاله، بادرت إىل ما أحب، وحنا عنق إر
أربه واشراب وأطلقت عنان االجتهاد، ال عنان اجلياد، واستمطرت عنان الرشاد، ال عنان العهاد، 

وانتجعت من لب حمشو بسحوح احملن، وقلب مقلو من قروح اإلحن، ومهم قصريات من اهلم، وحكم 
 يف ختليد ذكره، بكيات من الغم، مخسني مقامةً ومستها بامسه، وأنشأا برمسه، طلباً لتجويد ذكره، وأرباً

واستخرجت سحائبها العينية ومسيتها املقامات الزينية، فحني اعشوشب براحها، واغلولب إفصاحها، 
جاءت بعون اهللا معذوذبة اللعاب، مصعوعبة الشعاب، غري منثولة اجلعاب، نصفني بصعاب الصعاب، 

التسكني، تشتمل على كل رجب ظاهرة التمكني، باهرة التكوين، ناطقةً بلسان التنوين، غري مضطرة إىل 
من اجلد الطريف، وكل ضرب من اهلزل الظريف، وكل مرصع من النثر املنيف، وكل مصرع من الشعر 
اللطيف، وكل زهو من احملض املليح املليح، وكل حلو من احلمض الصريح الفصيح وأودعتها من لطائف 

شر رمام األرماس، واملرجان املطهر عن األجناس، ونفائس اجلوهر املرته عن ثقب املاس، واجلمان النا
طمث جماورة األمراس ما يفوق غوارب البحور، ويروق درر حنور احلور، وضمنتها من اآليات 

احملكمات، واألخبار املسندات، وعرائس املذاكرات، وغرائس املناظرات، ومن العظات ما يسيل الدموع، 
حك املوتور ومن امللهيات ما يهتك املستور، ومن الزاجرات ما حييل اهلجوع، ومن املضحكات ما يض
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ومن املفاكهات ما يشرح الصدور، ومن املنافثات ما يربئ املصدور، ومن الرسائل ما يستهل السول، 
ومن املسائل ما يفحم املسؤول، ومن البدائع ما يسلب العقول ومن الغرائب ما يطرب العقول، ومن 

سن األمثال، ومعادن السحر احلالل اجللي املنثال، اخللي عن اخلطب اللطيفة، والنخب الوريفة، ومن حما
املثال والتمثال، ومن العبارات احلسنة، واحلكايات املستحسنة، واملقاصد البالغة الرضية، والقواعد السائغة 
الفرضية، واألفانني الصادحة األدبية، والقوانني الواضحة الطبية، ومن النكت الفقهية، واألصول املتداولة 

النحوية، وحليتها باللؤلؤ املنثور، وأخليتها من شطر املعمى للحديث املأثور، ونسبت جمموع ذلك إىل أيب 
نصر املصري، وعزوت روايته إىل القاسم بن جريال الدمشقي، ومل أرصع ا شعراً من غري نظم بديهيت، 

ي الكيس يف الكيس، وما وال نثراً من غري رقم قرحييت، سوى مصراع المرئ القيس، وأبيات للصمة أخ
خاله فأنا فتاح مدن جله وقله وسفاح مزن وبله وطله، فقلت حني طاء طوفاا وطمى، وناء نوء تاا 

  .ومهى، وام مي مينها ومنى، وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى

، وأسأله الدراية لرفع وأنا راج منه حصول مثرة هذه األمنية قبل املنية، وقبول هته اجلنية، حبسن حمامد النية
الوجل واهلداية لدفع خجل العجل، وترادف النصر والصرب يف اال واألوجال، وتضاعف الصدق 
والصدق يف املقال واالقبال، وأن جيعلين ممن قلت هفواته، واقيلت عثراته، ألن عثرات األعوجيات 

االنابة، فال تردها صفراً من معدودات، ونبوات املشرفيات حمصورات، اللهم قد بسطت إىل كرمك يد 
االجابة، واجعلين فيما شحنتها به من املتشرفني ال من املستشرفني، ومن املستهدفني ال من املستقذفني 

واستر حبلمك ما وشيت ضمنها من الزلل، وأفشيت خالهلا من اخللل، لعلمك أن سالمة املسهب نادرة، 
 بادرة، فما نفحتها برند الفصاحة والشيح، إال على سبيل وندامة منادمة الطمع يف ما ال تسمح به القرائح

الترشيح، وما نقحتها للفطن العليم، إال على مهيع التعليم، ومع ذلك فلست أخلو من مسود ال يعانيها، 
أو حسود يستر وجوه معانيها، فيكرع عذب عهاد صافيها، ويقع يف شائع شهاد شافيها، ومل يدر لقصر 

ا، أنه ال يضر اللجج وقوع اجليف فيه، فاهللا أسأل أن يبيح جلوا ملعترف نابه، وإال قوادم قرحيته وخوافيه
يتيح خلوا ملغترف تائه، يتناول يانع مثارها، وحياول جحد بدائع استثمارها، ويظنها موضونة بضروب 

أغراضه االضطراب، ومل يشعر بأا مشحونة بانصباب الصواب، وما أخاله يزيل عارض اعتراضه، لعراض 
وإغراضه، وال يرتل عن صهوة إعصافه، وال يسترتل صيب صفوة انصافه، ولو صريته ندميي، وألبسته 

  : الوافر: أدميي، وجعلته قسيمي

 يمقمن الفهم الس وآفته  وكم من عائٍب قوالً صحيحاً

  المقامة األولى البغدادية
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ثان الشبيبة املشهور، بقفول قحط، شدهت مدةً من الشهور، يف حد: حكى القاسم بن جريال، قال
ومشول شحط، وخمالعة اتفاق، ومراجعة انفاق، تعجز عن كفاح حربه األذمار وتقصر لطول قدم قدم 
حديثه األمسار، فحني حدقت حدق الغلل وغالت، وأحدقت حدائق العلل وعالت، واحقوقفت ظهور 

ة وطالت وتلببت سباع املسغبة امللل ومالت، وظهرت ظهرية امللل وأمالت، وتغلبت غلب املترب
واستطالت، ومشل مزود اجللل وعم، ومسل مرود اخللل وغم، وانكدر كدر الضرر واصعوعب، وانسدر 
سدر البصر واعصوصب، ورفضت أحامس الفحول الذحول، واحتقرت خلوض حبور القحول الوحول، 

مخر ذلك الضر الوخيم، جعلت أطفو بفلك الفكر وأرسب، وأرفو فؤادي القلق وأندب، وأطرب خلمر 
وأعجب ال مالة ألف إلف الوطن بعد التفخيم، إىل أن زهدت يف وطاء القعود، ورغبت يف امتطاء 
القعود، فخرجت أخر يف خالل املنازل، وأجر رداء الداء النازل يثقلين مقود القوداء، خروج املرة 

 نفاق، فقدر يل القدر احملدود، والصدر املوفق السوداء، ألرافق رفيقاً ال يفارقه نفاق، وال يرافقه يوم أرافقه
ادود، قوماً معروقني، بالزاد املستزاد معنقني، يعدل عددهم أبنية األفعال، سوى سدس ضعفي أحرف 

االعتالل، فتوكلت توكل األبدال، وزاملت عدد الزوائد من حروف االبدال، وحني حنت األباعر، 
بلنا نكلف أخفاف العجاف، ماال تطيق من االجياف، حىت واستوت على جودي أكوارها العراعر، أق

واصلت لفراق املعاهد الزوراء، وفاصلت لوصال املعاهد الضراء فقال باتك إحمالنا، والراتك برواتك 
ارحتالنا، هذه دار سالم املؤمنني، فادخلوها بسالم آمنني، مث انه احندر عن راحلته، مرحاً باتشاح حلته، 

 خشباً بنشيط محولته، طرباً باطيط محولته، فنهضنا نودعه بعقد دفع قد ال، وعقد فرحاً مبراح حلته،
صرب قد احنل، وبينما أنا أفض دنان املبادرة وأختفيها، وأنض عروض املناظرة وأصطفيها، إذا صرت إىل 

، رباط، حمشود الرواتب، حمسود املراتب، قد ختري صدق نيته الواقف، وحتري يف حذق بنيته الواقف
فسمعت مطارحةً أعذب من األري املذاب، وأطيب من لثم ثنايا الثغور العذاب، فتأملت شيمه وملت، 

وحاولت رشف مشوله ومثلت، فإذا به شيخ قد رثت بزته، واجتثت عزته، وأنأطرت ألته، واشتهرت آلته، 
ةً ويهذبه، وبني يديه غالم حسن الطالوة، كالشمس يف الطفاوة، يرشحه تارةً ويؤدبه، ويورحه مر

فحجبت بشحذ تلك الرقاق، عن مرافقة االرتفاق، واحتجنت مبحجن االستراق، ما قبلين يف قالب 
االسترقاق وملا متم طرف أطرابه البهيج، ومننم نثر ثناء إطرائه األريج، واحتنكت من حبب حمادثته، ما 

ء حمالفته، قلت له، بعد ركود انشبين يف حبالة مناوحته واختلبت من ملح مالحفته ما محلين على استهدا
إين ألحب أن تتخذين : هوائه، ورقود قرود أهوائه، وصفة متييز فضيلته، وعرفة حقيقة امسه وفصيلته

حلضرة حماضرتك خدينا، وخلضرة مقارضتك قرينا، ولبحار إعسارك ميناً، ولتقصار عنق اعصارك جوهراً 
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له، وأملت من وفضة املفاوضة ما مل أكن أمسح بنثله، تاهللا لقد سألت ما مل أك أرشح مبث: مثينا، فقال يل
وإين ألرى وجهك مليحاً، ال يليق به احلرمان، وجيهك قبيحاً، ال يستملحه االنسان، فأين شعب رزاحك 

مع انتزاحك، وأين شعب مراحك مع اقتراحك، فمن صوب صدقك أس كوبا، أسقك بكأس املكاسرة 
  لبسيط ا: أسكوبا، فقلت مستمطراً سحاً سكوبا

 يبرح الدمع من عيني سكوبا لم  واري فمذ فارقت ربوتها دمشق

  لفظاً ومعنى وعندي حزن يعقوبا  يوسف في الحسن إذ خلقت كأنّها

    

وجعل يروح باحلسن املالمح، على متثال السماك الرامح، إىل أن حضرت معهما الوجار، وشكرت 
اب، وال امتطينا مطا أكمة احملادثة واحلقاب، حىت اجلدب الذي هجم وجار، مث مل متض مدة من األحق

أنا : قد عزمت على أن أشاورك يف أمر وشر البشر من إذا شاورته غر، وإن عاشرته عر فقلت له: قال يل
ذو طوية صادقة، وروية مصادقة، فخري رهطك من سرت برياحه، وشرت بنجاحه، ونصرت بصالحه، 

من أهل وليده بعينيه، قبل أن يهال صعيده عليه، ورفل عديده اعلم أن اللبيب : وبصرت باصالحه، فقال
حوليه، قبل وصول نصول املنية إليه، واين ألشتار من شهد رأيك فيه مشورةً، تبقى صحف أسجاهلا على 

تاهللا إن هذا لرأي ارادة خمضل اخلمائل، وصارم عاتق سعادة مغدودن : مر الشهور منشورةً، فقلت له
ول ساعد، وأفضل مساعد، وأطوع باد وبالد، وأنفع من طارف وتالد، مث إين وثبت اخلمائل، وأنا لك أط

ملا أراده، وأطلعت يف مساء املساعدة أرآده، وحضرنا الليل لنصف سبع، وعقدنا العقدة على تسعة أجذار 
سبعة وتسع، مشفوعةً من األطباق، بعدد حروف األطباق، وملا زفت العروس، وزفت أزاهري املزاهر 

غروس، وخلت الدار من النظار، خلو املفضال من النضار، وربط ريط الدويرة، واخنرط بفرخه وال
الفويرة، فأقبلت بعدما كمل وطره، ومحل حق احليل وقطره أقوف أثره، وأذم خمربه، إىل أن ألفيته خادراً 

فكهر وجهه وكر، أف لفعلتك الذميمة، وتف أللفتك املليمة، : حبديقة، متدفقة اجلداول وريقة، فقلت له
أراك تسرع اسراع السحابة املطلة، وحتنق حنق احلية املغلة، وتنغض رأس : وعقد ناصيته وازبأر، وقال يل

غيك اخلصر، وتعرض عن تدبر قصة موسى مع اخلضر، فلسنا بك من السارقني، وال لسبابك من 
تظنيت أن ابين ربق السرق الوادقني، وال لك باملرافقني املنافقني، ولئن جتنيت وسللت ظىب ظلمك و

وسرق، وترمق املرق ومرق، فأعرفه ال يعرف االفساد، وال يتسنم الفساد، ومن أراد الفساد فساد، وأما 
اعلم أا منذ حلت بداري، ورأيتها : اآلن فأنا أنبئك بسبب سرقه، وتضرجه بنجيع األشر وشرقه، مث قال

ء، فضربت زمام تعززها للزلة الزالء، مث دار ابين على ال تدري وال تداري، الح من تغطرسها خمائل اخليال
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خضاضها دوران املنجنون، لعلمك أن الشباب شعبة من اجلنون، رغبةً أن حيج عرفة معرفة عقلها ويعود، 
ويعج برمى مجار جهازها وجيود، وملا وردت هذا القليب، وأردت يف متجر الندامة التقليب، بادرت ألبل 

اتيك عليت، فشغلت لوجود االلتياح، وعدم االرتياح، باملاء القراح، عن حلي غليت، وأبل من مرض ه
األحراح، فهبط فيه مذ هبطت، وسقط يف يدي ريثما سقطت، فكنت كمن حفظ الفرث وأفسد 

احلرث، واعتاض عن السمني الغث، واملالب الشت، وأنا أيد اهللا قواعد قدرك، وال دخلت اجلوازم فعل 
 أطيق الرتول يف املسد، وطفلي يف الطمطام، كالسيف الكهام، ومىت نازل أمرك ضعيف اجللد، وال

شوازب حبابه، نزلت زالزل النوازل بأحبابه، وأما أنت فقد زادك اهللا يف اخللق بسطةً، فال تبايل ان 
فرفضت إيايب، ولظت ثيايب، وخلعت نعلي، وقذعت فعله اللي مث اخنرطت يف : غططت يف املاء غطةً، قال

هذا من عمل الشيطان، وعند جماوزة الظلماء وجماورة يهماء املاء، طأطأ رأسه إيل، مث : ان، وقلتاألشط
امحد اهللا إذ ألقاك يف هذا املضيق، أسوةً بيوسف الصديق، فعمم هامتك ذا الرشا، فما : سلم علي، وقال

خةً حللها البكاء، أنت بأول من ارتشى، وهذا ما رمته من الرشى، على تزويج ذلك الرشا، فصرخت صر
واحنل هلا شناق املشقة والوكاء، فسمع انسان صراخي، بعد طول التراخي، فأنقذين بيديه، ورمقين 

بأسوديه وأنا كآدم ذو بأس بال لباس، كأنين ممسوس من اجلنة، فطفقت أخصف علي من ورق اجلنة، مث 
 التراب، وضربين بقواضب التفت غب اليسار، وكسر ميني امليمنة واليسار، فألقيت قد كتب على

: اإلضراب، بعد أن كدر عيشاً صافياً، وضيع خالً مصافيا، واستصحب قلباً جافيا، وأظهر ما كان خافيا

  الطويل 

 يااقالتزويج ما دمت ب وعدعن  ياافريان ح عتفنّن بحمد اهللا

 ذائياى حمدى األيام قمص لدى  تساءني ما ساء خيمك خيم فإن

 ذائياتق الحخالق مخلول إلى  ويجني سوء ظنّي وأنضوإني أل

 ذائياي حإمام الخمس من مقيماً  اًتان قإن صلّيت هللا وأجعل

  إلى جبهة الجوزاء خوف ابتزازيا  يزتوُأمسي واسمي بعد بزك ب

    

  فكم صاحٍب أصلى الصديق المصاليا  ٍباحى ود صتركنن يوماً إل فال

 من أٍخ أمسى من المكر كاسيا وكم  ارياًر عٍد أضحى من العمبع وكم
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فوقفت على األبيات، وانصرفت إىل األبيات، وأنا ذو وبال ذميم وبال دميم، أافت افت سقيم : قال
غري مستقيم، كأنين غالم فارق اللبان، وحسام طلق اجلربان، ومل أزل منذ بانً، وأبان ما أرىب على أبان، 

  .د وآن، واصلولب والن، ألعنه إىل اآلنبعدما بع

  المقامة الثانية الطوسية

رميت عن كِبِد قوس القضاِء، اجلزيِل األنضاء، الوارِف املتاعب، الوافِر : حدثَ القاسم بن جريال، قال
بطليموس باِحلكم وحكيت ،الناموس تحواطّر احلظ املوطُوس س، وقد طرحتاملعاتب، إيل مدينة طُو ،

وأنا إذ ذاك طاعم وكاسي، سارح ما بني سيىن ِرياسي وكاسي، ال أحرنُ لضيِق قيض يوارى، وال أحذر 
 حِدثارا، ودارةَ القمر، دياراً، واملَر حباً اختذوا األدبا ص ِخذْتض أوارى الواري، فتازدحام ضيف في

ِة العنِة، ومواصلِة األعنِة، ومقاطعِة مظنِة الِظنة، ومتابعة  مع مفارق-ِحواراً، وزبد املزايا مزارا، غري أنهم 
 بعد التجلِّي، والتملِّي بذلك - أَقْحل من األسنِة، وأفلَس من رواجِب األجنِة، فوجدتهم -منة املئنِة 

  الطويل : التحلِّي

  ِلصخوراً بال موِر صقوراً بال شَكْ  ىبال غَور، بدوراً بال دج بحوراً

 ِلل رجبالجهِل نعٌل ب وغيرهم  اًفي الفضل رأس بال ِغط مثالُهم

فبينما حنن ندأَب لتحصيل الشارع، ونطلب صفي املَشارع، وحنمد جودةَ الطالع، بني هاتيك املَطالع، إذ 
مزوخ ،ِر أديبراعبِه كلُّ ع فيِه كلُّ مناظر أريب، وبرع فاِنه كلُّ بارع لبيٍب، اجتزنا بناد اجتمعِعر دوع 

وجزم وضني أضغانه كلُّ مقارع مهيٍب، ففاق كلَّ مربع خصيب، وشاق كل مرتع رحيٍب، فاخنرطنا يف 
نصاِحهم، وغبطنا غرائب ِفصاِحهم، فلحظَ أكليلُهم زاللَ ورِدنا، وأخذَ يستنِشق ماَء ورِدنا، وملّا دار 

 وطار لعقاِب الزبِد يعقوب احلزِن الناظر، وأمعنوا من ِثماِر عوِدنا، وأذعنوا ِلزماجر كوب الفَضِل املاضر،
رعوِدنا، أقبلَ يصولُ صاِفن املذاكراِت، وجيولُ جارح اجلَدِل يف محائم احملاضراِت، وتطِْمس احملادثةُ عيونَ 

رِن تلك القروم نظم املنثور ونثر املنظوم فكلٌّ إىل ذاك املَالِل وتخرس املباحثة ألسنة الكالِل، إىل أن قِرن بق
 الكُرماِء، رجلٌ أنفق ج مبروج هاتيكراملالَ واملآلَ، وكانَ قد وجلَ يف سلوِك تيك الكُرباِء، وم آل، ورفض

 علمه ريف كل حبٍث وطيساً، وصي رعوس ،هلتحصيِل النكت عمر قومز هركَِت غمعِن البشِر أنيسا، يف الن
 م فلجراياٍت ِهم غاياٍت قد انفَذّ، وجالب صاحب ،رِه فقد فقَدجر هجه بوح ،قَدو ب فَهمه وقَدوش

يا أخوة الِفطَِن، وصفوة الزمِن، هل مسعتم مبنظوم سِبكَت حروفُه فعاد منثوراً مفهوما، أو : ا وبذِّ، فقال
    ر يف منثوٍر أخذَ بكمالِه فصا
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 لْبمبتكٍَر، وس لْب املعاين غريروض منظوما، ظَعوناً بالسيادة، مصوناً عن النقص والزيادِة، فإنَّ سالع
ال ومن طرق باالَ إفضاِله األواد ونطق بشكره لسانُ األزمنِة حني سواه : احلروِف شديد غري حمتقَر، فقلنا

ور لكفاح حروبِه الفصحاُء، ومل يسمع مبثلِه منذ كسا أدم آدم الورق، فإنَّ ذلك مما تثُور به الربحاء، وتب
 زِمكر من هذا األسلوِب، أو غمام عاِر داجلر رام علمكفهل يف ع ،ِرقودعا الفضالَء ألبواِب الغباوِة الو

لالئح، وندمي خفوق الِفكَِر الفائح ال ولكن نشيم بروق القراِئح هلذا ا: الدراِر در من ذلك الشؤبوِب، فقال
فرفلنا لذلك اإلشعاِر، يف فَدافد : هلذا السيِل السائح، فمن ابتدع منه شيئاً، جعلنا له من أموالنا فيئاً، قال

الترسل واألشعار، وأرقلنا بذلك اإلسعار، ملعرفِة ارتفاع القيم واألسعاِر، فعدنا من حتِت ذياك الغباِر، 
ِة االختباِر، وقد قادنا أقرادنا وأبادنا اجتهادنا، وانكشف ذلك الضباب، وانكشف ذلك الضباب، ومكابد

واعترفنا مبعاجلة عوم عسري، مذ اغترفنا مبتح كَف كُوع كسٍري، وإذا بشيخ قَد ض من طُرِة الطّراف، 
، وانتشر من ثَمر قوته ما صنف وانعطف متضائلَ األطراِف قد احدودب ومالَ، وسئم، ِسربالَه األمسالَ

من بطَر ضته ما تثقف، فلما حاذى السماط، وخلع نعله األمساطَ، دب دبيب حامل، وحيا حتية خامٍل، 
يا هجانَ اِهلجاِن، ورجانَ الرجاِن، وجمانَ اجلمان : وقدم اعتذار فاضٍل، وتقدم تقدم ناضل مناضِل، وقال

زمىن الزمان، أعلمكم أنني وجلت ناديكم، وكنت ذه الساحة ساديكم، فربضت بأطراِف وأساةَ 
الذَّالذِل عند مطاِف األراذِل، خاطباً حبائب فوائدكم، ال طالباً خبائب مواِئدكم، ولعلمي بأنَّ عيصكم 

زعيمكم باالقتراح، إالّ كمن أفضلُ األعياص، دخلت عليكم دخول امليم الزائدِة على الِدالص، ومل أر 
يبغي اجتماع النار والراح، أو كمن يستجدي العداء من الغربان، ويستهدي الغذاَء من الغرثاِن وقد كنت 

حني خبت سيولُ أذهانكم، وكَبت خيولُ ِرهاِنكم، ونبت سيوف أفهاِمكم، وربت زيوف اهتماِمكم، 
يف أذى احتياِلكم، فلما متزقت أهباؤكم، وتدفَّقت أعباؤكم، ضت أغضى على قذى احتماِلكم، وأمضى 

ِهميت وض السوذنيِق لعجِزكم عن ركوب نيِق ظَهر ذلك الفنيق، وقد حتتم التقدم هلذا احلال، حتتم تقَدم 
ح سيب حرفيت ال عسيب ِحرفيت، وقشيب حلّيت، ال قشيبعلى احلاِل فانظروا إىل ع لّيت، ماال يتصرف

وصميم خلَّيت ال رميم ِخلَّيت، فمن قنع مبالحِة ِغمِد عضبه، فاته الظَّفَر يوم حلوِل حربه، وإياكم 
واالحتقار، فإنه يورثُ البوار، فلما قَد ما قدم من كالمه، وجد ما جد من جموم مجامه جثا من وسِطنا 

ا صاحب الصدف اململوِء بالصلَِف، وكاسب الشرف ي: أوسطنا وأنشطنا للطلب وأضبطنا، وقال له
العاري عن الترِف، إنْ أتيت مما ارتويت مبا حكيت، كان لك منا ما أوعيت ملا وعيت، وإن أبيت عما 
عنيت إذ ادعيت، ساءك خسر ما اشتريت مبا شريت، وضر ما أفديت مذ افتريت، وإن ِشئت خولناك 

 أفراِسنا، وهو أشرف قَبوال، وأمتن سوالً، وأحسن هدى ونسوالً، ولآلخرة خري لك أمجلَ لباسنا، وأكمل
اعلم أنين تصفحت أمس كتاب احلماسِة، العايل على العقياِن يف النفاسِة، فأطربين : من األوىل، مث قال له
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جالَ، وتقلقلَ ملقانِب االنتقاِل منه قَولُ الصمِة الكئيب، الوارد يف أوِل باب النسيب، إذ جتللَ جواد ااِل ف
  : الطويل: فقالَ

 امن ريا وشَعباكما مع مزارك  دتْاعإلى ريا ونفسك ب حننتَ

  وتجزع إلى داعي الصبابِة أسمعا  اًحسن أن تأتي األمر طائع فما

 اا أن يودعدننلنجد ع وقلَّ  ىودعا نجدا ومن حلَّ بالِحم قفا

 اوحالَتْ بناتُ الشوِق يحنن نزع  اتُ الِبشر أعرض دونَنرأي ولما

 من اإلصغاِء ليتاً وأخدعا وِجعتُ  يننحو الحي حتى وجدت تلفت

 االجهل بعد الِحلْم أسبلتا مع عن  اعيني اليمنى فلما زجرتُه بكتْ

 اعلى كبدي من خشيٍة أن تقطّع  ينثم أنوأذكر أيام الِحمى ث

    

 ولكن خَلِّ عينيك تدمعا عليك  وليستْ عشياتُ الحمى برواجع

تاِهللا : فقد اخترت أن حتصر حروف هذه القصيدِة السديدِة، يف رسالة تدلُّ على املقاطعة الشديدِة، فقال له
ام، مث إنه لقد رمت احلبب من سحوح، واخلَبب من سبوح، واالنسجام من الغمام، واإلقدام من املقد

أطرق الستدعاِء أبكارِه، واستهداِء حتَِف ابتكاره، والعيونُ حميطةٌ به إحاطةَ النطاِق باخلَصر، والِعتاِق 
اكتبوا ما تسمعون، وامسوا ما تسمعون، : باحلَصر، ِفلما حرر ما صنع، وجرز أذيال ما اخترع، قال

 أدب احلُالحل العلي، النامي الرضي، أجمد عرف: وستذكرون وتشكرون، وها هي ما أملي وتسطرون
اللّه رأيه وسرمد، وبرع باع عزميتك وأيد وعن عن معانِك ِعنانَ اإلحن وشرد، ساٍم على طيِب املَالب 

ح بعد ازديار الذكي بل األناب األرج التنكيت، وآليةُ أنيِق خطابِك اجلين أحسن ِمن الدر السين، فَلم س
 الِء، وأحقةُ ونزم ما جنع أنَّ خري حتقُِّقك عم ،انتجاع مناشداتك ك، ِغبدِء صِعب دنز واشتد ،منادماتك

ما توج تاج صفاٍء آلُ إخاِء، فعييت عن عنِن حنني وحيت، وشيع شياح تتعتع عانيت وما جنيت، ولو 
فلما رصف ما رصف يف : ويت، لثويت ِمن أعباِء العناِء فيما ثويت، قال الراويحويت من العياء ما ح

 القَوم مألكتِه، طَِفق غرائب تزجفكريه، ون سحائب تجزمن معاتبته، ون ما وصف مكاتبته، ووصف
ا عدم حيصونَ حروف كلماما، ويستقصون يف فحص حمكماما، فحني استحِسن التساوي، وتيقَّنو

إنَّ هذا لبديع : مساجله واملُساوي، أنغضوا رؤوسهم من العجِب، واضطرب ِطرافُهم من الطَرب، وقالوا
حسن، وبديغُ تيقٍُّظ ال يسامر إنسانه وسن، وال خيامر يفن افتنانِه أفن، فهل تقِدر على أن تعيدها أبياتاً، 

يف الروى والوزِن، منيةً ملصادمِة الشامخ والرزن، جليةً يف اإلذاعِة وجتعلها لكماِل حروفها ِكفاتاً سنيةً 
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واحلَزِن، خليةً من اخللل يف السهولِة واحلَزن، أتيةً يف اإلقامة والظَعِن، أبيةً عند طعِن ذابل الطعِن، فإنه 
 واملقبوض، أصعب وأصلف، وأعذب وألطف، إذ النظم حال حبلى العروض، والنثر خاِل من املخبوِن

وامين اهللا عندي صرام خلالل خاللك، وضرام إلضرام سيال سؤالك، وانسكاب النبساط : فقال له
راحك، وشهاب إلحراق شياطني اقتراحك فإن راقكم فاحفظوه وحفَّظوه، واحتفظوا به وال تحِفظُوه، 

  الطويل : وها هو فامسعوه وعوه، وإن أبيتموه فدعوه ودعوه

في الجزع واسمعاأنيخا يمين دكا م بكاء   الحي الطود عيدعصياد 

 ايعالعي لما انهّل حين تش عن  ادثَى وحنيماه الونثّ وإنّا

 اعأطال الخلو مني التوج أنين  انينتنسني حين ارتحلنا وب ولم

 اعأتلعلى تّل من الكور  جنان  اهفبقد قيد رمح وخَلْ فجاءتْ

 اعنَّكلكالً حاكى لُجيناً مم بنا  رزتْفشَقّت شَعاعا عن شُعاع وأب

 اعبذي ترف حاز المالحة أجم  تْبراح عن براخ وكلَّم ونصت

 امن النرجس الوسمي ورداً تمتّع  تْوعضت بدر عندما غب أن سقَ

 اعتُعد منِّي تتأباد الِكب حميم  يزنإلى التشييع كَدا وع وجئتُ

    

 ،عقائلَ انتقادنا وساد وأستاد ،نا وفادأمساع بتنبيهاتِه اللطاِف، وأفاد طاف، وأطرففلما شرف بإشاراتِه الن
أُفرغ لديِه من الوالِء أصفاه، وأحِضر إليه من اِحلباِء أضفاه واعتربت حروفهما اعتبار إتقان، فكانتا 

إنك ومستحق التبجيِل والتمجيِد، : حرف وال زاد، وال أخطأ املراد، فقالوا لهكفرسي رهان، ما نقص 
 -لكاألنفحِة يف التحليل والتجميد، فحني حقّق إقباهلم عليه، وحتقَّق انثيالُهم لنصاعِة صناعتيه، قال هلم 

لعوا اخلز، يا مطارف اهلوف وصياصي امللهوِف، اخ: - وقد تأثّفوه واستوكفوه، وفاض بالدرِر فوه 
واترعوا البز، وارفعوا العز والبز فمن عز بز فأحضروا حلكمِه اِملحضري، واستحضروا له النضري، وشكروا 
 كالً بإهابِه والتهابه، وانثىن يستصحب ائه، وغادرإىل إ ليشتار فبادر وجاءوا إليه مبا أشار ،لفظَه املشتار

األحق وامتطى الطِّرف ،وانتهز الفرصةَ بسكِر مواٍت، وأحرز من العسجِد جذر تسع مئاٍت، قال احلق 
وكنت حني كفت خروق أطمارِه، وانكفَت إىل شموس الس وأقماره، أمعن : القاسم بن جريال

ملعرفتِه، ألعرف نكرةَ نكرِه من معرفتِه، إىل أن ظهرت ظواهر ألفاِظه، واستظهرت جواهر استيقاظِه 
لمت أنه أبو املصري، غواُص الآللئ، وقناص أبناء الليايل، فهممت عند ذلك مبجازاته، واسترجاع فع

إجازاته، ألرحض عين الونيم، وأنتهب النهد والنيم وأدرك منه الثأر املُنيم، بيد أين كرهت انطفاَء ضوِء 
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وعفْت انتشار فواحشه يف األحشاء، وادكَرت ما ورد يف قمِر قدرِه، واالنكفاَء السترداِد ما وقع يف قدره، 
 ح بوشاح النجاح، وترنح ترنحه، وتوشتلَ حلواصل بيصوييته وحإفشاء الفحشاء، وملَا حصلَ على ز

اجلحفل اجلحجاح ملْت إىل إيثاره، وتتبع آثاره، وجعلت أحنُوه كاللص احملصور، والصلِّ املصحور بعد أنْ 
هوي الصقور، بني القصور، وصافحت أكف حلَاظنا يد ققائه املمدود املقصور، فحني قَرب من هوى 

عرينه، وكاد ينقلب إىل قرينه، نظَر إىل نظر الصيد، أو املوايل بالغصب إىل العبيِد، وأقبل يتمزع من احلَرِد، 
يب أيب وثاب إيل فقلت له أقسم مبن ويتوقع فري إفساد ذلك الربد، وجعل يتعامس علي، ويثب ويث

خصك خبصال القليب إنك لصاحب يوم القليب، فقهقه الرجتال قوافيه، وعجاج سوافيه، واختصرت 
يا بن جريال، ال تقنط لدفع ما هر، ولو امسهر، وال تسخط لشرب ما أمر، : على تالفيه ملا تالفيه فقال يل

انتصف من اعترف مبا اقترف، : حلميم احلميم، فقلت لهوقد مر، فأعرفك السليم السليم، الشارب بيد ا
عفا اهللا عما سلف، فأغمد لصحفي النصال، وضارع القصال، وقصد االنفصال، ومال جلذم الصخب 

  البسيط : وصال، وأنشد بعدما سكنت ألوية بطشه وعصائبه، وبركت ركائب طيشه وجنائبه

 هائبجعالزمان جزيالت  أن  اًواحفظ وصية من أوصاك معترف

 هبفربما عاد في الموهوب واه  معن نيت مال تفرحن بما أوت

 هبانالصبور عزيز عز ج إن  هوازلإذا نزلت كرهاً ن واصبر

 هبر راكحعثار فإن ال يوماً  واركب مع العفو طرفاً ال يعارضه

ِرع والبسدم الحجى والِحلْم عاً تجوُل على ال  اًثيابليا مساحِدرعهب 

 هارببعدك كي تَصفُو مش وخَلِّ  إِمن الورد ما يكفيك من ظم وخُذْ

 هاذبِحجاك بال شَوق يج واترك  إذا كنتَ في األقوام مطّرحاً وارحْل

عن باب الل وعد كبما ترضاه ح يدنو  امئيم فنفس باجإليكه 

 هبجر جازمه، واعتل ناصانْ ال  عدوك ال تنصب مصادره واخفض

فلما فَرغَ من مفيدته املُزهرِة، وخريدته اخليرة املبهرة، قبض يدي قبض الباِز ومتلّق متلّق اخلازباِز، مثَ : قال
إنه اعتذر لفراقي، وابتدر إىل عناقي وأمطر حي شؤونِه، وأظهر خيب شجونِه، بعد أن متلملَ متلملَ احلَبر، 

  .لَ تذللَ اجلَبِر، ومسخ صورةَ الغدِر، ونسخ سورةْْ الغضِب، من مصحِف الصدِروتذلَّ

  المقامة الثالثة الالذقية
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نويت مفارقةَ الالذقيِة واألقراِن املُماِذقيِة، لغلبة غلباء، وسنٍة شهباَء، ما ملعت : أخرب القاسم بن جريال، قال
ِصبيِة، هلا بروق، وال ملعت افِت اجلماعاِت صاحباعاِت، وا يف تلك روق، وكنتوال ب ا القح 

 باِب العياِب، وامرحِلع باِب وأرمحب السبعن س من لَبِب اللُباِب، وأبرح بيٍة، أربحوٍة وصبص ومصاحب
فحني ،فُوه، وأنا مشفوه املشارب مشفوهيل ت ِرفيف ثياِب الثواِب، ما ع دخان خضرائها، وأجنم ِجنم 

دخانُ غربائها، واجنزم نسلُ نسائها، واجنرم النسلُ بأرجائها، وصهر حرور يوِحها، وهصر بفودي اإلفادة 
ماء طوفان نوِحها، منحتها مر الطالِق، ونفحتها بانطالق املطالق، واحتلست مطية فامحة األطماِر، 

لنفاِر، عادلةً عن العثار، مربأة من البرى، مفدأة يف السرى، ال يناهزها متزامحة االختمار، مائلة عن ا
 الشارِب لنشوة اإلطراب فأبرز الرايس فْنِة االضطراِب، زلشد ِفنزت ،ها احلزاميزومح جزاإلرزام، وال ي

اركبوا فيها، باسم : ا، وقالشرعاً كان أنشأها، وأحكم إتقاا وأنساها، وأصبح مصافح جمراها ومرساه
اِهللا مجراها ومرساها فلم تزل تنازل فوارس األهواِل، وتغازلُ عوائس األوهال، وجتانب جحافلَ اإلجباِل 

وهي جتري م يف موج كاجلباِل، حىت شِربنا كؤوس السعادِة الِكسرويِة، بأكِف معامل اإلسكندرية 
لقيِظ كاملفتون، فأقبلت أتقلقلُ ملفارقِة الرفاِق، ومرافقِة الِفراق، إىل أن فوجلتها وأنا من امليِد كانوِن، وا

وقفت باجلامع ذي السوائر، وقفةَ احلروِن احلائر، فألفيت ِغلمةً واكفةَ الشؤوِن، ونسوةً منشورةَ القُروِن، 
ما : ِل التحرق ناقٍفوعتاقاً مقلوبة السروج، ونياقاً مكبوبة احلُدوج فقلت ملنحٍب واقٍف، ومكتئب حلنظ

خرقِه . هذا الفَري الفظيع الواقع، والشري الشنيع الناقع، الذي ميطت له الرباقع، وعجز عن إصالح
إنه قد درج صاحب ِديواِن الوزارِة، املشهور حبسِن اإلشارِة، ذو الضيِف والِقراع، والسيِف : الراقع؟ فقال

تاِهللا ال أزالُ أو أذوق بعد حور حماوراته، مر مرار : ان، واِجللَِّة واجلفاِن، فقلتوالرياع، واخللِّة واخلو
 ي ولَجتهرقلةٌ عن الزلل واحلوب، مث إناجلنائز م باعالِعظِة مصقلة للقلوب، وات مواراته، فإنَّ استماع

 من الغاشيِة واملاشية وبني تيك اِحلزق، وعلوت بعري الِعبر، وحدجته فوجدته مغموراً من الغاشيِة، مسجوراً
وهاتيك اِخلرق، وعاظ تلبوا للعصبصب الشديِد، وترتبوا ترتيب أمساِء التأكيد، فابتدر واعظٌ أفصح من 
 ِعفاص ذلك لقبض عقاص تلك اِخلالص، وفض ال، فدنوتباالرجتال يف ذلك ا أرجحاملقاِل، و قُس

ابن آدم إالم تعوم يف حباِر : ما رعيته باالختصاص ووعيته من خصاص اِخلصاصاإلخالص، فكان ِم
 ِظرنلواِتك، وتكرع من فراِت اآلمث، والَ تركع لردع زفراِت املآمث، وتلقطِف مثاِر خ وتقوم ،هفواِتك

خلسيس آماِلك، ومتنع من إصالح حاِلك، وال تنِظر سواد ذنِبك احلاِلك، وحتكي نفيس ماِلك، وال تبكي 
فضوِل غَمِرك، وال يطمع يف أفوِل ِغمِرك، وتركب وتصيد، ويلثم لك الوصيد، وجيىب بك احلَصيد، وقد 

انقرض آباؤك الصيد، فال يردعك الواعظ، وال ختدعك املواعظ، وال يرفعك فعلُ مليحٍة فتغنم، وال 
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 خيِفضك خاِفض فضيحٍة فتندم، وال جيزمك جازم قبيحٍة فتسلم، ويك أما ينصبك متييز قرحيٍة فتعلم وال
تفزع من ركاب حيِنك، وجتزع من ارتكاِب ميِنك وتقلع شجراِت شيِنك، وتقلع عن شهواِت عينك، 

يك، ويقطِّع صدور غوانيك، تاِهللا إنَّ املوت ليشذِّب مواد سعيك، ويقرب نواد نعيك، ويبلقع خدور مغان
    ويقلِّم قدود أعوانك، 

 رإذا استعب ،كخمزون كأو ينفع ،إذا آنَ منونك كحصون كأختال أن متنع ،إخوانك ويكلّم خدود
حمزونك، أو يرمحك آلُك، إذا حان سؤالُك، أو تعصمك أقيالُك، إذا أدبر إقبالُك، أو ينصرك سورك، إذا 

ختِطف ميسورك أو تسترك ستورك، إذا انكشف مستورك، أم حتِسب أن سيسعدك أوداؤك، إذا فُِقد ا
دواؤك، أو يعضدك عبداؤك إذا أعضلَ داؤك، أو جتربك وعودك وعودك إذا احنسم وجودك وجودك، أو 

ت عن منهج احلق جانح، أم يذكرك وصفاؤك وصفاؤك، إذا انقطح وسناؤك وسناؤك، فأنى تفوز وأن
 حوتفر ،لّخٍل من هباِتك حوال ترش ،خبلٍّ من هناِتك ا سانح، تطفح لك مفازةَ فوز ما سنح جتوز كيف
بربيع ظابك وال تترح خلريِف انقضاِبك، ففي غٍد تلدم بكف مساورة ترابك، وتسدم لسورِة مسامرة ما 

 مبخازي خالئك، وجتلو بدائع البدع ملُختالِة أخالئك، وأنتم أيها الغافلون بلباس ترابك، فحتام ختلِو
الدنس رافلونَ، فسوق الفُسوِق تفتحون، وسوق الفَسوِق ترحبون، ومنهاج الكسِل تطُون، وأثباج املَلَِل 

أما تشبعون، وإىل األجداِث ما متتطون، وقَعود القُعوِد تركبون، وجمود اجلموِد تصحبونَ، فآلَ االحتراِث 
تشبعون، أفال ِمن املوِت جتزعونَ؟ وال خلبِب خيولِه تخشعون، فعن قريب تزار ليوثُ الوجل فتجأرونَ 

تمطَرون، وتطلع شموس املكاشفِة فتأفلونَ، وتطفو سفني احملاسبِة فترسبون، : ومتطر غيوثُ اإلغاثة، فال
فتربقون وترشق قُذَذُ املناقشِة فتصعقُون، أتظنون أنكم تسلمِونَ، إذ تسلَمون أم ويربق برق املوافقِة 

تطمعون أنكم تمهلونَ حني تهملون، أو يرقأ دم الندم يوم لعون، أو يدرأ احلُطمة احلُطام الذي جتمعون 
: مصاِبه بعد نص ِليته وانتصاِبهأفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون مث إنه أنشد أهلَ 

  : الكامل

 ِهلما أوالك من أوصاب واصبر  هتحزنَن مدى الزمان وصاب ال

رعالجم وتد هإنَّيَل فالصبر  عن ِدررب سِهى با أوصتقد 

 هسكران فاجيء حربه أو صاِب  هلهجأن الزمان ل وتيقنن

ن واعلم ِحمام ِسفبأنوارد الجني أو صاِبه  ك شرِبكفي شهد م  

فلما سد أدعيةَ عظاته، وشد أوعية مبكياِته، أحتف بِة مجيلة، وأسعف جببة جليلية، فَجعل : قال الراوي
 أخذَ يتخندف للمع فُصوله، ويتغطرف ملنتخب حمصولِه، ويتطلّس ملفصلِه، ويتغترس باقتناص محصلِه، مث
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بعد جزالِة جزاِئه يف شعِب لُغيزائه حىت خرج من القوم خروج السقْب من ساله، والندب عمن قربه 
وساله، وأنا خلفَه أخضب مشيب مشييت، بكَتم كَتم ِحس وطأيت، إىل أن طرق باب حديقِة بعيدِة 

لطيف، وأقضف خصراً من القُصِن القضيِف، وقال األرجاِء رغيدة األفياء فربز إليه فىت ألطف من اللفِظ ال
ما الذي عافاك،وباعد قفولك وملقاك، وألك عقار التقاعس وساقاك، حىت توقفَت قدماً قدومك : له

تأخر وقيص احتيايل، وبطُء دخوِل قنيص ِحبالِة حماىل وبعد ما استبعد الغالم األجلَ، : وساقاك، فقال له
ح الشيخولَه وارجتلاطرجرح لَ، وأغلقالطويل :  اخلج  

  على الناس لم أبصر مدى الدهِر واهبا  ييلخي ونتيلوال حخليلي ل

 اشرقاً في الورى ومغارب وأضرب  يلٍةضل فكى بعأس ولكنّني

 ابالخخيَل الختل فيه م وأجعُل  نصب النصب في كلِّ منْصب وأنصب

فَة وأطردكلِّ طُر فَ الطّرِف فياباسعطفي للمكاسِب ك وأعطف  ِطر 

 اباطتراني في المنابر خ وطوراً  اًظتراني في المجالس واع فطوراً

 ابتراني في الجحافِل راك وطوراً  راًاعتراني في المحافِل ش وطوراً

 ابمع راهوطوراً تراني في الصوا  ارئاًع قوامتراني في الج وطوراً

 اباهتراني في الكتائب ن وطوراً  اًبوائِب واهتراني في الن وطوراً

  وجدتُ بياض الفضِل في الجهِل راسبا  ينييتُ َألنَّا ِحاري مِشع فهذا

    

صري بلبلُ بستاِن فحني فاه جبليِة حالِه وتاه بسريِة ِمحالِه يف حماِله، أيقنت أنه امل: قال القاسم بن جريال
السرور، وقُنبلُ حمراب دهاِء الدهور، وملّا علمت بقعودِه، وقِرمت إىل اختبار عوده، صرت بني أقنانه 

الفتراع فرائِد افتنانه، فألفيته بني ِمزاح يموج، وأقداح تروج، وأغصاٍن تنوع، وحوذان يضوع، وِغناء 
باٍء وطيٍب، فِعفت سربالَ التدلس، وعرفت ما ذكر يف جر غريب، وغَناِء رغيب، وِكباٍء رطيب، وِخ

جلباِب التجسس، وندمت على حتلَّيته، وقِدمت إىل ما صنعته فلحيته وكرهت أن أكون بعدها قريباً 
  .رقيباً، أو اجعلَ ِعرض كلَ من وجدته باألدِب رحيباً حريبا

  المقامة الرابعة الشينية

ألفت إيان ايب، وإبانَ طَراوة إهايب، وإجتالِء حبايب، واختالِء أفانني لُبايب، : يال، قالروى القاسم بن جر
 مع منامسِة السرو الساكب، -مداومةَ السفار، ومنادمةَ األسفار، وانتياب املخارم، واجتناب احملارم، وأنا 
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د، ما خالطَ مسك فودي كافور يهاب  ذو حد غري حمدود، وخد غري حمدو- ومكاسرِة السأو الكاسب 
والَ خامر ِمسك جنيب فضول تعاب فلم أزل أضارع نعامى، وأجعل اخلبب طعامي وأسري بالدو الدامي، 

وأصري النخب إدامي، إىل أن أدتىن شحوة الشحناء والقتىن مناسم العنس العنساء، إىل نواحي البصرة 
 حمسوماً عن االستباء، فأرخيت إليه زمام التقريب، وقد مالت الرعناء، فألفيت حياً موسوماً بالسباء،

اجلونة للمغيب، وكنت خشيت شدة االضطرام، وازدحام حام الظالم، لعلمي أن هذين إذا محا أشد من 
التشنج بعد احلمى، فلما دلفت إىل باحته، وكلفت بعظم مساحة ساحته، وجدته أعظم حي، وأنا كامليت 

 أوجال السفرة احلجون كالعرجون، وأوحال احلزون كاحملزون، فوقفت حمين يف صورة حي، قد غادرتين
مرحباً بك من منادم، : القرى ألتمس املبيت وعقرى، فأقبل إىل ألطف عبقري، يف أنعم عبقري، وقال يل

وصادم صر مصادم، هلم لنكرم مثواك، وخنتم املسرة مبسراك، فعندنا أشرف فئة، وأكرم إبل مدفئة، 
فاستويت بعد جلوة : وم، ومدام، وكوم، ومن احملاضرة اإلنشاء، ومن املسامرة ما تشاء، قالوطعام مرك

منته احلسناء، واالستصباح بسنا مسايرته والسناء، ومزايلة جوانح الوجناء، على روضة روضة إفضاله 
 حبوائه الغناء، فجعل يسري وعندي اخلجل اليسري، وأنا خلفه أسري، ولفضل سعيه األسري، وحني حللت

ورفعت بني العرب ألوية ثنائه أشار إىل كل مشارف، بإحضار شارف، وإىل كل قريع، بنحر حنر قريع، 
وإىل الرعابيب بقضب الرعابيب، وإىل الطهاة باإلنضاج، وإىل السقاة باإلزعاج، فلما قدمت القدور، 

أمر بقدوم إخوانه إىل وبادرت إىل املعازف البدور، وتقدمت اخلمور، وجعلت العبدان عندها متور، 
خوانه، وحضور خزانه ال حضار خزانه، فظلنا بني شدو ونشيد، وشاعر مشيد، وداعر جنيب، وذاعر 

  : الطويل: جميب، جتانبنا جنائب اانبات، وحتاببنا حبائب احملاببات

 لجنى النحل مقطوب بريح القرنف  هأنديث كن حنشاوى م وبتنا

 لفلاد وفهيخامره طعما ش  ربنلطيف أو الراح المشوب بع

 لتفبروض سديف كالقطن الم  إلى األضواء نرتع في الدجى وملنا

 لبسحاب مسبل أي مس سحوح  هأنيح كصع فصبيح م بكل

  مع الخوف حتى الدهر زاداً لمرمل  وئالًول ومحربيعاً في الم تراه

 لمجيل مم جمكل نظا على  رزبريض مقلقؤول ل وكل

 لفتتكنبراس وليثاً ك وشمساً  الًاقاحة بعنده قس الفص ترى

 ولطاأليادي مادر في الت وأهل  ماتدى وحكذا عنده أوس بن سع

 زلنيز مالمحيا منزل ح كريم  رمكاة ممكلدى شد ال شديد
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 زل ومننبك من ذكرى وحبيب قفا  هولقاً بعلى من تاه قدم يتيه

    

فلما الح مصباح الصباح، وفاح ريج رواح الصباح، طفقت أثين بلسان مقيت، وأنثىن المتطاء ناقيت، : قال
لن تذهب : بعد أن خزمتها، وشددت العيبة وحزمتها، مث إين ركبتها، ومددت وضينها وركبتها فقال يل

حرف املد واللني، فأقبلت ومن عرف املصيف، وشرف املضيف، ومحد حماسن اللني، أو تذهب شدة أ
أتردد يف إمهال اإلمهال، تردد إن املخففة بني األعمال واإلمهال، وعند جنوح الترجيح، وسنوح قد 

اإلقامة الرجيح، سرت سريورة اإلعجال، إىل تلك احلجال، وطرت طريورة املعجال، اورة الرجال، وملا 
 ذو عمامة قفداء، على مطية ربداء مرثومة آن وقت العشاء، وحان حني حلب البوازل والشاء، أقبل

املناسم، تسيل سيل السيل الراسم قد ملها النطيح مما تطيح، وبلها املسيح مما تسيح، وبيده امسر كشف 
احملبوب، أدور من املاء املسكوب من فم األنبوب، وقد أوثق لثامه حذر حروره، وأطلق زمامه إلسراع 

 واخنزل ذراره، على صافن سحوح حمبوك اجلوانح مجوح، فلما ورد عيسجوره وأمامه غالم قد نزل عذاره
يا رباب : سوح السرادق، وتورد دلوح تانه الوادق، رفع يده وأطلع من وطاب الطرف زبده، وقال

الرباب، وأرباب األرباب وعوان اخلطب اخلطري، وأعوان العاين القطري أين أمريكم؟ ومميدكم وجنيبكم 
فأرسله القوم إىل صاحب :  اللهيم، ويعول على معاليه يف العومي، قال الراويوجميبكم، ذو يتطول يف

خبائنا، وجممع اختبائنا، فلما وقف برحابه، ووكف سحوح حنابه، ومهر قطقط قحابه، أبرز رجله من 
غرز ناقته، ووضعها على منرقته ومضى يف إظهار ساتره، وشور إليه بشناتره، وقال السيد السكوب، 

كسوب، السابق النسيب، السابق احلسيب القسور، السفاح األسور، السحاح الباسل، السين السند ال
الناسل، السرى املداعس، اخلميس املنافس النفيس املستأسد السديد املسعد السعيد، أسعد السلم سراء 

سيادته، وسرمد سراء سعادته، وأسبل سربال محاسته، وأرسل مرسالت حراسته، وسدل ستور مسرته، 
وسجل سيب انسكاب سورته، ومسل بسداد سريته، ومسل إنسان حسدته، مبسبار حسن سريرته، أسح 
سول، وأمسح مسؤول، وأمحس حابس، وأمشس سائس وأشوس فارس، وأشرس ممارس، وأسد خيس، 

وأسد خريس، وحاسم رسيس وطاسم وطيس، ومسع فرسان، ومسع سلطان، وحسام مسحوت، 
ودرس لساحر، وسالمة مناسم، وأسامة حما، فسجلك سامل، وانسجام سربوت، وسرد حلاسد، 

ومساجلك مسامل، وميسورك مقسوم ومقسورك مسقوم، وحمسوسك حمسود، وناموسك مسعود، وسري 
مساحك تسري، وسوى مسيل سحبك اليسري، وإحسان سؤددك يهيس وبستان سعودك مييس، وسيوبك 

 معسكرك مسن، أسهمه بوس وأسقمه تسح وتستماح، وأسلوبك أيسر حماسنه السماح، ومستنجد
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عكوس وسامر السهى سهاده، وناسم السنا حساده، وسبت سبته إسعاده وسبت عساكر سعد سعاده، 
وبس حسه حسانه وحس سيفه حسانه، فسلم سواي بلباس السلب، وحسم سواي بالتباس النسب، 

  : الطويل: وسلمت وسليلي، وفرسه ودرفسه سبيلي

  سوى سيبك السامي السنى المساعد  يسرترسماً ليس يسعد ك فأمسيت

 ديوأنساني السفوح وساع سناني  عسى يسمو بحسن وسيلتي فسارع

 داعاء وسوتسمو بالسن لترسو  وةسكرات بنساء حاس وآس

    

فلما بث قرن مقامته، وفت األفئدة بقضب مقالته ومض اجلوارح لتقويض رحاله، : قال القسم بن جريال
أشعر الشجاع : ذو ذكر والدك عالم فقال: نح خبسيس ترحاله، حلظ األمري الغالم، وقالورض اجلوا

الشارخ، والشراع الشامخ، األهش الشنخوب، األبش الشؤبوب، األشسع الشديد، األخشع الرشيد، 
الشمري الشكور، الشمرذيل املشكور، شيد مشيد شجاعته، وشرد مشاحنه جبيش شراسته، وشكرت 

: دته، وشهرت أشعة شوارق شدته وشرقت شهب شهامته، وأشرقت مشوس شنشتتهشيم شارق مناش

شأن الشيخ املنكمش، بالشجى، احملتوش احلشا، األشهب الشواة، األشيب ملباشرة الشياة، فشأنه شهد 
شؤم شقيقي املنشمي مشرفياً لشبل الشميذر العبشمي ليشاهد شحذ شفرته، النتشار شدة شهرته، 

م اخلياشيم، فشمر تشذره، وشذر شوذره، ومشر بشذاته مشرة شقت شؤون شواته، بشرب كالشياطيم، ش
ومشرة شهرت حشاه، ونشرت شعر حشد حشاه، فشدي نشوة الشراب، ونشأة الشباب، فشمت شطباً 

يقشع املشاحن، ويشرع اجلواشن، ويشده املشاقق، ويشبه املشارق، بشطر أشهب كالشعاع، وشطر 
دت شدة شردت شذب حشاشته، وشيدت شدائد شقاوته، وشدقت أشكل ملشابكة الشعاع، وشد

مبشافهة مناقشته، وشققت شقاشق مشاققته فشب شرر شرهم شبا وشابوا بقشيب الشدو قشبا، وشهى 
شرب الشرب شغبا فاحنشر معشرهم للمشيج بالنشيج، ومعشرنا للشجيج، بالوشيج فشرب شرذمة 

شل شرذمة مستشفعني باجليش املشروح، بشفيت شيخنا شقاق مشاجراتنا، وشبم مشول شيم مشرفياتنا وف
املشهور املشروح، فشيدهم حبشر يشيب الشعور، ويشذب الشعور فشتت مشلنا باشتداده، ومشاغبة 
احنشاده، فاحتوشت إشرافنا الشعوب، وشعبت شعبنا شعوب، وكشط شوايت شهود وشحط أشبالنا 

  .الطويل: مشهود

 داهوم مشوم باشتهار المشغش  ماششريداً شفه غشم غ فارشد

  شذى شرهم شبه الشجاع المشاهد  دةد وشبجيشي جاش ش وشرد
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 كشيخي بالنكاية شاهدي وشيخي  وشعري شاهدان بشقوتي فشعري

فحني باهى بشينيته، وضاهى أباه يف سينيته، أخرج عضبه وهو من سيول الدما كاب، والذب عن : قال
ىل رأسه فجعل دمه يتساقط على رئاسه فتشققت لصاما غالئل خدور الدمى ناب، مث أشار بيده إ

الشموع وتدفقت ملصاما أفواه مهوع الدموع، وملا فترت رنة احلي وانكدرت أنة ذلك الشي، قال هلما 
اعلما أن حي جرحيكم ومن هلك بدبور رحيكم، نقوى على كفاحه، وإن عظم وميض صفاحه، : األمري

 نزاهلا، ومبارزة أسود عرزاهلا، ومع ذلك فشقتهم بعيدة، وشوكتهم شديدة، وأما بنو سعد فال نصرب على
اذهب ذهاب : وإمنا مندكما مبا يفيض حياض خالكما، ويبيض وجوه حالك، حالكما، مث قال لوصيفه

الغروب، وآما مبا ختلف من النضار املضروب، فعاد مبائة مصرورة، يف أسرع صريورة، فركض الشيخ 
 وقبض نطاقها قبض الضابط تسعة وتسعني، مث إنه أخلى خباء ملنامهما، بعد إعداد ركض املقاطعني،

كن الليلة مسريمها، ليذهب بغيض مههما، وينضب بعيض ماء غمهما فذهبت ما إىل : طعامهما، وقال يل
، خبائه، وأكرمتهما إكرام أحبائه، وأقبلت على مسامرما، ألخربكنه مبادرما، والشيخ مشدود لثامه

مسدود انسجامه، ال يقلع عن صماته، وال يقطع طلع مقاصاته الستصحاب حصاته من حصاته، فأخذت 
أسرب الغالم، وأنشر الدمقس والثغام ألرقا بسلم االستماع، وأربأ مبعرفة ذلك املصاع، فنهد أبوه كاألسد 

ره الغرار، مث إنه قهقه املشبل، وأزبد كاملدد املسبل فعلمت أا نبيلة من سكره الكرار ورذيلة من غد
يا بين قم فاغسل الدم الثقوب، املشبة بدم قميص : قهقهة من تزعزع وقد ناره، وترعرع وفد ثاره، وقال

ابن يعقوب، فما يريده القدر حمتوم، وليس عن القسم وعاء غرض خمتوم، فأيقنت حينئذ أنه املصري 
 بعد ابتسامه، إىل تقبيل بنامه وبت أقتين سرحان غاب االغتراب وأفعوان رغاب االرتعاب، مث إين ملت

نفائس أنفاسه، وأجتين مغارس استيناسه، إىل أن ازم الليل جبيش النهار ار، وتبني اخليط األبيض من 
اخليط األسود من الفجر، وملا رسخت زواخر ميه، وسخرت بابن ذكاء حماسن جة أمه، أقبل إليه القوم 

  .ت له من املودعني، وملا أعقل به من املودعنيمهرعني، ولوداعه مسرعني، فكن

  المقامة الخامسة التوأمية

    

عكفت أيام مواظبة الكفاء ومداعبة األكفاء، ومعاندة العفاء، ومعاهدة : حكى القاسم بن جريال، قال
بع الضعفاء، ومساومة اهليفاء ومداومة النعمة الوحفاء، على ندمي زافر أعباء السخاء، نافر عن ركام الط

: والطخاء، جيود بغري اجلفاء، وال يدري ما مشيم ريح اجلفاء، متعرض لإلعطاء غري متعرض بكشف الغطاء

  : الطويل
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 اءح إلخانوح ججم أحب  ودهوم وجفكان لي الجود الجم

 اءرخق لافرخاء خ أحب  يرهدين وخلي الخل الخ وكان

 اءدق وصفصالح صا بصدق  وكنت له الصنو الصدوق مصاحباً

 اءائح ووفالح فف يحبف  اًفله الحب الخفي محال وكنت

فأقمنا مدة ذلك االرتواء، نرتع يف حدائق االنضواء، وجنتلي بني جدد االجتراء، عروس الرباعة : قال
العذراء، ومل نزل مع مصاحبة االصطفاء، ومقاربة الوصفاء، ومعاشرة الشعراء، وخمامرة العشراء، ومسامرة 

الرؤساء، ومعاقرة الحتساء، نرتضع أخالف اإلسداء، ونفترع إحقاب املودة، املرداء حىت امتزجنا ملباينة 
النواء، امتزاج الرحيق باألمواء، واألعضاء بالدماء، واحلور مبلحم الظبية األدماء، وملا انسكبت إسبال تلك 

ى االصطالء، بنار هاتيك الطالء فما برحنا الدالء، ونشبت بيننا شصوص قرابة املقاربة واإلدالء، أقبلنا عل
منتطي ذروة غارب الغرابة والسيساء، وحنتسي صايف فصيح الفصاحة والكساء، وخنتطف خبزائن اللغيزاء، 

أقداح القهوة املزاء، مبجلس واضح االعتزاء، سام بازاء اجلوزاء، مع عصبة قصروا ممدود مدد الرياء، 
اء والتحفوا مبروط الوقاء، وأحتفوا املعاند مبقانب العنقاء، وأحلفوا يف واقتصروا على ورود ماء مآثر األب

  : الكامل: إثارة اإلثراء، لسد خلل خلة الفقراء

 اءقبل ما شربوا لبا حسن من  احةصان ففكأنهم شربوا لب

 اءقبل ما ركبوا مطا وجن من  الغةون بتركبوا م وكأنهم

 اءالزالل بروضة غن ردواو  مهود ألنحزق الوف تنتابهم

  من قبل ما طربوا بصوت غناء  ائلأمة سنحق لقد طربوا ب

فبينما حنن نعتور فوائد الظرفاء، ونعتمر ربوع صفاء االنكفاء يف ليلة خملولة النداء، حملولة األنداء، مغلولة 
حة االحتواء، عميقة الشواء العياء معلولة الضياء، مشلولة األعداء، مسلولة الرداء، حسنة احلواء، مستمل

  : الكامل: مستقيمة السواء، إذ شد شادينا أوتار الغناء، وقد بإطرابه أعناق العناء، وقال

  في الكأس تجلى في أجل وطاء  رتلها سجد النسيم وأسف كأس

 اءطميقبل وجنتي ش حدثاً  ن رأىيلثمها الفتى وم شمطاء

مال إلطرابه جوانب الغماء، وملا عين بقطع أغنيته العنقاء، وغىن مبا فآل بنا الطرب إىل اإلغماء، وأ: قال
أغىن عن نغمة الورقاء، تقدمت أوامر األجالء، بإعادة اجلالء، وارتادوا ندمياً مير تلو هذا الوالء، وجير إليه 

نا حنن ثناء هذيا الوالء، فتجرد كل لعناق فكرته الزجاء، وأحجم إحجام قامعة يوم مواقع اهليجاء، وبي
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نرجو قنص مشاكهته العنقاء، ونسدم لفوت عرق وزيرة الغرض واالنتقاء، طرق باب الفناء كف مل خيل 
  : الكامل: من خيانة القرناء، قد اشتار علقم الدهاء وطار بأجنحة رحيه الورهاء، وقال

  في الراح راح حشاشة األحياء  الها ارتاح الحكيم لكونه راح

 ياءالحياة وراحة األح حصن  صبحتبها راح المسيح فأ حلت

    

قعدك اهللا : فخلنا قد انفجرت ينابيع السماء، أو انبجست لنا أراييج نسيم السماء، وقلنا له: قال الراوي
خالق العصماء، وفالق الصخرة الصماء، إال وجلت لعل هذا الدواء، وفل جيوش هذه األدواء، فوجل جلابة 

 مث سلم سالم أوىل االختالء، وتسنم أسنمة االعتالء حذراً من الرقباء، اهلداء، ودجل إلجابة االستهداء،
كالقد يف القباء، فقعد قعدة األدباء، وبيده إناء من الدباء، أرق من اهلباء، مملو من املزة الصهباء، فألفيته 

االحنباء،  شيخنا املصري ذا االجتناء، احملبو حبناء -حني راجع حالئل االستخذاء، وجثم حبذاء احلذاء 
فدعوت له بالبقاء، وعجبت من عذوبة لقاء ذلك اللقاء، وأخذت أثين عليه ثناء الظمآن على املاء، 

والصمان على انسجام السماء، وأخذ هو لتصديق، وريق الثناء، وحتقيق تزويق ذياك البناء، ينثر لؤلؤ 
 دعوته والوطاء، بعد امتطاء جرجته البجراء، وينشر رمحة حسن إجادته العجراء، وميعن يف توطيد دعام

مطا املطيطاء، وأقبل، الشرب على االستشفاء، بذيالك الشفاء، بعد أن بوؤه أشرف اخلباء وشكروه على 
حالوة رفده واحلباء، وما فيتء يطفح من سيب جده واجلداء، مبا يغين عن اجلداية اجليداء، ومينح من 

 فلما تكوكبت جرباء أمل ذلك اإلرجاء، واعشوشبت جيب جوده والرداء، مبا يلهي عن الغادة الغيداء،
لديه إرجاء سباسب الرجاء، ودارت عليه مفاكهة السجراء، واستدارت عليه فواكه اخلميلة الشجراء، 

تقلقل لالغتداء، وأعرض عن معاطاة االجتداء، فاستمسكت ببزته احلمراء، ولثمت حجر شفوف شفته 
ثراء، وفاطر الربى والرباء، إال زدتنا من قريض هذا النماء، قبل أقسم عليك بباسط ال: السمراء، وقلت له

توديع السادة العلماء، لتجول بني هذه الضوضاء، آللئ عقود منتك البيضاء، فأجاب سائل االستدعاء، 
  : الكامل: وبادر إىل حل وكاء فضله والوعاء، وقال

 اءيق رغالقالص لدى فن شبه  اترى األحداق تحدق حوله روح

 اءغلبهدايا الفهم لل أهدت  دوة آدبنمتى انسكبت ب روح

 اءصلبهجتها مع الخ لجمال  ازالًغت مي وبتغازلن باتت

 اءوصرفضت محاسن الب فلذا  اورهعلي محاسناً من ن خلعت

 واءعة األنالشرب شبه أش في  اهونبكر بها اهتدت السقاة لك
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 واءطور مطلبه إلى األض في  ذوةى جالتي كانت لموس فهي

 اءسبحنشوتها مع ال يشتار  اًيعالتي كانت لعيسى مه وهي

  في الكأس عرس مجالس الجلساء  اهتجلى على سرر السرور ألن

مث إنه هم باالجنالء، بعد جلوة عروسه النجالء، فعرقنا مبدى مدى البكاء، وغرقنا : قال القاسم بن جريال
  . ذلك الذكاءبذرور ذكاء

  المقامة السادسة الحجازية

    

أهلمتين العناية العلوية، واهلداية الالهوتية، بأن أتقلص عن العناد، وأختلص : حدث القاسم بن جريال، قال
من مظامل العباد، وأقصد البيت العتيق، وأقصد بناب اإلنابة الشقاق الشهيق، فعمدت إىل عود كنت 

هللا وما حبسته، فغودر حبيساً غري حمبوس، وحسيساً غري حمسوس، فقلت أودعته، وما ودعته، وأحبسته 
بعد أن باعدته من السلوب، وقلدته باللحاء املسلوب، وددته عن مراتع القلوب، ومن يعظم شعائر اهللا 

فإا من تقوى القلوب، وحني طلع احلجيج، وارتفع الضجيج، رحلت سديساً جديد البطر حديد النظر، 
األجادل، وتسجد لطاعة فرسنه، جباه اجلنادل، ال يعرفه السكون، وال حوت كمثله يطري بأجنحة 

السكون، جييد على طول الطوى، ويبسط من طيب وطئه ما انطوى، ذا قطم عند الضراب، وقرم إىل 
ضراب الظراب، وصحبت مشرفياً ال تفل مضاربه، وال ميل محله مصاحبه، رقيق الشفرتني، تشام بشيمه 

، أبيض كامللح القارس، يقد متون القوانس، واعتقلت أمسر مسمهر الكعوب، مسمقر النكاية بروق احلني
يف احلروب، يرتعد ارتعاد احملموم، ويتأود تأود املهموم، ال تنحله الوقائع فيضعف، وال يثقله محل توأم 

ت ألفاً من فيقصف وملا أكملت املاعون وحاولت ما حاوله املسارعون، نبذت الدبر دبر مسمعي، وأخذ
املعمعي معي، مث مل تزل ما بني دبيب وتغليس، وتقريب وتعريس، وإرقال ومقيل، وإجفال ونقيل، ننسأ 
ظهور القور، وننشأ يف حلية الدجيور، حىت بلغنا غاية املرام، وبلغنا حل حل اإلجرام، وكنت أيام مالزمة 

أترشح بعذب عدله الثجاج، فبينما حنن مسرينا ومالبسة مالمسة تسيرينا، أتبحح حبواء أمري احلجاج، و
وقد انضم احلطيط، وضم األراهط الفصاطيط، حتت فساط نفيس االستماع، حمروس االجتماع خند 

خبشاش االنكماش، إىل معاش االنتعاش، إذ دخل علينا شيخ معروق املشاش، مدقوق االراش، تلو عجوز 
 ،ر كأم أجر حواشب، مستذنبة غالماً كالبكر يف باهرة اهلراش، ظاهرة االمتهاش، ذات غضون شواحب

الغاللة والبكر ذي العاللة، وقد خضبت أنامل الغالم بالعالم، وحصبت الشيخ بكالم الكالم، فتضور 
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وطد اهللا مراتب األمري العادل الكبري، ذي العدل البهري، : تضور السرحان، بني أكناف الصحصحان وقال
باذخ، ومنيع حدك الراسخ، أنين وجلت بني خيمك طمعاً يف مكارم والفضل الشهري، أعلم رفيع جدك ال

خيمك، إذ الكرمي قال جلباب االحتجاب، خال من احلجاب واحلجاب، قد وردت عليك ال زلت طاهر 
احلوباء، ناصر األحباء، حمفوفاً بقنابل التوفيق، متحوفاً بإصابة الظفر والتفويق كي أبث حبضرتك شكواي، 

 بلواي، فشرح شظف حايل، وقرح حرق حرق إحمايل، أنين من أفصح العرب وأجث بصارم نصرتك
فصالً، وأمسقهم أصالً وأسبقهم نصالً ما لقف له مساجل خصالً، وال عرف له نقيصة أصالً، ذو مال 

نثيل، وجنار أثيل، وغضب وثيل وقنب وثيل، فتزوجت هذه احلاضرة وأنا يومئذ تقي الذهاب، نقي 
اب، جسيم االنتهاب، بقد كاألملود، وشد كاجللمود، وحلظ كالسنان، ولفظ اإلهاب، عظيم االلته

كاجلمان، وجبهة كالشارق، وجة كالشهاب البارق، أبيت بني نشب وأغنام، وشنب وأنغام، حائالً يف 
صهوة الصبا، مائالً لياقة مع الصبا، تربق من نضاريت النظارة وتنطن حبسن سرييت السيارة، وأنا مع ذلك 

ال، وسالسة السوابح واجلمال، ونفاسة التجمل واإلمجال، أشب وصاهلا، وأحب أوصا هلا، وأهب ملا اجلم
أوصى هلا، وكانت تعاف جاراا، ويساف الكباء من خطراا، فلما أقلع سحاب مايل، وطلح ضباب 

ا قبح احتمايل، وفلت النوازل وجالت، وقلت البوازل وحالت، ونزر وفري وبدنت، وثقل ظهري مب
أدنت، نفرت نفور السوانح، وجنحت جنوح الدهر اجلانح، فلما طال لساا، وقصر إحساا، عفت 

عظم هذا اإللطاط وسففت مع هذه اللطلط سحاقة اللطاط، وهانا قلق منها لديك، ومتعلق يف صالحها 
حلياء بني الظعن مث عليك ألنك أمري احلجيج ومن نعول عليه يف األمر املريج، فمرها بإزالة الضغن وحمالفة ا

أنه فرش لسانه، وأرخى لسابق السدم أرسانه، وخفف من شكايته األثقال، وتسربل األقيال، ودقق املقال، 
  .املتقارب: وقال

  وتعلى الجهول وتوهى اللسن  نالزمان تذل الفط صروف

 نيم اإلحالخبال عظ كثير  الًيه رافي غزال ف فما

 نسالقبيح بذاك الح وهذا  دوعفهذا الهبوط بذاك الص

 .ننالعناق بتلك الع وهذا  الالمالل بذاك الوص وهذا

    

فلما ارتاح األمري، وفاح من روض ألفاظه العبري، وقرع لعظم بثه الناب وفار من فار إفصاحه : قال الراوي
، وأمسع الثقلني منك إيهاً عجوز، إن صدر منك بعد اليوم ما ال جيوز، أذيقك السياط: اإلناب وقال هلا

أسبل اهللا سناء : بعد العياط، فمثله حيرم مالله، وال جيزم وصاله، ويغتنم حياله وال تصرم حباله، فقالت
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سيادة األمري، وكحل عني معدلته مبيل صحة التدبري، ونزه أذن إنصافه اخلطري، أن تنبو عن مساع حديثي 
: يه وإن كان يشوبه صخب نصب فسرحيه، قالإن كان لك مقال فصرح: الوارف التكدير، فقال هلا

تاهللا لقد صدق فيما : فتماحيت بعد كشف الوجاح، وإلقاء الوشاح، متايح املمراح، بالوجه الوقاح وقالت
رواه، ونطق حقاً مبا استخرج من زندة زبده وأوراه، فسبب سبب نشوزي عليه، وجلب جلب خمالفيت 

قد اقتنص : ديدة املشقة، حىت ظننت به أنواع الظنون، وقلتإليه، إنه سافر عين سفرة مديدة الشقة، ش
مبخالب املنون، وعندما عفت عرى إسباله وهوت ذرى أشباله، وأدبر إقبال وجوده، وأقبل إدبار 

موجوده، وتربقعت عوارف حيلته، وتبلقعت حظائر حيلته، ومل يبق عليه سوى ابيضاض رمثه، وانعقاد 
اس سعده وشفرته، وقد استولد أمة سوداء، تستولد جبسد ضجيعها الداء، رمته، قدم من سفرته بانثالم ري

تكلفه فوق وسعه، وتشنفه بشنوف شسعه ومل تزل بعدما اسود وأساد، وساود سواد عراره فساد، تطرق 
بالبنات، وتعامله معاملة العناة، وأطرق له بالبنني، وأكرمه على ممر السنني، فحني اعتاض عين، من تعنفه 

 قلبت له جمين، وسكبت لوصله كأس التجين، وملا دارت على ذلك السنون، وشاهد سوء سفهه وتعين،
املسنون، وعشت مبراح مرحهما واألعطان يد حيل حبائل الشيطان، وثار بينهما الضباب، وطار حلو 
حمافظتهما واحلباب وغار ضحضاح حبهما واحلباب، وعار بني مصاحبتهما احلباب واألحباب، عطف 

وتعطف النعطافه علي، وحني ضمنا الفراش، ونشأ إىل فراشه الفراش نسي ذلك االجتثاث، وطالبين إيل، 
إن جللتك بدثاري، أو مكنتك من استدثاري، قبل مطالبتك بثأري، : مبا تطالب الذكور اإلناث، فقلت له

ارج، فانتهرين وقهرين، مع عدم دثاري املنوط بالنقاط نثاري فعلى امتطاء الساحج، إىل بيت اهللا املعظم املع
وأجربين وجربين، فحينثت يف مييين، وأصماين الندم الذي ما زال يصميين، ومل يغادر الدهر لنا سوى 

بازل، نقضي عليه حق كل نازل، فرحلنا فرحني جر املقام، مرحني بلقاء حجر املقام فأرملنا من القوت، 
وصب والشقاء، وأحنفين بعرق قربة قهره والسقاء، وها وتنبل البعري حلالك حظنا املمقوت، فأحتفين ذا ال

أنا قد ألفيت ألييت ضيفن ضيف قضييت، وابتداء اليمني يف املشتاة، عند انقطاع حلب الشاة، وقد استمر 
الضيفن مع الضيف للصيف، فأدرأ فادح جزع اجلزع واخليف باخليف، مث إا جادت بدمعها املسكوب 

  .املتقارب: كوب، وقالتوأجادت بسحها املستحسن األس

 نكرام األصول بهذي المح  نالدهور كذا تمتح خطوب

  وعرفي جميل وعرفي حسن  ايضوع على سحقه فعرفي

 نموهذا الهزال بذاك الس  زيلجذاك الفهذا القليل ب

 نلالقنوت بذاك الع وهذا  امسالكهام بذاك الح وهذا
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وأمي اهللا إمنا : مدا صوارم مصاعهما، نظر األمري إىل الشيخ وقال لهقلما مهدا يف نزاعهما، وغ: قال
عجوزك لتعجز من جتاور إذ حتاور وخترس هلا متاضر يوم تناظر، وتفضح لدى األعيان، قس البيان، وتترك 

رب اللسان، مسلول اللسان، فعد عن كفاحها، واتق حرارة اتقاحها وال تطع يف جداهلا، واقطع جيد 
ا، فلست من رجاهلا، وال خيول جماهلا واعلم أن حالوة الليم، متحو مرارة السخط األليم، فما جيد ارجتاهل

على من خبث ألهله صيري، وال بفم رأى من جنح لسلمه خبري، وإن يصاحلا بينهما صلحاً فالصلح خري، 
 بيده إىل قمده، أيها األمري ما كان من التصايب فات، والذي كان يصلح بيننا مات، مث أشار: فقال الشيخ

أنا أجدد الزاد، ومن : فقهقه األمري حىت بدا ناجذاه، واهتدى جلد جديل الغرض الذي جتابذاه، وقال له
أنعم وزاد، مشفوعاً بشملة شامت االشتداد، ومن رفع السبع الشداد، إمث أوحى إىل وكيله بتكميله، وإىل 

 من زخرف رؤوسائه، تلو ذلك االجتداء، جيله بتعجيله، بعد أن حصل هلما من جلسائه، واتصل ما
جذر مخسة أمثال أحرف النداء وحني جد مجل جمازاته، واستد باب بلك جمازاته ضبع بأم الضباع 

بالضباع، شاكر الطباع باالضطباع قال القاسم بن جريال، وكنت علمت حني هجم بعجوزه، وتقدم 
بضبعاا أنه املصري صاحب دبور الدبر بكوزه وأبوزه، وانسلت الفرق من معاا وانسابت الضبع 

والقبول، والضارب ببوق نفري نفاره والطبول، فجعلت أعجب لذلك البيوت وألعن حتيل احلية واحليوت، 
ال تركنه جيول، ألنظر ما إليه حاله يؤول، مث أعرف األمري نكره وشذاه، ونكره وأذاه، ليمسح : وقلت

 فحني أورد من الضرب ما ال يضاهى، وسرد من النخب ما عقار قرى قفاه، بقصب نعاله أينما قفاه،
ببعضه يباهى، كففت عن كسف مشس سره، وخسف بدر در دره، مث إين تبعته ألجدد تقبيل ميينه، 
وأعقد عليه عقود ميينه، لئال خيادع بعدها أمرياً، ولو كان له بليل ليلى السمر مسرياً، فألتفت بعد نيل 

ظرر ضرره، فاخنرط يف احلشاء بني األحشاء، بالداهية احلرشاء، ادورة صرره، فتظىن أنين حمث لضم 
  .الرقشاء، فخلت أنه امتطى أثباج اهلواء حلفظ ذلك الرماء، أو ابتغى نفقاً يف األرض، أو سلماً يف السماء

  المقامة السابعة السنجارية

 إىل مدينة سنجار، طريق سئمت اعنت يل يف غرارة شبايب، وغزارة شبايب،: قال: أخرب القاسم بن جريال
فيه االنسجار، مع مجاعة كالسيوف البوارق، بيض املفارق، وأنا يومئذ قوي اجلد، نقي اخلد، ذو بياض 
يف اجلدود، واجتماع يف الوجود، ومحرة يف الوجنتني، وقبض داخل يف اليدين، فوجلتها يف أخضل ربان 

ها وشريت، وأترعت أوعية العسجد وأشريت، وأفضل إبان، فلما هديت ا واهتديت، وشريت بسوق
ألفيت أبا نصر املصري يفنت بني أفنان االفتنان، ويقنت بقنان قنان االتقان، فحني وقع نظره علي، وطلع 
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هل لك يف أن جنول بأرجائها، ونستوكف غمائم روائها، لنلتمس فصالة : بدر ابتداره لدي، قال يل
ت وليمة سؤاله، وطبت نفسا حبالوة مقاله، مث أخذنا نتصفح فضالئها، ونقتبس عاللة علمائها، فأجب

صفحات األناسى، ونترشح ملا يزيل نزيل صارم املصارمة والقسى، إىل أن شاقنا شائق الصالح، وساقنا 
سائق الفالح، إىل ناد ضاف على الوفود، صاف على كثرة الورود، وبه فئة يعاف عندهم عنترة عشري 

نربة عبري العبارات، فملت إليهم ميل املغايل، وأملت شراء ذيالك الغايل وقلت املبارات، وتداف لديهم ع
  : اخلفيف: بلسان التنوع املتعايل

 منهم عون العوالي وارعوت  ينحوهم عيون المعال حدقت

 الكقيدوا كفوف النّ طالما  م رؤوس رؤوٍسفيه وسمت

 القلمطالما شقّقوا قلوب ا  وأغتلوا واعتلوا صدور صدوٍر

 اللحالفوا حالل الح طالما  وٍنوأحتبوا وأجتبوا بطون بط

أحتب بأن منتار من طيب هذه : فحني عرفنا فيض فيضهم األريض، وسفنا إناب نثرهم والقريض، قلت له
الغراوة، املربأة، عن الغل والغباوة لنشكر هذا االجنذاب، ونسرب ما مجد من نضار مناظرم وذاب، فقال 

 ملكتك زمام هذه املبادرة، واخلبب إىل خبوب هذه النادرة، فاخنرطنا يف ذلك النصاح، أرباً يف قد: يل
ذلك االفصاح، ووجلنا خلرف مثر ذاك اخلريف، شعفاً بفائض لفظهم الوريف، مث مل نزل نتنازع محيا 

    ة املفاخرات، ونتسارع القتناص الفرص الزاخرات، إىل أن اتصل بالرباعة الشرية، والعبار

هللا در احلريري حيث راح بأرواح الفصاحة واعتز، وارتاح : العنربية، ذكر املقامات احلريرية، فقال قائل
بأرواح احلذاقة واهتز، وفاز مبا استنتج وحاز، وجاز دار الدرر فاستخرج ما استخرج واجتاز، فسبق 

 فلما لذعت حبرارة تأذيته :السابق ببالغته، وربق لالحق عن إدراك مبالغته، قال القاسم بن جريال
وجرعت كدر مرارة تأبينه، ركبت خيول االنتخاء ووثبت وثوب حافظ اإلخاء، وقلت أليب نصر إيل ذا 

اال ادخرت كسر نضناض حظلك، وهلذا احملال خبأت در فضفاض فضلك، وما أثرت سحائب 
عك ومثر اهتمامك على افتنانك، وآثرت ضرائب صنوانك، إال لعلمي أن وسيم اختراعك على حبل ذرا

جراثيم مثامك، فلما فقه مقايل، شهر مشريف شكره ومقايل، وحمله ملح القايل، حيث شرر إحراقه القايل، مث 
أنا واهللا هيصر غاب الصفاح، وفيصل شرع اختصام الفصاح، وإنسان إنسان الزمان، وسنان سنان : قال

وقد أجمد له : ألسود سيادته السيادات مث قالمران األوان الذي سجدت لرأد إرادته اإلرادات، وأسدت 
أمي اهللا لقد خلت لسان إنصافك، وحللت حبلل وافر : املقال، وأرهف من حرده الصفائح الصقال

أوصافك، وركنت إىل عصبصب تعصب ومنح، وسكنت من سوء ظنك بواد غري ذي زرع، ونصبت 
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لفي ضاللك القدمي، فحني مسع كالمه، وكره راية العظم الرميم وخفضت آية األجدر بالتقدمي، تاهللا إنك 
إيالمه، دار إليه بفنون هونه، وأدار عليه منجنون جمونه، ووقفه على نقاره الفتقاره، وقذفه حبجر عقاره 

هال تنعم باستدناء دويك، وتعزم على استدعاء دويك، وتتكرم بكشف نصيفك : الحتقاره، مث قال له
فربز أبو نصر بروز العارض، إىل ذلك : انيفك، قال الراوييوصيفك وتتقدم إىل وصيفك بإحضار تص

أراك بسعري سفهك من املتشبطني وبعسري شطن شططك من املنشطني، وبشرب مزاء : املعارض، قال له
عدلك من املتمززين، إنا كفيناك املستهزئني، فاسأل السحاب االنسحاب والسكوب االنسكاب، لتعلم 

اصف، وتسليمك أذعن لقعقعة هذي الرعود القواصف، فقال ألصحابه، أن نسيمك هدأ ذه الرياح العو
ومن دلف إىل رحابه إن أتى مبا اقترحه عليه، ويستملحه احلاضرون لديه، فعلى إبرازكم إىل مخيلة بستان، 

اعلم أن كتاب املقامات واسطة عقد علم املقامات، والقهقرية : بكبش حنيذ ال يشاب بامتنان، مث قال له
ظام عقدها، ورابطة عصام سحلها وعقدها فإن أتيت مبائيت كلمة مقهقرة قائدة كل حكمة حمربة واسطة ن

شهدنا لك باملناقب والفهم الواقب، وأيقنا أنك كاسر هذي العالة، وناسر سبسب هذه الفالة، وعوان 
إشراق حل حبك املشكالت، واملعان على املسائل السائالت، وكنا بازاء حلل ملحك العزاة وببيداء 

تاهللا إنك : إنشائك الغزاة، سائلني لعقولنا املعافاة، متوسلني إىل حرم حلمك غفران ما فات، فقال له
لكمن روع الرباب بالضباب والذباب بالذباب واخلادر باخلشاش، والزاحر بالرشاش، وفم الضيغم 

خلفة براعته، وجعل يلجج باملشاش، وقالع القلل باالحتشاش، مث إنه هوى إىل جلفة يراعته، واستوى على 
يف جلج حكمه، ويؤجج نار جحيم حمكمه إىل أن جد امتياحه، ومأل باحلرب باحه، فلما كمل مراده 

    : اكتب: واقتنص بصقور إفصاحه جراده، رمقه بطرفه البتاك ورشقه بسهام فضله الفتاك، وقال له

وة منهاج املروة، وسالمة الكرمي باملنح تشرق مشوس املدح، وطالوة الوجود صالح اجلود، وحسن الفت
جبائر الرميم، وحباء املعروف أعباء العروف، وهم األريب جمانبة املريب، وسالح السماح مفتاح 

النجاح، وسحوح االنتصار معني اإلنصار، وإقدام املقدام محائم احملجام وحياة الظلوم حيات املظلوم، 
ار االتصال، ولذاذة األموال اكتساب املآل، وثواب ودعاء لصاحل جملبة املصاحل، وأسىن الوصال استمر

اآلالء إسعاف الوالء، ومكافأة املفضال موالة اإلفضال، وأمجل املكارم حمالفة األكارم، وفخر اآلدب 
جتميل املآدب، وتزيني الذمام مفارقة الذام، ومع الشرف إطراح السرف، ومن النعيم مصاحبة احلميم، 

 اإلكرام انقياد الكرام، ومبواصلة اللئيم، مقاطعة الكرمي وحماسن احلسان ومن الطمع ادراع الطبع، ويف
استعمال اإلحسان، ورفض االستهتار دليل األحبار، ومسن األجسام هزال األفهام، وإكمال النوال مثرة 
الكمال، وكسب الفضل إفعوان اجلهل، ولزوم الرقاد مانع املراد، وطلب الزهادة نتائج السعادة، ويف 

لل خوض البطل، ومجال السلطان نضارة األعوان، وقرب الوشاة مضر الوالة، وقسط الشموس اجل
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حصون النفوس، وحدائق احملامد غروس األماجد، وجزاء االعتراف احتاف اإلسعاف، وأحسن األفاضل 
وأنفس العطايا اجتناب اخلطايا وأفحش العيوب إفشاء الذنوب، وأسوأ األوقات نزول . طالب التفاضل

وبقات، وأشد الشوائب حمامسة احلبائب، وأحلى املنن مالزمة السن، ومعيبة األخالق مفسده االختالف، امل
وسبب الصالت جاذب العفاة وثناء احلسود شاهد احملسود وارتفاع األعمال انتفاع العمال، واحتمال 

 وثبات األقدام قوام السفهاء شعار النبهاء، وذم املنائح اقبح القبائح، وإطالق اللسان أسد اإلنسان،
: فحني نشر بيننا رنده، ورفع عندنا نده، وعلم أن كل ضب مرداته عنده قال هلم: اإلقدام، قال الراوي

عليكم النفيسة القيم، األنيسة اللقم، اليت وضعتها بدور الندور، ورصعتها بدور البدور، فإا دواء املفؤود، 
 القطع والوصل، مرتهة يف العكس والطرد، عن قرع حلقة وكفاء الوجل املزؤود، صقيلة النصل موافقة يف

باب السكون يف السرد فاصقلوا هلا مرآة االنتقاد، واحلظوها حلظ الصرييف النقاد، فلن مييز بني األسد 
والنقاد إال أبصار السادة النقاد، ولوال تقدم اهلجود، وتضرم األحشاء، باجلود، لزدمت من إدرار دمي هذا 

لبيب من استغىن عن رباب العراص بسح أمسية هذا العراص وعن درة الغواص باقتناء در وهذا املدرار، فال
املغاص، فلما وقفوا على نفيسها، ورشفوا لذيذ خندريسها، وغبطوا ملحاء مالحتها، ومدحوا فيحاء 

قد آثرك اهللا وأمين اهللا لقد امتد مدد درك لدينا ورد يوسف علم األدب إلينا، تاهللا ل: فصاحتها، قالوا له
ما بكل طاغ تطيقون العوم، وال حول كل حول حتمدون احلوم، ال تثريب عليكم اليوم، مث : علينا، فقال

  : البسيط: إنه لوى أذن صاحب اقتراحه، وألوى برمال املرح الجتراحه، وقال

 مأبرز عزماً خاله خت  رزايايا من إذا بارز ال

 ميك حتفالوعد دين عل  عجل بما حق لي سريعاً

دونك وما ترتضيه، فالشرط ما يقتضيه، فنهضنا إىل بستانه، ورتعنا يف مواهب هتانه، وعند : فقال له
يا قوم إن يل ذه البلدة ساحجاً، متأمل البلدة، وأخاف أن يبيت يف : حضور القيت وقتل قتله املقيت قال

فما :  أحضر بعد معاودة العود قالخالئه، عادم تعهد خالئه، فامسحوا يل باتشاح أشاح العود، يف غد
خالفوه حيث حالفوه ولكن أحتفوه مبا فغر به فوه، فافترقنا فرقني من خببه، مشفقني من نصبه، مفهقني 

  .بضروب ضربه، ال نعلم ما صنع اهللا به

  المقامة الثامنة الحلوانية

    

حبرم أحليان، وصلفت رمتين حني عفت األحيان، وخفت حلول احلمرة : روى القاسم بن جريال، قال
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البسلة واحللوان، إىل مدينة حلوان، كفة منجنيق القدر املتاح، وكفة سحيق السفر املباح، وأنا يومئذ قرين 
اهلراوة، خدين البداوة مرثوم األمخصني من النعال، لعدم االنتعال، ال أجد سوى األجناد جبادا، وال أستنجد 

دها قبائل املخاوف، وأقاتل بوخدها مقانب اخلوف اخلائف، إىل أن جللل األجماد جناداً، فلم أزل أقابل لقص
عرفت مبكابدة املكائد، وألفت شيم مشابكة الشدائد، فد خلتها د خول الطائر املبهوت، ووصلت إليها 
وصول موسى إىل اخلضر بعد مفارقة احلوت، فحني حللت وضني األثقال، وأقبلت على مقاطعة عواتق 

ب على طنافس املعاقرات، وأتذبذب إىل جمالس املسامرات، واجترح ملح احملاورات، االنتقال، جعلت أتقل
وأصطبح يف مخار املخامرات، حىت تزكرت بالنكت تزكر الوعاء وتذكرت النريب تذكر اخلنساء، فلما 

أرهف القلق شفرة الشوق وشام وسامر ناظري بأرق الشام وشام، طفقت أتطلب مواطن الركاب، 
باب باب االرتكاب، فأخربت أن السبيل حمسومة أسباب أسبابه، الختالف عراب أعرابه، وأتقرب إىل أر

وقد محل إىل سلطاا، وموطد أوطاا، رئيس شرذمة مشئمني، حتفاً جياوز حدها املئني، ليمدهم بفرسان 
يت، مستلئمني، فالتحفت بذلك األزار، وتأهبت البتياع األوزار، وأحضرت عيبيت، املعدة أليام أوب

فشحنتها بأسفار الدروس املأخوذة عن العلم املدروس، وأودعتها من الدراهم العظام، عدد عضل جسدي 
والعظام، وملا حللت باجلواء، تلو العصابة اجلأواء، الوياً إىل اللواء، مستعيذاً من نوازل الألواء ألفيت، 

بيد ونتدرع اجلزع املبيد، الحت لنا سرية، أفئدم لذلك الريح، جمبوذة بأزمة التباريح، فبينا حنن نتجوز ال
سابغة السنور مضرية، فماد الركب كشرب ارتضعوا املدام، واختاروا على الفشل االصطدام، حني 

محلقت الصفوف، ومححم الزفوف والصفوف، برزت كبكبة للرتال، ونادت نزال نزال، فالتحم 
العقاب، وتغشمرت بعقبان العقاب العقاب، وما الفريقان، وتوج القسطل جبني الزبرقان، وتعثرت بالعثري 

زال جماج العجاج حيتدم، وأمواج االنزعاج تضطرم، وتبار احلذر يلتحم، وبنار املعركة يزدحم، حىت بار 
نار فاقدي السالح، وثار ثار واقدي الكفاح، وفر السفر فرار السلمى، وذر الفرق وأسر الكمي، قال 

 حدة القتال، وحدة القتال، ومعمعة األقيال، ومغمغة األقتال، وكنت حلظت عند: القاسم بن جريال
رجالً أمشط، كليث أضبط، وذئب أمعط وأمي أرقط، على فرس أنبط ضايف الشليل يتدفق تدفق السيل 
السليل، ختاله بني قواضب األعداء، ومغابن النثرة احلصداء، كالعملس العداء، حتسبه بذلك السربال، 

سد الرئبال، ال يلجأ إىل الثغور، وال ختطئ سهامه ثنايا الثغور، يطري طرفه من النشاط، احملشو بالنبال، كاأل
ويسبق سهم ممتطيه قبل مس السراط، فما فتئ يقدد قدود املناكب، وخيدد خدود املواكب، إىل أن سقط 

 حبواشيه، طرف لفامه، وقنط لده بعد انضمامه، فألفيته بعدما مر ميري مهره ويستوشيه، وطر أبكر الظعن
الفارس القيسري، واملداعس القوسري، أبا نصر املصري، فجعلت أعجب من قتاله، وشدة إقباله، ومل 

أزل أتلو، أكساءهم، وأقفو أقفاءهم، ألنظر مآل العرجة، يف طلب احلرجة، حىت دنوت إىل أماكن 
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 أبا نصر املصري مراحهم، ومراكز رماحهم، فأخذت أخب بأخبيتهم وأجول بني أبوبتهم، إىل أن رأيت
شيد اهللا معايل : قاعداً على سرير اإلمارة، تعرض عليه أمتعة السيارة، فتلثمت وجلت، ولثمت ميينه وقلت

األمري األروع املمري، ذي الوجار الشجري، والنجار اري، وال برح لكل خائف وزراً، ولكل حائف ذكراً، 
 زلت على املكان، رفيع األركان، ما غبطت ولكل كئيب كبشاً ولكل مساء عظيمة عرشاً، أعلمك ال

الكرماء باملعروف، وربطت األمساء باحلروف، أىن ممن اترعت مي قذاته األحزان وبرقعت وجه لذاته 
األزمان، وأبلسه طلب التفضيل، وألبسه الفكر جل مجل الوجل والتفصيل، وجلية قصيت، وعدم إساغة 

وع السعادة اآلفلة، أسبل سرابيل العفاف، وأرفل يف ثياب غصيت، أنين رحلت ذه القافلة، قافالً لطل
الكفاف، فابتزين زند وقيعتك اجلرساء، وساعد سريتك اخلرساء، جلساء حتوى اإلصباح واإلمساء، وال 

وى إىل اإلساءة مع من ساء، ادخرا جلالء الناظر، واجتالء أبكار التناظر، تكلمين بال لسان، 
دها الربع املسدود، ويصلحها الوعاء املشدود، أمحلها وحتملين، وأمجلها وتصافحين بغري بنان، يفس

    وجتملين، ال متنحين إن مللتها هجراً، 

وال تتحفين إن هجرا هجراً فكيف استبيت ما اكتفيت به حظاً، وألغيت تعلقي مبا أتقنته حفظاً، إلغاء 
حوائك، ووقفت ثنائي على شريف حوبائك، عمل علم املعلق بالم االبتداء لفظاً، وها أنا وقفت مبنيف 

فجد بقفوهلا علي، ووصوهلا إيل، فأنت أعلى من غاث، وأحلى من أغاث، وأمسى من ارتاش، وأسىن من 
يا ذا البنان، املزري على العنان واللسان، : فلما حقق رموزي، واستحسن وزي، قال يل: انتاش، قال

طروسك حاضرة لديك، فقر عيناً بعودها إليك، والسامي على السنان إن عروس غروسك، ومشوس 
: فألقيت إذ ذاك لثامي، واستدعيت له قيامي، فبادر إىل التزامي، وسألين عن زعزع ازامي، مث قال يل

أحر من وطء الوطيس، : كيف رأيت كر ذلك الكريب حني أحرقك حر حريب هاتيك العريب، فقلت
ذالن، وصفق تصفيق الغدير املآلن، مث نظر إيل نظر وأضر من ضرب ضروب املالطيس، فقهقة قهقهة اجل

  : اخلفيف: اخلجالن، وأنشد إنشاد املسرج العجالن

 يفر رغبعشر عش وقنوع  ريفل غيث ك لأنا واهللا

 من كل خطب مخوف ومجير  ميهالكماة والكبش ف وأمير

 انسكاب لنصر كل ضعيف ذو  رالحروب ثمت نص وسبنتى

 ريفكل فن من اللطيف الط  يهر فشندي أالن وجمال

 يوفمة وعم وهه غير  اًيمتر الناظرون مني مق لم

 وفإلى السالح زف وسريع  ادهؤدد وسوس دادوس



ابن الصيقل اجلزري-املقامات الزينية  31  

 يوفدي وساسلح وسنان  امهر وساحوس وسماح

  فشهودي أشالء صيد الصفوف  ايهك فهذه شيمتي فمن ش

 ربيعه، وخريين بني سنة سهره وتبيعه، أرتع يف ميادين مشاكهته، وأرضع من فبت حل حريين حبرب: قال
أباريق مفاكهته، حىت ساور الوسن بطون األجفان، وبادر أبو اليقظان إىل األذان، وملا اتضح السبيل، 

وافتضح اهلم الوبيل، أحضر الكتب مشدودة حباهلا معدودة بكماهلا وأوحى بأن حتضر مسرجة، وجرجة 
وانه خدجلة مث أومأ إيل بالركوب، بعد ارتضاع كأس كيسه والكوب، وأشار إىل فرسان، بنخب خ

أحالس الذكور حسان، لتوصلين إىل ختوم املتدبرين، آمناً من غوائل الغائرين، فودعته وقد امتطيت ذروة 
األعوجية، وأثنيت على مكارمه األلنجوجية، وأخذت أخطو خطو الفوارس، وأسطو على السهر 

ارس، إىل أن وردت مياه العمارة وأردت إلقاء العمارة، فرتلت عن ظهر العارة ومحدت غور غرب املم
  .الغارة

  المقامة التاسعة العمادية اإلربلية

صبوت مذ نبوت عن العطن إىل املعايل، وعلوت اذبلوت املنخفض من : حكى القاسم بن جريال، قال
 احملارب، وجريت بني املضارب، جريان األرواح العايل، واحتذيت الحب التجارب، وأفنيت حلل حلل

يف العروق الضوارب، فلما فررت من دعابة اهلازل، وفررت ناب ناب اخلطر املنازل، وعرفت حقائق 
األمور، ورشفت ظلم ثنايا الفرص والعمور، أيقنت أن ال نظري للمصري يف رائق نفثاته، والئق منافثاته 

 وظاب مطارحاته، ورضاب مناوحاته، وكنت كابدت من صريح وبدور كراته، وظهور مثر مذاكراته،
صده املقيم، وريح انتزاحه العقيم، ما يكابده قلب السليم، ويردى على ضيق ذرع احلليم، ويعانيه البطني 
من شدة الذرب، واحلزين من حرقة اللهب، فاستوىل علي حباب املمات، واحلوىل لبعد شقته ارتشاف 

  تصفقها هوج الرياح العواصف ==رخ ظل يف وكر أيكةوبت كف: الطويل: الوفاة

  صرمت نصاح الصبر من عصر آصف  ينأنى كتقنيص الصبر ح أبيت

    

  إلى صرفه صرف الصروف القواصف  ابأرى صفو الصالح وقد ص وكيف

قباً مث إين جعلت أجول باملخذم اخلشيب، وأميل لنشوة شراب الشباب املشيب، منقباً عن بقائه، متر
طالئع لقائه، إىل أن رضين رشق جالهق اإلخفاق، وحضين خفق مناسم اإلندفاق دفاق دفاق، إىل إربل 
ذات العالء والعارفة العلياء، غب غلب االغتداء وإعنات الذعبلة الرعناء، مع عصبة علوا لبان االعتراف، 
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لرياس بالصارم القاطع، فبسملت وعلو لبان أخالف االختالف، وانتعلوا أعناق املقاطع، واتصلوا اتصال ا
عند الولوج، ومحدلت ملفارقة رقة الثلوج، وأسرعت يف الساع، بعد مقاطعة اإلسراع، إىل حتصيل كناس 

ومل آل فيما رمته كناس، وحني حصلت اجلواد، وواصلت الفؤاد مبا أراد، ملت مع اجتالء الزرجون 
ن مناوحتهم، ألكشف نصيف إنصافها، وأعرف واالصطالء حبر محر مجر اون، إىل حمالفتهم، وحماس

رصيف انتصافها، فألفيتهم ممن اقتنوا الصلف غراراً، والرشد مناراً وناراً، والشرف شجاراً وارة وجاراً 
وجاراً، ال تذر بذر إحساا جبلمود، وال تفرق بني سائل البسالة ومجود، تعلو على القمم، باقتناء اهلمم، 

  : البسيط: حياء الرمموتسمو على األمم، بإ

  ثدياً من الصدف في صدر من الذمم  واعرضعوا من حيثما وض كأنما

 ممن الحلم محبوك من الحك حال  مؤهؤجقمطوا بقماط ضم ج أو

 من الكف في كوع من الكرم كف  اهلبز أحهدنوا بمهود ه أو

    

، وأقطف ملح حانام، وأرتشف شبم دمي فأقبلت أشتري مجل مجانام، وأقتدي قبب مقانام: قال
مدانام إىل أن غال غول البني، واستطال سلطان التشوق إىل النريبني، وهجرت طيب األطيبني ووىل ار 
اصطباري مكلوم العقبني، فبينا أنا أفكر يف االنقالب، ولو مع عدم االحتالب، وأتعلل باالرحتال، ولو مع 

ر الوصائف، وارداً من دار اخلالئف قد تواصلوا من أفخاذ البطون، وتقاطعوا تفاقم احلال، ألفيت وفداً واف
تقاطع عضل البطون، فقفوت أثرهم يف اخلبار، ومقوت عنه قاضب االستخبار، على أن أسوف عرف، 

خربه، أو أطوف ببيت من ظفر مبحربه فما انتهيت يف طوايف، وال أيت ميدان تطوايف، أو وجدت 
وشاحه، متقلقالً لثقل سالحه، فانطلقت به إىل معاين، وأقبلت أنشر له مطوى الشوق وصيفه رافالً يف 

الذي أعاين، مث إين أحسنت عليه القيام، وأقعدت من جسد املقاطعة ما قام، وملا استعملت سري مواله، 
 احلوراء، وما أواله يوم ولده، مدحه مدح القارب الدمية، والترائب اللطيمة، وزعم أنه مع حماورة احلرمة

رب دست الوزارة الزوراء، وقد أرسله ملهم مع مهامه ليؤوب قبل انسالخ عامه، فشكرت اهللا على إقامة 
سوائه، واستقامة أحوال، حوائه، وأودعته يوم الوداع، كتاباً يشهد بشدة رداع ذلك الصداع، فما نسلخ 

 واتصل بوصوله، ما كنت أريد، مسك سلخ شهرين، وال نضخ مل عيون العني، حىت واصل جبوائه الربيد،
ففضضت إحكام ختامه، ووقفت على أحكام أوله وختامه، وصنت نسخته مع ما أصطفيه، فكانت خنب 

 األرفع املمجد، واهلمام األروع األجمد، بل الكرمي -أفدى الكتاب الصادر عن املقام : نفائس املسطور فيه
إحسانه حلة، الذي أسعد اهللا مرسله مدى األدهار، ذو زادين إقبال قدومه خلة، وألبسين من سرابيل سح 
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وأمده مبزية خمضلة األزهار، كلما مننه وردت أقبلت أذود ذود متربيت، وأجود ا على أهل تربيت، 
فجعلت حني أقبل حنوي ألثمه كاحلجر األسود، واجلؤذر املخلد، وأسكنته عيناً بت أنزفها، مذ غاب 

ق، حيث مننت، وظلك الباسق الذي أنعمت، بامتداده أنت، وإلفاً ميد بدرها ويوسفها ألفاً لفضلك الساب
لصوب مصريك كفاً ويروم من غيث غوثك وكفاً، فلقد أثار نضريه اإلبريز، وعبريه العزيز، ألشواقي 

غمام االدكار، وأنار بوروده غياهب السرار، أفاض اهللا سين نعمتك علي، أوىل مودتك فيض العباب، 
نتك العارية عن العاب، ورد على يعقوب الكلف وجه يوسف، قرب قربك الصلف، وأسبغ علي دروع م

ومن بقميص وصلك على عيين حمبك الدنف، فخلته حني وصلت سطور تربه، وحصلت بدور نثره، بعد 
ساعد كال، ورائد فال، قمراً بزغ ببناين، ومشساً أشرق بشروقها مكاين، وجنم جنم جده فهداين، فال 

سرر السؤدد واملنائح، وتبلى بني رماح احملافظة والصفائح، وال زلت ممن تسود برؤيته برحت جتال على 
األسود، وجيود جبود جدواه الوجود، وأنا راج ممن به اإلسعاد، أن تضمنا الدهر بغداد، ألض بواجب 
م خدماتك، وأنعم بكاعب إفاداتك، وأصول على اهلم ممتنعاً، وأجول مدرعاً مع حسام وصل حيسم حس

السواد، ويوطد سد يأجوج عناد اإلبعاد، رزقت عزاً سلسل تناقله الرواة، وختضع له العداة، وجدد 
جلباب جدك الذي بعدما تطرز، واىف شرفه ملزايلة اإلشراف، وتعزز بالعز املرته عن اإلسراف، ال فتئت 

 وحتسم طيش النقم عن منصوراً بالتأييد، على مر األزمنة والتأبيد، لتهزم جيش السقم عن ذوي القشف،
ذي اللهف، ألنك أوىل من عدل عن احليف واجلنف، وأعلى من اعترف بالشرف ألرباب الشرف، قال 

فلما رغبت يف إناا الفياح، وطربت لتالطم طمها السياح، وأعجبين ما اعذوذب : القاسم بن جريال
عد ما عودين من بدائع وساغ، وأطربين بصنوف ما صنع وصاغ، جعلت أفكر يف خلوها عن قريضه، ب

أراك واكف األفكار، وارف االفتكار، فما : تعريضه، فقال يل الوارد ا علي، واملتأود حتت سحاا إيل
الذي أزعج غوارب تيارك، وأجتج ذوائب نارك، حىت لقد حاق بك صدر ادكارك، وضاق بعد السعة 

كان ا ما يفضي صونه إىل نظام تقصارك، وتغري حسن أسلوبك، وتزيد زبد شؤبوب شحوبك فإن 
األمان فاستعينوا على أموركم بالكتمان، فقلت له تاهللا لقد أسأت يف مقالك، وأخطأ برثن رئبال بالك، 

لكنين كنت ألفت مذ به كلفت إحتايف يف خالل رسائله الرابية على مسائله بأبيات، تظلين بأشرف 
ال شاهدت بشهادها شيئاً من حلب ضرع قريضه رايات، ومل أر ذه األلوكة أرياً من هذا املطلوب، و

    احمللوب، وإين ألخشى أن تغريه املناصب، ويستوي لديه اجلازم والناصب، وحاشاه من 

اعلم أمنا غشيك من مي ظنك وهم، وكبا بوهم : مشاة األسقاط، واملزامحة على لقاط هذا اللقاط، فقال
فراجعت مكاتبته :  عرس ما أمهك ومهك، قالحدسك نضو فطنة ووهم، فطلق ما أمهك ومهك، وخالع
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الفريدة، ألستولد مقالته املفيدة، فإذا طرفاها، قد نطقا به وفاها، ونشر عرف املعرفة وفاها، وفتح مفتاح 
  : البسيط: احلكم نطقها وفاها، فكانت

 فوألفاً ألشواقي أولى الكل ألفاً  همالكريم الذي أقبلت ألث أفدي

  بغداد مع سلسل وافى على اللهف  هرؤيتى بلجقمراً ت فخلته

 فالعزيز على يعقوبك الدن أنت  اهحلة وردت نحوي ويوسف بل

 رفتطرز بالتأييد ذي الش عزاً  اًدرعبرحت تسود الدهر م فال

فحني سهرت لنشوة إنشادها، وسكرت من سالفة احنشادها، أيقنت أنه مسدد األسجاع، مؤيد مبخاذم 
، سارب يف مسارب هذي ألساليب، شارب من مشارب هذه الشآبيب، يتسلط على اإلنشاء، االختراع

تسلط النهشل على الشاء ويترنح ذا االنتشاء، بني رقل وشيه واألشاء، وملا عجبت بانتصاب متييزه، 
 وانصباب لباب وجيزه وتعجيزه، وذيب ألفاظه وتنويهه، ونبيه إيقاظه وتنبيهه، أخذت أفكر يف حمض

حمض خطابه، وبض نض نضري ما خطابه، وفتح باب رد جوابه، وقبح إمهال رفع قدر جوابه، فكنت 
كمن رام من الربع الدارس كالماً، واجلهام املتقاعس انسجاماً، وعلمت أن مجانه ال يعارض جبزع حقري، 

وفيضه ال يناقض بنضح جزع يسري، فتقمصت قمص اإلنصاف، ونقصت نقص ضرب األنصاف يف 
نصاف واقتصرت يوم ظعن غالمه، ونشرت للرحلة أعالمه، على بيتني اقتضبتهما، وكلفت القرحية هلما األ

  : البسيط: ومها

 ياضير فدير غبنغبة من غ  ؤهؤلاض لأقابل بحراً ف أنى

  من الفصاحة رث غير فضفاض  كيف أرفل في ثوب به قصر أم

  .ما الرسول، وجعلت الوسيلة يف لقاء الرسولمث إين جانبت اجلفول، وودعت القفول، وأودعته

  المقامة العاشرة الشاخية

نبذين كر الفكر األليم، إىل هوة هول الوله املليم، جلزع هائل، وترح : حدث القاسم بن جريال، قال
غائل، يغيب لوقوعه اجلنان ويشيب قبل إنسانه اإلنسان، فم أزل أصحر بقفر وهم هلم، وأحبر حبومة هم 

 أن عدت أقنع بعد اإلقامة بالنهم، والكنانة بالسهم، والسليم بالوشيب، واجلديد بالقشيب، فحني هلم، إىل
أظم حميا احلظ الناقص، وعظم ضرع التفرع القانص، بادرت إىل احتذاء سبتية فتية، وامتطاء حربية أبية، 

سيب بؤسه خوف حذراً من تسرمد الوسواس، وجتلمد مدر ذلك اإلفالس، لعلمي أن النحرير من حبس 
الطغيان وطمس عني تنور عكوسه قبل الطوفان، فلما استويت على الحب اإلنسراب، وانثنيت لقطف 
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وانكسرت صعاد الصرب اخلؤون، أخذت أمعن يف تذكر . مثار خوض السراب، وانفجرت شآبيب الشؤون
عمالت، وملا كل كلكل املصافات، وأطعن العطن بعامل االلتفاتات، حىت أفنيت التعالت، وأبكيت قائد الي

العربات، واستل سيف السهو سرف فارس احلسرات، جعلت أنشد أبياتاً كان أنشدنيها أبو نصر حباء، 
  : الرجز: حني فارق أطيفاله الطلحاء، وهي

 نوال طيب العط كال  ندمتندمن على ال ال

  يجني الفضائل من شطن  امإنوازج الركاب ف

 نتشن على الوس يلخ  اهإنالهموم ف وانض

 نالنجاة من الزم أبغي  يقد لبست خويصت كم

 دند عالعدو وق حذر  وفةنت تقطع ولكم

 ند ابالوداع وق عند  دةلبدت بنش ولكم

 نسالفذ الل وتخفض  ولهبلدة تعلي الج يا

 نانزوت عنك القن وال  وبحلك السح السك ال

  ي الفؤاد من الحزنتصم  اتةمدون ش وتفالم

 نطا قلم ورهطه  زيزعا ذل الطالم يا

 نكا سالعنا لم عنه  نكال ساللئام ف بين

    

فلم نزل نتذكر مكاشرة اجلريان، ونصافح بني الذفاري ومنارق الكريان، ونسترق رقاب املخاشن، : قال
صطباري وشاخ فدخلتها متفرداً عن ونشق جواشن اجلواشن، إىل أن وردنا مناخ شاخ، وقد شاب شعر ا

األخالط، متجرداً من نصاح املصاحبة والعالط، فحني محدت هدية ذلك املنهاج، وسررت بسنا سراج 
السالمة الوهاج، أقبلت أتأمل أرحيياً مينح مما كفاه، أو حامتياً متأل كف تكفكفي كفاه، عساه أن يزيل عنه 

 سرابيل اإليناس، فبينا أنا أقوم على قدم االندمال، وأحوم حول لباس األدناس، أو ينيط على جسد االسة
حواء االحتمال، ألفيت أبا نصر املصري مشتمالً بشمال االحنسار، مكتحالً بإمثد مرود مرارة االنكسار، 

ق، مرقعاً بطاقة االختالق، متربقعاً برباقع األمالق، متمعدداً بظهارة األخالق، متردداً بني اإلقامة واالنطال
فشددت إليه شد الشملة امللساء متمثالً ببيت من سينية اخلنساء، فما برحت ترشق سهام الدموع اخلدود، 

حىت مألت من دف ودقها ألخدود، فلما انقطع شؤبوب الشهيق، وطلع نبت بيت سؤاله عن ذلك 
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تغول، الطريق، أخربته بسبب طلوع ذلك الويل، وغروب سهيل ذيالك األهيل، فجعلت أمواج رناته 
وأفواج أناته تعول، فحني قر موج قراقر العويل، وسألين عن وصلة عاتق التعويل، انطلق يب إىل وكر 

أضيق، من خرت خياطه، وأقذر من ينابيع خماطه، كأمنا أسسه الزاهد أوطان أوطان حيطانه اهلداهد، مث 
ال يعرف خلفتها طعم األين أحضر بساطاً كاد يتقلقل من القمل، وسفرة حيملها احلوىل من ولد النمل، 

مشحونة ببيضة وكمئن، مع مرقة ال يعرق حبمام محيها ناب، وال يغرق بقعر مددها ذباب، فقلت 
فكأنه حدث مبا حدث خلدي، : إنا هللا من خسة هذه السفرة واحللول حبرج هذه احلفرة، قال: لروعي

يا بن جريال دع : وقال يلوضعفت جللله جحافل جلدي، فأخذ بيدي، وخاطبين بطيب لفظه الندي، 
ماء املالمة وله، واحذر الزمن وجهله، وخد من وكف كف القدر سهله، واعلم أن اهللا يبغض البيت 

دعنا ندع دعوة امللق، ونضع عصي هذا اللمق ونزع بقية الرمق، مبراقة هذه : اللحم وأهله، مث قال يل
ا حان وقت املساء، وابتهجت لعدم اجلمع بني املرق، فأثنيت على مفاخره، وأتيت على أوله وآخره، ومل

املائدة والنساء، وصربت على أذى ربعه املعيب، ورتعت يف محى حكمه إىل املغيب، ألفيته يسكت ألبكار 
أتعلم مل ملت عن مسامرتك، وعدلت عن مذاكرتك، : افتراعه، وينكت برياعه على ذراعه، مث قال يل

تاهللا لقد أصاب : اري، وإقدام أقدام عساكر إعساري، فقال يلأظنك تفكر يف ادام دار يس: فقلت له
سهم سهمك، وما وهم وهم ومهك، ويف غد يرافقك اهلناء، ويواصلك الغىن والغناء، وحني ولت ألوية 
الظلم السود، وكرت كتائب الشفق املعندم البنود، ناولين رقعة سنم مطي وطيها، وأحكم إلصاق غطي 

 إىل باب رب هذه الوالية، احملسود على غوامض الوالية، واتىن جبواب أبياا، اذهب ا: طيها، وقال يل
لتحمد حالوة آياا، فتناولتها ومضيت، وسللت حسام اهتمامي وانتضيت، وملا شارفت وصيد داره، 

وسفت عبري إدرار مدراره، خفت أن يكون قد أودعها حملنيت آفة، أو اخترعها ملخادعيت خرافة، فحللت 
  : البسيط: طاقها، ومسحت جرمى ختمها وطاقها، فإذا هيحبك ن

 رابا خالناس خبرا والدن تطبق  هارمقل لألمير الذي أضحت مك

 راالليل ذكرا أو الوغي ذك يقابل  نذ األريب ومالكامل الف والمنعم

 رايجزع القلب صبراً والعدى صب  اله خضعت أسد العرين سط ومن

 البيض حمراً والحجى حمرا يصير  بطذو شله منطق ذاك و ومن

 رامالجود عمراً والندى ع يجدد  اًنحبا وحوى مسعاه سأو س ومن

 راالضد غمراً والورى غم يزور  دلةعالً ومسما ونما فض ومن

 رابالحر جبراً كيف ما ج يغادر  يبةطومن همى وطمى طوالً وم
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  وي األرض نصراً والعلى نصراير  درةقدراً ومغال وعال ق ومن

 راطالمدح قطراً حيثما ق يجلل  لدره وجومن حال وجال عن ص

 راالبغض خطراً كلما خط أنامل  هبلقاً تبقال وقال قل ومن

 دراا هالصف هدراً كلم يصر  راًختفال وفال بالسيف مف ومن

    

 زراى شاً متنشرت شزر بشدة  ئهانشومن سرى وشرى شرياً ل

 راشا ناألفق نشراً أينم يضوع  رفه شقرى وفرى فرياً ل ومن

 راها بالبهم بهراً والبه يطوق  ومن جنى وجنى في الحرب مشتهراً

 دراا بمالشوق بدراً كل أشاهد  رمه قربي قا فأنا وأن ومن

 راسقا مالفقر قسرا كل أكابد  ىقغريب وإني مذ خلقت ل إني

 رافالربع صفراً كلما ص يخلف  مهتتيومهم بؤس يش وصبيتي

 راها قالذل قهراً كلم تصافح  خيول األذى عنهم فما برحت فاطرد

 دراا قملالحد قدراً ك يجاوز  دراًفأنت الذي ما زال مقت واسمع

جب، بعد مراعاة األدب الواجب، فوجل فلما سرت بانصبابه، إىل رحيب بابه، دفعتها إىل احلا: قال الراوي
ا إليه، ونثر من مجيل مجاا عليه، مث غاب قاب أكل يعفور، أو قيد حل قيد نفور، مث بزغ بزوغ الغني 

بصرتني، من النقرة والعني، فأماط عين احلذر، وألقامها إيل واعتذر، فرجعت إىل بيته األعليط، ببطر مطي 
إي ومن سهل لك : ز عطفيك، أمألت اجلزازة كفيك، قلت لهأراك : الطرب واألطيط، فقال يل

كليهما : أي ما حتب من تني فقلت له: الوعور، وفتح ألدابك األعني العور، مث ألقيت إليه الصرتني، فقال
ومتراً ألمجع من جدة جدواك ثلجاً ومجراً، فنفحين ما وابتسم، وأعرض عن عرضهما واحتشم، مث إين 

بأكارع املسرة وسوقها، ألمخد من قرم القرم اهلياج، وأحسم من دم داء ااعة ما ضت إىل سوقها، 
  : الكامل: هاج، فعدت وقد بلقع أرجل الدار، وكتب هذين على جانب اجلدار

 هوينبو في اليالمق رشق حيناً  هنكيصدأ إن أقام ب النصل

  إن ضاق غربك فاإلقامة شرقه  زالنأنت فال تالزم م وكذلك

فما لذ يل بعده الركون، وال احلوىل بعد تسياره السكون، فجعلت ختد يب األمون، ألكنف من : قال
  .كنت له أمون
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  المقامة الحادية عشرة الرسعنية

أناخ بالشام برهة من األعوام، مجاالت جدب بشرت أدمي اجلمام، ونشرت : أخرب القاسم بن جريال قال
زلت وساوس اإلعدام، وأهزلت ا معامل األعالم، حىت بلغت سرابيل السغب، على طرف الثمام، وأج

القلوب احلناجر، وشام املأل على اجليف اخلناجر، وظعن خضل النضارة، وفر، وعدن نبع تبع الضراعة 
وقر، فلما احلولكت حنادس اجلالء، واغدودنت غالئل الغالء، واستدت املسالك وادهلمت، واشتدت 

وأمهت، وأذابت النقم قمم املقدرة فامت، انسللت من القراب، ومللت احلال ومهت، وانتابت الغري 
حالوة االقتراب، فبينا أنا أنسرب بالفلوات وأنتحب حنيب املقالة، ألفيت شيخة كالسعالة، تلو خود 

كالكهاة، وعزة كاملهاة، وأمامهما شيخ كالعرجون، جير أردية الشجون، ويسرح جبالبيب حظه اجلون، 
قلبه واحلجون، فحني حلظت جودة احتماهلم، واكتحلت خبساسة أمسا هلم، حنوم جبفن بني مىن مىن 

التجمل املشتور، ال رفع غطاء سرهم املستور، فألفيته املصري رب الفنون، اجلامع بني الضب والنون، 
ائه، فاتصلت به اتصال القلم بالنون واحلنك بالعثنون، مث إين عدلت عن عثوائه، وسألته عن تعاظل وعث

فأطلعين على حمامسه حائه وانتحائه، ومصارمة صلحائه مع برحائه، فانثنيت حمقوقف السواء، وألقيت إليه 
دونك امتطاء ذروا، واجتالء جربتها، فأحلهما قراها، واختلى هلا خلة النصب : يقود القرواء وقلت له

لبة اللغوب، ومسامرة السغوب وقراها، مث أخذت أحدثه مبا أعاين من اخلطوب، وتعذر املخطوب، ومغا
  : الكامل: فأرهف قواضبه الصقال، واستفتح املقال، وقال

 طاقسالرفيع وجنة لل سجن  اهيمة إنلما اليانتباً لدن

  عن ذي الفصاحة والكريم الفارط  زوينئيم وتتزخرف لل داراً

 طالزمان وقسطها من قاس مر  طسقد تعم بقسطها من مق كم

 طاسيشح ومرها من ب نكس  ضابلكم تخص بحلوها من قو

 طابيل خالهزيم بجنح ل نال  املثنال منها الفذ إال م ما

 طانقب اللوتنفحه بق إال  اهحن ستطبيه لنغبة م ما

 ائطحاللبيب كقاب ظل ال عند  امالهفيها والنعيم ك فالبؤس

    

 طألقلدن األريب ككفة ل  هافحذار منها ما استطعت فإن
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فلما نثر مجان أبياته، ور بانسجام شكاياته، ونصص أواذي غصصه، وقصص وجوه جدر قصصه، : قال
يا بن جريال، ال تطل لترك احلياء حبل احلرية، وقصر : حلظين حلظ الشفيق، بالوجه الصفيق، وقال يل

أال حتب بأن أصاهرك، وأطلع يف مساء : مث قاللطرفها طول طيل الطرية، فقد أرغم الشرع أنف الغرية، 
املصاهرة زواهرك، ألزيل بالبل ميلك، وأطيل ذالذل ذبلك، وأنا أقنع بسنا سهيلك، وال أطمع يف 

هيلمانك وهيلك، فانظر مبن أروجك، وبأي الدرر أتوجك، فإا أخفر خريدة وأفخر فريدة، مث إنه رفع 
من يل بذلك، واالستضاءة بوميض ذبالك، :  متالكت أن قلت لهنقاب الفتاة، فتأودت تأود القناه، فما

طب نفساً، وأنعم ا عرساً وغرساً، فإذا جزعنا الرباح، وجرعنا راح الراحة والقراح، نواصلك : فقال
فارتفع مبا قال قدري، وانشرح مبا صدر من : مبحضر من الشهود، وال نفارقك إىل اليوم املشهود، قال

نا يف ذم ذميلنا، وإحلاق سيل املسايلة حبميلنا، ومل نزل منج ذلك اخلندريس، وال صدره صدري، مث أخذ
نذيق التعريس العنتريس، حىت وردنا راس عني، مرملني من زاد وعني، فحثنا قطيع القطوع الفظيع ومهمه 

وبه مل يتجمل دهره بدخان، معروف باملفاليس، تطوف ببيت ح: املضيعة الذي به املاهر يضيع، إىل خان
حزق املناحيس، فلبست قدر حلب شاة، أو صرام بلح أشاة، مث انساب بعياله، يسحب غاللة اغتياله، 

فجعلت أقفو إثرهم وهم يوجفون، ومن التحيل يرجفون، ألنظر ماذا يصفون، وبأي أشجار احليل 
 القصيد، فلما يصفون، إىل أن دخلوا دار واليتها، ومدار إيالتها فوقفت جتاه الوصيد، ألبصر مضمون بيت

: وقفوا لدى الوايل، وال لؤلؤ دمعهم والآللئ، سن الشيخ سنان زفراته، واسنت يف ميدان عرباته، وقال

  : السريع

 يلمر جطال على النسر بنش  هيمذي خدب النأيها ال يا

  طال على الصف بصافي الصهيل  دىعروب الل حإذا ح ومن

 يللششاء الشم بلبس ال ومن  ىهنإلى ساميك يا ذا ال أنهي

 يللإلى الفخر هوي الخ يهوي  ىلعكان لي نجل يحب ال قد

 يلقصشبه الحسام ال وسالف  دةعن صدل مأع امةبق

 ويلطكالجذع السحوق ال فخر  هيسي خين فحال ففاجأته

 يلهلقى مثل الكثيب الم ملقى  هربي سر فبعد السب وعاد

 يلوس وبله من حلس ب سحقاً  اقشاط الستحته غير ب ما

 يليد األصعكالغصن ب ينوع  راثير الثبعد ما كان ك من

 يلد أثجد بجال بويكس  يبفي روض النعيم الص يجر
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 يلزال في األحياء عين المن ما  يته مي أنيترم فوا

قون، وحشده ووشاته يترققون، وبرقتهم ورقتهم يترفقون، مث إنه أبرز من فلم يزل الوايل وغشاته حيول
فلما رأيت : أبريزه، ما يرصد ملصاحل جتهيزه، فانصرفوا غب قبضه، واعترفوا بنض فضله وعرضه، قال

قبائح فعاهلم، وتساوي رؤوس رياستهم ونعاهلم، آليت أال ألتفت لشبقها والتل، أو تأتلف العنب واحلاء يف 
ثي املعتل، فراجعت اخلان، وبردت ذلك األسخان، فوجدته قد أغرب، واحتذى الصعيد األغرب، بعد أن الثال

أخلى حرمه، واستملى حرمه، ونبذ مرافقيت، واستصحب ناقيت لفاقيت، فبت باكياً على أموين، نادماً حيث 
العريف، وفارقت نادموين، مث نويت مفارقة الريف، ولويت لييت حنو الغريف، وطرقت باب املعرف و

  .الفندق مفارقة حروف النداء الم التعريف

  المقامة الثانية عشرة البحرانية

    

نزلت بالبحرين بعد مكافحة احلني ومناوحة الربحني وأنا حينئذ خفاف : روى القاسم بن جريال قال
 ذفاف ال يلفين عفاف وال يكفين إعفاف أخوض يف غضارة مضية وأروض ذا نضارة مرضية يسعدين

إسعاد القود واسوداد الفود ورواج الثواج وازدواج النتاج واحتواش املطاعيم وانتعاش األناعيم مع رعاء 
أوىل ثلة لبيع رغاء وثلة فلما ابتليت البوس وأبليت اللبوس وأزلت العبوس وزايلت العصبصب العبوس 

األمثان وأعرضت عمن أقبلت استصحب الوشاء واستصبح االنتشاء وأبيع الشاء ملن شاء وحني عرضت 
جنش ومان، جعلت أتورد سلسل املساكن، وأتردد يف ترجيح الساكن، إىل أن ساقين سنان القدر، إىل 

فندق واكف القذر، مملو من العري، حمشو من احلمري، ال يسمع به سوى الشخري والنخري، واالختصام على 
ث، قد أحدقت به طفاوة اخلبائث وعلقت احلقري الوقري، معروف باملخانيث، حمفوف بإخوان إبليس اخلبي

به براثن الزمن العائث، فخلعت لباس التوقري، واستأجرت بيتاً كالقري، دون دور النقري، لظين أن سأرحل 
بعد ليلتني، كاسياً من مكاسب الصفقتني، فعسر الدهر ما قدمت ألجله، ويسر علي إقدام سح الضرر 

 أكابد أهوال اهلذر الطوال، رأيت شيخاً مكشوف املنكبني، حمفوف وجنله، فبينا أنا ببعض الليايل الطوال،
الشاربني، ميور بتلك األحوية، مور األهوية، ويضطرب اتيك الشية، اضطراب األرشية، وقد أخذ خمنث 
بزيقه، وهم بتمزيقه، والشيخ يزعم أنه مسع حلحلته، وقد سرق مكحلته، واملخنث يدعى أنه خطف ميله، 

فدنوت قيله إىل الباب، دنو الذباب، ألنظر يف صياره، ملن يكون غلب تياره فألفيته الصل وقصده مقيله، 
احلبوكري، أبا نصر املصري، فلما تعاصف ذاك اهلبوب، وتكاثف بينهما ذلك اخلبوب، خلع املخنث 

اضبني إن كنت أيها الدويهية من الكاذبني ولست ملكحلتك من الغ: غاللتيه، وض قائماً بسوأتيه، وقال
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فمنيت بالصفو املفاصل، وأوجاع املفاصل، وانسداد الصراط، والسعال املقرون بالضراط، واحنالل 
اإلحليل، واحتالل التحويل وأسقام اخلبال وإجلام الرئبال، وإعراض الصريف، وأعراض اخلريف وغسل 

 أصول العنصل الثياب، وعسل الذياب، ونتف العذار، ونزف األقذار، واصتراط املنصل، ووطء أوراق
بل إن : وصد النصري، وعد خيوط احلصري، والنواح يف املآمت، والرواح يف السحيق القائم، فقال له أبو نصر

كنت أيها الفويسق من الصادقني، وعلى اامك من املصدقني، فال مجع بني مكحلتك وامليل، وجرعك 
ر، ونشر شرع مساويك، ونصر من فقدان الغراميل، ورماك حبك اجلتار، وال قرن شراء تينك باخليا

يناويك، وجدع ما نتافيك، وقلع أعداء مالك من فيك، وأزعجك بشدة األنني، وزوجك بالعاجز العنني، 
وأجج نياط قلبك أقطيقوس، وال وجل باب ديرك الناقوس، وخفض من ردفك ما ارتفع، ومأل من جوف 

ك ما أفل، وال ذاق فم فخذك اللثق، جفنك ما خفع، وقطع من ثوب غنجك ما رفل، وأطلع من شعر خد
: طيب طعم ما مقلوبه أثق، وقوض حواء حسن كفك الكسري، وقيض لقلب ميينك حفظ باب التكسري

  : الطويل

 ولسبي خطتهم في نصاليا لسبي  ثنعلى أنني لو جاء ألف مخ

 ياالخلق اهللا عند نض وأخبث  فكيف تراني يا أخا الخزي والخنا

عيون ذلك العوار، ومخدت ذوائب ذياك األوار وبزغ الفجر املنري، وفارق عنق كل من فلما رقدت : قال
ذلك النري، ضا إىل وايل مدرما، إلطفاء شرر شرما، حمفوفني بكل زبال وحبال وطبال بطال حتيط 

بذلك القالب، حزق الكالب وختيط خرق احلسن الساق، عساكر الفساق، وأبو نصر يتربج تربج 
 ويتدرج تدرج متطايل، ويتغترف تغترف سلطان ويتغطرف تغطرف شيطاين ليطان، وكنت متطاول،

مهمت بأن أساعده على قبائل الفسوق، فخشيت أن يلحقين حدة سعر ذلك السوق، وملا وقفا حبضرة 
 :الوايل، ودفا للمصاع العايل، نظر الغالم نظر من نظر العني، ورجح على عقد الثالثني التسعني، مث قال

ليجهر كل منكما بدعواه، وال يهجر يف شنيع عواه، فازبأر أبو نصر وزأر، وحدج ذلك العكر وعكر، مث 
  : الكامل: أنه استنجع سحب فكره الثقال، واسترجع عاتق مقاله، وقال

 ياءير األحالرميم وح أحيا  هاحه ورموالياً بسماح يا

   اإلحياءصرف الزمان أفادها  دىوإذا تهدمت المكارم واعت

 ذاءئ األقتقني الحياء وتقن  ادةإني فقدت بحسن عدلك غ

 الحياة وعيشك األمذاء طول  اخلوت بها آمنت بقربه وإذا
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 اءالصقيل صقالة وصف يحكي  اهدنوت لها وجدت أديم وإذا

 اءفالطول لخدرها وص حين  اًمقطنت فال تروم تعظ وإذا

 اءنية وجالرحيل مط عند  يتظعنت فال تكلف طاق وإذا

 يراءالطعام وال ترى الس طعم  ذقتطعم الماء الزالل ولم ت لم

 ياءاً وحففالمراد تع منها  لشرخ الشباب ولم أن صاحبتها

 الصباح بمفرقي اإلمساء وغزا  إذا انبجست شموس ذوائبي حتى

 اء سناءالغزالة في السم يحكى  اادناً شيقرشأ رش أنكحتها

 اءفرف اإلغال يع لجمالها  اوراًجيا ال يزال محلو المح

 داءلة رمقجسا أو م جفناً  الًواصجوناً بال جوف أصم م

 اءاد دمعبتذرف لل عيناه  تحفيها النائبات فأصب فجعته

 اءمالسماء وطرز األس ساد  فافحص له عن عرسه يا ذا الذي

رشف كؤوس عجوزه، وعرف بدائع رموزه، أفكر يف حتصيل ذلك الناعم، وأمر فلما : قال الراوي
: ما أخاله يسرف ما يساوي الفتيل، وأىن تصادم البقة يوم الكريهة الفيل: بإخراج العماعم، مث قال للشيخ

أقسم مبن جدد اجلميل، وجذذ احلميل ما برأته وأحطت حوله التأميل، إال ليسرق من حتت : فقال له
إين ألمسح لك بدينار، :  امليل، فأطرف الوايل بذلك من لديه، وقهقه إىل أن غشي عليه، مث قالأثوابك

عجله بالوزن الوافر، : كضوء ذي نار، وال تبغ باليمني منونه، فلشان، ما أرهف الفارس نونه، فقال له
 كفه واحنرف، واعلم بأن النقد عند احلافر، فدفعه إليه وهرف، وأثىن على علمه واعترف، فدحرجه يف

وأوجله يف فمه وانصرف، مث قلص قميصه لسحه، وختلص ختلص احلبارى بسلحه، فتظنيت أنه امتطى 
  .متون اهلوج، أو اعتلق بأسباب الربوج، بعد اخلروج من العوج، والولوج بني تلك العلوج

  المقامة الثالثة عشرة النيسابورية

غالق، ومداناة خبت املخاتلة، واحلالق حني فليت قمم عدلت عن معاطاة امل: حكى القاسم بن جريال، قال
السمالق، وقليت امتطاء النمارق، إىل أن بت أجتزئ مبسامرة الرئال واجترئ على أسود املساورة 

والرئال، وأجوب فجاج الرمال، غري حمتفل بعساكر اإلرمال، عل أن أعل راح االجتراح من أنامل 
صافحة الصفاح، فبينما أنا أنتهب املناهدة با، وأجعلها شعار مهيت االنتزاح، وأفل صوارم األتراح قبل م

دأبا، إذ وجدت احلظ احملبور، والسري املسبور، قد اقتادين إىل مدينة نيسابور، فوردا بعد مفارقة اللبد، 
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 ومزايلة اللبد وقد أغلق باب البلد، فتوخيت املبيت بني األشجار، بعد حط الشجار، مث إين نضيت لباس

اإلجياس، ومضيت إىل املهراس، مضي اهلرماس، فتكرعت للركوع بعد كسر سالمي اجلزع والكوع، مث 
ملت إىل املطية فأجمدا وانسللت إىل العيبة فشددا، وحني أحجمت جحافل حام، وحالف احلذر ذلك 

م، أو تبسم ثغر االلتحام، جعلت أجول بني الشجري، خالياً من املخاتل والشجري، فلم ميض وهن من الظال
القمر حتت اللثام فتجردت حالئل الروح وغردت ورق احلمائم على الدوح، وبينا أنا أحاذر اهلجوم، 

وأجاور اهلجوم، مسعت على عني جارية، منافئة أعذب من نغمات جارية، فربطت، جرجة العني، 
لسري مث ما برحت وتأبطت عضيب حنو العني وقعدت من حيث ال أرى، وقلت غب الصباح حيمد القوم ا

التقط لؤلؤ الكالم، بأظفور اإلملام، وأجرد قواضب االهتمام، لذلك االنضمام، حىت رأيت حاليب ذياك 
الثمني، وجاليب ذيالك الكمني، شيخنا املصري، وولده اللوذعي، ومها حمتفان بالشمول والشمائل، 

ق يف حلبة املباحثة جماهلما، أو أنظر إىل تاهللا ال أفاجئ جرياهلما وأضي: ملتحفان باخلمول واخلمائل، فقلت
ما يؤول آخر النبيذ، مع ولده اخلنذيذ، فما برحا حيوالن يف كاهل املنادمة، وجيوالن يف جالئل املنامسة، 

يا أبت لقد سئمت السفار، واجتويت : إىل أن حان حل النظام، وخان خل اجلفون ظام االنتظام، فقال له
ت مين القفار الفقار، فهل ترى حزامة حوبائك، وترى على آرائك السفار، وكرهت القفار، وك

    آرائك، بأن أصري بأجوية امللوك، بعد اقتناء السابح واململوك، متوشحاً بوشاح الوشاء، مترشحاً إىل 

ا يا بين لقد رمت مسلكاً وعراً، ال ترى الراحة فيه: كتابة اإلنشاء، فإا رتبة جليلة، ومرتبة نبيلة، فقال له
الراحة إال نزرا، مشحوناً بالشحوب، معصوباً، بعصائب احلوب، تفتري على سالكه األوغاد، وتقتري أثر 

هفواته األضداد، وتفري أدمي عرضه احلساد، ويقرى خمدومه اإلسآد وتسري إىل نضاله اآلساد، ويشري 
هارة فاخرة، وعبارة أدم إجالله اإليساد اللهم إال أن تكون ذا براعة مشهورة، وبالغة مسجورة، وم

زاخرة، وآلة كاملة، وإيالة متكاملة، وفكرة جائلة، وفطنة غري حائلة تنقاد لك املعاين انقياد العاين، 
وتتمكن متكن اجلاين من هذه ااين، فحينئذ يذعن لك ما تشاء، كما يذعن للمساجل الرشاء، وتنحو 

ك لعقاب هذا اللوح وعذاب هذه احلنانة الدلوح، إين وب: بابك احلرشاء، وبني أنياا اإلرشاء، فقال له
يا بين التك ممن يطبيه طبعه، ويطغيه طمعه، : وسرحوب هذا املضمار، وطخرور هذه األمطار، فقال له

ويغره اجلهام، ويستغره الكهام فتمسى حرضاً ذي الظباة، وغرضاً لقذذ القاذف والشباة، وها أنا مقترح 
 ضاهيت ما ابتدعه وأتيت مبقل ما اخترعه، علمت أنك ممن يعوم بعباب عليك، وجمترح لديك، فإن أنت

هذا احلباب، ويقوم على قدم هذا االنتداب، ويستحق امتطاء هذا القارح، ويسترق أرباب األدب بني 
تاهللا ألضن ذا الفادح، وض األسد الكادح، وألبيضن وجه ظنك الصادح، : هذي املسارح، فقال له

وس وهنك الكاحل، لتعلم أين فنن دوحتك، وزنن مزنتك، والشعاع املستنتج من بوحك، وألغيضن مي عب
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هبين أنين لك خمدوم، وأنت وعاء جلملة األسرار خمتوم، وقد : والشعاع املستخرج من يوحك فقال له أبوه
بداعها ورد علي رسالة سرية، حيجم عنها من له روية جرية، ال خيامر سطور يراعها ألف، وال جياور خد إ
كلف، تتضمن نئة بقفويل من السفر، ووصويل بالفوز والظفر فخذ املثال، واحذ التمثال، واكتب 

ألمنيت ببينك وال رميت حبجر حينك، خدين فخرك، وخزين سرك، وخمذم ملبسك، وخويدم جملسك، 
جمد مسو سعدك وتسرمد، ووطد علو جدك وجتدد، وجللت غصون صولتك وقرت، وللت غضون 

ك وفرت، وطغت حبور سورتك وطمت، وسرت سري سريتك ومنت، ومسقت مهم برك وعلت، دولت
وتدفقت برم برك وغلت، وزكت سيوف نصرتك، وقلت وذكت سعري سطوتك وقلت، وومحت خلك 
خيولك ومحت، ومست سبلك سيولك ومست، خيدم بنثر وقريض، وشكر مستفيض، ومحد يبوح، ومدح 

 سوفه من له سرد، ويلذ نفحه ويفوق، ويشده من نشقه ويشوق، يفوح، يطيب عرفه ذو شرد، وجيلبب
وبعد فعبد علي منتك، ومتقلد در سطور منحتك، متع ربه ربه ونصره، وزعزع بزعزع قهره من قهره 

جيهر حبمده عز جل مذ قدم قدم قفولك وحل، وقرب مبن ترب من وفر قربك وخل، فلقد تشوف جبلي 
  : الطويل: شرفوصوله وترشف وتشوق حبلي حلوله وت

  يسير فيسرى فيه شرق ومغرب  بله طيب رطيب وكوك قدوم

 فيجني منه فدم ومعرب ويسني  رسفيحيى جوده كل مع يحل

    

فلنحمد من نفح حمبيه مبلبوس جذل، ولفح من حيتويه بلبوس بوس ووجل، رفع مبدعه دور رفعته وعمر، 
ه وكمل حيث وعم عبده بعوده وتكمل فلينعم وخلع على عبيد عزه خلع مننه وغمر، وطول طول نعم

فلما فزع من ألوكته : مبهمه ولو تسنم ملى قدوسه نفسه وسلم، وصلى على نبيه حممد وسلم قال الراوي
قل ضوع اهللا ملعك وفتح مسمعك، وال أسأل مدمعك، وجربيل معك، : اليتيمة، الوافرة الدمية، قال له

لس الغموس، مث إنه تلبب ملصادمة املنون، حني أرهف له غرار فهمهم مههمة اهلموس، وغمغم غمغمة الغم
ورد شريف حضرته، ووريف نضرته، ذو بزغ : ذلك النون، وأنشأ رسالة كاللؤلوء املكنون، وهي

بل ويل حتف حيمد سحه ونوؤه، وحزق مرح يتدفق سروره . بوصوله قمر شرف يؤبد روحه وضوءه
 عصوره، وجدد جمده جتديد دهوره، وترحنت دوح جد وفرق فرح يترقرق ميسوره خلد مرسله ختليد

جده وحلت، ورحنت، رتب حسدة حوله وخلت، وصفت مشس ضد فضله وضفت، وعفت مشس ضد 
فصله وغفت، وربت بيض سعوده وبرت، ووهت عصم خصومه وهوت، وشرق نيل جوده وبسق، 

ته، من تعدى ومرق، ورشق نبل جوده وسبق، وحلق من حبج جنح حمجته، قصر وحلق ورمق بعني معدل
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بنخب منظومة، وسحب مسفوحة، ومشوس مشرقة، وغروس مورقة، وحكم وسيمة، ودمي جسيمة، 
وعهد ويف، وحسن يوسفي، يوذن بوصل قطع قريب، وقطع وصل قلق غري قريب، وينطق بعلم عميم، 

حره، ومينطق بعقد فخر نظيم، ويغىن بضرب ترصيعه ويريب بزهر بديعه على ربيعه، متربج بسيح س
ومترجرج مبوج حلو حبره، يسود لون نقسه وطرسه، خضرة ليله، ونور مشسه، فقوبل حبمد مديد، وشكر 
شديد، سد من دلوحه رحيب بوحه، وسعة سحوحه، جسيم سوحه، فجمل بوروده عبده، وجتمل بعده 

من عنده، بعد وقوفه عليه، ووضعه فويق عينيه، وقوف من ت بروض غريض، بل بفيض سح ومسى 
  : الطويل: وميض عريض، يسفر عن حمربه، وخيرب بكنه طبيب خمربه

 ربريب ويعله در غ يسح  دفبه در شريف مش شريف

 ربيس ويعولفظ به قس يق  له ضوء شمس في رطوبة لؤلؤ

فلله عنرب عطر يدي حربه، وتقطر لدي خربه، وحربه وعبري عبق بقدومه نشره، ونضري نضر عرنني من 
تع برشف شهد بشه، وبلقع ربوع عشه، من جيوش عشه، فليشرف مبهه ليتشرف، وطد نشره، نشره م

فلما قرن بني زبدة الزبد ومترها، ومجع : قال. موجده ركنه ونيف، وسرمد ملة خري خلقه حممد وشرف
بني نقاخ مخرة النخب ومخرها، جعل أبوه يفكر يف تلفيه وتدقيقه، وينظر يف حتقيقه وتطبيقه، ويطرب من 

 مقاليبه وحسن جتنيس أساليبه ويعجب من حذفه ولزومه، ورد عجز معجزه على حيزومه، وإجادة فقر
مغازيه وجودة متوازنه ومتوازيه، ولغة طيه، وطيب نشره وطيه، وترصيعه واشتقاقه، وهلاذم مطرفه 

فاقه حبذو ورقاقه، مث أقبل يقبل بياض غرته، ويقلب سواد بياض نضارته، فعندما راقه رقة ذلك الغرار، و
أفادك اهللا بامتياح عيين، وأعاذك من عيون البشر وعيين، فلقد أثريت قراحي ذا : ذياك الغرار، قال له

اقتراحي، وأوريت مصباحي باقتباسك من صباحي، فأنت أحق من لعلمه الرجال كعمت وال دابه الرجال 
قص حظه الورى تظلمت، عكمت، وعليه قدمت الرياسة وسلمت، وإليه تقدمت السياسة وسلمت، ولن

فحني غمد حسام مساجلته، وعمد الرتشاف مدامته، : ومن أشبه أباه فما ظلمت، قال القاسم بن جريال
ودهشت بانسكاب ذلك الصبري وشدهت بارتفاع عرف ذيالك العبري، جنحت إليه جنوح األنوح، 

همر املسجور، ذي احلظ أهالً بالنمر اجلسور، واملن: ومنحت كفه سرعة االستالم السحوح، فقال يل
إي، ومن : أأطربك ذلك الرواء، حني اختلسته من وراء؟ فقلت له: العازب، والعزم الالزب، مث قال يل

أحتب بأن احتضن كنانة املسامرة، لتحمد شحذ : رفعت به السماء، وتعسعست بقدرته الظلماء، فقال يل
حبذا الربع : تك الناضرة، فقلت لهسيف سفرتك الزاهرة، وأعتقل رماح احملاضرة، لتشكر شيم ليل

فأفاح على ذلك النهر ما فاح على رياح الزهر، وأباح : اخلصيب، فعلى مثلها كان يدور اخلصيب، قال
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يل من مثر السمر ما أتاح لناظري إمهال اخلمر، إىل أن أحجم اء الزبرقان، وضرب إكساء فيلقه املشرقان 
مر الرمق، حاول التسيار واستقبل املسار، وحامسين حمامسة املشرقان، وحني شرف الشفق، وبقي من الق

  .من سار، وألبسين سرابيل األسف وسار

  المقامة الرابعة عشرة الزرندية

    

وددت أيام اخضرار الغدائر، وازورار الزنيم الزائر، وارتكاب الكبائر، : قال: حدث القاسم بن جريال
من مرند، وصحباً من مسرقند تكف كوع الفنت والزند، وال واقتراب الرقيب البائر، مبدينة زرند، ندباً 

تستصحب الزند، إال لتضوع الرند، مههم حث الرواحل للربع املاحل، ودخول احملافل للفضل احلافل، 
  : الطويل: وإسداء النوافل إلسعاف اآلفل، فافعوعم بزالهلم مزىن، ونبذت جزع مالزمة جزعى ورزين

  أخا شظف حلف المناحة والحزن  وياًامد باعي بعد أن كنت خ بهم

 زنيسامرني سير السهولة والح  مع األظعان في كل مهمه طريداً

    

فلم نزل نصافح املسطار، وننتجع ذلك األمطار، ونتسنم متون السروج، ونتنسم أخبار املروج : قال
صالح األسيد، وض للخروج، فبينما حنن ذات ليلة مبشربة وجارنا، تعتورنا عواتق عقارنا، ننهض إل

السيد، ونبيض وجوه ذلك املشيد بتغريد األناشيد، إذ طرقت حلقة الندماء، وقد ذرفت عيون السماء 
بالسماء، وسحت السحب بأنواع النيل، وعاين الشرب شرخ خيل الليل، فوثبت األعبد إىل الطارق، 

فد وفود املناهب مع لثق املذاهب من الوارد يف الغياهب ورود السالهب، والوا: وثوب املطارق، وقالوا
خامل سالفة وصاحب عيافة خفيف القرونة، كثيف املؤونة، حيشه املراح، وحتفه : للذاهب، فقال هلم

األفراح، وبراحه الراح، فإن هدمتم، الغل الصراح، وعمرمت كعبة املرح والضراح، وتقبلتموين والراح، 
ما ندرت أراعيل رياحه، وبدرت بوادر رعيل امتياحه، فل: وإال فالرواح الرواح، قال القاسم بن جريال

وطعمنا باكورة مثاره، وطمعنا يف حماسن استثماره علمنا أنه ممن يروق ندمانه، ويروق براووق املنادمة 
إدمانه، فاستزدناه طلب اهلوج، وأمرناه بالولوج، فدخل متسخطاً من الطني، متعوذاً من الشياطني خالياً 

كوب من اليقطني، يهدر هدير الشدقمي مفعوعم بالعقار العندمي، فقوبل مبا به سلم، من القطني، وبكفه 
بعد أن ملك مقاليد إكرامنا وتسلم، مث إنه نبس مبا نبس، وحنا القبس وعبس، وجعل جيفف فروجه، 

وينشف فروجه، وينظف رداءه ويتأفف إذ بلل الوابل قفداءه وبعض القوم مرمون القترابه، مهمومون 
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ة قرابه، ملبون داعي إعماله، ملبون على إمهاله ألمساله تصعر خدودهم ملزنده، وحبس مد ماء مدده، لقذار
فلما شاهد من عبوس غضوم، أنه بارز من زبوم، وحتقق أن ذلك لضيق أكمامه، مع معرفتهم بسعة 

ب التنافس يف يا أربا: مثار أكمامه، استخرج من وفضته املرماة ورشق ا هاتيك الرماة، وقال هلم
الطنافس، والتقاعس لدى املنافس، ويلكم أتصادمون الصداع؟ وتعلمون الريابيع اخلداع، وحتتقرون من 
دب إىل داركم، وهب إىل دمي إدراركم، واسترى هليب أواركم وامتري حنيذ حواركم، واكتحل مبيل 

 وحيتذي وبيله وجيتدي سراركم، واحتمل عسيب أسراركم، أف ملن يضيع نزيله، ويودع طعامه زبيله،
أبابيله، ولئن رابكم حرج أكمامي، مع عدم كف كمامي، وساءكم سداد ابتسامي، مع در إبداعي 

السامي فأنتم كمن رضي بتوسعة ميدانه، مع تضييق رديانه، فما كل من احتمل املهند هند، وال كل من 
 واحتملنا ذرور ذراره، خوف انثيال فأقبلنا على لثم أعطافه، رجاء انعطافه،: تسربل املزند تزند، قال

مدراره، فعند ذلك مجدت جداول كمده، ومهدت غوارب لدده ومحل مكنون جماجه، ومسل مقل 
انزعاجه، وحاض فيض افتنانه، وفاض سح سيل استنانه، وأقبل يفض فضائل إبداعه، وينض مخائل 

ثاق ترنح املفلت من الوثاق، وأنا مع اختراعه، ويتمنطق باألحداق متنطق املداعس بالدقاق، ويترنح باالنب
شدة حذاره وصبغة عثنونه وعذاره، أرمقه باللحظ اجللي، وأنظر إليه نظر الشجي إىل اخللي إىل أن الح 
سبج ثطط عارضه، وساح جلج شطط معارضه، فعلمت أنه أبو نصر العقربان، والعملس الثعلبان، الذي 

بالذي أظهر املقبور، وسري الدبور، ويسر : مي، فقلت لهمل يزل مع األحامس أمامي، ويف املناحس، إما
بلى ومن شرف الزبور، وذكر الصنبور، ونصر : سرور سابور، ألست رب الرسالة بنيسابور، فقال

يا ابن جريال أمل تكن شدخت لشومك شائم هذا اال، ومشخت : الصبور، وأطلق املصبور مث قال يل
رع جيتبيك، وطالء الطالء ال يطبيك، فكيف ارتضعت كؤوس خبيشومك على اجلريال بعد أن كان الو
من : فلما شهدت شهاد مالطفته، وخشيت أسود غطرفته، قالوا: خوابيك، وعطف قلبك على أبيك، قال

من خزائن األلطاف : أين لك هذا اخلليل اجلليل، ومن أي الصواقع تسىن لك ذا اخلليل اخلليل، فقلت هلم
أخذت يف مدح بستان يانعه، واستحسان حسان بدائعه، فلما رأوين مكثراً يف ومعادن االستعطاف، مث إين 

أرف حبالل فصاحه، وقد بتنا يف حالل إفصاحه، : امتداحه، مطنباً بوصف صحف صفاحه، قالوا يل
ومتعن يف امتداح مستطرفاته، وقد عجمنا صالبة صفاته، فخلنا ملناوحة هذه الفرق قبل القلق، واتركنا 

فلما :  الفرق قبل إقبال الفلق، فإن مباحثته شفاء الغرام، ومنادمته دواء الداء العرام، قال الراوينكتل ذا
سقته محياً ثنائهم، ورقته من حرارة محة ازدرائهم، قصد وصيدهم، وافترش صعيدهم، وآىل أال يزيدهم، 

    حة يا ذا البداهة احلسبانية، والفصا: وذم لقتل حسني حرمته يزيدهم، فقالوا له

السحبانية، أما أزلنا انزعاجك، وأنزلنا من مساء املساملة ثجاجك، فما الذي لوي زمامك، وزوى 
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ابتسامك، وثىن انسجامك، وقدم إحجامك، وأخر إقدامك، فأزل جلاجك لنقضي حاجك، وافض 
فع ما جماجك، لنفعم زجاجك واترك عتابك، لنمأل عيابك، وامنحنا حبابك، لنرفع بابك وأرنا نابك، لند

مساورة السام دون االبتسام، فال وجه للمقام بعد االنتقام، وال سبيل إىل االنضمام بعد : نابك، فقال هلم
االضام، وقد كنت حني هالين هوى اهلون الغشوم، وغالين طول برشوم ذلك الشوم، وعوملت جبر هذه 

ملسرة باالنطباق، أهم بالرواح، الرياق معاملة أهل اإلباق، وعدلت عن طرة الطرب والطباق، وهم باب ا
ولو على جناح الرياح، وأما اآلن فقد ذهبت مهومي، ونضبت مسومي، فأصلحوا فرى هذا العط، وأغلقوا 
باب اإلشالة واحلط، ويف الليلة اآلتية أترك اهلجوع، واستأنف الرجوع، فمثلي ال ينطق مبحال، وال يصرب 

ان األوبة على ابن جريال، فنهضوا إىل وداعه بعد على حر إحمال، ألشبع ما بعشي من عيال، وضم
اخنداعه، ومحدوا حالوة إبداعه بعد ارتداعه، وملا أزف رحيله، ودلف حتويله وامنحق ضوء قمر أنسه، 

أما يزعك استيطان احلضيض، ويدعك بسجن الندامة سلطان : والتحق شعاع مشس مهسه بأمسه، قلت له
، مع اتشاح شحوبك، وتفل ذباب نيوبك قبل انثيال ذياب الذوائب البيض، وترتل عن سابح حوبك

ذنوبك، فما الذي حيملك على مشاة السربوت، ويلجئك إىل قرع أبواب البيوت، لتنبحك كليب 
فلما حتقق مالمي، وتدفق عليه مسيل إيالمي، سعى إيل سعي : املزابل، وتلج على الشاهق والزابل قال

  .قعود القارب بالقارب، وأنشد لفعله املقارب يف املتقاربالعقارب، ودنا دنو األقارب، وقعد 

 دالتخوت لقنص الزب وبعت  قرعت البيوت وزغت الرتوت

 لكسب السند. الصعيد وسفت  يدوسمت العب. البعيد وشمت

 ومتن الجلد. الحزون وجدت  وقدت الحرون وزدت الحزون

 رب وردحن بد أجوج  د أرنخل. نزعتج فال

 ردم صلسه. تخشعن وال  نعوال تجش. تخضعن وال

 رددب ججل. تبرقن وال  نرقفوال ت. نتقلق وال

 ردا شللرشيق إذا م وهن  يقوكن بالسحيق حليف الرح

  وتسنى الجلد. وتنسى العكوس  وسفتسر الن. فإن الكؤوس

 دوحل العق. الحراف فخل  افجتشد الع. وإن السالف

 ددجميل الم. الكريم وعيش  ديمحضور الن. عيم الن فعين

 دبخلب الكب. النصول كوقع  لشرب الشمول. العذول ولوم
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 دسجد اليه. الكرام وفقد  امسحد الكح. المالم وحد

 دسووصل الحقود كمضغ الم  ودوقير الكث. الحسود وقلب

 دوح األسرك. الخليع وروح  يعقبالرقيع كريح ال وروح

 دمإذا ما ج. الشحيح وعاص  يحبوفاص الق. المليح مواص

 العظات لرشف الرشد ضروب  التفأصفى الص. الهنات وبعد

  لترضى الصمد. وخذ في السماع  زاعنف الكباليفاع ل فعش

 دا رعإذا م. ذاكش وطلق  اكنق فقوح. فناك ودفق

 دسوبغض الج. السالم وحب  المكين البل. في األنام وسد

 دفصصنوف ال. يلهينك وال  كنربطوال ت. تخدعنك فال

 .دمكبنبل ال. لتصمي اللباب  ابقنيط التم. الكعاب فإن

فلما نقخ القلوب برطيب مراده، وضمخ اجليوب بطيب إيراده، وسألنا الدعاء لشمطه وألنا سائغ : قال
أزراره، وأبدى أزواره، ومنانا مزاره، بعد أن صارم املزاح، وفارق املراح مسمطه عقد إزاره وتفقد 

  .وأطربنا وراح، وأتعبنا واستراح

  المقامة الخامسة عشرة الماردينية

شعفت مذ نزر شناري، وشرف مناري، وكمل عذاري، وعظم حذاري، : أخرب القاسم بن جريال، قال
مة الشعر ايد، ومصاحبة ذي الشعر الفاحم واجليد، فلم بإصالح القصائد، وإعمال الفكر الصائد، ومداو

أزل أمارس فرسانه، وأخادن أخدانه، حىت علقت منه بسبب متني، وشربت شراب شهاده بأشرف وتني، 
فبينما أنا أنادم أضواء الشوابك، وأشابك شناتر اخلشفان املشابك، إذ حذفت مبنجنيق التباعد، وقذفت 

صحبة ممردين، ورفقة متمردين، إىل مدينة ماردين، فوجلتها خالياً من الرتيل، بساعد القدر املساعد، مع 
بالطرف اهلزيل، ألكتنف كناً يكنفين من جثول ثلوجها، إىل أوان خروج مروجها، لعلمي أن دخان 

هوجها، أطيب من طيب يلنجوجها، فحني برقت بروق جباا، وشرقت علي فضائل أرباا، وسعيت يف 
 مالعب أتراا، ألفيت أبا نصر املصري يتربنس ويريس، ويتبهنس ويس، فلما أبصرين صرخ توراا، إىل

صرخة املهضوم، ومسح عين متوسط فضالت ثالث اهلضوم، فانفتح من باب املسرة ما انسد، وابيض من 
:  قال يلوجوه املواجهة ما اسود، وانقبض باع املباعدة بعد ما امتد، ووهى قطع املقاطعة عندما اشتد، مث
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ما الذي أسلمك، وخفض يف مسلك املكاسب سلمك، حىت أفنيت درمهك، وأضويت أدمهك، مث مع 
هذه السفرة الصاحلة، والروية املصاحلة، عالم تعول ذا السكن، وتؤمل من استيطان هذا الوطن، الذي 

تصادم صدور عقبانه ويلقى به الوقور، و: تستجدي باستحمامه املاء، وتستلم به سالمى الساكن السماء 
عقابه، فلتجدن من قرة الالزم وصره املالزم ما ينسيك حرارة الوحيم، ومينيك ولوج نار اجلحيم، فقلت 

ال أعبأ به مع عب العقيق، وضم كشح الشادن الدقيق، ودفء اخلدور وانضاج القدور، ومع هذا : له
م، وتغرفه مبغرفة انتفاء نفاقهم، وتصفه من التحذير، ورفع أهداب هذه املعاذير، فما الذي تعرفه من اتفاقه

طهارة أخالقهم، واجتناب اختالقهم، وكرم أعراقهم، واشآمهم يف الشرف وإعراقهم، ألستلئم ما يليق 
يا ابن جريال أما اتفاقهم فقدمي، وأما نفاقهم : لوطيسهم، وأترمن مبا يروق قلوب عيس تعريسهم، فقال يل

ا أعراقهم فزكية، يغمر وكف، كفوفهم املكفوف، وتصافح كف عرف فعدمي، وأما أخالقهم فذكية، أم
معروفهم املعروف، يتهافتون مع احلمية، واملآثر احلامتية، إىل جرب كسر املسود، افت النوب على نور رىب 

اخلمائل السود، حىت لقد أنسيت لعدم عام، صعود صعام، وشاهدت من سهولة اتباعهم، ما أنساين 
م، وأنا برسالة مسائلتك أصدق سفري، وبوادي ودادهم، أرفع شفري، ألنين فيهم ابن مسري، خشونة رباعه

  : البسيط: وأعز مشري، وأكرم جبري، وال ينبئك مثل خبري

 عنبمعقل من رفيع العزم ممت  قوماً علوا عاتق العلباء واعتصموا

 عسالسعود بسعد ساد مت سعد  يمسون يسمون بالسرو السني على

    

هل لك يف ارتشاف قرقف املرافقة، واالعتكاف جبامع هذه املوافقة، : فقلت له: قال القاسم بن جريال
لنطفئ مباء املواصلة نريان البعاد، ونرفئ قارب املقاربة إىل ساحل قطع هذا اإلصعاد، وزم بني أفياء 

إلملام، وبرقع برقعاً برباقع الغمام، قسماً مبن يسر طيب هذا ا: الفتاء، عنترة عنربة شدة هذا الشتاء، فقال يل
لقد نطقت بلسان مأربيت، وطرقت باب األرب، بأنامل لبانيت وأشرت مبا نشر لواء سعاديت، وخزق نبال 

الغرض بغرض إراديت فأشرت رهطك من إذا زجرته تاب، أو هجرته انتاب، أو سللته جاب، أو سألته 
 امليت، وبيع األدهم لشراء الكميت وملا أخذ يف حتويل أجاب، مث إنه مرج لتحصيل البيت، وإحياء قربنا

أداته وإصالح حلمة األدب وسداته، وشرع يف نقل دوياته مع حسن أدواته، كنت حبمل جالئله من 
الني، وبقبلة مقابلته من املصلني، وحني حصل ا اخلندريس واتصل بنا األنيس، وبدت مسرتنا متيس، 

مخار املخامرات، وأضرب بصوجلان الفكر كرة املذكرات، وأوقد مصباح كأا مليس، جعلت أكشف ا 
مصاحبته يف مشكاة مشاكهته وأسرح ببستان منامسته آمناً من صرامة مصارمته، وأنصر مخائل عسرته، 
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بنصر ميني امليمنة ويسرته، إىل أن دفؤ جسد الزمان، وورد من ديوان الزعازع توقيع األمان، وملا انسلخ 
الخ األرقم، وانفدخ الروض عن السوسن املزرقم، وجتلل الورد بغالئل الدم، واجنال الشقائق يف الربد انس

الوشاح املعندم، وطاب طلب التزاور واملزار، وأعلن بالدوح نوح اهلزار، اقترحت عليه اخلروج إىل بعض 
 األلوية، وسل احلدائق يف يوم مزن مشقق البنائق، مع صحابة صرموا وصال املصارم، وربوا بني خفق

  : البسيط: الصوارم تسمح باهلجان األوراك، وتشمخ بأنف األنفة على أوالد الفوارك

 رالسماك بفضل فائض نض فرق  والعن درة فوا مخلق كأنما

  يوماً وال انخفضوا من خافض وضر  مهوبليلبس الباس قلباً في ق ال

لك الكؤوس، أقبلنا نستوي على خلوف خلفة املفاخرات، وملا خترينا مقاعد اجللوس، وحترينا لصفاء ت
ونشتوي مسك املكاسرة يف هليب نار حريق احملاورات، إىل أن اتصل بنا ما ال يعود بعسكه سدى، 

: فأشار إليه من حبذائه بأن حيذو مواقع حذائه، فأقبل بوجهه إيل وقال يل: أدبك بدا، قال الراوي: كقولك

أىن مع صدا شدة :  هذا الضحضاح، وتوق لذع رماح مر االفتضاح، فقلت لهيا بن جريال، فز حبل إشاح
النقصان، أحدث روحي باجتناء هذه األغصان، أو ما علمت أن اإلنسان أخرب بومسه، وحسان أعرف 

تاهللا لقد : بامسه، أفتفخر بني األبيضاض؟ من أزاهري الرياض، مخيلة خاملة، بل أظري فإنك ناعلة فقال يل
ل مصداقك، وقرنت بعذق املصادقة حالوة أعذاقك، مث إنه انكفت الستخراج كمينه، أصبت بنصا

إلفك فاليا من جيوز الفال فال مث أجج املناظرة ملصليه وأزعج ضرام : والتفت إىل من عن ميينه، وقال
 من يا من بربع املعاين يلم، منتك لك تنم، مث أرقل إىل مسليه، وأقبل يرمق: املفاخرة ملصطليه، وقال

يا من به قمر املعايل يتم من ميل مل ينم، مث امسهر طرفه إىل التايل، واستمر على ذلك التوايل، : سيليه، وقال
يا منعماً قد أطواق الشقاق وشق، قد بالء إذا ألب دق، مث لوى، ليته إىل املرتاح، واستوى استواء : وقال

ب، حبر سنا فنك كنف أنس رحب، مث يا ذا الذي شرف الشرب بلطف قد قر: املرح املرتاح، وقال
إين ألعجب مع امتداد طيل تالفيك كيف يلذ لك، إذا : عطف للشادي العاطف، العطر املعاطف، وقال

مث إنه نفحهم بنظمه ايب، ومنحهم به على ذا النمط العجيب، : كل ذيل فيك، قال القاسم بن جريال
  : الرجز: وقال

  صفاواجد إذا الخل   خالً إذا وجا افصل

 أذاً إذا رفا وارف  راأذاً إذا ف رأف

 إذا العل عفا وابك  اعالً إذا كب افعل

 افجمان سل بال  بالسنا مج أفل
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 ارفم جمل إذا  ا ذا أذاًملم افرج

    

فلما عمهم بنضارة نضاره، وخصهم خبصائص اختصاره، بوؤه منارق اإلجالل، وخولوه أيانق اإلفضال، 
سط فضله وانتشر، واخنرط يف مسامع امللك واشتهر، وأحب بأن يتحفه بدرة من فاخر لبابه، أو مث إنه انب

بدرة من زاخر عباد، فمال إىل مراده، وأملى له من لطائف إيراده، ما خيضع لصحيح فضله الصحاح، وال 
مني، وتأملتها ينكح لؤلؤ إفصاحه النصاح، فتدبرا وقد حلت أجياد املردمني، وجلت حبلبة قريض املتقد

: إذ زانت، وأعجزت األفاضل وازدانت، وتغطرست وما استكانت وضوع عرف عبريها فكانت

  : اخلفيف

 واءع األنالنور أدم أضحك  اءدمالكأس أكؤس الن أترع

 اءهأوج ببدور بدت ب بل  ودنن بسبرت بح بسقاة

 يوائيه تيل تطتتهادى ت  اللوج تملم تلوها ت تلني

 رائين ثهالمثمالت ث  يوثلن ثهوابث ثيبات

 ائيفن ججحيمه جائرات  ياننن ججنانه جابرات

 ائيوبوا ححاسم ح حاكم  يبحالي حؤول حب حب حط

 اءبي خفخاتل خ خادر  داعدين خاذم خخ خائن

 اءمية وها دندهم دار  دائم ديار دالل دائل

 اءيمة ذنام ذمذم ذي  يم ذرارل ذمذاب لذاب

 اءيث رفرائع رث رزم  يع رواءد ربراق لراف

 اءعزاخر زبى زم زاجر  يعه زواه زمزيغ زائغ

 اءني سسامع سن ساكب  دادوح سحغ سسائغ ساب

 اءقديدة شا ششهب شبع  وسمشاكر شموس ش شاكم

 اءصالح صحيب صف صادق  احفصارم صابر صديق ص

 ياءيع ضضامر ضل ضيغم  ضرب ضارب ضراح ضيوف

 الءريد ططاعن ط طارق  اعبيق ططاهر طل طافح

 اءرفى ظظالماً ظب ظالم  يملر ظظاهر ظه ظلف
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 الءيم ععارف عظ عاصم  زوفروف ععادل ع عالم

 اءثيث غثغدق غيره غ  اممرير غائم غغ غائر

 اءتي فتفيلق ف فارس  درنريد فر فاخفطن ف

 اءبيب ققاسر قض قاهر  راعريع قارع قق قرع

 اءفريم كل ككاف كامل  احفي ككاشف كاسف كم

 واءيم لهذم لهل لؤلؤ  انبين لجس للسل لقم

 راءيد مبع مانمانح م  ينعين معمالك م ملك

 اءمي نبناضر ن ناصر  الضيه نبل نابنائل ن

 اءبر هزبهاثم ه هاتم  انجهائل هموس ه هاطل

 اءفود وديمة وط ورد  ف وراء ودودوزر واك

 ال ألفة ألواء بالح  ىلالذ الئذوه إلع قالح

 اءميمة يهيوحى يت يوح  اعاع يفع يفياف قيق

إىل جنابه، وعطرت بأناا فائح إنابه، نفحه خبلعة مسهوهبة امليدان وخلعة مغدودنة فلما متطرت : قال
األردان، وأحله هلذا اإلبداع، ونفاسة هذياً اإليداع حمل األنفة من القارن، والقصبة من املارن، فصائح 

املرحاض، بشثن ثنائه، وكفوف اكتفائه، بطون رواجب مسائه، وفض ما فض له على ندمائه، مث إنه قصد 
فما آض، فغاض املرح بعدما فاض، وإاض ساق السعادة إذ أفاض فحصلت منهم على كثب، وفصلت 

  .عنهم عن كثب، فلم أر أزهر من ليلة قدر ذلك القدر، وال أعطر من نكهة ثغر ذلك الثغر

  المقامة السادسة عشرة الصادية الظفارية

    

م االستظفار، لضر رين ورض قهرين، ونكس محلين حنوت ظفار، يعد عد: روى القاسم بن جريال، قال
ناره، ووكس محلين على عبء املعرة عاره، فلما نبذت ا جرايب، ومحدت غرب اغترايب، لبست لنوادر 

لغام، وغرائب مناغام، لباس التصرب، وارتديت برداء التدبر، لعلمي أن من دبر تدبر، ومن تصرب، تبصر 
ر محر، وحني أدهش شجب احلزن وخر وأورش شجر الشجن وامشخر، ومن أبر متر، ومن دخل ظفا

واحتال كمني الكرب وكر، واغتال، غول الغيل، واسبكر أقبلت أتسلى مبن سلف، وأحتلى مبا يرفع 
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الكلف، فبينما أنا أمور فيها واضطرب، وأميل إىل ثدي الدماثة وأحتلب، إذ حثين بارق الكمد، إىل 
قد حف باالزدحام، ومجع بني العندليب والنحام، فطردت طرف الفضول، حاكم البلد، فألفيت جملسه 

مع سوء الطالع املنضول، ووجلت لسرب تلك الرزان مع ما أجد من حرارة األحزان، وإذا به صبية، وارفة 
الرباعة أبية، يسح منها وابل الفصاحة، وتغرد بقلل اطراحها بالبل الوقاحة، آخذة بشملة شيخ مكسوف 

متجرع ماء بوسه اآلسن، مسرف يف اعوجاجه، مشرف على ل مهل احتجاجه، فهدرت هدير احملاسن، 
حصن الصمد حصان الصدر الصاحل، النصر : البازل العقيل، واصلتت فصالً كالصارم الصقيل، وقالت

الناصح، الصادق النصوح، املصادق الصفوح، الناصر الصدوق، الباصر املصدوق، فاصم عصم العصاة، 
م املعاصاة، صيقل صنوف االنتصاف، فيصر أصحاب اإلنصاف، مبصر األمصار، مقصر قاصم صن

اإلصرار، صيب الصعلوك، مصوب الصكوك، صرييف اخلصام، مصطفي االختصام، عصامي الصالح، 
عاصمي اإلفصاح، قصفت عواصفه قصور مفاصيه، وصفت صدور نصائحه ملصافيه، ووصلت صالته 

ه، وهصرت ألواصره النواصي، وانتصرت بعناصره عراصي، صفائح لقاصيه، واتصلت صرامته ملقاصي
بصريته مصقولة، ونصائح منصبه موصولة، وصعاد صباحته مصفوفة، وأصفاد مصاحلته مرصوفة، خلصت 

خصائصه فواصت، وصلحت فصائله فاعتاصت، وصبت ملصافحته الصلحاء، وتعصبت لفصاحته 
  : اخلفيف: ره مستنصره فانتصرالفصحاء وصفا نصر، نصره، فنصر واصطفى نصر نص

 اصصوعصمة وق بصالح  اًمصقع يصوب انتصاف منصف

  صادق الصدق خالص اإلخالص  دقصدع الصخر والصعاب بص

 الصفا صدور المعاصي بصدور  بالصون والصفاح فأصمى خص

    

واصلة، صروف اقتصاصه حاصبه، وصفوف اختصاصه واصبة، وصنائع صلته واصلة، وصواقع نصرته، مت
وصالدم وصلته حاصلة، وصوارم صولته خاصلة، وخماصمة قاصمها، ومصافحة خماصمها قصريته، 

احلصان وقوصرته احملصان نصته، لوصب صر، ونصب أصر، وصغو صرم، وصفو انصرم، وحصر قصم، 
وصرب انفصم، وصف مماصعة صدم، ومصف مصارمة اصطدم، وصراع مصاخبة صدع، وصواع مصاحبة 

 مفاصله صفر، وصىب مواصلة صفر، فصحبته بصفر صحاح، وصافن وصفاح، وصفوف انصدع، وصدى
صفوف، وحصوف عصوف، وصوف موصوف، أصارم لوصله النصيح، وأخاصم لصدعه الصحيح، 

وأصفي لصبوحه الفصيح، وأصفي لصلوحه الصرائح والصريح، فوصلته برصائف، وواصلته بوصائف، 
وجلي بصوجلان صعلكته وقصع صناديد الصرر بصارم وخصصته خبصائص، وأحصصته قالئص، فمصع ص
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مصارمته، فأصبحت أصف مبصابرته نقصي وأقصف إلصالح صحبته قرصي، فتصفح صفائح قصيت، 
وتصبح بقص قميص غصيت، لينفصل بصربك اخلصيم، ويتصل بنصرك الفصيم، أصلحك لصالح مصرك، 

فلما نثلت جفري : قني، قال الراويوصبحك صباح صاحلي عصرك، بأصفيائه الصديقني، ووصفائه املصد
: جماجها، وفصلت عري عبري احتجاجها، وأنعشت بوريق حجتها، وأدهشت بربيق جلتها، قال له القاضي

تاهللا إا لترتف من سحاب سحوح، وتنفث من جنان مقروح، فما الذي تترجم مع دهائك، وتالطم 
اهللا مالبس اإلرعاد، وال سلبك سرابيل ألبسك : إبائك، ورداءة، رأيك، قبل تفاقم دائك، فقال له

اإلسعاد، إنين اتصلت ذه اخلريدة عند إقبال أوقاتنا اجلريدة متبجحاً جبزالة اإلشباع، واتساع الباع، 
وحلول االرتفاع، وسيول االنتفاع أيان أخطر بني اخليام، وأدرأ أدواء الفيام، وأمنح البزل لزوم األوام، 

 فحني انكدرت جنوم عزيت، وتكدرت حبور أعزيت، وبانت احلبة واحملبة، وتدعو طبوهلا لنا بالدوام،
وظعنت احلبة واألحبة، ومتزق زيق املقدرة وانعط، ورسب طايف املسرة وانغط، ونفر بازل املنازلة وشط، 

ورقد قضيب قراا بعد ما أشط، مصصت معها نقيع الصاب، لفقدان النصاب، ولسبت مسوم عدم 
األعصاب، ومل أخلها أخلت جبوايب، إال خللو اجلوايب، وما تأملت جتوايب، إال النقراض االنتصاب، لتتعتع 

جتايب، وال شاهت بإمهاهلا إال ألمساهلا، وال فاهت مبالهلا إال إلرماهلا، ومل تزل تسمح برغفاا، وتطفح 
 سخاهلا بطافح طوفاا وجتود من جفاا بعدد عضل أجفاا، وما سرين بأن جبت النساء، وحبت

الرؤساء، وقد قبح فعلها وأساء، ومع هذي املزية، وتعاضل هذه الرزية، وجودة مهيت واالرتياد، وذيب عنها 
ذب ذب الرياد، فقد آلت أال حتتمل إفالسي، وأال حتتلس أحالسي، حىت يقبل ريع الوقف النقل، وجتيز 

ورها ونفورها، وقد علمت أن امللمة أن أبيع بغري شرط القطع البقل، فأىن تالم يف كفورها، ومشاكهة ف
حتب امللم وتبغض اهلم املدرهم، فليتين مل أقف ذا املقام، ولنم أعرف عقام هذه العقام، مث إنه سكن سم 

لسانه اجلرار، وانكدر در دمعه معه الدرار، وأنشد بعدما تربج وسيمها، وتأرج عاج جة الترائب 
  : الطويل: وسيمها

 اهإلى بيته خوصاً رسيم رسيم  يج فأزعجتوالذي أهدى الحج أما

 اروض تنعيم النعيم نعيمه على  كنت قبل اليوم يسحب مطرفي لقد

 اهدعة يسمو النسيم نسيم أخا  م أزلفي ثوب الدالل ول وأرفل

 اهحبب حلو الحميم حميم بذي  ينيطاوعني صرف الليالي كأن

 اهبالِعكم اْلعكيم عكيم رجعفي  وتَسعى إلى أرضي العفاةُ عواطالً

 اهديمديم ععيشاً للع فيفِعم  متعالعافون والعام م وينتابني
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 اهعل شرياً بالعظيم عظيم إذا  ييراعي والِقراع وعزمت ويعلو

 اهي واألديم أديمالح أنامُل  نأى عنِّي الصالح وصافَحتْ فلما

والخَ تأخَّر خَعنِّي الخيروالر ه وواصَل  اوداخَيمي رخيمي وخيم 

 اِفكَر مد فَر ريمي وريمه لفي  ينوضاقَتْ يميني بعد يمني وأنَّ

 اهيمعظيماً كي يلذَّ ذم تُِذلُّ  اهيمة إنَّذما اللدنيان فأف

 اهسقيماً واستقام سقيم وِظلْتُ  اهديماد ععديماً واستف فِبت

    

يا هِذه لو : فحني أحكم احنشاد حكمِته، وأتقن إنشاد كلمِته، قال هلا احلاكم: ال القاسم بن جريالق
انثنيت عن ِقماصِك، وتأسيت ِخبماِصِك، وأويت لصبابته، واكتفيِت مبصاحبِته، واجتنبِت سبيلَ ِشريت، 

اً وثرياً، وعسى أن تكرهوا شيئاً وجيعل وركبت منهاج مشوريت، لكانَ قَدراً جبرياً، وأجراً كبرياً، وعيش
 مبن -  أعزك اُهللا - ما أصنع : اُهللا فيِه خرياً كثرياً فلما تأملت صفو حنيه والبديغ، تأملت تأملَ اللديغ، وقالت

 دوفس ،متاعه وتينه، وقصر باعه، واندثر رباعه، ورقد رخون ،هف متينعوض ،فأمقر وأقمر ،فأفقر أقفر
وجال عشاره وخال تعشاره، وطفح ارتعاشه وتطحطح . استمتاعه، ومزقَت ثواجه، ومتزقت أثباجه

 - انتعاشه، وقد قشفه وهد وند ترفه واد، وجاور إربه اخلفر إذ جفَر، وخالف قلبه النفر مذ نفَر، وأنا 

 صيم ضيم ال يطاق، أبيت يف رداٍء رثٍّ، وغذاٍء غَثٍّ،  يف قلق لروق له النطاق، وحمل ِحمِل-أيدك اُهللا 
وازدياٍر جث، وازرار جمتث، ودموع الزبة، وقطوع ناصبة، خيرف يب خرف اخلَروِف، ويسوف بأنفي 
ريح عرِف املعروِف حىت لقد ضب سحاب ذلّيت وشب شباب مذليت، وغاض ماء منيت، واستفاض قَيظ 

من الرقاٍع لديِه، عدد اخلارج من قَسم ِتسع وتسع عليه، وما كلفته مذ عرفته ِدرمهاً، يهماء أنيت، وبدرعي 
وال سألته بالرقمتني سلجماً، فليتين ِمت قبلَ هذا جبمع وال وجلت جلَلَِل توجع هذي ااعِة جبمع، وها أنا 

سق اخلسوِف، ال حاجةَ يل بباحتك بالَ أخاطبه خماطبةَ األسوف وأقول مقال من رافق قمر قُربِه غَ
صباحتك وفصاحتك بال نصاحتك، وعرِفك بال غَرِفك، وِعرِفك بال عرِفك، ومن اليت تتسلّى عِن 

الدجاج باملُجاج، ومجيل الزواج جبميل االزدواج، فلست يل من األزواج ما اقترنت األفراد باألزواج، وال 
 جيتمع غلّ وري بصادي، فأفْر أطمار األوطار، واقْر قلبك سالم سورة االنفطاِر، اجتمع ألفك بصادي، أو

فلما سمع احلَكَم كالمها، ومهد العذر بعد ما المها، تنسم نسيم عوهلا وتبسم ضاحكاً من قوهلا، : قالَ
 حتى رثَى لَه القاضي ورق، ورثّ فأسبلَ الشيخ من عين عينه العيونَ، وأرملَ من دمع حضارِه العيونَ

حبلُ الرواح للرواح ورق، مث إنه وعز هلما من عباب عينِه، بعدِد عضل عينه، مشفوعة مع ِحدِة ذلك 
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حسناً ِذه بالكُما وال تردا ربعي بعدها ال أبا لكما، فما كُلُّ : الرجاء، بعدِة صوِر حروِف اهلجاء وقالَ
 كلّ من أجدب انتجع فخرجا خروج من سد بعظم ِقدِحِه الفضاء، واستخرج نار من سجع فجع، وال

زناِد قَدِحه فَضاَء، ولَم أكُن قبلُ أستطيع النظر إليهما، الحنشار البشر عليهما، فلما خلوت به يف البراح، 
: ِد الوريفَِة، والطرائِف اللطيفِة، فقلت لَهوجلوت عروس خلوته قبل براح براح، ألفيته اِملصري ذا املصائ

إالم تغتالُ عقولَ احلُكّام وحتتالُ على حصول احلُطام، وتبلَع وال تشبع، وتكرع وال تبضع، حىت لقد 
ِصرت ذا السقَاء الدائم االستقاِء، مبرتلِة صاحب االستسقاء، فأدبر اذبار الفيل، وأجفلَ إجفال األجفيل، 

 ِحرت بنفَار غادته، واستمراِر عادته، قرنت باطر عرِه إىل عنوانِه، وضممت ذلك العجب إىل وحني
  .ِصنوانِه، وعجبت من مصمياِت صوانِه، وصنت ما صدر منه يف ِصوانِه

  المقامة السابعة عشرة المصرية

اكم، واجلوى املتراكم، واَألرِق املتفَاِقم، والقلِق دعتين أناملُ اهلوى احل: حكَى القاسم بن جرياٍل، قالَ
الراقي على األراقم إىل ِمصر أيام نضارِة األدمي، وحماضرِة الندمي، واحتماِل الرسيم، واشتماِل النشاِط 
عطف اجلسيم، فترعت إىل شارِتها، وأطعت حاجب إشارِتها، وظعنت ال أعِطف على عقَاٍر وقَاٍر، وال است

ذا وقاٍر واحتقاٍر، ألشبر سناسن نزاهِتها، وأسرب شناشن نباهِتها، وأشيم بارق عجاِبها، وأسيم النظر يف 
نواضِر أجناا، مع خليٍل خيوض احلَزنَ والرغاب وال يذكر الغاب إذا غَاب، تشعر أفعال أتباعِه حبسِن 

باعِه، ما ألفيته لفائٍت حزيناً وال خزيناً، مذَ جعلته لسرنا خزيناً، يدافع اتباعِه، وعدم أطباعِه بطيب طيِب ِط
    : املتقارب: اجلَزع، إن رزينا، ويمِسي لِرز الرزايا رزيناً رزيناً

 في الِبيِد عيناً فعينا ويزعج  ومفما زاَل يدرأ عنِّي الهم

الوت فكان وكان المتينالطَّعينَاوكان الظَّ  ين عين وكان  

 عواتق عانقبارز قَنابلَ اإلسراع، ونجِري، ونمشاجرةَ الش التهجِري، وجنانب كواعب لُ نالعبزن فَلَم
اإليضاع، حىت وجلناها بعد مفارقِة األنيس، بكرةَ يوم اخلميس، والبلد زاٍه بزهوه األريج، والزبد طام 

فحرارةَ بتالطُم اخلليج، والقَص يربئ يِل، واجلوثىن على انثياِل تنويِل الني فِل النبيِل، والروضيرفلُ بالر 
الغليِل، برسيم نسيمِه الصحيح العليِل، والنور يف ذلك اإلبان، قَد توج جباه الكُثُباِن، وجناحا املَرح 

  : الكامل: مسبالِن، ومها األرائك تغاِنج جاذر الِغزالِن

  ساع على زهِر الِجناِن األزهِر  اهوعلما ولجتُ رب فكأنَّني

 ِروكأنَّها في الريح ريح العبه  ائصفي القَدِر درةُ غ فكأنَّها



ابن الصيقل اجلزري-املقامات الزينية  58  

 وِرعلى بدِر السماِء األن تُجال  وكأنَّها في الحسِن شَمس ظهيرٍة

 ر من عباِب الكوثتدفَّقُ شُهد  اهيِلالماء القَراح بن وكأنّما

 ِرتضع في لطيمِة عنْب مسك  وكأنما الرند المضوع في الربى

 من الفخِر الرفيع األوقر حظّاً  ايرهما ترك الزمان لغ تاهللا

 رىتَوباكره المسود يش إال  اهوال باع المسود ِمراح كالّ

م األنام كالَّ والَ نَشرج في بروج المشتإ  اهديحِريال تأر 

هوُل وينبثَني فعالمرها الجاها الذكي األذْفِر عن  يهجِف ريرع 

فلما قبلنا حالئلَ ذلك اإلحبال، وأقبلْنا على قبلَِة ذيالك اإلقبال، جعلنا خنتلس ِبها اَء اجلَذَل، : قال
 ربيع ذلك اخلَول، آمنني ِمن عور املعاندِة واحلَول، إىل أن حِظينا ونلتمس لَها لُهى لُجِني اجلَدِل، ونرتع يف

بالسعوِد السوافِر، وحمدنا حالوةَ حبر التبحر املديِد الوافر، وحني حللْنا محائلَ احملادثاِت، وارحتلْنا مجائل 
جارة، فل حضرت إيواا، وشكرت جد املنافثاِت، سنح لنا حاجةٌ إىل دار الوزارِة، تشتملُ على إجارة الت

أعوانها، وخربت برها وزوانها ألفيت صاحب دستها، وقاسم دربستها، العضب العبقري، أبا نصر 
املصري، فشددت إيل شد من شيد قدره وعالَّه، وظَِفر بفَوِز مسبلِه ومعالَّه، فأظهر كمني ِشقْشقَته، 

يف وأقعد مِرقتِه ِلمقَِتِه، وأقبلَ يسألين عن استصعاِب الطَريِق، واستصحاب ذلك الصديِق، فصدقتين على ن
لَه ي قلتةَ ِنثَاِر األثنيِة، مث إنمنامستِه كَثْر عروس تلك األبنيِة، وأصدقْت تيك احملالفِة، على : أس يف طَي

احلَيل مركبك، وعلى كاهِل الكَهانِة أركبك، ويف أي صورة ما شاَء مهيع املُالطفَة، جلَّ مِن احتنك، إىل 
فبينما حنن : ركَّبك، فضِحك حتى فر فاه، ثُم مالَ إىل قَد قَميص وقَاره فرفَاه، قالَ القاسم بن جرياٍل

دم إليِه بإصداِر مكاتبٍة إىل بعض نرجتلُ ملَح الغرائب، ونرحتلُ خمافَةَ العائِب، عن عطَِن املعائب، إذ تقُ
األمصار، ثابتِة اإلصاِر على زعزع التنازع واإلعصار، تعجز ألسن القبائل، تتضمن املعاتبة لقطع مواصلِة 
الرسائِل، فلما استنشق نسيم قولِه وقابلَ بالطاعِة مراسيم قيلِه، شب شبوب الضرام، وهب هبوب األسِد 

بعد أن شكر طَولَه ِوزاده، وأنشأَ ما أراده وزاده، ثُم أرسلَها إىل خمدوِمه، ليقف على بدائع الضرغاِم، 
العاملي العاديل: خمتوِمه، فكانت عندي أطالَ اُهللا ارتقاَء اجلناِب العايل املولوي امللكي.  

لي األفضلياألطويلّ املتطويل املفض اهديا ديضالع األوحدي.  

  .ذي املناقب اجلائلة واملواهِب اهلائلِة واِملنن السامية واهلمم اهلامية

    

وال انفك يف سيادٍة ال . وال برح يف سعادٍة ال يكْفَت ذيلُ ِسرباهلا وال تكف كَفوف الغري كفوف آماِلها
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جح جاللٍة ال حتِجم نضاهلا، وال ختيم مؤيداً بن. يغيب بدر كماِلها، وال تثلُم وقائع القدر قواضب إقباِلها
عن خيول اِملنح جحافلُ إفضاِلها مقلّداً بلهاذم هداية ال تفْصم عرى جماِلها، وال يقصم جارح الوجل 

  .من التوق املربح العاكِف وشدة الشوق الشديِد املتضاعِف. جناح إجالهلا

الفكر الذي حرم حميا اِملراح، . فع أعباَء عيائِه جالينوسما كَثر لرصِف وصفه الطُروس، وعجز عن د
وسلب ِطيب لذَِّة املهاِد، وسكَب بنانَ كراهيتِه كأساِت . وأحرم جبحفِة إجحاِف حالوِة حد الصراح

  .االضطهاِد

  .فاُهللا جيود جبوِد ِعهاِد ذلك الشهاد، ويعيد عيد سح إرعاِد ذلك املرعاِد

السابقاِت الباسقاِتأي ِد ِمنحكماملورقات، وح ِنكعلى محِل ِمن اُهللا اخلادم د.  

فاهوالش ح تِكلُّ عن بثِّه األلسنملد لَهوأه حاء أرقه وشفَاهروأراحه من ب.  

  .موقد كانَ عودنا كَف كرِمك الكاِملُ األنعام، وأرضعنا ثَدى برك ما أنسى مرارةَ الفطا

مع والطاععلى ساِق الس القيام لك وجبغىن عن االنتجاع، ويمبا ي ِرفِدك بيا سوأحتَفن.  

  .فعالم نصلَ اخضرار ذلك اِخلضاِب، وهطَل ِقطِْقطُ طُوِل القطيعِة واالنقضاب

  .وأنا طرت رماح حسِن االحتاِد، وظهرت رياح املَلِل من بيوت عاِد اإلبعاِد

  .لَ جبنابك قد هذه الرقاِب، لنحِسم احلاسد حبسام حسده العاري عن القرابفما أمج

  .واالنقالِب، لتتابع املَربات املُرباِت، وعلّ عقاِر املَرح من يد املسراِت املُسراِت

  .واألحسن بك احتساُء قَهوِة الوفاِء، لنصولَ يف صهوِة املواصلِة والصفاِء

  .ارس املسرِة نفوس احلاسدين، ونقلع بإصبع املعاهدِة عيون املعاندينوندرس بفو

وسفيمانَ اجلاللِة بتاج جمِد جدِه اليع جورض ،فيعرفِه الص فراُهللا احملافلَ بع عضو.  

  .وأسبلَ مالبس إحسانِه السحايب، وأجزلَ نفيس اَمتنانِه احلَبي األيب

استعراض سانح م من إباناِت لُباناتِهبعد داتِه، والتماس ما يتجدالم. هموالس.  

فلما وقف على البواتِر اليت مقاها، واجلواهر اليت استخرج نقَبها واَنتقَاها، خرج حاجب : قال الراوي
ى لدى ناظِر الناظر عليِه، وقالَ لَها الوافيةُ املباِني، كافيةٌ عن: احلاجِب إليه، وأثنا إأن استماع املثاين، بيد 
فقالَ له ،فاختصر اخلطاب ،اإلسهاب من : ال نستحسن ما ختلَّف بِني كلِّ سطريِن سطراً، وأسطُر ألق ِمن

 وشرح ،اهحا إىل و َلَِل اخلَلَِل، فوجلهة عن جماورِة خزنا جسيمةَ اجللَِل، مهِجدةً أخرى، تاملكاتبِة مر
إنها لعدميةُ النظري، ناظر :  إليِه أوحاه، فاستحسنه واستراه، ولو باع درها بدررِه الشتراه، وقالحبضرته ما

فقالَ له ،ها يف مساِء اإلطالِة سائحوسحاب ،الئح دعا بأنَّ إسها ارِة النضِري، غريضغىن عن نمبا ي : ع ِمنض
ح ةً بِني كلِّ أربعٍة سطريِن، وقَدها مرم اختصرتا منافثةً، وإنْ شئت كلمحِة العني، ثَم عليكم لَ الغرضص
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ِإنَّ امللك قد شاَء، واَستجود اإلنشاَء، فقال : فحضر السفري لديِه، مثَّ عاد مسرعاً إليه وقالَ لَه: ثالثةً، قال
بِني كلِّ مخسة ثالثاً، واجعلْ الراحةَ بيننا أثالثاً،: له ِمن فظهر بعد الوقوِف على مذهبها، والعكوِف ذَر 

على رقوم مذْهبها، قائداً بغلةً رضيةً، وبدلةً قاضيةً مشفوعةً حبلٍَّة عبقَريٍة، وبدرٍة مصرية، فرفع احلُلَّةَ إليِه 
ئن والذهب إيلَّ، فشكرت على ما جاد ِبثَجاجِه علي، وجعلت أعجب من فضلِه النفيع، وأفكر يف مطم
 نِته، قافلنينادِن مبد لّتِه، رافلنيخ لِّتِه، متحملني سحائبا متجملني حبناإلقامِة والرفيع، إىل أن خرج

  .بقالئص نعمتِه

  المقامةُ الثامنةَ عشرةَ الدجلية

هِر احليزوم، رحلت يف سفرٍة من األسفاِر، حالَ جماورِة اِجلفاِر، خبليٍل طا: حدثَ القاسم بن جرياِل، قالَ
 ،ماقنَ مداناتِه حدب اآلداِب، ال يعيب اسكصابٍر على مصابرِة احلزوم، واكِف الصواِب، عاكف على من

     : الطويل: وال يشني قمر مقاناتِه حماق

هجةً ول فكانقاِل ِصق صقَاالً  رياطخلقلبي مبا فوقَ الصاالر 

 في السحر الجالل حالال وَأسرح  وكنتُ أسيم السمع في روض نُطْقِه

ِني ب فَلَميع قَعتَر ةًط قُدهوال  ر الِوص االاِل ِوصألفَتْ بحد 

 الالالل ِمِمكأرباِب ال زماناً  ِودادِهي بنخصني مذْ خَص وال

    

لطَعِن جفري ذَِلك النفري، حتى عِرفْنا مبقُاطعِة الرباع، فَلَم نزلْ نسرع إسراع اليعافري، ونشرع رماح املَرح 
وعكَفنا علَى معانقِة السباع، وأَلفْنا سوف هذا املَالِب، ووصفْنا بنهِل شراِب ذَاك احلَباِب، وكُنت أيان 

كِر أيب نصر اِملصري، ذي اجلَناِن معادلتِه، وأحيانَ مزاملتِه، كثرياً ما أمنح شغافَه، وأقِصد إحتافه، بذ
 ،منافساتِه، إىل أن استحوذَ على فؤادِه الشوق ي، وأبثُّ له يانع جمالساته، وبدائعواللساِن اِملرقَع اِملصقَِعي

الز ميل، ونكتحلُ مبيل ميل ذلكالز حتناو نتناوح ا حنننفبي ،ل بإنْ يؤولَ للقيانه ذلك السوقميل، وأم
ألفينا ِحبالة منصوبة، وأَضغاثَاً مقضوبة، تجاه شيخ بارز السناسِن، متداخِل اجلناِجِن، متقمر كهموسِه 

متنمٍر بازاِء ناموسِه، فملنا الستخراج خربِه، واستنشاق عبهرِه، فإذا به شيخنا اِملصري فارس حومِة 
ِة :  لصاحيباحملاورِة، وممارس فوارس املساورِة، فقلتِف إنصافه، وشدصأسهب يف و تكُن نم وها ه

هبوِب إعصافِه، وأمدح سحائب نجِله، وأذُم حبائلَ اِملحِن ألجلِه، فلما نِصر مبقاليت، ورأى أبو نصٍر 
، وتقوم لفضح يا بن ِجريال إالم تقطَع غوارب دأمائك، وال تقنع مبعاقرِة دامائك: اندفاق ناقيت، قالَ يل
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له وقوِرك، فقلت بلَقَم صخورك موروت ،وقوِرك : ،قار إملاِمكا بطيِب عنفَحوان ،ا من ِعقَار مالِمكأرحن
 ،انسجاِمك كؤوس وخنتطف ،ِبغاثَ مناِمك ولنقتِنص ،العهود مبجالسِتك دُألجد ،املعهود لْين عهادكونو

حباً لرفيقك ولَك، وسمعاً ملا اجته : تراِبك، ومعرفة ليوثك من ذيابك، فقالَ يلفَقَد تاق رفيقي إىل اق
ِمقولَك، فَوالذي خولك، وإىل هذه القُترِة حولَك، ألمسعنه من طُالوِة املناظرِة، ما يفوق نسيم الرياض 

عيون املساهرِة، مثَّ إنه احتلس بساط الطاعِة، وقعد الناضرِة، وألرينه من ِنفاس املساهرِة، ما يطرب قلوب ال
اعلما أنين مِذ اطَّرحت رحاليت، وناوحت ِحبالَيت، وألفْت مداومةَ الصد وشعفْت : قعود اِملطواعِة، وقالَ لنا

ستعر ا سعري مسامرِة، أو اشتهر مبعاشرِة املَدِر، وِصرت نسياً منسياً، لَم أر ذِه البقْعِة إنسياً، ومىت ا
شعاع معاشرة، كان سبباً ِحلرمان احلُوش، وطَمس ِسكِّة غرض هذا املنقوش، ولكِن اضا بنا إىل مكاٍن 
سحيق، َألفُض عليكُما أفضلَ رحيق، فإنَّ صيد األحباِء أحلى من ِصيوِد الظِّباء، ومنادمِة اجللساِء، أشهى 

فقُمنا بعد مقالِه، وأرقلْنا بعيد إرقالِه، ثُم مل يزلْ خيوض أمامنا اخلَمر، : الوعساِء، قالَمن قنصي جآذِر 
 جلباب ا املنِري، فخلَعبدِرن رواق ى وقفْنا مباِء دجلةَ النمِري، وقد امتدحت ،رأقداِمنا القَم بني ويستصبح

نطول فَترته، مث مالَ صاحيب اإلباِء، وافترش ِكساًء ِمن األباِء، فقعد بعد ما سيظهر ا حبذاِء قُترتِه، نرتقب
إىل ما ختلَّف من زاِدنا، ولطائِف أزواِدنا، فآىل مبن خيِفي الثواقب ويخفيها، أالّ يضع أناملَ يدِه فيها، مثَ قام 

لَه الِتِه، فقلتفاضاِت ِمخما بقي من ن ِحالّتِه، فأخرجا: إىل م ِحذاَء القناعِة، واجتديت أراك حتذيت
إياك أنْ تعنف : جداء هذى االستطاعة، وأجحمت على الزهادِة، واقتحمت مهيع هذِه العادِة، فقالَ ِلي

أخاك، ولو ضربك حبسام احملامسِة فأحاك، وال ترج من وكف كَفَّيِه البليلَ، ولو ظ دريِدك ِمن حوبائه 
قنع بدين فُتاِتك، وال تطمع يف حلي فَتاِتك، وادكَر وفاتك، واعتِبر مبن فَته وفاتك، وخذ مع التليل، وا

الورع حاللك، وعد يف الِبدع عما حاللَك، وأصِلح ِخاللك، واسكن حيثما خاللَك، مث أنشد بعدما 
فَقَتوخ ،فاِرقُهتأمله وم بعش تبتشعالبسيط:  ألويةُ متلملِه وبيارقُه :  

ع تُفارقُهواَحذَرعلى رب نال تيأس فديتُك من خلٍّ تُماِذقُه  

لُهِرفٍْد تَُؤم من كرجاء ما  واقطَع ماً وإن ِشتَ حديموارقُتْ بيه 

 هذُقُك أعنتْ مالاء وطرجال روض  تُقَميأس إن سام السد ححم بسواح

    

 هقُفالحر تكره حمَل المن عات  ارحةًوِد ججم الوال تمد لج

فارقُ واخترجأشاً ال ي اهلنفِسك  ع عاتِق فالوغدوفي الر تشبههه 

 هيدنو لثوِب المجِد يخلقُ فاإلفك  هقُتَِبتْ بفراش اإلفِك تَخْلُ وال
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نوم ميجم قُاال ال يمعزالدن يجوُل  ه مفيِه معقُيا يزه 

ى وخَاِطرهسَأم نعندي ِلم قِّق  فالحزمحاِهللا م جود رازقُأن ه 

ائس فلما لَِسب حالوةَ حماضرتِه، وسلَب لبه مبحاسِن عظاِتِه، وجالَ لدينا عر: قال القاسم بن جرياٍل
راحتِه، وتال علينا سور صحِف فصاحتِه، أقمنا عنده تِتمةَ الغسِق، مسرورين حبسِن النسِق، وملا نتج الليلُ 

الصباح، وتلجلَج لسانُ السمِر بعد ما أَفْصح وباح ،ضنا ذلك التسديس، إىل امتطاِء الدرفْسِة والسديس، 
كلّ بد رمغنا عليِه يضرى، وعاملصاحبِة فَأب ا لديِه راحنضأنْ غَض بيِط، ِغببيِط، أرجاَء غاربِه والغِعِه العم

 نفور فكّر وارتأى، فيما رامِه ورأى، ونفر ها فما حبا، مث إناحلُب اكذي فَك املعادلِة فنبا، وسألناه دروع
  .ك املُنتأَى، وودعنا وانتأىالالئي، ووثَب وثوب الوائي، وعاود ذِل

  المقامةُ التاسعةَ عشرةَ القُدسيةُ

دعاين أوانَ غاب الغباوِة املغموِر، إىل بيِت املقدس املعموِر، كف زنِد الزمِن : قالَ: أخرب القاسم بن جريال
 ،تالغرض ما خفي روِر، فكتمت لذلكمنارة الغ ع ِمنلُ الطمعحيروِر، ومالغ ما كنت لَه وأظهرت

أخفت، مثَّ أرخيت شرع االمتيار، وانتحيت الختباِر تالتِل االختياِر، وِصرت بعروض حميدِة اإلمحاض 
وعروض عريضِة األعراض، إىل أنْ أنخت ِبها كلكل الكالِل، ونفخت يف نار وقود ذلك االستقالِل، مث 

 زيارِة الصخرِة الشريفِة وحني صارمت مصاحبةَ األمزاِر، وأملت حطّ بادرت قبلَ اختاِذ الغرفِة املنيفة، إىل
حقائِب األوزاِر، أقبلْت على املبيع وأخذت يف عب ربيع ذياك الربيع، وكنت مع ذلك اإلهلام، ورفْع 

يسر اُهللا ما ارجتْيته، وقدم ِتيجاِن هذه اهلام، عازماً على جماورِة صخرتِه، طامعاً يف اقتناِء ثَواِب آخرتِه، فَ
القدر القدم الذي أرجيته، فلما انقضت مدةُ األسبوع، وبقي لبزوغ مشس اخلطابِة مسافةُ األصبوع 

قصدت املصلّى وصلّيت حبلَبِة املبادرِة مع من صلّى، وعند ما استبانَ طلوع اخلاطب، وبانَ ظهور حفول 
عياً على حسامه، راقياً، إىل مراقى مقامه، فحني وعى اآلذانُ، ودعا لدعوِة طيِب خطبتِه املصاِطِب، برز سا

    : اآلذانُ، عطف لشغِل يدِه وقال، واَستوى قائماً على صمصامه وقالَ

 هِهللا املدرِك، العاِمل املهلِك، احلاكم الراحِم، العاصِم الكامِل، الطاسِم الواصِل، وعد احلمد هدعاملواصِل، س
السامل، عهده املسامل حده املومِل اإلعطاِء، الوعوِد املسؤوِل، إلسداَء السعوِد، مسوِد احلُمِر والسوِد، 

ومرعرِع احلُمِر واألسوِد، مسعسِع، اَألسحاِر، ومعسعس األسحار، عالَ عرام سحِه ولَم، وأحالَ حلول 
رد رسِه ما أملَ، ودهادم األعالم، ال إله إالّ هو امللِك العالم، ح ،ورِده وماح د مدوم ،دِه وساحمح 

أمحده وهو املورود، وأسألُه وهو املُسِعد املَودود، محداً مأل دلوحه السماَء، وسحوحه العراَء، أرسلَ 
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لصالِح مصلوم وِصدار اإلصالِح رسولَكُم وسح السداِد مسكور، وعاملُ األعمال مكسور، ومدار ا
موصوم، ورأس األمِة حمسوم وِسراط السعادِة مطسوم وصوامع اإلعالم مردودة، وطالع اإلسالم مسدودة، 

 رعساكر إسعاده، وكر رعادِه، وسوم دالِة مهدودة، وأوالد الداللِة موؤدة، سهل اُهللا مسالكالع وألْواد
وأركس هلام ِهمِمِه هام العداِة وأسعد امللسوع مساعده وعمر، وأدام معلَم علوِهما آللِه أكملَ الصالِة، 

وعمر، ومسا ِصهراه صاهلُ السمو، وكاهلَ السعِد والعلُو، وعالَ أهلُ دارِه وآلُها، ما ألأل آهلا، وطأطأ 
 إعلموا عمركُم اُهللا واعملوا واعلموا عود عمم العمِل، رأس اِمللَِل كمالُها، وطالَ هامه املكاِرم إكمالُها،

واعملوا وسرحوا عروس إمهاِلكُم، وأصلحوا رؤوس أمواِل آماِلكم وساِرعوا حملامسِة الكسِل الدرواس، 
َهللا وادرسوا طروس دروِس الوسواِس، وسهلوا سلوِك سراِطكم، واصرموا ِطولَ طُوِل إلطاِطكم، اَهللا ا

ومهالك الدوِل، ومساِع مصارع امللوِك األوِل، حِرموا واِهللا حمالسةَ الِكلَِل، وعدموا مصادمةَ األسِل، 
وحاسموا سرور السروِر، وصارموا صدور الصدوِر، وهدم دورهم اِملحالُ وردم درورهم األحمال، وهدر 

أملَوا وما سطُروا، كَم سلَّ مهلكَاً، وسد مسلكاً، وململَ العاملَ، ودمر الدهر ما هدروا، وسطر املَلك ما 
املَعاِلم، وكور الطاعم، وكدر املَطاعم، طاملا أَلْهاكُم املَدد، وأوهاكُم اللَّدد وأصماكم املَللُ، وأعماكم 

راح، وحداكم اِملراح، أما سدادكُم السالم، أما العلَلُ، ودهاكُم الطِّماح، وأعداكُم االطِّراح، وأرداكم ال
مامكم الدادوالسدم، أما . ر أما أسلمكُم ،مدمكُم العسكُم، أما حمدارار أما املعاد داركُم، أما األرعاد

سعدكُم اُهللا وعد وأرعد، أما هدد وأرعد، أما أسر األكاسرة، أما كسر ِمرداة املرادِة الكاسرةَ، إالم أ
سعادة ساملةَ اإلكساِر، ساملةَ اإلسكار، أراهط طمعِكم طامرة، ومعاهد هلِعكُم عامرة، وأراء هلِوكم 

دامرة، وأمراُء ومهِكم آمرةٌ، رمحاً لكم حال حسم السواِء، وطمس اِحلواء، ومواصلِة الصلوِد، وعكس 
 وهدم أساس اإلحساس، وممارسة السدِر املراس، أدلِة الصلود، ومساورِة الوهاِد، وحماورة األصالِد

 سم ام اِحلمام، أال امحلوا ِسلع عملكُم وعاملوه، واسأَلوه سدملَة حلْحام، وحلَِة صوارم السلْصوص
عصم سدِركُم وساملوه، وامسعوا أَمره وأمسعوه، وأرسلوا سلْم مساملِة رمِسكم وأمسعوه، وامسحوا عصم م

عدِوكُم واصدعوه، أهلكُم اُهللا لدع احملارم، وردع أدواِء الطَّمع العارم، وعصمكُم سور سورة اإلسراء، 
فحني سقطَ لؤلؤ ِنثارِه، وغَبطَ كُلٌّ بالغةَ إكثارِه، ورفَلَ يف : ومهد لكم سرر سورة السراِء، قالَ الراوي

نربِه، ألفيته املصري محلِّي جيد النجباِء، ومجلِّي حلْبةَ جند اخلُطَباِء، حلَل حربه، ونزل عن صهوِة م
فأرجأت االجتماع إىل فراغ املفروضِة، إسوة باخلطبِة املأروضِة، وملا فَصم سجود مسجِده، وعزم على 

إىل استالم يدِه، واستآلم سالح األدب لسلِّ مهن جِده بادرتسباينِة مم ردكْرِه، والغيب إىل و ده، فانطلق
احلمد ِهللا الرحيم، املتفضل برد الصنِو : ألربابِه ومن قصد لُباب بابِه: ينضخ من سحائِب نكره مث قَالَ

 ،واهمرارةَ ن بعدي عن حمادثِة املُحادث، فمذ ذُقت احلوادِث، وعف عين حروب احلميم، الذي كَف
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    ت بقَواضِب ما كان نواه، ما مددت يد التودِد إىل سواة، وال شددت ومزقْ

ظهر املُظاهرِة بسوى سواه، فهو الذي أطلع سهى التنبه ملَن سها، وزها مثر احتاده وانتهى، وى عن 
  : الكامل: مجانبِة النهي وانتهى

 اهنَ علي ونَهبعد إقدام من  وهو الذي ذرأ الخُطوب فَأحجمتْ

ى الهدوء لخاطري وهوالذي أهد  ون ِمن نُوالد اهببعِد ما رقد 

 اقُبح خَسِف خيانٍة متشوه من  داا بوِة مر األخبِه قَم ِخّل

، عن مراجعِة مث مل يزلْ مدةً حلِّ ِبطاين، يطمعِني يف مقاطعِة أعطاين، ويصرفين مذ حلَلْت أشطاين: قال
 بحسارح األقاحي ِمراحي، إذْ سيف م ِطرواحي، وأخوء الضاح ضِد جنشيف ن ما أنا أفِكرأوطاين، فبين

أرى : طَرف مطريف يف مساحب طَرق طُريف ِطفْل أسرع ِمن اجلربياء وألطف من اجلارية اجلرباء وقالَ يل
 وانقطَع صب صيب إرزامك عن جوازل ألزامك فما هذا قد ضعف سبب انسيابك يف إحضاِر إنسابك،

الفتور، وقد تناقَص قَرار قلبك املبتور، وما هذا االنفساح، وقد تقاصرت خطَى صربك الفِساح، قالَ 
ها منحسةً فلما سمعت قَعقَعةَ تلك الصواقع، وامتقعت بيرقاِن ذاك القوِل الفاقع حِسست: القاسم بن جريال

لَه عِني أيب نصِر اللعني، فقلتمن م تمؤِذنْ : انسجبايل، مبا مل ي تهمِجلْبايب، وات ما يب جبر تِهج أراك
اعلَم أنَّ خليلَك : به باللُ بايل، فار حىت من سكْر هذا املُدام، وأطلعين على طليعِة إكام هذا الكالم، فقال

كَب من ِصفاِتك القَرقَف القطيب، أرسلين أمس عند األثارِب، إىل بعض أرباِب املراتِب، اخلطيب، ومن س
برقعٍة رقعت من حالك ما اخنرق، وبرقعت برق إمالِقك بعد ما برق، فنشرتها ألنظُر سطَورها، وما الذي 

  : الطويل: أَودع مسطورها، فإذا فيها

 موتَقْبيٍل وحتٍْف لإلث بجود،  الثٍةثودت بكفا ع يقبُل

  وال أنفَك ضاحيها محالً لإلثم  عزال خافيها ِثماالً لمدِق فال

وينهي إىل نبله الواضح اآلثار، ونبلِه الصاحل األثأر ال برح حمفوفاً باألبصار، مصحوباً بصوارم األنصاِر 
أخاه عازم على السفاِر، جمرد عضب عزمِه املاضي الشفار، إلحضاِر عرياً عن العاِر، ملياً من الغار أنَّ 

حذَراً أن تنوشهم ِصعاد الصغاِر، لننِفق بقية األعماِر، يف منامسِة األغماِر، فال خري يف شيم . أشبالِه الصغاِر
مار، لقَطْع الِغمار، ومعلوم أنراِر، وترِك العالع جار، الِغراِر، لشماِء والنجار، والبنعلى الت هروضع ه باع

والنساج والقَصاِر، والطِّواِل والقصاِر، وأصحاب الشرار، إىل غايِة هذا السرار، واملُستمد من إحسانِه 
لنصاِر، مبائٍة من الدراِر، العاري عن الذِّرار، وكَفِّه الواكِف األسرار، املطفئ أشعةَ األشراِر، أنْ يتطّولَ مع ا

النضاِر، إىل أيام اليسار، وانسجام مسيل يسره والبسار، ال ِزلت قانص التيار، قابض البتار، دائراً 
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فَهرولْت إىل : بصحاف قدرك األعشار، على ذَوى املذلَّة واإلعسار، والسالم، قالَ القاسم بن جرياِل
ملُستكن، فألفيت اخلطيب قَد طار بأجنحِة اغتيالِه، وأوقعين يف ِحبالِة احتيالِه، الِكن، ألعِرف حقيقةَ األمِر ا

وقد أرسلَ إيل أصيحاب املناصِب، ِمن حسن صيبِه الواصب، عشراً ِمن الِرقاع، على منط هذه األسجاع، 
تخرق مسايلَ سم احلَنق القاِتل، وقد فرس ِمن أمواهلا ما فرس، والتمس ا ما بها التمس، واجلَالوزة 

 سيتوِد إىل أن ناخلُفْد ظهور أتوارى بوهاِد القُردوِد، وأظهر النيوِب القواتِل، فجعلْت ِحداد على رقحوت
لَِتي زهو العيشِة الزاهرِة، وأنسيت مهو الشبيبِة الباهرِة، ورحلت عِن الساهرِة، رحيلَ الوسِن عن مقْ

  .الساهرِة

  المقامةُ الِعشرون العانيةُ

    

ملّا اشتملت بشملَِة شأو الرشاد، وارحتلْت ِحاللَ احلالوة اإلرشاد، اطَّرحت : روى القاسم بن جريال، قالَ
ِن، واستنجع حماورةَ ذلك اجلَناب، وسرحت بني أطناب ذيالك اإلطناِب، وجعلت أستنِشق ريح البرم والبا

لِبانَ ذياك اللَّباِن، وأالزم ِحمى املنامساِت، وأنادم دمى املنادماِت، وأنتِهب ذَهب أباريِق اِملزاج، ِمن يِد 
أشكاِل أباريِق الزجاج، وأجتِني مع جمانبِة الظَاِب، شهد مراشِف العطَر الرضاِب، فما برح ذلك من نطافِة 

شهامِة عشارى، وسالمِة يعاري، ومباعدة عرى وعاري، ِعالطاً الخنراِطي، وِسراطَا ِشعاِري، و
الختراطي، إىل أن عدت عريف كَِل دسكرةَ، وغريف كِل مسكرٍة، وجليف كلّ حانة، وحليف كل 

 أتنقلُ يف بروج رحيانٍة، وأليف كلِّ عانٍة وخليف كلِّ ِمظعانة، فبينما أنا ذات يوم على ثَبج املسروج،
املروج، ألفيت سيارةً تسرح يف رفاهِة، وتنفح بنسم نباهٍة، شارعةً هواِدي األهلوب، راتعةَ يف ذالذل 

أما املعهد فغانة، وأما املقصد : الذُهوب، فسألتهم عن العطَن واحللول، وغبر ذلك اجلفوِل، فقالوا يل
ِمن املغارب سمن الغارب، وتنصون طَلب املآرِب، بإثارِة األثارِب، يا للَعجب أتنضون : فعانه، فقلت لَهم

يا هذا : أف ِلمن يعجبه اإلهراب وتضوي به الِعراب، ويستخفّه اإلتراب، وال ميأل عينه إالَ التراب، فقالوا
إنين .:  من عجِل فقلت هلمنراك غري مكترٍث خبجلي، ومشرقاً من العجلِة على وجل، ولكن خِلق اإلنسانُ

ِمن املسرفني، وهلذِه اجلرأة من املقترفني، فاصفحوا رعاكم اهللا حيثُ ترعون وال منعتم العون أين تسعون، 
أما إذ زجرت نفسك باإلنذار، وسدلْت هلفوِتك ستور االعتذار، فسننبئك بتأويِل مراِدنا : فقالوا يل

اعلم بأننا ممن فارق والئد الِكناس، ملواصلِة خرائِد الكأس، وباع بدائع : قالُواوطلوع شموس أرادنا مث 
األحالس، لشراِء جالئِل اجلُالّس، فأنت ِممن يستضيء بضوِء هذا النرباس، ويسلُّ سيوف املنافسِة ليوم 

ى الذهب الذا: هذا املراس، فقلتاعتلَى ظهور اجلالمِد، واشتر نآالفِه أنا ِمم ررص ئب باجلامِد، وأنفق
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 الفِه لدى أسالفِه، فهلْ لكُم يف مرافقيت، مع وجوِد نفقيت، وامتطاِء مطييت، معس دم على أالفه، وأراق
أهالً مبرافقتك، ولو مع فاقِتك، وسهالً بانتساِبك، : صفَاِء طوييت، وامتالء سايب، مع سعِة اكتسايب، فقالوا

فانسلكت : ساِبك، ومرحباً حبسِن اكتساِبك، ولَو بفساِد ساِبك، قال القاسم بن جريالولو بعدم اكت
بأمراِسهم، وشكرت نفائس أنفاسهم ومل نزلْ نشقِّق ِشمال الشماِل، وخنرق بنائَق جدِد اجلُدد واألمساِل، 

عِصي اإلدالج، وأسرنا فوارس عساكر اإلدالج، إىل أنْ وجلْنا عانة، وأنضينا العريانةَ الريعانةَ، وملّا كسرنا 
طِفقْنا نسرح لربات الرناِت ونتصفح صحائف احلاناِت، مع منادمِة الرذاِذ والوابِل، والرياع والنابل، حىت 

اا، وسائس حوينا ألبانَ تلك احلُلوِب، واهتدينا هلدايِة اخلائِن اخللوِب، مثَ إنْ صيتنا اتصلَ بأمري مك
 م بكرائم رباعه على رباعه، فحنينعمبرباعِه، وي نعمي نأتباعِه، ليجعلَنا ِمم سكاِنها، فأرسلَ إلينا أحد

حصلنا إىل ِحوائِه، وحصلْنا على لطاِئف ِحبائه، وأعجبه جىن منافسِتنا يف منامسِتنا، وأطربه حِبي حمالفِتنا 
صحِة النيِة، وأحتَفنا باخللع السنيِة، مشفوعةً بذواِت األرساِن، والسوابح احلسان، على سالفتنا، نفَحنا ب

فبينا حنن ذات يوم بندوتِه، متجملني جبالبيب جلْوِته، وقد أَزر الزهر براحها، وسلَِّت السحب على 
 كالبدوِر، وأخدان خارجني من احلداِئق ِصفَاحها، خرج ِجبفان كاألزهاِر، وفتياٍن كاألقماِر، وأبكار

خالِل اخلُدوِر، فلَما قعدنا لتناول شرابِه املشمولَ، ومشلنا شفه احلَسن الشمول، وألفينا سرابيلَ املسرة 
  : الكامل: تسدك، ومجائلُ التجمل ترتك

 يبكي والحدائقُ تَضحك والمزن  ركينْهض والقَناني تَب والكأس

والشُّربغاِني تَطْروالم شربي ب  بوالمعاني تس تُسكَب روالخَمك 

    

اعلموا أنه ورد علي ذِه األيام : حملنا األمري لَمح من حن إىل قَرينه وهن، وسن سنان قَلقه وأنَّ، وقال لنا
 جفا، وال لَبس ِخفاَء خمالفتِه مذْ خفَا، ولوال القريبة، رجلٌ مستحسن النقيبِة، ما أغمض جفْن جمالستِه وال

إننا ممن يرعى حقوق حديثه وقدميِه، ويستر معائب : أن أشق عليِه، ألشرت باخلروج إلينا إليه، فقلنا له
على م بل خنلع ،لْوتكوال نستأثر عليِه خب ،سلوتك استدثار ؤِثرال ن ذلك فنحن ندميِه بأدميِه، ومع لَسكج

معاذَ اِهللا أن أفارقَكُم أو أقايض بالعسجِد ورقَكُم، بيد أين : وصالَه، ونترك طيب نسيم هذه الصبا له، فقال
أعرفه، مبا انسرى ِمن ِحفِْظ سركم وأِصفه، مث إنه أرسلَ إليه من حاِله، برقعٍة خاليٍة عن انتحالِه، فلما 

طسة نبقَر لشدِة حقّق ،ح واحتيج إىل العالج بالترحباملَر هنانإلقباله بأقباله، جتلَّلَ ج هبصر اله، ودقّق
فألفيت حني الح قمر إرقاِله، وفاح أرج حلّ ِعقاِله يف مقَاله، أبا نصر : مصافحِة ذلك الفرح قال الراوي

،املزامري معاِزف تلك ْأنْ قًد املصري شيح سروِر األمري، وشيخ ِلتالتنغيِص، وخ فوالبشاشةَ خ فأظهرت 
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 فرعوأقبلَ ي ،واحلنني وأخذَ يبثُّ شوقَه ،املشيمِة اجلنني مين ضابن الِعيص، فضمغم ِمن األسد ر عليظَه
عتقاِدنا، فلَّما فَِهم األمري دماثَة وداِدنا، ومالحةَ عروس اتحاِدنا، واحتالب عنقاِدنا، ونشر عرف عبري اَ

اآلن جيب بأنْ جنولَ حول هذا امليسوِر، ونفْترع ذروِة : كالَمه، وعلم أنْ قد أسعد القَدر أقالمه، قالَ لنا
فعدلْنا عن اِخلالِف إىل جر ذَيِل اجلَذَِل واخلالِف، وِملْنا يف ذلك : هذَيا السوِر، ملنامسِة هذا السرسوِر، قال

طاِف، إىل كلّ عزة ناعمة األعطاِف، وأبو نصر يسح لذَلك الذّرور، سحوح املُسِبل الدرور، ويظهر االنع
بني تلك الصدور، ما يعجز لسانَ اِملصقَع القَدوِر، حىت أنساين بألفاظِه القُسيِة، علَّ علْقَم الوقْعِة القُدسيِة، 

ِه، متعطش إىل معرفِة بلدِه، واملصري يزجرين برفع حاجبِه، ويسكَتين بنصِب هذا واألمري منعطف إىل لُبد
نصِب رواجبِه، إىل أن أالنت لُب األمري سحب سحرِه اهلطّال، وآنت منه طَِلبةُ مدح أزهاره والرطاِل، 

كُن كما : نصر وقالَ يلوجعلَ يعرض بوصِف الرياض، ومحرة خد خندريسنا والبياض، فالتفت أبو 
كَال، ومن أنزلَ سورةَ السكينِة : أعرفُك جملُي اإلعصاِف، والصدق عندي من مجلِة اإلنصاف، فقلت له

وهل يفْتي ومالك يف املدينِة، فأطرق لقويل أطراق املستري، وصافَحت يد جودِة إجادِته شناِتر املشتِري، 
  : الكامل: وقال

 الرياض على ِغناِء الِمزهر بين   في الربيع المزهِرشرب السالفِة

 رٍك أذفسسوسنِه كِم أنفاس  هفَّاِئل حمبين الخَ وبنفسج

ِر الحدائِق ساط فالنُورمن نوريحكي بياض سبائٍب من جوه  ع 

 رفيروٍق وفاقع من أص يقق  رقشْأحمٍر قاٍن وأبيض م في

والياسمين معأنَّاِر كه البمضنى  ه قَريبشادناً في ع عاتبي 

 رتأرجح في صاليٍة عنب ِمسك  هأنَّي كذو الرنِْد الذك والبان

ك والنرجس الجني أنّالغضق  هدح غادةً م تُراقبج ؤذَرع 

رجنْ وتضرِد النضيِر مالوروفالزالِل ورائِق اللين حوَل  دض 

 ِرِشبِه النُّضاِر على ِبساٍط أخض  أزرٍق يحِكي السماء وأصِفِر من

 األحبِة في الصعيِد األعفِر تحت  وطِْء أخفاِف المِطي وقَد غَدتْ أو

 وِرنَريهة وسشُهرتْ بيوم ك  امِشبِه السيوِف كأنَّ ووجداوٍل

 ِرسكق ومومصفِّ مجعِدو  ٍلسلَبين منبجس وبين مس ما

 رسحبين مدرٍع وبين م ما  ٍصوامدور خوجآذٍر مثِل الب



ابن الصيقل اجلزري-املقامات الزينية  68  

 ِرجر أذياِل الحرير األحم في  الشُموس إذا قربن بمغرٍب تحكي

    

 رالتشتُِّت في العراِء األغب ِبعد  داأشهى من األمن الشَّهي وقد ب

  فرقَ السماك على المحلِّ األكبِر  ا األمير ومن عالظِل موالن في

 ِرِمن أن يزوَل إلى قيام المحشَ  دهجم ميحرسه ويعِص فاُهللا

فلما اجتلَى األمري لُمع وميضها، وابتلى زبد اغريِضها وعبق عرف أسجاعها اليت وكَفت وكفَت، : قالَ
بداِعها ما وصفَت وصفت امتطى صهوةَ الطّرِب، وألقَى إليِه صربتني ِمن الذهِب، فدفع ومسع من بدائع إ

خذْها إليك، واعلم أن احلرب تارةً : إيلَّ صغرى الصربتِني، بعِد الذّب عن أنِف أنفَتِه واللُبدتين، وقالَ يل
ق وقتنا وخالَ، ففر من وقته وجالَ، بعد أن جال ِمن لك وتارةَ عليك، ثُم إنه َض إىل اخلَال، وقد را

عرائسِه ما جال، فغادر وعساَء َآنِسنا كالصفا، ورنق من عيشنا ما صفَا، وغَرق فُلْك الفُكاهِة عندما طَفَا، 
  .وطلّق حصانَ ِمصباح اصطباِحنا فانطفأ

  المقامة الحادية والعشرون اإلعرابيةُ

    

اضطررت حني مشاهدِة املَعيش، ومساعدِة سهم املكاِسب املَريش، : م بن جريال، قالَحكى القاس
وِشباِك األشِر الواصِب، واشتباِك ِصعاد البطَر احلاصِب، إىل مجاورِة األعراب، اضطرار األمساِء إىلَ 

 ببح إفصاِحِهم، وأرتضع عقود ِهم وأحتلبكفاح عقود ى اإلعراِب، ألكتسبعحباِئِهم، وأضطبع ِلس
 ،الِفجاج أجوب حاماِتهم، فَجعلتنفائَس م ماِتهم، وأقتبسمعرفِة احتباِئهم، وأخنِرط يف ِنصاح ح

 ه، وال مغىنتمإالّ س معىن فلم يبق ،باملُلَح وماج من طَفَح االرتياج، وأستمح وأستفتح ،املُجاج وأستجلب
سوال ح ،هتمست عن معاهِد إالّ وإالّ مشمته حىت حويت حمامد اِخلالِل، وانثني شاموال ب ،هتام إالّ ِشم

 تاألنبياَء، وتلو ا بلوتم واإلهالِة، فلمنام التسنيف طلَِب س عن منهج اجلَهالِة، وأطنبت تباإلخالِل، وجن
لصرحية، وارِتضاع الرباعِة واستبضاع عروض األصفياَء، محدت اَهللا على صفاِء القرحيِة، وصالح النيِة ا

هاتيك البضاعِة، فبينما أنا أهب باالندفاِق، وأرب أفق االتفاِق، إذ أجلأين عدم الرفيِق، يف ليلٍة فامحِة 
فدنوت إىل حواٍء مجيِل . األفيق، إىل حي ذكي البوغاء، زكي الرغاِء، مفتوح املذاهِب، ممتوح املواهِب

نِد، جليِل األسائِد، فتلقِّيت باحترام، ولقيت أشرف مقام، ودارت علينا صنوف الصحاِف، وضمين املَسا
حسن حلاِف ذَلك االلتحاِف، فلم نزل ما بني مذاكرٍة ذكية، ومفاخرٍة معدكيٍة، إىل أن انفلَّ حسام الليِل، 
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وح ،ا، وقَل قيلُ ذلك القَيِل، وملّا مالِت األجيادِسرحا بذَن ا، وطَلُعخاد بوأفلَ لَه ،اجلياد تحمم
تاِهللا لقد أوحشنا السحاب املرعد والسحوح املُزِبد، والبطلُ : قالَ صاحب ِحوائنا، وجابر ِسنِسِن سوائنا

اإلهلام، ونفى وساوس فلو جالسنا الليلةَ لرفَا مالِبس ،املمارس واهليصر ،مههمةَ الفارس عاألوهام، وضو 
االهتمام، وضيع غَمغمةَ االِغتمام، فإنه خليةُ املشتاِر، وهديةُ املُمتاِر، وعروس السامِر، وخندريس املُسامر، 

له، فلما شِربت األنديةُ رحيق امتياحِه، وطربِت األفئدةُ بأغاريد امتداحِه، قلت : قالَ القاسم بن ِجريال
إني ألحب أنْ تطِرفَين مبشاهدِتِه، أو تتِحفَين بلطيفٍة من بداهته، ألداوي علَّة هذا النروع، وأناوي شدةَ 

اعلم أنه نزل بنا قوم من آل صعفوق، يف زمن مِن النوائب خفوٍق، تقام بوصيِد : قلِق قَليب النزوع، فقالَ
 برِه األبرار، وكنا يومِئِذ أوىل نزوٍة وراغيٍة، وثروِة وثاغيٍة، ومحائلَ رايعة، عبدانِه األحرار، وانُ لعزِة ِعزِة

ومجائلَ راتعِة وِجفاِن مملوٍة بالثرائِد، وضيفان خمدومٍة باخلرائِد، وكانوا إذ ذاك ذَِوي فاقٍة مدقعٍة، وسعادٍة 
، وأحويٍة باحلَزن حالية، فَلَم نزلُ نملِّكهم نخب متربِقعٍة، وأعباٍء باهضٍة، وأوباٍء ناهضٍة، وأجوبٍة خاليٍة

أرساِننا ونسوف إليهم سحب إحساِننا، ومنأل لَهم حياض إنعاِمنا، ودرأ عنهم أوبيةَ عاِمنا، إىل أنْ غاثِت 
 اجنلت السحائب، وأغاثِت الكتائب، وِهطلَ الصبري، وعظم العصري، وقصر الطويلُ، وطالَ القصري، فلما

 تشمخ ها، جعلتا، وأكلَ كثرةُ اللِنب إميانِر ِغلماربالد تكوِسهم، وقَلّدع عساِكر مرآةُ بوِسهم، وجلَت
بأنوِفها، وتتعزز علينا بأنوِفها، وزأُ بنظاِفنا، وتنِكر ِطيب نطاِفنا، وتتعرض لنضالنا وجتحد فواضل إفضالنا، 

حرس ،ةَ أنيقةً وقالومل يكفها ذلكهم واستطال، وأَنشأ خطبخطيب ض حىت ،اُهللا قُلَلَ إقباِلك  :    

احلمد ِهللا مزِجي النعمِة الوافرِة، والنعمة املتوافرِة، واآلالء الساحنِة، والنعماِء السارحِة، ذي الدولِة العاليِة، 
املؤبدِة، واحلُجِة الراحضِة، واحملجِة الواضحِة، الذي توج جباه ِعزِتنا والدولِة املتعاليِة، واِملنِة املؤيدة، واملُنِة 

 رألسنِتنا بأساوِر املَقَاِل، وِنو مصِمع رعِزمِتنا يف مناهج اإلجالِل، وسو عناجيج بتيجاِن اجلَالِل، وأسرج
ارِق الكمال، وأينع غصونَ إصالِحنا يف مصباح صولَِتنا يف مسارِب األثقاِل، وأطلع مشوس صالِحنا من مش

الحا السوألفْن ،لَِل مدِحنا وارتاححب وراح ،ا وأالحنمحد فنا : حدائِق اإلكماِل، حىت الحرع فرع وفاح
وساح، وألنا الشداد، وفللْنا احلداد، ومألنا الِقعاب، وخذَلنا من سفُه وعاب، فكملَ أعدادنا، ومجل 

أعدادنا، وشرف أبعادنا، وأمن ااور إبعادنا، فعندما جيرب املكسور، وتركع لزور زرائبنا الكسور، ال 
ِلعظَم عظمِة عصفوِرنا النسور وختضع ،معروِفنا البسور هوج املتقارب: يعِرف :  

  وفينا الجسور وفينا الجسور  ورالذّكُور وفينا الذَّك ففينا

 دورالقُدور وفينا القَ وفينا  درورلدرور وفينا الا وفينا

  وفينا الظُّهور وفينا الظهور  الطّهور وفينا الطهور وفينا
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 وروفينا الخُبور وفينا الحب  دورنُّالبدور وفينا ال وفينا

كين فنحنالر ونحن المكين  ونحن حورالسفين ونحن الب 

 فخاره، وقَد قَد نخب افتخاره، وثَب خطيينا على طنفستِه، وأفاض من فراِئد منافستِه، فلما جد جد: قال
احلمد ِهللا الذي بسقَت أغصانُ : مث همر كالليِث اهلصور، ونفخ نفخة إسرافيلَ عند التقام الصور، وقال

ت ِثمار معونتِه، وعالَت أمواج إعانتِه، وتعالَت رمحتِه، واتسقَت أقمار حكمته، وطلعت جنوم ِمنته، وأينع
أفواج أعنتِه، أمحده على إنعامِه العرمرم الرجراج، وفلِك إكرامه الكامِل األبراج، وعدِله املضوع األثواِب، 

 فاخترف، وأشهد وفَضلِه املفتح األبواِب، محد من متح من حبار إحسانِه فاعترف، وامنَدح له دوح امتنانِه
أنه الواحد الفتاح، الذي أسهب يف مدح عباب معروفه املُمتاح، موجد الوجوِد، ذو اجلود املوجوِد، أرسلَ 
حممداً بالرسالة الصادحِة، واملقالة الراجحِة، ووضوح السنِن وسحوح السنن، صلّى اُهللا عليه وعلى آله، ما 

 وأصاب ،هالٍل إهابه هام لَعخِهالل أهابه، أما بعد بصي : بني وِف، وانتشريف اآلِمِن واملَخ ملّا اشتهر هفإن
األسنِة والسجوِف، مالنا ِمن االحتباء، وجاللِة االجتباِء، وعدم اإلغراِء، والفصاحِة الغراِء، ونفاسِة 

بصوِل، وجِد والنسِة عن النصوِل، الراشقِة بسهام السؤدعلينا جابةُ الصنوف، وإجابةُ األصول، املقد 
الضيوِف، ودفاع العاِر، وادراع الغار، واطراح العناِق، واقتناُء الِعتاِق، ومعاصاةُ العتاِة، ومواصاةُ العناة، 

وطولُ اخلُفوِق، وبذل احلقوق، وحمامسةُ الغبوق، ومنامسةُ العيوق، فنهضنا مبا افترض وأعنا من تعين مبا 
اَء باإلمر أمرنا براحا، وآىل أالّ يروم مدى األزمنة براحا تواظب بطونَ كفوِفنا الظُّباة، وال اَفترض، فج

باتعيونَ عقوِلنا الس املتقارب. يصاحب :  

الليوثُ إذا ح فنحناتُبالثُّباتُ وفينا الثّ ففينا  واارب 

 تُاالتُّقاة ونحن الثق ونحن  ونحن الصفاةُ ونحن الصفات

باةُ ونحن الجالكفاةُ ونحن الِكفاتُ ونحن  اةُنونحن الج 

 الحياةُ ونحن المماتُ ونحن  اةُالكُماةُ ونحن الحم ونحن

فحولُنا ال يتناهى، وفحولُنا ا نتباهى وجالئلنا تمون، وحالئلنا ال ختونُ، ورفاقنا ال ختور، ورقاقُنا بالظِّفَِر 
نا ختيبداتوع ،حورالسحاب، املتقاربت الكرم ا تعلّمومن ،ِخابجيب، فعندنا تفْقد السا توعداتن ، :  

 الرباب ونحن الرباب ونحن  واالغيوث إذا استُنِْجع فنحن

 الِعذاب ونحن العذاب ونحن  ابونحن العقاب ونحن العق

رابالس ونحن ب ونحن  ونحن الشَّرابونحن الح ابالحباب 
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  ونحن الِجباب ونحن الجباب  الِحباب ونحن الجناب ونحن

فحني تم مي ما رواه، ومنَّ ثَم نشر ما نشره ورواه، إىل املخاطِب، وعبقْت من خماطبِة : قال الراوي
وعيانِه، ثُم سريت اخلاطِب، فلثمت يديه، وسألته انبعاثي إليِه، ألرتع بروض عقياِنه، وأمجع بني خبرِه 

مسرى النعامِة الربداِء، وجريت جمرى العجلزِة اجلرداِء، جبماعِة بسطوا خاد اجلَداِء، ومجعوا بني لُحم املُلْح 
والسداِء، وملّا أجزنا ساحةَ رواقِه، وجزنا النتجاع قُراِقر أفواِقِه، ألفيته املصري ذا املخائِل اخلالَصِة، 

بائل القانصِة، فسلمت تسليم من ظِفر ِبحلِّ حصرِه، أو بِشر برد بصرِه، فأقبل يتكره يب بباِب ِخبائِه، واحل
على سبيِل اخلاطبِة ال املصاخبِة، ومهيع : خمافةَ أخِذ ِحبائه، ويعرض بازدهائِه، لكَِرب دهائِه، فقلت له

سم ومعارفُه ال تضاف؟ فقالَ تاِهللا ال يضاف أو يرخم املضاف، أو ما املعاتبِة ال املداعبِة، أَينصرف القا
 يف سربه، ووجم، وانسحب سحاب انسرب همث إن ،ال تضاف وأنَّ املعارف ،ينصرف أنَّ القاسم علمت

ه، فعدت بعناد جمانبِته وانسجم وجعل يزعجين باعتياصه وانتقاصِه، ويحِصبين من وراِء خصاصِه حبصاص
  .وهون، وسواٍد مرهون، وفؤاد موهوٍن، وإهاب عرض لناب اإلهانة مدهون

  المقامةُ الثانيةُ والعشرون الشّهر زورية

وصلت مذ رفضت الزور، وركضت اجلزور وهجرت املزور، إىل بعض : حدث القاسم بن جرياِل، قالَ
دى ثواٍب وال انقلبوا إىل جزالِة جواٍب، وال عرفوا جبمل اجلوائح، أعماِل شهر زور، مع رفقٍة ما احتلبوا ثُ

وال وصفوا حبمِل مرهفاِت الصفائح، تلدغ لدغَ الرقيِب، وتِفر ِفرار اليعاقيِب، ومتْعن يف التنقيِب، على 
  : الطويل: اقتناء النقيب

  ني رمزاوتصحبني غَمزاً وتذكر  ي وزاًنوخزاً وتحسب تُجلَببني

 زاهمزاً وتورثُني لَم وتطلُبني  زاًي عنَبزا وتعِقد ل وتُوِسعني

    

فلم أر لردع ذياك الضالِل، وتعاظُل ذاك املرض العضال سِوى حسٍم ريح تيك النبيثِة ومباينِة تفَل : قال
واحتاز، وملّا اتقيت قشف حايل أعراضهم اخلبيثة، ففارقتهم مفارقة من غنم وفاز، وظفر بنيل مطلبِه 

وألقيت عصي ارحتايل جعلت أقتنص املعائش، وأعاشر الثابت والطائش، وأسرب القارس والسائل، وأخرب 
 املُطاحلِة منضودا، فبينما أنا أميلُ عن تلك اإلفادِة خمضوِدا، وطَلْح رِسد والشائلَ، إىل أنْ عاد الراجح

دثة ذوي االصطحاِب، وأسري مع مكابدِة الكُروِب، سري املُهرِب اهلَروِب، ألفيت الصحاب، وألتمس حما
دكة مرصوفة وعصبه مصفوفة ورتبةً معروشة ومصطبةً مفروشة شيخاً يشري بِيدِيِه إىل غلمان لديه ظاهر 
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و الفَروقِة، إىل فتيانِه الكرامِة وافر الصرامِة، تعرق لوطأتِه األصالد وتفرق لسطا سطوته األلواد فدنوت دن
إنه حمتسب هذي املَدرة وجاذب برة : املفروِقِة ألعرف من الِقاعد، ومل أسست هاتيك القواعد، فقيلَ يل

هذه الربرة الذي نبلُ نبل عدلِه وفاق، ومهد حبسن سياسته اآلفاق فقلت تاهللا ال أزائله إىل مساورِة النوم، 
بني القوم، مث إين قَعدت تلقاءه، ألبِصر جودة حكمه ورواءه، فما بِرح ينكُثُ ألنظر كيف إيالةُ واليته 

ويبِرم، ويخِمد ويضِرم، ويصل ويصرم، إىل أنْ تصف شباب يومه، وعصف هبوب نومِه، وحني هوم 
ق عقوته ضارباً حبسام صولتِه، رأسه، واستحوذَ نعاسه ،ض من مصطَبتِه، إىل صهوِة ركوبتِه، طالباً طري

فانثالت األعبد بني يديه، وتكاثفت كتائب املهابِة عليه، فلم استطع الوصولَ إليِه، فتركته حىت وجلَ يف 
 ،القملّس ديِر فيِه، فإذا هو السبسابح التبح أجتليِه، وأسرح له وقفة مضيق مث جعلت ضيق، ووقفتم

غملّس، أبو نصر املصري شامةُ عرنني زمانِه، وأسامةُ عريِن إزماِنه، فأحجمت إىل أنْ والسيد العملس ال
 منبابِه، ما يتضمن ع ِب ما اكتسبتهمن سي ببابِه، وأنشأت صلَ بإجنابه، مث وقفتأفَلَ يف حجابِه، وات

جوِه الصفَاِق، مث دفعتها إىل خدامِه وحمامسةَ ِكني وروِدي وكثرةَ االصطفاِق، ومعاشرةَ تيك الو. ورودي
 ولَما أِذنَ بولوجي ،ها واستعادمضمون وفَهم ،وعاد هما أحد َِة وإقدامِه، فدخلويبعد إحجام رأى الر
واستبشر مبباعدة علوجي وبصر حبضوري، وسر بتزايد سروري أقعدِني مع صرامتِه، وطوِل مصارمتِه، 

تاهللا لقد ساءين سفه رفاقك، وراءين الزور مزوراً : ِه، أمام مساند منامسِته، مث قالَ يلوشدة شذَى حمت
 كنت كمرآة مرؤته أو شاب وإين ألظن األوشاب، صِدئَت عاشر نأنّ م أو ما علمت ،خلوِف إخفاِقك

د بقاٍل قريين، إذا احلولك أضن، فلست ين حبلِو حماضرِتكأن ،تظُن ين، أو الٍو عن جليِسي، إذا أعظوظمري
 تعاِور نسوري، وأنصب لعصفوِري، من بل انتصف ،الكُرى الدرى، ورفع الفلك سري نليسي، ال ومع

  : الطويل: جسوري لطالب ميسوري، مث أنشد

ب دمأكّل امرئ م وحقِّكصاحِب  هاعد أو صديق مهبذاكِر ع  

 ٍبوٍد من خليلي وصاح تقادم  دولٍة يداك بتنس إن مدتْ فال

فلما بنيت على حالئِل مغاصِه، وثنيت جيدي جلآذر اقتناِصه، أثنيت عليه ثناَء احلدائِق على : قال الراوي
أماطَ، النسيم، والناظِر على الناضِر الوسيم، مث إنه حِمد مهد املُهادنة والقماِط، وألقَى ِقناع قطِْرفتِه و

 فحني ،األحشام وخلع ،شاممطائب عائدته، فأقبلنا عليها إقبالَ من اقتلَع الب حبضوِر مائدتِه، ونشر ضروع
 سحائب جحافلُ اإلمساِء، وانسجمت وهجمت ،حافاِخلدمة والن ضخام واندرأت ،استرفعت الصحاف

 األباريق، وإحضار العبهِر الوريق، واستحضاِر العطِر الريِق، ليلِتنا الطّلْساِء، أمر بسد الطريق، وفتح أفواِه
أما سئْمت مع : وملّا جالِت األكواب، ومالِت الرقاب، ونشرِت الرموس، وتنمرِت النموس، وقلت له
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تدرع ارتعاش بناِمك، طولَ ارتشاِف مداِمك، ومللت مع بياض الذوائِب، احتساَء النضاِر الذائب، فإالم 
فحل حل لَه متاىب، : عارك، وتخمد استعارك، ومتحو وقارك، وحتملُ زقَّك وقارك، قال القاسم بن جريال

: ولَمح ملَح ِعتايب، حرق أسنانه، وغيض رئمانه وغضغض مرجانه وأنشد والدمع يرحض أجفانه

    : السريع

  ٍض شَانَهرحيقَ ِصرٍف خاف  ِهربتلُم المرء على شُ الَ

ذي زانَالناس ال فأنْفَسش  ه البس الفَخِْر وإنهانم 

فلما سلمت من سموم اَنزعاجِه، وعلمت أنه ال يفرق بني أبنوسِه وعاجِه، ملُت إىل تسكِني : قال
 لئال يعمنا عجاجِه، وحتريِك مجاجِه، وطَِفق هو يقضف خصر خماصمتِه، وينظِّف دار دأماِء منادمتِه،

إعراض، وال يغمنا غَضب وانقراض، ولَم يزلْ يسكّن هوج حرِدِه ويثقَّف عوج لَدِدِه، إىل أن أزالَ 
استيحاشنا، وضمنا خمدع املخادعة وإحتاشنا، مث إننا عجنا على جتديِد دريسنا، وختديد خدوِد خندريِسنا، 

لعقل الرزين، وجنحت النواقب، وملّ القلب الناقب وملّا وصلَ إىل املُقَِل حىت طرب احلزين، واضطرب ا
نصيبها، وحصلَ من سحاِب الوسن ما كانَ يصيبها، هب من رقادِه، وشكَر نشوةَ عنقاِده، فسلّمت عليه 

ايب، خمافةَ ملل إسهايب، سالم من عرج يف معارج دارِه، ودرج يف مدارج استهتارِه، مث استأذْنته يف ذَه
يا بن ِجريال أتطمع أن تسهل بال حزٍن، أو تسكر ذِه : فرمقين بطرفِه، ورشقين بسهام ظرفِه، وقالَ يل

 أو ما علمت ،كصقُم هعلى مثِن ما ارتضعت ٍن، الَ واِهللا حىت تزنَ ما حصك، أو ترهنالدسكرة من غِري وز
صد وال أزرع، فكيف أزرع وال أحصد، فخفِّض من بأِسك، وسلِّ نفسك يف أنَّ مثَلَك أرصد، وأنني أح

فأقبلت أقْلبه يف قالِب املزاحِة، وأسلكُه يف سلوِك االستراحِة، وهو يتصلب، ويتقلب : خمالعِة لباسِك، قالَ
اليب، فسمحت له بصريت، ويتألب، إىل أن علمت أنه ال بد من استاليب، وكسِف بياض صفَا مصافايت و

وحسرت له ما بني ثنيت وسريت، فأىب إالّ أنْ أشفعها بأثوايب، رهناً على رحيق أكوايب، فألقيت إليِه 
الصفي، وأظهرت له اخلفي، وخشيت أرشيةَ شرِه، والنفي، وحني عضضت كفي، وقبضت وقفي، 

ك التخويِل، وذَممت طالع ذلك التحويِل، وجِرعت علْقَم ذيالك وبايعت واللج على قفي، لعنت عقيب ذل
  .التنويِل، وخرجت ِمن بيتِه وأنا ال أملك سوى السراويِل

  المقامة الثالثة والعشرون المجدية الفارقية

نادمِة البيِد، ومسابرة ِملْت مذ مللت مصاحبةَ احلالِل، وجمانبةَ الظِّالل، وم: أخرب القاسم بن جريال، قالَ
األساوِد والسيِد إىل اعتالِء احلشيِة، وامتراِء املشيِة، وشراِء الشملِّة احلُوشيِة، فلم أزل مدةَ طلب تلك 
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 وأشاور ،املنافقني فِْل املريرِة، أجانبوض ِجحالوتريِة، واقتناء الطنافس الوثرية، وإصالح السريرة، و
املرافقني، وأسترشد عليها، وحضين على الوروِد إليها، فحني املفارقني، يف استيطاِن ميا فارقني، فكلٌّ أمجع 

أختت ا كَلْكَلَ املَرام، ونفخت يف معمعِة ذلك اإلضِرام، بادرت إىل حتصيِل ما لَه ألويت، واتصلُ بأنامِل 
انَ نشر هذا اإلناِب، وكسِر سنأي وكنت تيض البرالغ أرباب ستةَ سبعت عتبباِب النوائِب والناِب، س 

  .الطويل: اجلرائم، وسعت حولَ أركان كَعبِة بيِت الغنائم

 مِثمار الثّنا في كلِّ أغبر قات  تجود بما تَحوي ِجزافاً وتجتَنْى

  وفي كُلِّ كَفِّ منهم ألفُ حاتم  مكلِّ فك منهم ألفُ خَاِت ففي

    

فبينما حنن ذات يوم نفتح أبواب ِجنانَ اجلَذَِل الِعراض، ونسرح يف سرابيِل سالمٍة ساملٍة من : قال
يا ذوي القرائح املهنديِة، واحملامِد : االنقراض، إذ عطَف بعض أصحابِه، ساحباً جالبيب اصطحابِه، وقالَ

عدةَ نزيلَكُم منهاجاً، واعتضتم بالوشِل األجاج، عن احملمديِة، ما لكم ارتضيتم القطيعةَ لَجاجاً، واختذتم مبا
 ،ِرثُ الثوابالِء يوأنَّ ِغثْيانَ الفُض اج، أو ما علمتمجِف العرِن العاج، عجزِر الزناج، وبالعذِْب الثج

فرقْتم، فأحِدجوا له نياق القيام، ومقاطعةَ العلماِء تعقُب الِعقاب، فإن أحببتم رفْو ما خرقْتم، وطَفْو ما أ
فلما عجمت أثْلَ نيِل لُبانتِه، ورأيت نثْلَ نبٍل : وأطفئوا بِه سورةَ لَهب هذا اهلُيام، قال القاسم بن جرياٍل

له الثطَِط،: ِإبانتِه، قلت ر هذِه النباهِة لديِه، فقال شيخ ظاهرمن ِمي إليه، واملمتار ن املُشارالقَطَِط، م بارز 
مرتعش البناِن، منتعش االفتناِن، تتدفَّق حبار اِحلكَم من معانيِه، ويتخلق بأخالِق املفاخرِة من يدانيِه، ال 

يحلُّ ما لَه بطونَ الرواجب، وال يخلُّ مدى األزمنِة بظهوِر احلَسِن الواجِب، ومل ندِر بأي املدِر داره، وال 
لشجِر خرفَت مثاره ومل نمكّنه ِمن اإلرقاِل، مذْ نزلَ عن ناقتِه املرقَاِل، فحني تلقَّيت مطائب طَابِه، ِمن أي ا

واستسقيت سحائب مستطابِه، أيقنت أنها صفات شيِخنا اِملصري، ذي اِملخلَب الصائِد، وناصِب املصايِد 
سري، فالرأي فيما بِه يشري، وأنا يف حلْبِتكُم املؤملُ، والناظر برق مزِن اضوا بنا ن: للعصائِد، فقلت هلم

 النفيس، ِمن لْسالَ ذاكس س، وِسرنا على ِمثاِل اإلنكيس لنلتمسر الِكيا غُبنبنا استصحملُ، مث إناإلفادِة املؤ
نتفعنا بسلِّ ذياك السراِط ، أَلفيت أبا نصِر اِملصري أنفاس ذلك الدريس، وملا قطعنا مسافةَ السراِط، وا

رامي ذلك الِبرطيِل، وقانص صيوِد تلك األباطيِل، فبادِرت إليه قبلَ رفاقي، ِلما سبق ِمن سوابِق اتفاقي، 
طرنا بوِمسى آياتِه، ويتِحفُنا بويلِّ فعاد انكيسنا أحليانا، وشِمنا سحب املَسرِة حني حيانا فأحيانا، مث طِفق مي

حلِْو حكاياتِه، حتى أنسانا شظف العيش العنيِف، وشغلنا عن تصنيِف مثار التصانيِف، وحىت مِنح أللفاظه 
 الشافيِة، بأوِل الوافية الكافيِة، مث ما برٍح يرمي بسهام املسائِل، ويعوم بنب تيك املسائل، إلجابِة القانع
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 حضر نم صناعة البديع، فقالَ بعض احلَذِْف من الربيع، ِذكْر والسائِل، إىل أن ختلّلَ ِخاللَ لَفِْظ ذلك
همناظرت نا، : حضرته، وشكرأفهامنا فِهم فَحنا، ونما ِمسع السائح، إنّ قصارى والعهاد ،السابح أيها اجلواد

لدعجاِء وعكسه ِمن حروِف اهلجاِء، فهلْ تستطيع بأن متنحنا ِمن حذْف ما نقطَ بوجِه عروس الرباعِة ا
 مع ه هذِه احلروِف، لنجعلها واسطة ِتقْصاِركشتِملُ على أقلَّ ِمن ِعدفائِض فضِلك املألوِف، كلمة ت

فقالَ لَه ،اختصارك عم وخامتةَ اَعتصارك اقتصاِرك : سحاباً غري تِشم ذا لَقَداِء يا همهبي تلّب، وِهمخ
صدِر قَلٍْب قلب، فليباِدر من شاء باَقتراحِه، ألجلو عليِه ما يغين عن اَجتالِء راحِه، فإنْ رمتم بِبرِة النثِر 

 فَهب منهم فىت أحاطَ ِعلْماً بأدواِء السقيم، وفاق: جذبتها، وإنْ ِشئتم بشذاِة قاضِب القريض قضبتها، قال

إنْ أحببت أن أنثَّ وصفَك نثاً، وأبثَّ بنب املأل رصفَك بثاً، : احلسن بعالجِه احلَسِن املستقيم، وقالَ له
خذْ فَظ كَز ِضغثاً، ولست يف فضلك من املمترين، ومل نزلْ بصفْوِه : فانِظم ال اَستسمنت غَثاً، جمع قويل
 بك ليستهِلك فاطفح ،قال الراويمن املسترين ،اليقني نةَ اخلربيهج عندو ،احلَقني : كالم بضن فحني

بطاقتِه وقضب قَرن ما اَقترنَ بطاقتِه، ضمر خيول طاعتِه، وتنمر عند إهراِع املعاين إلطاعتِه، مثَ جعل يجيلُ 
جلوِة عرائس حسانِه، وملا تمم مرامه، حسام لسانِه، الستخراج نخِب ِحسانِه، ويحمِلق حبركِة إنسانِه، ِل

دونكَم روضة الراِود، وروضةَ الوارِد، فاغتنموا ثُمر هذا الصرام، واَستلموا حجر : وحرر ما رامه، قال
    ِحجِرها 

ب قْلِه بنيِن عيِرها قبلَ األفُوِل، وميز بعقَد قمر من اغتنم جابِة والفوِل، بارحاِت االحترام، فاألريبياض الت
مث إنه لني األفئدةَ واَستمال، وبين الِحب حقْحقِة ِحقاِق احملاققِة وقالَ بعد أنْ أعاد ربع شكِِّه دكّاَء ومأل 

  : اخلفيف: الس متلمالً ومكاَء

 اءاء ذَكذٍّ إذا أضفَ ذَأخ  اٍظظكفافاً كفاك إفْك ِف خَذّ

كا ففذاٍك ذاكك زز اضاء  اظَ ذُكذاٍك ضفَا فغ ذاكاء 

اً إخكسفاً أضافَ ألف فكفَاً فَكَفّاً أغاث إلفَ كُفَّ  اءاء 

  ِفض خَضاضاً إذا أفاض غُثَاء  زاززاك كَفُأفٍّ إذا غَ ِغثْ

فْنا مريج صواِرها، ورشفنا مزيج عقارها، علمنا فلما جلَونا كرائم عيِنها، وبلَونا مطاِعم معينها، وس: قال
أنه ذو الفَضل الطافح، والبنان املُصافح، ثُم إنه رتك إىل ِمحرابِه، وترك كُالً ينتجع وابلَ اقترابِه، فأرسلْنا 

أىن : ينا، ومد ِحبالةَ القناعِة لدينا، وقالَإليِه ديِة أثقَله أوقُها، وامتألت ا صفَّةُ الصفَِة وروقُها، فردها إل
أمرح ملا متنحونَ، وتلجونَ له باب اِحليِل وتفتحونَ، فلست أجنح ملا جتْنحونَ وال أجمح للِحرص الّذي 

 كلٌّ إىل فانطلق: إليه تجمحونَ، وال أفرح حبلِْو احلُطام الذي به تسمحون، بل أنتم ديتكُم تفْرحونَ قال
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وكِرِه، آمناً من حبائِل مكْرِه، مفْكراً يف دلُوح غرائبِه، متحيراً مبدِد لوح سحائبِه، ولّما رسخت قَدم ساِق 
املسرِة الرياِن وانسلخت أُهب الظُّلَم عن مرابض الظّيان أقبلنا مبنصِل الصلِة الصقيِل، معتذرين إليِه من 

لفيناه قد بلقع املكانَ، ودخلَ يف خِرب كانَ، تبكي له احلُجولُ، وينغق لفراقِه األعور ذلك التثقيل، فأ
 لْقَهفيها، ويقرع ح نسانُ حلُ حسزازةً، يقببقلوِب مقلِّبيها ح لناُ جزازةً، غادرت احلَجولُ، وقد أودع

تلَّ، ومن تسلط على عالج مرض جهالِتِه أبلَّ، من خلَطَ يف معاشرته اع: باِبها، فإذا به قد كتب لقولُ فيها
 دش لّ، ومندِه حسسام حح حبد برض نبازِل املذلِة ذَلّ، وم ِزمام لَِزم لَّ، ومنسبيلَ الزلِل ز سلك نوم

سع إبِر حنل املاللِة اَنسلَّ، إزار أزِره بغِري اَألحِد اَنحل، ومن اشتار شهد شايف املُشاهدِة وسلّ، وخشي لَ
فحني حلَلْنا حشاه، ورحلْنا برواحِل ما أنشأه، مدحنا ما سلَف ِمن سالفتِه، : قالَ القاسم بن ِجرياٍل

احلَظني ههلم بعد وأضحيت ،ظنيمبا ح لَه ِه وِخالفتِه، ومل تزلْ تعترفلع سلطنِة الشرخ لْعنا خمدحإىل و ،
  .أن شددت الوِضين، وخضت بعد مِضيِه األرضني

حلَبت حبلَِب أخالف العناقيِد، أيام إقباٍل : قالَ: املقامةُ الرابعةُ والعشرونُ احلَلبية روى القاسم بن ِجريال
ى فؤاِد مهموم، مع معشر جدعوا أنوف البطِر الوقيِد، مبخدع ال يخامر خبمرِة هموٍم، والَ يغاِدر ترحاً عل

ِنفاِقهم، واَعتلَقُوا بقُوى قَرن وفاِقهم، ال يكدر صفاَء مصاحبتهم ماللٌ، وال يغير وفاَء موافقِتهم، اختاللٌ، 
 وال يلْحقُون مبباحثِة رجاٍل، وال يرهقون مبواهقِة ارجتاٍل، وال يذوقون عذوفه محاِل، وال يطمعون يف

ارحتاٍل إىل اَنتحاٍل، فبينما حنن نرتع يف حدائِق املُطارحاِت، ونقْطع بسابس املناوحاِت باملُصافحاِت، إذ 
 راِن، بعددجانبةُ اجلُدراِن، واَجتالء وجوِه غَرائِر الغا ملن حنس    

 اجلَليِة، فحني حصلْنا الورد اجلَين، ولَمحنا أن مِللنا بياض الغرِف العليِة، وِملنا إىل مناوحِة عوائِق العرِف
الِورد اهلَين، واَحتلسنا الِبساطَ السين، واختلَسنا املكانَ السوسين إرتدنا بقْعةً اَستكملَ سناها، واَنتثر ا 

ى جحافِل اإلفراح باَألفراح، تمنحنا لؤلؤ السحائب وسناها، مث أَقبلْنا نتمايح تمايح اِملفْراح، وتتغلَّب عل
  : الكامل: فنونَ الشمائِل، وتصافحنا أناملُ ميٍني السعادِة والشمائِل

 الجداوِل مذْ جرين سماء بين  هدور وروضفيِه الب فكأنَّنا

 اءيحكي المجرةَ والمدام سن  وكؤوسنا فيها النجوم وزهرها

فلما غامِت السماُء، وعاقت يف ِبحاِر إفصاِحها الندماُء، أقبلَ علينا شيخةٌ ظاهرةُ : اسم بن جرياٍلقالَ الق
الشمِط، مستحسنةُ النمط واهيةَ الِطمر، وافيةُ اإلمر، تزم شيخاً اَستغىن ا عن عصاه، ما خالف أبا مرةَ 

النسِر الطائِر، حتت عثْري وخدمها املتطايِر، تضع بشعاف فرجنها وجثث قَطُّ وال عصاه، وتلومها أطيفالٌ ك
بياذق شطرجنَها، فأخذوا يفحصونَ بالصعيد وحيكونَ سعف الصعيِد، بصعيِد ذلَك الصعيِد، إىل أنْ وصلُوا 
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ف، وتلببوا القتناص إىل مراحنا، واتصلوا بشموس راِحنا، ولّما قاموا لبسِط الكفُوف، وشاموا بارق الوكو
 ق حترقالكئيِب، وحتر الشيخ تنفّس ال ألكِل الوقوف، تنفَّسمالع بوا للوقوِف، تأهبالقُرقُوِف، وتأه

جمد اُهللا عرف عرفكم الفائح، وقلَّد أعناق األمم بعقوِد جوِدكم واملنائح، ونزه : النازح احلَريِب، وقالَ
معونتكم النضوِب وضوع عبري مضرِب إفضاِلكم الضايف الضروِب، أفُهمكُم وأنتم أولو عباب عيِن 

األفهام، وأعلُمِكم والرؤيةُ كافية عن اإلعالم، أنين ِمن أَشمخ شنخوٍب، وأبذَخ شؤبوٍب، وأفْصح فَصيلٍة، 
، مبيض املَخارق، مقرظ املَرافِق، أًعطى الطارق، وأفسح وصيلٍة، لَم أَزلْ رفيع الِعماِد، وسيع الغماِد

 اِجلران، وأغفر ِقروأَع ،املزاود رعوأُت ،األساود ِرعالبيارق، وأُض وأُصاِدم ،الشارق وأنادم ،مارقوامتطى الن
ولُ اجلسرِة، وحانَ حلولُ العسرِة، اِحلرانَ، وأَحنَر الرباب، وأَسحر اَأللباب، فحني بان نزولُ احلَسرِة، وفُل

رافالَ يف سنوِر . وخمولُ األسرِة، جنمت غُرةَ هذا اهلالِل، بسرابيِل االستهالِل قاصداً دار السالم
 االستسالم، فبينا حنن ِخند ونخب، ونسئد ونِدب، برزت لنا كتيبةٌ وارفَة لبصِر الرامِق، متضاعفةُ الزرِد

 واستأصلِت املُقارب ،والبنائق حورفبلِت الن ،فَلُ احملاربِة وفاحت عوقد تضو ،واليالمق، فاستدعِت الكفاح
 نم مزوج ،وهبط ما ارتفع ،فَعن نبطَ ما حرِت النساَء بيننا رجاالً، فلما رجاالً، وصيِمن رتوأس ،والفائق

 ،ما انتصب واجنزم ،بصم نلُح ماملساعدِة وفَلَّ، وصلّ لَح صلَ، وقلَّ ساعدما ات لَ وانقطعصو نم وقطع
املُالمحِة، وضلّ، وحلَّ حزنُ حزِن اانبِة وجلٌّ، وشرقْنا بتلك املُصيبِة، ورشقنا بِسهام السدِر املُصيبِة، 

، وصِرعنا بشدٍة كاملة الشوائِب، واَمتطَينا بطونَ وحتنظلت املوارد وتعطلِت العوائِد وضرعنا لضغم النوائِب
 صخما ر فَلَ واعلولَى ونستوكفس نم ا من الشامت ِبليلِة الشوامِت، أقبلْنا نستعطفنوامِت، وِبتالش

الذيِل واَغلولَى، وقد قِدمت عليكم باإلفال، بعد إعجاِل اإلجفاِل، ِثقَةً حبسِن املَصِري، وطُول ذَالذل 
القَصِري، ولظين بأنكم ِلحج هذِه احلُرم احلَرم، ومن جودِة جوِدكُم تعلّم الَكَرم الكَرم، وأنتم رعاةُ األوان، 
وحماةُ احلَرِب العوان، ثُم إنه ماد الَستخراج الركَاِز، وأخذت فرائضه يف االهتزاِز، وأقبلَ إقبال الصارم 

  : الطويل: لَاهلَزهاِز، وقا

  أخو جنَف ما زاَل في العهِد ناكثا  هان ألنَّزم القاتَل اُهللا أال

 اثالنّثاشَثن الربائِث حاِن كثيتَ  م يزْليعاند أهَل الفضِل ظُلماً ول

 ااثِة وارثالغُثا إرثَ الرث أثيثَ  اًيعبه يمسي العليم مض زماناً

    

 اثِبها كفُّ الحوادِث عاب رماه  انةنيقَ ِكبوس رشأخا  فآسوا

 االشَّذَى ِحلْفَ العداوِة عائث شديد  ِل واَألذىذلُّبه ذيب الت وأمسى
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 اثافدائح ننَشٍَب حلْو الم أبا  ألصبح من ضري العضاِل مخَلّصاً

 ابذْل في األكارم طامثبكِْر  إلى  يهْل فتى يهوى السماح فينثن أال

فليس إالَّ م ريالض فيذودِد ح  لضمللح اارثأخو كَرم ما اَنفك 

فلما جذّ ِجلباب ضراعتِه، وبذّ أهلَ املعايل بِعظَم عايل ِعبارتِه، بادرِت اجلماعةُ إىل حسم : قالَ الراوي
كنت ِحين اَبتليت نغماِت ِعيدانِه، وجلَّيت جبواِد العجلِة رعافِه، وِعالج سعفِة رأس بؤسِه وإسعافِه، و

لعجم أنابيِب لدانِه، وتخلَّيت ِمن خرائِد ِعقْيانه، وحتَلّيت بنفيس فرائِد تبيانِه، أود أَنْ أَخبركُنه ِطلْعِه، 
 وجهِه أكمامه، وال يرفَع عن قَواريِر قَرارِه ِصمامه، ألجرب كَسره على قَدِر بدو طَلْعه، ومل يكُن يضع عن

 ،مِه وأشمشْلةَ التوج رموش ،مروفنا وشمع رشن قَِر فقاره، واستنشقةَ نقْرقارِه، وأعطانا نوملّا غطَّاناَ بفقِر ع
القس هكالربِق الالمع، فألفيت ة نكره اجلامح، وأدركتهِشد تِكرري، وهو نِر اِملصصأبا ن ،سِريالقَي رو

يا بن جرياٍل أعرفُك ذا ِدرايٍة : يسحب أَساِفلَ سربالِه، وينحرف عن عيالِه الغتيالِه، فأقبلَ إيلَّ وقال يل
حاالً فقلت لهم ما ألفيته قَ: واصبٍة، وِهدايٍة غري ناصبٍة، فكيف فاتكالمتناع وقوع املعرفِة حاالً، فقَه ه

له قيه، فقلتعما كان ي الِقناع مآقيِه، ورفَع ى ذرفَتِخلَع : حت وختلَع ،يف حبار اجنفالك تكرع أراك
جلَّ من مجلك جباللة اجلَلِه، ومخلَك ِثقلَ الغباوِة والبلَِه، أو ما عِلمت أن : احتفالِك بأطفاِلك فقالَ يل

لرجل حباء حلقَة صاِد الصداق فكيف يسوغ يل الزواج، سقى سم سني السياق أيسر من ولوج رجل ا
: وذَر شرطَ شر هِذي الشرائِط اِملحجمه: وقد خبثَ ذِه األزمنِة النتاج، فاحذر هذِه الذلةَ واملَندمة

  : السريع

 هالمسِقم والمهرم لتتَِّقي  والِمهرمه عن طلْبِه زاهداً

 الجْؤجَؤ والزردمه لتُنْجي  هعنه إذا ِعفَتَ والزردمه

اَعلم أنني استأجرتهم وجاريت، وقد انقضت مدةُ إجاريت، واستِرطَ كلٌّ يف طريقِه، وخلَطَ : مث قالَ يل
 ،ِف يدمائكهمرب ،دمائكن لْ ِبكْرواقت ،منائك رائق وامِتر ،يف دقيقِه، فارجع إىل مسائك ما تسىن لَه نمس

 فعدت وقد غد قواضبه الصقالَ، فأخربتهم مبا قال، فذموا ذميلَها املُماِذق، ومكْرها احلاِذق، ولَعنوا :قال
  .فيلَ رقْعِة الوقْعِة والبياذِق

  المقامةُ الخامسةُ والعشرون الملطيةُ

    

ام السدِر الطامس املَسالِك، إىل هوة هم نبذت بأنامِل الدهِر الدالِك، وِسه: حكَي القاسم بن ِجرياٍل، قالَ
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يذِْوي هلا اهلُمام، ويهوي هلويتها اهلَيصم اهلمام، بعد أنْ كنت أَعاف معافسةَ الفَرير، وأَصطاف يف ظالِل 
راض املَتاع، وحرمت العيش القَريِر، وأُغبطُ باَألسوديِن، ومنادمِة الفرقديِن، فلما هد ضيق الباع، وقد اَنق

لَذاذة اَألفياِء، وعِدمت مرتِفع ضرِب األشياِء يف األشياِء، رشقْت بسهم راشه بنانُ إمالٍق، ورق القَدر ملا 
أنا من ضروبِه الٍق، وشقَيت لفُقداِن مرافقِة فَواق وسقيت من لبان الِفكر بأخالٍف ما هلا من فُواق، فلم 

يت عيصاً، وجلسِد عزميت أزل أهيمذلك ألسِد ِهم ى صارح، أسوةً بقيس بِن امللّوح، حتباإلهاِب امللو 
قَميصاً، فبينما أنا أسير بني السهول، وأروع أفئدة الغامِر واملأهوِل، إذ حثَّين قطيع النصِب، إىل عني زاخرِة 

وِة مائها املُهراِق، فَِملْت إىل بعض الِوهاِد، آلخذَِمن سكَِر احلبِب تذِري على مفارِق الرقراق، ِطيب طُال
السنِة سهمانَ السواِد، فلما ند اخضرار الظَالم، وامتد لواُء اإلظالم، ِمسعت رغاَء إبل تناخ، قد ضمها 

ما حص، قَرع مسمعي آهةٌ ذلك املُناخ، وحني خص املنام من خص، وحص الوسن ِمن قَوادم السهر 
تلني هلا قلوب القُساِة، وترد ملثلها عيونُ اُألساِة، فجعلت تنِجدها زفَرايت، وتسِعدها عربايت، فكانَ ملا 

  : الكامل: استمطر البصر غَمامه، وأطرب أيك دوح املسامع وثُمامه

 ِه الطَّمع المِذلِّ لسحقفي الحِب  هاملمن جبذَ الزمان ِزم سحقاً

 ِهقحتفاجئه جوارح م حتَّى  رِهكْن سيستفيقُ لحمقِه ِم ما

 هذْقوال حاز التراثَ لح ِتبراً  ِهرِبِتراب لما ترك التُّ تاِهللا

 ِهوال ملَك الطّريفَ لصدق يوماً  ِهدقِصيد بوال نال التل كالّ

 دقِّةاب بسحينْدقُّ إذْ دقَّ ال   الِحرص ِدرع زهادٍةفالبس لرمح

 ِهقإن حان الِفراقُ برشْ ليشُن  هالَخَلْفك قَد يسن ِنص فالموتُ

بالح فعالم حتفرب  اهلّياِة وجٍب من طَرقه نَصصيب وبصي 

خََل  املتبخُل بالمكاسِب مث فاليومقالغَم بدديب بوعلَى الج هام 

 وتُصبح في محاسِن خلقِه تُمسى  يضيفُ الدود جسمك برهةً وغداً

 ِهقأسِر رمس ال تُسر يعتْ في  ائراًم حمن ظُلم المظال وتظلُّ

    

ت من ِحفِظها متكَّنإىل أنْ متكَّن ،يبوحقِه ورحب عِلنوي ،نوحها ويديرد ُنة فما، برحاألمكِن، واجنلَِت اجلَو 
يف اِجللباِب األدكَن، وحني تيسرت سحائب االنتحاِب، وانتشرِت السيارةُ لالنسياب، ألفيت شيخنا 

املَصري كارب ذاك القَراح، وراكب ِركاب ذياك االجتراح، وصاحب هاتيك الرياح وحاصب البصائر 
 ببصره، واَقتنصين مبخالب تبصرِه، ساءين تعب بالِه، وتمزيق قُناِن سرباله، حبر ذلك النواح، وملَا قمصين
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فأخلقته جبةً خلقتها أيانَ استراء النفائس، واجتناء بستان السناء املائس، فزالَ ما جبفِْن حاله ِمن وسٍن، 
يا بن ِجرياٍل قد أنضجك مفتأد الغمائم، : يلوزاد ما بطيِب نطقِه من لسٍن، وتقبلَها بقَبول حسن، مث قال 

 وِن، فأفعلى إسداٍر النفيس والد مائم، فبادر إىل ِدرياِق اهلُدوِن، واشكُر الدهرِة السحي مسام كوأزعج
ةَ، وأطوي هذِه الِطيهذي املطي على أنْ أريح وها أنا عازم ،وارحتالك حاِلكالحفِة موم ،ة حلالك حالك

 م كفوارا، وأكونَ ملعصح منادمتك خلوة هذِه املقامة، وال مأل دور يف املُقامِة، لتحِمد لْ لكِة، فَهِبملطي
ِسواراً قلت وصلتك : ال يكُن اللئام، لكن جاورِة أكُفمب معالن اللَ هذا االلتئام، وعذَّبز ذبمن أعو إي
علُك يف وابِل قِولك قَطْرا، فأطأَ بصبِر مصابرتك صبرا، واعلم أنك لَن تستطيع معي حلَب ودك فَطْرا، وِف

ال أظِهر لَك ِسراً، وال أُضِمر لشهِد شاهدتك شرا، وال أنِكر ُألمراِء رأيك إمرا، ستجدين : صربا، فقال يل
أمراً، قال القاسم جرياٍلإنْ شاَء اُهللا صابراً، وال أعصي لك بني، :  بنرفِسرنا مسرورين، على أضواء الني

إىل أنْ وجلناها مدقعني، ال منلك شيئاً من العني، فلما أصطدمت عساكر الظُلَم وقَِرمت القرونُ إىل معاطاِة 
احملامد يا هذا، ومن حبك : الظُّلم أخذت أشكو إليه بعد اإلفاقِة، وطوِل بطء مفارقِة الفاقِة، فقالَ يل

حاذَى، أتنقم على قَدر آذى، وجتعلَ لك الشكايةَ معاذَ، أفتطمع أن تدخلَ الفلك حتت رقِّك، لتجمع بني 
حذِْقك وسعِة رزقك، فعد عن قُبح هذا اللّقاح، وتب إىل اِهللا من هذا االتقاح، وارض مبصاحبة الفقري 

فصبوت لعتابه ورجوت ِمن اِهللا حسن متابه، وحني أحجمت جحافلُ : واقتنع بالتقَام احلَقِري النقِري، قالَ
بع هذه النونَ، واشتر بثَمِنها ِشيع يوشع بن نونَ فعدت : اإلجحاِف، وأقبلت قبائلُ بيع الِلحاِف، قالَ يل

ار شتناولَ عصا الذُّهوِب، وار هووضعه عليِه، مث إن هِصر من : اش املرهوِب، وقالَ يلبه إليه، فاستجود
املُصلِّني، الستثِمر لك اليقطني واللني فتوخيت ِليانه ورميت بنصِل اإلطاعة عصيانه، وجعلت أسري على 

 اهمبباِب بيعِتها، وأعلَن بالسالم على أرباِب ِشيعِتها، فحي إبرِه، إىل أنْ ِولَج علَس أن سأذوق أثَرِه، وأعلم
ية الرهباِن، وتبرنس يف ذلك اجللباِن، فأقبلت إىل لقائِه القُسوس، وشكر شيم قدومِه املأنوس، مث أَحلُّوه حت

 كُبسحانِه، ويري رياح لح أحلانِه ما يفوقم ِمن مسمعهجالةَ إهالتِهم، فأقبلَ يع وحةَ هالِتهم، ومنحوهبحب
فلما مزق قميص قَشقَشِتِه وشقَّق شقَِّة :  محلَهم على اَزدياِد انتجاعِه، قالَ الراويِمن سحِب أسجاعِه، ما

ِشقْشقِته، وسد سبيلَ قَسقَستِه، وقد زبيلَ سقْسقَتِه، زم شراكَه، ومد للِحيِل أشراكَه، فاستمسك كلٌّ 
نقِْسم عليك بالسيِد املسيح، والسنِد السليح، بأنْ تبيت : بِشيعِه، وعاف شرب شمول تشييعِه، وقالوا له

 كِحبص لبعض أصحابنا، فاصحب زواج أصحاِب هذِه الشريعِة، فقِد اتفق عِة، بنيذِه البي كلَيلت
وه، وبذلَ لَهم صالحك كأصحابنا، لتحلَّ حبلولك الربكة، وتستِهلَّ برتوِلك هذِه احلركةُ فعدلَ إىل ما سأَل

: من فَهم اإلجابِة ما استبذلوه، والتمسوا أنْ حيضر الزوج إليِه، لتتم عقدةُ النكاح على يديِه، فقال هلم

طاعةٌ ِلمن أمر ولو أمر ،لُ أمرِه وأِمر، وسأخطب ذا الزواج، خطبةً سريعةَ الرواج، مجيلةَ الصفاِت، 
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    فضِلها النحرير، ويركع ِلقبلِة سِلس إفصاِحها احلرير، فأحبِت املسامع عريةً ِمن اإللفاِت، خيضع ل

حِمدت ذو كملَ فضلُه، : استماع ِفقَِرها، وارتضاع نقَِرها، فرفع بصره، وأحدق النظر مبن أبصره، وقالَ
خفضت غُمته، ونصبت مبرته، ونصبت وشِملَ ظله، وغزت جنوده، وعزت بنوده، ورفعت رمحته، و

 وظهر ،هرشون همض رو روبش ،لْقَهخ وحذَّر رويس ،ِرزقَه روقَد ،هنقمت توغم ،هِنعمت تته، وعممضر
وعده ورفْده، وصلَت صلته، ِبره وِبشره، وتم دره ويسره، ومنّ ذَره ونسره، وشفَى حمده ورفْده ووفَى 

 وجتلت ِمنته؟ وحلت وحتلّت لّتوج ،هجدتن لَتوج وحلَّت ،جبدته لَتوح ه، وفلَّتولتص وصلَّت وفَلَت
 ،مدحه فوِرف وحومنَى د ،لّتوس هجحد نم نت لُسبلت، ونعدوِه وش يد توتب معونته، وجلت

عِرف، وبرق جيش قهرِه ففرج، وشرق صبح لطفِه فتبلّج، وتعظم على من تعظم وطمى عرف عرفه فَ
وجذع من غمطَ بذلَه وبغى، مبدع . فَقُصم، وتكبر على من تكبر ففُِصم، وجدع من عمطَ عدلَه وبغى
، نفَص كلَّ مِمر فِغرب، ونقض كلَّ كلِّ حي، ومدمر كلِّ يل ِبحي، مدرك كل بعيِد، ومهِلك كلِّ بعيٍد

ممر فعرب، وتلتلَ كل مصر فعتر، وبلبل كل مِضر فعثر، وخسف قمر قدِر من بدغ، وكسف مشس سعد 
من يف حكمِه ندغ وبيض للمعترفني مهيعه، وفيض للمغترفني مشرعه، وجد جده فجد، وحد حده فحد، 

لِه، محد من سر حبسِن نسكِه فقرهج سل رجلَ وقَصدلِه، وعوعذل نفس ِفع ،وفر فم معصية قرونِه ففَر ،
وفَصلَ فبصدق قولِه نقول، وبودِق طولِه نطولُ، وله نزجر وجنري، وبوزر عز ِمزِه نستجري، وِصرف صلوح 

 ِجن مورج ،يدعوه نم فرِحم ،م ِحلِمِه نستديررلَ حووح ،روصفِه نِدب ،عوهي ولَم هٍع هجروا ِذكرمج
وسخر ِلفُلِْكِه رحيه، وبسطَ لعبيدِه فسيحه، وبجلَ عيسى مسيحه، وتقّبل تقديسه وتسبيحه، فغرب لفجرِه 

رن فَخم لفخرِه فَخر وعزب ،فَجر نم رفَج :جنده نم دنج ونِصر ،رنض هِدين نم وجه رضون دوج ،رصن 
من نبذَ عهد بعثتِه وصد من تعثر بعثري عثعثتِه، فطمه برمحٍة عظيمٍة، وعمه بنعمٍة عميمِة، فهو دليلٌ ِهللا على 

متكِني قُدرته، ومتِني مقدرته، وعظيم لُجِه، وقومي جِه، صلّى عليِه ربه وسلّم، وحلّى عنق قُدسه وسنم، 
شفيع وجعلَه ويج، ومرجيكم خريتز كم خربعثعثونَ وجعلَ تزوجيكُم حني تبعثون، ومنيعي حبِه يومص 

 تيذْر ذَرور، ومتَّ بٍر درور وبدزِري على كُلِّ نفَذ ذَكوٍر، وت فِرى فرىببدوٍر ذُكوِر، ت شعرمريج، ي
روِتكُم، وشوف وتوج جبينكم جبميِل سروِركُم، وسقف وقوم عود وعودكُم، وثقَّف وكوثر مثر ث

فقالَ الراوي. جوِدكُم وشن :قدتِه، نظر إىل والِد الزوجِة وقال لَهع إبرام طبتِه، ومنَّقخ رامع دفّق حني :

قّقت أنْ زوجت بنتك املدعوةَ فالنة فالناً احلاضر على سنِن امللِّة املسيحيِة، وسنِن السادِة السليحية، وح
 يولُ خمالعٍة، وقبضتخ تورهعمقاطعِة، وال ت رره غَييغمن الطالِق، ال ت رياالعتالِق، ب قوي هذا الزواج
املهر املندوب إليِه، املتفق يف هذا التزويج عليِه، مع علِمك بأنها بالغة عاقلة، راكبة جنُب اإلجابِة راقلة، 

لية من العيوِب، ساملة مما ينايف القوانني النسطورية، وخيالف الرهابني اإلسفسقوبية، طاهرة اجليوِب، خا
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بعد أنْ ألفيتها راضيةً غري جمبورٍة، خمتارةً غري مقهورِة، يعرب عن ذلك لسانها، ويرغب يف هذِه الوصلَِة 
على ِخريِة اِهللا تعال وأنت لزواج فالنٍة بنِت وردت : زوجته إياها فالتفت إىل الزوج، وقال: جنانها، قالَ

فالٍن احلاِضِر ِمن الراغبني، وحضرت وأنت ِمن اخلاطبني الطالبني، على القواعِد العيسويِة، واملناهج 
 بأن زواج معرفتك عأفضلَ خاطب َألفْضِل خمطوٍب، وأكملَ طالب ألكمل مطلوٍب، م الداوديِة، فكنت

طالق فيِه، وال سائلَ خمالعٍة يعتفيه، وال راجب مراجعة جيتديه، وال ِرداَء معاودة يرتديِه، بلْ النصارى ال 
طالقه جماورةُ األجداث، وحمادثةُ االنباِث، واحنراف الروح عن البدِن، والتحاف البدِن بالكَفَِن، فتزوجتها 

     على هذا االشتراِط املذكوِر، وتقبلَتها 

راغِب الشكَوِر، وارتضيت ولوج هذا الساهوِر على مِمر ممر الدهور بشهادة الناظرين، والقوس تقبل ال
جعلَه اُهللا منوطاً جبد ال تربح كتائب سكناتِه، خمروطاً بمرس مصاحبٍة ال : تزوجتها، فقال: احلاضرين، قال

األنساب، وِحساِب محاسِن هذِه األحساِب، على أعظم تترح حالوةُ حركاته، داالً على ِصحِة لُحمِة 
فلما مت عقد النكاح، واعتِبر نقْد تلك : نظام، وأقوم ِقوام، بصلواِت القديسني، والقسيسني املقدسني، قالَ

لْبح أو يصبحوا، لتجولَ جيوش مفيس، وآلوا أال يفَارقهس ننرلٍَّة وكيس، وبحب وها الِصحاح، نفحِة احلُمي
ويصطبحوا، فأَجاب حذر جمانبتِهم ورفَع اِحلجاب إلجابِتهم، وجعلَ مييلُ بالكؤوس على تيك الشموس، 
ويسطو برداءِة السوس على هاتيك الرسوس، إىل أن اَمتاروا من ذلك الكَيِل، وقَطَع القوم قطْعاً من الليِل، 

ئد وصوفحِت الوسائد، وانكفأ العابد، واَنقطعِت الصلةُ والعائد، وحني سكن املائد، واَرتفعِت املوا
وشارف أنْ يطلب القُوس، ويضرب بأعلى ِبيِمها الناقوس، ربط الطنافس مع الستوِر، واخنرطَ اخنراطَ 

لّةَ خماتلتِه إىل صلَياِنها، وملّا غادرخ لباِنها، وضمص إىل الطُخروِر، واستأصلَ نفائس يعةَ كالتريكِة، وبادرا 
 نوِد، لعلمي أنَّ ملَ اُألسوِد السِد، ويتمايلُ متايأتضاءلُ تضاؤلَ املسو ريكِة، جعلتم والتثْرِة التحزس نلَب
م خالطَ األخطار، وعاشر الشطَّار، طاح رأس قدرِه وطار، فخشيت أن أروم حذْو هربِه، فأوبق، أو أعو
بغوارِب غَلَبِه فأغرق، فجحجحت عن مصافحتِه، وحجحجت عن مصاحبته، وطلّقت عرائس ِإملاِمي، 

  .وأطلقت يف عراِء مقاطعتِه ِزمامي

  المقامةُ السادسةُ والعشرون الشيرازية الجيمية

    

وس األماليس، وبرعت نِزعت عن منازعِة اجلَليس، وقطعت عنق رؤ: حدث القاسم بن جرياٍل، قالَ
باحلمِد احلَبيس، مذْ خلعت ِلباس التلبيس، فما فَتئْت أعجم أعواد هذِه املغارس، وأرجم شجراِت املناظرِة 

 املُحاضر، وحضرت بخن تربِر ساهيٍة، حىت خم غيباهيٍة، وأسباِب ِهمٍة مى بِفطْنارس، وأسعقبلَ الغ
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فلما بهرت بهرة ِخيريت، وزهرت زهره ذخرييت، واشتهرت رقوم حضاريت، وظهرت جنوم ملَح املُناظر، 
محاضريت، طِفقت أحاضر حضاِر وأعاجلُ أخالق العنس اِحلضاِر، ألضم إىل ذلك الضرِب نغبةً غراء، أو 

ِن وشد القران، أعانق عقائلَ املُران، حىت أملَّ إىل ذلك الشجِر روضةَ غَضراء، فلم أزل مدةَ جذْب احملرا
أحنفين األمران املُران، فلما استوى لدي الوجار والبسابس، واملنار واملُنابس قادين إىل شرياز قائد القدِر 

من ظفر الرفيِق، وصادين إىل صيِدها صائد شرِف األمِل الشفيِق، فقدمتها قدوم ِنحريٍر، ووجلتها ولوج 
 أهب ها جعلتتريانةَ األشر واشتويا ع ها، وطبختبضرام الرحلِة واحتويت نفخت مبعدن نضري، فَحني
هبوب الزعزع الذاكي، وأشب شبوب الضمر املذاكي، وملّا آن انِكفاُء املواكِب، وحان طلوع مراكِب 

 إىل مسكِنه، رمتين حبائلُ االحنداِر، ودمهتين بوادر الكواكِب، ومال كلٌّ إىل سكِنه، وآل كلُّ حمترف
 تيومتن ،احلسام تدقتلي قَنابلُ تذكُِّر الدار، حىت توس األكداِر، وومحت ركائب االنكداِر، وازدمحت

إذ أقبلَ النسجام سام السيِل السام، فبينما أنا أفكر يف هجوم املنام، وأنظر يف احتالس سنِسن ذاك السنام، 
إيلّ رجلٌ ارجتلت وصفه الصفات، وضارعت ِشدةً إعصافِه الرياح العاصفات، يرتع يف ربيع شبابِه الزاهي، 

وخيطر يف ميداِن ميدان شبوبه املتناهي، فالتفت حنوي التفات املريب، وحلظين بعني عقله األريب، وقالَ 
 صدِر صدرك صدار االصفراِر، وسيمياُء الفضائِل فائضةً أراك متشحاً بشعار االستشعار، وعلى: يل

لديك، وكيمياُء املكارم متراكمة عليك، فَقُم وفَّقَك اهللا إىل موائد مترعٍة، وعوائد ممرعةً وريٍع مناؤه 
مِه القُروم، لتشكر من لَه مرح، وربع فناؤه فسيح، وغَمر يغمر بغمرِه احملروم، وقَرم تقرم ِللَثْم وطِْء مقرو

حجبت، وإجالل إجالله رجبت، ومبعازِف معروفه اعتجبت، ولَو دِعيت لكُراع ألجبت، قال القاسم بن 
فجذبين رسن حسن أوصافه، ال حسن وصِف صحافه، وغرائب بريع هيئاته، ال رغائب ربيع : جرياِل

، وأحذو حذوه، إىل أنْ وصلت إىل مربعِه، واتصلت مبشارق مطْلعه، وملّا ِهباِته، مث إني ضت أغذو غذوه
بِرقْت لروِق رواقه، وعسقت مبا عشقت من خمائِل أخالقه، ومحدت ِشنِشنةَ أبنائه، وِمشمت نشر ألوة 

له ِضمام ذلك اإلنعام، فتمطَّقْت أبنائه، ألفيت أبا نصر املصري ِممن شد ظهره ِشدة ذاك الِدعام، وضم مش
لعذوبة إملاعه، ونقطت وجه عروس جلوِة اجتماعه، مث أخذت أساله عن رب ذلك الفسطاط بعد رفع 

الدعابة واالحنطاِط، وأخربته مبا نشر حاِجبه من االشتراِط، وضمن يل حاجبه من حالوِة االستراط، فقال 
ا األمل براقعه، ويعِطي خرق اخلَلَِق راقعه، ويوقع بر برِه مواقعه، وحنن عنده إنه ِممن يرفع عن حمي: يل

فبينما حنن : مقيمون، وعلى قَدم هذه اِملقَِة قائمون، ما وصمنا مذ عصمنا وال سئمنا مذ رئمنا، قال
، وجامع أعنائنا، فنهضنا إىل نرتشف شمولَ املخاطبة، ونلتحف مبالحف املداعبة، إذ دخلَ صاحب فنائنا

أنى لكم : مصافحته، واستالم حجر راحته، فحني رمقين بطرفه، وصافح مطريف كف مطَرفه، قال هلم
 مصابيح فصاحته، وتلوح أراييح ِلسكُم هذه امللحةُ ومن الذي تفوح تتسن هذه املنحةُ، ومن أين



ابن الصيقل اجلزري-املقامات الزينية  84  

هش الغرباء، وناقش العرب العرباء، وكَلَم املناسم، وكلم هذا الذي أد: صباحته، فقال له أبو نصر
 القبائلَ، وجالس الوالة، وأخرس القائلَ، وهزم وهتم ،الكؤوس عتضوار ،املُكوس واخترع ،املباسم

عطى من القضاةَ، وأعجز الغابر، وطرز املنابر، وشرف املدارس، وأحيا العلم الدارس، وادرع السماح، وأ
    فلما أفاض حياض امتداحه لدي، : استماح، وجانب الصماح، وكافح الرماح وماح، قال

وشحا فَم ثنايا الثناء علي، بادر إىل استخراج النخب من غَماِمها، والنكت من كمامها، مترحناً كالسيِل 
أذعن األدب لطاعته، وشغف البشر بفيض والقيِل النافق والطَّفَل البارز، والبطل املبارز، حىت . الدافِق

براءته، ومل نزل برهة من الدهور، نسح يف زالل املرتل الطَّهور، وتتردد علينا أباريق الوالئِد، وتتولَّد من 
اجلماعة واالجتماع اجتماع الفوائِد، وبينما حنن نتقبلُ أري قبِل املقابلِة والعضاض ونرتع يف رياض ذلك 

إنَّ يل صاحباً : ، وتحترف مثار أنعامه العميم، ونعتكف جبامع أمجاع تلك األضاميم، قال لنااالبيضاض
حبلوانَ، ما أضمر مصاحب له السلوانَ، وقد بلغين التحافُه باإلحرام، وإجيافُه ِمن البيت احلرام، وإني 

 وليعرض بطوِل جفاِئه، وأفول فَلٍَق وفائه، ألِحب أن ينشئ أحدكم رسالة إليه، نئةً مبا أنعم اهللا به عليه،
السائلَ، : ومواصلِة صدوده، وخمالطة طيب فاكهة مفاكهته بدوده، فقلنا لَه ك اهلونَ اهلائلَ، والسحابدون

قد ألقوا : الذي أودع األدب لُبه واللَّبانَ، واستلَّ سلسلَ لسانه لسانَ سحبانَ، فالتفت إىل أيب نصر وقال له
أنا وعيِشك ملثِل هذا : يك زمام التفويض، واعترفوا بفضِلك العريض، يف هذا التعريض، فقالَ لهإل

فظن : اإلرعاِد، ونشر رفاِت هذا املعاِد، لكنين ِممن خيرف لفراخه، وال يسمن جسده من ِصماخه، قالَ
 إذا طفح نبوعك، اسهوهب بوعك، ومىت همع :أنه يشغله النصالته أو يسألُه سح مسيِل ِصالته، فقالَ له

ينبوعك أفعوعمت ربوعك، فلما سمع تلوحيه، وطمع فيما يوِدعه ِريحه، أفشأ الطاعة محيةً، وأنشأ رسالةً 
سوِد األجلِّ اجلميِل، الشجاع األجمِد، اجلحجاح األجوِد، اجلَ. جدد جاللُ الس اجلليِل: جيمية، وهي

املرتجى، املاجد اتىب، األجدِل األجمدي، اِّد ادي، مجاِل األجماِد، جواِد األجواِد، جنان اتدين، جنانَ 
 مالنجباِء، ورج جمالس واهلَِت ِبِجدهالةَ اجلُهالِء، وجتمه جة اجلفاة، وجلَّت جاللتةً اجلناة جننج ،املنجدين

م اجتهادهجده اجلموم، وجزم جبراز حمجتِه جؤجؤ اجلاهل اجلزوم، وتوج احلجيج بتاج بنجو جن 
حجته، وسرج للمستنجدين سراج حجته، ومجل جبمل أجر حجِه، وأجزلَ جلنابه جناح عجِه وثَجه 

  : الطويل

اً جونال جج جوادودهاللةُ ج  ِريل ججج وجي اذمجداده و 

 داجنى جمِل التمجيِد واستجمَل المج  ينتالنّجح جرياً ليجبجياد  جرى

  وعاج لجمع المجد واستعجل المجدى  ىجحتجللِّ باإلجالل والِحجر وال
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  جباحجون الحجر واستجود األجدى  تْوجضجيجاً بالحمار فت وعج

جِل التحجيِل، وجلام جماِنك العجيِب، وانسجام مرجاِنك جربك ابوذُ جبريِر جودك العجيِل، وجوِدك املب
النجيِب، ينتجع جماين اجتماعك، وينتهج منهج الترجي جلالئل أَسجاِعك، راج جماورةَ وجارك البهيج، 
الراجح، ج ةَ انزعاجِه اجلارح، متجملٌ بعجائب إعجازكلنجج ِنجارك األريج، متجلِّل عجلزِبي ِجحبتم لَهد
جحفَلُ حججك، وجلَّله جلَلُ جلج لَجِجك وأجهده معاجلةُ مجوح جنابك، وأضجره معاجلةُ جوى 
جنف اجتنابك، يتجلبب بعجاج االنزعاج، ويتجرع جم أجاج ااج، ويراجع زوجاِت االجتياح، 

اجلانح، وتِضج جليوش جذِْمك جوارح اجلوانح، ويضاجع مزدوجاِت جزِمك املُجتاح، وميج لُجي جزعه 
  : ومتوج هوج وجله ويج، وتعوج عوج ضجره والعناجيج الطويل

هجحا أجاج وجفْوٍة وضررناح وناج  جرا جمج هجسوأج 

  وأعجزه جيشا جنوِن وراجس  ولةوأزعجه جانا اجتناِب وج

ايف، وجد برجوع جنانك اجلايف، جزيت برجم جمراِتك جزاء جزيال، وأجمد موِجدك فتجنب جمالسةَ التج
فحني عرض عروض ما استعرضه ووافقِت الرسالةُ غَرضه : ،دك ِجداً عجيالً، وجداً وجيال، قال الراوي

البِل، مث وعز له حبلٍَّة وسيمٍة، وصرٍة جسيمة، فلما أثىن عليه ثناَء الزهِر على الوابِل، والبالبِل على تغريد الب
قد عزمت مذ جنح فايل، بأن أحتف : ربض مكانه، وحتقَّق إمكانه، وفارق إمالقَه، وعاقر من القَه، قالَ يل

م املسغبة ذا اللفاء إفايل، فهلْ لك يف أنْ تساعدين لطلب رفقٍة تحملُها هلم، قبلَ أن حيسهم حسا
لَه إليهم كلموع البارق الباهر عليهم، فقلت ويستأصلهم، مث نرجع : ووافاك الوعود كواتت يب حني أمتكر

الصعود، وقد علمت أنك ال تعود، أو يورق بعد اقتضابِه العود، فأطرق حنوي وأزبد، وأشرق شرق قَلقِه 
  : السريع: وأنشد

الِخلَّ ولن أهلكا لن  ي ناِصحاًإذْ تعرفُن أوصيك أطِْغي 

 منزلي يمأل ِمن أهِلكا في  وتطِل المكْثَ كثيراً ول ال

  لن أخسر الدهر ولن أهلكا  اًمتراني لم أزْل سال لذا

، مث إنه أقلع عن االعتنان، وأشرع شباسناِن االستناِن، بعد أن شدا لشد نيته وارتدى برداِء خسيس نيِتِه
  .وخلَّفين بعد قُفولِه وسرعِة جفوله، كمقتٍر عطف بعد حفوله على التقام قشوِر فولِه

  المقامةُ السابعة والعشرون الكوفيةَ
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قرمت إىل مناهزِة االبتهاج، أيام ضيِق االنتهاج، وسئمت مرارةَ العالج، : أخرب القاسم بن جرياِل، قال
ٍذ ضئيلَ النياِط، جزيلَ االحتياِط، أِلج من شدِة الِعياِط، يف سم اخلياِط، أيانَ انزعاج املزاج، وكنت حينئ

فلم أزل أنِغض ملباينِة الغرض، وأستعرض عساكر العرض، وأتسلَّى باحلَرض، وأحتملُ ثقلَ مضض 
البحارين تاب، فلّما جاوزالص صارةَ ذلكين ععوأعجزت اجلرض، حىت آل يب إىل االنتصاِب، وجر ،

 املعني، وبلغت واستجثت ،دارين فَِل العرِق مسكبت    

يف العدِد األربعني، كرهت حمادثةَ املالزم، كراهيةَ تقدم الكسرِة على الضم الالزم، وملّا ِملْت إلصالح ما 
رسِسٍر حععن م ختَلَّف نلعلمي أن م ،هفأفنيت إىل ما اقتنيته وقَِدمت ،هرِه جنيتيومن خلَّف ماالً لغ ،ه

خسره، وكنت حني شبوب هذا اهلُبوب وِشدِة اهلُوب، ذلك الشؤبوِب، معمور الِفناِء، عاكفاً بالكوفة 
 وجوِه األجلَِّة إلحالِلها، فبينما أنا أجانب الرجالَ، وأكافح جباه دجلماِلها، وتسج طبخاحلسناَء اليت ت

لَ، إذ وجلَ ممرض املُجاب، ومن رِفع له دونَ احلَجبِة اِحلجاب، وبيدِه ِفلْذَةُ جزازٍة، تربئ بذلك ااِل األوجا
إنَّ شيخاً من جملِة من غُمر بسيِلك، وعمر مربعه بنيِلك، دفَعها إيل، : من به حراره حزازٍة، وقالَ يل

ِه متريضك، بأنْ يعلِّقها على عاتقِه اليمِني، متوسالً بالغر امليامني، مر مريضك، ومِن ارتضى ملرض: وقالَ
فصبوت لقَوله، واعتمدت على قوة اهللا وحوله، وملا أقبلت : فإنه مىت غفا، عاد من ربع عافيته ما عفَا، قال

الوةَ ذلك االنتجاع، واسترحتمدِة حاملَح يد قبائلُ االضجاع، واَستقَبلت من مكافحِة األحالم، ألفيت 
قد أجفلَت قنابلُ اآلالم، فحِمدت اَهللا على غَور ماِء ذاك السقَام، وغؤوِر عيوِن انتقام ذلك السقام، مثُّ إني 

 يا من توى هليبتِه امللوك، واستوى يف: فَضضت الرقعةَ فض املخالس، ألنظر ِسر برئها املُحالس، فإذا فيها

ِحمامِه املالك واململوك، وقَصر قَيصر لتقصريه، وكَسر كسرى مع ِعظَم كسريه، ونكَّس رؤوس الوجوه 
 ،عمال أعدائِه القاسطني ونضر ،ائِه املُقسطنيأعمالَ عبد القُيوِل الناسرِة، وثَّمر مالباسرِة وأركس ِقم

ح معرفتِه يف قُلوِب العارفني، أسألُك بكتابك املتني، وحممد وأترع ِحياض أفضاله للغارفني، وأوقد ِمصبا
لسانَ ض ِرسخوأنْ ت ،طوِر بالذارياِت والطُّورحاملَ املَس سرحور، الطاهر الوتِني، أن تِر أعضائِه البر

 عند ربالص قهزنِه ومأمنِه، واَرلَ أمحو حولَك فحِنِه، وتِمن عن أكف لَكوه ي املزبوِر، وأنْ تكفحبالو
سعاِد، نزوِل متربتِه، وال تِذقْه الصِبر حال حلول تربتِه، وثَقِّف لَه ِصعاد اإلصعاِد، وهدف هلممِه سعاد اإل

وأغنِه عن األساِة، وأِعنه على سلوِك سنِن املواساِة، واحم حوزته عن البغاِة والطُّغاِة، وارم من رماه بالعداِة 
 رسي رباصطدامِه، واس وخ أقدامِه يومعلى رس عِدهعلى فَك ِفدامِه إلعدامِه، وأس داِت، وال تسلِّطُهواملُعان

انِه، واستر حماسن ِحسانِه ال إحسانِه واَرفع سقَم سويدائِه، وادفع عنه شرر أعدائه، ودائه تانه ال بهت
فلّما وقفت على دعائِه : برمحٍة منك يا أرحم الرامحني، وأكرم املتكرمني، قال القاسم بن جرياٍل

لألعب جاِب، قُلْتالت ذلك قَقي فْترعِداملُستجاِب، و : نتِه، ولو باستكماِل حقبته، فمِف ِنقْبعليكم بكَش
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أمعن يف ِرقبته، أنعم اُهللا حبلِّ رقبته، فحني مثلَ لدي، وأقبل مسلِّماً علي، ألفيته املصري، شيخ األعاجيِب، 
سقائِه، وملّا سمحت لَه باملَكفوِر وسبح أناِمل املَكِْر املُجيِب فقمت إىل لقائِه، ألتبع ِشناق ِقربِة قُربه ِب

لَه بالغصوِن واملنابِت، قلت مى، : والنابت، وفديتهك لتِحلِة قَسقَمي، وأحضرتحبمِد اِهللا من س ِرئْتقد ب
: وألجازيك مبا ميأل بوحك، ويصلح صبوحك، مث إني استوصيته بعد أنْ كنت عقَقْته وعصيته، فقالَ يل

 وسوء الظن إن بعض الظن إمث، وصف نضار ظنك ببوطة اخلالص، عليك وإياك ،ثْمر ابكي ولو نبالتأس
وأنت فيجب أن تتجنب موارد االنتقاص وتقلع : واعلم أنك ستعرض يوم القصاص لالقتصاص، فقلت له

رثُ بالطَِّل، كم الم قبلك فما عبأت بالكل، ومن احتمل الوابلَ ال يكت: عن مصايد االقتناص، فقال يل
وِهر تعود رشف سالفِة احلَل، ال يأكل البصلَ باخللِّ، مث إنه نشر طُرف ربيع، نيساِنه، وطَوى طَرف رفيع 

لَسانِه، وأنشدالراجز: طَي :  

  فليس يدمي من رمي واقطع آذاك واجزم دِع المالم واحِسِم

 مذَممال كوِمبل

 هتضائٍم ركوص هوجازم خفضتُ الئم رفضتُه كم

 ِمجسمواِل النال ىإل

    

 فّةًتُ ِخضفم خك و  فَّةًتُ ِكوكم نصب جزمتُ ِعفَّة وكم

 رمجميِث البخخوف ال

 درراوتُ اللَم جك او ربوكَم علوتُ الِمنْ وكَم تلوتُ السورا

 معفْمِدى النَّى العل

 لَّةًتُ ِجبلم جوكً لَةتُ ِحبلم حوكً خَلَبتُ خلَّة وكم

 ومقَمال ىِحبرم

حضرت نادياً وكَم خَص تُ بوكَمرت وادياًضم حوك ادياًر 

 مهطًمي الرفبِط

 اهتُمالٍَة قُم صوك اوكَم ِصالت جزتُه فالٍة جبتُها وكم

 ممتمي الِبصلنَ

 اعا ارتددتُ مم شوكً وكم سددت مرتَعا فتحتُ مربعاً وكم
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 مشَمشَغَال دريلغ

  وكَم رشَقْتُ من برى وكَم شَرقْتُ في اَلسرى رقتُ من سرىوكم س

بى بال رروأسيمه 

 ارةم رددتُ غوكَ ارةًددتُ قَم جوكَ ارةددت شم موك

 يذَمخْما ِبنثَّروم ال

 امسنتُ مقْوكم سب اًوكم وصلتُ مبسمً وكم قَطَعتُ منِْشما

بال حيمِسنما بنس 

فَوكَ انةًتُ علْتم قوك حللتُ حانةً وكَم انةًتُ بلْلَم 

الرحلس مسميو 

 احن صتُ مذلحاوكم ع وكم لثمتُ القَد نظمتُ الملحا وكم

 رمبم الذولعال عذل

 هتعيس بفم نوك هوكم خسيٍس عبتُ حسيس رعته وكم

 معنميِف الاأله في

 اهرتُهدمٍة أظوِخ اهرتُفوِذمٍة أخ خالل خُنْتُها وكم

 دمنْعمال دِهلخ

 يناقيق عقم عيوكق شاقنوكم رشي سحيق ساقني وكم

 مِن أدِهعن زورِة اب

 يادنيح قلم موك ادنيح علوكم م صبيح صادني وكم

لحال ِهبمتمي 

 ينابيب ههم موك يوكم معيب عابن ينَصيب صابن وكم

 ِمظِّنمال ىظَِفلل

 ىغوكم سحرت من ص بشدِتي لما بغى سجرتُ من طغى وكم

 مظَّعمال يِظلوع

 ان دعت مبوكم أج لمحفٍل لما ادعى قطعتُ من سعى وكم
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 معطْنَة ومفلج

 دان غرت مهم قكو دابحيلَتي لما اعتَ وكم ختلتُ من عدا

 يمأدهى بوغَال يغيب

 ابن سذرت مم عوك اًوكم سبرت سبسبً وكم آثرتُ مكسبا

ال كاسالِف السرمضم 

 ابن صت مذموكم خ بمنِصبي ومنِْصبا جذمتَ منصبا وكم

 دمخما البِخ ىإل

 ابن كت ملم أشوك اوكم أسلتُ منَِكب رحلتُ مركَبا وكم

 رمكَمال يفِّبك

 اماسقمي البورطت اإياك أغني القَِسم تركتُ القَِسما وكم

 يمهمال ريكوم

 يتيبغا لشحوي التط ِمن أمِسنا بزبيِتي تَلُم فصبيتي فال

يص المقَال طَيمملَع 

مث إنه زهر زهر إبداعِه، وبهر نهر اختراعِه، ومكُثَ عندي إىل ظُهوِر النجم، وانقضاض : قالَ الراوي
،ق املَقُروبسالغ فلَّ سيوس ،روبا احلولكِت الدجم، فلمجم للرالن ض الغزايلِّ، وخرجبطفَر كالن 

خروج نغِب الويلِّ، فأوحش األحامس، وشاكَه املتعامس، وامتطَى الطريق الطامس، واحتذَى النقيلَ 
كامسوألبسين احلظ الع ،الشامس..  

  المقامةُ الثامنةُ والعشرون النَّصيبية

    

ملَعان، ومعاصاِة الظعان بسهم هم راٍق، وسم سدِر منيت مدة مقاصاِة ا: روى القاسم بن جرياٍل، قالَ
أرق مالَه من راق، حتى امتطيت أيانق الفَرق، وانثنيت عن نمارِق السرِق، وذَهلْت عن ِبساط الِبساِط، 

 دمفوِن، واقَلَِق القَلْب الش طء ِبساِط االنبساِط، فلّما اَنفجر فَلقو نع ِلتغعاس وشأساس ن راسخ
اجلُفوِن، جعلت أضطرب هلذا الرمثْ الثائِر، وأجتذب أسباب السقَم بأشاجع يِد اجلسد البائِر، فبينما أنا 

 ال منخباطري املكدوِد، ِخلٌّ خ طَرإذْ خ ،اهلَموم اهلُموم مارج تلكب وأمارج ،مومموم الساجل السأعاجلُ بع
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قدود، فحملين وعكة امللِل، وصكة الغلِل، على أنْ أطعن درئةَ احلَنادس، بسناِن الطلِب قَرن قرينِه املَ
املُداعس، وأظعن إىل أنِسِه املواِنس، إلماطِة سرابيِل الوساوس، فصِحبت وصيفاً يوجز بإسهاِب وصِفِه 

وملا ركعت ،املَراوح القاِصف عن إدراكِه ريح ويعِجز ،ابِه، الواِصفاألملَ يف إيقاِظ بو تألبوابِه، وأطع 
 ين حماسنذكرذاكرين بنفائس أمسارِه، ويلَ يعفِْهقة، وجم هكؤوس مشرقَة، وِبر موسهٍر شتلقَّاين بِبش

بوِة ونزهِتها، أنى زهدت يف دمشق ورتبِتها، والر: سمارِه، مث قالَ يل بعد زاخِر محادثاتِه، وأواخِر منافثاتِه
فهل لك يف معاودِة وريِفها، ومراجعِة زخاريِفها، وأنا ألوديِة أوبِتك مِسيلٌ، ولوجِه وجهِتك خد أسيلٌ، 
وِبما ميونك كَفيلٌ، واُهللا على ما نقولُ وكيلُ، وحني أدبرت كتائب الغسق وأقبلَت قبائلُ الشفَق، اختذنا 

أموناً لِبكر ِبكريِن ِبكرا فلم نزلْ منتطي مطَاهما وجنتلي خرائد خطاهما، إىل أن امتطينا زاداً وبكراً، و
 ِف ناسيها وباِسها، فقلتربطيب ِهرماسها، وش ِمسعت ن نصيبني، وكنتيدنا ماَء مدوور ،نياملرب طنافس

ا، ونصيف: لهما وراء نقا نظربعراصها، لنبصر ما حتت نصيف عفاصها، فأهىن أِحتب بأن خنيم بقباهلا، لن 
املربِة أروجها، وأسىن املسرة سجسجها، وإذا اقترن عسيب املصيف، بعزة هشيم اخلريف، وسخن باردماء 

يا بن جريال إياك : اخلُفور، وبرد بارد حر احلرور، جنذب عثنون أمونِنا، ونركَب متون رزونِنا، فقالَ لَي
الثمِر، والتعر ر، وتصنيفجاخلضِر، وحفيف الش تالفيف كناِت، فَال تغرِدِن احلُميعهلدم احلياِة، وم ض

فماؤها سموم، وهواؤها مسموم، وظلّها يحموم وجلها حمموم، واعتِبر بغزارِة األرماس، وال تنظر إىل 
ِب غارب وهم فهمِه والفنيق، إالّ كزينِة نضارِة اِهلرماس، وهل هي عند ذي الِفكر الفَتيِق، والراك

 على ذلك واخترت ،والوين به األين ا ِحيناً كافحت أقمت احلُروِب، وزنة زالزِل الكُروب، وقد كنت
 اِحلِني احلَني، ملا كابدته من منادمِة الشدِة، ومصادمة السدة، ومصاحبِة العدِة، ومكافحِة الرعدِة، ولو مل

أمنح باإلباِق نفسي، حلللت ِغب حلوهلا رمسي، فخرجت منها وقد انقد قليب الوِجلُ، واد صربي 
  .الوافر: الزجل، وأنا أرجتلُ

 اربشَابه شَظَفٌ ك شديد  ارمن نصيبين افتك نصيبي

 ارر وني إبوسادت كأن  يبفنوص مذْ سكنتُ بها سل

 رارمنقي كالعقيِق لَه اح  ديا وخَ بهأن حللْتُ فلّما

 لناظري منه اصفرار يلوح  ورسِه برتتبدَل بعد حم

 ارهببعده فيِه ال وولّي  فزاَل الورد من وجهي وولَّى

 واربسريع كاد يعلوني ال  أن عزمتُ على انتزاح فلوال
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قد فوضت زمام احملالفة : ذي احملالفِة، وسلِّ لساِن هذِه املخالفِة، فقال يلإين ألحب لَس ه: فقلت له
 حإليك، وقوضت خيام هذه املخالفة لعينيك، فتقلدت عقود منته، ونسيت نقود مئنته، ومل أزلْ اختذ املَر

 بعد مواضي قضِب شعاراً، ويتخذُ حنافةً واستشعاراً، إىل أن استولِت الربع على أعضائِه، وعدم احلركِة
مضائِه، وحني رز عياؤه، وعز فيها دواؤه، خرجت أطلب طبيباً يوصف بتقادم املعرفة، ويعرف مبعرفِة 

إنّ يل صاحباً حاله كذي كذى، : تقدمة املعرفة، وملّا وصلت إليه، ونشرت عروض األدب لديه، قلت له
الَحِه، وجرِد التردد لتحصيِل صالحِه، فإنه من ذوي وقد أشرف به على األذىَ، فجود التبحر إلص

تاِهللا ال رفعت لَه دواًء، وال دفعت عن جسدِه داًء، ألنين لَم أزل أسألُ : النخِب، واخلفِر املُنتخِب، فقال يل
حاِل احمالِه الِغربيِب، إىل أن قدم علي وجه ضريِب، ألبييل إتيان الغ ضأشكلُ املقلتِني، اهللا أنْ يقَي شيخ 

: دون القُلَّتِني، يعتِمد على عجوز مشطاَء، كذئبة ملطاَء، فدلف دلفةَ منخِفض، ووقف وقفةَ منقَبض، وقالَ

الرجز.  

 اقَ األوْله فبطبيباً ِط ويا  ْلأوحد العصر ويا نور المقَ يا

ارحم الس ءوس ِسنّاً ساءهمْلوظلَّ ي  ْلبالقَز رى ِمنكبو في الو  

 ْلأسنَى ما ادخرتَ لألج وذاك  ْلفذاك أولى ما صنعتَ ِمن عم

ارفع ِرداَءك، ألنظر داَءك، وأرين سبلَك ألدرأ ما ملْملك، فحني حام حويل، وقعد لدي، ألفيته : فقلت له
 فقلت له تاِهللا لقد أعضلَ ِعالج أذاك، فما سبب ذاك، كالسبل وليس بالسبِل، وكالقزل وليس بالقَزل،

أِلم بك برهةً يسريةً، ونبذةً حقريةً فإنْ فشلَ شرمها شكرتك، وإن : وأشكلَ مرضاك، فما ِرضاك، فقالَ يل
ٍة علي، حىت قبص لُبي اعظوظم ضرِمها عذرتك، مث إنه أقبل يبكر يف كلِّ يوم إيلَّ، وينثر من نثرِه كلَّ فريد

بأناِمل نباهته، وقَنص قليب برباثِن بداهتِه، فلما رأى حسن إعداِد ذاك الِوداِد، وحتَقّق شدةَ اشتداِد ذلك 
ال بأس : هل لك يف أنْ تدخلَين احلمام، فقد شاهدت ِلحمم القشِف اِحلمام، فقلت له: االستبداِد، قالَ يل

حلْت يف صهوة صواِبه وجلْت، فحني باين الدِرنَ، وعاين حالَه احلسن، خرج السترباِد رحيِه، مبا قلت، و
واستنشاِق نسيم فَسيحِه، فأيطأ حتى ناوحتين احلُرق، وكاد يربقُين بالغرق، فخرجت وقد ابتز بزةَ املُنِة 

على ع تين فندمثيايب ع قد لبس ي، فرأيته، قال ِمنمنعت نم الَِة هذِه الِعلِّة منعتولَع ،هاللَة ما صنعت
    : الراوي

لَه فقلت ،هوخمالب وخمائلُه ،بهها حبائلُ أيب نصٍر ومضارأن بقلِق ما قالَه، أيقنت وأثريت ،الَهملا ن ثَيتفلما ر :

ما الذي تصنع بعليلي، ومن عظم إلَى وجدت أخيذتك من غري ِخداج، ورددت سليبتك بألطف رواٍج، 
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: أمرج إليه على سبوحي ببوِحي، وأسرج له يف كلِّ يوم مروحي بروِحي، قال: برئِه غليلي، فقالَ

فاحتملت إبالة من الكربيِت وجعلت أسري سري اِخلريِت، لتحصيل العفريِت النفريِت، إىل أن ألفيته متبهنساً 
تبختراً بني جدِر املخاتلة ورواقها، ز ِعطفَه نشِوةُ الرحيِق، وتبز قلب طبيبِه جحاِفلُ احلريِق، بأسواِقها، م

له الم، وقلتبطونَ الس هدعالم، ووددت أنْ أوبنسيم الس فنفحته : دعسزأ بالذّكورِة واِملكَسال، وت إالم
رعال وتقابلُ ذوي الفَعاِل، بقبائح الِفعاِل، فأف ملن عذَرك ِمبدعس مكرك العساِل، وتنازلُ ِفرق ال

ِلم ترجمين جبنادل مقاذعِتك، وتزحمين حبمِة مقاِدعتك : وعذرك، فما أغدرك وأثبت غَدرك، فقالَ يل
ني ألوف، الستالِب ثياِب ِمعواِنك، واجتالب جيوش عواِنك إىل أعواِنك، وكيف ال ويل ِخلٌ أم: فقلت

 واستلبت هنتخ نِف، وقد آىل ميف ِلباس األس لَِف، وأسرفعلى الت مثل وال ألوف، وقد أشرف ال يعاِدله
تاِهللا لقد سألت أيسر متيسٍر، : سرابيلَه وامتهنته أالّ جيود بدوائِه، أو جتود برد قُمصِه ورداِئِه، فقال يل

 متعسٍر، فامض معي إىل اخلَاِن، ألشِهد عليك بقَبِضها بعض اإلخواِن، فسرت وحاولت فتح باِب أمٍل غِري
معه إىل خاِن معروٍف باألدناس، حمفَوِف بأجناس األجناس، فتركين ببابِه وولَج، مث مرج هنيةً وخرج، وقد 

وت، فمالَ أبو نصر إىل امتطَى محاراً أخشب كفنيٍق أغلب، وخلفَه رجلٌ أطولُ من طالوت وأنذل من جال
ِسراً، وحدثين مستسراً، وقالَ، اعلم أنَّ صاحيب قد ضللَ مفتاحنا بالسوق، وأنا مِغذٌّ إليِه كاملاء املدفوِق، 

فتحدثا إىل أنْ أعود، وال تسأما القعود، مث إنه مشَّص محاره ومر، واستقبل سبيلَ انسيابِه واستمر، قال 
 فأخذت أحدثُه فازدلف واحنرف حبمارِه وانصرف، وفاخر مبا مبثلِه يفاخر، إذ كلٌّ منا :القاسم بن جريال

لَه ه اآلخر، فقلتبأنَّ صاح نةُ يف حلة اإلحريض : يظنِر األريض، واجنلت اجلَوبمجوع الص لَتما ج دبع
ما هذا النباح، ومن صاحيب : ين شيبة، فقال يلإين ألظن أنْ قد قارنَ قريتك اخلَيبةَ، أو املفتاح عند ب

واملفتاح، ويلك أيكونُ خدينك، ويبيت قرينك، وتنسب صحبته إيلَّ، أحتسب أن يتم مكركما علي، وقد 
كفت حني ماس بأكهبِه، وهاس بأغلبِه، اللتماس أهبِه، قادراً على إطفاِء هلَبِه، وردِه على عقبه مث جذب 

ذروه مبخيس املخاصمات، فقد ضاق : بردين إيل وإىل املظامل، وأنا يف صورِة املظلوم والظامل، فقال الوايل
فلّما : الوقت عن املنامسات، ورد الظالمات، ويف غد أذيقه النكالَ الواِصب، والوبالَ الالِزب، قال

ت حسام حكايِة الطبيِب، ونثلت ما بني ذيِل حضرت دار الواليِة، وشهر مخاصمي مشريفَّ الشكايِة، سللْ
قد : ذَنِب القضيِة والسبيٍب، فتبسم الوايل تبسم املتعجب، ونظر إىل جلسائِه نظر املُعجِب، مث قال يل

ِر، غفرت فظيع هفوِتك، وسترت شنيع فوهِتك توجعاً آلفِتك، وإكراماً لعِني معِرفتك، فأد إليه مثن احلما
فوزنت الثمن، وخزنت الغبن، وعدت إىل املريض فوجدته قد درج، : واجتنب بعدها معاشرة اِملغوار، قال

 صايب، مث مل يزلْ أهلُها عليصابه ومعلى م فاغتذيت ِبصابه وصايب، وبكيت ،ِة قد اندرجالءِة املنيويف م
  . يجرونَ، حىت ركبت طريق جريونَيعطفون، وحملنيت يتعطَّفون، وبالتحِف إيلَّ
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  المقامةُ التاسعةُ والعشرون اإلسكندرية الخَيفاء

    

مل أزل مذ جلَّت مآريب، وجتلَّت تجاريب، وفاز ساريب، وحسنت مساريب، : حكَى القاسم بن جرياٍل، قالَ
، وأمازج الرهانَ، ومن عظُم وهانَ، وطر شاريب، وذر قمر مشاريب، أمارج األظغانَ، ومن نضب وعان

 مثار املواقِف، إىل أنْ قطفت قَفقَر باملُالحف، واشتف عن املؤانس والتف عن اآلنس، وانقب وانكّب
التجاريِب، وعرفت خصائص اخلالص والضريِب، فلم أحظَ مبن يصونُ، ومل أظفر خبليٍل ال خيونُ، 

ئِد الواقصة، واحلبائل القانصة، الذي جبذَ املصاعب بإرساا، وذلَّلَ نفوس خصوصاً املصري ذو املكا
شوس املعارِك وفرساا، وأباد اجلُثَّم يف جباهلا، واقتاد أبالسةَ املُوالسِة يف جباهلا، وملا قذفين حبجِر غدٍر 

، ولقيت من تلقائِه قبائلَ رزين، وضربين بعصا إحِنه حيناً بعد حني، أشرفت منه على سحائب اإلستحاِء
البرحاِء، فحني منيت بوخز صعدِة صداعه، ولُسعت بإبِر قلب برقع خداعه، نبذته نبذ تراِب اْنوِز، 

خشيه وخيم مكره املكنوِز، مع ما كنت أوِدعه من أسراِر اإلجتنان، وأُحتفُه مبالحف اإلمتنان، وأساعده 
هحاماةَ الطبائع عن األجسام، بعساكر االآِد، وأشاهدمبضارِب احلُسام، م واألرآِد، وأحامي عنه شيبالع 

وأطِرفه بلطائِف الطيباِت، وأكتنفه اكتناف املُلتحم الرطوباِت، وأرتوي مبفاكهته لدى اجلُلوس وأحتوي 
 إليه ولوج احلالوة بطونَ عليه احتواَء املِعدِة على الكَيلوس، واضطرب الضطرابه اضطراب النابض، وأجلُ

املرابض، وأصاحب كلَّ من ينويه، وأجانب وداد ِنده ومناويه، وأحتملُ لعدم من يساويه، أعباء عظم 
  : الطويل: مساويه

 سافه وُأنالسمع في أنفاس من  هيما أسوكنتُ أواسي الناس فيم

 سالسراٍط يحتذيه المج خسيس  اكالسما في سلّم السوِء س فلما

  كما حسمتْ قبلي الرؤوس األحامس  هبسيِف اليأس أسباب ِسلم حسمتُ

وملا اشرأب لشراب بغيه وباح، واستباح من حرم مصاحبيت ما استباح، وطبق كر نكره البطاح، وطبق 
حىت يشارك املرض جرح القاتل، حبسام سفهه عنق املعاهدة فطاح، آليت أالَّ أميِل لقرن قربه املقاتل، 

وتهدر ديةُ ورم غَرز اإلبر يف املَقاتِل، فبينا أنا أترنح يف سكك اإلسكندريِة، وأتبختر تبختر القروم 
 وِتلْو ،الحل صافنه السووح ،حاله وأسهب وقد راش املَعاش سهام ،ه على فرس أشهبة، ألفيتالعبدري

ملالح، فحني أبصرين وأبصرته، ونصرين صوب صيب بصره ونصرته، نكصت من مكره علندائه العبدان ا
الوحِف، نكوص اخلارج من الزحِف، خمافةَ أن يسجر قليب حبرارة بياِنه، أو يسحر لُبي بِطيِب نضارة لَيانه، 

لتراخي، سِمعت صوت قارع، بعد طوِل ا: فلما ملح ِنفاري، وحقَّق عدم قراري، وقفلت إىل مناخي
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حسِن التلطُِّف بارٍع، فأِذنت لَه باملُثوِل، فدخلَ فىت أحلَى من اللؤلؤ املنثوِل، فوقف وسلَّم، وأحسن إذ 
نع ِفرسة، تطْويقعٍة مدايا لطيفة، ظاهرِة املزايا وريفٍة، مشفوعاً بر ًاقاً مشحونطَب لدي وضع همث إن ،تكلم 

حماسِن طَويٍة، فأشلْت الطني، وفتحت املَطني، فإذا هي من ذي الفضِل الوضي، أيب نصر املصري، مشتملة 
على رسالٍة خيفاَء ناصعِة الرباعِة وطفاَء، تتضمن نثّ كثر إعراضي، وتطاولَ طُوال قطيعيت وارتكاضي، 

  : عاد اإلبعاِد، وهيوما يكافح من قواضِب القلِق والصعاِد، وتباريح ريح إر

 امثُّ هك، يبِملْب حنُخَ  يض اُهللاف وكلممال

جثُّ، لَيهِغميض  اعبثُّ، طَاً ي،ب وص،ذُبراً يد 

بالً يودالً يِفز، ووص،ز  وحوح ،ذَبداً يداًرر 

 ن،راً يضين، ودهيب ووداً  ين،داً يغوص ذِّب،يشَ

 عب، ميج الًلَوم  ب،خُالً تَلن، وعيشُ راًحوس

 اٍلض، وآمخضال يخَموإع فَ،  فَّ جٍرهفَ، وسدٍر ذَفَّكَ شين

 ادهض، وسغضيغَ وال،وأع  ضنضنوال تُوأه ض،قضتق

   اللومهاد خنن وسواد جنَّب، ومراد تجنّب، وم جنن

    قذذ ومآٍل جذَّذَ، وحسٍد فَتَّتَ، ولَدٍد شَتتَ، وحسوٍد بغض،

    

  وٍد نَغَض، وسموم خُبِث ألم نَفَخَ، وسموم ضبِثوود

  سدٍم، نضخَ، وهو ضيفُ دارِك، ضيفن سح غَيِث

  مدرارك، نظيفُ عوِد فنَِن العهوِد، يزجى لك فَيض وداٍد

  بين، وحلََل قَشيِب والء زين، والمسؤوُل في سؤددك، بت ِطوَل

  ول نَغٍَب أرعد، وسلْو بخَبِبشغٍب أوعد، فَفَضّ وطُ

  مكروٍه شَنَّفَ، ومعاٍد بشنِْف سماع قَيِظ صدوِدك تشنَّفَ، ألسرح

  بخِضب إلمام فَِتي، وأمرح في دوح تيقُِّظ صلح جِني،

،تَقَنَّنوإحكام ي ،ٍل فَِضيدوع ،ٍل نقيصى وبِبض كأمد  

  ٍد تضيء، ووعوٍد تَجيء، وحوٍل ينيفُ،وأحكام تتفنَّن، وسعو

،شيبذُّ، ومراس يجكم يذُّ، وحبزيفُ، وِحلْم يوطوٍل ي  
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  .ورأس نشب كَرم يشُب، وال يشيب والسالم

فلما وقفت على مكاتبته، ورشفْت شمول معاتبته، بكيت لكآبِته ورثيت : قال القاسم بن جرياٍل
تاهللا ال أكونُ ِممن يالبس : صبابتِه، مث ملْت إىل السلم، لعلمي أنّ الغضب غولُ احلِلم وقلتالنصباب 

األضغانَ، ولو ستر الظَّفَر وجه عفْوِه وغان، ألنَّ قلب احلليم ينقاد، وال تحلُّ بيت قلبه األحقاد، مث إني 
 والرصيِف وجعلت أوِجف إجياف املشوِق إىل ِلقاِء املعشوِق، ضت مع الوصيِف، بعد هدم أس الصخِب

وأركض ركض الظليم، إىل ِليم إملامه املُليم، فحني حتقّق انسرايب، وتيقَّن مقاطعةَ قرايب، بادر مبادرةَ 
 اخلَلِّ، إالّ يا بن جرياِل ال يعيش يف: احلريص، وسر سرور يعقوب حني رد بصره بالقميص، ثُم قال يل

دوده، ومع اِخللِّ إال ودوده، فاغتفر هذه النوبة، واعلم بأن التوبة متحو احلَوبةَ، مث إنه قَطَن يف التلطُّف 
ع أرداين وأنشدوأخذ جبم ،الطويل: وأصعد :  

  اوأن تُصِحب األصحاب ِمن صوبك الصد  داهعض السنا ساميك أن ينْقُ أجلُّ

والح وأن اإلحسان والمتَحِسم ال  ياحد ِحلِمك عم األحباب تمنَح داقِْحوأن 

 وداى السن أنُسني السر م وليس  هملْل سرئيس الناس من س فليس

ششريفُ الشأو م وليس فّفَّ ِشنه  وليس الع عين ضض مالِعر نقياهد 

أن فإن وإن م تتَ لأنتَ لم تغِفرجد  تُمسي حليفَ الِق كفاك داى فَلبأنر 

وملّا رعيت ضرب قَريضِه، وأوعيت درر تعريِضه، ورأيت خليةَ خالبته، حدت عن حرةْ احلَرد : قال
عريين، وقد افعوعم من ثَمِر منافثته جريين، والبته، ولَم أزلْ عنده إىل أنْ توسد زنده، فانسللت إىل 

فصرمت جذوع اإلقامِة، وهدمت ربوع املقامِة، وقاطعت السكن، وفارقت من سكن، وودعت من 
  .عدن، وِطرت جبناح اإلقالة إىل عدن

  المقامة الثالثون اآلمدية

نيم، يوم نوم جفِْن األشِر النومي، بعد إسعاِف العدمي، زمين ِزمام الزمِن الز: حدث القاسم بن جرياٍل، قالَ
وانعطاِف اِخلدن القدمي، ومنامسِة الرسيم، ومساعفِة نسيم الوسيم، بأمل مرٍض ممدوِد املعارج، مسدوِد 

 قامتِة اإلضرار، املناهج، فلما عزين رعيلُ ذلك اإلعالِل، وهزين ذميلُ ذيالك اإلذالِل، وبت بني غُرئْبٍة
 تدِف، حىت عاجلَن اكمن ماَء دأماَء ذي بنِف، وأعيف بيداء داَء الد أخب ٍة قائمِة اإلصرار، جعلتبزوع
بعد لُبس ِسرباِل السعوِد، وامتطاَء سناسن سعِد السعود أنادم األمراض وأصادم جبؤجؤ اجلزع جآجيء 

  : العرض العراض الطويل
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 الئلغَبؤس سابغاِت ال مالبس  هبلبجسم قَلّب السقم قَ جنيوأ

ض ترد النّاظرين ر الغوائل  اهروبعيونإذا انبجستْ من غَور غَم  

    

فلما جترى صبر قليب املكسور، جتزى ضرِب الكسوِر يف الكسور، وتضاعف همي ملفارقة الصحاح، 
صحاح، قصدت آمد بعدما اجتديت اجلامد، واجتبيت احلامد، وامتريت تضاعف ضرِب الصحاح يف ال

الثاقب واخلامد، عل أن أجد لعرام هذه الغاية معوانا، أو لغرام غُلب هته الغابة أعوانا، فحني ألقيت ا 
ِة أعراضها وتدثَر أَثباج جلِّ ِهراويتَ، وألفيت البلد موافقاً إلعادة غَراويت، حدثت بطبيب درأ برداء الدراي

التجارِب وراضها، فأرسلت غالمي إليِه، ألقُص قَصص علّيت عليه فلم يكن إال كنشقِة ناشق، أو شدة 
 بازائي، واستحلس ِد الدارج املدخوِل، فحني قعدله يف الدخوِل، على اجلَس حىت أذنت باشق راشق

ن األدب يراعي، ألفيته شيخنا املصري ساحر األلباِب، والساخر معزائي، واحتملَ ذراعي، وجعلَ سن
لَه باللّباِب فقلت : زعجمع حركاِتها، وت حبالس رجخوهانَ، وت بعما ص األذهانَ، ومتارس نهبت إالم

 آفتك، وإني لراج أنْ خلين من شظَِف ظَرافتك، واشتغلْ عني بفَيض ضفَِف: اجلُثّم يف وكناا، فقال يل
 أَة طينة ذاكمِب حع األعالِل وشررشرع لرفع ش هاِحلل البلَّ، مث إن من ثَناِئك بلّ، واكتسبوت أعاجلَك
اخلَباِل فزالَ عين جبودة عالجه، ومداومة انعياجه، ما أعاين من املَرض ومصاعِب العرض، ومل يزل مدة 

 يف سيب ذَِلك السقام، ينشر حسن حزونه والسهوِل، ويطوي الطمع عن وطِن مهيت ذاك املُقام، والرسوِب
املأهوِل، إىل أنْ غاب عني يف يوم عظيم الزمهرير، وافر نباح األهويِة واهلريِر، فجعلت أكاِبد لغيبتِه ما 

 ذلك السقَم، ومقاتلِة قَنابِل النقَم جباٍر مجيِل أُكاِبد، حتى ضاقَت علي بسعِة أرجائها آمد، كُنا نستعني يف
 ،االنتحاب عورج ،ماِر ماِء امتنانه، فدفَع البابفُنا باشغميِل اللقم، يسِعفُنا بيواقيِت افتنانه، وياللّقَم، ج

 ،ا جثَم لديفلم ،روِف ِصيدروِف الصنقوِد ص ليستعلم بأي ،دوصيفي الوصي دوعطَّر مبجاورة أرِجِه فقص
له قلت ،يدفقال: بر ،أذاك فأذكاك كأس ما الذي أبكاك، وسكب : وصارم ،الطَّمطام اعلم أنَّ طبيبك

 ،فْرته يتدفَّقز جوفو ،رِته يترقرقعب ش النوم وموجإيلَّ يف هذا اليوم، قبل إشالِة فُر مصاِم، وردالص صولِتك
يا دواَء اجلُرح اجلائف، ورداَء احلَِرِج اخلائِف، : راكم، وأحبوش أحزانِه تتزاحم، وقال يلوجيوش أفكارِه تت

أعِلمك أنَّ خليلي، ومن كانَ يف اجلَلَل خليلي، وبه يشتد ِقيلي، وإليه يف الشدائد مقبلي، قد درج ويف 
حبلِل احترامك، وقد جئتك قبل أن ينقِرض شعوب شعوب قد مرج، وما فتئَ مكفوفاً بإكرامك، حمفوفاً 

اجلديدان، وتقرض أدميه مقارض الديداِن، فتخلَّق بأخالِق عبِد املَدان، يف هذا امليدان، وأنا أساِعد مبا عليِه 
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: وىأقوى، بعد ما اندرس رسم سعدِه وأقوى، فساِعد مبا بِه تنهض وتقْوى، وتعاونوا على الرب والتق

  : الطويل

  إلى حالٍق ِمن حولِه غير حائِر  مركن يركَن الناس كلُه فإنك

 حريٍز جابٍر غَير جاِئر عزيٍز  أوهم شمنيٍع حير الشّ رفيع

    

لَه فقالَ: فقلت ،هاألرب ووريد ليت لك لينقاد ،هما الذي تريد :هذا املسكني، ما بِرح تدحاعلم أنَّ م 

محيد التمكِني، وسيع البقاع، رفيع اليفاع، وارف اجلوِد، منجد، املنجود فهل يسمح إحسانك الذي مل 
نزلْ نرجتيه، بعارية خلَق مالءة يسجيه، وتتوخى موارد توخيِه، فإنَّ اَهللا يف عوِن العبِد ما دام العبد يف عوِن 

املالبِس، مل يتدنس مبمارسِة املُالبس، مشفوعاً بديناريِن، لِرقَِة رقَِّة فنبذت لَه ثوباً من أنفس : أخيه، قال
فحني عمت فيما : قوِله الليِن، فتناولَهم وصرف، وتصرف فيهما وانصرف، قال القاسم بن جريال

 دم، وأطرقْتلْقَةَ النح طَرقْت هم معرفِة ما استشرحتعلى قَد توقُم ،هشرح أخوض ضت م، مثحنو القَد
أقطارها، وأعاجلُ أمطارها، وأروم قَطْع سككها وأقوم على دكادك ِدككها، إىل أنْ وجدته بالسوِق، 

 ضبأنْ أج تتغريِد احلَمام، فهمم ن حتتصالغ كرحشوِة املُدام، تمن ن كزيفاً يف سرابيِل الفُسوق، يتحرن
 العتاِب، وأنقض إليِه بسناِن السباِب، فغمدت ِمخذَم الصخِب، وعدلْت عن مهيع اللَِّعِب، عليِه ِبحسام

هكذا تكونُ ِشنشنةُ املكاشرين، أم هكذى تمِطر شآبيب املعاشرين، فقبض كفِّي وانقبض، : وقُلْت له
 لصديقه احلباالٍت، ويقرنُ أضغاثَ ضبِث خداعه أختالُين ِممن ينِصب: وأعرض بعارِضه وامتعض، وقال يل

باإلباالت، أو يمِعن يف ِعبادِة الِت هذِه اخلُزعبالِت، أف لَقُبح ِنيِتك، وخبِث طويتك، وغَثاثِة منامستك، 
له مث قلت ،هعدأَخ عدخ لَو وأود ،هأخدع نافستك، فأقبلتلَك على أخِذ : ورثاثِة مين ما محفأَِرح ،ِنكذَي

اعلم أنه ورد علي : هذا فراق بيين وبينك قال: من مساورِة ميِنك، وإن ِشئت فاركب سبيلَ بيِنك، وقُلْ
صديق أوده غايةَ الوداِد، وأعده للنوب الشداد، وأجلُه إجاللَ األفراد، وأِحلُّه مِحلَّ النكتِة من الفؤاِد، ومل 

ا أحضر إليه، وأمِطر من عناِن املعونِة عليِه، ففعلت ما صدر إليك إدالالً عليك، وقد رهنته عند حيضرين م
: خماٍر، على ِنصِف ديناٍر، ِمن ثَمِن مصطاٍر، ويف غٍد يِصلُ إىل داِرك، وينفِصلُ غَم جاِرك، قال الراوي

 ما اصطليت رِه، معمِن خال أملك من ثَم ِض املرض وكنتضعلى م مرِه، وأغضيتمن حرارِة ج
: وعسرِه، سوى ثالثة أمثال تسعِه وعشِرِه، فألقيت إليه عماميت، وأيقنت قُبح منقلِب مقاميت، وقلت له

اتركها ِعوضاً عما رهنت، واستر قبيح ما استحسنت، وهزيلَ ما استسمنت، ثُم ِسرت معه بعد قَذِْف 
ماِر، وكَشِف ِقناع اخلَفَِر واِخلماِر، وتذَكُّر وقعِة احلمار، إىل مسكِن اخلَماِر، وملا ِملت إليه ميل القانط اِجل
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إني ألظنك تعاف أريج هذا األلنجوج، وتخاف مريج خيِل هذي : ومشمت ريح األمحر احلانط، قال يل
ر نفِسك من تسلق األثام، واحفظْ عرضك مدى األيام، املُروج، فاحذر جماورةَ هذا األنام، واحرس سو

وإن كنت تخشى أن أمجع لك ذه احليلِة، بني احلَشِف وسوِء الكيلة، فسارع . وال ختامر مخرة هذا اإليام
 إىل استرجاع العمامِة، وأرحين من سحوح ِمنِن هذه الغمامة، مث إنه وقفين بباب احلانِة، وألبسين جالبيب

إلهانة، فلماَ طلع ناب فم افتكاري، وأجنم سحاب مساء صفِْو اصطباري، ألقيت الدسكرةَ ذات بابني، ا
 تني املؤمنٍن املُريلِّ تتِني وأقولُ بعد عاِملر احتراق الكَفَّني، وأحترق أقلِّب ِن، فأقبلتيالب وقد امتطى طريق

  .ال يلْسع من جحٍر مرتني

  ةُ الحاديةُ والثالثون البصريةُالمقام

    

أمطْت مذْ نظَرت بعِني الِعنايِة، وكَحلت بؤبؤ البصريِة ِمبروِد الدرايِة، ِثياب : أخرب القاسم بن جريال، قالَ
بالع وبالن ِة اهلَفواِت ولَقيتم ِشدحرع يف مِسنانَ الطَّب هواِت، ونزعتع عن إهاب الشم املنوع، الطّمز

 ةٌ، وكنتنوه سهةُ إنسان سةَ الزمان ِسنة، وِسننرير اجلَنِف عن غارب القُنوع، لعلمي أنَّ سج وألقيت
 ننس نسح نوم ،ادهالز طْبوِل، أصاحبِقطَِقطُ مقاطعِة الطِّفلِة الع قبولُ هذا القبِول وانصب به حني

ا خلعفلم ،كِه وهادسالورع لبس الكتم عذار أيب قحافة، جعلت ن ن اِخلالفةَ، ولبستاحلَس لْعخ عالِبد ت
أقترع إكام السباسب، على هذا التناسب، وأعوم ذا العابر، إلصالح الغابر إىل أنْ كَِلفت مبداومة 

يحاِء، فأحببت زيارةَ رموسها، الفدافِد، وألفت مفاجأة األوابِد وقُذفْت بأنامل البرحاء إىل معامل البصرِة الف
ومعاشرِة شموسها، ال خرب جرجرةَ سوسها من مشوسها، وزجمرة مهوِسها من منوسها، وكنت مسعت ِممن 
 فحني ،رح ساِعد املساعدِة بعدما تنصروشفَى ج رر تبصبص نأن م ،رحبسن وصِفها وقص بصر، وأسهب

 ريِفها، ورأيت صاحلَ صريفها، وحويت خالص صريِفها وصريفها، حللْت بغريِفها، ونزلْت بوريِف
طِفقت أقتطف ِثمار افتناا، وأرتضع ِفرصاد الفُرص من دناِتها، وأبتِلي أزهار املَرح بأغصاا، وأَجتلي 

عطافها ال بلَح ِقطافها، بدور املبادرِة قبلَ نقصاِنها، وأجنح لزبِد مستطاا، ال زبِد وطاِبها، وملَح ان
ومالحِة أعطافها، ال حالوةَ ِنطافها، فألفيتها مشحونةً بزواهر الِزواهر، مسجونةً بنواظِر النواضِر، يرِحتلُ 
: اإلنصاف إنْ رحلُوا ويرتلُ اإلسعاف حيثُما نزلوا، وتحمد األيام ما فعلوا، وحتسد هامة العلياء ما انتعلوا

  : البسيط

 ُلبالناس لم تُطْمس لهم س أحامس  ارهاد أيساٍت سموا بسمس ناس
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لُ أو  واأوعدوا أخلفُوا أو ما عدوا صدقُ إندكِّموا ععوا أو حوكموا شَرواح 

 .والسولموا سمعوا أو قُوتلوا قَت أو  واقأنعموا أسرفُوا أو جالسوا نط أو

 .صوحبوا نَفعوا أو صولحوا فعلوا أو  واسقُناظروا أنصفوا أو ناضلوا خَ أو

 .وازلأو حوربوا منعوا أو نوزلوا ن  واقبادروا أوجفوا أو طاولوا سم أو

  .أو خُوِطبوا برعوا أو قُوطعوا وصلوا  واقبارزوا أرهفُوا أو سابقُوا سب أو

    

طن الزياراِت، إىل أنْ ألفيت فتى فَِتي الشباِب، ظاهر فما فتئت أترقَّب مواضع العباداِت، وأتطلَّب موا: قالَ
األحباِب، أحلى ِمن الكَعاِب، بريئاً من العاِب، عليه شملةُ، العسيِف، ولديِه ِشِملَّةُ التعاسيِف، فملت إليِه 

ِنيِة، والفصاحِة السحبانيِة، يا ذا املالحِة الس: ميلَ الظمآِن إىل وروِده، والشِبِق إىل مراودِة روِدِه، وقلت له
 ِعترتك وأين سرعوم ،رِتكجش ِرسغفَتين مإالَّ عر ،الدائر الفَلَك رودو ،البصائر روص نمب عليك أقْسم
الَ مورد فارِطك وحلولُ ِحلَِّة أراهِطك، فارفَع عني هذِه احلرارةَ، وأصدقين صدق حاجب بين زرارة، فق

أما شعبةُ الشجرِة فِمن هذِه السحرِة، وأما مقام ِعتريت املعدين إلقالة عثريت فبهذِه الروضِة الزاهرِة : يل
لَه هيق والزفرِة، فقلتنَ بني الشِحزق : والدوحة الباهرِة مث أومأ بيدِه إىل البصرِة ط وقَر جما الذي هي

أما :  مث مع ذلك فإىل أين انسحابك، وبأي الرحال يسح سحابك فقالَ يللَهيِبك، وأجج حرق نحيِبك
البكاُء فالحنرايف إىل احلُوب، واعتكايف خبليةَ نوب هذه الذنوِب، وأما غاية االنسحاب، يف هذه الرحاِب، 

عايب، والرتوِل عن صهوِة فإىل طلحِة الطلحات، املنتاب على ممر اللمحاِت، علّ أنْ يكونَ سبباً لتسهيِل ِص
عايب، ال سيما وقد حلَّ بضرحيِه رجلٌ تِرتلُ لزمر زهدِه الوعولُ، وسهام سهوم وجِه وجلِه أبداً تعولُ، 

عسى أن يساعدين بدعوٍة مستجابٍة، ولو بقبوِل جتابٍة بعد إجابٍة، قالَ القاسم بن جرياٍل، فبكيت لبكائه، 
أتأذن يل يف متابعِتك إليِه، :  مكائِه، ورجوت قبول توبته، وأفُولَ حفوِل حوبِته وقلت لَهورثيت حلَلِّ ِوكاِء

أنا من مجلِة عبداِنكُ،وفسكل حلْبة ميدانك، وابوذُ بأرسانك، : ومبايعِتك على ما تعولُ عليِه فقال يل
على غَثِّه والس ا وقفتفلم ،وامللحوظُ بإنسان إحسانك لَّ عندي حملَّ اليمِني باليمِني، ورضيتمني وح

حبمِل ثقَيِله، واستطبت ظاللَ مقيِل قيله، دعتين معاصم ِعصمِته، إىل مباسم ِسمته، واستدعتين روضةُ 
نا جنابيِني من مالبس اإلشفاق، إىل أنْ وردِن ِمن اإلخفاق، عرنا برئَيرته، إىل حضرِة مناظرته، مث ِسرضن ،ه

وشددنا على بابه نابه، فدخلِت التالمذةُ معِلمني، وبطراِز ذلك الطراِز معلَمني، مث عادوا آذنني، وصاحيب 
 ملَ لنا الوصول، وعصراته، فحني حسح عرباته، وال ختبو زواخر ني، ال تنبو بواترمِعِه الذَّند ربد ميزج

ت الزاهد املختار، أبا نصٍر اخلائن املختار، فشِدهت من ذلك الصمِت، ربع سعينا ذلك احملصولُ، ألفي
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 إيلَّ، مث كر هرأس ب كمينِه، فرفَعخإىل تقبيِل ميينِه، الستخراج ن ِت، ثّم بادرتمالس الكسِن ذيحب ِهتوب
د، وأحنفتك سموم هذه املقاِصد، يا بن جريال لفحتك أنةُ هذا القاص: بِطرِف طَرفِه علي، وقال يل

وأقلقَك تفاقُم فَرِق فَرقِه ومدِه، وتالطُم طُول جزِر زجرِه ومدِه، فأبِشر بتخفيِف آالِمه، وجتفيِف أَيِك أَثْل 
سباِت، فعجبت حلسِن مكاشفِته وطربت من عثوِرِه على مكاشفِته، وملّا أِزف معسكر ال: إثْمه وثُماِمِه قالَ

ضنا إلقامِة الصالِة، فأدينا الفريضةَ ِبسننها، وفدينا انتفاع يفاع الزورِة وقُنِنها، فوضع بعد أداِء فَرضه، 
 وهم نالوجوِد وج وجه أدهلم على عامته، واندرأ إىل طاعِة ناتقه وحني صالَّهه، مضِضه ونرر أنواع عشون

ومن، قابلَ ِمحرابه، ونزع عن حسام السهر قرابه، ومل يزلْ ما بني أرق مذيب وقَسورِه القانت بالسجوِد، 
 طلع إلينا طلوع القَني، فعند ذلك املشرقني وسعت بني مساطي طعامه إقدام فَلَق قلق وذيب، إىل أن برز

لَه ِتلقائه، وقلت مواضع للقائه، ولثمت ر، ق: الثريا علينا، فقمتهجنم املفارقٍة وب وجنم ،وظهر د عزم األمر
أكرمك اُهللا إكرام املُحق، وأهلمك : فامنحين من ِعظاِتك ال ِمن أضاِتك، ورأفة التفاِتك ال مكافأِتك، فقالَ

بعد مث أنشد ،ماِن املستِحقرمن كساِد احلاذق، وح وأعاذَك ،هادِة واحلقميم مهِِّه امتطاَء بازِل الزِب حرش 
    : الكامل: ومهله، وعلِّ شريب املقاطعِة ونهلله

 ِهلمن رتَِب العقوِل لعقْ ويحطُّ  هلهجالدهر يسعى للجهوِل ل

 ِهلعن فتُحيرنا محاس وِرعاً  اًمالض عفَدماً ثم يخِف ويقيم

فإذا نزَل القض فاصبر ربال  هإنّاءبفُ نابه ف صرعهلي أهي 

 هلِّع قالفَجور جزيلَه م ِفعَل  فٍِّةي ِعب فالخيانةَ واجتن ودع

 هليسوءك إن سمحت بس سيف  هإنَّلُّ فك ال يسانلس واغمد

  تَجد أبداً بعرِضك ما استطعتَ وثلِِّه  وِد والهعهود ذوي الع واحفظْ

 ِهلّالمعائب أن تكون بِخ يهوى  هإنَّئيم فل الذَلنال وتجنب

 هِلن أصبعد العلى م متباِعد  ؤادهِه وفِمسجإليك ب يدنو

العل والوغد ليغتاب ة نُب فوق  ِهونكيمماِك على مجرِهلالس 

سريِه حتوي ٍد وبنم  هبلقود مرِهلِّ ِغرارِةن حنار تَض 

 ِهلعالجذاذِة من جذاذِة ن دون  هتَسنظرتَ بعيِن عقلك ِق وإذا

 ِهِلبالقناعةَ والجالََل بح ربطَ  ىهنُيشٍة إن الفاقنع بأيسِر ع

بإلى العلماِء نظرةَ راغ وانظر  ِل واسلُكبس هإلى الرحمن أوضح 



ابن الصيقل اجلزري-املقامات الزينية  101  

 هلّل ألججيعينك أو ت ريع  هنّز ألِعمم اللبالع وتحلَّ

واعترفْ واسمح مما ملكتْ يمينُك  ع أنماإلله ي هن فَيدهِلض 

ك واخلَعم ٍشواحارٍه وفثياب  نَّةً في ق والبسج ِجكِهلتلفر 

الطمع الذي في ط واحذر ِهمني  عطب يطبطقُ م هالئع ذُلِّع 

فحني زبرت ما أماله، وشكرت طولَ مألِة ما أواله، نفحين حبالوِة فحواه، ومنحِين ِمن التحِف مبا : قالَ
ِحواه حواه، فحرت من نظافِة زواياه، ولطافِة مزاياه، ورددت يف احلافرِة صفاياه، وأبيت الصلةَ إال 

  .وصاياه

الحمصي ةالمقامةُ الثانيةُ والثالثون  

    

أَملَ يب أَحيانَ جماورِة اجلآذِر، ومساملِة احلذِر احلاذِر، طُوفانَ جدٍب برقت : روى القاسم بن جرياٍل، قالَ
 قَتريانُ األكداِر، ونعلِقصِر سيلِه ع أوىل االصطباِر، ونعقت األبصاِر، وعِرقْت ألعبائِه أظفار قِه أساِودرلب

ِر، إىل أنْ جز جراز اجلَزع وقطَّ، وحز حسام حر احلُرق واشتطَّ، وكَلَّ كُلُّ لطوِل ويلِه ِغربانُ اإلنكدا
محتاٍل فدانَ، وأنكلَّ كلُّ خمتال فهانَ، وأَذْعنِت الِعيالُ لإلعالل، ومتسكنِت األقيال لإلقالل، وواصلَ 

تضاغى، وأخدرت مخْساً مل أذق ا مضاغا، القُعدةُ االرحتالَ، وتغير احلالُ وحال، فلما أخذت البشر ت
أقبلت أفكر فيما ينِقذين ِمن صِرب ذاك الوصاِل، ويستخِلصين من مصائِب صائب تلك النصاِل، فبينما أنا 

أضطَرب لذاك التوى، وأشتِهب لَشهب أنواِء النوى، ألفيت أبا نصٍر املصري يتقلَّب على طَنافس 
لْقَلُ لسرِف سكْر ذلك الكأِس، فأرقلَ حنوي إرقال التبار، وأقبلَ إيلَّ إقبال األدبار، وقالَ اإلركاس، ويتقَ

يا بن جرياٍل أراك تقوم ِمن النصِب فيما أقوم، وتعوم من الوصب فيما أعوم، فأخربِني ماذا تروم، : يل
لَه فَقلت ،ماذا أروم ألخربك :املطاِمع حعلّ أنْ أطو ،ِت السوححلَو سفَِر والس سفني رحوأس ،وأسوح 

تاِهللا لقد نظرت ببصِر : يراش من جناح األمِل ما اَنحص ويخاطَ من قميص املَصاحل ما اَنقَص، فقالَ ِلي
،دقَع نم قَدا عوقلم ،درش نم دفطاملا رش بلساِن شفَيت ونطقت قليتم ديرمزامِليت وت دور ريدت وإنْ كنت 

مزاء دور مالزميت، فاصرب علَى مفارقة مهونك، ومواظبة أمونك، عسى أن جيزم الزمن طماحك، وينصب 
 مير رام ومن ،هأماليت ركَب راِحلب أحب نفَم ،كولو ماح كمن ماح ك، ويرفعماحص وخيفض ،رماحك

فتقبلت قُبلَ تيك العروِب، وإنْ كنت أدري أنَّ قمر مرافقتِه يفِْضي إىل : عطف حنو العال ليته قالَالعالُ 
الغروِب، ثُم أقبلَ كلّ على ِمنسأتِه، ونِدم على ما فَرطَ من إساءتِه، ولَم يحضرين يف املزادِة املعدودة، 
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 فأخذت بالديِن، عدِد عضِل العضديِن، إىل سعِة اليديِن، أو بيع أحد سوى بدِل لِنب املُصراِة املردودِة،
البردين، مثَّ لَم نزل جنتِذب عراِئس املسايرِة ونعتِبق، ونصطبح مبفازة املناهزِة ونغتبق، إىل أنْ نزعنا سنانَ 

مص، فلما وصلْنا إىل عرصاِتها، واهتصرنا بذوائب الرحلَِة ِحبمص، وقَد أخلق اخلَور ِصدار التصبِر والقُ
أرى أن نفِْصم ِحبالَ التحويِل، ونصِرم وضني عويل هذا التعويِل، ونطأ صعيد هذِه : ناصاِتها قال يل

حنادس املدينِة، ونرقأ بسلم ما يسد خلةَ اليِد املدينِة، فإالم نِخد خبمائِل اخلُموِل، ونرتع بني احلُموِل يف 
 والتعب ،الالزم بِر اخلَبن التحالُِف، فأخسمن ح كالسالِف، وما عهدت هِدكعلى ع ول، فإن كنتاملُح
املُالزم، إىل أنْ ينكسر سم مسوم السغِب واحلروِر، وينهزم جيش ديلم الكُرب الكرور وإن كنت تخشى 

قّةُ مش ِرقُّها، وتسحقك ا، وراووق كأس أنْ يلحقَكقهاملَكادح ور زامور قَِة ال تستحقُّها، فعلىش
لَه داِبة يف األرض إالَّ على اِهللا رزقُهاْ، فقلت زقُّها، وما ِمنو ريش فراِخك أنا : املكاسب وِزقُّها، وإنبات

حيت تقاِتلُ، ولكن كيف بنانك إنْ رحلْت، وجنانك حيثما حلَلْت، فأعِرفك لراحيت جتادلُ، ولرفع با
 نِغضي ض ب، مثيالس ذلك حلْسالَ سس كَرقهقهةَ القَسيب، وش قَهقربانُ القاتلُ، فَقْهالع ا وأنتهلجت

هامِتِه، وينفض ثغامته، فجعلت أقتافُه وأتلوه، وأستنشق تفَلَ تفل نكْره وأبلوه، حىت وجلَ يب غري ضجوِر، 
سجد مهجوِر، تضارع وحشته القبور، وتسوق وكف جدرانِه الدبور، فَربض كُل بزاويِة واكفة، إىل م

أظنك تتربم مبصاحبيت، : ِمن اهلتوِن هاويٍة، فعطفت ِلييت إليِه، وأرسلت ِسباع املعاتبِة عليِه، فقالَ يل
ر مرعاك ومتأل عياب قَبقَبك، وتقام عروش ذَبدبك وحتتقرِني لعدم حبيت، ففي غٍَد تحمد مسعاك، وتشكُ

لَه عابِة، : فقلتذي الدعن علِّ ه ،وهجوِعك موجوِعك وإباق ،وِعكج اندفاق لكاُهللا أما يشغ قاتلك
    وسلِّ 

 شرف وسادك، يا بن جرياٍل اجعِل الصعيد ِوسادك، وتأس مبن جبوعِه: سيوِف هذي املداعبِة، فقال يل
فما الفخر بنيِل ِريك، وال مبا يِلج مبجاِري مِريك، وإنما املفخر بالصِرب عن املوائِد، وِل الصبِر عند نزول 
الشدائِد، مثّ إنه أقبلَ يعاملين معاملةَ األطفال، إىل أن أعلن ظليم الظالم باالجنفاِل، وعندما بزغِت الغزالة، 

 تغَ ونفدبود ،هصبغَ حليت قَدو لَّى، مث عادفذِِّه واملُع فوز الةُ، أقعدين وولّى، وطلبلطافة املعاتبِة واجلز
غيروا شيبكم وال تشبهوا باليهوِد وحني قعد واستقر، وبرد : بقَرِظ التبحِر حيلَته، فتنفّس اهوِد، وقالَ

عوض ،فْرِقه وقَرم قروقالَع االفتيات جاجٍة وديكٍة، مثَّ حاذرد ذَيِريكٍَة، وفخلَةً مشحونة بثلثي عمش  :

 ِطشعن كيف لَه الرئماِن واللَِّنب، فقلت بني لك عمبالطَِّنب، وج نفح نلُ مفأنا أحي ،وفات لَفا سمع التِقم
،جوعواملاُء الن ادالز ع، وأنتجوأو ن ِة هِذي الطريقِة، فإىل أينِة ألوِر ألويشهذِه اِملريِة اللطيفِة، ون عوم 

خلِّ ما يؤدي إىل : انتهى بك سبب الرسيم، ومن أين حصلَ يف انتهاِبك ِطيب هذا النسيم، فقالَ يل
نقَسماً مب ،لَه ِق االتصاِل، فقلتزيلُ ألَم تفرلِّ فيما يى االنفصاِل، وجبأحسن الكُن باكماك، وحالس فَعر 
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وسماك، ونشر شوازب شذاك، وروع روع الضبارم بذاك، ال صرفت إليِه جنايب، وال لطخت بغمرِه 
رحت، اعلم أنني ِحين أزمعت الرواح و: بناين، أو تعرفُين من أين قصدته، وبأي ِحبالِة اِحليِل صدته، فقالَ

 ،بالقَلِْب القَلي ِملُ إىل أنْ وقفْتوأج قحلُ وأمجلُ، وأتأفَص لْتعج ،تحوس تحالس وحثّين على ِفراِقك
بباب الباقلي، فاكتنفت كف فُوٍل مضطَبع يهملُ، يسعى بني مروتي القصعة، ويرمل فملْت لعد ذاك إىل 

ن، وقلتكيدٍة هذا ال: املَيها، أو مِحليلٍة أضع االستحمام وأردت ،اماحلم يومني، فوردت وعج يذود 
 وارف ها رأيتآلِتي، فلم رِكب قرمقُبالِتي، وأقبلَ ي ِر متقادم، فجثَمأَصنعها، فإذا أنا خبادم قادم، ظاهِر الِكب

هذِه فرصةٌ ساقَها : علمت أنه يغبطُين عليِه، وقُلْت لروحياهلموِل، دائم النظِر إىل الغرموِل، دلَفْت إليِه، و
القدر إيلَّ، وقُرصةٌ سمح ا تنور الظَفَِر علي، مث إني ِملْت إليه ميلَ احلَنوِن، ودرت ملخاتلتِه دورانَ اجلُنوِن، 

حني حنأت حلييت، وهنأت : والسِتي، قالَ يلفلما أَنس مبوانسيت، وآنس من جانِب طُوِر الطَمع نار م
مبقدمِه حيلَيت، تاِهللا لقد جدت باملنامسِة فأحسنت، وأذبت جامد القرائح وألنت، وأذنت بولوج جامع 

ت زبِدك وأذَّنت وآذنت، حبلْو ملِحك وأذْعنت، وأنعمت باملفاكهِة فأمعنت فباقعةُ أي البقاع أنت، فقل
 رويطفئُ الع ربئ األسقامي ا الصناعةُ فِطبوأم ،ِف فَطوسفأبو الطُر ا االسموأم ،فطوس ا املوطنأم ،لَه

العقَام، وينطق السبار، وينِبت الغراميلَ الِكبار، فلما ِسمع مقاليت، وشكر ِمقيت، واستنِفد احملْمدة ملقامِتي، 
 الداِر، فلنا حاجة جليلةُ اِملقداِر، فأَجبت كواعب دعوتِه، تأملت مطائب ِدعوتِه، وملّا ِسر معي إىل: قالَ

أيها احلاذق ارب، والكاملُ املتدرب، سِمعتك تقول : فصلت إىل دورِه وقصلْت عصائد قُدورِه، قالَ يل
ا ِممأن ،ِبكخن خرائد وبلوت ،ِبك تخلو حني تقدر راميلَ الِكبار، فإن كنتالغ وينيت ،بارالس نِطقن ي

لَه فقلت ارحتاِلك بدح موأقُو ،عاقبةَ حاِلك نسفأنا أح ،آنذاك موارد بوتتجن ،رى : على ذلكست
 تتوكأ عليها إيلَّ، وجتمع مقْدمي إليك، ِنعمةً من الدهِر املساعِد عليك، وتنظر بني فخذيك لدي، عصاً

شواِرد نعمك، وتهش ا على غنِمك فأعجبه الكَالم، ومل يدِر أنْ سيتبع الكَالم الِكالم، فعمدت إىل مديٍة 
ن أشق ما سفَلَ ِمن عانِتك، وِم: ما تصنع؟ قُلْت: ماضيِة الغروِب، جمربِة املضارِب يف احلروِب، فقالَ ِلي

    اِهللا صولُ إعانتك، وأَضع ِمن الدواِء حولَيِه، ما يكونُ سبباً إلنباِت املُشار 

دونك وما تريده، ففي يديك أخدع املخادعِة ووريده، فبادرت لرعانتِه، إىل شق عانتِه، فجر : إليِه، فقالَ
أو القَسور املُراقِب، خمافةَ أنْ يحِرقَين نفطُه، أو يدِركَين إليِه رجلَيِه وخر مغشياً عليِه، فوثبت وثبةَ الواقِب، 

فلما حذَقْت : رهطُه، وهذا آِخر ما توخيته، من طُوِل حبِل اِحليلَِة الذي أرخيته، قالَ القاسم بن جريال
،يعأخد بيدي تذَبج ،احلَذَِر ثقيلَه رح ِمن ملْتوح ،ِقيلَهلَه وقلت ،يتعلى ركب ،يتبراح توضرب  :

قَبحك اُهللا يا مضغةَ العائِب، وعيبةَ املعائِب، وذُحبةَ الطيالسة، وسبحةَ األبالسِة، أفَما تحذَر ِمن ورطة 
وخد ،مكقَد نم قَد وقَد ،كمرد نم ُهللا ملَّ هائلٍة، وغُرة غائلٍة سائلٍة، فال ردفلقد ض ،كمدخ نم خد 
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يا للعجِب العجيب، : من نادمك، وفاز من صادمك، ورأى قَدمك، فأراق دمك، فالتفت إيلَّ وقال
والغضِب الغريب الغريِب، أجِني لك وتلتِقم، وجتين علي وتنتِقم، وأرفَعك وختِفضين، وأَمحلُك وتحفُِضين 

وت وأصلُك كتزهبعد أن ر ،باِبكح حباب لدي فِّقدوت ِحبابك شراب قين، وأرووجتزم ين وأواصلُكحِرم
وهززتك، وأَعززتك وعززتك، ومارستك أحسن ِمراس، وأوقدت الَنقياِدك أشرف ِنرباس، وِزدت فَم 

يكِْف أنْ سع أربعةَ أضراس، ولَم على عِدم فَهِمك مساِرك علَين عندجى تحت ،ع احنساِركالنتصارك، م تي
 كا عجنتك واَستهجنتِعندم كتنبِه، وحيثُ قد أجيتكْبعلى ر هِملْح عمبقلتيِه، ويض لِْمزي نِلم فأف ،يساِرك

 فبينا حنن نتنازع عقار :بعدما اَحتجنتك، فال حاجة يل يف محاججِتك، وطُول زجمرِة ممازجِتك، قال
 ،ِقدتراخ يوِشواظُ الص متور واجلالوِزةُ حولَه ،دوري ا اخلاِدمقَاِق، ألفينخِز هاتيك الدالشقاق، ونتضرج بو

وعجاج الِعياِط ينعقد، فما لَِبثَ أنْ نقَب اِجلدار، ونقَض األحجار، ثُم انسرب خلف احملراِب، حبسام 
يِل واِحلراِب، فتِبعته وِريف الغلواِء، وارف العرواِء، وبينما حنن نهرب ونتكَفَّت، ونهِرب ونتلفّت، إذ اِحل

لَه فقلت ،همد فانفجر ،مهقَد ِلقَتز : وأن اَهللا ليس يداك تمما قد اص يوم الوعيِد، ذلكنوانُ قصهذا ع
تملته بني العاتِق والوريِد، وجريت بِه جري خيِل الربيد، وملا استوى على عاتقي بظالّم للعبيِد، مث اح

أزأ يب والِفرق خلفَك : سبحانَ الذي سخر لنا هذا وما كناَ له مقرنني، فقلت لَه: استواَء الظاعنني، قالَ
    يتألبون، وللقياِنك 

 ألقيته فصاح، وسب نفسه والِفصاح فغشيين مي رمحته، وأدركَين مدركة يتقلّبونَ، وأنا إىل ربنا ملنقلبونَ، مث
مضر مرمحته، فاحتملته احتمال األجواد، وأعدته إىل مكان النجاِد، فأنشد بعد ما صب صيب صبرِه صباً، 

  : الطويل: وضممت إىل ِفتِر رأفيت بصماً ورتبا

  وال تُسكِن األحزان من صدِرك القَلْبا  ابت العتجمْل رعاك اُهللا ال تُظهِر

 اوقد أهدتْ إلى قلِبك القُلب فتُمِسي  بسوال تلبس األوجاَل إن الح مكْ

 اربِحرصاً إذا ساور الِس بِعثْيره  هفَر أنفِّيٍث ال يعلل فأفٍّ

 اربمن األشال إذا شاهد الس خَِلي  هيساً وِخوتُفٍّ لَه إن ضاقَ ذَرع

  يِضب وفيض الرزِق قد يشبع الضبا  هوعيتَ وجار أن يببع وليس

 ساد ذو ضن على الماِل إذ ضبا وال  ياًاسفما عز من أمسى من الذّلِّ ك

 مبسخِر الريح، وجابِر القَلِْب أقِسم: فِسرت حتته سري اجلليِد، إىل تربِة خالِد بِن الوليِد، وقلت له: قال
القريح، لَِئن لَم جتتِو هذِه اإلحساَء، ال صحبتك أو يصحب صخر اخلنساَء، ويعتري الِنقْرس النساَء، مث إني 
رقدت ِرقدةَ األجري، واضطجع إلدباِر جيوش اهلَجِري، فاستيقظت وقد ولَّت قنابل الوقوِد، فألفيته قد أرقَلَ 
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قالَ القروِد، فبت وأنا من الكُرِب صاٍد، ِمن الوجِل على ِمرصاد، كأنني صريع ِفرصاٍد، ال أنطق حباٍء إر
  .وميٍم وصاٍد

  المقامةُ الثالثةُ والثالثون الواسطيةُ

بشِة داراً، اتخذْت مدةً ِمن الدهر األدهم، والعصر احمللولِك األسحم، باحل: حكَى القاسم بن جرياٍل، قالَ
وقد قدين امللواِن ِإذعاراً، ال يرتضيها الضبعانُ غاراً، والثعلُبانُ أَنفَةً وعاراً، فحني كِرهت معاقرةَ عروشها، 
ونِدمت على معاشرِة أحبوِشها، اعروريت سنام العيسجوِر، وفَريت إهاب البحر املسجوِر، ومل أزل أِخد 

ىل مواطن القراِر، وأجد مع مكابرِة الِبكار، حر حز مرارِة اإلفتكار، إىل أنْ سرطَين سراطُ بأقدام الِفراِر، إ
    واسط، وأنا ما بني قابٍض من القلِق وباسط، 

 عروس كوس، وهجرتالو كؤوس حوِس وكسرتاحلَظِّ املَن وسلَب حوس، وفارقتالن كَؤوس قْتفأر
ما عكوس، فلمواٍء وارٍف، ولواٍء العر ها ذاترِة على ساِقها، ألفيتساملَي وقس مبعارج أسواقها، وأقمت ت

 اين، وأقِصدنادمِة املدم أقِْصد فجعلت ،ليدكّاِنها البنامسة سم نبو عنوي ،ا الوليدبو إىل أركاصوطارٍف، ي
رها، ومذاكرة أذْمارها، أنخِرطُ إىل حاكم املدينِة، وأًلْتِقطُ من نثْر يد ِدناِن التداين، وكنت أيام مبادرِة مثا

مآثرِه املتينة، وكانَ ِممن يقِْلي لقاَء البارح، ويقِضي بين املُقيم والنازح، فبينما أنا عنده يف يوم مسهوهِب 
س بل ِسرارسخ ميحائِب، إذ أقبلَ شلَولِب السغِرفْلَ ثوبِه الذَّائب، م انزعاجه، نافض ِهف ِغرارراِجه، م

العمِر، قابض ِغاللةَ غالم كالقمِر، فلما مثال لدى القاضي، ونثال وفاض التغاضي، شهر الشيخ لساناً 
رح ِلدانُ أيد اُهللا سطَا سيِفك العمري، وشيد ربع ِعز عدِلك العمري، وال ب: كاِلمخصِل املاضي، وقالَ

إنصاِفك مثقّف األنابيب، وعنانُ انتصاِفك مفوق الشآبيِب، أنِهي إىل وِلي إفضاِلك، وجلي إجالِلك، أنين 
 يف ِشبابه ودب بش فحني ،ى استقامحت ذْ قامم هالكالم، وثقفت هتلَّموع ،المالع املاهر ،هذا الغالم تلدو

ابه جعلَ يحِصبين بشنيع منازعته، ويضربين بقطيع مقاطعتِه، ويتحفين بامتنانِه، ويقِْصفُين بأهوية هلَب ِهب
هوانه، ويخذفُين حبصى حصانِه، ويحِذفُين بعصا ِعصيانِه، وينِشقُين رياح عقاِره، ويرشقُين بقُذَِذ نقاره، ومل 

ن رثَم شفق بدره، وظهر سقرفتِه واشتلَ، وكَملَ أزل مذ أتعم رفواشتغل، وفاح ع للِحكم رِه، وراحد
شاربه وبقَلَ، ودرأَ درنَ درايته ونقلَ، وصبا ركام ِذهنِه وصب، واستيقظَ ِمن سنة وهنه وهب، وعدنَ 

ذا اقمطَر، وأقترض إذا بدار األدب وألب، وامتأل ِصدار صدرِه بالدرر واتألب، أِخيط إذا طَر، وألني إ
اضطر، وأنقبض إذا اسبطر، وهو ال يهِبطُ عن ساحج عجاجِه، وال يعِدلُ عن الحب لَجاجه، ولَم يكِْفِه 
كُفْر فَيض إفضايل، وطول مد طُلْيِة الطَّمع إىل نضايل، حتى عاد يطِفئُ وميضي، ويرفئُ سفينةَ السرِق إىل 

د تطرق هواه، وتدفَّق شره وشذَاه، إىل أنْ أفسد علي بشاطئ هذا العبور، ِشعراً يشاِبك شناِتر قَريضي، وقَ
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الشعرى العبوِر، فرفع منه ألفاظاً يسريةً فأف هلا سرية، ووضع ِعوضها حقريةً، فتف هلا جريرةً، ومل يزلْ يا 
 حظِّي املوؤد، مع أمه الولود، نسبةَ الوالِد إىل املولوِد، من طاعة هذا ذا اجلُوِد، وفاطر الفَلَك املوجوِد، نسبةُ

إني ألخالُه صادقاً فيما تعيِه، صابراً على ما يدعيِه، فاتِق : فأقبلَ القاضي على فَتاه، وقالَ له: املولوِد، قالَ
أقِسم ِبمن أيدك بالعالٍء، ورفَعها بعدد : لغالماَهللا يف مناقشتِه، واصرب على شدة ِشرِة معاشرته، فقالَ له ا

 ين ما أطفأتكام، أنِحكَم احلكّام، يف شامخ أحكام ِحكَِمك كالر حروف االستعالء، وجعلَ حبار
وميضه، وال احتقرت حِضيضه، وال رفضت فريضه، وال انتحلت قَِريضه وها هو مدع أِّنين ادعيت 

ت أبنية شعره ووصيده وليس احلال كما ادعاه وضمه وعاء مسعك ووعاه، وإنماَ مسح قصيده، وهدم
خاطري قبله، بشعر لو رآه األخطل قبله، ومل أكن رفعت قَبلُ قناعها، وال تدبرت اختراعها، فإنْ أحببت 

يتضح لك اختالف كَلم الكلمتني، فقالَ شيم شرر لددنا، وتبلُّج صبح حق أَحِدنا، فمرنا بإيراِد الدرتِني، ل
تاهللا لقد وضعت حماسن ِسراِطك وأنصفت برفع نصيف أشراِطك، وهرفت مبدِحك على : لَه القاضي

نشاِطك، وأرهفْت هلياج دم ذمِه شباةَ ِمشراِطك فإن ِشئْت أن تجلِّي فجلِّ، وإن رمت أن تصلِّي فصلِّ، 
م أما عِلمت أنَّ الربكة يف األكابِر، وال سيما املأخوذَةَ عن الكابِر بعد الكابِر، فقال احلَكم فقالَ الغال

أتلُ شعرك لَديِه، وقَد خصك خبالص التقدم عليِه، فقالَ، وقد سعر لرتاله هليبا، وجرد لكفاحه : للشيخ
    : الطويل: لساناً مهيباً

 ايبشي قِه فوجر الح حبويص  اًريباِء قجنَّي روض الرتَى أممت

 ايبصام نقموى الٍف يهنَح اأخ  ينثد اإلراِن وأنن شم صلُوأخْ

 ايبسام عألني اواٍل فن يمسل  ديتاء، وأجرجي النإذا أج فويل

 ايبضوع قطقاق النألع لُّأظ  ادٍةعوِن سجوراً بصندتُ مع فإن

    وإن صلَّيتُ في السبِت مدةًوأضحيتُ دهراً للتراِب نسيبا وإنِّي

 ايبليح صسمد العدي بسج يرى  وأمسيتُ عن وصِل الخَليِل مقيداً

  ديتيا وأغوفَ أحاً سقح ملَألع
اِب سحلرض ليوم ع ىإل

 اذيبج

 ياباِب حبشو اللْذٍَل حا جأب  ىلِبِب الي الجن ففَد العب حبوأص

 اريباِت قَممن ريح الم عشَّتق  ابةًحان إال سسِب اإلنسحت فال
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أخرج يد برهاِنك، ِمن جيِب : فلما حتير احلَكَم بإنشادها، وتعجب مبشيد شيِد إرشاِدها، قالَ للغالم
عاد عود حرمتِه حليبا، غَمائم تاِنك، وتوق مواقع بهتاِنك، قبلَ شرب شراب امتهانك، فأنشد عندما أ

  : الطويل: ومأل حضرةَ احلَكَم حنيباً رحيباً

 ايببصبر ظلَّ في قش وأرسو  اًأرتعي روض النّجاِء قريب متى

ريفي شَ وأفكراُإلراِن وأزد نصيب أبا  د المى المرضنٍَف ياح 

 ايبسلْت فيه عِنزاٍل ظَ سليم  ىإذا أجنى الرجاء وأنثن فسحقاً

  ِمن الحرص أمسى بالعنَاِء قضيبا  ابٍةِبتُّ منصوراً بجوِن سح فإن

 ايبسدهراً ال تضم ن ألنشأتُ  داًامأنَّني صلَّيتُ للسبِت ع ولو

 ايبصعر ظن المسيح صل أخا  بالعضب الخَليل مقوماً سأضرب

 اذيباة جخصيباً للعف ليمسي  اًإذا أحيي من الجوِد جانب وأحيا

 ايبألصحاب السؤال حب مقيماً  م أزْلحب هذا الفن تاِهللا ل فمن

 اريبي قار فيبيتَ الع لئال  اًفأخفض اإلنسان إال تعفّ ولم

    

ا ألبيات أبيك، وال إنه: فحني فَرغَ من استجالِء عجائبه، وأفرغَ غَيثَ ِغمام غرائبه قالَ له القاضي: قال
من سليٍل، فقال الغالم لِْق سوى قيٍل قليل فسالال لكومل ت ،هذا : أحابيك لنا قصد أتاح نمب أقسم

الطريِق، وأباح للمتمتع صيام أيام التشريق، إنها لفريدةُ نصاحي، ووليدةُ اجتراحي ونفيسةُ عفاِصي، 
 أبين -  أعزك اهللا - ما متغاير، وغبار شدِة مباينتهما متطاير، وأنا وفريسة اقتناصي، غري أن معىن ألفاظه

حقيقةَ احلاِل، وأعين عدم االنتحاِل، مث إنه مضى يف شرح القصيدتِني، مِضي الفَرقَدين، فحني فتح 
شرح لديك ِشعره، فهل ها هو قد بسطَ إليك عشره، و: أبوابهما، وأوضح أسبابهما، قال القاضي للشيخ

هام، فقالَ لهس ناجِر احتجاِجك يِسهام، أم ختلف بشهر ذَالِذلَ -اعلم : بقي بوفاِضك لَ اهللا ِبكطَو 
 أنين جئته حني تمم إحكامها، ومنَّر طخارير - الذيوِل القصار، وقلَّد عنق اقتدارك بتقصار االنتصار 

تعساً لك من سروٍق، وراكب عجلزة : كرت عليِه، ما أفضِت القضيةُ إليِه، وقلت لَهالشكالة وركامها فأن
 بأشعاري، وترزأ بقواضب -  ويلك -عقوق، وتباً لك من ذي لَفْظ رخيم، وصاحِب خيم وخيم، أزأ 

صاِل خح هِذي اِخلصال، واتل لك حال قُبصح قَد هإن الِقحِة حالئلَ ابتكاري، ثُم عِة هذا الوصال، مصانم
ما توخيت من جودِة هذا االرتفاِق، صياغةُ الصناعِة باالتفاق، فكنت كمشتاٍر قَصد الصاب، أو عابٍث 

 ،هِل الذي ارتكبوقدحت يف حدب قرا اجله ،هاقتضب هما زعم أن لَه تحري شمث إن ،راً فأصابجح قذف
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يا للعجِب أتسبقُين لشرح ما به دلَّهت، : ه، وطفق يتقن ما له أبحته، قالَ يلفحني حذق ما شرحت
وتناِضلُين بالكنائِن اليت ا تنبهت، فيا خيبة من يرجو روح أرواحك، والرجوع إىل مراحك، والطريورة 

تحاله عليك، فنظر جبناحك، وقد جرح خبناجر اطراحك، وها أنا قد أحضرته إليك، وعرضت عروض ان
إنْ كنت تِحب : ما الذي تجيب، وقد احتدم بني حربكُما الوجيب، فقال له: القاضي إىل الغالم وقال له

بأنْ يحصِحص لك احلق ويبني، ويلني لَديك الظامل ويستكني، فَمره بأنْ نتساجلَ بالقَريض، أو بإغريض 
قد سِمعت نظمكما، ووعيت وعظَكما، ولِكن تساجال بنثٍر يشاكلُ : مالنثِر األريض، فقالَ له احلك

املنثور، ويشاِكه اللؤلؤ املنثور، مشااً هلذي الصناعة، مماثالً هلا يف عبارة الرباعة، فلما سِمعا كالمه، وعِلما 
الن ذَ الشيخحش با وتناهزا، وتصلّبا وتبارزا، ثُملبت ،هِة املُنافرِة وقالَما راملْبقَالَ، وجالَ يف حصالَ الص :

طُوبى ملن اصطبح يف : وجماورةُ النجِف مكاسب النجاِء، قالَ: مجانبة اجلَنِف جنائب النجاء، فقالَ الغالم
نعم ولكن ال يضر : بئس الضرر بالبدن احلر، فقالَ: طُوىب ولو سبح يف مساِء السماِء، قال: السماِء، فقال

خاب من : وأحق األشياِء بضرِب الكرامِة احلُر، قال: أوىل الناس بالكرامة احلر، فقال: الفَرس احلَر، قال
: السعيد مِن اعترب زال اهلالل، فقال: وطاب من هجم، أخالفَه والطَ، قالَ: هجم عفافَه والطَ، فقال

ربح من : وال تعاجل باللّبِن اللَِّبن، قَالَ: ال تؤسد ذا اللَّبِن اللَِّبن، فقال: ر هالل اِهلالِل، وقالَواجلليد من ساو
وأتعب ِمن : تِعب من جود ألفاً وباَء، فقال: وخِسر من طلقه األطيبان وطاء، قالَ: تعلَّم خاًء وطاًء، فقال

احلظي من كذَّب املسيح، : وِقوام القيام بالغراب، قالَ: يام البكَِر للغراِب، فقالَاعت: زود ألفاً وباَء، قالَ
وأبلغُ أريبنا الفَصيح : أسوغُ مشروبنا الفَصيح، فقال: والويف من صدق املسيح املسيح، قال: فقال

لقد صح عندي : حيق ما أبدعاه، قالَ هلمافلما استدلّ القاضي مبا استدعاه، وعلَّ ر: الفصيح، قالَ الراوي
محالُ حكايِتكما، وإبطالُ حماكمِتكما، فكلُّ منكما شر من صاحبه، جار ذيلَ ختِره على مساحبه، لكن 

ذْ واللُجِني، م هلما قبضةَ من قبض هد الكرام اِحلبالةَ، مثَّ إنيلص اإليالة، ويستحسن ِسنحي نما أنا ِممهدج
    تغمرا ذي اإلراقة، وتقنعا : حموجِني، وبتاج الفصاحة متوجين، وقالَ

ِذه املُراقِة، واقصدا دوركُما، واشرحا صدوركما، فعلَى اخلُبِز كانت املقاتلةُ، وعندي يوجد اجلَبر ال 
ك لشكاية، وال لطَلب صلٍَة وال نكايِة، وملْ يزل تاهللا ما قَصدت مجلس: املُقابلة، فتبسم الشيخ وقالَ له

الصالح بيننا منظوماً، واالصطالح عندنا مسجوماً، وما فتئت أهذِّب قلبه املتعب، وأَجنب لُبه عن مطامع 
ماِن، فَرةَ الزدلنا معان ذُمئماِن، ِلتمعاملِة الر عم ما جئناكوإن بعحلُرقهما أش قوحتر ،ورقَّق هلُما احلَكَم ق

فلما زهد يف : وحرق، مثَّ انصرفا بعد ذلك االختراع، مشكوريِن بإجادة االفتراع قال القاسم بن جريال
فإذا به املصري ،هت انتباهقفت جتاهه، وشكريلم، ويلْم يف العالغ موع لَم، وعاميالش ذو التقاِط ذلك 

جيبِة، فقلت لَهما تساجلتما، فلم : الغرائِب الغريبِة، والعجائب الع سنيلح ما تناضلمتا، وأُحييا ما أُم
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يا بن جريال، دعين من : حرصت راس ِحرصك وهشمت، وغفْت غفَّةَ عفَّة احلَكَم واحتشمت، فقال يل
 قْتت املُرتاب، فَقَد العتاِب، ولوِمك رلد بأعج رتاِب، قالَ فجعلتالب لرشق ذلك رقْتإىل املَتاِب، وب

 جواِب، بعدسأِة التجاِب، وقبض منالباِب، بعد االعتجاب، باحتقاِر الت الكذي االنصباِب، ورد ذلك
  .حسِن اجلواب

  المقامةُ الرابعةُ والثالثون الحمويةُ

    

مشلين حني عصيت االشتباه وأطعت االنتباه، وباينت مياه ماه، أحويةُ : حدث القاسم بن جرياٍل، قالَ
 رحاألياطِل، أَس فْع الناِطِل، وخمالطِة القساطِل، ومصادمِة قُبالباطل، ود عد بعد فجعلت ،اهمحاضِر ح

ود مبجمل الصحاح، وأستر تكملة يف ِنعم دائمٍة، وِهمع داميٍة، وسوح سامية، وسروح سائمة فلم أزلْ أج
الصلة فراراً من اإليضاح وأمسح ألرباب األصول جبمل اية احملصول وأورد لطالب املصاحل، وأسود 
باصطحاب اجلليس الصاحل، إىل أن ذهب جليين حليين، ونضب ماء عينيت لعيين، وملَّا ساءين مسامرة 

 وربضت وِة هالِة هواين، وقبضت توقيع الِعزلة من االخنفاض، وطير غربانَ فوري بزاةُ االبيضاض،
رواجِب حواجِب الغواين، وألقِت العذارى معاذير بغِضها املُضاِجِر، وجادت اجلآذر جر هجرت بِه 

ر، أجريت در ِهجانُ اهلواجِر، وغطَّين عني الطُّلى باملَعاجر، وفتحن أبواب الِقلَى بعد سد الكُوى باحملاج
دمعي املَصون، وبكيت بكاَء احلمائم على الغصوِن، وكنت قبلَ انسداِد باٍب اقتداري، واحتداِد ناِب 

الضرر الدام داِر ِمقداري، مشعوفاً جباريِة شريتها أيام االقتداِر، وجعلتها عدةً لكسِر عساكر األقداِر، 
عتقاِد، وصيرت أَهجرياي لوصِلها هجر الرقاِد، فحني قضب قاضب الِغيِر واعتقدت دين حبها عين اال

 ِجدار تقَضطاعيت، ون ِخيام تضاشتداِد الشباِب، قو ِر إناباالكتساِب، وكفر كافور الِكب أسباب
رحي، أنشد للشيب والفَلَس مطاوعيت، فأمسيت بعد مس سم إحلاحها الوِحي، وحس سح أعراِضها املَض

الردي، بييت ابن احلارث الكندي، وبينا أنا يف ظلِّ النواعري، أتلقى زفريها تلقِّي الِعِري، أضاِهي بأنيين أنينها، 
وأحاكي حبنيين حنينها ألفيت أبا نصٍر املصري مع ِمراحه الزخار، وحلِْو حديث ِمسحلِه السحار يهتز هزة 

ان، منطلق االعتنان، وقد أبدى نواجذَ أفراحه، وأردى قبائل أتراِحه، فأقبلت إليه إقبالَ من سجر، األفن
يا : وأمهلت ما كانَ بيننا شجر، وجعلْت أبلّ بوصاِله النجر، وأستلم ميينه استالم احلَجيج احلَجر، فقال يل

لك أعباَء املُحوِل، وحجريال ما الذي مح ابنلَه على التحاِف هذه القُحوِل، فقلت طالئع : ملك طلوع
 هناِسي، ولّما أبثَثْتِل إنساِن التمس وبِة الكاعِب، مث انطلقت إىل أناسي، بعدعراملعاطِب، وأفولُ وصال الس

 قَص قَصص حايل مع الرداح، وقامسته مايل مقامسةَ أيب الدحداح، أعرض عن الضخام والرشاق، وأَخذَ يف
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مصارع العشاق، ليسلَي حبةَ قليب املتبول، وجيلي بإخراجي من حباِل تلك احلبول، ومل يزلْ يعدين بفناَء 
الليائل، ويسِعدين حبديِث عشاق األوائِل، ومع ذلك فمسمعي شديد الرتاج، ومدمعي زاخر االنثجاج، 

 وانزعاجي، وضرب طبلُ رحيل النوم، وانسكب وبلُ وبيِل اللَّوم، فلما يئس من عالجي وأعضلَ داُء الدلَه
  .الكامل: قالَ يل، وقد اسحنكَك الغسق وعسا، وصلب جفن طوِل اانبة وجسا

 اسلمن تعلَّل بالوصاِل وأب يا  اسلَما باُل قلبك في الغَوايِة غ

ما استطعتَ فإنَّ رفه كامفؤاد  قَسالذ قَلب حكي الغزالةَ قَداي ي 

 ىيرقُّ فؤاده القاسي عس فعسى  واصبر ونَفس من هموِمك ما نرى

 اسيبيتُ من الدراهم مفِْل رجٌل  دهصغ قتطمعن فليس يبل ال

عدته فشفعت زفرايت بالنحيِب، حتى ضاقت بأرجاَء اجلو الرحيِب، مث إني است: قال القاسم بن جرياٍل
  .الكامل: فآلَ، واستزدته فقالَ

 الصدوِد وإن تدانى طلمسا طول  هيٍب دأببالدنو إلى ح كيف

  قبَل الِمالح وفي المالحِة عرسا  زٍةن ِعملك الجماَل بصارم م

 اليُل الِقلى قد عسعس وبشَعِره  عالفبوجهه صبح الصباحة ط

 القُدود وطاعن القلب األسى قَد  هنفْ جنوحسامه م وبفدِه

 الظالم وتابع الصبح المسا سجد  هاِلدام وخركع الم ولريقه

 عال ورداً وجالس نَرجسا ِمسك  دهرةَ خَمأن حوك هفكأنَّ

    

  الطرفَ الكحيَل إذا الحواجب قوسا  فَوام وأرهقالذي هز ال جلَّ

 االمساء أخا المساءِة إذ عس فاق  ورِهنُلصباح لما الصباح با فاقَ

حاِب اجلَفِن الدامع، وقلت لَهل سييف س املدامع، وأرسب ميسو أسكب فجعلت : لْوِة عروِسكأحتفتين جب
و ختميسا، وإنْ عاد همتقرِن ما قدسيسا فأقِرن بفيس نمين بالن تسيسا، وسلبدي باخلَميس مخيسا رج

  .الكامل: فقالَ

 اؤوسآبِة أكمن تجزع بالك يا

  سلِّ الفؤاد مع التّباعٍد باألسى

  يا من تحمل في الصبابة أبؤسا
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 اسلاِل وأبمن تعلَّل بالوص يا  ما باُل قلِبك في الغَوايِة غلسا

ضوسلِّ فَو للقضاء كامأمور   

لّماوانِصبتَب المعالي سإلى ر     

    ودع الرجاء فما يفيدك مغْنَما

 اسقَلب الذي يحكي الغزالةَ قد ق  رفه فؤادك ما استطعتَ فإنَما

    متًع جفونك إن قَدرتَ على الكَرى

    يا غاغال سلب الفؤاد وما درى

    ال تعتبن على الزماِن وما جرى

 ىسفعسى يِرقُّ فؤاده القاسي ع  ِمن هموِمك ما نرىواصبر ونفس 

   دهي خَآقمباكياً تسقي ال يا

دهِرفقاً بقلبك كي يفيقَ وص    

هدوص بيباً يشكو الحيا هائم    

هيبلغُ قَصد ف رجٌل  ال تطمعن فليسالدراهم م اسليبيتُ ِمن 

لوجِل جتولُ، وليوثُ لَوثِه الراحِة حتولُ، حتى كدت أكِسر حبر ماَء الصراخ، فَلَم تزل جيوش ا:. قالَ
 ِمن وحتقق أنَّ اإلخالص ،نشب شص الشجن واعتاص قاخ، وما رأى أنْ قَدجلّد النالت مِر جسورةَ حب

ب ،نوظَع نعادل الظَّعو ،لَنسره والع ن وال مناص، سترسن، ِحبالِة احلَزالر هوأَجررت ،نسأنْ متىن يل الو دع
  .وشكرت إحسانه احلسن البسن

  المقامةُ الخامسةُ والثالثون السروجية

    

سكنت سروج أحيانَ ممازجِة الرحاِب، وجمالسِة األجناب، ومجانبِة : أخرب القاسم بن جريال، قالَ
باشرتها مباشرةَ البشِري، وعاشرَا معاشرةَ العشِري املَستشِري، وكنت اِملنجاب، ومشاهدة الشادِن املُجاب، ف

يومئٍذ لَِهجاً حبب املُدلَِجيات، مبتهجاً بامتطاء األعوجياِت، أشتريها وال أماكس، وأبالغ يف أمثاِنها وأنافس، 
ببالس جنا مصحوبنيباِق، على متوِن الِعتاِق، فخرق، فتواصينا ذات يوم للسسِق، على عدد حروِف الن

 ا املسابقةَ بنيمنِر اِحلِني، ورِقص وملّا قُمنا بعد ،قبملَن س ا السبقوشرطن ،بقالش شارف نفنِشطْنا نشاطَ م
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 هرقوبع لكاللِه، وخيِضب أرساغه ِب ضعيٍف، يسحبصحيٍف، جانح من الوراحِني، أقبلَ ذو سابح نالس
هزالِه، يبني عاتق ِشمالِه، من تحِت عنِق أمسالِه، ويلوح بياض ثغامِتِه، من بين أدواِر عمامتِه، من صكِك 

فحني وصلَ إلينا، وبزغَ قمر قُربِه علينا، قالَ أسعد اُهللا الِعصابةَ السروجيةَ، وجدد أيام إنعامها اليلنجوِجيةَ، 
يا ذ: فقُلْنا له تيياجلماعِة، يف نوع من اخلَالعِة، ح بعض معه ثيِق، مث شرعا اللساِن الطليِق، واللِّثام الو
على هذِه الفارِة، فقال له: وقالَ له يا ذا الشارِة، يف أنْ تسابق لْ لكبا، : هبا لدالد مبا لو سابق ى أسابقأن

اق الصبا لصبا، أو أِمر مبصادمِة الربا لربا، لكن أسابق على أو أزدفر زبالَ الكَبا لكبا، شازباً لو انتِدب لسب
 نفَا، فَمأصحاب الصفا لص كدر القَفا لقفا، أو جاور بابهوِة صاِفن ِصفاع، لو خامر عبوِة يفاع، بصر

ر فَلَِك فُكاهِتِه، وتعلَّق بنانُ فلّما تألق قم: شاَء فليربز الِبس المٍة، ومن شاء فلينصِرف عني ال بسالمٍة، قالَ
مداعبتنا بأَهداِب مفاكهته، قلنا تاهللا لنرجين السباق، ولنرخين هلذا الشيخ الشباق، فإنَّ ساعات الدعابة 

 وابح، وإنْ كان يف خالعتِه عنيدوا عن السفتجر ،دةٌ ال تفوتأوقات املسابقة متجد وطيب ،بعده متوت
ح، فرتلَ كلٌّ عن صاهلِه، وجذب جبالبيِب كاهلِه، رغبةً يف عذوبِة تأِهلِه، وودوِد حالوِة مناهلِه، الراب

 قبيِه، فاَعتلَقعلى ع على منكبيِه، مث نكص ِة لديِه، ألقَى رداءهما جند من املَسر ِلمعاين ميلنا إليه، وع فحني
قسماً مبن سخر اإلعصار، وخفف بأيد أيدي نصرِه : قلنا لهكل بعنانه، ومنعناه عن استيفاِء ميدانه، و

اآلصار، ال نفارقُك ولو لغايِة عاِمنا، أو ترتع يف رياض طعامنا، فلما ِمسع كالمنا، وِمحد إملامنا، قال إلينا 
ستخراج نخبِه عليِه، واَنضوى، بعد أنْ نوى ذلك اهلوى وهوى، فجعلَ كلّ ِمنا يجذبه إليِه، ويتوكأ ال

فحني شاهد قشوفَنا لكَشِف أهلِّة هاالتِه، وتأففنا لقلِّة قلِّة مباالتِه، وتأثفنا حولَ ملة ملة عزى لَعبِه والتِه، 
إنْ ِشئْتم قعدت بالقرعة، وإن أحببتم ربضت بازاِء هذا القَرعِة، وأَومأ إيلَّ، وضِحك ضِحك املفتِضح : قال
ي، : ، وقالَعليبأمخص إىل أن فحصت املفاخِر، فَقُهقَت ِل احلُرد األجِب هذا املوىل الفاخِر، السيجبن أأقعد

ما الذي قالَ، أهلمه اُهللا : أتدرونَ إذْ لطَّف املقالَ ماذا قالَ، فقالوا: وسقطَت مهابةُ تقمصي، وقلت هلم
قالَ، ومحالن هلقَلِْب قلِب الِقيلَ والقالَ، وقلّد هِة إزاراً، وجعلَ عنفقتساملَنح ِمن هسالثقال، وألب السحاب لَه

قالَ اقعد إىل جنِب هذا العبِد الفاجِر، التيس الكلِب احليِة املفاجِر، فلصقوا به : أخي موسى مزاراً، فقلت
اق، مث التفت إليِه من عن مييين، ومن يف لصوق العنونِة باللِّصاِق، وصافحوا بني يِد وجهِه وأنامِل البص

ليين، وقالَ لهلْبِة املُلَح يح :فقالَ لَه ،خيسحكَةُ الوالض القَِذر ،يخيِمن أي األمكنِة الش : قُصرٍة تقْعب أنا ِمن
جها شعر رأِسك، حبد حسم موسى ِبها غانيات نتِف ِسباِلك، على إيقاع كَفِّي وقَذَاِلك، ويحلق ِحني حت

فما أنت عداك الِعي، أيها اللَّوذَِرعي، فقال طبيب يضارع بقراطَ، ومن وطئ : مداِسك، فقالَ لَه الذي يليِه
 ويقطع ،ما مينع سالسةَ مسعاك ك، أسِقكِعالج ك، وتعذَّربقدم قُدرتِه هذا الِبساطَ، فمىت احنرف ِمزاج

جداولَ ِمع وال رعاك كرب كفال حرس ،اك    
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تخرج طعامك غري : ما تقولُ وقيت مصارع اِحلذَاِء، يف الرياضِة بعيد الغذاِء، فقال: فقال له الذي يليِه
نضيج، وتوقع رقاب مراِبضك يف صفْع من السدِد مريج، وتفتِقر يف قهر هذِه األعالِل، إىل شرِب شراِب 

وقالَأصوِل الن إليِهم طَفع هلِه اخلَصيِف، وسألَ الفاجرةَ إلقاَء : عاِل، مث أنعلن قفَاه ضتاِهللا إنكم لكمن عر
النصيِف، واستبزلَ قَذَر كَنيفه الرصيف أيام شبا ِشدة املَصيِف، فأف لكم من أسافلٍة، وشموس يف عِني 

رياٍل فعجبوا ِلعوج مطاه، وعدم ِعوج ما تعاطاه، وأحبوا كَشِف حمأِة احلماقة آفلة، قال القاسم بن ج
 عند هرافتِه، فألفيتاختباِر خ ِحرصاً على ِعرفَتِه، بعد هفكشفت ،قاطعتِهم واقتنعمبقَِة م ِضيور ،ِلثامِه فامتنع

: قِة، والشجون الشائقِة، فقلت لهكَشفِه، ونهِل شمول شهدِه ورشفِه، أبا نصر املصري ذا الفنوِن الفائ

إالم تجنع للّهي، وزأ بذوي النهي، وتسخر بالبدور والسهى، وتجمع بني مجدل اادلة والرهى، مث إني 
يا بن جرياٍل خلِّين من : أثنيت على شيٍء من صفاتِه، وأخذت يف وصِف صحف منصفاِتِه، فقالَ يل

كتساِب سبقك، فنهض كل ألمرِه، وجمع بني ناِب املطاوعِة وعمرِه، وملَّا امتطينا ملَقك، واض ال
السوابق، لنسرب الِفسكلَ والسابق، جلَّى صاحب ململَم محبوٍك، كعموِد إناٍب مسبوك، خاِلٍص قَروٍن 

لثواقب يف اَنقضاِضها، صلِْب وقروٍن، وخصل كاخلَصِل غري قروٍن، يضارع الزعزع يف اعتراِضها، وا
احلوافر، سليل زاد املُسافر ال يعبأ بوحولِه وال يكترثُ بعوِر النصِب وحولِه، يطيع فارسه، ويعِصي 

فوارسه، جيوع لشبعِه النسيب ويحِكي ِقصر غُرمولِه العسيب، فاَستحسن القوم حسن ِهمتِه وهامتِه، 
: فع شرع شكِْر شهامتِه، واقترحوا بأن يِصفَه كل بقصيدٍة، وارفِة الفصاحة جميدٍة، قالَوشرعوا يف ر

 أجبلت نفكنت ِمم ،املُجبل واملاتح قِّقحوت ،وبرزت املفاتح ،ن املُكدي واملائحوتبي ،فأجابِت القرائح
لما رأى أبو نصر حلوك عاهيت، وحفولَ آهيت، قال قَحته، وأكدت قرحيته ونضب عبابه، وانقصب لبابه، ف

منك . يا بن جريال ِلم تعجلُ لدى حمسك بعض خمسك، وختجلُ لكُسوِف مشِسك، وقد جربت: يل
الشجاعةُ بأمِسك، فإن ِشئْت سقيتك ِمن قاليل، إىل وقِت إقاليل، وأقرضتك من حبايل إىل حني إحبايل، 

لَه الكناياِت أعلى : فقلت اِت، افتقارالسني إىل ِفقرك ي ملفتقروإن ،وحاشاك ذاك إىل مرؤتك ،اُهللا حشاك
سأمجع بني لباِء لُبانتك وايع، وأسجع لك قصيدةً ختنس هلا أسود األساجيع، أذكر : إىل النياِت، فقالَ

رين امساً من الطري،، يشهد بفضِلها البليغُ لك فيها من مالحِة ِمدح تصطفيها ومن طمين ذَا املُطري، عش
له بذهبِه، قلت بطيِب إفصاِحها العنادلُ، فلّما مسعت ما نطق بِه، ومنطق بطرِهللا الذي : العادل، وت احلمد

نصرين، بعدما حصرين، ورمحين حني أفحمين، فجدين بإجناز وعِدك وأِجندين بصواعِق رعِدك، فأومأ إمياَء 
    : الكامل: بيسري، ذي الشرِف القعسِري واهتز لذلك اجلوهري، اهتزاز السمهري، وقالَال

 النعامةَ في العراِء تقدما ضاهى  امٍةعديِد نَال شع ومطهم
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 امفي هامٍة تحكى السنام تسن  هِم ِديككسماناه وأح حسنَتُ

وس مامتهتْ سمنَوس دوهسرارِه وتط  رِن سبسواد لَوهام 

 االصفوِف مكافحاً ومسوم بعد  رهقدجاجته وحير ص وجفَتْ

 امالمديح لحسنِه فتَعظ وحالَ  هرخُوأضاء صلصله وكُمَل ف

 اممسما عند السباِق وت لما  ورهاللُجين برأسِه عصف وحكَى

 بوتألأل الخَرجح المجاوزبا  هم لمالغُراِب وتم لدى ااستدار 

وحملَقَ واحلولك ميدالح امخُّأهُل الزماِن تف لقطاتِه  تْالحر 

 ابارِق حسنِه لما طم بوميض  الخُطّافُ أبصار الورى وتخطّفَ

 امِعبحدأته التليُل وأفْ وعال  اسةًِمن الصرد المتين نف وصفا

م  امةًمنه الناهضاِن ضخَ وامتازنْدالع اوالقر تحكى في القُنُوء 

هرومي في المضي ا  لو ظلَّ أعوجِه لم لكبممه ههبمىما ه 

فحني حتيرِت اجلماعة حبذاقته، وِمحدت طيب لذاذِة مذاقَتِه، قبلت قرا قدميِه، وأقبلت بتحِف : قال الراوي
تاِهللا ما : م إليِه، وجعلُوا يثنونَ على فَصاحِتِه، وينثنون إىل استحضار نضاِر راحتِه، فقلت هلماعتذاِره

خصكُم بصبابٍة مِن فُنونِه، وال بعشر عشِر العشِر من مكنونِه، فحذاِر ِمن أنْ تستخفّوا باخنفاض جناده، 
ِه، وجواده، فإنه صبور على جماعتِه، مشكور على وسحِق ِنجاده وجبادِه، وهزاِل جوادِه، وطُوِل جوِد

شجاعتِه، ولو اَمتطى ِطرفاً يرتضيِه، ويميل إىل مراضيه، لرأيتم العجب، واجلحفل اللِّجب، ولعلمتم أنَّ اَهللا 
الفرس ما ذكرت ى صاحبِة، ومكافحِة مالعِب األسنة، فلما وعلنودِة التمع هذِه اِملنة جب هى قد منحوسع ،ه

إني ألحب أنْ ابِصر ركوبه، وأشاهد كأس ركضِه وكُوبه، أفتأذَنُ يل بأن : يف مدارج ما تذكّرته، قالَ
له إليِه، قلت هج : أسلِّمفلّما استوى بثَج ،هله امتحان وأباح ،هِعنان ت الغزالةُ عليِه، فناولُهن سلَّمإنَّ وع
ئح ورطاتِه، وندمت على ما فرطت، ولِبست سربالَ السدم إذ تورطْت، مث إنَّ أبا قَطاتِه، وتذكّرت قبا

 ظِهرروبِه، ويلَلَ حلدينا ح رحوبِه، وينشرعلينا اَنثيالَ س وجعلَ يعِرض ،هيدانواَستقبلَ م ،هِلدان ضنصر قَب
 وِعراضِه، إىل أن اقتنص قلوب احلاضرين، ومأل للمأل ضوَء ظهريِة اَرتكاضِه، وطُالوة ِطوال ضرِب ضروبِه

إشرارةَ جريِه واجلرين، وبينما هو يتفنن يف استنانِه ويتبختر مبحاسِن ِسنانِه، ويتقلّب على سراتِه ساحباً 
خروِق سرابيلَ مسراته، إذ صرخ صرخةَ املُماِصع، فخرج بِه كالربِق القاصع، فلم نر سوى عجاجه، بني 

فجاِجِه، فلما رأى إباقه، واصطباحه يف اِحليِل واغتباقَه، بادر إىل شق مالءتِه، أسفاً على شرخ شباِب 
 يضع به ،ق ِقراع، حىت أقبلَ علينا رجلٌ، أشيبلْملع يقَطع كراع، أو خ رِض قَدممل ي اللتِه، ثُمضره وعح
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إنّ رجالً من البادية، على فرس وافِر اهلادية، : ع إلينا جزازةً، وقالَ لنامهر أشهب، متأبط عكّازةً، فدف
إذا مررت بأولئك : كالنخلِة املتهاديِة، مر يب عجالنَ، مترحناً من املَرح جذالنَ، فأعطانيها، وقال يل

عليهم، بعد أن تقبلَ لديهم القعوِد، مؤسسي أُس السيادِة والعقود، فانبِذ الورقة إليهم، وأحِسِن التحيةَ 
ففضضناها بعد أن : صاحب القاسم يقِْريكُم السالم، قال القاسم بن جريال: السالم، وتقول هلم

فضضناها، وقبلناها قبيلَ أن قلبناها، رجاء أن يكونَ قِد اَخنرط يف ِنصاح مزاحِه مع تقاصِر أمِد انتزاحِه، إذ 
  : الكامل: ر، فإذا فيها مسطوركُلٌّ بصارم مكْرِه مشطو

 احيلتي قد تخِرقَْ األفهام من  بسروج أسرجتُ الصباح سوابحا

 ابأدهم ال يرى اإلحجام تعدو  دتْعند الغَداِة وقد غَ عاشرتُهم

    

  وحكَى السحاب مع المدى إقداما  ِهسما السرحان أيطُل بطن سام

 صهوِة المزح المباح وحاما في  مثُهإذا انبسطوا وجاَل حدي حتى

تهباِق وع  يتكفّ الحادثاِت بكفّ قنصفي الس ااملّما تسامى 

 االمالم ِككفَِنلْتُم بال ِملْتُم  مهلَ منّى السالم وقُْل فأمنحهم

 اامميراني للِحمام ِح ِممن  هي زييٍد إنّأبدوا بجفاستن

ما رنا بتسجيلِه، وأمطرنا حجارةَ سجيلِه، حملين رب الفَرس إىل الوايل، يف قارِب مد دمعه فلّ: قال
 ترمي، وانسلخا على الغ ي ألٍف مع اإلنظاِر، فأحلتهسمضار، سوى خالن ِمن ال أمِلك املتوايل، وكنت

نت الظاهر واجلنني، وادرعت الِعلَلُ واألنني، منها انسالخ صرمي الصرمي، بعد أن أعريت البنني، وره
سنني يوسف يف السجِن، بضع وضارعت.  

  المقامةُ السادسةُ والثالثون السمنانية الطبيةُ

ألب يب إبانَ بدو اهلياج، وسعِة سالمِة اِملنهاج، واحتمال الزجاج، وشم : روى القاسم بن جريال، قالَ
الزجاج، خيولُ وخم ال خييم، يشيب لشرِب شرابه الرشأ الرخيم، مشفوعاً جبيوش دنف فادح، أفواِه 

وِزناد كَمٍد يف كَبد املكابدِة قادح، فلما أرسيت للسقَم الوبيِل، ونسيت فَوح نسيم السلسبيِل، ومجعت يف 
يض جعلت أنظر يف ِشدِة السدِر، وأفكر يف كَر كتائب بوس اجلَسِد املريض، بني ضر املَرض ومرارِة التمر

الكَدر، وأخمض وطَاب الِفكَر، إلماطِة سكْر ذلك السكَِر، عسى أن تظفر ميني ميمنيت، مبن يعيد ِعيد منيت، 
وأرباب اِجلدِة أو يبيض صحائف تِعليت، حالَ حلول عرام ِعلَّيت، بعد أنْ أقمت قرحييت مقام مسساِرها، 
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مكانَ ِتجارها، وطِفقت أطوف بطَرفَي املكلوم، وأعرض عليهم أمتعةَ العلوم، فألفيت إقبالَهم كاخلُشِب 
املسندِة، وإدبارهم كالصوارم املهندة، يفضلون على الِفصاح الفَصيح، وال يؤثرونَ على الصحاح، 

عت رجائي حبد قاضِب القُنوِط أخذت يف إصالح ما يب، الصحيح فحني شارفت مشاهدةَ احلَنوط، وجد
وقَطْع ِنصاح طوِل اضطرايب، فإنصرم كالظالم من صباحه، والسليط من مصباحه، فحمدت اَهللا تعاىل 

على ما غاض لدي، وأفاض من حياض التلطِف علي، مث إني شرعت بعد معاودِة القسام، ومفارقة ِفرق 
ف قَسام السنِب فَرنة مؤونيت، وعظَم ماعوِن معونيت، يف جأيام م طتقام، يف تثريب قرونيت، على ما فر

 ا وريف واالكتساب ،ها شريفرَء وتقومي اَألبداِن، لعلمي أنَّ علمِحفِْظ صحِة اإلنسان، وحيلِة الب
 ذحبته، ال تصِلحه ملْحته، ومن وريف، ولظني أنَّ من فسدت مِعدته، ال تنفعه عمدته، ومن استحكمت

    تنصرت جراحه ال يربئها إيضاحه، ومن 

 عظمه ال جيربه ِن انكسره إنشاؤه، ومِعشنال ي ،أحشاؤه حصولُه، ومن تأملتها مخِرجنشبت نصوله، ال ي
قْلُه، ومن بطَلَ مجاعه، ال يعملُه نظمه، ومن ظهر بثْره، ال يستره نثْره، ومن اضطرب عقلُه، ال يقنعه ن

فلما استقام قوام اجلسِد الناس، وبرز حبري النظَر من : إمجاعه، ومن تأكَّلَت أضراسه، ال يسعده قياسه، قالَ
رت هلِذه صومعِة احلواس، وحِسدت لنتاج ولَِد الرفاهة الربعي، ومراجعِة حالئل حالوِة النوم الطبيعي، باد

اِخلريِة، إىل استصحاب الذَّخريِة، واقتنعت باإلقناع، بعد كَشف الِقناع، واخترت اجلوامع واملختار، معمن 
اصطفامها واختار، علَّ أنْ أحظَى بطبيٍب معاجل، ولو بإنفاِق عدِد رمِل عاجل، ألجدد ما اخلولق من بدين 

لَّ جلتحصيِله ج داملهالك، وأحذو واختلَّ، وأبد وأقطع ،مِل ما اعظوظَم وقلَّ، فبينا أنا أطأ اهلالك
 وألتِمس ،أنْ أرافقَه سام وألٍة، فرجوتح بني حرمِشملٍَّة، ي راكب ألفيت ،املسالك وأختِرق ،السالك

كيف تصِبر : مفارقيت، فقالَ يلمرافقَه، فِملْت إليه، مسلِّماً عليِه، وعرضت له مبوافقيت، وشكوت إليه أملَ 
 فيِق، وعليكج هذا الصسواهقِة اجلَنوِب ذي اِملجانِّ، فعاِل عن نعلى م قِْدرت على مرافقِة اجلانِّ، أم كيف

ني فلما حتَسيت حاِزر إنذارِه، وختشيت شدةَ شرِر انتهارِه، أخذت أتردد ب: بمرافقِة الرفيِق الرفيق، قالَ
مصاحبِته واهلُجوع، وأمجع ِخالفاً لبقراطَ بني التعِب واجلوع، ومل أزلْ مع اِحلس احلريز واإلشراِف على 
 السمانَ، وكففت اِحلرمانَ، وأهزلت املُقَِل يف اِحلجاج، إىل أن قتلت بالِفجاج، ولوج تثلّم اإلفريز، أِلج

 وحني بزلْت دنَّ ودها الداين، ونزلت لقَطِف ثَمِر لُطفها االستنان وحققْت حبوذانَ املنامسِة سمنانَ،
 لَعتها، وملا خها، ال مائدةً أحضرها، وفائدةً أحصرِلفَةً استنتجها، ال خلْقَةً أِلجح أرتقب املتداين، أقبلت

لت أجتلَّل جواد جمالساِتها، أحتلل ِخالفةَ اخلَوِر ونبذْت، واطّرحت نشوةَ سكر السهر بعدما انتبذْت، جع
بطيِب طيِب مؤانساا، وأبيت ببيِت مبراا، وأدوف مِسك التمسك بأمراس مسراا، وأنظر إىل رواء 

 يف رزانتها، وأسبر سبق نبِل نبِلها وزانتها، فألفيتهم ممن ارتضعوا حبب احملامِد، وازدرعوا حباِت احملبِة
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: قلوِب األماجِد، وعرضوا عروض أعراضهم على املُشِري، وقبضوا بديواِن مشرق الشرِف مناشري التباشري

  : البسيط

 رفَخٍْر مدى األيام تُستَطَ آياِت  قوم لهم سورة في المجِد جامعةٌ

  مر الدهور وال في طَيها وطَر  إن لهم أبداً في نَسِخها أرب ما

    

فبينما أنا ذات ليلٍة مبجلس رضي، مع مجالس مرضي، ذي حضرٍة حاضرة، ومحاضرٍة ناضرٍة، إذا : قال
أراك غزير التقلْقُل عازماً على التنقُِّل، : التفت إيلَّ التفات العاتِب، ونظر حنوي نظر املعاتِب، وقال يل

سبلةٌ، أو سحابةٌ مشةٌ معبس ِكنانةً، وأشركين فيما كأنك شورِتكِخزانةً، ولِسهام م كخذْين لِسربلةٌ، فات
له فقلت ،ألدفع أهوالك ،وفيما هالَك ،إىل تطول، أو يتوقَّف : أصابك، ألدرأ أوصابك يب ما يفتقر ليس

إىل ِكتماٍن، ويضطر إىل معاونِة ِمع على ما حيتاج ٍل، وال انطويتما على إعانِة متطو فُكين أعرواٍن، ولكن
اعلم أنين ِممن زِهد يف الِغيِل، ورغب يف اإلرقاِل والتبغيل، : لَه غَربت، وجلر جالبيبه تغربت، مثَّ قلت له

طَ واعترمن غَم وجانب ،وبارز الكتائب ،الركائب وساير ،انقاد نم علألدِب م وانقاد ،النقاد وفارق ،
وواصلَ من قَنع واعتر، حىت وِصفت بنفاٍق اَألملعيِة وإنفاِق املَعمعيِة، وعِرفْت بني الرعيِة، ِذه اللوذعيِة، 
وكنت مع هذا الصيِت الصادِح، واملثابرِة على ِثني ثنايا املادح، كثري املواكِل، قليلَ التحفُِظ يف املآكِل، 

، وال أحذر من أذى حمِة هيضٍة، إىل أن صرت ذا جسٍد ِممراض، ممنو بنصال أبالغُ يف مناهبِة بيضٍة
أمراض ِعراض، يعجز جالينوس إخراجها، ويعسر على اسقليبيوس إنضاجها، أِعد فيها ملصائِب 

 األوصاب، صنوف العصائِب والِعصاِب فحني أحلولك يقَق اِلحيل وحالَ، واعجوجلَ وجلُ الَجلِل

وجالَ، جرعت ماَء لسان محل اجلُمل فما ردع، وبلعت بنادق بزور الرباعِة فما نقَع وسِرطْت حب أيارج 
 ،عجفاكهِة املفاكهِة فما ن شراب وشرِبت ،عالصناعِة فما رج سفوف ِسر وسِففْت ،األوارج فما اندفع

لِكفَِّة كُفوف أكفاين، أترك التغزلَ بدعٍد وليلى، وأهجر لندماِنه فعاهدت اَهللا أنه مىت كفاين، وكف ذه ا
منادمةَ أم ليلى، فكملَ إحسانه، وقَصر أعنةَ السقَم وأرسانه، وها أنا ساع إىل حتصيله وإيصاِل ضحى 

 مطلِبك، وفُزت بنتاج ما تاهللا لقد وردت إىل رىب أرِبك، وبردت عني طلِب: حمافظته بأصيلِه، فقالَ يل
أحبلت، وحزت حالوة فَتح تاج الغرض وما أجبلْت، وال ريب أنَّ ذا البلِد من يتيه على 

سقراطِه،ويستهلك ِقنطار بقُراطه، يف غوارِب قرياطه، وأنا عنده عني الوجيِه، وستظفر مبا تؤمله وترجتيه، 
 وتصافح ،وتراه همواظبتِه ويف غد تزور عرواشكر ض ،لديِه االخنضاع فاقن ،اره وذراهذُرى د كقدم

فشكرت وعده، وِمحدت برق أنعامه : واالرتضاع، واعلَم بأن ذلك اإليضاع ما ضاع، قال الراوي
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كرنا واالجتماع، حىت كدت أطريي سكْرمن س حيف حلل االستماع، وأمتاي حه، وِبت أترنبقوادم ورعد 
 عاالستبشار، بادر م ناحج االنتشار، وانتشر ميت شرض فضله واللَّباِن، وملا نوِق فَيشِق نشالِعقباِن، إىل ن

معددتِه، إىل إجناز ريح أعجاز ِعدتِه، وذهب يب إىل عطَنه، واقتادين بربقِة لُطْفه وشطَِنِه، وحني أوجلين 
بلج وفَلَج، ألفيته املصري ذا العارفِة، والفنوِن الوارفِة، فقبلت حجر مصاحبتِه، وولَج، وحاز حظِّي ذلك ال

وأقبلت على تقبيل راحتِه، فلما قمصين بصره، وبصر بانصبابه من أبصره، بش كمن بشر بأحبائِه، 
وأماطَ احتشامه، وسلَّ حسام املُلَح وشامه، وتقبلت منائح ِحبائه، وِحني جلَت ِصحابه، وخلَت ِرحابه 

خلِّ ذكر ما أنقد ولو : يا بن جريال أَأنسيت مسابقة األعوجيِة، بني أالِلك السروجيِة، فقلت له: قالَ يل
ا انقضى ولو قضى، فالكرميى وقد نضا، وعد عما مضوتسلَّ عم ،ولو هد دحديثَ ما ا عود ،قد نم 

عفا ولو عفا، واحلُالِحلُ من طفا ولو انطَفا، وملا وقف على جلية مرادي، وعرف طلوع أشعِة أرآدي، 
قسماً مبن من بالزالِل البارِد، ومن حبل احلَذَِر عن فؤاِد احلَِذِر الفارِد، لقد استوكفت النغب من : قال يل

تيت املعيشةَ من باا، وحيثُ ترجو أن تعومه ويذوق لسانُ إرادِتك طعومه، حباا، والزبد من عباا، وأ
    فألجعلنك جالينوس األواِن، وأربياسيوس دست هذا اإلواِن، ليحسدك كلُّ من يعيش، وينوشك كلَّما 

ر ِشنشنته ونبلَه، مث إني أخذت تعيش املعيش، قالَ القاسم بن جرياٍل، فحِمدته حمد مِن اعترف لَه، وشك
يف إبعاِد كؤوسي، وإتقان دروسي، وشكر ذلك الطّابع، والسهِر املتتابع، إىل أنْ ضارعته بذلك النشب، 

جلَّ من جعلَك يف : مضارعةَ هاِء التأنيِث ياَء النسِب، وحني تكوثر مجاجي، وجتوهر زجاجي، قال يل
، وألبسك مهابةً وتعظيماً، وعلَّمك ما مل تكن تعلم وكانَ فضلُ اِهللا عليك عظيماً، نظام احملافظِة نظيماً

 رهجبني تصب جبعد أنْ ش ،ودي فشحبع بِد يزيد، ترفقْتودعاين يزيد يوم بالز ،ين ذلك املزيدفعندما طم
خمالفِته واِحلجاب وجذَّذَ ِجلباب ،مث إين سألته فاستجاب ،ِة احلركِة إذ فسحوملّا قضى أرب جلْد ،

أِحكَّت، وفَصل ِفصالَ مواصلته بعدما امتكَّت، وحسم حبالَ حمالفته من حيثُ ركَّت ،ضت إىل أشطاِن 
اإلقامة فجذذتها وبسطت له أناملَ املسألِة ومددتها، وسألته بأن يزودين، بوصيٍة يتبلّج هلا سراطي، ويِعف 

  : الطويل: أِب اكتساا استراطي، فلما سِمع، ذلك املقالَ، اقترب مني وقالَعند أري س

 ىقاتَ يتأخو أِمِن كمن ب فليس  ىقترعاك اُهللا بالديِن وال عليك

  ألسراِرها والطب بالفَضح ما ارتقى  اًتفضح المرضى وقد ِبتَّ خاِزن وال

 ىقتِّطبك المختار ميٌل فت إلى  هن لَترفع اإللحاظَ في دار م وال

 اواثقاً فالرزقُ آٍت مدى البق وكُن  ائالًترج في الدنيا على الطِب ن وال

 اقلَّإلى كل جباِر جنى المجد طَ  ينثتمنع المسكين ظُلماً وتن وال
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 اقوبنطاسي يرى الفسقَ م أعفَّ  مةًفي شديِد البأس للناس رح وكن

 اققححبراً حكيماً م بإحكامه  نكتُعِط في الداٍء الدواء ولم ت وال

 اأبقراطُ إذ أضحى لذا الشأِو مشِْرق  ِهلثالذي وصيتُ أوصي بم فهذا

فلما وعيت من وصيِته ما وعيت، وأوعيت من درِر درايته ما أوعيت، بكيت لفراِقِه ما بكيت، : قال
وحكيتحمكماِته ما حكيت َمن ِحكم .  

  المقامةُ السابعةُ والثالثون البزاعية

    

أيقنت ِغب غلَب اجلهالِة، والرتوِل مبهمِه هذِه اهلالِة، ومناجاِة النحوِل، : حكَى القاسم بن جرياٍل، قالَ
ار الشرف أشرف مثار ومفاجأِة النوِب احلُوِل، ومشاركِة الشقاشق، ومشابكة األشر الراشق، أنَّ مث

 ِشعاٍر وعاٍر، فجعلت ِل أقبحراع الكسواِر، وادع ِل أفضحاجلَه نثاٍر، واستماع فف أطروالتقاط الطُر
أهيم هيمانَ املُراهِق، وأعوم عوم املُواهق، وأسهب يف اعتالِء الشاهق وأطِنب يف اجتالِء النخب الشواهِق، 

نا أنا أجوب جفبي نياب، بوأنا على أضالع الن يقور، ألفيتقوِر، بأخامص التالع فقور، وأمور خوالو بو
مزارع بزاعة والباب، ركباً يضع وضع اجلنائِب، بأزمِة النجائِب، ويخضع لوطِئه صم الصخِر الراسب، 

جد على ناِر طُوِر مطْلَبِه هدى، فحني بصروا بني السباسب، فسلّمت عليهم سالَم من ظَِفر بندى، أو و
حييت يا أخا الفَدافَِد، والسير املُخاِفِد، فَِمن أي املَشارِق : بأثقايل، وشكروا مواقع أرقايل، قالوا يل

: ك، فقلت لَهمطُلوعك، وبأي املَغارِب حتطُّ قُلوعك، وما الذَي تتوخى جبذِْب ِسفارك، مع مالزمِة أسفاِر

 ٍة أضعلْدح وإشراِعي، فإىل برونَ بلديت، وأما مالَ إسراعي، واعتقالُ رماح املَرجي ِقطُ ِلبديت فبابسا مأم
ا بلْدة هذِه الركوبِة، وأرضع كؤوس أكواِب التفقة املَسكوبِة، وها أنا ما بين سيِر وسهاد، ووطِء هواٍد 

 أنْ يظِفر إسآدي، مبن يظفِّرين بمرادي، أو يِثِمر رقاِدي، ألعِطف ِعطْف التعطِّف على ِنقاِدي، ووهاٍد، علّ
يا هلذَا العجاب، وضيعِة ضيعِة هذا اجلواِب، أتشكو ويك ِشدِة الصدى، وممارسة الردى، وأنت : فقالوا

    لفُراِت، ثُم بالقُرِب من ذَوي الشراِة، والبحر ا

يا هذا إنْ كنت : أومأ إىل بلْدٍة كثريِة االشتغاِل، قليلِة اِملغال، ضيقَِة الوجاِر، جزيلِة األحجاِر، وقالوا يل
 بالوقوِف عليها، ويلَ ليِت هامِة اهتمامك إليها، لتعود فعليك ،اومِة إرقالكدواثقاً من م ،صادقاً يف مقالك

 مزروعة، وسرر أسرة سرورك مرفوعة، فإنْ أنت سبرت أرى هذِه اخلَلّيِة املُشتارِة، وتدبرت ِسباخ فهِمك
فلما : صحف صحة هذِه اإلشارِة، حِمدت عاقبةَ إسراِعك، وفارقْت ضروب مضِض إيضاِعك، قالَ
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لتدبري، ورشفْت ِشهاد إرشادهم بالكأس سعيت ملَقاِلهم، وأثنيت على صفاِء قاِلهم، ونظَرت يف مرآِة ا
الكبِري، امتطيت الثّلوثَ وأرخيت الزمام املُثلوثَ، مث ِملْت إىل الترحاِل، ومواصلِة االرحتاِل، ميلَ الكليتني 

يب بناِر إىل الطِّحاِل، ومل أزلْ ما بني ِشق تبغيل، وشق ِغيِل بعد ِغيِل، وخوض ِبرغيل أمام ِبرغيِل، أذ
 ضبوالدايةَ، فواِهللا ما ن ناِجلنج ايةَ، وأضويتبد تنامها، إىل أنْ أتي قْدة ملَنالر ها، وأتركموم سنامالس

 راآلطالَ، وقص رممن ض ها ولوجتلَجاِب، أو واُء احلجزالِة حنالغ ذوائب بضاألرجاب، وال خ اضطراب
بعد ما طالَ، وبينا أنا أختير مبييت، وأعِطف لتحصيل علَِف العيرانِة لييت، ألفيت اِهلزبر ِسربالَ بوسِه 

إالم : اِلهربزي، أبا نصر اِملصري، فحياين حتيةَ املُلتاح، وألقَى إيلَّ ساعد مفتاح حرمِه املُمتاح، مثَّ قالَ يل
إىل أنْ : رِة النظراء ويصافح عنقُك ِنجادك وعنقك أجنادك فقلت لَهتعيش عيش األجراِء، وترغب عن مناظ

ينصلَ هذا اِخلضاب، وجيتِمع النينانُ والضباب، فانثىن يب إىل مثَواه، وثَنى جيد جد اجلَدد هيلمةُ هواه، مث 
ر وقَمر، لعلمي أن لَيثَ نومك قد همر، وغَيثَ قَد رفَضت ِلكاللك السمر، وإنْ غَلَب السه: قالَ يل

تهوميك قد امر، فَنم آِمناً ِمن نفاِق نفقتك، ونفوق ناقتك، فأنهما يف أماين، وبين ظَهراني أعبدي 
ه، واقتداح ِزنادِه، وغلماين، قال فأسلت لِسلمه سليلَي وأملْت خوف سلمِه تليلي، مث إنه أمر بإحضاِر زاِد

وشى شائِه، وإحلاق دلْو جودِه برشائه، وملّا نزعنا النزاع، وحلَّت سيولُ سلِمنا األجزاع، أحلَّين من ظله 
املَمدوِد، ورطِْب مفاكهتِه املَحشو بالدوِد، فيما أهلاين برصفه الناصع، عن ِطيب أوتار املَناصع، ثُم قالَ يل 

ةَ اهتمامك وأعجب ملالزمة زمم زمامك، وأنا راج بأن يزول رهبك، ويبوخ هلبك، فإىل إنمهمه هي ألكر
أما ذهاب ذهيب، ففي توقد هليب، وأما غاية مذهيب : أين مذهبك، وبأي املذاهب ذهب ذهبك، فقلت له

ة صوابك، وجريت إىل تاهللا لقد استريت ثروة ثوابك، وامتطيت صهو: فإىل حيثُ أتقن مذهيب، فقالَ يل
الغاية وما ونيت، وحويت أعنة املعاين وما وهيت، وحفرت بئار الغرض وما أكديت، وأصبت إذ نصبت 

هذِه الِكفةَ فاكتفيت، لتفخر بفنوِنك اِحلساِن، وجتمع بني القَباِء والطيلساِن، ومع هذا الرأي الرزيِن، 
 التزيني، فِمن أين تروم حتصيله، وتضم إىل حب هذي احملبِة قصيلَه، وتزم إىل ووجِه هذِه الوجهة احلَسِن

ِحق هذه احلركة فصيلَه، فذكرت لَه البلدةَ اليت نص الركب عليها، وأشار بالتوجِه إىل إليها، فالتفت إيل 
مث فَح فَحيح العربد، وزمجر زمجرةَ السلغد، وقال التفات من رمي ببهتان، أو كُلّف كف كَف تهتان، 

قَسماَّ مبن دبر أحكام الفُرقاِن، وقَدر التحام األذقان، لقد كنت أراك ذا عقٍل وارف، وفَضل : يل
يميلُ عن األتي ا من َّك أنم مستثري وفهٍم كثٍري بثري، أو ما بلَغزتضاعف، وحامللك م ويتعظَّم تعظّم ،

األيب، ويتبجح حبطِّ حقوِق اجلَحاجح، ويهرأ لقَنص نقْصِه بالفصيح الراجح، ويتثَبت لنحِت األصوِل 
العليِة، تشبثَ أقْطيقُوس باألعضاِء األصليِة، ومىت حلَلْت بحومِة هذا االماِر، ألفيتهم مع ِخبثَِة خاثر 

السماِر، سواسية كأسناِن احلماِر ما رم ذو براعٍة، والَ اَشتهر هلم أخو شجاعٍة، وال طفح هلم ِدخلِتهم و
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 نيخا ن مولْ يأذُن جواٍد، وس رذ مم يف جهاٍد، ملَه ِرقمسيلُ واٍد، وال ع    

اخلَبِري، وح نيم ع فأنا فارجع ،التواريخ بصحة ما قُلته ِطقنر اقترنَ بإبر تمِر، وتذاِر من نزوِل هذِه الِبي
  : الطويل: هذي الزنابِري، مث إنه سفّه ذلك املَقال، وأشار بأناملِه وقال

 ارموصاالً ِمن وصاِل المص أحب  مين األراقر بإن عيشَ الح أال

 وارم ِبيض الصاألعناِق مصافحة  هنام ووهوأهون ِمن هون الهم

بوِرها وأصعِر الكُروِب وحاألكلتُؤذي قُ محاورةٌ  ِمن كَو وباِرم 

 ارمكمتؤذي رجاَل ال مجاورة  ِمن ضرِب النُّحوِر وأسرها وأفظع

 مزراقين الم برداء اله يجر  الَذِّل رافي الِلذمِر باتَ ف فتُباً

  يرى الرزقَ فيها في شُدوِق األراقم  دٍةلبن يهوي المقَام بلم وسحقاً

 ارمبيع ضضليع لدى لَيٍث ضل  ٍرامظ ضذاك إال طالب ف فما

زاِحمهي صاً على عفَيهوي  هظِّلِّ فَِحر ى الضباِرمعبض صريعاً بين 

 مالِجتَحميِه صدور السباتَ  ولو  ٍدانعلمن أضحى حليفَ م فويٌل

الَ وويحح رف اللححح رهقَّقَ  رحامي المح وح رالح ماِجأن 

 مزاِحمبذّياك المحلِّ ال ويمسي  اًمزاحيتُ موويب لمفْضال يب

 ماحسوق فساق حسول أس إلى  اهةًفَاقُ سين يسلمسك وويس

 اِئممغَوقَ الالِعقبان ف تعاِنقُها  ذلَّةٌيِه ملت ع الهلمن وتعساً

 ائممعأهِل الِعي فَوقَ ال بأقدام  هالعلُّ نخير في ربٍع تَظَ فال

 اِئممتإلى التأخير خَير ال وباِدر  اقَةًدي فعتَرج من ِجن التّ فال

 ائماظِة نظكلِّ يقْظان الفَ إلى  اًملّ سيرسلفذٍّ صير ال فأفٍّ

 ائمهبيع الا رجفيه ينادمه  نٍَةاِر ِدمأزهروٍر بلمغ وتف

 ائمير هفي محلٍّ راجح غ تَِعشْ  راكنتَ ذا رأي فقوض مقُهقَ فإن

ثِّ جازماً وإنلَى الحم عزكنتَ ذا ع  فكُن ينتَ عمسبينَهم ما دمال الم 

 مالير ساً غأبتَ إالّ ساِدم لما  انَقَب والقُوأعلم لو أيدتَ بال

أفَكّلهم يفئونَ هلذا الضالل، ويتفيئون يحموم : فلما قَطع قَرنَ أبياتِه، وردع أضواَء أياِة آياتِه، قلت لَه: قال
فالك، وقدر رزقَك وفَالك، بلْ بها احلَالحلُ، ومن لفَضِله تقطَع ال ومن سخر األ: هِذي الظِّاللَ، فقالَ
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: املراحلُ، وا األفاضلُ والتناضلُ، ومن له املُناضلُ يناضلُ وا التناثلُ والناثلُ، ومن له األماثلُ ال تماثل

  .الكامل

إذا البدور تَكّ فهم تْالبدورور  إذا الد رورالد ترنَّقوهم ارور 

رت وهمتكد إذا البحور البحور  تفَّرقَ وهم بورإذا الح بوراالح 

وهم متهد إذا الثغور قَا  تْالثُّغورزتَم رور إذا السرورالس وهم  

    

 يحملُ بكاَء أنا ِممن: فلما جف جف ذلك الواسِق، وانكف كَف ذيالك اخلاسق، قلت له: قال الراوي
املَطَر، النتظاِر ضِحك الزهر، ويدخل حتت عبٍء هذا احلَذَِر، لعلِّ عباِب هذا النهِر، فهل لك يف املرافقِة 

إليها، وخلْع ِخلَع هذِه املُصاحبِة عليها، فقال اذهب رزقت من القَبوِل أجلّه، وطيِب نسيم هِذي املسايرِة 
 تولين سح إحلاِحك وطَلَّه، واتركين ترك ظُِبي ِظلّه فحني قَنِطت من مصاحبتِه، وعلمت أنْ ال أحلَّه، وال

اآلنَ وقعت يف : طمع يف معاقرتِه، استنهضت ولَده، لنصٍر جريت، وثقب ِبلج جنوم جمريت، فقال يل
م وها أنا قَِد امتريت ،جرير حيلَِتك رج عةَ اإلباَء املُباهي، ِحبالتك، وتبعتيب تلَعاملَناهي، وخ دعب أمرك ر

فستذكرون ما أقولُ لكم وأفوض أمري إىل اهللا، مث إنه أخذَ يف املسري، بعد بعد انقياِدٍه العسري، إىل أنْ 
لَهملَا أم ياق، وملّا مالَ ابنها كَالكَل الن اسِن االتفاِق، وأخنننا حبرضخ ،لَهواَسترألَ لتحصيل ما تأم ،

واندرأت فوائده تنثالُ، ووجب ألوامرِه االمتثالُ، وضربت بفضِله األمثالُ، رِضعنا مرارةَ أليِمها وطِعمنا 
حرارةَ مليمها، وِمسعنا من نجاسِة وخيمها ما يشهد خبساسِة خيمها، فأبرق لذلك وأرعد، وسح مسِبلُ 

رحرِه وأنشدتصب صيدار قوخر ،ده وشدآِرم قروح ،الكامل: ِقِه وأرعد.  

قَ ساِعدس ليلَك إنطس  نيقَ بطْاألساِفل والس 

واحرس وال تكُن اهِحم  ممطنيِذلُّ إذا ق ن 

اً  ِهالتليوم ق واركبطبن إذا هتَشُ قُب 

  يحمي الحقيقةَ ِمن ربط  امإنّالربيط ف وكُِن

 شاط ظلماً بالشطط إن  رِهصالكفاح لنَ وابغ

 السالمةَ من سقَطْ ناَل  الظُّالمةَ هْل تَرى وذَِر

 المطَامع من سقَط دع  رىالطِّماح فما نَ ودع

 طتُربي على در السفَ  مةًكْفديتُك ِح فأحفظ
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 المفضَل من غبط حسد  يهالنُّالتكرم و لوال

 رطْخيسود فان سلْكاً  ىلمن وجد الع فالفذ

  .مث إنه ختمطَ يف غَضبِه ورفَلَ، وتقمط حبمالِة غَضبِه وقَفلَ، وقَدعين وأفَلَ، وودعين ا وما احتفلَ

  المقامةُ الثامنةُ والثالثون الموصليةُ

    

ملَّا احتنكْتين يد االنبعاِث، واستهوتين شياطني الرعاِث، وأنساين حب : اسم بن جريال، قالَحدثَ الق
اَألثاِث، لَذاذةَ اِحلثاِث، وأغراين طَلَب اإلحراِث، إلثارِة االحتراِث، كَلفْت مبقاناة األقالم، ومعاطاِة 

رتاِب، فلم أزلْ أتِشح بوشاح املنافع، واطَّرح معرفة األعالم، ومكاسرِة الكُتاِب، ومعاقرِة الزبرب املُ
اخلافض والرافع، حىت ضمين ِنمنمة هذي الرباوة، وزمين زمزمةُ هذي الشقاوِة، إىل مراودِة الروِد، 

 فوِف، إالَّ عند مناهزة ِسنهِذه الز نع روب، فما نزلتخلِّق بأخالِق ذي اجلَمل الشالوقوِف، وما والت
خلعت ِخالفةَ اخلفوِف، إالَّ عند سحق استربق الشرِه والشفوِف، فحني فارق فَم الفكرة قبح هذا القُالع، 

 رِو عباريت عن الطَّوِق، ملتمق عِق، وجلَّ عنإناِب اإلنابِة واإلقالع، وقلَّ ِعبُء ذلك اَألو رشن وانتشر
احتملت مكابدةَ العلكوم، الكتساِب األدب املركوم، إىل أنْ رفضت اجلَهلَ ميلَ النجوم، لذلك اجلموم، و

 عم أقبلت ،رتعلى ما تدب توشكر ،ما تذكّرت ا تذكّرتفلم ،هالتباس والقَسيم ،هالسقيم بأس رفض
مد والِقطار، فبينما أنا مقاطعِة املُسطار، ومصاحبِة األسطاِر، أطور باألقطار واحداً بني وحدان املَحا

أرتضع عقار التناهِد، وأفترع عذْر هذه الناهد، إذْ رمتين نشوةُ هذِه اَألراِء، بعد مباعدِة اِلمراِء، مع مجاعٍة 
اٍك، من األدباء إىل املَوصل احلدباِء، فوردتها وأنا من مفارقِة الصحاب، وحماربِة االنتحاِب، باٍك غري متب

وبطلِب الزبِد كاس ال باحتساء كاس، منقَّباً عن أعالمِه، منكِّباً عن ِميمى اللَِمم والمِه، فحني حلت عن 
  : البسيط: حبيب، وحلْت يف منت ما أنسى سرى خبيب

  وَأصطفي خالص اإلخواِن ذي النُّخَِب  اأطِْرفُ طَرفي ِمن طراِئفه طَِفقْتُ

ال وأشكرخَهدإذْ و واأليام دتْر  ادِة ال ِبيالس ونَح نُالنَّجائبِبج 

    

فجعلْت أسح بني املسارح، وأصولُ يف صهوِة ذلك القارح، وأحمد وخد هاتيك املَطارح، حىت : قال
وتساف، فَنشبت يف ذلك رميت إىل محفل يعاف عنده قُس الرباعِة ويناف، وتطاف فيه لطائم املباحثة 

اإلكليل، بالكَِلم الكَليِل، ونِسبت يف ذاك النقيِل، إىل قصر القيِل، فما برحوا يسرحونَ ِببر اجلَدِل 
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ويمرحونَ، ويسبحونَ ببحِر حلِو املُلَح وميتحونَ، إىل أنْ اتصل بذلك القراع، ِذكر صناعِة الرقاع، اليت 
تاِهللا لَقَِد اقتاد بكف فكرته : ِت احلَيص بيص، فوقعوا ِلوقع السدِر يف مصايِد حيص بيص فقال قائلٌأسهر

إنَّ وإنه حلَب براحِة قرحيته أثداء : أجياد اإلجادِة، وانقاد لقد مقدرته جيد أجناِد هذه اإلفادِة، وقالَ قائلٌ
إي ورب الكعبة، ومذلَِل الصياصي : ذَوب ضرب إبداعه الذائع، وقالَ قائلالبدائع، وأذاب أفئدة أضداده ب

وكنت حني : الصعبة، ولذلك أمعن بطلب بعقوبا، وضارع بانسحاِب جلِل أحزانه بعقوبا، قال الراوي
 مسدولَ أخذْت مكاين يف املكاِن، وعمت خلْف سيِب سكاِن تلك السادِة السكّاِن، حلظت شيخاً

احلاجبِني، توِذنُ بغروبِه ِغربانُ البيين، يترجم ترمجانُ جفونه، عن جزالِة فنوِنه، وينبئ ابيضاض عثنونه، 
بإسراع عساكر منونه، فلما عرف ما عرف، ووقف مبا وقَف وثَب وثوب العنكَبوت، وأومأ إيل 

نبيب النافثَ، والعالد بالسكوت، فألفيته قوقمعلِّم قاضي البهائم الع ،قوقاملُنافثَ، أبا نصر الع دليب
فِطبت نفساً بقدومه، وضممت ِمنشار ِشدِة الفَرح إىل قدومه، مث إنه حسبلَ وبرشم، وسبحل وجرشم، 

 البالغة البالغِة، تبا يا أويل األواصر الباصرة، والعناصر الناصرة، أتبالغونَ غاية املُبالغِة، وتلغونَ ذا: وقالَ
ادن لدي، حبياِة عيين، وأمِل عليهم من : ِلمن يمتهن النزيلَ، ويستسِمن اِهلزيلَ، مث أشار بيده إيل، وقال

: ضروب رقاِعك، ما يعطر نواحي بقاعك، كي ال تفتخر بعدها بالرفاِت، وحتتقر ِفقر الكفاِة، فقلت له

باجلد عرمض معينه، ويغلث غث أتستنجد رِة بيِد القصري الباع، وتستمطرا جر ِد على السباع، وترومج
رث اختراعه بسمينه، فكيف تقْدم على األسود الشاُء ويقدم على اِحلجاج اخلشاُء، أم كيف يستسقى 

ني الورى، أطِرق كرا، إن النعام يف صاحب البغر، ويرام سد الثّغر، مبخالِب النغر، أو ما ِمسعت املثل ب
أما تعلم أنين ِممن يثرد : القرى، فأبرز بسيبك الرايب على الذّرى، فكلُّ الصيِد يف جوِف الفَرا، فقال يل

 ضعفقال ب ،وإن استوقفوين وقفْت ،طَلَِب انتجاعه فإن استوكفوين وكَفْت إالَّ عند كبسجلياعه، وال ي
ره وقِد استباح من ظَنه ما حظَره يا ذا إنْ فَريت برحيك شراعي ورعيت أنف هذي املراعي، من حض

علمنا أنك النضري الساِمق واألخري السابق، واملُستِمد من عطِْر ريح هذا النافح، كاستمداِد السبسِب من 
ائك، على كَشِف وعائك، وكَسر يراِعك، لو مل سيب السحاب السافح، وقد كنت هممت عند ادع

أراعك، فانظر إىل مصِريك، واستر معاصم تقصريك، فاألريب من اشتغل بغوايته، وحجب وجه غادة 
غباوته، وعِلم أنَّ لُبس صموِت الصموِت أسلم، ومن تسنم مراقي هذه السلَّم قلَّما يسلَم، وأنت بقرونِتك 

فرمقَه بعد سائرهم، وقَد سبر نطْق خضلهم : أعلم، وإياك وادعاَء ما ال تعلَم، قال القاسم بن جرياٍل
اجلراح، : وبائرهم، وقالَ لَه ضاح، والصارمحالض والبحر الزاخر ،صاحالسلَ النالس تاِهللا لقد سألت

 اليراع، لقَطع النزاع، وصال على الرقاع، لنثْر الرقاع، فحني أحكم ما والضبارم االجتراح، ثُم إنه مالَ إىل



ابن الصيقل اجلزري-املقامات الزينية  125  

دونكُم وما : اجترح، وحتكَّم فيما اقترح، محلق حنوهم حملقةَ الضرغام، املعفِّر أنف الفريسِة بالرغام، وقالَ
  .قعةُتظَنيتموه فضوال، فإنه أفصح فُصوال، وأكملُ حصوال، وهذه الر

  األولى

    

مل أرج يم يمِن العواطِف العصاميِة، وانح وصيد املواقف اإلماميِة، إالَّ بقالص مدح حثها سائق أمِل 
استنجع من غمائم الكَرم، صوب هتوِن اندفق من غمائم النعم، راجياً أنْ يطبق بطنانَ بطاح ِعزه الذي 

 ا عمارة ِعزمتوخي ،ِرها انقرضلُ أمم ِفعوال اجنز ،ِظلّها وال انقبض ال انصرم ،ربتِه وانتقضتول ممبع دما
وال أخنفض.  

  الثانية

 أعضاَء أدبه فأضواه، وفارس هكم ندبالَ سع ِسرزرجاٍء ن ناِء، قائدة السرسيةَ منمق الثَّناِء، وينأي إنّ أمام
 لقَتِل قُنوِط مطْلبه فأصماه، ومداعس عزمية أسرع لطعن كِبِد التردِد فأرداه، أمٍل أشرع عاملَ عزمِه

واألجدر باجلَناب العايل، والِعزم الرايب على العوايل، إناخة ِركاِب احتملَت در بحِر صدِر نمق حبالك ِحبر 
واستثمر من مطائب إعطائِه طيب اجلىن، وشرى حرب عرض على خيِر وتر منح ِمنح حكمه حسن السنا، 

  .بعد دع ضر الضنا، بسوق مداح حضرته حلْو املديح اللّذْ عنا

  الثالثة

ملّا ارتدى مصلَي حلْبِة اَألدِب بعد مجلِّيه، رداَء حرمان رفَلَ كُلٌّ منهما فيه، ظَهر ِمن سيِل غَضب املُسلِّي 
 عجزكل ما ي فاقا ِفلْق الكَلَم، من غَوص حباِر فيِه، وحني رراِحلكَم، د ويد طُوفانُ طافيه، فاستخرج قلم

  .نافٍث وضاقا بالنجِه ذَرعاً عززنامها بثالث

  الرابعة

 مل أقصد إال بِصدِق والء مَأل البراح، وصفاَ فساح وعطر ثناٍء ضوع الضراح عرفاً ففاح، وشيِم غَمام

ودق انسكابه فأفاح الفالح، وخلوص طَويِة زخر حسن ظنها ففاض، نكوص ياس انكسر ساق مسابقِة 
أمله وإاض، واإليالة الشريفة، والوالية الوريفة، أوىل طل الندى وأندى، ورأيها العلي السين أسمى 

  .وأسدى
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  الخامسة

 وانطمس سراط ِطيِب املطالِب فاقمطر رتاجها، وتقَلصت بيداُء ما بالُ رندِة يِد الطالب، عز ِنتاجها
املآرِب فضاقت ِفجاجها، فعالم أدع عن حياض الرغائِب، وأدرأ عن بياض وجوه املواهب، وأنت ِمعوان 

 كروب ،الطم كرنان اجلَدب العارِك، وغياثُ اآلمِل، وِثمالُ األرامِل، فعجل بداملَعارِك، وع الرم، وجوِدك
 ِمن ثربِه حمبوباً، بباب لُباب خالئِف اخلالفة بعقوبا، ولو نأصبح بنخ نم، فَقَِد انتجع مدك اِخلضووج ،مالي

 وقَنع ،املاتح زمام راس العراقني عليه إليه، فرام من الطافح الطافح تسليم بجنثار هذا املَدِد لديِه، و
بالناقص الراجح، فَرمت بالفرائِد املكنونة، والقالئِد املصونة، ِمن منائح الكَرم قرية ِلحدب مطَا األزمنة 

  .اجلصلونة، فأنت امسح باذل، وأرجح صائل، وأنا أصفح سائل، وأفْصح قائل

  السادسة

إالم تشام سحائب اليأس، وتسام ركائب الكُرب يف سباسب الوسواس، وترمى كنانة خضر الرجاِء، 
تدمى أفِئدة الفكر بني املدائح واهلجاء، وأرفل يف مطارِف اهلَوان، وأرقلُ بأيانق الطمع يف مهامه و

االمتهان، واألحسن بفلِك العوائِد الطّافيِة، واملوارد الصافية الضافية، إدامة نظر اإلحسان، وإقامة عمِد 
اخرة، أيد اُهللا ِظلِّها األكملَ، وفضلَها األطول، ما االمتناِن، والرأي فيما تراه املراحم الفاخرة واملكارم الز

احلَد حرماِت احلَدعلى احتساء م باخلد، ووج وجنة اخلَد بدن.  

  السابعة

 ة سبائب سيبكنِجعتسغارب اإلجالل، م نمسل تل تؤمةَ لتستلم رواجب اجلالِل،كاملؤمها سابعأرسلت
ة اإلفضال، والرفْعة اجلَلية الراِمقَة، والِعزة العليةُ السامقَة، أجدر بتشييد املقاصِد اِملفضال، ِمن عماية عماي

 رحا، ما سلطارواتب س ددا، وبأركا اُهللا مراتب جدنيان القواعد للقاعِد، مفْع ببر رللقاصِد، وأقد
الليلَ الليلُ، وأظهر وأضمر ،وارونفَح الص ،وارالصالنهار النهار .  

    

فلما وقف ما وقَف، ووكف وجتنب الوكَف، وخصهم بريق ذلك العريق، وحصهم بإبريق : قال الراوي
أف لعصٍر يضوع به مالب لُبابك، : ذيالك البريق، مدحوا لسانه األقصل، وذَموا زمانه األعصل، وقالوا

باِبك، وتزجى لك األذى وتسوق، وتعلو على رؤوس إفصاحك السوق، وتضيع بين أصحابه صنوف انص
ثُم إنهم مالوا إىل أنامله مقبلني، وانثالوا إليِه بالتحِف مقبلني، واستقبحوا قَولَ ذاك القرين، واستفتحوا 
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عوقال، ب هسامطَ حوال، وتأبطَ ذلك النبع معِرفِته والعرين، فَررب لَلُ بابرِه بلَال، وببغَللُ ص أن عاد د
  : البسيط: دمعِه غَلَالً

رتْ بمصِفعذْ رما َأوليتُه عنِّي  داري فال واِهللا م التمائماللَا م 

 الدمعاً من العينين منْهِم أفيض  اهإن ذُِكرتْ مصر وزينتُ أظلُّ

  رئ التُّرب إن عز الدوا المقُالويب  رحبها يصبح الموتور ذا م دار

 ذَالؤة جلمتَرحاً م مملؤةً  هنُمن أصبحت فيها جناِج تَبيتُ

 قلبي من خَوض الفَال أفال ألفيتُ  اطلَعتُ بجسمي والفؤاد به فمذْ

 التَوياءه قَأول من ح لكنْتُ  ىقًفَّةٌ وتُالحياء ولوال ِع لوال

 إنه خب خبب اِخلرياِق، وحب حبب مناوحِة النياِق، بعد أنْ سدا مبسريِه، وشدا لتشمريه، ودر ِمن مد مث
  .مدمعي الدما، وفارقين عندما أراق ِمن مقْلَِته عندما

  المقامةُ التاسعةُ والثالثون الرهاوية

شِعفْت حالَ مناوحِة الِبعاِد، ومصافحِة األبعاِد، ومضارعِة الصعاِد، : أخرب القاسم بن جرياٍل، قالَ
ومصارعِة األصعاِد، باعتالء األعوجياِت، واشتراِء الشدقَميات، واجتباِء السمهرياِت، واجتناِء مثاِر 

قسورة القتام، وطاِعن مقاِتل الردينياِت، حتى خوفين الزمانُ، والتِمس من شدة شديت األمانُ، فصرت 
األقوام، وهتاك كلِّ أريكٍة وابن نجدِة ِكلِّ عريكٍة، ونضناض كلِّ وقيعة، وخواض كُلِّ سراب بقَيعٍة، ال 
يستخفُّين هوف، وال تلفين هِوف لَفوف، وال يسلُب املبارز رباشي، وال تعلَق أظفار املُضافرِة جباشي، 

نمِيم فِحييف ص اسم سمعفَِني، أو يالص أالّ أفارق وقاين، آليت يغَِني عين بني عمِثقايف، وج رر القَدقد 
العرب على حرفِني، وملّا خضت خضارة اخلَطِْب املَهيِل، وصحبت أصحاب الصلصلِة والصهيل، ِملْت عن 

اء املُداعسة وسهيِلها، أرباً أن أمجع بني الرياستني، وأحظَى بوصِل املدارس وأهيلها، وعدلْت إىل شمس مس
تيِن املهاتني، فبينما أنا مبجلِس وايل الرهى، وقَد قَرنَ بني قَرِن النباهة والنهى، إذْ وقَف بديواِن واليته، 

املَنونُ، وفارنت هقَرون قد قاربت خيلِه ورعايتِه، شدخة ظاهرةُ وإواِن عيتمه ششِه النونُ، تإلِف قَد قمر 
 ،ِهرها وتذبجوهو ي ،تها وامتهشرواِهش قَشتون ،شتها وارظهر اجلُرأِة، بارزةُ الذُّراِة، قِد اَحقوقف

  .الكامل: وبقربها وتِفر، فأنَّ الشيخ أنةَ الثكول، وازبأر لذلك النكوِل، وقالَ

  أغنَى العفاةَ وضيفَ الضبعانا  هداتِه وعداتالً بِعيا عاد

 اتحكَّم في المعاِن وعان لما  حملْتُ ِمن الزماِن متاعباً إنِّي
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اعلم ثَبت اُهللا : ما شأنك أيها الفَصيح، ومن بشكر إفصاحِه الفصاحة تصيح، فقالَ له: فقالَ له الوايل
وألبسك مالبس وفائك، وضوع عبري عالئك، وقوم صعر خدوِد عدِو أعداِئك، أنين سنابك سنائك، 

ممن إذا قصد صدق، وبرق ربق، وسلب لَسب، وكَسب سكَب، أميلُ عن اإلسراف، وال أعلم ما مذاقةٌ 
والصفَا، فلماّ انكسرت الرؤوس، واستوى اإلشراف، وأسعى ِلمن صفْوه اصطفَى، بين مروِة املُروءِة 

 قمزبةُ، وتطون واألفخاذُ، وتشتتِت اجلَلَبةُ، وخانت احلَجوكلَّ احلاذُّ، وتقطعت الب ،واملرؤوس الرئيس
 ،م التحايف، ألنيدإلحلايف، وع مالُ، أصبحتذَّرِت الششوقل االحتمالُ وت ،عت األعناقتعتاِملعناق، وت

  .الطويل: نحاِفي، واستوهب األحذية ِمن احلايفل

 ِتي وولَّنِّد عجموع الج تَنَاءتْ  ادمعليتني لم أحي في الناِس ب فيا

  مطي الطّوى وسدت في الترِب تربتي  ييتبليتني لما امتطَي ِقتب ِص ويا

 ِتولت تَوالاٍن إن تج رجم  ِهداً بخير في عيش أبيتُ موس فال

    

تاِهللا لقد عرقين ِغزار غَرامك، : مث إنه اضطرب اضطراب املزؤود، وتنفّس تنفس املؤوِد، فقالَ له الوايل
: وغرقين طُوفانُ اضطرامك، فأخربِني ما وراَء صماِمك، وألي مأرٍب اتصلَّ بنا سبب اَنضماِمك، فقالَ له

قبائلُ ماِلي، اِصخ تزماليل، واز آيل، وأمقر رجين ملّا هوأن ،إنصاِفك لدي وقن ك إيلَّ وأنخيتفَد 
وانصرمت حبائلُ آمايل، ونفقت ِجمالُ إمجايل، وبرقت رمالُ إرمايل، مهمت بأنْ أتزوج مبن حتن إىل 

تحِملُ ِثقالَ أثقايل، فاستشرت مبن هو لسري معان، ِعيايل، وتِجن جيوش أعاليل، وتحتِملُ إرقايل، و
لعلمي أنَّ املستشار مؤمتن، واملستشري معان، فزفَّت إيل هذِه العجوز، اليت رأسها يف جراِب كلِّ مجادلٍة 

 ،ها إليكوقد أحضرت ،عافاحلر ي ها ما بعضهمع زعتفأسقَمين وصلُها الذعانف، وج ،جوزي تضرعو
فلما سِمع الوايل : عروض إعراِضها عليك، لتثقِّف أسلَ منهِجها، وتهذِّب جملَ لُجج لَِجِجها، قال

حلاك اللَه كيف تخفرين عهده، وتكفرين رفْده، وتنكرين خيره، : حكايته، وفَِهم شكايته، قالَ هلا
إنه ومن حرم أطباَء الرباطيِل، ونهى عن مظامل املَطيل، ألكذُب من الصبح : وحتتقرين مريه، فقالت

يخأكذب من : املستطيِل، فقالَ هلا الش ،حامإىل احلَمري الز بحام، وحبالن طَري نِك اُهللا بل أنِت ومحقَب
 كناس وأزفر من سربال رآس، وكيف ال غَمامِة مصيٍف، وأتفَلُ ِمن غَيايِة كنيف، وأوسخ من ِسرواِل

 ب، وأسفقرمن د ِمن كَلٍْب، وأنفس سجقَفَّاِك أن ك وقد ألفاِك يومضمي نمِك مصيِك، ويذمك من يدم
 من ربابٍة، وأفَسق من زبابة، وهي أعزك اهللا مع كَثَرِة جراِفها، وغَزارِة احنراِفها، إنْ غلبت علَبت، أو
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جلبت خلبت، أو شرقَت سرقَت، أو حنقْت حبقَت، تأكل من احلَماِة ِحملني، وتنهلُ من القَيء قُلّتني، 
فضحك : وتغتِسلُ بصيب العين، وتكْحل أسود العيِن، بأسود العيِن، فال أعاذها اُهللا ِمن العين، فقالت له

سراٍب، بل أنت واِهللا أنصب من بحيس، وأشأم ِمن طُويس، وأخس اُهللا يا أقفر من خراٍب، وأكذب من 
ِمن جاجٍة، وأنم ِمن زجاجٍة، وأرقَع مسبوع، وأخدع ِمن يربوع، وأرجس مِن أطْرح العصا، وبات يف 

من تفاريق العصا وعصا، فتباً لك من أنا خري : أَهِلِه صلْب العصا، وجتللَ سكاب املَعاصي والعصا، وقال
 والوهاد ،على الصاِد امليم ِن اختارثَ مبهائع الئع، وجائع نائع، وماطع راطع، وقاطع الطع ناطع، يا أخ

التسنيم، وفاض باحلجج اجلائرة، واعتاض عن املثلِث بالدائرِة، فكساك حلّةَ حراِفي، ورماك بثالثة األثاِفي، 
ز فن سابِح ِسباِلك بالتاِء، وقَبض لِقذاِلك قلب شقيق بلوِط الشتاء، ألنك إن رحلت خبطت، أو وعز

 خلسيس أنِسك فوما ألْقَى، وت تملا لَقي فأف ،ِرطْتض لْتعأو س ،قَِنطْت أو سألت ،ربطت حللت
ن سح هذِه الدميِة، وقُبح هذِه األفعاِل الذَّميمِة، أخزاكما اُهللا أما ختجالِن م: وسحقاً، فقالَ هلما الوايل

ألقرأت : فقالت كِر، لوال احترامصورةَ النسل سِد الريِر وأنزلَ على سعلى املسافر بالقَص مأنع نماً ِبمقَس
ت حليته إذا النجوم حصييه سورة العصر، ولوال احلَياُء من أمور اشتهرت، وأحوال بني الورى ظهرت، لتلَ

يا ذا لَم ال تزهد يف صدِر هذِه الوصلة واملَغابِن، وترحلُ عن وطَِن : انتثَرت، فالتفَت الواَيل إليه، وقالَ له
ألني ال أملك يف اإلقامة واالنطالق، ما أتوصلُ بِه إىل قرية سورِة الطالِق، فقهقه : سورة التغابِن، فقال

مائتا : كَم صداقُها عليك، ألحضره إليك، فقالَ:  واستطرفه، واستملح قولَه واستظرفه، وقالَ لهالوايل
أحلف اآلنَ عليها، : درهم ال يشوب كماهلا نقْص، وال يعيب ثوب إكماِلها قَص، فسلّم املبلغ إليها، وقالَ

فالتفت : جذاِر مخسٍة وعشرين، قال القاسم بن جرياِلهي طالق بعِدِد عشِر شهِر تشرين، وأربعةَ أ: فقالَ
حني حملق الضبعان، وحير اِخلرق حر ذلك الطِّعاِن، وطالَ بينهما اِملصاع، وخص كلَّ واحٍد منهما ذلك 

    الصاع، أبا نصر املصري صاحب ذاك 

 عقْد ذياك الِعقَال، ونصلَ ِخضاب ذَّيالك االقتصاص، وحالب هاتيك الِقالص، فتركته إىل أن انفصلَ
املَقاِل، وانصرف يتغطْرف حلوكه ويتخندف بزوكه، ومل يبق معه من البريِة، سوى ثُلِث تسع ِسهام 

أتظُنها ربيبةَ : األكدريِة، مث لصقت به لصوق احلَسدل باملواشي، وجعلت أعاتبه، وال أحاشي، فقَال يل
داري، ال ومن رفع يف سلَّم الفَصاحِة قدم ِمقْداِري، وإنما هي امرأةُ قَمام، أجِري حمام، استأجرتها حببتني، 
ألقتنص بفخها املائتِني، فقلت لَه، أفال تضرب يل معكما بنصيٍب، ألكونَ يف نثِل كنانِتكما ثالثَ مصيٍب، 

نَ احلرم على مشاتِه، وبغض إىل الوايل سعايةَ وشاتِه، ألطمع من عِرس إنك ومن فَضلَ ركبا: فقالَ يل
أشعب وشاتِه، مث إنه اخنرطَ يف رشاِء ِفرقَِه، فَرحاً بفَلّ فَلّ فرقِه، وبقيت مذ ضمين الرهاء، وطمِني ذلك 

هزةُ من هزريين هوتعت ،يف املَنام األحالم هريين فعلتهاُء، توالسالّمالد المالس هورد ،اإلعدام هوعز ،املُدام .  
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  المقامة األربعون األهوازيةُ

أولَجين الدهر ذو اإلعجاز، احلَرج املَجاِز، إىل جامع األهواز، ظاهر : روى القاسم بن جرياٍل، قال
 راصد كواكِب النجاز، قاصد مناكِب .االحتراِز، متظاهر االهتزاِز، فائق االمتياِز، يف فيلق من اإلعزاز

اِحلجاِز، فبينا أنا أنفض الشفوف ِلهوفها، وأخِفض جناح ذلِّ النظر بني صفوِفها، مائساً بالقد الرطيب، 
مائالً إىل استخراج خنَب اخلَطيب، ألفيت شيخاً آخذاً ِبزند عجوِز، ِتلَو ِخشٍف أبوز، أذكَى ِمن فراخ 

يكترثُ بطوِل ِشمراخ احلجِل، فحني اتصلوا باألعياِن، وحصلوا على ِعناِن الِعيان، أبرزِت احلَجِل، ال 
  .اخلفيف: العجوز مجاناً كاهلتاِن، وجناناً كاجلَنان وقالت

 يِرقعلى الحطام الح واَحتياِلي  ياِلرون ِرقةً حاظنال أيها

 يرقمي وكَسِر قلبي العوه بعد  يملدى الرجال وه واشتهاري

 يِرقثُِدى صدِر الن واَرتضاِعي  يي وويلوطُوِل ليل واصفراري

 يِربعد رهِطي أولى المشيب الوق  ييشوبوس عيشي وطَ وأجاِجي

 يِروقيِر الشيخي أبي الفق بعد  يِلوذلِّ نَجلي ورج واَعوجاجي

 يِروقيِر اليسري ِمن الكث بعد  ريلَدى الصفوِف وعس وافتضاحي

  بعد ضري وضعِف ظَهري الوقِير  ريوِف وضعلى الوق واتّقاحي

 ديرادر وقَدر وقَقَ بين  يٍرخَدور ببعد أن كنتُ في الخُ

 ديِرقي اللإزاٍر لبعِل بع أو  اٍرمِق ِخحولو بس واصلوني

: ا زبِد عبارا، ووقفُوا على بدائع إشارِتها، شهر شويدنها لسانه، ورفع إليهم بنانه، وقالفلما اغترفو

  .اخلفيف

 ريرِف أم غَأمي كضع إن  واعطفوا لي ِمن بعِد أمي ألِّمي

 زيِريِف غَِمن اللط وطعام  يضلي بخاثٍر ومخ واسمحوا

 ريِرمع رداٍء ِمن الشفوِف ح  ذاٍءحلٍّة وحلي ب وارشَحوا

    

 ريِرجريٍر إلى الِوجار ج ذو  ؤاِديفبرفِْدكُم ف وارفدوني

 يِرمع جذاذ، ِمن النَّضير نض  ادجبٍة وِبجب وأجبروني

  مع وصيٍف مع النَّصير نَصيِر  داررٍة وِصبص وانصروني
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يحلَّ هلم وكاء، أو ينهلَّ عليهم وعاٌء، فما ألب م لُبابه، وال انصب من صوم مثَّ إنهم مكثُوا ل: قال
 راح صائد متلّق إمالقهم، وأنْ قد أوأبت إخفاقهم، وأورق رجش أنْ قد أورق خيا رأى الشبابةٌ، فلمص

ئهم مقطوعةُ اإلهراق، وملّة ِملَل ملَلهم كفوِفهم، وأبت وأوكبت نار معروِفهم وكَبت، وأنَّ عيونَ إعطا
حاميةُ اإلحراِق، ومذاهب ذَهِبهم مسدورةُ اإلشراِق، وكرم كَرم مكارمهم مسقوقطُ األوراِق، انسلَّ 

يا، يا أعنةَ العطايا، وأسنةَ اهلدا: سراب قلقِه الرقَراق، وسلّ سيوف السدِم هلَمهمِة همِه املُهراِق، وقال
هال : وأخدانَ الِلباِن وإخوانَ اِخلواِن، وحساد اَآلكل وآساد املآكِل، وِعباد الرياس، وعباد األكياس

تنظرون بعني طاملا اكتحلت بأثِْمِد الغوايِة، وتسمعونَ باُذُِن قلما امتألت مباعوِن التالوة، فترشحونَ لشيٍخ 
لِه عن خمادنِة اختياله وعن كثرِة عيالِه، بتتابع أعوالِه، فأصبح بعد اشتغلَ بإفالِه عن احتفالِه، وحبزق احتيا

ماِت، يصافح املصائبرهِر املدماِت، واقتناِء الصراَمتطاِء املُطَه . ِمرفحني ع ،قَم الصائبالس مهس ويكافح
ألمِل واشتد، وارتد مؤمن باِب السعادِة واستد، ونفد اهلناُء، واربد ِيقَق ا. الفَناء، وصفر اإلناُء، وبعد اهلَناء

ونبا املصاحب وكظَ، ورِبا جمِلس الفَلس واكتظَّ، ومالَ بيت التجمل وانقض، وحال حالُ التحيِل 
وانفض، تكدر الصاِفي، وتغير الصديق املُصايف، وتضيق الضاِفي وتخلًف اخلليلُ املُضاِفي، فليتنا وافينا 

مث إنه أقلع إقالع البعاع، واخنرطَ بني الرعاع، : قالَ الراوي. لوفاةَ، ومل يعجم ناب صفونا هِذي الصفاِةا
وذَم اجلمع الذي أمه واستصحب البويذق وأمه، ومل حيضرين ما أمسح لَه به، وأبيض وجه جدار مطلبِه، 

أيكته، وبأي وحد وأحببت أنْ أحتقّق ،هعرين ألعرف أقَفو إثْره ون تريكتِه، فأخذتتم عتقع انصدالب 
وأصِرف له ما ميأل ميينه، فألفيته بعدما أجبلَ، وافترع عاتق احليل وأحبل، أبا نصر املصري ذا املناص 

احتيِه، فهال تستعني سحقاً لك من باذِل ماِء وجنتيه، الكتساِب نماء ر: وقانص األسد القّناص، فقلت له
وتعينك على اخلروج من مدارج السؤال، كي ال تستكف، وتنتقد احملافل . ِحبرفِة تصونك عن السؤال

  .اّملتقارب: وأجمد وتأهب ألهب اهللع وأنشد. فأترع أوعية قلقه. وتستشف

 العداِة ونَقص العدد وقَنص  ِلاقالسباع على ع لسعى

 ددالسواِد وجلس الم ولبس  ؤاِدفس الالقَتاد وح ولَس

النج وحقد داح وفَقدال وقَد  احالر قدماح ووالسرمد 

 دمالوالة وهم الك ووهم  الةوحسم الصالة وطسم الف

 دوجب النحور وحب الحس  الحبور وخب البحور وسلب

 دسوسل العدين وسل الج  ِديِنالخَدين وشَل الم وخَتُل

 دبالحميم وفَل الس وغَل  يممالحميم وعلُّ الح ونَهُل
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وسير اله ريوض ر  وىالهوىوالسن وج وروم ليدالو 

 دوضن الرباب ووهن الخُلَ  وظعن الرباب وطَعن الرباب

 الجنان ومحق الجلَد وخَرقُ  انالجناِن وحرقُ الجن وشَقُّ

 دعد قجالقيام ب يروم  ائلى عل، عمصابا أقلُّ

وقطعت رأس الِفنت وفَليت وفَلَيت من نقوِد شعرِه ما فَلَيت، بعد أن شفت : مث إنه أفلَي وأفليت: قال
، ملَحة الغرام، وسفَت ريح حنقِه الداَء الغرامَ، وناقشين مناقشة من غَام، واحلولك يوم وده وغَام

  .وأوحشين ذَلك العام، مذ غرق قارب التقَرِب وعام

  المقامةُ الحاديةُ واألربعون الحنفيةُ الِكيشيةُ

    

حملَين صفْو الزمِن الباهِر، املبيض األباهِر، وحب الليِل الساهر، ملنادمِة : حكى القاسم بن ِجرياِل، قالَ
ور وأجاور الكفور، وأقري العاملَ، واستقرى املعاملَ، وأُسامر األعوجي، الندمي املاهر، فلم أزلْ أزعج النف

 وأنضيت ،امللوح قيس، وسئمت اهليس وقد ضارعت ابن ،بساحل قيس إىل أنْ نزلت ،يم اللُجوأُصاد
ِت، وأشهد مواسم السوابح واحلَيس، فوردتها وأنا خفيف ذفيف، وارف اإلفادة عفيف، أرد موارد املودا

 حبانسكاِب مكسٍب هام، وأمج رح، وأمرجأنفَاس أفراس الت ح، وأُمخداملَر مصباح املشاهداِت، وأُوقد
بأقدام إقدام مقدرة وهام، وأرفُل يف بلهنية شهية، وأسبلُ ثوب رفهنيٍة هنية، فبينما أنا أنوس جلَد جدوِد 

بأمخص اخلَب بار، وأَبوسر الددبكُوع كرٍم وساعد، أو ندمي على س لّ أن أظفرحدود الديار، ع ب خدود
السهِر مساِعد، ألطَفئَ من ضرم الضرِر ما التهب، وأرد إلٌى شرِخ شبيبِة النشِب ما اشتهب، ألفيت فتى 

إنعطافه، وزأ بأعطاف احلدائق يسري سِري السيِل السائح، ويترنح ترنح الرتيِف املتمائح، ينِطق بالفضِل 
هل لك يا ذا : أعطافُه، فملْت إليِه ميلَ الشيِق إىل الوصاِل، واألجِري إىل راحِة األوصال باآلصال وقلت له

الوجِه الوضي، واجلَد احلَظي، يف أن تعرفَين خمرج أغصاِنك، ومدرج صبياِنك، ألكونَ خادماً حلوائك، أو 
أما :  ذوائِب لوائك، فإنين ِممن يتجملُ بالتعاليِل، ويتحمل ِمنة علِّ هذه اليعاليل، فقالَ يلمنادماً حتت

 ،هذه املصاحبة ففي يديك وزمام ،ةُ فَكُلُّ فَذٍّ غري هاذي، وأَّما مرام املواصلِة فإليكررة فهِذي، وأما الِعتاملَد
ت مبا متنيته إذْ جتَلى، وملّا وصلَ يب إىل ِفنائِه، وأدهشين بشيد بناءه، أحضر فصلَّيت ِتلوه وجلّى، ومتلي: قالَ

من أصحابه املعارِف، أويل السؤدد والعوارِف، عدد ما ال ينصرف يف النكراِت واملعارِف، تتيه على املُبادر 
 برأسه إلحضاِر نرباِسِه وإىل إمائِه، بتربيِد بالنوادِر، وتنصب بالصوِب الصادِر، نصب املصادِر، ثُم إنه أومأ
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مائه، وإىل أمناطِه، بإظهاِر ِسماطِه، فِملْنا إىل أطعمتِه، وشكرنا سوابغَ نعمتِه، حين سالِت املسائل، وأدالِت 
ؤوس الدالئلُ، ألفيتهم ِممن يوصفونَ، إذ للمنح، يعصفون وتطور م املزاهر فال يعزفونَ، وتدور عليهم ك

  .البسيط: منامسة ال ِيصدعون عنها وال يرتفون

  وحسِن مذهبهم خَلقْاً إلى الرشد  منهدي وتَهِدي جماناً من تهذُّبه

 األنام بها للمنهج الجدِد تَسري  عةٌشُهب في األفُِق طال كأنهم

    

 أن دخل ذات يوم بعض وصفاِئه، فلم نزلْ نحضر جبامع اجتماِعه، ونشكر عرف عرائس اَستماعه، إىل
أراك متثبطاً عن عيادِة خطيبكم، املُظهِر ما يفوق نفحاِت رطيِب : وقد أحدقَت به عيونُ أصفيائِه، وقالَ

تاِهللا لقد استدعيت بكاَء الثواكِل، وهديت الضيفن إىل مهيع املآكِل، وطلبت القُبلَ من : طيبكُم، فقالَ له
هلْ لكم يف اقتناَء هذه املندوية واجتناَء مثاِر هذِه املثوبِة، : لغالية لدى الناشِق، مث قالَ هلمالعاشِق، وسكبت ا

قَسماً إنك لَكَمن سألَ النار الوقود، والفُهود الرقود، واحلُمام اِحلمام وإلْف ِطيِب موطنه احلَمام، : فقالوا له
بل إنْ هويت اهتمامنا، فكن : مار، أَنْ أكون ِفسكَلَ هذا اِملضمار فقالواأتأذنونَ يل يا أويل الض: فقلت هلم

إىل إماِمنا أمامنا، فتقدم إذ ذاك قليب مع وفاقه، خالياً ِمن نفاقِه، تقدم النعِت على رفاِقه، وملا خرجنا جلَلْهِة 
بيمِن منى مناديِه، ألفيت املشار إليه، واملشتار من ضروب األدِب وواديه، ووجلْنا ِمنى أَياديِه، مع التيمِن 

الضرِب لديه، الليثَ اِملدرِهي، أبا نصِر املصري، فِملْنا إىل إعماِل واجبه، واستالم رواجبه، والقعوِد بإذِْن 
عل يلحظ طالوة تالفينا، حاجِب حاجبِه، وحني احتلسنا ِبساطَه، وحِمدنا حماسن سمِتِه وسراطه، ج

يا ابن جريالَ جرعت جريال اجلَرض املربح، ولَِقمت لقَم ِنقَم : ويقلِّب كَفَّي وكْف طَرفِه فينا، مثَّ قالَ يل
املَرض املُقَرح، وأناْ بسلع لسع السقم مقيم، وأنت ذه البقعة مقيم مستقيم، مث إنه تتابع أناُنه، وافت 

مل أشعر بداِئك، لعدِم ندائك، وها أنا حبذاِئك، حلمِل حذائك، فعلي ما تشاُء، وعليك : نه، فقلت لهذُنا
اإلجابةُ فيها أشاُء، مثَّ إني عمدت إىل نبِضِه اخلَفوِق، فوجدته مشتمالً على الطوِل والعرِض والشهوِق، 

ما صنعت يف حماك، جِعلْت من : ٍة داعيٍة، وآلٍة مساعدٍة، فقلت لهفعلمت بِفطْنٍة فاردٍة، أنه عن حاج
أرقْت من دم الباسليِق، ما أشرف يب على مفارقٍة الفَريق، مع معرفيت : حمة هذه احلمى ِحماك، فقالَ يل

ين، وإمهال لطيِف بإسعاِف املُنِة والسن، والوقِت الصائف وصحة الذهِن، واستعماِل املالِئم أيام البحار
ِبم يساعدك النطاسي، : األغذيِة واملتني، وتناول املتوسِط من الغذاء، ِحلفِْظ القهوِة ووقوف الداء، فقلت له

وبطوِل ساعِد ميِني عالجك تشهد األناسي، ويف غٍد تتسنم معارج منِربك، وتترنم البشر بإنشاِد لذيِذ 
بن قالَ القاسم ِربكخِجريالم  : دماِن ذلكشرة ن األماِن، وفارق فَلم ميض يوماِن، حىت واصلَ كواعب
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اإلدماِن، ومِصح عرض حميا حموِه فحالَ، ومسح حمم محيا حاله فاَستحال، واعتدلَت عضلُ أعضائِه 
مى غادرت بشفتيِه بثْراً يشق بِه حتريكهما املوؤفَِة، وعدلَت إليِه األعراض املناسبةُ بعد املخوفِة، غري أنَّ احلُ

لَه لِة أذان ِبالِل إباللِه، وقلتعحياَهللا تعاىل على نزع أغالِل أعاللِه، و يف : عليِه فحِمدت تاهللا لقد أحسنت
اُء عافية من هذا من: التدبِري، وعرفت صوب القبيِل والدبِري، فلذا جنوت من غيابِة هذه البِري، فقالَ يل

فبينما حنن نتفاوض، ونذكر النخب : ِعالجك بذْره، وانتماُء سمو سالمة من مساء انعياِجك بدره، قالَ
لَه أعالِمها، فقلت ِة بإعالِمها، متربجةً ما بنيدعاةُ اجلُمع إذ برزت ،اخلطابِة قد أطلّ، : ونتقارض إنَّ وقْت

ك والطَّلَّ، وال بد للجمعة من صالٍة، كما ال بد للموصوالِت من ِصالت، فكيف وانتظر صيب لُباِب
أنِشئُ خطبةً حنيفيةً، ناصعةَ الفصاحِة صفيةً، : تستطيع حتريك شفتيك، ألداء درِر خطبتيك، فقالَ يل

ركِة فَم قائلها الِشفاه، يعجز عن عديِد وصِفها احلاسبونَ، وختضع لوصيد باب خطبها اخلاطبونَ، تسكن حب
وجيد ا سليم أساوه الشظَف ِشفَاه، ال مير شهدها بدنٍف إالّ شفَاه، ولو أشفَى على ِجزع وادي اجلَزع 
وشفاه مث ض يتربنس، يتدربس ويتبهنس، إىل أن صعد منربه، وخمر قَرنَ قوته وسبره، فقام إلعالا، 

شكر لساين الصادق القدير، القاهر النصري، الرازق اخلالق اخلالق الرزاق، : اا، وقالَبعد إكمال أذ
 العزيز    

احلنانَ، العادل الديانَ، قاسر ِسقَاط الساقطني، كاسر عساكر القاسطني، ساطح هالِة اهلدايِة، ناشر راية 
، قارض عارض اجلَهالِة هادي العهد اهلاطل، أهل العدل الدرايِة، ناسخ آيِة الغيابِة، ناحض داحض اإليالِة

 دالصالةَ، إذ ذللَ آلياِت آياتِه الالت، أرسل ج رعاألثيِل، الذي ش اآلهِل، ذا الظلِّ الظليِل، العايل اجلَد
ادعاً إرعاد األنداِد، احلسنني، عارياً عن الشني، عاملاً على النيرين، نذيراً إىل الثقلني، جادعاً عرنني العناِد، ر

طالعاً كاهلَ الشداِد، قاطعاً أعناق األضداِد، نازعاً أسنةَ االختالِل، قادعاً ِنضالَ آِل الضالل، صلّى عليِه 
صالةً رائجةً ال انقضاَء لرشِدها، غاديةً ال انتهاء لعددها، خاليةً الَ احنالل حلالِل حالِلها، عاليةً ال اَعتاللَ 

جالِلها، خدين اِخلداع ذا اِخلتِل اخلداع، تذكَّر ِهزة الرحيِل، حالَ ارحتاِل اجلسِد النحيل، حالَ جلالئِل 
 رائد أرسلت ،ِل االِخنناِق، آهاً عليكياِخلناِق، حالَ اعتناِق خ دق، حالَ شِة الشرصكَِّة القَلَِق، حال ِشد

صاهلَ صالحك الّ تدثرتِس لديك، هنالد هالّ نتقت جانح ،ثَ إغاثة إصالحكغَي هل انتجعت ،
جناِحك، هال حدجت ساجح جناِحك، لتِرد الساهرةَ عرياً عِن الديِن، خليَّ األخدعِني، أيدك إلهداَء 

صحِف فَصاحته، فحني ختلَّى ِمن نشِر : هدي هذي الشريعِة، ال لنحِر ِحق حق هذه الشيعِة، قالَ الراوي
فإذا قُضيِت الصالة فانتشروا يف : وتحلَّى من تحلَّى حبلْي حسِن مناوحتِه، أخذَ ِبردِني أخذَ املُباِهي، وقالَ

األرض وابتغوا من فَضل اِهللا، فأقمت عنده تتمةَ اره، راتعاً يف مخائِل أزهاره، مث استأذنته يف ذهايب إىل 
قُم يا نصيف أدبِه، ووصيف قبقبه، الراغب يف خببه، الزاهد يف نخبِه، عبد :  فقالَ ِليمصاحبِة ِصحايب
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الطعام عند املطعام، السائر إىل األنعام بأكارع النعام، فاَض وض من حاذر الغبن، واَضطغن ضفْثَ 
ن، مث أنشدضيعِت اللب الصيف ،الطويل: ضغنه واضطنب :  

  على قلَق عاري األضالع عائِر  الك الترحاَل حين تركتَن تركنا

    

كناكإلينا ألنَّ تر ناً للِقصاع الصغائِر  انال ترجعِخد عهدناك  

 فشدهت بإنشاِد البيتِني، العرييِن من حترِك الشفَتِني، وأقبلت بعد احنرافِه، على تقبيِل أطرافِه، إىل أنْ: قالَ

 وِس ِحكاياته، ما نسيتحكاته، وأَصطَفي من لَبضأكتفي بكؤوس م وجعلت ،ما أمهّه وسكَن همه سكَّن
بِه مغازلةَ األوانس، وهويت فيِه جمانبةَ املوانس، حىت أمالين، إىل الغوطِة شطَن شيطاِن التشيط املَريِد، 

إنْ : عرضت مبعاودِة العطَِن، وختفيف أثقاِل فَقَارِه والقَطَن، فقالَ يلواستمالَين نيِرب نيرِب باِب الربيِد، ف
 ِدكوِد عوين بِطيِب عنين، ومعود كإرادت ِمن مصاحبيت باليسري، فأطع ع يف املسِري، وتقنعتطم كنت

عويِل، وعرض لديهم زجنية وِعدِني، مثَّ أَمر بإحضار أصحايب، بعد تتابع انتحايب، وسرد عليهم سورةَ ال
ذلك التعويل، فأظهروا كنوز بكائهم، وأبرزوا مكنوز برحائهم، وهطلَت مدامع ذلك العبقري، وجرى 

الوادي فطم على القَري وملا مضهم ضيم ذلك الرداع، وتفاَءل كلٌّ بقَلْب ذاك الوداع، أقالَ وقالَ 
  : طويلال: وهجرت باهلواجر وقالَ

لفوالن أفاِرقُه تُس ارقفيس  قُهالذي ه وأصد فْوادقُو صالص 

 قاِق األيانرفره دون الاِمتُس  اًناعوأصِفي له ودي وإن ظل ظ

  على طُور ذا التَّفريِق والقَلْب صاِعق  يِنعلى لَذْع الرحيِل وأنث وأغِضي

 قُوِد واثالجفَا راج جنَى الع بحار  تِْرعاء وأتقوإن عز الل وإنِّي

فرثيت لُهزاِل ذاك السمِني، وإظهاِر جيش ذياك الكمٍني، وأذريت آللئ الدمع الثمني، وفارقته مفارقَةَ : قالَ
  .النكاح ِملْك اليمِني

  المقامةُ الثانيةُ واألربعون الصوفيةُ األرز نكانية

سمت يب قَدم الذِّمم الوفيِة، واهلمم الصفية والعفَِّة املصطفيِة، إىل مصاحبِة : لقاسم بن جريال، قالَحدثَ ا
 ،خسالو ألبيد اماحلم ن مستهم وِسماِتهم، فدخلتسح ماِتهم، وأكتسبوت صي صسِة ألكتالصوِفي

نوِحي ا انتسخر التنظُِف مومن س ب وأعيدخصِر الصنيف ع تِهديت، زلَمماَء م ملَّيت، وأرقت لَقْتح 
  .وخصلِه، وصدِف ِكيس املكاسب وخضلِه، الطويل
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  فال زلتُ مشموالً بفَضفاض ذا الفَضل  هلضفعلى اسم اهللا هذا ب وقلتُ

 ل واألهاِلممن اإلخوان وال خلياً  ياًالاتَ خان إن بأسعد اإلنس فما

 الثَرى رغماً علَى فرش المهل تحيت  وتْد ثوك وقالذي أغنَى المل فما

 من مضى قُدماً ِمن الكُثِْر والقل على  هرفُان وصالذي أبقَى الزم وماذا

 لِّى خَلخَدد اإلخوان خَداً ع وكَم  رئمزقَ التفريقُ قُمصاً على أم فكم

 لطن الِّلَّ ِموابٍل أمسى أق فكم  ِهِلوباً لتَحسِد الحريص يوم فال

 لرب ظلِّ ظَلَّ في ناضر الظ وكَم  اقرب بخٍْل حام في حومِة الشّ وكم

وِن ِح وكمفي اله طامع ألقاهصهر  في ِك فأضحى الِعز ليبذُلِّفِّة الس 

 ِلمنى رهن المطامع في قُفْ حليفَ  هبلْاتَ قَن ب ِلمعلى أفٍّ فأفٍّ

    

فلم أزلْ أالمس أرباب هذي الطريقِة وأالبس، وأجالس أزهار هِذه احلديقِة وأمارس، وأجوب كلَّ : قال
رقوم، إىل مدائِن الروم، مع فج عميٍق، وأشوب الدعةَ بكلِّ قُطِر سحيٍق، إىل أنْ جمين فم حلقوم القَدِر امل

معاقرِة القُروم، فجعلت أجتيب بلدة تصلح لطليب، وال تفضح ستور متقَليب، ففرحين لِفكر املدقِّق، وسرحين 
اِحلس احملقِّق، إىل استحالس أرزنكانَ، وقد كانَ ِمن شدِة احملافظِة ما كانَ، فدخلتها فَِرحاً باهتزاٍز، دخولَ 

نم الساكن واسترشد ،املعارج شرنتواس ،ا أَنا أطوي املَناهجِنح بقبض توقيع اعتزاز، فبينبركاٍز أو م ِظيح 
وأحنفهم حمالفةُ . واملارج ألفيت صوفية صفَت ِصفتهم صفاء الزالِل، وضفَت مودتهم املائلةُ عِن املَالِل

لسهاِد، فسلّمت عليهم تسليم من ولَج يف مضيقهم، وصرب على صرب االجتهاد، وأسكَرهم كأس سالِف ا
ضر ضيِقهم، فانثالُوا إىل مصافِحيت، واالُوا لاللتحاِف بِلحاِف مالحفِتي، فاَبتهجت بتعييِدِهم، وأكرموين 

ِطهم، وال أعلم من زعيم إكرام عميدِهم، وأنا مع إجادِة تؤدِتهم، وحسِن مودم، أعجب جلَودِة اَرتبا
 ياح، وانتشريف الص شرالب شرع ِل واإلبرام، وحنيحاإلملام، واتفاِقهم يف الس ِرباِطهم، إلنفاِقهم من ذلك

اَعلم ال زلت عني : ريش جؤجؤ الفَلَق واجلَناح، أخذت بعد نهِل نعيِمهم، يف استعالم خِرب زعيمهم، قالوا
الئلَ، أنفقنا لتجهيزِه اجلالئلَ، وطُفْنا العزيِز، مضاعفمنذُ أيام قالئلَ، فشققنا لفراقه الغ درج هالتعزيز، أن 

بعد دفْنِه القبائلَ، فلم نر من يليق ملَسندِه، وال من يطيق قَبض قائم مسندِه، وأما اآلن فقد من اُهللا علينا، 
ن حنإلينا، ون ا بقدوم قدِمكوتكفّنا، ِلم ا عن غري زعامِتكنظرن ا، لتحسمأكفَّن إىل مساء إحساِنك دم

شاهدناه من شرِف ِشماِلك، وعدم جنوِبك يف املُجانبة وشماِلك، ففي قَبولك أنفس مسرِة، ويف ضمنا 
علو على رؤوس السادِة األكارع، أم كيف أنى تظلّلُ الدوح األجارع، وت: إليك أعظم مربٍة، فقلت لَهم
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يرتاح مع اخللي النازع، وتنقاد ِبرسِن يِد النسيم الزعازع، وأىنِّ ِلما ذكرتموه وجوم، فَكَم صرع هجوماً 
يناك لرهِطنا قد رأْينا قربك نعيماً، ورض: هجوم، وما أملتموه فملوم، وما منا إالّ لَه مقام معلوم، فقالوا

فأجبت إىل ما سألوه، وبذلت لَهم ِمن ِخزانِة : زعيماً، فأِجب ِلنسعد بد، ونكتسب عقود أدِبك، قالَ
ليلٍة أطِْرف وبينما أنا ذات ،هِر مبا نقولُ، إذ . اإلجابِة ما اَستبذلوهة السلَى ألسنة أِسنولُ عشِبما أقولُ، ون

يا قضاةَ : مع انسكاِب الرباِب ضيف اعتاد الطروق، واَتخذَ مصباحه البروق، وقالَقرع حلقةَ الباِب، 
القُضاِة، وأساةَ األساِة، وفرسانَ التجمِل، وإخوانَ التملمِل، هل لكُم يف إيواء غَريب سائح، وزهيٍد نازح، 

ي ما احلَملو حنادس هوفقِري طائح، ووقٍري نائٍح، قد أذلَّت عوهو م ،يعِة، واألسوداملَض لته ِضباعوأض ،سود
فلما نبأتنا : صعِر اللِّيِت، وصفَر احلَميِت، مستغن عن الِبيِت، مفتقر إىل املَِبيِت، قال القاسم بن جرياِل

حرارِة حماوراتِه، أيقْنا أنه بوارق غَمامِه مبا سيطفح من سيوِل إملامِه، وعرفَنا عرف عباراتِه، مبا سيتوقَّد من 
 صبح ى حنونا وردينا، وطالعلِْو حماضراتِه، وملَّا ردإىل حلِّ حالوِة ح على مناظراتِه، ويبادر يثابر نِمم

صباحِة قربِه فاهتدينا، ألفينا عليِه شعار الزهاِد، واستشعار العباِد، وإماراِت اجلوع، وإشاراِت اخلشوع، 
    ضرنا نفاضة الزبيِل، وملنا إىل غَمِز يدِه أو التقبيل معتذرين لذلك القَبيل، فأعرض عن فاستح

النفاضِة، وعرض بدخولِه يف الرياضِة، مث أقبلَ يسمعنا من حملاِت حقائقِه، ما يغِني عن نفحاِت حدائقِه، 
 النضارِة ورائقِه، حتى اقتنص مبخلِب براعتِه حباِت وينشر من لَطيِف طرائقِه، ما اَنطوى عن جِة نضاِر

 ببح حائبِه، ورقَصوح سحس ا عندنقطر قَصعقوِلنا بطوال عرائسه القَصائِر، ون عني صالبصائِر، وقَن
بذلك اإلرواِد، إفصاحِه، على رؤوس كؤوس سبائبِه، فشغلنا بذلك الشهاِد، عن مراجعِة اِجلهاد، واشتغلْنا 

 ِدها، انكفأَ كلٌّ إىل مرقدِه، وقد شرقاِدن كتائب تحافلُ جهاِدنا، وكرج تراودِة األوراِد وملّا فَرعن م
بأسوِد إرشاده ونقدِه، فانطلقت بِه إىل مخدع شاغٍر، وأنا مبدح فضائلِه أفضلُ فاغر، فتهلَّلَ ملفارقتِه، 

ال تلج مقلته بني خلَِل الرقدِة والرباط، حىت أوينا لطوِل . بات حمتجباً عن الِرباِطواستقبلَ قنابلَ قبلتِه، و
حني حسم : قيامِه، ورثينا ألفولُ مناِمِه، وأخذْنا نعجب من بدائع عاداتِه، وعظم طالئع عبادته، ونقول

 الِنظيم، خيتص برمحتِه من يشاء حبالَ التهومي، وأعجزنا بوسيم ذلك التسومي، وأخرس األلسن بنثِر نثرِه
وكنت ملّا ندد مبعانيِه، وبرد بيننا لطائف ما يعانيِه، أَظُن أنَّ أبا نصِر جالب : واُهللا ذو الفضِل العظيم، قالَ

تفيِه، هذِه اآلياِت، وناصب قَصِب هذِه الراياِت، وأنا فال أمتَكّن من تدقيق النظر فيِه، الَزدحام ِحزِق مع
فلما استباح ِمن حالئِل سحرِه ما استباح، وهزم معسكر الصباح املصباح، ألفيت مع صيب نصِرنا، 
أراك : صاحب نصِرنا أبا نصِرنا، فأقبلت إليِه إقبال الِعشِر الشارِب، على طيب مشارع املَشارِب، فقالَ ِلي

كيف ال وسيب سريتك أجتِدي، : واَعتدلت عند اعوجاج املعتدي، فقلت لهعدلت عن مبيع املُجتدي، 
غمائم : احلمد ِهللا الذي اطلع يف خضراء ِعفِتك: وبسبب سنِنك أقتِدي، ومن يهِدي اُهللا فهو املهتدي فقالَ
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كبك إىل طريِق طاعتِه، وضربإجابتِه، وند ل إطاعتِه، جابِتِه، ورفع على جباِه معرفِتك عمائميف قالِب أه 
 ذلك الصِه، إلتقاِن إخالصِه، مث إنه شكَرِقصاصِه وفَكّر يف خ يوم يف ِقصاصِه، وتذكّر أخلص نى ِلمفطوب

  : الوافر: القال، وشهر شبا مشريفِّ قيلٍه وقال

 وعراح الجهالِة والشم على  اًضل أمرؤ أمسى عكوف لقد

 وعخَوِد المطامع والشّم إلى  وحم طَاميبيتُ وطَرفُه س

 وعنقيصٍة ِصنو الول قَنيص  ويصبح قلبه في حصِر ِحرص

 فسوِقِه الساهي الولوع بسوِق  اوىهمه كَسب المس ويمسي

 الراووِق ممقوت اللموع إلى  وٍقرِق تَعقلُه من ب ويبرقُ

 وعمبذمِه الدنَس اللَّ يثوب  وٍب ثَلتائهاً في ِرفْ ويرفُل

ِذبوتج ب هجائِه الوافي القُنُ بكَفِّ  يانرةُ األملُبوعر 

 وعنقَبِظلِّ قَنوِطِه عين ال  اًلَّ يومو ظنُعمى لَه ل فيا

 مراقَة ومسكاً وملّا أسن إنسانُ ليلنا، فازددت بأبياتِه محاسةً ونسكا، وقَِنعت مبا يكون للرمِق: قال الراوي
ومن املَلَلُ ِسنانَ ميِلنا، أحضرنا ما ختلَّف ِمن ِخواننا، وأظهرنا لَه ما استتر يف ِصواننا، فأخرج مريساً ِمن 

: يها، فقالوا لَهمذْ طلّقتها كرهت بنيها، وكلفت بترِك مواكل: ِجرابِه، الذي اضطبنه وجرى بِه، وقالَ لنا

 حالوةَ مريسِه، مبر ابش ندر أنه ا وعاء مريسِه، ولَملن مفقَد ،ا لديك، لتحلَّ الربكةُ حبلوِل يديكا مملْنفخو
 ،فقارِه وصاله قَطَن واَرتفع ،صالهكلٌّ علَى م دِد، إنصرعل كُلَّ العمِد، وشمرمريسِه، وحني حصلَ باِملع

كَسواتنا، وتركنا باحنسار سوءاتنا، مثَّ انساب بالباِب انسياب الذُّباب، فكنت أَولَ من غُِمط فمالَ إىل 
ِدلْقُه هحبوص ،ِفلْقُه هوأطرب ،قُهحم وقَِصد ،حقُه.  

  المقامة الثالثة واألربعون الدمشقية

    

 وسحوح أَنوح الركائِب، ونكوص شصوص جنحت حني جنوح النوائب،: أخرب القاسم بن جريال، قالَ
املَصائِب، وخصوص خلوص الرغائب، إىل محادثِة احلبائِب، ومناوحِة هذي السحائِب، فألقيت ِمنسأَةَ 
 اِت، وأهزشياِت بالعاحلشي داِت، وأتوسالذِّعبلي أروض االنتقاالِت، وأقبلت أراقم قيتاالرحتاالِت، وات

غصانَ املُصاهرِة، وأبز هلا أثواب املُثابرِة، وأَمرح حبلَِل األرحييِة، بني حدائِق الصاحليِة، يساعدين مساهرةُ أ
القمرين، وحماضرةُ األمحرين، ومسامرةُ األمسرين، فبينما أنا قافلٌ من مغارِة الدم، رافلٌ باخلَدين املُخدم، 
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اِملز حترن حأترن ،ريبالطَّرِف الب هرى، إذْ حلظتبِف العبالطِّر ،ريعلى شاطئ الس ،يح العنربيري، بالره
فُريخ أيب نصٍر اِملصري، وهو يلتوي لغيِث غَرِثِه، ويرعوي ِلعيث شعثِه، وينضوي لفَيض قَضفِه، وينطوي 

شغلك عني بباِب : اتب، ورمقَين حبسن لَحظِه املُعاتِب، وقال يللنشِر شظَفه، فاَلتفت إيلَّ اَلتفات الع
الربيد، طُالوةُ دثرك الربيد، وأهلاك كثرةُ الثريد، عن حفْظ ودنا الرثيد، وحجبك عدم عقْلك الِرشيِد، عن 

لفي ِتيه تيِهك كبيِد، إنمكاثرةُ الع ريِد، وأعجبكادِن الشلهإسعاِف الش البعيِد، فقلت  : معاذَ اِهللا أنْ أَكف
وكْف هذِه الدميِة، أو أتناسى سح عهِد العهوِد القدميِة، مثَّ إني أحللته قَريعة قراري، وأجللته بتجديِد 

طِعماٍت، وكريِة داري، ونفحته جببٍة وحظيٍة وعمامٍة قاضويٍة، وأمرت بإحضاِر اَألطعماِت، واِجلفاِن املُ
 كسِر ساعدِه، اَنزعاج عن نوازل الزمن واَنتقامه، إىل أن ذكر يل أن سبب قامِه ال أسألهةَ ممد وبقيت

إني ألرى املبادرةَ إىل االصطالح، عين الصالح، واملسابقةَ إىل سبيل هذا : حصلَ بينه ووالدِه، فقلت له
الح فالصواب أنْ تنصب إىل من يكِْثر خبوب خوابيك، وميأل الفالح، أوىل من تقبيل فَم قُبح هذا القُ

 تروعصيت، وأسر هاملذلَِّة ألبيك ومىت خالفت ناحج ختِْفضو ،غابيكت ِشعار لَعخوت وابيكج جيوب
كرم والده وبر، وأحبر عقوقَه وتعاصيت، قلَّ نيلُك، وكثُر ميلُك، وطالَ ويلك، وقصر ذيلك، فِمثلك من أ

فجعلَ قُبلَ عروس وصييت قَبوالً، وفتح لَه ِمن ِريح حسن قَبولِه صباً وقبوالً، : إىل ِحواَء إحساِنه وأبر، قالَ
وكنت أنشأت مدةَ مد الطّوائِل، وإدباِر أَدبار الغوائِل، داراً دارت يف فَلِك : قال القاسم بن جرياِل

، وأدارت ِدرر تسنيم نسيمها الزخار، وحسد ِفردوسها سنا سعِدها املكِني، وسجد آلدم دمى الِفخاِر
أركاا مالئكةُ التمكني، بينما حنن ذات يوم نتتبع بدائع املُداعباِت، ونتوقع ذخائر املخاطباِت، إذْ دخلَ 

فكسر صيفن لَه فعوصيف، بكتاٍب ما ر أبيِه، ذي علي فإذا هو ِمن ،هاهتمام وشكرت ،هِصمام ت
الفَضِل النبيِه تتضمن درر ألفاظِه املُجيدٍة، نيئةً برتوِل الداِر اجلديدِة، ال يعيب ذوائب عروِسها قَطَطٌ، وال 

ملالِك األكمِل، وأدام دولَ آدِه أطالَ اُهللا ِطوالَ الطَّوِد اَألطوِل، وا: يشوب مشولَ شموِل إنشائها نق، وهي
ووطَّدها، وعدلَ دعام علوها وأسعدها، وحرس سوام سموها وسرمدها، وحسم حسود حوِلها وأكدها، 

وأهلم كحلَ ِحكمِه كحلَ سوداء، ِسرها وِمرودها، وأمر عددها وعددها وأمر كأس أعداَء عمِرها 
ا، وسدهوأوعد ا، وال حاسمهدِد مح ال ساحلَ ملدِمد رره حاملَ دأصد ِدها، اململوكدعِدها ومعأراء س د

حللِل حد حمِدها، وال صارم لعرمِرم ِعهاِد عهِدها، وال طاسم حلَد دوِر دروِر ودها، وال هادم ألسس 
لكَرِم، وأهلَ لصعود صعوِد السماِح واِهلمم، أمده اللّه مدد سؤدٍد سرِدها، ومادح ِحواَء حرر للعطاء وا

  : الكاملَ: الدهوِر واَألعوام، وأحلَّه محلَّ الصاِرم الصمصام، ال الطّاحلَ الكَهام

 وسال اللَّعا حسادها وسموها  سما سعد السعوِد سماؤها داٍر
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السعوِد وح عم السرور ه  لِّهادامداِدها إسعادس حاوأساَل س 

    

عطّر اُهللا صدور صالِحها املُحسد، وكرم مكارم كَرِمها احملمِد، وما دار عاطلٌ، وأطلَّ هاطلٌ، وعطل 
ٍد وآلِه وسالمحملم ه، وإكرامهإسالم هساملَّ حوس ،هسامو ا سامهه ومسصاهلٌ، وسطَا سام هآِهلٌ، وسرح.  

فأقبلت أفكر يف حالوة رضاا، ونضارِة اقتضاا، وإجادِة حثِْلها، والعجز عن رد جواب ِمثِْلها، : قالَ
فقالَ يل اَبنه : ،اصفراِرك برتوِل هذِه الرسالة مقانب ونزلت ،افتكاِرك لويل األلوكة ركائبحب لَّتأرى ح

: ا املسطوِر، أو تشنفَين مبا اَحتوى عليه صدر هذِه السطور، فقلت لَهفهلْ لك يف أَن تعرفَين فَحوى هذ

ليس ا ما يوِهن، وال اشتملَ عنوانها على ما يحِزنُ، وإنما هي مالكةُ أبيك اليم، الفائض اخلضم، تترجم 
وج الطممومي وته بعن ذيت وذيت، ال عما ارتديت من سوء سفهك واحتذيت فسب در مدومي، ع

أتم وعندك املطَر اخلارج من غَماِمها، : اجلَواِب بالصفِة، واالعتراِف بالتقصِري من مجلِة املعرفِة، فقالَ يل
 تا ِمسعِدها، فلمتاسسمن م ِدها، والظلّ اِملستخرجلُ املستنجلُ من أَسبالبارز من ِكماِمها، والش والثمر

، وشكرت شيم شرر شواظِه، ألقيت إليه الكتاب، وقَِد ازدحم جحفَلُ اخلَجِل وانتاب، تقريد أليفاظه
: فحني فهم مضمونه، وفَقه ما تِقف األفهام دونه، دفع إيلَّ دواته، ووضع مبنجنيق الِفكِر ِمرداته، وقالَ

أدا: اكتب ،موالوارد املكر ،األكرم ادرالص ورد ،اهدودلَّه ألعالم احملامِد وح ،اهدرِسلِه ومعود ماُهللا س م
 ،داهوطول طَوِل طوله وه ،عدلِه وهداه ِمهاد دومه ،اهعِده ومحمساء س مسو دوأم ،اهولِه وِحمعدو ح لَّهود

اه ورودا أمطرادِه وِعدحس وطمس صور ،اهِه وعدمه مِعص مروص الكَلِم، وأصدر رروصولِه د كامر 
دأماء حصولِه سح ِسحِر حالل احلكم ودحا مراح املَرح ِسوادها، ومحا سور عكِامس السدِر أرآدها 

  : الكامل

  لما عالَ صدر الطّروِس ِمدادها  هحدرور وسدر الما ال

 اوما حِرم السما رواده وسما  ولهاالصدور سرور حلِْو حل مال

عمر اُهللا معامل إرعادِه، وعمر عساكر إسعاِدِه، وأهلَّه لصالِح معادِه، ومد دو ِوداِدِه وعراه، وأسعد ساعداً 
عراه، وألْهم ِهمم مملوكِه، أم أمه وعراه، وأحكَم ِوعاء عالَء ِعلْمِه وعراه، وكَساه دروع علُو عملِه والَ أ

وحامد أللّ لؤلؤ ألوكِه، حمد ما لو اَسطَاع هداء روحه ما أسداه، وكمل حلم كرمه وسداه، ملا أداه ما 
  .كلم اإلكآم، واحلولك الركام وعمر اإلسالم، ووصل السالم والسالم

اه نصاحهما، وانتباه إفصاِحهما، فعجبت من مالحِة وشائهما، وفصاحة إنشائهما، واشتب: قال الراوي
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وقلت، عند انصباِب ذاك اهلباب، وانسكاب ذيالك اإللباب يؤتى احلكمةَ من يشاء ومن يؤت احلكمةَ 
  ..فقد أويت خرياً كثرياً وما يذكر إال أولو األلباب

  المقامة الرابعة واألربعون التجنيسية القَزوينية

ا فتئت مذْ حرصت على النضارة والنضاِل، وخلصت ِمن ِقسي اجلهالِة م: روى القاسم بن جرياِل، قالَ
 خاِتم ِف واالحتياِل، وخلعتقُلَلَ اجلَن قبائلَ األقتاِل، وقَلَلت ةَ اإلقباِل، واَحتذيتقُن تصاِل، واَعتليوالن

يانٍة، وال حيتِذي رواحب جنايٍة، وال يجحد ِخنِصِر اخلديعِة واالختياِل، أتوخى قليالً ال يحتذي الحب خ
يل إيالةً، وال أِمحلَ من ِثقَل إبائه إبالةً، إىل أن ظَِفرت خبلٍّ مخضر النعال، غري متقَلِْقٍل ملفارقِة الِبعاِل، ذي 

، ال مييلُ عن ِحبابِه، وال جنان ِمزحٍم، ولساٍن ِمرجم، يسبح العائم يف لُبابِه، ويركع إيوانُ كسرى ِلبابِه
  : الطويل: يستنجع حماِرم جنابِه، وال يفْري بغابِه، ِعرض من اتشح بعابِه

 ِهابخَفٍَر ال يخْتَلي غير ط أخا  ِهابطفكان على أزم الخَنا وِخ

 ِهابسفٍر ال يجتلي ضيم ظَ أبا  وكان على رشٍْف الشرى ورضابِه

    

فلم أزلْ منذُ أحسن وريب، وخولين رخاالً وربي أشكر شيم تلك اخلالِل، وأسكن يف وسيم ذاك اِحلالِل، 
وألتِحف بشف ِتيك الشماِل، وأتصف بسف سفوِف نسيم الشماِل، إىل أنْ جمنا فَم قَزوين بعد طُوِل 

ارم الثقيِل، فوجلتقِل، واَحتماِل الصالن ِسبلنكت ،وذَر بما غَر بوقلٍّب جر ،درو ضبما ن ها بقَلٍْب قلّب
ضرب زبِدها، ونخترب شرف ربِدها، فحني طافت علينا طوائف إبداِعهم، واَصطافَت أمساعنا يف طرائف 

داِة، ال تنسى مبنامسِة وسناِنها، إيداعهم، ألفيتهم سن يفضلونَ أصوات اجلُداِة، على ِطيِب نغماِت احلُ
  : الكامل: مصادمةَ عامِل الغِير وِسناِنها، وال تستر مرأى عياِنها، خمافةَ انتجاع عناا

مهاط فَه تعذَّر إن يوماً  لالسحائب وشح ِت السماءِتوأقلع 

 ِتوسحبثجاج النَّواِل  جادِت  تْومتى ترنَّقَِت الموارد أو خَل

 على قمم القُبول وشَجِت قامتْ  وإذا تزاحمِت الحروب وحملَقَت

 كُوى ِبدع الهناِت وسجِت سدتْ  تْزقَتهتكِت الستور وم وإذا

ن مث مل نزلْ نرتع يف ِحمى ِحوارِهم، ونربع حجر ِحجِر جودِة جواِرهم، ونشتار ِم: قال القاسم بن جرياِل
شهدِة نشاطهم، ونمتار من زبدِة سعِة بساطهم، حتى بهتنا بهتوِن هبام، وشِدهنا بشيم شآبيِب هيئاِتهم، 
 ،ربه وبارتص فيِه ِصعاد اندقَّت ِدق لَه ضربوصفِهم جالئلُ االرجتاِل، ع االرحتاِل وطابت نوملَّا حانَ ِحي
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تبارحيِه وثَارت، واَجنزلَت ِحبالُ ِحدتِه وحارت، واخنزلَت ِجبالُ جدتِه وخارت، وهاجت بِه هوج ريح 
 ِمن واَنشق ،ِب شحناؤهمن كَمِني الكُر توكر ،رت سحناؤهوتغي ،واستطالَ عياؤه ،ناؤها عالَ عفلم

وع ،قَم ما سقاهالس كأس قاهوس ،ض شقَّاهزايا ما مشقَِّة املَرغُزاِة الر ِمن وغَزاه ،اهزم ما عمإىل الر زاه
غَزاه، طاحت عليِه رحاَ اِحلمام، وناحت على آدابِه ورق احلَمام، فبادرت إىل إحضاِر، حنوطِه وِغسلِه 

وجاألسف ع ِدِه واحلوايف، وأنبتهرة لَحب هلِه، وملّا ضمفْنِه وغسايف، وتنظيِف رداَء دع واخلوقوادم اجلَز 
حضر واعظٌ قَد لوحت حرور اهلَرم وجوه قطَنِه، وصوحت رياح اِحلكَم حدائق ِفطَنِه، فقعد من حيثُ 
 نرقُبه ونراه، وقد تبع قَرنَ املقاربِة وتراه، فلما قطع القارئ أحلانه وقُرانه، وحسم وضني ترجيعِه وقرانه،

  .صدق اُهللا العظيم: ِمحد اَهللا تعاىل وشكر، بعد أنْ جد سيولَ انسجامِه وسكر، مث قالَ

    

احلفي الكرمي، اخلفي رازق األنام، وغافر اآلثام، رافع اجلرباء، وساطح احلزباء، الوافر احلياء، املتضاعف 
اصل، واحلد القاصل، واِملنِن الظاهرِة، والسنن مخدد اخلدوِد، الواضح احلدود، ذو اجلد الف. احلباء

 األماكن ر، وزعزعوذم املساكن عتعكاِة الفجور، وتك زرلت الفُجوِر، وأرعد أرباب الطاهرِة، الذي أوعد
غروِف، وأشفعه بالصالِة ودمر، أمحده على تكامِل ِنعِمِه، وتزايِد نعِمِه، وإفضالِه املعروِف، ونوالِه الغامِر املَ

 ،م األملَ اجلَشوعوأعملت ،م اخلُشوعاِهللا ما لكُم أمهلت ِعباد ،طوافِه إذ حلَقبت جوع ،لَقخ نعلى خِري م
وغفلتم عن اجنذاب زماِمكم، وأَغفلتم ذكر مكاسرِة ِرماِمكُم وسحتم، إىل ِجفاِن اجلَهِل واغتذيتم، ورحتم 

ح راح احلَنِق واَغتديتم، طاملا ذكَرتم حالوةَ منافسِتكُم، ونسيتم مرارةَ مناقشتكُم، وقلَّما نِفد بارتيا
أعياؤكُم، أو خفَّت أعباؤكم، ال تتعظونَ مبالٍك غَرب، وال تعتربون الٍك عرب، وال تكترثونَ مبصادمِة املآمت، 

م أَكْلُ القاتِر، وحماضرةُ الطَّرِف الفاتِر، ومنع اإلعانِة واَألعطيِة، وهتِك وال حتترثونَ حلَصِد منافثَِة املآمت، مهّك
هالّ ادكرتم السيب الذي نقَض جدد جدودكُم وحطَّ، والشيب الذي وخطَ . ستوِر الفواحش واَألغطيِة

ِلكم وغَطّ، واملَهو الذي نقَلَ نقَلَ قَمر بعرض عارضي خدوِدكُم وخطَّ، والسهو الذي مقَلَ مقْلَ عقو
اقتداركم وعطَّ، فإالم ختتالونَ، وعلى حقري احلُطام تحتالونَ، أف ملا تتركونَ، وتف لعطِن عطلِة بِه 

ساحبون وبر من تربكونَ، وتباً ِلما جتلُبونَ، وعس سفٍه بِه ِخلْف املخالفِة تحلبونَ، إنكم لفي حبٍر من اِحليِل 
أنشد كم سائحون، ثُمسن ِبرم حدالكامل: ع :  

 دىتا اَعببغْيِه لم وبدايتَيِه  دىمن تروح بالمنى ثم اغت يا

دى إنكنتَ مغروراً بتنقيس الم  نى فَلعدالم قريب تَرتوي منك 

  ِقها العاسي سداحتّى تَصير بعر  داد سراه قببناٍن حيِنك إن ت
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فحني قَضب جرير جرتِه، ونضب ماُء مسيِل حرتِه، وأَجلم أسد وعظِه القَضقاض، وأجلم سدا فضلِه 
أًهلمكُم اُهللا : الفَضفَاض، وقد قميص يوسف ِعظتِه وقَص، وسد ما انسجم من سح سحابِه وفص، قالَ

عيف د اجلميلَ، وأتبع ة الصربذَم ِكل أتراِحكم واهلموم، وآِخرزء ِفسِل مصابكم احلًميِل، وجعلَ هذا الريس 
ونفَحكُم بأَجٍر تضيق بِه متونُ العراَء، ويصغر يف جنبه كبر هذا العزاَء، بطولِه السابغ . أحزاِنكم واهلموم

فلما غَبطُوا جودةَ فيضه النجيِب، وأغبطوا األنفس : الذُّيوِل، ودوح إحسانِه املنزِه عِن الذّبوِل، قال الراوي
 ،اهوحي هن حضرأولَ م فكنت ،وشربوه بعدما سربوه ،وهربوه عندما خربلَّ نظام آللئ النحيِب، جح

 عمولِه، مضياَء ش تألق تمن سالفِة مشوله وشكر سكرت ي حنيأرج وكنت ،وحل مبحضره حباه وحباه
مارس ِمن مزامحِة العم، وسورِة سكْر مزامحة الغم، حصولَ معرفتِه، وما الذي حصلَ برفع غَوِر ما أ

ِمغرفَِتِه، ألعرف من أي سحاب انسكب سيبه، ويف أي ِشعب شعِب انتشر شيبه، فم أستِطع للجلبِة 
ر الس وتسعسع، ورق قَرقَف املطاللِة وتشعشع، إبصاره فما ثلت باألثنيِة أنصاره، وأمهلته إىل أنْ ق

 همعه من اخلَلْق، سوى سدس عدِد أحرِف احلَلْق، فألفيت ومل يبق ،هارالغزالِة الب فع وجهوير النهار قرقَهوت
الضري، النهشلَ الشري، والسميدع السري، ذا الفضل املضري، أبا نصر املصري، صاحب البطش 

وعاشق الدرهم الصري، فأقبلت أمور مور اخلائم، وأتردد تردد احلائم، إىل أنْ سلّمت عليِه تسليم من 
له خائه، وقلتذَلِه بروم ججه وجبرجائِه، وقرن ه ِة شأوك، : ظفَرشنف ِشنروش ،ِة سأوكعس مع إالم

،كنوتضاؤل ش ،كوتطاوِل ِسن وتزهد ،وختيس حيس، وتنقضوت قُصنلُّ، وتغسِرق وتلُّ، وتظْمئُ وتعت 
 أمساطك لِبسعامراً وغامراً، وت بارماً وعامراً، وختوضض روضوت ،كبدي أوابد زعجيف نديك، وت

لرتيِف الباهش وجتيء بالصقِْر واألمسالَ، وتستأِصلُ الباكورةَ واألمشال، وتلتقم التقام الناِهش، وتتأود تأود ا
والبقِْر، وزأ باألسوِد والبقِر، فحني جرح حبسام سام معتبتِه، وعِقر بعقاِر قاِر معيبِتِه، نظر إيلَّ نظر األسِد 

 من ِنمنمِة خلَين: الباسِل، وامر كالسيِل الناسل، وزفَر زفرةَ املُعل، ونفثَ نفثةَ األفعواِن املُِغل، وقال يل
فُصولك، وحلِّين حبلْي قَضِب فائض فُضوِلك، واذهب بداَء غُلِّك واكفين غَلْغلَةَ غَلَِل ِغلّك، فلست يل 
 نم نأولُ م وال تسامح وال تِغني، فأنت ،ِعنيبصاحِب ظريفِِ، وال باذِل تالِد وال طريٍف، وحيثُ ال ت

دتِه وخب، فال خري يف مساترِتك، وخساسِة مسايرِتك، ومع لَسع ِسف وده وجب، وكسر ساعد مساع
سفائك، وطُوِل ِطيِل شقَِّة شقائك، لو منحتين من تكملِة إفصاِحك سطريِن، جلعلت ِصلَة هذِه املوعظِة 

يل وسكع ونسأ بعري فكأنه نِدم على كَالمه، فطفق يداوي مواضع كالمِه، فألقامها إ: بيننا شطريِن، فالَ
إىل كَم بالغرامة أغطِّيك، فتارة آخذ منك وتارةً أعطيك مث إنه جالَ جولَ : عزمه وشكع، وقال يل
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املقاطعِة وحام، وأحجم عن خيول املخاتلِة وخام فتظنيته أقتنص حببائِل اِحلن، أو احتِنك بأنامِل جحافِل 
  .اجلن

  ضيةالمقامةُ الخامسةُ واألربعون الفر

منيت ِحني عرض عارضي، واعترض ِفي عنان املعارضِة معارضي، حبب : حكَى القاسم بن جريال، قال
ِحب حوى احلمرة والبياض، ومأل قَِري قُرى مقاطعتِه واحلياض، وكنت يومئٍذ ذا نصرة خارجٍة وحسرٍة 

  : الوافر: تقلقُلَ املغلوِب، وأنِشد على هذا األسلوِبواجلٍة، وعتبٍة واهيٍة، ومعتبٍة هاويٍة، أتقلقلُ 

 يِقِه األنوال بياض مجلس  اعمالخَد ليس بِه اجت نَِقي

رعسراً يحاً وِسحرتي ممرِة  مهجق بحِه العنٍة ِشبجيقو 

 ريِقداخٍل قَبَل الط بقَبض  إذا رمتُ الوصاَل يقوُل عجْل

    

سيت مفاضة اإليالم، من أنامل يِد املالم، ومارست مع عدم ِصرام املَرام، خيِل خبِل عرام الغرام، فحني حتَ
وهطَلَ سفّاح عربيت املستور، وبطَلَ بطَلُ ِصيِت نصريت املنصور، وأدخلين اِخلدنُ فين ميونُ، ورق يل اِخللُّ 

ك االِجتزاِء، ومض ضم خصِر الزهقِة العجزاِء، تضاؤلَ ضرب األجزاِء يف األمني واملأمونُ، تضاءلت لذل
األجزاِء، فلَّما تضررت بتضيِق املَدارج، تضرر األم مع األخويِن وأِب الدارج، ركضت ضامر غيرِة 

اِن، ال تعلم ما مرارةُ القروِن، وأمطت الدرنَ عن صهوِة الوطَِر القَروِن، وأبتعت مطية صبوراً على اإلر
الِعراِن، ال تِحن إىل حواٍر رضيع، وال تئن لسرف فادح فظيٍع تردي على خبِب اِملزاج، وال تدِري ما 

  : زعازع اإلزعاج، شريتها بدرمهِني، وِتخذُا عدةً ليوم البِني اخلفيف

 ييقأيام بؤسي وض وتَصِبر  ييقضي متَلْعقَ الصبر ف

 ييِقمشكورة على التض وهي  فَهي محمودة على الرحِب عندي

 يِقحفَج من المكاِن الس بعد  اًجتَ فَالجهد كلّما جب تبذُل

مث أقبلت ارتقب رفقةً تحدج للرحلِة ِنياقاً، ألجعل قرم لداِء ذلك الدله ِدرياقاً، : قال القاسم بن جريال
 فزت برفاِق تفوق أَصحاب الرقيم، على عدِد أمساِء اخلطِّ املستقيم، يتناضلون بسهام مقتهم، إىل أنْ

وميتطون ِحقاق موافقتهم، يقصر مبصاحبِتهم الطريق، وتروق سحائب سروهم وتريق، فخف خلَطِْف 
  : الكامل: األرِق بارقي، وثَقُلَ بسح سحِب إحساِنهم عاتقي

 قواتوِر عتساقَط من نُح در  مهظُشُهب السماِء ولف فكأنّهم
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ِب الخشيب الفاتق  في الخَطِْب الخطيِر بهمة يمضونضى ِمن العأمض  

فلم نزلْ نساور عوابس الرباري، وحناِلس حنادس الليِل الساري، ونستنِتج مواعيد األمِل اليتربية، : قال
 الرياح اليثربيِة، حىت حلْلنا طيبة الرسوِل بعد حطم املكناِت واحلسول، فقلت عند ونستنشق ريح رياحِني

  : الطويل: ِلم جناين اجلَريح، وضم ضريح ذلك الصريح

دتْ ِحماكدجريح والل الممحد  إلهي من ضالج د في ذاكجالم دي  

 ِدمبالعالِء معمنيف  شريٍف  هضريح عال هام الضراح محل

 دمبنيِه الطّهِر آِل مح وحب  هبقُرباِني إلى اِهللا ح سأجعُل

    

وحني حِمدنا حماسن الظّفَِر، وكَسرنا ِمنساةَ سموم السفِر، جعلنا جنولُ لضرِب ضروِبها، وحنوم : قالَ
الن فِّقة مبسلوِل الفصاحِة ومقروِبها، إىل أنْ انتهى بنا آخرقَِل، إىل مدرسٍة متدهولِة والنالس قَل، وقطع

البهاِء، مفْهقٍة مبقاوِل الفقهاِء، قد اَرتفع نقْع مباحثِتهم، وطلع نفع طلْع مطارحِتهم، تجاه مدرس مطلّس، 
ِه، فتأملْته ظاهِر املناظرِة، قملس، تسجد دروس الدرايِة لدروسِه، وتغرب شموس البالغِة لشموس شموس

بالنظِر الصفي، تأملَ الصرييفِّ، فإذا هو الدهانُ املتلونُ، والسرحانُ املتفنن، والفَذ القيصري، أبو نصٍر 
 تعليِه، وجثَم تِسِه، مث سلّمرمن مثاِر ج دما سد درسِه، وسرد إىل أنْ شام سيوف فأحجمت ،رياِملص

لَه راعِة : بني يديِه، وقلتع الببرب كمن دراسِة التدليس، وخص كدريس، وخلّصجبليِل الت لَّلَكج نجلَ م
واملربع، اختصاص األترج بالطبائع األربع، مث إنه اَنطلق يب إىل ِطرافِه، مترنحاً مبالحِة أطرافه، فبسطَ 

ولّما سكن ،ره تيسما كانَ عند وأحضر ،رسوح هساِعد ها كفةَ أجادبألبسين ج ،ورهز وظعن ،رهوم 
يا بن ِجرياٍل ما الذي سلكَك يف سلوك : إسكاِفها، وكثر جواب سؤاِل ميِمها وكافها، ثُم قال يل

املفاليِس، وأدخلَك يف خلِل غَليس هذا التغليس، وقتلك بثقِل هذِه اِملرداِة، ونقلك إىل جمالس الساداِت، 
فأخربته مبا متَّ، وما سفك من : ِني على خرب ابتداِء ارحتالك، وخفِْض نصِب تمييِز حسن حاِلك، قالفقِْف

: دم الثروِة ثَم، وعرفته صورةَ النزاِل، يف وقيعِة ذياك الغزاِل، فجبذين متظارفاً، ونبذَين متالطفاً، وقالَ يل

 ،اهلَِوي بعد ويت اهلُِويه يف املَخازي أراك توجرر ،رويإىل الواِو الساكنِة قبلَ حرِف الت تيوهو
: املُروطَ، وأوجلْت يف الدائرِة املخروطَ، فأطعم اهللا رهطَ لوط البلّوطَ وسقاهم من ِر قَلّوطَ، مث قالَ يل

م وساٍم، وأطهر أوالِد حام وحام، ِغب نثِْل جعبتِه، وطيب ظلِّ أثِْل مداعبِته، تاهللا لقد ِبت أسعد أوالِد سا
 ونزعت ،ناِسكمل ي نونزلْت مب ،بِكناسك لقد حللْت ،كَّتوب لك ناللُس ف بكّةَ، وأخرسشر نمفَو

فقلت لَه ،التباِسك جالبيب توخلع ،ِهللا الذي سلَّمين من املَدانس، وخلّصين من : سرابيلَ باِسك احلمد
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حس، وقَلَس عني ثياب الثُّبوِر، وقمس قليب يف حبوِر احلُبوِر، مث إني أقمت يف قَرائع دارِه، ساحباً ِحبالِة املنا
يف سحائِب إدرارِه، يتِحفُين باهلدايا، ويزورين بالعشايا والغدايا، ومينحين الِسمانَ والدقاق، ويشاركُين 

حِسدت لكثرِة سوادي، واتحاِد وسادِه ووساِدي، وعدت بعد مشاركتها يف مصدِر الفَعِل الِرقاق، حىت 
طوِل مصاحبتِه، وتطاوِل مناوحتِه، سنانَ ِغرارِه، وِصوانَ أسرارِه، ونبالَ سطوتِه، وِبالِل دعوتِه، وحسانَ 

 ااورِة، وخنتلف إىل ثنائه، وسلماَنَ فنائه، فبينما حنن ذات يوم خنترف مثُر املثابرة، وحنترف بأسواق ِتجاِر
معاهِد املنادلِة، ونجتلف وجوه جذالِة اادلة، إذ وقف بنا مجاعةٌ يستفتونَ، وعلى تركِة ميٍت يتهافتونَ، 

  : اخلفيف: فناولوه رقعةَ ال يفارق قَلْب مقلِّب ِحِربها حبور، فإذا فيها مزبور

 ذَينم ِللِْعا بموإماماً س  ينلقثفقيهاً عال على ال يا

 ينفي مصاٍب أجرى عيون الع  ارانا عموأفِصحن ع نَبنا

 ينِمن غيِر ريٍب وم محصنَاٍت  اٍتنَالِث بن ثَطُم ع ميتٌ

  غير بخْس ِمن كُلِّ عرض وعين  اًنميرةُ ثُإرثَها الكب فَحوتْ

 ينرتِه معن وربثم بعد  يححصع أختها برب وغدت

 ينشّ وشلِّ غخَلياً ِمن كُ يا  ملحازِت الصغيرةُ فاع مثلما

غْرى البناِت بجماتَتْ ص ثمعم  نج عسِن عيينجٍد ولُنصاب 

 دينقنا الهتُراِث بخمسى  أختُها التي حازِت الثُمن فمضتْ

 ينرتا كتُتِْحفُ النَقْص أختَه  راًهيِه قاقوأغتدتْ أختُها بب

    

  ِمن صواٍب فلستَ فينا بهين  فاَرض تساؤلنا بحسِن جواٍب

  : اخلفيف: فهوى إىل الرقعِة وأطالَ، واستوى لطَلَِب الرفعِة وقَال: قال

 ينه تقَالفقيه يفْ والنبيه  يِنتالسائلي عِن الحال َأيها

إن حازِت الفريضةَ ثُمناًم وعين ابنةُ  ن ِت يا وخيييالم 

 يِندلَي عبولي وحضرت  الالًسفَاح زفَّتْ إليه ح من

 ينتَنْا ِبيِن أيمِمنه بنت  ول والءدخألقت بعد ال ثم

 ِمن بعد حيٍن بحيِن مترعاٍت  زوجها الزمان كؤوساً فسقَى

  ما ذكرتُم من غَيِر نَهب وبيِن  يلق جح ببنتُه فجبتْ
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 يِنفَصثُمن المها ِن بعد  ضمِت الصغيرة شرعاً وكذا

 يِنسحقّها األم خالصاً خُم  موتَ الصغيرة حازت فلهذا

 الماِل في ِكال المأتميِن باقي  رض وردأخْتُها بف وحوتْ

 در يحكي درور العيِن شبه  اءنر ثثزيديةً بن فاجِز

فلم أعجب من فرضه العجاب، الوارف اإلعجاب، بأوىف من موافقة عدِد أبياِت سؤاِلِه : قال الراوي
  .احلمد ِهللا رِب العاملني: واجلواب، فرضي كل حبضور العاملني، وقضي بينهم باحلق وقيل

ةُ الرقطَاءالحصكفي المقامةُ السادسةُ واألربعون  

بن جريالحد اِر، واسوداِد اإلزار ومباعدة األسدار، ومساعدة : قال: ثَ القاسمصِحبت وقيت اقتراب املز
األقدار، ركْباً من احلصكفية أوىل الفَصاحة الصفيِة، والصباحِة املصطفية، ال يسبقون يف سنن مساجلة، 

 يبدهون يف مشورة شرة حماربة، وال يلحقون يف جدد حىن معاجلة، وال يندهون عن قارب مقاربة وال
فحملين نشر معاشرم الشهية، على أن أشزر معهم مشلة السنة السنية، فعدلت إليهم عدول من ألف 

مبحبوب، أو كَِلف مبداومِة إٍمث وحوٍب، حىت ِصرت منهِم صريورةَ البطَل من الذِّماِر، والغريِة من األذماِر، 
فلم أزل أجث العريةَ، وأحث الداعرية، وأحارب بياسرة سفِْن السهِر اجلسيمِة، والزماِر من فَم اِملزماِر 

وأالعب أسنةَ عساكِر املسرِة الوسيمِة، حىت وجلتها يف اليوم النطوِف بالقَلِْب العطوِف، حمسوداً على يِد يٍد 
 وحفَّت بنا أوراق اِد ادود اندرأت ال تضام، وألف عِني عِني ال تنام، ولَما اَسبطرت جداولُ اجلُدوِد

  : الطويل: إىل تصفيِف العقَاِر، والتذفيف على الوقَاِر، وشم أنفاس القاِر، من أفواِه العقَار

 كُوِر لذَّاِت الفُكاهِة والرقْص على  ِزلتُ أحسو الراح فيها وأنثني فما

التفكُِّه في ال وأركب أثياجالكلِّ إلى  ىدج قْ فتَّان أميناً ِمنصو 

  إلى كُل ِمفْضاَل برٍيء ِمن النقص  بساِق السكِر في كل ساعة وأسعى

 صقَالس بوالء يدنَّ بِعطر  اًوأسحب ِرفالً في اإلخاء مضوع

    

ح بذلك الشفري، وأتنقّل بقبِل فما ِزلت أصبو إىل ذلك املَناِر، وأعشو إىل جلِّ ناِر ذلك اجللَنار، وأترن: قال
 القَلَِق واستبانَ، فلما لَِبست رثيثَ ِخالِفي، وخلعت فَلَق وبانَ، وظهر الذهب أفواِه اليعافري، إىل أنْ ظعن

اضةَ بيعةَ ِخالفِة اختاليف، أقسمت أالّ أفارق الصيانةَ، وجذذتها جذَّ العِري الصليانةَ، فبينا أنا أنظر يف مض
 أبا نصر املصري اإلفالس، وحقارِة األحالس، وااللتحاِف بالدريس، واإلياب إىل باب الفراديس، ألفيت
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يرفلُ يف ثياب ثروتِه، لعد إحرامِه من يلملم إملام متربتِه، فهويت إليِه هوى األجدِل املطلِّ، وأحببت بأنَّ 
إياك :  جدرانِه وأطلق يِدي يف ِعنان ماعونِه وِعرانِه، قال يلأعِرف موارد ذلك الطلِّ، وملّا انطلق يب إىل

وأنْ ترغب يف قراِبك، أو تزهد يف اَرتشاِف شرابك وعلي ما ميونك يف احتالبك، إىل وقِت اَقتراب 
إن أكياسِه، ثُم لَوقح قنخالذي ال ي سبأ انقالبك، فأنا اخلليلُ لذي ال يتسربلُ بيأسِه، والكرميأخذَ ي ه

السالفةَ ويستريها، ويعبأ لنا ِطيب املصائب ويشتريها، وتسحب يف الدساكِر العبقريِة، ويوصلُ بالغبوق 
 أي عن انتقائه، وال ِمن با ِشيناِته، ال أسألهة ِبشوتا الشباتِه، وفَلِّ شم يف مياِه مئنوالع ِة، وأنا معاجلاشري

ألت غصونُ ِسقائِه، فبينما حنن يف طُالوِة األصحاِب، على مصاطِب االصطحاِب، نترنح مع ركيٍة امت
اإلفضاِل، ونتناضلُ باملُلَح تناضلَ اِملفضاِل، وإذ اقترنَ مبذاكرِة تيك الكرماِء، ِذكْر رسائِل القدماِء، فقالَ 

أقسم مبن ستر اإلخطاَء، وأسبغَ اإلعطاء، ال : قَهوتنابعض من ابتهج ببهجة ندوِتنا، وأوجلَ مبغرِب فَِمِه جنوم 
 مدهاِد، والش هِدها ِشفاهلش دشهطاَء، ِسوى كلِّ مكاتبِة رقطاء، فهي اليت تاخلي هعِسم قبا سِمم أحب

راِعها إقراد األقراِد، فلما سِمع أبو لنورها نار أزناِد االجتهاِد، ويتشبه لقسِرها القسورةُ بالقُراِد، ويقِْرد لق
ن مذهبِه، قالَ لَهسح بذهبِه، ِمن بِه، ومنطق يا ذا الفضل الفائض، والظِّلّ اخلائض، : نصٍر ما نطَق أِحتب

ريد، فقال لَهضروبِه ما ت ِمن بأن أنشئ لك ،إلفصاحه الفريد عضخ نوم :اجندم، ورب تاِهللا إنْ ذا لريع ع
ادم، وفضلٌ نِكس، وِعلم وِكس وعلَم درس، ومعلَم اَندرس، فخلِّين من ِخضاِب عمٍل ينصلُ، وال تولين 

سح ولَي واليٍة أمل ال حتصلُ، فاللبيب من عرف نفسه، وشكر أمسه، ولَم يرسلْ لسبع هذِه املَسبعِة 
فقالَ لَه ،هاهللا: ِنمس وأمين صيِفك بني توميز صاحةَ رفيقكن وحتقَّقت ،ببصِر توفيقك لو نظرت 

فقالَ لَه ،ريِفكعلى ح كَال كُال لوجدت ،ريفكوح ،وحلِوك ،قُلَلَ هذي : وخريِفك يقلع نمم إنْ كنت
ِمن كحي نيالع، فبِة هذا اهلزمهمِل هوِله لَعالِقالع، وال يه ِمن ميِمك، وغَثّكح ِمن كقاخون ،رميِمك 

مسيِنك وأبرز بزبِد مثيِنك، ألقبلَ رواجب مييِنك، ولتكُن جواباً عن مراسلة قادمٍة، بلسان الرباعة ناسلٍة، 
فقالَ لَه النظيم ها الدررد درب طَقوبتمن ،بعذِبها العليم اِهللا لَقَِد: يتمطَّق اجلدايةَ من القانص، أمي استهديت 

واجلُمانةَ مِن الغائص والصبايةَ من السحاح، والصبايةَ من الوضاح، مث إنه عدل عن عتابِه ومالَ، وعدل 
لْفَةَ يراعِه وأمال، وقالَ لَهج : واستقِْبلْ بكفَّي ،بفَت لدي األدب وأسأت ،بقرحييت فج ِقرواح تأنكر

وفَدت صنوف كتاِبك، بل مجيلُ ضرب انصبابك، شرفَه ِجد برق، وفَرق لُب : لنخب واكتبفكِرك ا
أشرق، وبِل شوِب منح فرى، وجم فلق سِري فْلق ربا، فحضر بِه بالغُ إناٍب هجم، بلْبلَ بوبِل ناضر تهتانِه 

مالطويل: فانسج :  

 سرجِدي ونَد نَيسير بِه نَ  ا ضوِء بعضِهفلي ِمنْه بستَان صف
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 سبتَوق ِمن ِحبابك تُلْ غالئَل  يهاب طَد جفَعن لنا فوز وق

    

 ،جابر زكي كلْبوج ،كيقليلٌ ب وترفُك ،فُك خليلٌ ذَكيروش ،يهب قدمي كوباب ،ِهيندمي ش كفلباب
ناِظر ذكي، ويكبك جائلٌ ثَِري، ونسبك شائغٌ جِلي، وخطبك جازم يحف، وخطبك جالئلُ وِخلْبك 

 زععزو ،بري مِنكي موي ،يستِلب كبو ،يلتهب كهيون ،ِهبرتت كشوفُر ،تكتسب كشوفَر ،ِهفت
يع شدِتك يعب، وضرب سيوِفك يعتِرق، وضرب عناِتك يحترق، تحِفك تهب، ويدمي ِشدتك يكُب وضِل

ومجيلُ فَلذك يصب، وجليلُ خلقُك زاخر حيب، ويعقوب حبك يرج، ويعبوب ِرفِد يديك يمج، وبطشك 
  .الطويل: نافع ضري، وجأشك شافع قَِوي، وجؤجؤ ِقرِنك غًلَى، وبر بر قُرِبك فَال

 حفَعباٍب من صفاتك يط جِري  هتُلِْمن أي وجٍه جاء نُطْقُك جفَ

 حنَتَرفُو قَلْب ِمثلي وتَم لتُصبح  فال زلْتَ أبهى من سنا برِف مجِلف

ناٍء بلَّج، وشرٍق فليكِف عبد ى ِمزك، مثَّ بلَج مشرق ِعزك، بأنه باَء بعتابك، ذو توج وناَء بعباِبك، بس
 ،جحت فمثلُ مشَّخ آياِتك ،رق امشخومث شديِد ش ،رر خجاض وتصب روض ،غاض روش وقَلَِق أخدج ،لَجلَج

وبصفا زمزم باب هباِتك يعج، ومبنكب لَج إبائك نطري بلْ مبجِر نوِء نكُت آباِئك نسري، فَلَت ِعترتك 
قالَ الراويفمج ،ح بان لُباناِتكبري حقَِلقاً ترن ،فاِتكشرنَ موج لتمنح ،تظِّمفع كرفعت وفلّت ،تا : دفلم

اِدلَ ِجبدالِة جمادلتِه، قالوا لهل اب بطيِب رسالته وجدطر : تدمن الفصاحِة أعالها وس ترتاِهللا لقد تسو
اعتالها، وفُقْت بإخراج املستطاِب، من طاب هذِه الِوطاب وميز رندك عن اَألحطاِب، من تسنم الرباعةَ و

 ها ملخيلة ممن البلغاُء قلَّة يف ماء دجلته، وبقلَةٌ بازاء رقلته فما أحسنإن كبإجادة هذا االحتطاب، ولعمر
ألمِرك املُطاع، وإن آلَ بنا إىل طاعاً : لك أنْ جتمع بني طرِف فطَِنك، وتعريِف نكرِة وطنِك، فقال

  : الكامل: االنقطاع، مث إنه أراق ِمن مقلتيِه الِقالِل، وأرهف قواضب املقاِل، وقالَ

 وِلقْأن يدنس في الزماِن بم أو  قطيشرف أن يعاب بمن ربعي

الصباح المنجل في  عةٌسيسة تأحرفِه النف فحساب يتسعٍة شبه 

عأ متٍَّةي سسٍة فربع في خَم  عِلكم يشواحٍد في واحٍد ل م 

ثَ بعد ع ِمنانمالمربةًي موكذاك أخرى في الحساِب المجمِل  ر  

 ِلمالعليم على حروِف الج عد  اقْد رفعتُ لك الحجاب فَعده ها

انتسابِه، وغادرهم خيِبطونَ يف حسابه، بعد أنْ عطف مث إنه ودعهم ِغب اكتسابه، وأودعهم سجونَ : قال
يا بن جرياٍل توق جر حبِل برحيِنك، وجر حروِر برحيِنك، : عنقَه إيلَّ، وذرف لؤلؤ عربته علي، وقالَ يل
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ِسر حرؤوٍف، وسر فاتركين ترك ،ين وبيِنكيب آن دنو بيين وبيِنك، وهذا ِفراق عزميت مبعروٍف، فقد احي
ألنَّ خمالب خيانيت ورواجب جناييت، جنت بأرزنَ جنايةَ يشب هلا فَود الفَطيم، وتغيب هلا شجاعةُ 

شجعاِن احلطيم، فاألريب من خرج قبلَ إسفار صباحه ودرج قُبيل إشراِق افتضاحه، فما الشرف بالتقام 
الة الصايِد، مث إنه لوى جانب اللِّيِت، ومضى مضي املَصاليِت وعانقين طُعم املصايد، إال بالتخلِص من ِحب

  .عند لوب األماليت، وأقلقين قَلَق قلوب املقاليت

  المقامةُ السابعةُ واألربعون الضبطاء

حلسِني، تنتمي بعد عزمت زيارةَ احلَسِن واحلسِني، مع صحابة ِمن احلَسن وا: أخرب القاسم بن جريال، قالَ
طيٍئ إىل شعبان، يف غَرِة املعظَّم شعبان، ما وهى ِحلمهم وال وجب، وال سِتر وجه شكِر جوِدِهم مذْ 
 ،نسروهم احلَس سحاب ريقن يلَّ معروفهم وال مرف أن موصلُهم وال من، وال ع ِجروال ه ،بجو

م احلَساِة حصايف جنب حص ن، وأفاض على وجهه ماَء وحيتقراملهابِة، وس وأمهى مه نما فيهم إالَّ م ،ن
    : الطويل: وشن وأغار على فوارس فارس السفاهِة وشن. املرؤِة وسن، ومزج كأس كَيسِه

  حليفَ األذى ِصنْو الشَّقاوِة في الخَلِّ  آبةو كضتُ ِنهم ما ِزلْ فلوال

 لِّخَمال ليتي للمسيِر مع ال لما  اًرمك أن أسير ماعتقادي ولوال

  لعدتُ سليب العقِل في صورِة الخَلِّ  ِميِهولوال اعتمادي في الرحيِل عل

 لِّخَشَبيه الدوِد في جمِة ال لكنْتُ  ميِهتُ إلاجتهادي ِحين ِملْ ولوال

 لِّجلبابي القَشيِب مع الخَ لمزقْتُ  ميِهوِن إلاَألمادي بولوال اتَّح

 لِّالضر الشديد عن الخَ ألعجزني  مدهأنَّني خُلِّفْتُ في الربع بع ولو

 ّلخَالسني أخا ال السقْب وأتبعتُها  اِسالحي والقلوص وكُوره وِبعتُ

    

 صروِف الصناديِد، متوسداً هودج القضيِب، متقلداً فَلَم أزلْ بني تلك الصناديِد، آمناً من صرِف: قال
 ع من غصون اآلجال، ونزعج سواكنى اجلَزنج اآلجاِل، ونقِطف حبمالِة القضيب، نوِجف إجياف

 ،عصب ونكرالن رم مياه ونصب ،ِب الوصِب ونكرعبيف ص بخاألوابِد، ون مساكن ِلجاألوابِد، وال ن
فبينا حنن رج واألوِس، غَِزيياً من اخلزرشى تقلقلَ مقانب األقتاِب، ألفينا حخقَلِْقلُ قُلَل األقتاِب، وال نن 

الفصاحِة واألوس، وبه فىت شريف السيِر والساِق، نظيف إزاِر زورقي القوم والساق، يرفل مع كثرة هبابه 
نا إىل فنائه وكَسره، وأعرض عن لُفاظاِت زاده وكسره، وملّا وعقلِه، بني بردي شبابه وعقْلِه، فانطلق ب
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شكَر شهد سواِد سعينا والبياض، وقَرنَ قَرن أحد أمحريِه باحملاضرِة والبياض، أسرعنا إليه إسراع احلَمام، 
 ذياك املصِري، وجمعنا بني أرشية الشرِه وبطون احلَمام، وحني أفعوعمت حقائب املَصري، وحِمد غُبر

 إليه أقدام عرف عبري القُطامي، وتطري هعند صوتاً يكسد تِمسع ،واغلولقِت املذاهب ،حقِّقِت املذاهبوت
القادم بقوادم القُطامي، فأقبل القوم لطيب ذلك الطِّالء، جمبوذَين ببرِة طول ذيالك الطِّالِء، تسرح يف حلَِل 

الوةُ حلواَء نائم، فكنت ِممن حنَا حنوه، واستمع مع ِعظَم عظتِه حنوه، فسمعته أحالم نائم،مل تدر ما ح
عندما جثَم الغائر واجلالس، وازدحم القائم واجلالس، ووسق سفُن جملسِه، وشحن وطَرد ِطرف مالطفِة 

فِْهِق أوشال الذِّمام ومورِق أغصان دوح احلمد هللا ناشر اخلَلِْق، وقاهر اخللِْق، م: طرِفه وشحن يقولُ
الذِّمام، مزين النحور بالعقوِد، وحمسن الوقوِر حبفظ العقوِد، وخمرج تهتاِن نصره، ومتوج اإلسالم بتاج 

، وحده ال إجالِل نصرِه، ذي العظمِة واجلد، املرتِه عن الولَِد والوالِد واجلَد، وأشهد أنْ ال إله إالَّ اُهللا
شريك له، شهادةَ من حبواِء أمانِه حلَّ، وعقد منشور لواِء إميانِه وما حلَّ، وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسولُه 

 األعالم، ونسر حافر ذوائب رشم الغابرِة، فَنماملبعوثُ إىل األمم الغابرِة، احملثوثُ اإلنذار مبصارع الر
م، ووعد عليه أفضلُ السالم، حبلول دارة دار السالم، صلَّى اُهللا عليِه صالةً ال انتصاره صياصي األعال

 قواعد تسيب، وثبتر عقص من األفنيِة فناء، وعلى آله وصحبِه ما كرى تفناٌء، وال يفارقُها مدها فَنيعاِرض
م تكرمونَ أويل املكانِة واخلَفْض عباد اهللا إال: عسيب، ونفع محل قريب، وردع سلُّ سيِف رقيب قريب

وتحرمونَ ذوي الديانة واخلفض، وتغالونَ بطوِل مرِحكم والعرض، وتلغونَ حديث ترِحكُم حالَ املناقشِة 
والعرض، وحتام نراكُم قادرين وأنتم إلطعام القِرم غري قادرين، ومتسون باحلرم حمرمني، وأنتم بكسِب 

 طاملا تطاللتم ِلحب الرباع، وتطاولتم هلتِك كواعب الرباع، وقد آل ِبكُم در خِلفَِة السحت شر حمرمني،
املخالفة واملصباح، وانطفاء نرباس الرياسة واملصباح، إىل أن غفلتم عِن اِحلساِن، وعقلتم أيانق اإلحساِن 

 بينه وبني الورع خندقاً وسدا، فهال بأبواِب احلسان، وسلكتم مسلك من أحلم بالسفِه وسدى، وجعلَ
أفضتم ِمن العيوب، ما يفوق تدفُّق العيوِن، وسكبتم من مسايِل اجلفون، ما تغرق به حماملُ اجلُفوِن، فيا 

 حبسن ويلَ من مأل بالشحناِء ربوع قلبه، وعِلم أنه مل يبق ِمن قَمِر قُربه غري قليِل قلبه، مث أنشد مترنحاً
  : اخلفيف: اهلديل، باكياً بكاَء احلمائم على اهلديِل، بعد أنْ هدنا وتبنا وقلنا ِملثْلك املدارس تجنى وتبنى

 انبأعالم سلْع ولُ وسبتْنا  احجلْنا حوَل الحطام ولُبن كم

 انهثُبنَا بعد األذى وانتب ثم  اعلى اللّهى وانتبهن واعتكفنا

 اجزنا باب الخَنا وافترعن ثم  اِبكَر المنى وافترعن واستلبنا

 حرنا إلى الثَّرى وافتقرنا منذُ  امتْن األسى وافتقرن وارتحلْنا



ابن الصيقل اجلزري-املقامات الزينية  152  

  حين دسنا بسطَ الهوى واعتقلنا  انسمر القنا واعتقلْ واحتملْنا

    

 إلى البلَى واحتنكناِصرنا  ثَم  واجتذبنا رأس العلى واحتنكنا

فحني حبر حمكماِت فيه، وحير ِحببِر بحِر حذاقٍة مِدح فيِه، وأرضى اَهللا واملَلَك، : قالَ القاسم بن جرياٍل
واطَّرح الزاد وامللَك واقتنص القلوب وملك، وأحكم عجن معجزاتِه وملَك، أطاعوا مواعظَه إطاعة ثواب، 

 لَه بأوفِر ثواِب، فصرف ِصلتهم صرف شاكر، وانصرف إىل شعِب بين شاكر، وملا سح الرجلُ وانصاعوا
وارجتلَ، ورجع الرجلُ باجلالئِل وارجتلَ، جعلت أعلِّلُ وقليب بليت وعلَّ، ألعلم أَنى نِهلَ أبحر اِحليِل وعلَّ، 

إالم تدوس متونَ املَشيِب واحلر، : لفصاحة الصلّ، فقلت لَهفألفيتها صنوف أيب نصر الصلِّ، صاحب ِصلّ ا
: يا جرياٍل: وتقوم صعر عنق املعانِد واحلُر، وتصِلح بوعِظك العرب، ومتنح منك العرب العرب، فقال يل

يب، وإالَّ فدعين إنْ كانَ أعجبك سييب وشويب وحجبك قبح شييب وشويب، وأطربك طيب صبي وصو
 ،رن ومعين ما أخشوش وجر ،براعتِه وفَر إذ فغر فَم وافتر ،وفر حاولَ املَفَر هيب، مث إنوطَئي وصخ وعلي

حومة الفكَِر ومر لفين ِحلفوخ.  

  المقامةُ الثامنةُ واألربعون الجماليةُ الجوينيةُ

ليت مذ صفر صايب، وظَِفر نصايب، وصهر اغتصايب، واشتهر يف التصايب آ: روى القاسم بن جرياِل، قالَ
انتصايب، أنْ احتلس بساطَ املكاسرِة، واختلس انبساطَ املكاشرِة، وأميلَ إىل االس وأستميلَ، رضى 

 سرابيلَ اإلسفاِر وأنقلب ل أستِلبفلم أَز ،األوتار وأجالس ،األقتار بزمام سفار املُجالس، وأمارس
السفار، إىل أنْ فارقت اَألين، ورافقت اهلَين، وقمرت البين، ورمقت مبقْلة اِملقَِة جوين، فوجلتها جبواِد ِجدٍة 

ال يعتوره ِعثَار، وِنجاِد جتملّ ال يهتصره إعسار، حائالً يف سناِسن السعادِة، جائالً يف دنادن السيادِة، 
ِرماح أكافح رياح الرياح، مينحين وصالُ املالح، ويصافحين راح كُفوِف الفَالح، فأقبلت املراح، وأناوح 

 غَض إجالِة القداح، وإدارِة األقداح، إىل عض جاح، وأصبو معناح النجب لَِل اجلُناح، وأطريج ِمن أجري
حوض املرح فسرى، ووضح حضن بعدما نضح داح، فما فتئتىالكاعِب الرح وانسرالطويل:  الوض :  

 رماناً وأرشُفُ سكرا وأقبض  ؤاًؤلغزالنا وألثم ل أغازُل

 راعنَّاباً وأنشقُ عنْب وأغِمز  وأصحب أغصاناً وألحظُ ربرباً

 رابستاناً وأمسح عبه وأنظر  كثباناً وأقرص عنْدماً وأركب
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السادِة الرباعيم، كنت كَمن حلَّ يف النعيم، وحلَّ بعد إحرامه من فحني حللت بالِعيم، ونزلت ب: قال
  : الطويل: التنعيم

 قسحيق إناب في شُعوِر العوات  ِهكَمن أمسى يسوفُ بأنف وكنتُ

فُهطَر ى يصافحأضح نوكنتُ كَم  واٍر في صواٍر معانق وبيصص 

يلَ مراح مناوحِتهم، أقبلت أشكر طولَ مروِط طَوهلم وملا انسلكت يف ِنصاح مصاحبتهم، وسلكت سب
  : اخلفيف: وأطولُ، وأذكر ذكور ذكي إفصاحهم وأقول

دوا ب دواأبِشف  زفِّ يِرفّأيواستروا واشتروا بشَفٍّ ي  

مههم وحالوا وجالوا فجرفخر  صم بصفٍّ يهم عندهفُّعيد 

 فّواقتدوا بعفٍّ يِع وافتدوا  واغَالجدهم وعالوا و حدهم

 ذف يِدفم بِضده صدهم  اللحبرهم جالُل ِخ جبرهم

 فكَفٍّ تُعابٍث عائٍث بك  زاع يراعجزمهم ِن حزمهم

    

خرجت وحني جذَبين جر هذا الِعناِن، وظَين حر حمِل ذَياك العناِن، واستنتجت قرحييت اِملتأم، واست
جالئلَ تيجاِنِهم هذِه التواءم عزمت على قَد هذا الوثاِق، وسد سيوِل سح ذلك االنبثاِق وكنت قبلَ أن 

ِملْت لرشِف املُدامِة وعدلت عن منازلِة المة املالمِة، وسدا صفْو الصافِن والقريع، وِشدا فم القريع 
ألمالِق، وأصبأت بدور مبادرِة االنطالِق أساِئلُ األظعانَ، ومن مارس بالتقريع، وصبأْت نيوب أنوِق ا

 اته، وأفوزمود وسائد إفاداته، وأفترش ألفترس أوابد أيب نصر املصري ،ِضيعانَ، عن ذي الفضِل الرماملَع
ى غوارِب السراِء، وأخطر يف بعقياِن منامسته األنيقِة وأجوز لبستاِن منادمته الوريقِة، فبينما أنا أمجح عل

احلُلِّة السرياء، ألفيته بعيالِه اِخلماص، على ِقالص القماص، وهو يكتِنف الِكسر بأردانِه، يف ميداِن رديانِه، 
 الستقائه من ذِلك إليِه ِخشاش التقريِب، وأويت ارتفاع يفاع بنيانِه، فأرخيت ببنانِه، بعد بويشابك الكُر

 وتأفَفْت الختالِقه، وخساسِة أخالقِه، واخنراق نعيلَتِه وإحراِق نار عرام عيلَته، فأسفر صباح القَليب،
يا بن جريالَ ما الذي سلَب ِبزةَ ِجدِتك، وقضب ِعزة : مسرتِه وجأر جِر هجِر ِهجرته، وقالَ يل

له ِتك، فقلتِخت: ِحد مول، جماورةُ اِجلناِن، وفَضاحلموِل، ومشاهدةُ الشمائٍل والش ناِن، وإنفاقام الد
أجلُ يف جماري : وما الذي عزمت أنْ تصنع بإنفاِقك لنفاِقك، وبإمالقك لو مل أالِقك، فقلت له: فقالَ

ٍة، جماِلك، وأدلُج يف خمازي محاِلك، وأحذف احلياةَ بني نأي وكسرٍة، حذف الواِو الواقعِة بني ياِء وكسر
تاهللا إنك لَكَمن ضيع نفيع شرابه، وتتبع ملوع سراِبه، أو ما علمت أنَّ من مالَ عِن املال مالَ، : فقالَ يل
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ومن حالَ يف صهوِة احملال حالَ، فليس لكلِّ رائِد يساعد القَدر، وال ِلكُلِّ صائٍد يضافر الظَّفر، وليس 
ملتعلِِّق كاملتأنق لكن أنا أسعى ملا يفِْقد وبال ِصباِحك، ويوِقد ذبالَ ِمصباِحك، املتغتِرف كاملتملِّق، وال ا

ويظِهر أضواء اجتراِحك، ويمِطر غَيثَ اإلغاثِة براِحك، فارتقبين بكْرة غٍد بدار األحكام، وبدار بداِر إىل 
اً، فأصلح صحبك من إذا قعدت قام، مداِر األحكام، ألجعل ندى عيشك بحراً، وسهى معيشِتك بدر

وأحضر االلتقام وإن غانَ دهرك وعانَ، ازدلف لنفِعك وأعانَ، ومحد لك االمتحانَ وحانَ، ولو خفض 
لك الدخانَ وخانَ، ثُم إنه سابق صرميه، وقَصد حرميه ورميه، وحني شرق الفَلَق فالح، وكرر احمليِعلُ 

الفالح وازدحم ،احلاكم مإىل أن تقد تي تأخرِه وشارته مث إنربادرت إىل إشارته، رافالً يف مشاِل الش ،
احملاِكم، وطلع ِسن سيِل القساماِت ودلع لسانُ سهيِل املخاصماِت وملّا انفصلَ عصام اخلصام، ونصلَ 

اش، مبشاش االرتعاش، تلو خوٍد كالزبرقاِن يف ِتمِه، عصم ِمعصم خماصمة األعصام، أقبلَ يرقلُ إىل املع
معتلقٍة بعروِة كعبِة كُمه، فَشغلَين عن طوِل طَمع ِهميت العلياِء، عرض اِء جة نعجتِه األلياء، وملّا جال 

اكمِة ونام، مث جحفلُ االلتحام، واجنال صدأ حسام حام االقتحام انغضت البنام، وأيقظت من رقَد عن احمل
أوديةَ إدالهلا وقالت وأسالت ،إذالهلا وذالت سيوف لَّتوس ،ج القلق وجالَتيف ثَب ا حالَتضوِعف : إ

فيض القاضي، اِملخضل الراضي، اخلَِضِل التراضي، الضابِث املراضي، املُضابِث املُراضي، الفائض 
لناهض اإلضرام، العريض األحفاض، الغريض األمحاض، اجلرواض، النابض الفياض، اجلاهض الضرغام، ا

اخلضِرم الفضفاض، الضيغم النضناض، حضار خضراِء القُضاِة، ضبارمِة غوامض املُعضالت، مقِْرض 
النض، ومبغض البض، ومفَيض الناضِب، ومغيض القاضب، ومِضيِف القراضِب ومضيف القراضب، 

إلضرار، خضبت ضرائبه ففاضت ونضبت ضغائنه فغاضت وضفَت فرائضه ضيعِة االضطراِر، خيضعِة ا
فراضت، وقَضت أقضيته فهاضت، ونضد فضلَه فأرض وخضد خمضلَّه فتأرض، وخضع لنصاِله املناِضلُ، 

    :  اخلفيف:وتضعضع لضنئه األفاضل، ونحض لقضائه الضليع، وض إلمضائه التضليع

رِض فائض قابضض يضامر وض صابطٌ  ِريِرض امي 

 الضبح والضرام ضرام خائض  مضين خناِضٌل حض فاضٌل

 امالضر فاقتضاه انهض ضمر  غض رضا وفاض فضالً وضراً

قاضب ضيمريِر هيِر والضالض  ض هاضمي يم والهضيمافالض 

 عريضة، حياض هومعارضت ،وإضغانه تضيف ،ضيفه توضيفان ،فواضلِه تستفيض ورياض ،فضائِله تفيض
ورياضته أريضة، وحاضرةُ حضرتِه، وحماضرةُ خضرة نظرته، خضلَّةُ اخلُضعِة اخلاضم، الضجعِة احلاضِر 

غضضين وضر اجلُراضم، أحضرته لضفف خضعين وقضف قضعين وعرض عضبين ومضض أغضبين، وضر 
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قرضين وضر خفضين وأبض رضين وبرض مضين وقرض حضين، وفرض أضين ومرض أمرض، وعرض 
أعرض، وغرض أنغض، وغضارٍة انقرضت، وغضارة اخنفضت، وفيض نضب، وقَبض انقَضب، وضرب 

ضةٌ، ضربت، وعضٍد ضرب اضطربت، فانقُض بقضائك ضيمه، وأرحض هضيمه، فمحاضرته ناِح
ومضاجرته واِضحةٌ، فلِضغنِه نفَضت قاِضمته، وانفَضت ناهضته، ومضى أنضاده وأنضاده، وانقضى 

ِعضاده وأعضاده، واخنفَض نحضه ومحضه، وانقرض وخمَضه، خفضه وخمضه، وانقبض عرضه وِعرضه، 
 ،هيضومه هيضهم رضه، وفاضوع هوبضاعيت، وانتفض ِعرض هع بضاعتوضي وإحريضه هإغريض وجاض

 ة ماضغيه خضاضي، وقرضضضخخب مضاضي، وخخضبته مس قربِضر موضراعيت، وقَض راعتهع ضووض
  : مبقراضي رفِْضه إرفضاضي، وتعرض بانقراض قراضي النقراضي الطويل

رن وفضِة  ينضاري واضمحلَّ وضبضر م رري ببغِضهضيض اض 

 ضيم ضاق ضبعي ببعضها ضرائب  وهاض اتِّضاحي وافتضاحي ورضني

فلما روق غَسق قضيِتها، وتروق قَرقَف ضروِب ضأديِتها وختمت بديغَْ ماذيها، واَنحسمت ذوائب : قالَ
ما تقولُ فيما عطبولتك تقولُ فإين ألظنها : ، قال لهأواِذبها، وقتلَت بردفها الضخم وتقتلَت بنطقها الفَخم

 ،نه ليسجنولئن مل يفعلْ ما آمر ،قبلَ أنْ أتلو تالوةَ الفاغرين ،املتقني من فيما تقولُه فكُن ،الصادقني من
وكثَّف فأرهف سنانَ انزعاجه، وثقّف ِخرصانَ انعياجه، : وليكونا من الصاغرين، قال القاسم بن جرياٍل

حِفظَك للظالع الظليم، : ِعثْيِر عجاجِه، وهدف درر احتجاجِه، بعد أنْ أنَّ وانتحب، وهن وانتخب، وقال
وأيقظَك العظيم لتعظيم التعظيم، وبهظَ مبظاهرتك الظامل ودلظَ بظىب مناظرِتك املظاملَ، وأظهر لَظى 

ك املواظِب، وظفَّرك حملافظِة العظاِت، وأنظرك ملالحظِة تيقُّظك الواظِب، واستظهر ظَرف حتفِّظ
الظُّالماِت، ونظر ظليف ظالِلك، ونظَر ظليف ِظاللك الظاهر، وشظم إيقاظَك املتظاهِر، ظِفرت ظرافتك 

ظل أَظَر فتكظكظت، وظَهرت نظافتك فَتدلْظت، ونظَر ِظلّك فعظَّم، وحِظي حظلك فتعظم، فانظر حل
 ،تظّعا ومفظاظة ظأ توفظَّع تظِّها وتفظّعحظ ح تظَربتمظيغ ظعينٍة غليظة، شاِظفٍَة وشيظة، ح

وتشظَّى حلظِّها الظَِّلف والشظيف، وظعنِت الوظائف والوظيف، وأفاظَ الطلف واألظَلُّ، وأظلَّ حنظَلُ 
 وظفر ظُفْر عظِّ العظيمِة وغاظَ، وجِعظَت الظَهرة واملظهرونَ، احلفيظِة وظَلَّ، وظهر املظاهر وفاظَ،

 عظائم ِغالظُ ِإغالِظها، وتدلَّظَت ظْعظَِة أَلظاظها، تعظَّلتواملستظهرون، فلعظم ع ِعظَِت الظواهروأُج
عاِظ ِشظاِظها، أوشاِظها، وما ظَظت بفَظاِظها ِلظَعن ِظعان حفاِظها، وأحفظَها قَيظ ِشواظها، لظهار ان

ووِظرت عكاظُ تعظُِّمها، بظهور ظُرر تظلُّمها، وتظاهرت بظَلَفها، ِلشيظَم ِشنظري شظَِفها، فلظلظَين ِغلَظ 
  : اخلفيف: لَفْظ نظمها، وغاظين ِعظَم ظُلْم ظَلمها
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 المظَّمظِْلم ِعظِْلم عظيم ال  يظّوظلّمتني فح ظَلَمتَني

 فغَنْظيكظّني الكَظْم الن  والكُظوم امظجاِحظٌ باهظ فظيع 

 الظُر غنْظُِبي الِعظام ظاهر  فادلُِظ الظُلم والِكظاظ فظهري

    

فحني شنف بشنوِف ظائيتِه، وشرف بانسحاِب سحاِب سحبانيتِه، وحسم مادةَ غضبه، وطسم عيونَ 
اصرب حلظِّك الفارِك، وِحق : ت غمائم غُمومِه، قالَ له القاضيعيوِن صخبِه، وقفلَت مسائم سمومِه، وأفلَ

ِحقِّك البارِك، واتِخذْها ِصفوة املبارِك، واعلَم أنَّ اإلجناب أوالد الفوارِك مث ما الذي تشكو ألزيلَ 
إالَّ منها لست أشكو : شكواك، وأعِطف عنق اإلعانة لعدواك، وأستعطف لك قلب أم مثواك، فقال

  : ومنها، وحبها ال ال إنها وألنها، اخلفيف

  ِغب بغَضيْ يجز خفظي بخفضي  ذيجذٍّ فيش ججب جذذتني

 ضغَض فين قَثج ب نَشَج  ينفجن فبغُنْج جفْ تتجنَّى

 يضيغ غبيجتني ت قضف  يٍبضقي بنثنفت تتثنى

 ضغِن بيفنيٍف بض خِشب  يضغيظ ببفيض غ ضيفتني

 يضقفذ يبيت ضيف ت بث  يثبف فِف ِشبشن شنفتني

 ضفضجيج يبتز بضي ب في  ينضقي فنففتت شتتني

 نَقْض يقضي تَشَظي نُقْضي غَيِث  بغْشي بفشيب شيب شيبتني

كَسر سورة وقوِد وقوِد أناتِه، وشرق قَمر مشارِق آياته، وتحقّق فلما حسر وجوه عقوِد جماناِته، و: قال
 واحلاضرون، وشكا له من نوازِل الزمِن احملاضرون، وحني فاح قِْط حروِف أبياتِه، بكى احلاكمم ندع عدم

الِه، تألَمت مليِل فائح فالحه، والح كوكب صبح صالحِه، وأجنت شجرات آمالِه، وأينعت مثرات إعم
احلكم إليِه، بعد أنْ كانَ مائالً مع الزمان عليِه، مث إنها نظرت نظر اللبيِب، وشرقت مشس ِشقِْشقَتها 

 مج ذلك اجلام، وهم مس مها الرطيِب اخلصيِب، وملَّا ابكفّها اخلَضيِب، ديباجةَ خد والرتيِب، وصكَّت
  : البسيط: اإلحجام، ضارعت سح ذلك االنسجام، بأبياٍت عاريٍة عن االعجام وقالتجحفِل حجِتها ب

 ِمكِحاِم والكالحكِم واإلح معالم  مهملّاً وعامكم حكَّم الدهر حكّ

 مكَحراِء والالرسل واإلس أوامر  وارحواء واطَّهووا وهووا أه وكم

 ِدمسالِة الالحرص كالِمرس لحاصِل  دواح وسالاح طمسعوا لِط وكم
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 دمساس والاِم واألرمالس معسكر  مهسهوا وسطَوا عمداً وطَحطَح وكم

 رِمحرم والِحلوا لعدل وطالما  وادلا عدواً ومعلوا معهداً ع وكم

  حرموا وصارموا رحم المحروِم والحرم  ماً وكرصاً ِحواصلوا مطْمع وكم

 ممِلرأس والحاَل المعاِد ِلهصِر ال  مهالُا آل حم مهحاولوا عذْلَ لو

 مملَّوم واللّاً لادمه لهلمموا  مهكُلسآهاً لهم لو رأوا ما سر م

    

ن عرب واستعرب، ورثى كلٌّ حلاِلهما، ومل يشعر أحد فامر غني عِني احلكم وعبر، واعترب مب: قال الراوي
مبحاهلما، مث إنه جثَا جثوة النصار، وحثاهلما حفنة من النضار، فخرصت ذيالك املعني، فكانَ سبعةَ أتساع 

ثَّين اِحلرص تسعٍة وسبعني، مث إنه غاص يف جلَِّة اِحلزِق وحاص، وحاص عن مهيع املعاهدِة واعتصاص، فح
على تعنيفه، وضم رفيق مرافقه إىل عنيفه، فامتطيت عوداً عجمت عود إقدامه، واستعجمت عن جواِب 
مستامِه، وأقبلت أتلوه كاليعفوِر املعفَّر، إىل أنْ آن اجتالُء اجلونة يف املُعصفَِر، فألفيته عند عواِء الوحوش، 

لى العروش، فرتلت بالقلب اهلالع، نزولَ اهلوالع، وبرداءِة الطالع عن أضالع خباٍن خاٍل من احلروش، خاو ع
له نِه وتأويبه، وقلتيه على مإىل تأنيبه، وذم تالظالع، مث بادر : وال أجتمع ،هابكهتونَ ات اِهللا ال أنتجعت

ت حر، ويوافق املهذب الوسيط بعدها بك، أو يصيد السوذق ساق حر، ويفيد االختالع برقبِة من حت
يا بن جرياٍل كيف حيظَى حباجته، من لَم : ويغذِّي املركب البسيطُ، وتشرب الوكنات باملُغارف فقال يل

يِفد بإجابتِه، أم كيف يظفَر بتجابته، من مل يِصد بنجابتِه، فأنى تطمع أنْ تكون يف املغارم، كاحمللِّل الغامن 
غارم، فدعين ِمن هذا السفَاِء، وِسف فَم فعلك الفأفاِء، فإني خمتص مع الكاعب اللفَّاء، بشطِْر هذا ال ال

 قه والشمالَ، ولَبلقانخ قق قليب واستمالَ، وحبه لباللفاِء، اختصاص جواِب اجلَحِد مبالزمِة الفاِء، مث إن
  : البسيط: الَقلبه واملقالَ، وحبق يب مستهزئاً وق

 عبفي طَبع ناهيك من ط يلقيك  عما طَفديتك أن تُلفى أخ احذر

  فالِعز في اليأس واإلذالُل في الطَّمع  ِهِمن اليأس ِسربا ال تُزان ب والبس

يل نكْر نكْرِه إذ عوى فانثنيت عارياً من وبيِل مننِه، كاسياً من سرابيِل سننِه، بعد أنْ فَررت من عوا: قال
  .يل، فرار الصلَع من الدوايل، لعلمي أنَّ ِسلْمه ِمن أنفع الدوايل

  المقامةُ التاسعةُ واألربعون الجزيريةُ
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اجتويت جريونَ عاماً ال ِعلّةَ بِه قَطّ، وال جبذَ ِزمام نوِق من أِحب بِه : حكَى القاسم بن جريال، قالَ
وأنا يف شرخ شباٍب ما شابه الوخطُ، وال خالطَ خطَّ ِعذاري شكْلُ البياض وال النقْطُ، الشحط، 

فخرجت بقلٍب من اجلَوى وِجل، ومنسم إىل الوجى عِجل، ال أتشوق إىل مرافق، وال أتوقَّف على قَرقِف 
م الرحلَِة ثنية األعقاِب، أقبلت أتقلّد قالئد الدموع، موافقِة موافق، فحني ظَهرت ثنيةُ العقاب، وعقَرت بفَ

وأتردد يف ركوِب ركوبِة الرجوع، ومل أزل أتذكّر نوائب السلِف، وأتوقَّع توقيع ديواِن وقائع التلَِف، إىل 
خ، وتسنمت سالمي النسيم أنْ شاهدت املُناخ واختْت الشدنيةَ مع من أناخ، فقُمت حني رقَد التوقّد وبا

السباخ، ألصطفي صديقاً يعادلين، أو أرتاد رقيقاً ال جيادلين، فألقيت أبا نصر املصري ينتجع شآبيب 
املعادلة، وخيتلع رعابيب اخلاتلِة، فجنحت إليِه جنوح من حِظي بربح جنائِه، ووقَف ِمن األمِل على 

 أنْ قَد قل أرجائِه، وأيقنتين حا ألبسيوسِف احلَذَِر من تلقائه، فلم ريح ألِجد بلقائه، وإنْ كنت تفُز
إالم : ِحمالِقه، وألبست بصري قميص إمالقه، مالَ إىل مصافحيت، وأذكرين أيام مناوحيت، مث قالَ يل

املَقاتلَ، وتقلقلُ املُقاتلَ، فقلت املخاتلَ، وتقلق التالتلَ، وتصحب تركبإفاقيت، :  له تيم إىل أنْ ينشر
 ،كمصري فإىل أين ،كعصري هوعم ،كرصي هضم مفارقِة من فاقيت، ومع ع دروعطوى من أجزاع اجلزوت

بلغين ما تعطّرت بذكره األكناف، وتشوفت بصنوِف أوصافه : وبأي البقع يستجم قصريك، فقال يل
 فَتوتشن ،األصناف ِة، وأرجمن وصِف اجلزيرِة العمري ،ِب طيبِه األطماعإىل ِطي توامتد ،به األمساع

 ،الشامخ الشديد الصفاِت، واألحكام املنصفاِت، فحملَين الشوق من ترية، وما حوأخالِق قومها الِشم
ها وِصيِدها، علَّ أنْ أستخرج من والتوق املَشيد املتشامخ، على أن اتضمخ بصعيِدها، وأتشرف بوصيد

مىت ِختذَِت ارةُ للكرم جسورا واتخذَِت : عبِام مجانةً، أو أضم إىل سفَِط ما جمعته مرجانةً، فقلت له
: اخلُنسُ خوف اجللَل سورا، وقَلّدِت الصفائح باِملنح حنوراً، وضمت اجلزائر حبوراً وحوراً، فقال يل

حان من سلَب سنا ِحسك السليم، وأجلِأ عوج حدِسك إىل العتاِب األليم، وأحوج عوج نفِسك إىل سب
هل لك يف املوافقة إليها، وكثرِة نثاِر هذه األثنية عليها، : ثقافة التعليم، ذلك تقدير العزيز العليم، مث قال يل
من يل بأنْ أمحل تراب شراِكك، ولو : ا اإليضاع، فقلتألنسيك مر انقطاع الرضاع، حبالوِة ارتضاع هذ

نِشبت يف شطِن إشراِكك، وأنسلك يف عالط عيالك ولو رميت بِسالِط اغتيالك، مثّ لَم نزل نسري 
فسة لسروها الرائق بني الطرائِق، ونقطع عرى العالئِق، خوف العذِْر العائِق، إىل أَنْ قبلَ فَم ِفرسن الدر

سقالنَ وتقبل أري املرافقة ذلك اجلُلجالن، وحني ابتهجنا مبفارقةَ اليهماء، ووجلْنا باب سورها السامي 
  : البسيط: على السماِء
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 رمكأنَّها درةٌ في لُج منْه  دقَةًحألفيتها بحرةً بالبحرُِم

  ى يوماً على قَمرلتجتال بالعل  جونةً قُلِّدتْ بالشهب لَبتُها أو

مث أخذنا بعد حتصيل الغريِف، ومدح دوِحها الوريِف، ومحد زيارِة جوديها الشريِف، نسرب مرس مراِسها، 
وشرف ِلباس باسها، وعدم أدناس ناِسها، فلم نر إالّ من يطري بالقواِدم، إلسعاِف القادم، ويصافح بالعقِل 

 ويربم قوى األمراس، ليوم اِملراس، ويخمد أنفاس اخلَراص، بالرمح العراص، ال الثاقِب، أناملَ الثواقِب،
يلحقُون حبلبِة حمادثٍة وال يربقونَ حلدوِث حادثةَ حمادثة، مههم إرغام املناخر، وإنعاش الرميم الناخر، 

عِدلُ حكّاِمها العمرين، ال وكسب املفاخر، وفت فؤاد املفاخِر، يخِجلُ نور إحكامها القمريِن، ويعدل 
  : البسيط: تنظر سوى أندية باملناظرة موصوفٍة، أو مناِرق ِحكٍم فوق قُرش املنافرِة مصفوفِة

  حور حوتْ حسن أحكام وإحكام  اهنُجنّةُ المأوى وساك كأنَّها

    

 امعينصبون بأنعام وإن بل  يخِفضون نزيعاً حل ربعهم ال

 الميعرفون بأعالم وإع مذ  األذان وفيها للِطعاِن معاً يهاف

 دامداٍم وإقأقاألنام ب كلَّ  ال يسبقون إلى العلياِء إذ سبقوا

فطفقت تدور لدينا فواِكه مفاكهاِتهم، وتسري إلينا مناسم منامساِتهم، وحنن منرج يف مروج افتناِنهم : قالَ
 عناجيج ونسرج ،حىت صرنا ِمنهم كالالزم من امللزوم، واتصلْنا ومنرح ،ح، بال حِب إحساِنهم ونسرحاملَر

ِبهم اتصالَ احلازم باحليزوم، وبينما حنن نشمخ بشامخ ذاك احلُدوِر، ونسمح بكامِل بدوِرِتيك اخلدوِر، إذ 
 بالقناين، والرحيق القاين، وملّا عن للخواطِر، الطلوع بالعطر املاطر إىل الظواهر، بالقصِف الظاهِر، مشفوعاً

 الرعوِد، وأخذِت السماُء يف االنتقاِب، وجعلت الشمس علينا أسود القعوِد، وزجمرت بنا أيانق بركت
تنظر من ِخالل النقاب، وسلّت سيوف السحِب على مدِرها، فسالت أوديةٌ بقدِرها، أقبلت أفكِّر يف 

فس السونيِة، ومدائِن املنادمِة مفتحةَ احلصوِن، والطري يشدو لرقْص أعطاِف الدرانِك السندسيِة، والطنا
الغصون، والغالئلُ تعبثُ ا أيدي النسيِم، والزهر قد عمِم رؤوس التسنيِم، والبهار كالعاشِق يف انتظاره، 

ئه، والسفن ترقُص على والعبهر يبهر بلجينه ونضاره، واجلسد فوق زالل مائه، كالعلم الراقي على مال
تصفيِق املاِء، رقص الغواين يف إيقاع الغناِء، والبقعةُ مع لُطِف جهِرها والسواِد، كالعروس الوِة يف 

  : البسيط: السواِد

 رببغناِء طائل الطَ موصوفٍة  يٍةانِمزهر في ِحجر غ كأنّها

   حزٍن منْها وال حربمن غير ما  اهِتأو غاده لَبستْ ِغربيب حلّ
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فلما بلونا سبائك بهاِرها، وجلَونا وجوه عرائس أزهاِرها، خترينا وهدةً لزفِْن القياِن، وروضةً إلدارِة : قالَ
 لْو رحيق حتقيقِهم، ويترقرقح روا بإزاِر املناوحِة، يتدفَقالعقياِن، جتاه مجاعٍة التحفوا بريِط املطارحِة، وأتز

 برق أمطارِهم أحببنا استنشاق ِمدوا سحائبسطارهم، وحم أكواب زِلهم ورقيقهم، وملا مارتلِّْ جج
هل لكم يف ارتشاف مشطائنا، واالنعطاِف لقطاِف : ألنجوجهم، واختبار نطِق حربهم وعلوِجهم، فقلنا هلم

م بسي ِقسي وفاضنا، واعتقلتم رماح تاِهللا لقد رقشتم بأقالم أوفاِضنا، ورشقْت: زهِر وطائنا، فقالوا لنا
 ضوا من حاهلم مرتاحني حبالوِة ارحتاِلهم، فذكر همم بقُوى أسباِب أغراضنا، مث إنمستفاضنا، واعتلقت
كلّ حديِث قدمياً، وقبل كلّ ندمي ندمياً، وحل حلَلنا حملَّ ِشقهم وأقبلنا على نقِل نقْلِهم وزقِّهم، ملنا إىل 

اِب، وغي احلَباِب، ونشر اِحلباِب، وطَي الضباب، حىت نصفنا املدامةَ، وعرفنا باقلَ القوم من شي الكب
 بينهم أيتّ، ظاهر اختراِعهم، متلمل من وج املناظرِة خرائده تنزاِعهِم، وأثار عازعز قدامةَ، وملا ثارت

غِة بعد النواخر واعتلّت أجسام املفاخرِة بني األواخر، ميني اِهللا لقد غُلّت يد البال: الفصاحِة فيت، وقالَ
 ِتيهبألوكة غريِبِة، أو ي يفوه نم رى مل نولَ بأَكتاِفها، حتالد ِت البهائمإىل أصدافهِا وزامح روعادِت الدر

ِه، وذَوت فلما طافت علينا سقاة قاله، وجتافت جنوبنا عن مضاجع ِصقال: بوشي صناعٍة غربيبة، قالَ
بستانُ مسرتنا اخلضراِء، وانزِوت أرجاُء أرض نضرِتنا الغضراِء، أقدم أبو نصر للحديِث املسحنِفر، كالغيِث 

ِجر، وقال لَهبدِعك وقد وقدعت : املثعن طالئع تارِب، هالّ ردعل املُضارِب، واملخضِل الضيا ذا املقْو
،رعك، لئال تسري مبنعكعارض س أنَّ بعيض واخد، وتسوق الورى بقطيع واحٍد أو ما علمت سري 

 إليِه محولةُ حسِن الثناِء الذائع، ومتنحه ِزفالبدائع، وت عليه أبكار فزت نم ،حبضرتك، وحوزِة حماضرتك
، وأن تلفّظَ بقريِضه، فضح الِفكر حبساِنها، وتنقاد لَه الزبد بأرساِنها، إن قام ملعىن ر، أو أقام مبغىن اشتهر

األفاضلَ بإغريضِه، أو ترنم باختراعِه، بلبل البالبلَ بأسجاعِه، مث إنه أدار نظره علي، وغمز حباجبِه إيلَّ، 
ها هو بازائكم، واملُجالس على مزاِئكم فإن شئتم أن تبصروا لؤلؤ ِفصاحِه، فسارعوا إىل معرفِة : وقالَ

جرياٍلإفصاحِه أو ت بن ِقراحِه، فبادروا إىل حلِّ حقيبِة اقتراحِه، قال القاسم عليِه، : خربوا ِقرواح فأقبلت
قَسماً مبن حرم احلَظ املنيح، وحرم على الشحيح املديح، إنه ملدرج : وأقتلت ِمما أشار إليِه، وقلت هلم

تخرج نقوِد النخب ِمن هذي اجلُيوِب، الذي أدهش هذِه اجلبوِب، وخمرج ِهِتِه الريح اجلَنوِب، ومس
بنفائس حوبائِه، واحتوش اِحلكم إىل حرم ِحوائِه، وترك كالً يصبو إىل وشائه وحيشو بعر شائه بإنشائه، 
وأنني لدى تربه اخلالص، وحبرِه الغائص، كالدرهم الردي، والدِرع الندي، وأنه ِممن يقتلُ، وال يِدي، 

صيد األفاعي على يدي، فإياك وأن تصطلي بنارِه، أو تبتلى غَوارب تيارِه، فإنه إنْ شرب شرِب خابيةً، وي
أرى كالً شاهداً لرفيقِه، قاصراً عن صعوِد عقَبِة ِفيقه، عاجزاً عن : وإمنا أخذ أخذ أخذةً رابيةً، فقال لَهم
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أنت يا هذا قدمت :  ثقاله، وفك عقالِه يف مقالِه، وقالوا لهفزجره القوم على مسيِل: مد شعر أفيقِه، قال
باألمس، بعد مفارقِة اخلْمس، ومل تعرف الضبارمة من النمس، فكيف تحارب العقارب السود، ويضارع 

رطاته، فأنه اكتأب لفَ: السيد املسود فأخضع لفيض فضيلهما، وال متتر يف إصابِة نبِل نيِل نيلهما، قال
فعطِف ليته إىل قَطاتِه، وجعل يفكر يف ورطاته، بعد أنْ عظُم عليِه وشق، وقد قميص يوسِف سرورِه 

فانشق فلما عرف أبو نصر ضيق صدرِه، وطلوع غمائم غَمغمِة ِفكرِه، أخذَ يف تغميِز قَدمه، ومتزيِق زيِق 
إيلَّ، : ندمِه، وقالَ له شحرور أدنُ حبياِتك مضوال ي صغصحونا ن صفو ملئال يع ،ه عليمبا حتب واقترح

انشراح قلِبنا قَفَص، ولتعلم أنَّ كل فصيح إىل وصيِد إفصاحي يصري، وكلَّ بليغ حتت ألويِة جيوش 
    : بإنشائي يسري، فقال له

وتمزق لسان لساِن كلِّ قاِئِل، يكون آخر حرف من أحب أن تبتِدع رسالةً تثقِّف ميلَ ظن كُلِّ مائٍل، 
اللفظِة املاضيِة، كأوِل حرف من اللفظة التالية، ال يشوب شراا ملع سراب، وال يصوب بصواِبها إنصاب 

حباً ألمرك : صاب معربة عن أشواق صادحة، وأتواق فادحة، وأشجان طافحة، وأحزان الفحة فقال
جدد : أكتب: حلرمي، مث إنه وقف قيس تعريس أو حلب ثعل عنتريس وقال لهالكرمي وحرم أربك املرته ا

ناقد درر رواِء البيان نظام مجرة هالة . نافع علماء األوان. ملك كرماء الزمان. دوام جملس سيدنا العامل
حبضرته ذو وجب . هذا الربهان ناسف فناء السفاء، الواسع عداء العطاِء السماء اخلنذيذ ذا الرداء اجلذيذ

وانسكب ا امتداد دأماء الدنو وهطل لنا أنواء أحياء احلنو، وعرب بطلوع عز زهوِها اعتداء . هناْء النمو
وأغرب مبدِحها ألسن مناء السمو، والاله هم معاِد دعِي، يانعٍِ عرواء أعضاِء البطش شقي، يرفض . العدو

ردوم مدد د فَدا احملذو ويكفر ررسالته هذه هادمة . ها املرجوضياء بإحسا رمملوك كرِمها أصد واخلادم
: هارب خبطا اخلطاء إليك كاسر رديين يدداء الزلل لديك. هامتة هامة هامة ِهزالع عثرتِه. هوةَ هفوتِه

  : الطويل

 هدة هالت تالتلها البشر له  لقبه هم مقيم مقل كئيب

  قك كاألثرأخو وله هاو وح  أسها أيام مارس سمها رسا

هدد داللك كالم مغناه هزه هوان نهه ِهجاء الصلف . ِهزة مههمة مهومه هائلة. رهبانية هفواته هامية
: هرب رئته هالل لواء االغتراف فأضحى يرقب ببصرية هدايته هالالً ألأل ألواء االعتراف. فما أغناه

  : الطويل

  وصفحك كافلأسا الحلم ما أهفو   اأنا أرجو وسع عفوك كلم فها

 لامك كال الغ غالم تألأل،  تممة هه هإٌل ل ليجمعنا
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وأضرب ذا اللقاء أقفاء اهلفو . لو واصلين يوسف فتاِء الِعالء، ألتيت تائباً ألتمس سناء العلو والعفو
م تليل وحف وحف أفنان، اإلفادة، وض. فحني زف عرائس اإلرادة: قال الراوي: والسهو والسالم

إشارته إىل . وعلم من لفظ ماذي فضله املذاب. الشرِف إىل دسيعه، ومن بدرياق املالطفِة على لسيعِه
وثبت ثَبت براعته لديهم، . ومساُء سىن مسرته سناَء. أفعم وعاء علمه ثناء. تساوي الرؤوس واألذناب

لُ الفاحم اإلهاِب، رفلَ يف رداِء وعكفت راح راح عبارته عليهم، وملا آن ِحني الذهاِب، وحانَ حلو
اعلم أنين عازم ترك هذا امللحوب، وفَرك سراة شراِة سرحوِب : ظرفِه واستدعاين بكف كَف طَرفِه، وقالَ

ا ِممن هذا احلُوِب، بعد أنْ أقلب له العنرب، وأقصد بلْعنبر، ألمر عناين فإنْ كنت تِحب حمالفيت وتروم، فأن
يضم شملَه الروم، مث إنه اَخنرطَ بسناسنه العوج، بني املروج، اخنراطَ البهلولْ واألرقط الزهلوِل، وخلّفين 
أالّ أذُم ألفَه، وخلَّفين خلْفَه، كفصيٍل فارق ِخلْفَه، فكنت كَمن أودع قلبه الِسهام وِخلبه السهام، وأسبلَ 

  .معه والرهام، وخرج ِمن اجلنِة وهامثجاج د

    

  المقامة الخمسون اليمنية

صلفْت حني واجهتين شوائب املشيِب، وشافهتين ِشفاه الغدائر الشيِب، : حدثَ القاسم بن جريال، قالَ
 وحماولة األصاهب، واجتالء وقاطعتين مشائلُ الشبيِب، وواصلتين عقائلُ اهلرم القَشيِب، جماولةَ السالهِب،

العواتِك، وابتالء الرواتِك، والتئام الدساكِر، والتحام العساكِر، وأنا ذو رفاهيِة، وفراهيِة غري متناهيٍة، 
 ِر املُساهرِة وسياهلا، وأمأل ذنوببكعبِة بيِت الكواعِب، أظَلُّ بني ِسد املالعِب، وأطوف إناب أسوف

  : الوافر: قلت حني رهنت النخب يف رهاين، وأرهنت النظر فيما ازدهايناملسرِة إىل أسباِلها، ف

ٍب نَهان رعاكشَي عن اللّهِو المزهرِه والهوان  ياُهللا من  

 انفي ثماٍن مع ثم وِتسع  ِرالهداية بعد عش وألهمني

 اندنلالدنادن ل وإدمان  وأنساني التدهده في الدواهي

 يانالمثاني بالمث وتجويِد  عن الكاساِت كَيساًوعوضني 

 يالمعاني بالمغان وتغريد  عن الغادات رغْما وأغناني

 اِنخِّلتي خَلْفَ الِخت تُخامر  اهخالئقَ لم أخل وحولني

    

حلُ مث إني رجوت نشور الطَّاع، وقبضت منشور اإلقطاع باالنقطاع، وأخذت أزحلُ عن احملدوج، وأر
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 نفَه والظُنبوِب مبِب واخلُبوِب، والقيام على ساِق السأن أظفَر بعد هياج اخلَب واحداً عن احلُدوج، على
 ألجعلَه ،ِضها والتاجرعن ع وأعرض ،الدنيا وأشاح من عبادة ذلك االلتطام، وطلَّق ِبديف احلُطام، وع زِهد

دع شهواِت الشبهاِت، وبراقاً مليداِن الغايِة، ودرياقاً ألفعوان الغوايِة، جونا ِلظُلَم املتشااِت، وعونا لقَ
فبينما أنا أمور مور الذعالب، وأغور غور الثعالب، ألفيت سرية تسوح بأسنتها، وتروح ريح ريح املرح 

 لإلغارِة، حتكي بأعنتها، قد صرموا مصارم الرياس، وحصرموا أوتار القياس، منكبني عن الغزارِة، متلببني
ااِدلَ يف ركوا، واجلنادلَ يف كروا، والبوارق يف ذهوا، والزعازع يف هبوا، فحني شاهدت غُباري، 

وشارفت غوارب إغباري، بادرت إىل كف مرامي، وكسِف اجترامي الَجترامي، ومل يبق سوى اللزوم، 
طُ وانقبض، وأرتفع وأخنفض، إىل أن ركضين رئيسهم واألخِذ يف احلُزوم على احليزوم، فجعلت أنبس

األليس ومهامهم األهيس بساقه، ومجع بني وجوِه اهلرِب وبساقه فانتقدته باللحِظ الصفي، انتقاد الصرييفِّ، 
فإذا هو الغيثُ الغضنفري، أبو نصر املصري، فخبا عند ذلك حريقي، واغدودق بريقي وريقي، مث قلت 

فم من بلطفه استدلَّ، ورفَلَ يف ذالذل املذلَِّة وذل أما يِعظُك واِعظُ اهلرم، ويزجرك مؤدب الندم، ب: له
 ،ِميالزاخر والس روتكد ،تقطَر الكَمي االختالق، وحيزنك فزع يوم التالِق، فإالم وتوهنك خالئق

ع بسلْع كربك واِلحدثان، آمناً من حمادثة وتنسكب انسكاب سكاٍب، وتكتسب اكتساب كساِب، وتلس
احلَدثاِن، حتى كأنك عني العاصم، أو أمري القدِر القاصم، فَأف لشيٍب ال تشيب أطماعه وال حتولُ لطوِل 

فذرفَت شآبيب أجفاِنه، ووكفَت غرابيب عرفانِه، وانسجم بلَبانِه ما رخص : طُوِل التطاوِل طباعه، قالَ
لهحم طِّ قناعِه، قلتح ين حسنين بإقناعه، وحضضانِه، مبرلُ جبزمام : م دِه، والالزمعجبيش س اهلازم هإن

إني ألظنها ومن زين الغرب وشرف العرب، : عبِده، فعسى اُهللا أن يأيتَ بالفتح أو أمر من عنده، فقال لّي
جلَرب، مث إنه ذَم ورده واجلناح، وأورد ورده ِورد الصدر وناح، فلبست وحرم احلَرب، عنيةً تشفي ا

سرابيلَ االنسالت، وطعمت حالوة صالِت االنصالِت، بصبٍر أطولَ ِمن ِظلِّ القناِة، وصبر أقصر من إام 
ِل وججع الورج قليب اجلَزع، وقطع عزع، ما بني ذلك الالب، ومقاتلِة القطاِة، ومل أزلْ بعد ما جر

االنقالِب، أمزق بنائق االرتفاِق، وأشقِّق شقاِشق اإلشفاِق، وأهجر إلف الراقِد، وأسري سري الفراقِد، وألثم 
 مقليت لسح قَترالسمائم وب سحنيت سهام قَتبراثن أيب احلُصني، إىل أن رش بشناتر األمخصني، مواقع

لو ترك القَطا لنام، عطفت إىل : فحني قهرت الضىن والظالم، وهجرت املَها واملنام وقيلتلك الغمائم، 
معاقل اليمِن، وأحتفت الزمن بالثناء احلَسِن، ألمتع البصر بكشِف نصيفُها، وأخيم بزخاريِف ريفها، لعلمي 

فوالذي فصل إحكام القرآن، وفَضلَ :  القاسم بن جريالأنَّ املقام بريِفها لذيذُ املذاقِة كتصحيفها، قالَ
اإلفراد على القران، أسقيت مقليت ِحثاثا، وال ألقيت عين رثاثا، أو أقبلَ أبو نصر يف ثياب بذلته، بعد ِطرفه 

 عليِه سناسهم سعادِة السعادِة فقلت ى عيادِة العبادِة، ويلوحنلديِه ج م وبدلتِه، يفوجاملطهما الذي : له
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يا بن جريال دع فنيق : أهلمك مع امتطاء القطوِف، املوصوِف بالتحاِف الصوِف املخصوِف، فقال يل
املنافقِة، واردع شياطني املوافقِة، عسى أن تشقِّق ذه الرقاق شقَق الشقاِق، وخنرج من نافقاِء النفاق، إىل 

ت يد من عليك يبغي، ذلك ما كُنا نبغي، وملّا انطلق يب إىل رحل قُتوته ال مد: قاصعاء االتفاِق، فقلت له
أنا أمنحك علم : ومحل قنوته وقُوتِه، أقبلت أفكر يف ارتداعه، وإقالعه عن ربض الدنس وقالعه، فقال يل

من أباقك، اعلم أنين بت ليلة فراقك على قلق : ما حرصت عليه، ونصصت جيد اجنذابك إليه مث قال
    ومواصلة اندفاقك مثالً من مخر ِعظاتك، متملمالً خلوض . ملقاطعة رفاقك

ورؤيا . مخر ِعضواِتك، فلما رنق السهر بأطنابه، وروق السحر بأطنابه، وأخذَت مقليت يف االغتماض
  : الوافر:  يقولرقديت يف األمحاض، وجعلت جحافلُ البخبخة تعول، وحالئلْ احللحلة حتول، مسعت قائالً

 راحماح البين إلح وتسر  راحمبالجهالة في ال أتجمح

 احالشحناء أرماح الجم إلى  احقياح واتَارتب وتحمل

بحكُل حين بع وتصح ال إلى  يند داحقالحانات أقداح 

 احمدى األزمان أحراح السف  كَل يوم في المعاصي وتركب

 رياحاإلصباح أرواح ال من  اويسمبعد شيبك لل وتسبأ

 احتالحين والراح الم بباح  احن رموتنسى ما ينوشك م

  إلى األجداث من راح الصفاح  ىقما ستلقى وقت تل ستلقى

فاستيقظت مرعوباً بفوارس األحالم، مرهوباً بنشر أعالم ذلك اإلعالم، متطرين سحائب : قال أبو نصر
شوائب الشجون، فضارعت بوعِظك الرقوب، وفارقت الفرق فراق القائبِة القوب، الشؤون، وتزجرين 

واقتريت مالبس االستنان، واقتريت إثرك مسلوب االعتنان، يروقين راووق اهلزال، ويسوقين وقْع هادية 
جك بتاج هذه احلمد هللا الذي أخرجك من هوِة اهللكِة، وتو: فقلت له: هدايِة االعتزال قال الراوي

اململكة، واستجاب ما أملته من االعتراِء، وقناعة االرتعاَء وترك ركوبة الكبرية الفدعاء، إنَ ريب لسميع 
الدعاِء، مث إننا أقبلنا نرحتل رواحلَ التعبد وحنتمل ألوية جيوش التهجِد، وأبو نصر ال يرقأ ودق تان 

هدِه العدمي، مصل يف حلبة التقدمي حىت عاد كالعرجون جفونه، وال يرفأ خرق خفقان شجونه، جمل بز
استبق بعض طلِعك، وارق على : القدمي، فانثنت له ورثيت، وأويت إىل بيت عذله وأويت، وقلت له

وأفضلُ األعمال أمحزها، فمن صدقَت . يا بن جرياِل، أما علمت أن أمجل املعتبة أوجزها: ظلعك فقالَ يل
ت وِصفت ومن برقت مقلته وغفت وغفت، ومن سلك سبيلَ تسبيحه، فاز بكسر كسر قبيح مهَّته وصفَ

قبيحه، ومن انسلك يف سفينة نوح نوِحه، ظفر بسكينة روح روحه، ومن استصبح ببوح بوحه أمن من 
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وأمعن يف عثار بوح بوحه، مث إنه وجل إىل خمدعِه وأنَّ، ودجل يف سنن نسكِه واستن، وأعلن بالشهيق، 
 قواضب من مفارقِة وجوده، حاولَ االنتقالَ، وأرهف لمن سجوده، وسمالزمة تلك األزاهيق فلما سلَّم م

  : الوافر: مقالِه وقالَ

ملحاك اُهللا من عى  يممِر عميم وب تقضمالبالديمد 

 يمذمللذميم من ال وشربي  ييافاألوابد بالف وإزعاجي

 يمالحميم من الحم وتَجريع  يانقريع متى لحوتقريع ال

 يمالرسيم إلى الرس وإيصال  اويالمساوي للمس وإظهار

 يملالَكليم إلى الك وإلحاق  رزاياالزايا بالم وإتحافي

 في الظليم مع الظليم وفتكي  للمناهي والمالهي وخَوضي

 يمكن الحوالحكيم ِم قبيح  يمثُل غيثي الحتراث فعيثي

  ِسوى ثوبي الكريم إلى الكريم  للِحساِب وليس عندي سأسعى

فما فتئ يتذكّر سوس سيئاِته، ويكْرر شوس مشوس أبياتِه، حىت شهق شهقة فمات، والتحق مبن : وقال
روسع توعجيزه، كإواٍن هإسهاب جزلِه ووجيزه، ولباب حاوي ملَحِه وت بعد فأمسيت ،ِخدره، فات 

أو بستان ذَوت غُروس مثره، محولقاً حملاِق ِمزه، متحرقا لفراِق حلوه ومزه، مفتوناً حبرارِة عزائه، حمزوناً 
 لَّتمعايل األموِر، وب علي وثُلّت ،األخدود هخد وخامر ،ودالد هوريد حبزازة نزول معزائه، وملا سامر

خلموِر، قلت والقوم ملصام متوجعون، ولصوب أوصام مسترجعون، والنصباب ضفائر خرائد نخبه با
  .صام متجرعون، كل شيٍء هالك إالَّ وجهه، له احلكم وإليه ترجعون

    

متت املقامات الزينيةُ حبمِد اِهللا وحسِن توفيِقه على يدي أفقِر العباد احملتاج إىل رمحِة ربه الويل يوسف بن 
حممد بن علي أعانه اُهللا يوم الفزع األكرب يف رابع عشر صفر ختم باخلِري والظفر من شهوِر سنة اثنتني 

  .وسبعمائة حامداً

  االعتذار

يقول العبد املفتقر إىل رمحة اِهللا وغفرانه أبو املعايل حممد بن بلكو بن أيب طالب األوي أصلح اهللا شأنه 
  .وصانه عما شأنه

صاحب اإلمام املعظم، العاملُ املؤيد األعظم، عالمة األمم، أفصح العرِب والعجم، ملك قالَ موالنا ال
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األئمة، افتخار األمِة، ناشر رمم البالغِة ِغب دثورها، ومنور بدوِر الفصاحِة بعد امنحاِق نوِرها، وعامر 
 أذعنت رؤساء العصر رباع األدِب وقد عفَت آثارها، ورافع شعار العلوم وقد كاد ينهدم منارها، حىت

 -لسلطان فضله الكامِل، وتوجِت األماثلُ آماهلا بالتوجِه إىل كعبة أفضالِه الشامِل، واعترف الفضالء 

بإحراِزِه قصب السبق على األوائِل واألواخِر، واغترف الفصحاُء من عباب تيار علمه اِخلضم الزاخر، 
ملسلمني، أبو الندى معد بن نصر اهللا اجلزري، ال زالَ مرتقياً يف مشس امللِة واحلق والدين عز اإلسالم وا

السعادة إىل أقصى الكماالت، ومتمكناً من سدة السيادِة أجلِّ املقاماِت، هذِه غايةُ مقامايت اليت نسجتها 
بأنامِل البياِن القصري واستخرجتها من ِعناِن لسان التقصري، وانتزعت مجاجها من ضحضاح نضوِب، 

صنعت زجاجها بعزم صائك الصدأ مقضوب، وشحنت خالهلا بزخاريف اخلرافات، وكلِّلت أغفالَها و
 ل إخداجها، ولوال صنوفخيم وشبتكاليف املستقذفاِت وأنا راج خفاء خلِل خداجها واستخفاء و

، واخلبط وى هوى هذه صروِف القضاِء، واقتحام التحام هوِل هذا الفضاء، والنظر باملقلِة اهلاميِة املَرهاِء
الشوهاِء، ملا أبت بالعناق، وتلببت هلذا االعتناق، واستعطفت ذرار هذا اِملعذاِر، وعطفت خللع الِعذار يف 
االعتذاِر، ولو تسنمت سنان االستواء، وأعتمت حماسن رواء األراء، ونصرت ببصرية صافية، وانتصرت 

 مسلوالً، ومقصل عنق براعيت مشلوالً، وأيانق روييت ال تفِْعم مبريرة مصافية، لرأيت مفصل عنق عباريت
  .ثعوالً، وعواتق قرحييت ال تستحق بعوال، ولكن ليقضي اهللا أمراً كان مفعوالً

  .هذا آخر االعتذار واحلمد هللا رب العاملني فصلى اهللا على سيدنا حممد وآله أمجعني
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