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إهـداء

اإىل اأبـي واأمي �ضاحبي الف�ضل الكبري علّي

اإىل اأولدي واأ�رستي

اإىل مديحة حممد عرفة

اإىل رانيه �ضيخ �ضليمان 

واإلـى الهائمة قلوبهم املتعلقة اأرواحهم بالأندل�س ورجالها ، اإىل �ضاحب 
الأرك الذي ع�ضق جارة الوادي وجعلها عا�ضمة ملكه يف الأندل�س ، الرجل 
وهو  والأيتام  باليتيمة  واأو�ضى  »اخلريالدة«،  ال�ضهرية  املنارة  �ضيد  الذي 

على فرا�س املوت!

واإىل :

د. غادة م�ضطفي العراقي

د. اإياد ال�ضيد جندية

اأحمد �ضالح ح�ضانني

واإىل كل متابعي �ضفحة امل�ضلمون يف الأندل�س





تنـويه

م،   1248 م وعام   1236 الرواية بني عامي  اأحداث هذه  وقعت 
من  ولي�ضت  حقائق  هي  ومعلومات  اأحداث  من  فيها  ورد  ما  وجميع 

اخليال! ن�ضج 





الفصل األول

اإن  ترك�ضون؟!  الّنار  اإىل  اأم  تفّرون،  اجلّنة  اأمن 
�ضماٌء  اأو  يوؤويكم،  مكاٌن  لكم  يكون  فلن  اليوم،  فررمت 
حتبون،  كما  حَتيْون  ال�ضليبيون  يرتككم  لن  تغطيكم... 
قاتلوا  اجلزيرة...  هذه  يف  قدم  مو�ضع  لكم  يرتكوا  لن 
ب�ضدوركم،  اجلّنة  وا�ضتقبلوا  واأعرا�ضكم،  دينكم  عن 
يحفظ  ن�رٌس  اأو  اخللد،  جّنات  اإىل  تنقلنا  �ضهادٌة  فاإّما 

الإ�ضالم يف تلك البالد.

الكالعي القا�ضي 
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)1(

بوابــُة الشمس

عا�صمة  )طليطلة(،  مدينة  من  البقعة  تلك  يف  املغيب،  اإىل  ال�ّصم�س  مالت 
الق�صتاليني، تلك املدينة املنيعة التي تطلُّ على نهر )التاجة(، وحتيط بها الأ�صوار 
العالية املنيعة من كل جهة، حتى بدت املدينة ملن يعاينها كقلعة ح�صينة، ي�صعب 
املت�صابكة،  ال�صيقة  بدروبها  داخلها  من  تتميز  بينما  جدرانها،  ت�صلق  اأو  قهرها 

ومنازلها ال�صخرية العتيقة، و�صوارعها املنحدرة.
بعد عمل يوم �صاق ا�صتغرق النهار كله، ا�صتعّد املزارعون للعودة اإىل منازلهم، 
وراح بع�صهم يجمعون اأدواتهم، ويعيدون ما�صيتهم اإىل حظائرها، يف حني انهمك 
البع�س من �صكان )طليطلة( يف اإغالق حوانيتهم، ا�صتعداًدا للعودة اإىل منازلهم، 
ت املدينة بجموع كبرية من اجلند العاملني يف جي�س )فرناندو(، كانت  كما غ�صَّ

ال�صوارع ُمزدحمة بالأقدام، فهذا رائح وهذا غاد وهذا يتحدث مع رفيقه.
وو�صط ُكل هذا وذاك، كان رجٌل يحمل على عاتقه كومة من احلطب، وهو ي�صري 
يف اأزّقة املدينة بحركة بطيئة، بعد اأن اأثقله حمله، وت�صبب عرقه من جبينه ووجهه، 
تابع الرجل م�صريه حتى اإذا و�صل اإىل مو�صع الكني�صة القدمية، اأزاح كومة احلطب 
من فوق كاهله، وجل�س ي�صرتيح على اأحد اأحجارها، ليلتقط اأنفا�صه، ومي�صح عرقه 
بيده، وهو ينظر يف الأفق اإىل حيث داره التي مل تكن قد ظهرت بعد، مّرت حلظات 

هّم بعدها بالوقوف، فاإذا ب�صوت يقول: 
منذ متى يهتم )برنارد( بالحتطاب، وحمل الأثقال على كاهله هكذا؟	 

رفع )برنارد( راأ�صه، ونظر اإىل م�صدر ال�صوت، فلمعت عيناه وابت�صم، وتهللت 
اأ�صاريره قبل اأن ينه�س ويحت�صن �صاحب ال�صوت، وهو يقول: 

 منذ اأن تزوجُت، و�صار يل بيٌت، اأنا معيله الوحيد. 	 
جل�س الرجالن على بع�س الأحجار، ثم اأردف خو�صيه معاتًبا:
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مرَّ زمن طويل مذ لقيتك اآخر مرة... لقد ا�صتقت كثرًيا اإىل احلديث معك يا 	 
رجل، فلَم كل هذا النقطاع؟

اإنه الزواج يا �صديقي وما تبعه من �صعي كوؤود للقيام باأََود العائلة، ومتطلبات 	 
احلياة.

ثم ربت على فِخذ �صديقه، وقال:  
واأنت! اأخربين عن حالك، وعملك؟	 

زفر )خو�صيه( يف �صيق وقال:  
مل َيُفتك اأي جديد يا �صديقي، وهاأنذا ل اأنفك اأحاول الو�صول اإىل الق�صر 	 

واخلدمة فيه، فاأنا كما تعلم ل �صناعة ال�صيوف اأتقن ول الزراعة اأح�صن.
متتم )برنارد( قائاًل: 

الق�صر؟.. اأرجو اأن ت�صل يوًما اإىل ما ت�صبو اإليه!	 
التفت )خو�صيه( اإىل �صاحبه، وقال يف حما�صة: 

�صاأنال مطلوبي حتًما، ووقتئٍذ لن اأكون وحدي، بل �صنكون مًعا كما كنا دوًما !	 
قهقه )برنارد( طوياًل وقال: 

ل باأ�س يف ذلك اإن كان �صيعود علّي باملنفعة، واأترك حمل احلطب، الذي كاد 	 
اأن يك�صر ظهري.

واأّي منفعة!...  	 
وبينما هما يتحدثان، اإذ لم�صت قدم خو�صيه �صيًئا ما، فنظر اأ�صفل قدمه فوجد 
اأن  حماوًل  فيها  النظر  ودّقق  عنها،  الرتاب  مب�صح  وقام  فالتقطها،  عجيبة  لوحة 

يعرف املنقو�س عليها، واإذا ب�صاحبه يبادر ويقول: 
اإنها لوحة عربية من بقايا م�صجدهم القدمي، فلماذا ُتنهك نف�صك يف حماولة 	 

معرفة ما فيها؟
زفر )خو�صيه( زفرة حارة، وهو يدّقق النظر يف اللوحة ويقول: 

امللك 	  واإين لأعجب من  الثمينة،  اللوحة  تلك  اإل بقدر جمال  نف�صي  اأنهك  ل 
به من فن  تزخر  كانت  ما  بكل  كهذه  كني�صة  نف�صه على هدم  كيف طاوعته 

وزخرفة؟!
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ا بكفٍّ وقال:  �صرب )برنارد( كفًّ
ل�صَت وحدك يف هذا الأمر، فجميع اأهل )طليطلة( مثلك، بل رمبا جميع اأهل 	 

اململكة، فالكل يت�صاءل عن �صرِّ هدم امللك لكني�صة )طليطلة( العظمى! 
ثم مط �صفتيه وهزَّ كتفيه، وهو ي�صتطرد ويقول: 

والأيام وحدها، �صتك�صف لنا عن �صر فعلته تلك.	 
امتع�س وجه )خو�صيه(، ورد م�صتنكًرا : 

ويهدم 	  حاله  على  )قرطبة(  يف  م�صجدهم  يرتك  يجعله  الذي  هذا  �صر  اأيُّ 
كني�صتنا هنا بحجة اأنها كانت يف الأ�صل م�صجًدا؟! واهلل اإنه لأمر ُعجاب!!

مال )برنارد( على �صديقه، وهم�س له ب�صوت خافت قائاًل:
ل تقل هذا، فال يحّق لرجل مثلك ي�صعى للعمل بالق�صر، اأن يقول قولك اأو 	 

ي�صمعه اأحد غريي، فقد مت حتويل م�صجد )قرطبة( اإىل كني�صة من اأول يوم 
ق�صر  يدخل  اأن  رف�س  الرجل  اإّن  بل  اإىل )قرطبة(،  امللك  مولنا  فيه  دخل 
�صالة  كني�صة  اإىل  املحّول  امل�صجد  بهذا  ي�صلي  اأن  قبل  املدينة،  يف  الإمارة 

ال�صكر للعذراء، وقبل اأن ُتُطم�س معامل امل�صجد، وحمرابه. 
ازداد امتعا�س خو�صيه وبدا على وجهه التعجب وهو يقول: 

مذبٌح قدمي 	  مقاًما يف حمرابها  املعامل،  كانت مطمو�صة  هنا  كني�صتنا  ا  اأي�صً
من اأّيام )األفون�صو ال�صاد�س(، ما يعني اأنك ل تعرف الإجابة يا �صديقي، واإل 

ا!! لهدم امللك م�صجدهم يف )قرطبة( اأي�صً
قال ذلك، وراح يدقق يف اللوحة مرة اأخرى...

مّد )برنارد( يده واأم�صك اللوحة، وقال: 	 
ما اأ�صد ان�صغالك بها!	 

هّز )خو�صيه( كتفيه منكًرا، وقال: 
ل ل�صُت كذلك. 	 

ثم ا�صتدرك مت�صائاًل: 
يفعله 	  مل  ما  قدميه(،  حتت  بيده  )ي�صري  هنا  امللك  فعل  ملاذا  يل  قل  ولكن 

ب يده جتاه اجلنوب(.   هناك؟ )ي�صوِّ
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ابت�صم )برنارد( يف هدوء، وقال، وهو ي�صع اللوحة بعناية على حجره: 
ن�صيها 	  بعيد، حتى  لنا منذ زمن  باتت طليطلة  فقد  يا �صاحبي،  هون عليك 

ترابها  اأو حتت  يقول هذه بالدنا  فما عاد منهم من  تنا�صوها،  اأو  امل�صلمون 
هدم  فقد  لهذا  ا�صرتدادها،  يحاول  من  منهم  يقم  مل  كما  جدودنا،  رفات 
يبني  اأن  اأمل  على  م�صجًدا،  الأ�صل  يف  كانت  وقد  بطليطلة  الكني�صة  مولنا 
اأو تفوقها  مكانها كني�صة اأعظم بطراز قوطي ت�صاهي كني�صة بطر�س بروما 
عظمًة وقدًرا، اأما )قرطبة( فحديثة العهد بنا ونحن حديثو العهد بها، وملّا 
بامل�صلمني  تغ�سُّ  ذلك  رغم  زالت  وما  فقط،  عامني  �صوى  فتحها  على  مير 
واملرتب�صني، وهوؤلء ل يريد مولنا امللك اإثارتهم، ناهيك عن اإعجابه الرائع 
بزخرفة هذا امل�صجد وبديع عمارته، فلم ُيرد اأن يفّوت علينا نحن الق�صتاليون 
فر�صة امتالك كني�صة بهذه الفخامة، حتى واإن كانت بالأ�صل م�صجًدا! ثم األ 

جتد اأنَّ فعلته تلك حتمل يف طياتها كل معاين الذل واملهانة؟ 
متلمل خو�صيه يف جل�صته وا�صتفهم يف حدة: 

وما املهانة يف ذلك؟ لو هدم هذا امل�صجد الذي كثرًيا ما تفاخروا به، وخرجوا 	 
من اأبوابه، ليعلنوا احلرب علينا، لكان اأنكى لهم واأ�صد تنكياًل!

ابت�صم )برنارد( يف دهاء، وقال: 
بل هي كل املهانة لو فكرت يف الأمر ب�صكل خمتلف، فهذا املكان الذي كان 	 

وبه!  فيه  بكل ما  لنا  وقبلة ملوكهم قد غدا  نفو�صهم،  قلوبهم ومهوى  جممع 
للم�صلمني  العذاب  فهو  لكني�صة،  وحتويله  بقاوؤه  اأما  اأمره،  لنتهى  هدمه  فلو 
والهواُن والذلُّ لهم، فكاأنك �صبيت زوجة اأحدهم وبدل قتلها ت�صتحييها لتتمتع 
بها اأمام عيون زوجها واأهلها، وهم ل ميلكون اأن يكفوك عنها اأو ي�صتنقذوها 
اأهنالك  فانظر  الذليل.  العاجز  بكاء  املرير،  البكاء  اإل  يجدون  فال  منك، 

مهانة اأكرب من هذه؟ 
ها باأظافره، ثم قال:  هزَّ )خو�صيه( راأ�صه، وراح يحكُّ

رمبا �صدقت يا )برنارد( يف هذا.	 
ثم اأردف كاأنه تذكر �صيًئا: 

والآن اأعطني هذه اللوحة البديعة.	 
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األ تريد معرفة املنقو�س عليها؟	 
ابتهج )خو�صيه( و�صاح: 

بلى بلى، بالطبع اأريد ذلك!  	 
اأخذ )برنارد( يقلب اللوحة، وينفخ فيها، ثم مي�صح عنها الرتاب بكمه، ويقول: 

مكتوب عليها: 	 
ن 

َ
ُهْم أ

َ
َِك َما َكَن ل

َٰ
ول

ُ
ۚ أ َر فِيَها اْسُمُه َوَسَعٰ ِف َخَرابَِها 

َ
ن يُْذك

َ
َنَع َمَساِجَد اهلل أ ن مَّ ُم ِممَّ

َ
ْظل

َ
﴿َوَمْن أ

ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم﴾. البقرة:114
ْ

ُهْم ِف ال
َ
ْنَيا ِخْزٌي َول ُهْم ِف ادلُّ

َ
 َخائِِفنَي ۚ ل

َّ
وَها إِل

ُ
يَْدُخل

ابت�صم )خو�صيه(، ثم �صحك يف �صخرية حتى بدت نواجذه، وقال:  
اأتراهم يق�صدون ملك )ق�صتالة( وحده؟ اأم �صعب )ق�صتالة( كله؟	 

�صارك )برنارد( �صاحبه ال�صحك وال�صتهزاء، وقال: 
ا!	  بل اأراهم يق�صدوننا جميًعا، بل واأنف�صهم اأي�صً

 ثم نه�س من جل�صته، وكان الليل قد جّن عليه، فحمل حطبه، وعاد اإىل بيته.

r
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)2(

الوصيّة

)طليطلة(  داخل  الت�صاوؤلت،  من  الكثري  يثري  املهدومة  الكني�صة  اأمر  كان 
الكني�صة  يف  البناء  اأعمال  واإّن  خا�صة  الكثريون،  لهدمها  وجم  فقد  وخارجها، 
يبداأ بعد، ومل يكن هناك ما يدل على اقرتاب ذلك، وقد طال هذا  اجلديدة مل 
الوجوم كافة اأهل طليطلة و�صرى يف كل ربوعها حتى دخل اإىل ق�صر امللك، وت�صرب 
اإىل جناح امللكة الأم برنغيال وهي على فرا�س املر�س الذي مل تفارقه منذ �صهور، 
فقد تثاقل املر�س عليها، وحالتها ل تنبئ بتح�صن، وقد عجز الأطباء عن �صفائها، 
الأعناق،  على  حممولة  اإل  منه  تخرج  ل  غرفتها،  �صجينة  فرا�صها  اأ�صرية  فظلت 
عال الذي يالزمها  طوال الليل، وزلًفا من النهار، واحلّمى ل تكاد  ناهيك عن ال�صُّ
تذهب حتى تعود اإليها، وكاأنها ل ت�صتطيع اأن تفارقها، وقد �صعف ب�صرها، ووهن 

ج�صدها. 
�صق فجاأة �صعال امللكة �صكون جناحها، ففزع اإليها خدمها ميّر�صونها غري اأن 
امللك  ديوان  اإىل  اأحدهم  فهرول  املاألوف،  من  اأ�صد  كانت  املرة  هذه  ال�صعال  نوبة 

فرناندو ودخل عليه قائاًل يف خوف وقلق: 
مولي! لقد ا�صتد املر�س على مولتي امللكة )برنغيال(، ول ندري ماذا نفعل؟	 

مل يكد )فرناندو( ي�صمع ذلك حتى نه�س من فوره، وترك ديوانه وذهب على 
عجل اإىل حيث غرفة والدته، والقلق باٍد عليه واخلوف ميالأ نف�صه، وما اإن دخل 
عليها حتى نادى ب�صوت مرتفع، وطلب طبيب الق�صر الذي جاء من فوره، بينما 
جل�س )فرناندو( بجوار والدته، التي ظلت ت�صعل حتى تقياأت، وهو يقول لها وقد 

امتقع وجهه: 
بع�س 	  عنك  وحتملت  ال�صقم  هذا  قا�صمتك  لو  وددت  اأماه!  يا  عليِك  باأ�س  ل 

الأمل.
ا، مما  حاولت )برنغيال( الرّد على ولدها، ولكْن غلبها ال�ّصعال فلم ت�صتطع ردًّ

زاد القلق على وجه امللك، الذي �صرخ مرة اأخرى: 
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اأين الطبيب؟	 
دخل الطبيب على عجل، وفح�س امللكة ثم قال للملك: 

اإل 	  اأذكاها  وما  تزول،  حتى  ي�صرًيا  تلبث  لن  �ُصعال  نوبة  �صيدي،  يا  جتزع  ل 
هبوب الرياح وثوران الغبار اليوم يف �صماء طليطلة.

ا  ثم اأ�صعل موقده وو�صع عليه اإناء ماء، وما كاد املاء يغلي حتى اأ�صقط فيه بع�صً
وخّمر  اجلافة  اليان�صون  بذور  من  وقلياًل  الن�صرة،  اخل�صراء  الزعرت  اأوراق  من 
الإناء بعد اأن اأبعده عن املوقد، وحني اآن�س فتور الدواء وذهاب حرارته حاّله بع�صل 

النحل ال�صايف، ثم �صقاه امللكة، فهمد �صعالها وخفت وطاأته.. 
و�صعت امللكة يدها على �صدرها وهي تقول: 

ال�صكر للربِّ على نعمه، لقد كدت اأن اأموت من �صيق اأمّل ب�صدري.	 
اقرتب امللك من امللكة الأم وقبل يديها وقال لها:

ال�صكر للرب على �صالمتك يا اأّماه... 	 
و�صعت امللكة يديها على راأ�س ابنها، ومل تتحدث.

 بينما خرج الطبيب، بعد اأن اأو�صى بتكرار �ُصرب امللكة للدواء، الذي كان قد 
�صنع الكثري منه.

هداأت النوبة، وا�صتعادت امللكة اأنفا�صها، فيما نظر )فرناندو( اإليها وهو يت�صنع 
الب�صمة، ليقول لها بعد اأن حاول اإخفاء خوفه وقلقه: 

ل باأ�س عليِك يا اأماه، ل باأ�س عليِك يا ملكة )ق�صتالة( وليون.	 
 ثم قّبل يديها.

بالعزمية  لت�صحن نربات �صوتها  الواهية  قواها  ت�صتجمع  برنغيال وهي  اأجابته 
والتجلد:

ل باأ�س ما دمت اأنت �صيد هذه اجلزيرة، ل باأ�س ما دامت مملكتك يف ات�صاع 	 
ومتدد.

ذلك،  يف  مل�صاعدتها  فرناندو  فيفزع  نومتها،  من  تنه�س  اأن  برنغيال  حتاول 
لتم�صك بكوب فيه بع�س املاء وتتجرع منه ثم تعاود حديثها اإىل ابنها بعد اأن اتكاأت 

على �صريرها قائلة:
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الكربى 	  الكني�صة  ُهدمت  فمذ  هكذا،  )طليطلة(  تبقى  اأن  ي�صّح  ل  ولدي  يا 
خلت املدينة من كني�صة، تليق بكونها عا�صمة مملكتك، اأفما كان من الأوىل 
اأن ترتك القدمية قائمة، ما دمَت لن ت�صارع يف ت�صييد غريها على اأنقا�صها؟
ا وحناًنا، وقال  عاود )فرناندو( البت�صام، وهو ينظر اإىل اأمه نظرة تفي�س حبًّ

لها: 
اأّماه! لقد كانت و�صيتك الدائمة يل اأن اأو�صع مملكتي، واأن اأنهي دولة امل�صلمني 	 

يف الأندل�س، وها اأنا اأعمل بو�صيتِك على اأكمل وجه. 
قاطعته برنغيال وال�صعال يكاد يخمد �صوتها:

وما عالقة هذا بذاك؟	 
اعلمي يا اأّماه اإنه ما اأقعدين عن بناء الكني�صة �صوى ال�صّن ب�صواعد الرجال اأن 	 

اأوجهها للبناء والت�صييد، بينما ملك اأراجون يوجه رجاله للطعان والت�صديد، 
فاأن�صغل اأنا ب�صوؤون العمارة وين�صغل هو باأمور الإمارة، واأنت خري من يعلم اأن 
ملك اأراجون لن يتوانى هنيهة عن �صم ما يقدر عليه من اأرا�صي امل�صلمني 

ململكته، األ�صنا اأوىل بها منه يا اأماه؟!
ت�صعل )برنغيال( جمدًدا ثم تقول ب�صوت متهدج : 

كان من الأجدى لك األ تهدم الكني�صة القدمية ما دمت غري عازم على اإهدار 	 
طاقات مملكتك يف بناء غريها.

عقب فرناندو مبت�صًما وقال:
قري عيًنا اأيتها امللكة �صاأ�صرع يف بناء اأعظم كني�صة يف اأوروبا و�صاأحر�س اأّل 	 

يوؤثر هذا على مناعة اأطراف مملكتي وا�صتمرار انت�صارات جيو�صي.
�صيًئا، ويالحظ  ابنها  تفهم من كالم  ل  وكاأنها  راأ�صها عجًبا،  تهزُّ )برنغيال( 

)فرناندو( ذلك فينه�س من مكانه، ويتحرك حول �صرير اأمه، ويقول: 
�صاآمر بانطالق اأ�صغال البناء، ع�صى هذا اأن يهدئ من روعك يا اأّماه ويقطع 	 

اأكون مطمئًنا على  ي�صري حتى  وبذل  بطيئة  بوترية  لكن  النا�س عني،  األ�صنة 
عدم امل�صا�س مبوارد اجلي�س، واإين على اأية حال غري متعجل يف اإمتامها، فقد 
كنت قطعت عهًدا على نف�صي باأن ل تدق اأجرا�صها ول تنبعث ترانيم القدا�س 

منها اإل بعد اإخراج اآخر م�صلم من اأر�س هذه اجلزيرة.
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ابنها بنظرات كلها فخر واإعجاب، و�صمت امللك للحظات  حدقت برنغيال يف 
قبل اأن يعود للجلو�س بجوار اأمه مردًفا:

احتفايل 	  بعد  اجلديدة،  الكني�صة  بافتتاح  احتفايل  يكون  اأن  اأّماه  يا  اأريد 
بطردهم من هنا!

تتهلل اأ�صارير )برنغيال( وهي تقول: 
اإمنا اأخ�صى يا ولدي اأن يطول اأمد احلرب بيد اأين ل اأخفي �صعادتي وفرحي 	 

بقوة عزمك وعلو همتك.  
وكاأنه  النافذة،  خالل  من  الرحب  للف�صاء  طوياًل  وينظر  )فرناندو(،  يبت�صم 

ي�صت�صرف امل�صتقبل البعيد، قائاًل: 
ولده، 	  وولد  ولده  بعده  ومن  بعدي  من  عهدي  ويل  يكملها  احلرب  طالت  اإن 

مادامت  بيته  الفار�س  ول  اإ�صطبله،  اجلواد  ول  غمده،  ال�صيف  ي�صكن  ولن 
غمار  تخو�س  الأخرى  قدمه  كانت  لو  حتى  اأر�صي  تدو�س  واحد  م�صلم  قدم 
البحر فراًرا، واإين لأرجو اأن تكون كني�صة طليطلة رمًزا لنهاية هذه احلرب 
كما كانت رمًزا لبدايتها، فاإن انت�صرنا ويجب لذلك اأن يحدث اأمتمنا بناء 

الكني�صة وافتتاحها اأما غري ذلك فال.
يتنهد )فرناندو(، ثم ياأخذ نف�ًصا عميًقا،  وي�صتطرد قائاًل: 

	 اطمئني يا اأّماه! ف�صيكتب التاريخ ما اأقول وما اأفعل، و�صتكون و�صيتي لبني 
من بعدي اأن يكمل ما بداأته!

قال ذلك، ثم عمد اإىل راأ�صها فقبلها وخرج من عندها قا�صًدا ديوان عر�صه، 
وراأ�صه تعج باأفكار عديدة فتارة جتوب خاطره جنوى العامة عن كني�صتهم املهدومة 

ومتلملهم، وطوًرا ينط اإىل ذهنه ملك اأراجون وتو�صعاته الأخرية.
اإذا  الفكر،  �صارد  الراأ�س  ال�صفراء يف ق�صره مطرق  بهو  وبينما هو جال�س يف 

بويل العهد الأمري األفون�صو يقرتب منه منحنًيا ليقدم له التحية امللكية قائاًل: 
طاب يومك يا مولي...	 

مل ينتبه )فرناندو( لدخول ابنه، فلم يرد حتيته، ومل يلتفت لالأمري فظّن الثاين 
اأن اأمًرا جلاًل قد حدث فتقدم واقرتب اأكرث من )فرناندو(، وقال: 

مولي... مايل اأراك �صارد الذهن؟	 
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انتبه فرناندو لالأمري األفون�صو فالتفت اإليه وقال م�صرًيا بيده اليمنى: 
اأنا مت ف�صر على منوايل، واأكمل عملي، واجعل 	  اإن  ا�صمع مني وافقه عني، 

ثاأرك  اأدركت  فاإن  البحر،  يف  امل�صلمني  اإلقاء  الأ�صمى  وهدفك  الأول  همك 
واإل فا�صحن  الكني�صة.....  اأر�صك، فافتتح  الأيام لك وطّهرت منهم  ودالت 
عزمية اأولدك ليكونوا على اإثري واإثرك واجعل و�صيتك ملن يخلفك من عقبك 
األ يدق ناقو�س يف كني�صة طليطلة اإل يوم الحتفال بخروج كافة امل�صلمني من 

جزيرتنا.
رّد )األفون�صو( متهيًبا:

اأطال الرب بقاءك �صيدي امللك، حتى تفتتحها بنف�صك.	 
�صيطول بك، فاحفظ و�صيتي، واعمل بها، ول ي�صغلنك اأمرعنها!	 

وبينما يتحدث امللك وويل عهده، اإذا باحلار�س يتقدم ليخربه، بح�صور الوزير 
)األبار بريت(، الذي اأذن له )فرناندو( بالدخول، ثم ا�صرتخى على كر�صّيه وقال: 

األبار بريت(، الرجل الذي ل يخفى عليه خرٌب، من اأخبار تلك اجلزيرة! 	 
م�صدول  نحيف اجل�صم  الثالثني من عمره،  وهو رجل يف  )األبار بريت(  دخل 
ال�صعر، مرتدًيا زيًّا ع�صكريًّا، يحمل خوذته حتت اإبطه...  حتى اإذا اقرتب من امللك 
انحنى اأمامه وقدم له التحية، ثم التفت اإىل ويل العهد، وحياه بتحيته اخلا�صة، ثم 
اأ�صار له امللك باجللو�س، فجل�س على ي�صار )األفون�صو(، ثم اأذن له امللك باحلديث 

قائاًل: 
هات ما يف جعبتك يا األبار.	 

للملك،  لي�صلمها  تقدم  ثم  يحملها،  كان  ورقات  بع�س  بريت(  ))األبار  اأخرج 
الذي رد عليه قائاًل: 

اقراأ لنا ما فيها يا )األبار(.	 
اأوماأ )األبار(، وعاد خطوات للخلف، ثم فتح الورقة وقال: 

الأخرى، 	  العدوة  من  امل�صلمني  بالد  يف  يدور  مبا  الأخبار  اأتت  لقد  �صيدي! 
زالوا  ما  تولو�صا	  دي  نافا�س  ول�س  الأرك،  	اأ�صحاب  املوحدين  فملوك 
يقاومون املوت، الزاحف عليهم من كل حدب و�صوب، فقد انف�صلت عنهم 
ما  الأخرى،  تلو  الهزمية  بهم  واأنزلوا  بنو مرين،  عليهم  تون�س، وخرج  بالد 
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جديدة،  دولة  جنم  مكانها  وي�صطع  جنمها  �صي�صفى  باملغرب  دولة  اأّن  يعني 
تنا�صبنا العداء ك�صابقيها، اإن مل نتدارك الأمر!

نظر )األفون�صو( اإىل امللك، متعجًبا من اهتمامه بتلك الأخبار، وقال: 
الذين 	  اأولئك  بينما  اأخبار هوؤلء،  لتتبع  الذي يجعلنا م�صطرين،  �صيدي! ما 

ي�صاركوننا اجلزيرة، هم اأوىل بذلك؟
ابت�صم )فرناندو( يف دهاء، وقال: 

يا 	  امل�صلمني  من  اجلزيرة  تلك  �صاكني  من  عندي  اأهم  املغرب  اأمر  اإّن  بل 
)األفون�صو(! 

زاد تعجب )األفون�صو( وبدت الده�صة على وجهه، وقال:
كيف ذلك يا مولي؟	 

بدهاء وخبث قال )فرناندو(: 
لأنَّ اأمر هوؤلء مرتبط باأولئك، يا ويّل العهد! واأنا لن اأكرر ما حدث مع جدي 	 

)األفون�صو ال�صاد�س(، ولن اأترك هوؤلء ي�صتغيثون باأولئك!
باجللو�س،  لهما  فاأ�صار  )األبار بريت(،  و  )األفون�صو(  فوقف  واقًفا  هّب  بعدها 

وحترك خطوات وهو ويقول: 
اأن يق�صي على ممالك امل�صلمني، بعد فتحه )طليطلة(، لول 	  لقد كاد جدنا 

الأندل�س  حال  كان  وقد  الزلقة،  يف  وانت�صارهم  بجيو�صهم،  املغاربة  عبور 
ملمالك  احلياة  يعني  املغرب،  حال  �صالح  اأّن  يعني  ما  اليوم،  كحالها  وقتها 

امل�صلمني هنا، وف�صاد حال املغرب، يعني نهاية دولة الإ�صالم يف الأندل�س.
ثم ا�صتدار وا�صتطرد قائاًل: 

ل اأريد للتاريخ اأن يتكرر!	 
�صاأل )األفون�صو( يف قلق: 

هل يعني ذلك �صيدي، اأنَّ املغاربة قد يتدخلون مرة اأخرى؟	 
اأجاب )فرناندو( يف ثقة: 

اأجل...  اإن نحن اأعطيناهم الفر�صة لذلك!!	 
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رفع )األفون�صو( حاجبيه يف ده�صة وهو يقول: 
اأعطيناهم الفر�صة؟... كيف ذلك؟	 

بدهاء ومكر، قال )فرناندو(: 
تقاع�صنا عن 	  اأو  �صلب مدنهم  تاأخرنا يف  اأو  ان�صغلنا عنهم بغريهم  اإن نحن 

رجل  حملة  علينا  ويحملون  �صفوفهم  �صريتبون  ما  ف�صرعان  منهم،  النيل 
ينه�س  اأن  قبل  ب�صرعة  بداأناه  ما  اإكمال  علينا  الواجب  من  اأرى  لذا  واحد، 

املغرب اأو ت�صتفيق الأندل�س، فيتاأخر الن�صر.
�صبُّ )فرناندو( لنف�صه كاأ�ًصا من اخلمر، ثم اأم�صكه بيده، ورفعه اإىل فمه يف 

توؤدة، وارت�صف منه ر�صفة، ثم ا�صتطرد قائاًل: 
)خاميي( 	  اأترك  لن  كما  فتوحاتي،  يف  املطاف  اآخر  تكون  لن  )قرطبة(  اإّن 

ملك )اأراجون( ي�صول ويجول، ويو�ّصع مملكته، بينما اأ�صاهد ذلك يف �صمت!
رفع )األفون�صو( يديه وقال:

لكن �صيدي اأمل حت�صم معاهدة )كا�صول( الأمر!	 
عاد فرناندو اإىل كر�صّيه، بعد اأن �صّب كاأ�ًصا جديدة من اخلمر ثم قال:

لقد حددت معاهدة )كا�صول( مناطق التو�صع بيننا وبني )اأراجون(، لكن ل 	 
اأحد ي�صمن اأطماع )خاميي(! اإن مت له الأمر، وانتهى به املطاف لل�صيطرة 
على كل ما �صمنته املعاهدة له، وقتها �صي�صتدير ملا تبقى يف اأيدي امل�صلمني، 
ولو كان يف نطاق فتوحاتنا! واأنا ل اأريد لل�صدام اأن يتحول ليكون بيني وبني 
)خاميي(، وتهدر قوتنا يف حروب اأهلية ل طائل منها، فعداوة امل�صلمني اأوىل 

بنا مما �صواها.
تنحنح )األبار بريت( وقال: 

لو اأذن يل �صيدي، فاأنا عندي خطة اأود عر�صها عليكم.	 
يف حما�صة وجد وب�صوت اأج�س قال )فرناندو(: 

هات ما عندك يا )األبار(!	 
ماذا لو اأر�صلنا اإىل بالد العرب َمن يند�س بينهم، و... 	 

قاطع )األفون�صو( الوزير وقال: 
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لدينا مئات العيون يا )األبار(، فلماذا نزيدهم عدًدا؟	 
مل اأق�صد اأن نر�صل جوا�صي�ًصا وعيوًنا، اأيها الأمري!	 

تدخل )فرناندو( يف اقت�صاب وقال:
دعه يكمل يا )األفون�صو(!	 

اأوماأ )األفون�صو( مذعًنا، ولذ بال�صمت، وحتدث )األبار( يف خبث وقال: 
اأق�صد �صيدي، اأن نر�صل اإليهم َمن يجيد لغتهم ويتحدث بها... ي�صلي كما 	 

ولكن  حاربونا،  هم  اإن  معهم  ويحارب  بل  ي�صومون،  كما  وي�صوم  ي�صلون، 
ويف نف�س الوقت يبث فيهم روح الهزمية، وي�صخم لهم من قوة )ق�صتالة(، 
ويبني لهم ا�صتحالة هزميتها، ويذكرهم )بال�س نافا�س دي تولو�صا( عندما 
ذبح الق�صتاليون خم�صمائة األف م�صلم، فكيف اليوم و)ق�صتالة( قد متددت 
وتو�صعت، ومنت مواردها، واأخذت )قرطبة( ومدًنا اأخرى، ي�صاعدها يف ذلك 
ممالك )اأراجون( و)الربتغال(، وخلفهم كل اأوروبا، بينما امل�صلمون كال�صياه 

ال�صاردة، ل جامع لهم ول �صديق؟ 

r
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)3(

)قلعة أيوب(

رفعت امللكة )فيولنتي( ملكة )اأراجون( راأ�صها يف دلل، وهي تدلف اإىل البهو 
امللكي، يف ق�صر اجلعفرية )ب�صرق�صطة(، وتعلق ب�صرها بامللك  )خاميي( الذي 
انهمك يف تفكري عميق فوق عر�صه ال�صخم، وهي تقطع البهو يف خطوات ر�صينة 
هادئة، حتى بلغت من�صة العر�س ف�صعدت يف خفة كبرية، وجل�صت بجوار زوجها 

الذي غا�س يف تفكريه، فلم ينتبه لوجودها...
مّرت حلظات، وامللكة تتطلع اإىل زوجها يف �صيء من الرتقب، حتى عّبقت رائحة 
طيبها الأرجاء وزكمت اأنف خاميى الذي اأعارها انتباهه اأخرًيا، وقال وهو وي�صتزيد 

يف ا�صتن�صاق عطرها: 
فيولنتي، قطعت حبل اأفكاري بطلتك البهية ورائحتك الزكية.	 

انفرج ثغر فيولنتي عن ابت�صامة عري�صة ومتايلت يف غنج وهي تعاتب زوجها 
يف لطف وتقول:

كدت اأجزم اأن عطري مل يعجبك حني تباطاأت عن النظر اإيّل.	 
اأم�صك )خاميى( بيد زوجته وقّبلها، ثم رفع ب�صره يطالع وجهها الذي احمر 

خجاًل، وهو يقول: 
بل يعجبني كل ما ت�صنعني، ويكفي اإنه من اأجلي.	 

ا  للحظات التزم فيها )خاميي(  ازداد وجه )فيولنتي( خجاًل، فلم ت�صتطع ردًّ
ال�صمت مرة اأخرى، فراحت امللكة تقول مداعبة له: 

ما الذي اأّهم مولي امللك، و�صرف عنه �صحكاته؟	 
زفر )خاميي( زفرة حارة قبل اأن يقول: 

ملك )ق�صتالة( يا )فيولنتي(.	 
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بدا على )فيولنتي( الهتمام وقالت: 
ما خطبه؟ هل قلب لك ظهر املجّن؟	 

ردَّ )خاميي( بلهجة جادة: 
ل مل يفعل... اأق�صد مل يفعل اإىل الآن، ولكن رمبا يفعل يف قادم الأيام!	 

ظهرت الده�صة على وجه )فيولنتي(، وقالت: 
وملاذا قد يفعل يا �صيدي؟	 

ردَّ )خاميي( معلِّاًل: 
اأطماع الفتح عند هذا الرجل ل تتوقف! 	 

نه�صت فيولنتي، وتولت �صقي زوجها كاأ�س راح عتيق، وهي تقول: 
اأُيعقل اأن يرتك حرب امل�صلمني، ويتحول حلرب )اأراجون(؟	 

تناول )خاميي( الكاأ�س منها وقال يف دهاء: 
اإن فرناندو يعلم جيًدا اأن اأمر امل�صلمني قد انتهى يف اإيبريية منذ عقود، منذ 	 

اأن اأ�صبحت حياتهم رهن �صيوفنا، وما وجودهم فيها اإل م�صاألة وقت فقط، 
اأنه ما من قوة تقدر  ا  اأي�صً )رفع الكاأ�س وارت�صف منها( ويعلم ذلك الثعلب 

على اإعاقة اأطماعه يف التو�صع غري مملكة اأراجون.
متتمت )فيولنتي( وقالت: 

فماذا يرى مولي؟	 
نه�س )خاميي( من مكانه، ونزل من عر�صه، وو�صع الكاأ�س على املن�صدة، ثم 

قال  وهو ينظر من نافذة ق�صره املطلة على احلديقة: 
�صاأنتظر الأخبار من عيوين القابعني يف )طليطلة(، وبنف�س الوقت علينا اأن 	 

وباأ�صرع  )كا�صول(،  معاهدة  لنا  حددتها  التي  الأرا�صي  كل  باحتالل  نبادر 
وقت ممكن.

بجوار  النافذة  من  دنت  ثم  زوجها،  كالم  م�صتح�صنة  راأ�صها  فيولنتي  هزت 
بينما  الذي اعرتاها،  تبديد اخلوف  راأ�صها على كتفها حماولة  واأ�صندت  خاميي، 
تابع خاميي تقليب الأمور وتقدير العواقب، وحدث نف�صه بوجوب ترك �صرق�صطة، 
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والنحدار منها جنوًبا اجتاه قلعة اأيوب، فيكون بذلك قريًبا من كل �صاحات القتال 
اإن طراأ اأي اأمر، اإذ اأن قلعة اأيوب تقع على احلدود بني بالده وبالد امل�صلمني، ف�صاًل 
على قربها من احلدود الق�صتالية مّما يعني اإنها �صتكون قاعدة منا�صبة لنطالق 

جيو�صه يف اأي اجتاه متليه الظروف.
فاآثرت  ملكه  اأمور  ترتيب  يف  وانهماكه  عنها  امللك  ان�صغال  فيولنتي  اأدركت 
املغادرة، اأما هو فقطع تفكريه، ورفع �صوته منادًيا حاجبه لياأمر باإعداد اجلي�س، 

واإخطار القادة بالتحرك �صوب القلعة.
اأيوب(،  )قلعة  جتاه  بجي�صه  )اأراجون(  ملك  خرج  التايل،  اليوم  �صباح  ويف   
وا�صطحب معه كبار قادته ورجاله، وبعد وقت و�صل بجي�صه اإىل القلعة ونزل بها، 
عيونه  بث  و�صوله  وفور  وحتميها،  القلعة،  توؤمن  وانت�صرت  قواته،  تفرقت  بينما 
ون له الأخبار ويجمعونها، اإذ كان الرجل مغرًما بجمع الأخبار عن اأعدائه،  يتق�صّ

ا! ورجاله اأي�صً
مل يكد )خاميي( ي�صرتيح بالقلعة حتى جافاه النوم فخرج من غرفته و�صعد 
اإىل قمة القلعة، مقرًرا اأن يطالع من هذه النقطة العالية ما يحيط بتلك القلعة، 
على  بذراعيه  ا�صتند  امل�صرقة،  ال�صم�س  �صنا  وحتت  للمخاطر،  تعر�صها  واحتمال 
جدران القلعة، وراح يرنو بب�صره اإىل تلك البقعة اخل�صراء املجاورة للقلعة على 
امتداد الب�صر، وهو يتذكر اأياًما خوالًيا، عندما كانت تلك القلعة متثل اإحدى اأكرب 
القالع الإ�صالمية يف املنطقة كلها، ثم انتقل من جهة لأخرى، والذكريات تالحقه،  

وحرا�صه يحيطون به، ينتظرون اأوامره يف كل حلظة.
الذكريات حلوها ومرها، طاردته  قلب خاميي ولحقته  الأفكار على  تواردت   
مونفور،  دي  �صيمون  الكونت  لدى  حمجوًزا  كان  حني  طفولته  زمن  من  اأطياف 
ا�صتقبال  حلظات  اإىل  تفكريه  قفز  ثم  حاًل،  يحياها  كاأنه  الأيام  تلك  لأمل  فتاأوه 
عنه،  لالإفراج  البابا  تدخل  اأن  بعد  وحما�س  ابتهاج  يف  له  والقطالن  الأراجونيني 
يتذكر و�صعه حتت  تلبد وجهه وهو  نواجذه، وفجاأة  ف�صحك حلالوتها حتى بدت 
و�صاية اأ�صتاذ فر�صان الداوية وثورة اأعمامه لنتزاع العر�س منه، وكفاحه اأعواًما 
جتاهه،  يتقدم  حرا�صه  باأحد  اإذا  كذلك  هو  وبينما  ملكه،  دعائم  لإر�صاء  طويلة 

ويقول له بعد اأن قدم له التحية امللكية:
مولي، و�صل للتو الكونت بجنت، وهو ي�صتاأذن يف املثول بني اأيديكم. 	 
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رّدد )خاميي( ال�صم مراًرا، وقال وهو ينظر بعيًدا، وكاأنه يطالع الغيب البعيد: 
)بجنت(...!	 

ثم �صهق �صهقة عميقة، وقال: 
ها قد ح�صر ثانية، فاأيُّ ريٍح خبيثة حملته اإلينا؟!...  	 

ثم التفت للحار�س وقال: 
اأدخله بهو ال�صفراء، واجعله ينتظر هناك.	 

واأ�صار بيده للحار�س فان�صرف، بينما جالت بخاطره  تلك الأحداث التي كانت 
ا ي�صتعد لبع�س غزواته،  منذ ثمانية اأعوام، وكان )خاميي( وقتها يف قلعة اأيوب اأي�صً

فاإذا مبن يخربه اأنَّ حفيد ملك امل�صلمني بالباب!!
تعجب )خاميي( حينها اأمّيا عجب، وجل�س يردد: 

حفيد ملك امل�صلمني..! من يكون حفيد ملكهم هذا؟ وملاذا جاء اإىل هنا على 	 
ما بيننا من حرب �صرو�س ودم م�صفوح ؟   

حلظات قليلة مرت قبل اأن ياأذن له بالدخول، فاإذا باأمري م�صلم يدخل منحنًيا 
مقّباًل الأر�س بني يدي )خاميي(، وهو يقول بينما عيناه تنظران اإىل الأر�س، يف 

انك�صار: 
ال�صالم على مولي امللك )خاميي(، ملك )اأراجون(.	 

بنظرات م�صتفهمة رد )خاميي( وقال: 
وعليك ال�صالم، من تكون؟	 
اأنا الأمري اأبو زيد عبد الرحمن بن حممد بن يو�صف بن عبد املوؤمن، �صاحب 	 

بلن�صية و�صليل اآل عبد املوؤمن، وهذا ابني حممد.
انعقد حاجبا )خاميي( وقال متعجًبا: 

ما الذي جاء باأمري )بلن�صية( اإىل هنا، على ما بيننا من حروب؟	 
اأتيناك اأيها امللك، لنعقد حلًفا معك....!	 

اأ�صند )خاميي( ظهره على كر�صيه قبل اأن يقول م�صتهجًنا: 
حلف؟!!  اأي حلف هذا؟ 	 
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ثم ا�صتطرد �صاخًرا، وهو ينظر اإىل رجاله عن ميني و�صمال: 
ومنذ متى تتحالف الأ�صداد؟! 	 

تكلف )اأبو زيد( البت�صام، وقال: 
قد تتبدل الأحوال يا �صيدي، فال �صيء يدوم على حال، ول عداوة تدوم لالأبد!	 

ب�صوت اأج�ّس حتدث )خاميي( وقال: 
بل عداوتنا معكم اأبد الدهر! ناهيك عن كون الأحالف تتم بني الأ�صدقاء، 	 

ل بيننا وبينكم!
رمبا يتغري راأيك اأيها امللك عندما تعلم ما جئتك به، اأما الأحالف فقد عنيت 	 

ذلك احللف القائم على امل�صالح املتبادلة، وهذا ل يتطلب �صرط ال�صداقة.
اأعجب )خاميي( بحديث )اأبي زيد(، فتخلى عن جتهمه قلياًل، قبل اأن يقول 

م�صتفهًما: 
وما امل�صلحة يف التحالف معكم اأيها الأمري؟ ثم كيف اأحالفكم واأنتم اأعدائي، 	 

واأعداء اأمتي، وديني؟ 
ردَّ )اأبو زيد( متنهًدا يف اأ�صى: 

مل اأعد كذلك اأيها امللك، فلم اأعد �صاحب )بلن�صية(، بعدما خلعني اأهلها!	 
اليوم فرد عادي، كاأي فرد من �صعب )بلن�صية(، 	  اأنت  اإذن  اآه  خلعوك...؟!  

فما الذي يجعلني اأتعاهد معك، واأنت ل متلك اإل اأمر نف�صك؟ بل رمبا مل تعد 
ا وقد �صرت بني يدّي!  متلك هذه اأي�صً

بلهجة جادة ويف ثقة كبرية، قال )اأبو زيد(:
الذي 	  اأما  املوؤمن،  عبد  بني  �صليل  اأنني  ون�صوا  �صيدي،  يا  خلعوين  قد  اأجل 

اأعتى  لك  تقدمه  لن  مبفردي  لك  �صاأقدمه  ما  فالأن  معي،  تتحالف  يجعلك 
اجليو�س، واأنا واإن مل اأكن اليوم اأمري )بلن�صية(، فما زال الكثري من احل�صون 
والقالع تدين بالطاعة يل، كما اأين خبري بتلك اجلهات، وهذا رمبا يعني لكم 

الكثري والكثري.
ا بنف�صك اأيها الأمري! 	  اأراك معتدًّ
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لي�س اعتداًدا بالنف�س �صيدي، ولكن ثقة يف ما اأ�صتطيع تقدميه لكم، فبيدي 	 
ل�صنوات  هذه )يقب�س على يده ويرفعها(، �صتحوز ما عجزت عنه جيو�صك 

طويلة!
و�صع )خاميي( يده على ذقنه، و�صمت وهو يفكر يف الأمر، ويهمهم ثم قال يف 

نف�صه: 
ليكون خنجًرا يف ظهر 	  وا�صتخدامه  اخلائن  هذا  من  ال�صتفادة  ل �صري يف 

اأهله وقومه.
 ثم نظر اإيل )اأبي زيد( وقال: 

الثمن الذي تريد 	  اأيها الأمري، ولكنك مل تخربين عن  رائع ما �صمعته منك 
اأن ندفعه لك مقابل كل هذه اخلدمات! فال تقنعني اأو حتاول اأن تفعل اإنك 
�صتقدم يل كل هذا بال مقابل، فانا موؤمن باأن ل �صيء يف هذه الدنيا بال ثمن!

ل اأريد �صوى ر�صاك عني يا �صيدي، واأن اأكون من رجالك، واأن اأحكم با�صمك 	 
الأرا�صي التي �صاأقدمها لقمة �صائغة لك اأو جزًءا منها.

مل يتمالك )خاميي( نف�صه ف�صاح �صاخًرا: 
ونبالء 	  اأمراء  يفعل  وماذا  الإقطاعات...؟!  بع�س  علي  اأوليك  اأن  اأتريد 

)اأراجون( وقتها؟ ها!
اأ�صهب اأبو زيد حماول ا�صتمالة خاميي: 

ل �صاأن لهم بهذا �صيدي امللك، فاأنا مل اآت اإليكم لأحكم با�صمك قطاًعا من 	 
اأن  منك  اأطلب  ولكني  )اأراجون(،  نبالء  بذلك  فاأزاحم  العظيمة  مملكتكم 
مئات  بب�صع  امللك  �صيدي  فقط  ميدين  ب�صيفي...  اأحوزه  ما  با�صمك  اأحكم 
اأن يكون ملولي  اأعرفها جيًدا، على  اأهاجم بهم قالًعا وح�صوًنا  من اجلند 
اأغنمها،  التي  واحل�صون  والأماكن  الأرا�صي  �صائر  من  الربع  مقدار  امللك 
�صواء بالقوة اأو الر�صى، فيما يحتفظ امللك  لنف�صه بكل ما يقوم هو بافتتاحه 

مب�صاعدتي وم�صورتي!
متتم )خاميي(، وهو يفرك حليته بيده: 

ا!	  كالم معقول اأيها الأمري، ولكن ينق�صه �صيء مهم جدًّ
ما هو �صيدي؟ 	 
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حترك )خاميي( ودار حول )اأبي زيد(، الذي ظل واقًفا ل يتحرك مع حركة 
)خاميي( ثم قال: 

ثم 	  تريد،  ما  اأعطيتك  لو  فماذا  الوعود،  لهذه  تنفيذك  يل  ي�صمن  الذي  ما 
نت ومتّكنت؟ وما الذي  ا�صتدرت واأعلنت احلرب علّي بعدما تكون قد حت�صّ
اأيها  خدعكم  من  خدعة  هذه  تكون  ل  ملاذا  نواياك؟  ح�صن  يف  اأثق  يجعلني 

امل�صلمون؟
)اأبو زيد( بلغة جادة:  

)ح�صون بن�صكلة، ومرّلة، وقله، واألبونت، و�صارقة، و�صربب( اأقدمها جميًعا 	 
ملولي امللك ب�صفة رهينة عنده، فهذه احل�صون ما زالت تدين يل بالطاعة، 
وعن  عني  والدفاع  بحمايتي  لعهوده  تاأكيًدا  )خاميي(  امللك  يقوم  وباملقابل 
افتتحهما  اللذين  وق�صتيل(  )الدميو�س  ح�صني  بت�صليم  اأعدائي  �صد  ولدي 

اأبوه امللك )بيدرو(.
يفكر  و)خاميي(  املكان،  على  قلياًل  ال�صمت  وران  لكر�صيه،  )خاميي(  عاد 
و)اأبو زيد( ينتظر رد امللك وعينه ل تخالفه وقلبه م�صطرب، وبعد حلظات نظر 

اإليه امللك وقال: 
ح�صًنا اأيها الأمري، اأوافق على التحالف معك، ولكن اإياك والغدر!	 

دي  )بيدرو  الفار�س  ومعه  زيد(،  )اأبو  ال�صيد  خرج  التفاق  لهذا  وتنفيًذا 
طرويل  قوات  يف  األجون(،  دي  و)بال�صكو  ال�صرق،  �صنتمرية  �صاحب  اأ�صاجرا( 
وبع�س الفر�صان الأراجونيني، واخرتقت احلملة الأرا�صي التي كان ما يزال ال�صيد 
)اأبو زيد( يتمتع فيها ب�صيء من التاأييد، وا�صتطاعت تلك القوات اأن تب�صط �صلطان 
)اأبي زيد( على بع�س النواحي وال�صياع القريبة من )بلن�صية(، ثم قام )اأبو زيد( 

بتنفيذ وعوده، و�صلم ربع تلك املناطق اإىل )خاميي الأول(.
مرَّ هذا احلدث براأ�س )خاميي(، الذي نظر حوله يف تلك الوديان ال�صحيقة، 

وقال: 
خدمة اخلائن ُتغني عن اجليو�س اجلرارة!!	 

 ثم حترك هابًطا من اأعلى القلعة حتى دخل بهو ال�صفراء والتقى اأبا زيد، الذي 
ما اإن �صاهد امللك، حتى هّب واقًفا من جمل�صه، و�صلم على امللك الذي قال:
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الإقليمية 	  حقوقك  عن  تنازلك  منذ  )بجنت(،  الكونت  ب�صديقنا  اأهاًل 
واإقطاعاتك، واأنا ل اأ�صك اأنك تنوي دخول الدير والرتهب!

واإذا )بجنت( يثلث، ويقول مظهًرا اخل�صوع ال�صديد: 
هذه اأمنية كبرية يا �صيدي، ولكني ل�صت موؤهاًل لها يف هذه الأيام، فما زلت 	 

لدرجة  بعُد  اأرتِق  ومل  الأ�صبوعي،  القّدا�س  واأح�صر  اجلديد،  ديني  اأتعلم 
الرتهب.

متتم )خاميي( وقال: 
اأتعلم يا )بجنت(؟ ما زلت رغم مرور ال�صنني اأتعجب كيف لأحد اأبناء خليفة 	 

امل�صلمني، اأن ي�صري خادًما لنا موؤمًنا بي�صوع امل�صيح، بينما كان اأجداده اأ�صدَّ 
ا لنا، واأكرث حرًبا! بغ�صً

ردَّ )بجنت( بخ�صوع:
رعايتكم، 	  بف�صل  الكاثوليكية  اإيل  ُهديُت  وقد  �صيدي!  يا  الرّب  اإرادة  اإنها 

وا�صتح�صاين لدينكم الذي هو خري الأديان، دين املحبة، واأنا على يقني اأن لو 
علم قومي مبا اأعلمه وتعلمته، ل�صابقوين على الدخول يف دينكم!

هزَّ امللك راأ�صه طرًبا، ثم قال له: 
ولهذا اأريد يا )بجنت( اأن تقدم ما ت�صتطيع، خلدمة هذا الدين والوطن.  	 
اأنا طوع اأمركم �صيدي امللك.	 

ا�صتطرد امللك )خاميي( يف حزم: 
بالد 	  يف  )ق�صتالة(  ملك  به  يقوم  ما  لل�صك،  جماًل  يدع  ل  مبا  بلغك  لقد 

من جهة  بالتقدم  )الربتغال(  ملك  يقوم  بينما  الو�صط،  من جهة  امل�صلمني 
الغرب، واإين لأخ�صى اأن ين�صى اأو يتنا�صى ملك )ق�صتالة( ما بيننا من عهود 
ومواثيق، ويتجه بفتوحاته ناحية ال�صرق، وهذه البالد واإن كانت اليوم حتت 
حكم امل�صلمني، لكنها تقع يف دائرة فتوحاتنا، لذا فقد قررت الإ�صراع يف هذا 

الأمر، والتعجيل بفتح )بلن�صية( عا�صمة ال�صرق، فما راأيك؟
برقت عينا )بجنت(، وملعت، وهو يقول بلهجة املت�صفي: 

خري ما تفعل يا مولي، وي�صعدين اأن اأكون معك، يف هذا الفتح العظيم! 	 
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قطًعا اأريدك معي، فاأنت كنت يوًما اأمرًيا على تلك البالد، لهذا فاأنت اأخرب 	 
النا�س بها اأيها الكونت.

ما اإن �صمع )بجنت( تلك الكلمات، حتى كاد يطري فرًحا بها، وما كان منه اإل 
اأن انحنى، و�صكر امللك لثقته، وهو يقول يف نف�صه: 

وقت 	  حان  لقد  جميل،  اأبا  يا  بي  فعلته  ما  فيها  اأن�َس  مل  مّرت  اأعوام  ثمانية 
لأنتقم  )بلن�صية(  يا  اإليك  اأعود  اأنا  ها  ومن خيانتك يل...   منك،  النتقام 
لنف�صي، واأثار لهزميتي وخذلين، لقد خرجت منِك دون اإرادة مني، وها اأنا 

اأعود اإليك رغًما منك، فانتظري، فقد حان يومك، ودنا اأجلك!

r



33

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)4(

)بلنسية(

كانت  اأميال منه  بعد ثالثة  الروم، على  �صاحل بحر  الأندل�س قرب  �صرقي  يف 
والأ�صجار،  بالق�صور  واملليئة  واجلنان،  باحلدائق  املحاطة  اجلميلة،  املدينة 
يتو�صطها �صهٌل زراعيٌّ �صديد اخل�صوبة، ميتد مبحاذاة �صاحل بحر الروم. ويرتوي 
هذا ال�صهل من �صبكة نهرية، تتفرع من النهر الأبي�س. ويعترب اأحد فروعه، وهو 
البحر  يف  النهر  هذا  وي�صبُّ  الرئي�س.  نهرها  الأحمر،  النهر  املُ�صّمى  توريا  نهر 

املتو�صط �صمال )بلن�صية(. 
اإل  بالأنهار واجلنان، فال ترى  باأح�صن مكان، وحّفها  ها اهلل  و)بلن�صية( خ�صّ
مياًها تتفرع، ول ت�صمع اإل اأطياًرا ت�صجع، وجّوها  دائًما كال�صيف ال�صقيل، ل ترى 
فيه ما يكدر خاطًرا ول ب�صًرا. وقد ا�صتغل اأهلها اأرا�صيها اخل�صبة يف الزراعة؛ 
الأرز،  حما�صيلها:  اأ�صهر  ومن  والأزهار.  واملحا�صيل  الفواكه  اأنواع  زرعوا  فقد 
)بلن�صية(  ا�صتهرت  كما  والرياحني.  والتني،  والزعفران،  والقرا�صيا،  والزيتون، 

ب�صناعة الن�صيج الكتاين، وفيها تق�صر )ت�صبغ( الثياب الغالية. 
وكان الن�صيج البلن�صي ي�صدر اإىل اأقطار املغرب. كما كانت منتجاتها الزراعية 
ت�صدر اإىل اأنحاء العامل الإ�صالمي عرب مر�صاها الن�صط بحركة ال�صفن التجارية. 
ومن اأبرز ما كانت ت�صدره 	اإ�صافة اإىل الكتان	 الزعفران والقرمز.. اأما الرتف 
الذي كانت تعي�صه )بلن�صية( فحّدث ول حرج! حتى ل يكاد املتابع لأحوال املدينة 
اأن يرى فيها اأحًدا من جميع الطبقات اإل وهو قليل الهّم، غنًيا كان اأو فقرًيا، قد 

ا�صتعمل اأكرث جتارها لأنف�صهم اأ�صباب الراحات والفرج.
العالية،  البائعني  اأ�صوات  الن�صيج يف هذه املدينة الكبرية، وو�صط  و�صط �صوق 
واإماء  الزينة،  وي�صرتين  يت�صوقن  ون�صاء  وهناك،  هنا  تلهو  واأطفال  ومرج،  وهرج 
يغنني باأ�صوات �صجّية، و�صباب قد ارتدوا الثياب الأنيقة، فالكل ي�صتمتع بيوم من 

اأّيام الربيع اجلميلة.
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وقف الأمري زّيان على �صرفة ق�صره املطلة على اأحد ال�صوارع املوؤدية اإىل �صوق 
وارتفاع  فيه من هرج ومرج،  وما يحدث  ال�صارع،  وتعلقت عيناه  بحركة  املدينة، 
برجل  عيناه  تعلقت  حتى  ذلك،  �صبب  يف  يفكر  وهو  خفوتها،  ثم  العامة  اأ�صوات 
والهيبة،  الوقار  عالمات  كل  يحمل  وهو  �صديد،  ببطء  يتحرك  ال�صوت،  جهوري 
العلم يف  اأهل  كونه من  يدل على  وزيًّا  ومرتدًيا عمامة،  يتكئ على ع�صا غليظة، 

املدينة، وهو يقول وي�صرخ يف العامة: 
يريد 	  يرتقبكم،  والعدو  ملذاتكم،  وراء  تلهثون  نائمني،  �صتظلون  متى  اإىل 

بالدكم ون�صاءكم...؟ متى ت�صتبدلون الغّث بال�صمني، والذي هو اأدنى بالذي 
عن  وتدافعون  الأهوال  تركبون  الوغى،  ميادين  يف  جتتمعون  متى  خري،  هو 
ترك�صون  �صتظلون  متى  اإىل  والنعيم؟  اجلنة  لكم  وكانت  فيها  ن�صاأمت  اأر�س 
خلف اجلواري تت�صابقون النظر اإليهنَّ وال�صماع لهن...؟ لقد اأ�صّمت اآذانكم 
بيديه  )ي�صري  انظروا  غريهما...   ت�صمعون  تعودوا  فلم  والطرب  املو�صيقى 
هدف  ول  بجيو�صه،  يقرتب  )اأراجون(  ملك  هو  ها  املدينة(  اأ�صوار  اإىل 
فانقلب  اأمريكم،  يوًما  كان  دليٌل  ومعه  ون�صاءكم،  وبالدكم،  رقابكم،  اإل  له 
عليكم ونا�صبكم العداء... اإن كنتم ل تريدون الدفاع عن هذا الدين وهذه 
اأن تدافعوا  اأقل من  اإن كنتم قد عدمتم اأخالق املجاهدين،  فال  الأر�س... 

عن اأعرا�صكم ون�صائكم...! 
ا�صتمّر الرجل يف  حديثه، بينما كانت قدماه ت�صّق طريقها بني العامة، متجًها 

نحو م�صجد املدينة اجلامع، وما زال مردًدا حديثه، حتى دخل باب امل�صجد. 
هزَّ الأمري راأ�صه ومتتم قائاًل: 

)اأبو الربيع �صليمان بن مو�صى بن �صامل الكالعي(؟	 
التفت الوزير )ابن الأّبار( اإىل الأمري، وقال: 

اأجل هو �صيدي الأمري!	 
نظر الأمري اإىل وزيره، وانعقد حاجباه وهو يقول: 

منذ متى واأنت هنا، اأيها الوزير؟	 
منذ حلظات، غري اأين مل اأحب قطع �صرودك، وتفكريك!	 

زفر الأمري زفرة حارة، وقال: 
ما زال اأ�صتاذك القا�صي الكالعي يا )ابن الأّبار(، يرّدد كالمه على العامة، 	 

ويوؤلب النا�س علينا منذ زمن، فماذا ع�صاي اأن اأفعل؟
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اإنه يا �صيدي ل يوؤلب النا�س بقدر ما ينبههم لتلك الأخطار املحِدقة التي تدق 	 
اأبواب )بلن�صية(، وبعنف و�صدة اأزعجت املوؤمنني من اأهل )بلن�صية(، واأ�صّمت 
ل  ويومهم  متعتهم،  �صوى  �صيء  على  يلووا  اأو  ي�صمعوا  يعودوا  فلم  الغافلني، 

غدهم! 
متلمل الأمري، وقال: 

على كلٍّ لرت�صلنَّ اإليه يا )ابن الأّبار( اأن يوافيني يف احلال!	 
اأوماأ الوزير براأ�صه، وخرج من فوره، لري�صل من يخرب القا�صي بوجوب مثوله 
ال�صفراء، وجل�س  بهو  ال�صرفة ودخل  ترك  )اأبو زيد(جميل فقد  اأما  الأمري،  اأمام 
على عر�صه يفكر يف قادم الأيام، وقد ران ال�صمت على املكان، حتى قطعه احلاجب 

الذي دخل، ليخربه بو�صول القا�صي الكالعي.
اأ�صار )اأبو جميل( بال�صماح للقا�صي بالدخول، وما اإن دخل القا�صي، حتى األقى 

التحية على الأمري، الذي اأ�صار له باجللو�س.
نظر القا�صي اإىل الأمري وقال:

خرًيا اأيها الأمري؟	 
قال )اأبو جميل( متجهًما: 

و�صلنا خرب باأنك توؤلب النا�س علينا، فاأردنا اأن ن�صتوثق من ذلك.	 
جتهم وجه اأبي الربيع، قبل اأن يقول: 

ل�صُت اأنا من يفعل ذلك، ولو اأردت اأن اأفعل لأتيت اإليك، وحدثتك يف ق�صرك، 	 
ولو فعلت لأخربتك، وما خ�صيت �صيًئا

لكنك دائًما ما تثري العامة، اأيها القا�صي!	 
زفر ال�صيخ وقال: 

اإل 	  يعبئون  ل  اإنهم  واهلل  الأمري؟  اأيها  يثارون  ا  حقًّ تراهم  هل  العامة...؟  
ملعاهد رق�صهم وجواريهم، اإن �صباب )بلن�صية( ورجالها ل يعنيهم من اأمر 
ولي�صوا  فيها  �صيوف  وهم  مدينتهم،  لي�صت  املدينة  وكاأنَّ  �صيًئا،  )بلن�صية( 
باأهلها، وكل ذلك يا اأبا جميل حم�صوٌب عليك، فكلكم راٍع وكلكم م�صئول عن 

رعيته!!



36

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ارتاع )اأبو جميل( وقال بلهجة جادة: 
مما 	  اأكرث  اأفعل  اأن  عليَّ  ماذا  ثم  اجلليل؟!  ال�صيخ  اأيها  مق�صًرا  تراين  وهل 

اأفعل؟
واللهو، 	  املغاين  اإيل  ذهبوا  فقد  لذا  الأمري،  اأيها  ملوكهم  دين  على  النا�س 

وتركوا اجلهاد، عندما ترك ملوكهم اجلهاد!
حُتّملني اأخطاء قرون مّرت اأيها ال�صيخ؟ فماذا ع�صاي اأن اأفعل، واأنا ل اأملك 	 

من اأمر هذه اجلزيرة �صوى )بلن�صية( ونواحيها، وقد خرجُت غري مرة ملقاتلة 
الن�صارى، غري اأنَّ �صعف مواردي حال دون ا�صتمرارية ذلك!؟

اإىل  ينظر  وهو  وقال  ع�صاه،  على  وا�صتند  جمل�صه،  من  الربيع(  )اأبو  نه�س 
الأمري: 

يزع 	  اهلل  فاإن  ومعلًما،  قائًدا  تكون  واإن  الهمم،  ب�صحذ  عليك  الأمري!  اأيها 
ل  الأمري  اأيها  ن�صتطيع...  مبا  عليه  ونعينك  بالقراآن،  يزع  ل  ما  بال�صلطان 
اأن ُتنكب هذه البلد، وتتحول م�صاجدها اإىل كنائ�س، بينما �صبابها يف  نريد 
يعرف  ل  هو  بينما  امل�صجد  اأمر  ي�صغله  الذي  ذا  ومن  عنها...   �صاغل  �صغل 
اأن  نريد  ول  الأندل�س،  للفنت يف  باًبا  الطوائف  ملوك  فتح  لقد  طريقه؟..... 
منرق من هذا الباب...  فالعدو يرتب�س بك وبنا، فال تكن كال�صاة ال�صاردة، 

ول تهن ول حتزن واأنت الأعلى، اإن كنت من املوؤمنني.
قال )اأبو الربيع( هذا الكالم وان�صرف، ليدخل بعده الوزير )ابن الأّبار( مرة 

اأخرى، ويجل�س قبالة الأمري.
ا�صرتخي الأمري على كر�صّيه، وقب�س على حليته، وهو ينظر اإىل )ابن الأّبار(، 

ويقول: 
هلل در هذا ال�صيخ، ما اأجراأه على احلق، فواهلل لو كان بالأندل�س ب�صع مئات 	 

اأنه  مثله، ملا و�صلنا اإىل ما نحن فيه الآن من وهن، و�صعف، وتخاذل، على 
قال ما يجول بخاطري!! 	 ثّم هّب واقًفا 	  فواهلل اإين لعازم على الوقوف 
بوجه هذا الطاغية )خاميي الأول(، واإين لعازم اأن اأ�صتعني يف �صبيل ذلك، 
باإعالن الن�صواء حتت راية قوية، فاأجمع بهذه الوحدة ما ت�صتت من اأر�س 
الأندل�س...  وقد نظرت اإىل ممالك الأندل�س حولنا، فما وجدت فيهم رجل 

ر�صيد، ي�صلح اأن نن�صوي حتت رايته!
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انربى )ابن الأّبار( هاتًفا يف حما�س: 
ماذا عن )ابن الأحمر(  �صاحب غرب الأندل�س؟ و)حممد بن يو�صف( يف 	 

و�صطها يا �صيدي؟
تنهد )اأبو جميل( متح�صًرا، وقال: 

ال�صتعانة بهما يا )ابن الأّبار(، كامل�صتجري من الرم�صاء بالنار، فاأما الأول 	 
فال يعنيه اإل كر�صّيه، وتو�صيع رقعة مملكته ولو على ح�صاب جريانه امل�صلمني، 
بجرائم  الأمر  يتعلق  عندما  الأيدي،  مكتوف  متفرًجا  يقف  تراه  بينما 
الق�صتاليني، ولو اعتدوا على اأر�صه التي يزعم اإنها مملكته، واأما الثاين فقد 
ترك )قرطبة( مل�صريها املحتوم، ومل يتحرك لإنقاذها، وقد كان قادًرا على 
ذلك، فهل من اأ�صاع )قرطبة( �صيحفظ غريها؟! لقد ان�صوينا لفرتة لي�صت 

بالقليلة ل�صلطان )ابن هود(، فهل تراه ميد لنا يد العون اإن احتجنا لذلك؟
انعقد حاجبا )ابن الأّبار( وقال:

ماذا يريد الأمري؟	 
رنا )اأبو جميل( بب�صره لوزيره وقال: 

اأريد اأن نن�صوي حتت راية املوحدين يف مراك�س، اأو احلف�صيني يف تون�س.	 
)ابن الأّبار(: 

بتون�س، 	  للحف�صيني  الطاعة  فلنعلن  �صيدي،  يا  بينهم  مقارنة  ثمة  كانت  اإن 
فهوؤلء يف اإقبال دولتهم الآن، اأما اأولئك ففي اإدبارها، وقد �صغلتهم حروبهم 
زمن  وىّل  لقد  الأندل�س...   عن  مرين(  )بني  مع  وحروبهم  الداخلية، 
املوحدين، منذ وفاة �صاحب الأرك عليه رحمة اهلل، وبعدما فنيت جيو�صهم 
)بلن�صية(  �صاحب  عبدالرحمن(،  زيد  )اأبي  عن  ناهيك  )العقاب(،  يف 
املتن�صر، وهو من املوحدين اأحفاد عبد املوؤمن...  وها قد انقلب على وجهه، 

وترك دينه، وبات اليوم من اأ�صد اأعدائنا.
عاد )اأبو جميل( اإىل كر�صيه، ثم اأطرق براأ�صه، وبدا كاأنه اقتنع بكالم الوزير 

ال�صاعر، وقال: 
r	 يفعل اهلل ما يريد.
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المرسوم البابوي

�صعر البابا جريجوري الثاين بالرتياح ي�صري يف كيانه، وهو يتطلع يف ر�صالة 
)خاميي(، حتى اإذا ما اأنهى الر�صالة تهللت اأ�صاريره، ونظر اإىل م�صاعديه، وقال: 

جرمانيا، 	  ملك  الثاين  فريدريك  اأفعال  عن  يعو�صنا  اأن  الربُّ  اأراد  لقد 
وت�صييعه للقد�س، مبا  ينوي اأن يقوم به ابن الكاثوليكية البار )خاميي(، ثم 

األقى بالر�صالة اإىل م�صاعده القدي�س )بطر�س(، الذي قراأها، وقال:
�صتان يا �صيدي بني ملك )اأراجون(، و�صاحب جرمانيا!	 

زفر البابا زفرة حارة وقال:
نعم يا )بطر�س(، فبينما ماطل )فريدريك( حتى اأ�صاع القد�س منا برعونته، 	 

يتقد  )خاميي(  البار  ابننا  هو  ها  الكني�صة،  رحمة  من  نطرده  اأن  فا�صتحق 
حما�صة حلرب امل�صلمني، وتعوي�س امل�صيحية فقدها للقد�س. 

حتدث)بطر�س( يف �صماتة، وقال: 
لتلك 	  الدافع  يكون  رمبا  الأندل�س،  العرب يف  ت�صتت حال  اأّن  �صيدي  ترى  األ 

احلما�صة الكبرية، التي يظهرها ملوك �صبه اجلزيرة الأيبريية، يف حروبهم 
�صد الإ�صالم هناك؟

رفع )جريجوري( حاجبيه، وقال:
ا متنابذون ومتقاتلون. 	  ل اأظّن ذلك، واإل فم�صلمو ال�صرق اأي�صً
نعم يا �صيدي، ولكن لي�س كاأهل الأندل�س ت�صتًتا وت�صارًعا!	 
اأما يف هذه، فنعم!	 
فماذا ترى يا �صيدي؟ 	 

انتع�س البابا وقال: 
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ومعنوي، 	  مادي  دعم  من  يحتاجه  ما  بكل  )خاميي(  مند  اأن  علينا  يجب 
فامل�صيحيون يف اأقطار الأر�س يتوقون لالنتقام من فقدان القد�س، وقرب ابن 
الرب. و�صيكون انتزاع )بلن�صية( من امل�صلمني، هو �صر انتقام منهم، ناهيك 

عن ملك )ق�صتالة( وملك )الربتغال(، وما يقدمانه للكاثوليكية. 
نظر )بطر�س( اإىل الأب وقال بخبث: 

لكن �صيدي ماذا لو انتقلت احلروب، و�صارت بني ملوك الكاثوليكية يف �صبه 	 
اجلزيرة؟ ماذا لو حتول �صراعهم بني بع�صهم البع�س، وقد و�صلت الأخبار 

باأن ملكي )ق�صتالة( و)اأراجون( يرتب�صان ببع�صهما؟
هزَّ البابا راأ�صه وقال:

ل لن يحدث، فمعاهدة )كا�صول( قد ح�صمت الأمر.	 
غمغم )بطر�س( يف قلق: 

اأرجو ذلك يا �صيدي!	 
�صمت البابا قلياًل ثم قال اآمًرا: 

فتح 	  م�صروع  على  ال�صليبية،  فة  ال�صّ باإ�صباغ  مر�صوًما  )بطر�س(  يا  اكتب 
ال�صليب  يرتدوا  اأن  املقد�صة  احلرب  تلك  يف  امل�صاركني  وعلى  )بلن�صية(، 
على �صدورهم، ولتعلن عن ذلك يف )مونت�صون(، وادُع فر�صان ال�صليب يف 
غفران  ب�صكوك  منهم  املتطوعني  وِعد  احلملة،  بتلك  لاللتحاق  اأوروبا  كل 
البار  امل�صيحية  لبن  وليدعوا  اأوروبا،  كل  يف  امل�صيحيون  ولي�صلِّ  تن�صب.  ل 

)خاميي(. 
وما اإن اأ�صدر البابا مر�صومه، حتى  هرع اإىل لواء تلك احلملة كثري من الفر�صان 
وال�صادة، ول �صيما جماعة )ال�صبتارية(، كما وافق )القطالن( على �صّن �صريبة 

املا�صية العينية، م�صاهمة يف نفقات احلرب القادمة.

r



40

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)6(

الطريق إلى )بلنسية(

رفع امللك )خاميي( هامته يف اعتداد، وهو يتابع جتهيزات ح�صد اجليو�س يف 
)قلعة اأيوب(، وارت�صمت على �صفتيه ابت�صامة واثقة مزهوة، فقد كان ل ي�صكُّ اأبًدا 
يف جناح م�صعاه، فامل�صلمون متقاتلون فيما بينهم، ل ي�صعرون بعاقبة ما يفعلون، 
لذلك كّز على اأ�صنانه، وهو يتذكر ا�صتغالل الأمري )اأبي جميل( ان�صغاله بحروبه 
يف اجلزائر ال�صرقية، و�صربه )لأراجون( يف عدة مناطق، فرفع وجهه و�صد �صدره، 

وهو يقول: 
حتت 	  اأموت  اأو  )بلن�صية(  من  وقومك  اأخرجك  اأن  جميل(  )اأبا  يا  اأق�صم 

اأ�صوارها!
 مل يكد )خاميي( يتم ق�صمه حتى بدت ثناياه من فرط البت�صام، وهو ي�صاهد 
يف  )بجنت(  بالغ  وقد  بال�صلبان،  املزخرفة  الأراجونية  الثياب  مرتدًيا  )بجنت( 
ا على �صيفه، وو�صعه على خوذته، مما جعل امللك يلتفت  ذلك، فر�صم ال�صليب اأي�صً

اإليه ويقول له:
اأراك اأ�صعد النا�س مبا نخطط له يا )بجنت(!	 

ابت�صم )بجنت( يف ن�صوة غامرة وقال: 
لي�س يف هذه الدنيا من هو اأ�صعد مني بذلك يا �صيدي، ثم زفر بقوة وقال: 	 

�صعور عظيم هو �صعور الت�صفي والنتقام...  �صعور ل ُيو�صف اأن اأرى الهزمية 
يف وجوه َمن نا�صبوين العداء!

قهقه )خاميي( بخبث، وقال: 
ت�صفَّ بهم كيفما ت�صاء!	 

مالحمة  على  وبانت  حوله،  عما  وانعزل  ذهنه،  �صرد  ثم  )بجنت(،  ابت�صم 
عيونه  بينما  اأخرى،  ويتجهم  تارة،  يبت�صم  فكان  باحلزن،  الب�صمات  اختالط 

ونظراتها ال�صيقة، كانت تدل على انتقام قادم، ي�صعى ويتوق اإليه.
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ا�صتطرد )خاميي(: 
لقد �صرَت مرتبًطا بال�صليب اأكرث من اأهله، يا )بجنت(!	 

انتبه )بجنت( حلديث امللك، فقطع �صروده، وقال:
العفو يا �صيدي، ولكن ذلك لأين �صرت اأهله! 	 

متتم )خاميي( رافًعا حاجبيه، وبعيون �صيقة قال: 
تراك مت�صوًقا لدخول )بلن�صية(.	 

�صهق )بجنت( وقال:
اأنا اأكرث �صوًقا لتحويل م�صجدها اإىل كني�صة يا �صيدي، فهذا خري ما اأقدمه 	 

لتلك املدينة اجلميلة التي كنُت يوًما اأمريها!
باغته )خاميي( يف مكر ودهاء، وقال:

وماذا عن اأمريها )اأبي جميل(؟	 
جتهم وجه )بجنت( وقال:

اإىل 	  اأتوق  اأين  غري  كثرًيا،  له  اأهتم  ل  لهذا  مولي،  يا  حمالة  ل  �صاقط  هو 
الغايل  ا�صتبدلوا  اإنهم  )بلن�صية(  اأهل  وقتها  ليعلم  عينيه،  الهزمية يف  روؤية 
وجدمت  )هل  لهم:  واأقول  فيهم،  اأخطب  لأن  �صيدي  يا  اأتوق  اإين  بالغث...  
اأت�صمت بهم، فاأ�صحك يف م�صابهم،  اأن  ا...(اأريد  اأبو جميل حقًّ ما وعدكم 

واحتفل بنوازلهم!
اأ�صار )خاميي( بيده وقال:

اإنك ل�صديد احلقد عليهم يا )بجنت(!	 
 r

تهّياأت الأر�س لرتداء اأجمل اأثوابها، فقد بداأ ف�صٌل جديٌد من ُف�صول احلياة، 
هور مُبختلف اأ�صكالها واألوانها وعطورها،  ف�صٌل مليء بالّتجدد، والأمل، واألوان الُزّ
باأ�صعتها  تداعب  دافئة،  حنونة  ال�صم�س  واأ�صرقت  الع�صافري،  زقزقُة  فارتفعت 
املتالألئة الزهور املتفتحة، والأ�صجار كثيفة الأوراق، متنوعة الألوان، واملحا�صيل، 
)اأراجون(،  ملك  وجه  على  لتنعك�س  الذهبية،  باأ�صعتها  ال�صم�س  وتاألقت  والثمار، 
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بال�صكو  )دون  قادته  كبار  حوله  ومن  )بلن�صية(،  جتاه  وجي�صه  بفر�صه  املتحرك 
اأراجوين عا�س طوياًل يف )بلن�صية( وكان يجيد العربية،  األجون(، وهو قائد  دي 
اإىل  اإ�صافة  اأ�صتاذ فر�صان )ال�صبتارية(،  كما خرج معه )هوجو دي فولكاركري( 

)بجنت( املوتور.
اأن  و�صع )خاميي( يده على جبينه، وهو ي�صتن�صق هواء الربيع ون�صماته، قبل 

ينظر اإىل )بجنت( بجواره ويقول:
ما اأجمل ن�صيم )بلن�صية(!	 

تن�صم )بجنت( الهواء وقال: 
اأجمل 	  الربيع فيها، وما  اأجمل  ُكلما هبت ريح �صبا ذكرتني )بلن�صية(، فما 

ال�صبا!
فاأمر  م�صارفها،  و�صل  حتى  )بلن�صية(،  من  واأكرث  اأكرث  واقرتب  اجلي�س  �صار 
واملياه  اخل�صبة،  الأر�س  تلك  يف  املع�صكر  لن�صب  بالتوقف،  جي�صه  )خاميي( 
اجلارية، ثم نزل عن ح�صانه الذي ظل يتحمحم، وهو ميد راأ�صه، لياأكل من تلك 
الزروع الكثيفة..... مد )خاميي( يده يداعب ح�صانه، قبل اأن يقول للقائد )دون 

بال�صكو دي األجون(: 
اح�صدوا تلك املحا�صيل واجمعوها، وما مل ت�صتطيعوا ح�صده فاأ�صعلوا فيه 	 

النريان.
هتف )دون بال�صكو دي األجون(: 

اأمرك �صيدي!	 
انطلق )دون بال�صكو( مع فرقته، يح�صدون الزروع، ويف�صدونها، كما حتركت 
حتى  الوقت،  من  الكثري  مير  فلم  فعلته،  نف�س  تفعل  اجلي�س،  من  اأخرى  فرقة 
رمادية  قاحلة  اأر�س  اإىل  املزارع اخل�صراء،  الدخان، وحتولت  اأعمدة  ت�صاعدت  
كخان تقرتب من كل  اللون. وكان )خاميي( ي�صاهد تلك الأعمال، وي�صم رائحة الدُّ

مكان، وهو �صعيد بهذا، ول�صان حاله يقول:
احرقوا الأخ�صر والياب�س، ل تدعوا لهم اإل الدمار واخلراب.	 

واأثاروا  القريبة،  القرى  فر�صانها  اأحرق  بعدما  اخليول،  عادت  وقت  وبعد 
يت�صاور مع قادته، حول اخلطوة  اأن  اأما )خاميي( فقد قرر  �صاكنيها،  الرعب يف 
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ُن�صبت يف  التي  امللكية  ن�صروا من خراب، فجل�س يف خيمته  تلي ما  التي  القادمة 
قلب املع�صكر، وحولها خيام اأخرى مل�صت�صاري امللك وكبار قادته، وبداأ احلديث، بعد 

اأن بارك تخريب جي�صه للمكان، وقال وهو يحت�صي كاأ�ًصا من اخلمر و�صع اأمامه: 
لقد اأ�صبح جي�صنا على م�صارف )بلن�صية(، فهل نتقدم حل�صارها اأم نتوانى 	 

قلياًل؟ 
تردد )بجنت( قبل اأن يقول: 

يل راأي، لو اأذن يل مولي!	 
اأ�صار له )خاميي( وقال: 

حتدث يا )بجنت(، فقد �صرت واحًدا منا!	 
واإل 	  الأمامية،  ال�صتيالء على ح�صونها  علينا  يجب  املدينة،  ُن�صقط  اأن  قبل 

فلن يفلح لنا ح�صار اأبًدا!
اعرت�س )دون بال�صكو دي األجون( ب�صدة، وقال: 

اأيها الكونت، فال�صتيالء على احل�صون الأمامية �صي�صتغرق 	  اأوافق الراأي  ل 
اأو  لنا،  في�صتعّد  الوقت  هذا  عدونا  ي�صتغل  وقد  واجلهد،  الوقت  من  الكثري 

ير�صل يف طلب النجدات من املمالك الإ�صالمية القريبة!
يف ثقة قال )بجنت( موؤكًدا:

اأنا اأعلم بهم منك اأيها القائد، فحتى لو طلبوا النجدات لن ي�صمعهم اأحد.	 
هزَّ )خاميي( راأ�صه، وا�صرتخى على كر�صيه، قبل اأن يقول: 

الراأي عندي ما قاله )بجنت(، واإين لأرى فيه راأًيا واعًيا جديًرا  بالعتبار. 	 
واأردف ناظًرا اإىل دون بال�صكو: 

اأما قولك عن ا�صتغالل العدو للوقت في�صتعد لنا يقهقه فهم ل يعرفون مطلًقا 	 
لديهم  وكان  تولو�صا(،  دي  نافا�س  )ل�س  يف  هزمناهم  لقد  الوقت!!  قيمة 
يا  فهوؤلء  لأنف�صهم،  ال�صتعداد  اأح�صنوا  لكنهم  لنا،  لي�صتعدوا  الكايف  الوقت 
�صادة قوم قد غدا باأ�صهم بينهم �صديًدا، ل يتعلمون من املا�صي... لهذا لن 
نلقي لهم باًل، فهم اأقل من اأن ي�صتغلوا الوقت ل�صاحلهم، اأما النجدات فهذا 
وقت قد انتهى وراح، فعدوة املغرب م�صتعلة من حتت اأقدام املوحدين هناك، 
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اأهل )بلن�صية( وهوؤلء خارت قوتهم وراحت  يهتم )لبلن�صية( غري  لن  لهذا 
هيبتهم ف�صاروا عدًدا بال عدة.

ثم نظر اإىل )بجنت( وقال: 
اأح�صنت يا )بجنت(، نعم الراأي راأيك!	 

نظر )بجنت( اإىل امللك يف ر�صا، بينما رمق )دون بجال�صكو( بنظرات �صامتة، 
مل يجد بعدها  )بال�صكو دي األجون(، اإل اأن يبادر ويقول للملك: 

نعم الراأي يا �صيدي!	 
انتهز )بجنت( الفر�صة، ف�صاأل بتملق: 

لو اأذن يل �صيدي امللك؟	 
اأجاب امللك )خاميي( ي�صتحثه: 

حتدث يا )بجنت(!	 
اأخرج )بجنت( من مالب�صه خريطة كبرية وقال: 

وهذه 	  البالد،  لتلك  اأمرًيا  كنُت  منذ  بها  اأحتفظ  �صيدي،  يا  اخلريطة  هذه 
�صت�صاعدنا كثرًيا يف م�صعانا.

 ثم فردها، وراح ينظر اإليها، وامللك ي�صاهد ذلك، ثم قال، )وهو ي�صري بيديه 
جلزء من اخلريطة(: 

من 	  اأميال  �صبعة  بعد  على  احل�صني  )اأني�صة(  ح�صن  يقع  �صيدي،  يا  هنا 
تزيد  عالية،  ربوة  على  يقع  فهو  املدينة،  ح�صون  اأهم  من  وهو  )بلن�صية(، 
موقعه مناعة وقوة، كما اأنه ي�صرف على مرج )بلن�صية( وحدائقها، ما يعني 
يا �صيدي اأن احتالل هذا احل�صن، �صُيفقد )بلن�صية( اأهم مراكز دفاعاتها.

ارتفع حاجبا )خاميي(، وهو ينظر اإىل موقع احل�صن، وعيناه تربقان يف لهفة، 
ثم ربت على كتف )بجنت( يف حرارة، قبل اأن يقول: 

عظيم يا )بجنت( لن نخرج عن هذه اخلطة.	 

r
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هدم الحصن

)بلن�صية(  اأمر  يف  يفكر  وهو  كيانه،  يف  ي�صرى  بتوتر  )زّيان(  الأمري  �صعر 
اأهمية  يعلم  فهو  الأراجونيني،  بوجهة  عيونه  اأخربته  بعدما  خا�صة  وح�صونها، 
دفاعات  انهيار  تعني  التي  الن�صارى،  اأيدي  يف  �صقوطه  وخطورة  احل�صن، 

)بلن�صية(، و�صهولة ح�صارها.  ف�صغله ذلك، و�صار �صغله ال�صاغل، وراح يقول: 
ل يجب اأبًدا اأن ي�صلوا للح�صن، اأو يحتلوه.	 

تطلع الوزير )ابن الأّبار( اإىل الأمري وقال:
هل تتوقع اأن يكون )لبجنت( يٌد، يف حتويل م�صار جي�س )اأراجون(؟	 

زفر الأمري زفرة حارة قبل اأن يقول: 
ومن غريه يفعل ذلك؟ من غريه يعرف مواطن قوة املدينة ونقاط �صعفها؟	 

عقب )ابن الأّبار( غا�صًبا:
و�صيع خ�صي�س، من كان يظن اإنه يفعل ذلك يوًما؟	 

تنهد الأمري اأبو جميل وقال: 
لي�س بعد الكفر ذنب يا )ابن الأّبار(!	 

اأّمن )ابن الأّبار( على كالمه: 
اأجل اأيها الأمري.	 
ويل له وويل لكل خائن جبان، يدل عدوه على عورات قومه!	 
منا 	  �صقط  فاإن  للدفاع عن احل�صن،  العمل  �صرعة  علينا  الأمري، يجب  اأيها 

يف  خنجًرا  ليجعله  باجلند  ب�صحنه  )خاميي(  �صيقوم  اإذ  املدينة...  �صقطت 
ظهر )بلن�صية(، لذا اأرى اأن ن�صحنه بالرجال والعتاد يدافعون عنه، حتى اإذا 
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وقعوا بني جي�س  �صيكونون قد  اإذا  �صهل علينا حربهم،  الأراجونيون  هاجمه 
وجمابهتهم،  اإرهاقهم،  علينا  في�صهل  احل�صن،  حامية  وبني  )بلن�صية(،  

وردهم اإىل بالدهم، وهزميتهم.
ا:  قاطعه )اأبو جميل( معرت�صً

لكن اإن فعلنا ذلك �صن�صتت قوتنا ونفرقها في�صهل على العدو هزميتنا وقهرنا!!	 
�صاأل الوزير)ابن الأّبار( يف حرية: 

فماذا ترى اإذن؟	 
�صمت )اأبو جميل( وفّكر يف الأمر مليًّا، ثم قال يف حزم: 

لن ن�صتت قوتنا ولن نرتك احل�صن لالأراجونيني. 	 
نظر )ابن الأّبار( اإىل الأمري م�صتفهًما، فاأكمل الثاين قائاًل: 

�صنهدم احل�صن، وبذلك مننع الن�صارى من ال�صتفادة منه، ول نكون بحاجة 	 
كنا  اللقاء  وقع  اإذا  حتى  قوتنا،  فتتوحد  والعتاد،  واجلند  باملوؤن  �صحنه  اإىل 

جبهة واحدة وكتلة قوية ثابتة يف وجوههم.
مّط )ابن الأّبار( �صفتيه وهزَّ كتفه، ووافق الأمري على راأيه عن غري اقتناع منه، 

ثم قال: 
�صيدي، يف مثل هذه الأحوال، يجب علينا طلب النجدات من ممالك امل�صلمني 	 

اإن جي�س  متحدين حلربنا، حتى  ال�صليبيني  اأجد  اأن  ليحزنني  واإنه  حولنا، 
فرن�صا،  من  املتطوعني  من  الكثري  وم�صاته،  فروعه  بني  يحوي  )خاميي( 
اإيل فر�صان املعبد و)ال�صبتارية(، بينما ُنرتك  اإ�صافة  واإيطاليا، واجنلرتا، 

نحن هنا كال�صاة ال�صاردة.
م�صتنكًرا قال الأمري )زّيان(: 

وهل ترى اأن ا�صتغاثتنا �صي�صمعها اأحد؟	 
ويف هذه الأثناء دخل احلار�س وقال: 

يا 	  عليك  للدخول  ي�صتاأذن  الكالعي  �صامل  بن  �صليمان  الربيع(  )اأبو  ال�صيخ 
�صيدي.

فاأ�صار له الأمري )اأبو جميل(: 
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دعه يدخل.	 
التحية لالأمري ووزيره، فاأعجب  زيًّا ع�صكريًّا، وقدم  دخل )الكالعي( مرتدًيا 

الأمري بتلك املالب�س، وراح يداعب ال�صيخ قائاًل: 
هل نقول الفقيه الفار�س، اأم الفار�س الفقيه؟	 

يف هدوء رد الفقيه، وقال:
اأنا فقط عبد اهلل...  	 

ابت�صم )اأبو جميل( وقال: 
ل باأ�س اإذن، لت�صاركنا الراأي اأيها الفقيه.	 
طلب 	  عن  وحديثكم  اإليكم،  دخويل  حال  �صمعته  فيما  راأيي  تريد  كنت  اإن 

النجدات، فاأنا اأرى اأيها الأمري اأن نر�صل لهم جميًعا، تر�صل اإىل )اإ�صبيلية( 
يف  املوحدين  اإىل  وتر�صل  )غرناطة(،  يف  الأحمر(   و)ابن  و)مر�صية(  
مراك�س، واإىل احلف�صيني يف تون�س، ت�صتغيث بهم فاإن اأجابوا فهذا ما نريد، 

واإل اأقمنا احلجة عليهم اأمام اهلل، واأمام النا�س.
اأطرق الأمري )زّيان( وفكر يف الأمر، ثم قرر اأن يبداأ مبرا�صلة اإمارة )مر�صية(  
اإىل  ير�صل  ثم  تون�س،  اإيل احلف�صيني يف  ال�صاعر  وزيره  ير�صل  واأن  القريبة منه، 
املوحدين يف )اإ�صبيلية( ومراك�س، ويف احلال اأمر وزيره )حممد بن خلف بن قا�صم 
)اأبي  من  طلب  ثم  )مر�صية(،  اإىل  النجدات  طلب  بر�صالة  يتجه  اأن  الأن�صاري( 

الربيع( اأن يقوم ب�صحذ الهمم، وجمع املتطوعة ا�صتعداًدا ملا هو اآت.
ويف اليوم التايل ومبجرد بزوغ الفجر، اأر�صل الأمري من فوره من ي�صارع بهدم 
املدينة،  اأ�صوار  بتقوية  اأمر  كما  اأراد.  ما  له  فكان  بالأر�س،  وت�صويته  احل�صن، 
ا�صتعداًدا حل�صار قد  والثمار،  الزروع  القادمة، وعّجل بح�صد  للحرب  ا�صتعداًدا 

يطول، وحرب قادمة ل حمالة فيها.

r
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)8(

)أنيشة(

ح�صن  نحو  تتجه  وهي  نهًبا،  الأر�س  تنهب  القوية  اخليل  حوافر  انطلقت 
ليلة �صافية  الطريق )قمر( مكتمل، يف  لها  ينري  )اأني�صة(،   )بلن�صية( احل�صني 
من ليايل الربيع الرائعة، وما اإن و�صل اجلي�س اإىل تلك الربوة العالية التي عليها 
احل�صن، حتى بلغت احلرية )بخاميي( مبلغه، وبداأت ال�صكوك ت�صاوره، والأ�صئلة 

تدور يف خلده: »هل خدعنا )بجنت(؟ ويٌل له اإن كان قد فعل!«.
 ثم اأ�صار للجي�س بالتوقف، ونظر اإىل )بجنت( بجواره، وقال يف غ�صب و�صوت 

مرتفع: 
اأين احل�صن يا )بجنت(؟ اأم اإنَّ خريطتك كانت خادعة؟	 

يف �صخرية وتهكم، رد )بال�صكو دي األجون( م�صتبًقا بذلك )بجنت( امل�صطرب: 
رمبا ابتلعته الأر�س، اأو ُرفع اإىل ال�صماء!!	 

يف توتر وخوف رد )بجنت(، وقال: 
اأق�صم لك يا �صيدي اأّن هذا مكان احل�صن! 	 

)واأ�صار بيده جتاه الربوة العالية(.
ت�صاءل )خاميي( يف حنق �صديد: 

اإذن فاأين هو؟... اأين هو يا )بجنت(؟ وحقِّ الربِّ لو كنت قد خدعتني فلن 	 
تنجو اأبًدا بفعلتك تلك!! 

اأحاط اجلنود بـ )بجنت( الذي بدا مرتعًبا، بينما حترك )خاميي( و)بال�صكو 
دي األجون( و�صعدا الربوة، وحولهما كوكبة من الفر�صان، خمافة الكمني والغيلة، 
اإىل حجارة  ينظر  تاألقت عينا )خاميي(، وهو  اإن و�صل مكان احل�صن حتى  وما 
مبعرثة هنا وهناك، وجدران �صاقطة بالكلية، فمال على )بال�صكو دي األجون(، 

وقال له: 
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لقد ظلمنا )بجنت(، وها هي حجارة احل�صن ت�صهد له بالإخال�س لنا.	 
رنا )بال�صكو دي األجون( ونظر لالأر�س يف خجل وقال: 

اأجل يا �صيدي! واإنه جلدير اأن اقدم له العتذار ملا بدر مني يف حقه، ولكن 	 
كيف لهم اأن يفعلوا؟ كيف يهدمون ح�صًنا كهذا احل�صن؟! 

قهقه )خاميي( يف �صيء من ال�صخرية والتهكم، وقال:
كنا نخ�صى احل�صن، وقوته، ومنعته، فاإذا هم ُيخلونه، ويهدمونه، ويقدمونه 	 

لنا لقمة �صائغة!
تهللت  الذي  )بجنت(،  يقف  حيث  اإىل  عائًدا  وقفل  جواده،  عنان  �صحب  ثم 

اأ�صاريره عندما �صاهد الب�صمة يف وجه امللك، وا�صتب�صر خرًيا فقال: 
ب�صرين يا �صيدي!	 

نزل )خاميي( عن �صهوة جواده، واقرتب من )بجنت( وربت على كتفه، وقال 
له: 

لقد هدموا احل�صن، واإين لفخور بك اأيها الرجل!	 
تنف�س )بجنت( ال�صعداء، وقال: 

ال�صكر للرب، ال�صكر للرب.	 
اأما )بال�صكو دي األجون( فقد اقرتب من )بجنت(، ونظر اإىل الأر�س يف خجل 

وقال: 
لقد ظلمتك يا )بجنت( فتقبل اعتذاري!	 

رّد )بجنت( يف رفق: 
ل باأ�س عليك يا رجل، فلو كنت مكانك لفكرت تفكريك نف�صه، ولقلُت ما قلَت! 	 

ا�صتف�صر امللك )خاميي( قائاًل: 
قل يل يا )بجنت( كيف لأمري )بلن�صية( اأن يهدم ح�صًنا كهذا بهذه ال�صهولة 	 

ويخليه؟
على 	  لالإغارة  ن�صتخدمه  ثم  عنوة،  احل�صن  ناأخذ  اأن  الرجل  خ�صي  رمبا 

)بلن�صية( فهدمه.
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قهقه )خاميي( وهو يقول: 
وهل ظّن بهذا الفعل اإننا �صنرتك احل�صن؟! لقد خاب م�صعاه! 	 

بده�صة قال )بال�صكو دي األجون(: 
�صيدي لقد ذهب احل�صن الذي كنا نخ�صاه، فلماذا ل نرتكه، ونتقدم جتاه 	 

)بلن�صية(، ونحا�صرها؟
حرك امللك )خاميي( �صبابته بالنفي، وقال: 

)بلن�صية( 	  على  لالإغارة  ون�صتخدمه  )بال�صكو(،  يا  احل�صن  �صنبني  بل 
�صقوطها  فيكون  نحا�صرها،  اأن  قبل  املدينة  قوات  ن�صتنفد  وبهذا  وثغورها، 
اأ�صهل علينا، ناهيك عن اإمكانية ا�صتخدام احل�صن، كملجاأ لنا وقت احلاجة.

قال )بجنت( موؤيًدا: 
وكنا 	  عليه،  ن�صتوىل  حتى  احل�صن  ح�صار  نريد  كنا  �صيدي،  يا  الراأي  نعم 

�صنبذل من اأجل ذلك الكثري من الدماء والوقت، اأما الآن فلن ي�صتوجب بناء 
احل�صن غري بع�س الوقت.

ثم ابت�صم )بجنت( م�صتدرًكا: 
بل قليل من الوقت، فاحلجارة موجودة، وكذلك �صواعد الرجال.	 

قا�س باإ�صارة من كفه، وقال:  اأنهى امللك )خاميي( النِّ
�صدقت يا )بجنت(، والآن �صنبيت ليلتنا هنا، واأنت يا )بال�صكو( توىل اأمر 	 

حرا�صة املع�صكر، ورّتب لذلك اأمهر اجلند، فال نريد اأن يفاجئنا العدو، ونحن 
على مقربة منه.

اأوماأ )بال�صكو(، واأّدى التحية الع�صكرية، وراح يرتب اأمر حرا�صة املع�صكر، فيما 
اأوامره جلنده  اأ�صدر )خاميي(  ال�صباح  للمبيت، ويف  بن�صب اخليام  قام اجلند 

باإعادة بناء احل�صن، بنف�س احلجارة القدمية، التي تركها امل�صلمون خلفهم.  
عهد  ثم  كان،  مما  باأح�صن  احل�صن  �ُصيد  حتى  الوقت  من  الكثري  ميّر  مل 
اإنتنزا(، ومن ثم  اإىل خاله دون )برناردو دي  باأمر احل�صن وحاميته  )خاميي( 
ارتد )خاميي( اإىل )�صرق�صطة(، ليعيد تقييم الو�صع من جديد، ح�صب املعلومات 

اجلديدة.
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اأما دون )برناردو دي اإنتنزا( فقد اتَّخذ من هذا احل�صن قاعدة لالإغارة على 
خمتلف نواحي اإقليم )بلن�صية(، فكانت ال�صرايا تخرج بني احلني والآخر، تعيث يف 
القرى واملدن املجاورة ف�صاًدا، ثم تعود حمملة باملوؤن والأ�صرى، وهكذا كان هدم 

احل�صن وباًل  على م�صلمي )بلن�صية(! 

r
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)9(

هبي رياح الجنة

زّيان( ما حدث عند ح�صن )اأني�صة(،  الأمري )اأبى جميل  اإىل م�صامع  انتهى 
فارتبك و�صعر ب�صوء تخطيطه وتدبريه، فاحل�صن الذي كان له منذ اأيام قد �صار 
قاعدة  واتخذه  ودفاعاته،  اأ�صواره  وتقوية  ت�صييده،  العدو  اأح�صن  وقد  لعدوه!  الآن 
ل�صن هجماته على )بلن�صية( واأحوازها... ا�صطرب اأمر )اأبي جميل( وراح يتذكر 
كالم )ابن الأّبار( الق�صاعي، وهو يع�سُّ على اأ�صنانه، كيف مل ياأخذ براأي �صاعره؟ 
اأن يقع يف مثل هذا اخلطاأ اجل�صيم؟؟ ول�صان حاله  الفار�س املّجرب،  وكيف وهو 

يقول: 
منذ متى ينفع الندم؟ وما خ�صارة املعارك والبالد اإل مبثل تلك الأخطاء... 

كانت الهواج�س تهاجم )زّيان(، ول تنفك تالحقه، وتق�ّس م�صجعه، وتنغ�ّس 
ويقف منها موقف  اأر�صه،  تعيث يف  )اأراجون(  قوات  يرى  ونهاره، وهو  ليله  عليه 

العاجز الذليل.
كما تنامى خرب ا�صتيالء الأراجونيني على ح�صن )اأني�صة(  اإىل اأهايل )بلن�صية(، 
وو�صل اإىل الفقيه )اأبو الربيع( الذي هاله ما حدث، بعد اأن �صعر بفداحة اخلطاأ 
الذي وقع فيه اأمري )بلن�صية(، فقرر الذهاب اإىل ق�صر الإمارة، عله يجد  �صبًبا ملا 
يحدث، اأو خطة مو�صوعة بعناية لوقف عيث الأراجونيني يف بالد امل�صلمني، وما اإن 

دخل )اأبو الربيع( على الأمري حتى قال: 
اأيها الأمري، لقد كان احل�صن بني يديك، فما الذي حدث، لينتهي باأن يقع 	 

بني يدي ملك )اأراجون(؟
كان  فقد  له،  ال�صوؤال  هذا  توجيه  كره  وكاأنه  وا�صحة،  ح�صرة  يف  الأمري  تنهد 
اأ�صار اإىل احلر�س حوله فخرجوا جميًعا، ما  يذكره ب�صوء تخطيطه وتقديره،  ثم 
عدا كاتب الأمري ابن عمرية، وبعد حلظات نظر اإىل )اأبي الربيع( وقال وهو يرفع 

حاجبيه متعجًبا: 
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اأردنا �صيًئا اأيها ال�صيخ، وكان لنا غريه!	 
عقب اأبو الربيع متعجاًل: 

يجب اإ�صالح ما حدث باأق�صى �صرعة ممكنة، قبل اأن يتمكن العدو وتزداد 	 
قوته وموارده، وينا�صبنا العداء من ح�صن كان يوًما لنا.

تردد )ابن عمرية( للحظات قبل اأن يقول وهو ي�صتجمع قواه: 
اإنه 	  على  العدو  �صيف�صره  احل�صن  اأمر  عن  ف�صكوتنا  الأمري،  مولي  يا  اأجل 

�صحن  ثم  ن�صابها،  اإىل  الأمور  واإعادة  اخلروج،  علينا  يجب  لذا  منا،  عجٌز 
هذا احل�صن باجلند واملوؤن والعتاد، في�صتقيم لنا الأمر، واإل....!!

�صاح )اأبو جميل( يف حدة: 
اأكمل يا )ابن عمرية(، واإل �صار اأمر )بلن�صية( يف مهب الريح األي�س كذلك؟	 

اأجاب )ابن عمرية( يف تردد: 
اأظنُّ ذلك، فاحل�صن هو مفتاح املدينة، ول يجب اأن يكون اأبًدا بيد اأعدائها.	 

ثم  غمده،  من  واأخرجه  خلفه،  معلق  ب�صيف  واأم�صك  خطوات،  الأمري  تراجع 
اأعاده، وقال: 

اأبًدا، يف يد عدوها املرتب�س بها اخلالد العداوة 	  لن يكون مفتاح )بلن�صية( 
لها...  �صن�صتعيد احل�صن مهما كلف من ثمن!

اأن  بعد  تدبريه،  ب�صوء  فقده  ما  ب�صيفه،  ي�صتعيد  اأن  جميل(  )اأبو  قرر  وهكذا 
اأ�صاع يف النا�س اأّن ا�صتعادة )اأني�صة( معناه بقاء )بلن�صية( وحياتها، وفقدانه يعني 
ذهاب )بلن�صية( و�صياعها، ثم راح الأمري ي�صحذ همم جنوده، بينما ذهب الفقيه 
الأمري، يف  العامة، ويحر�صهم على اخلروج مع  الربيع( يخطب يف  )اأبو  العظيم 

هذه الغزوة املباركة.  
اأ�صواقها  و�صط  الكبري،  اجلامع  م�صجدها  اأمام  الكربى  )بلن�صية(  �صاحة  ويف 
الغا�صة بكل اأنواع الب�صائع، واملزدحمة باأرجل اخللق، وقف )اأبو الربيع( ونادى يف 

النا�س، وقال:
اأيها النا�س، اجلهاد يف �صبيل اهلل ذروة �صنام الإ�صالم، وباب من اأبواب جنة 	 

ال�صالم، من اأحبه ومتناه فتلك عالمة الإميان، ومن اأبغ�صه ومل حتدثه نف�صه 
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امل�صدوق  ال�صادق  بذلك  اأخرب  كما  النفاق،  �صعب  من  �صعبِة  على  مات  به 
هو  اهلل  �صبيل  يف  اجلهاد  اإّن  النا�س،  اأيها  و�صلم	   واأله  عليه  اهلل  	�صلى 
الأمة  تخلت  ومتى  وفخرها،  اأ�صا�س جمدها  وهو  الأمة،  لهذه  العزة  م�صدر 
والتمكني  والعزة  املجد  �صماء  من  �صتنزل  فاإنها  اهلل،  �صبيل  يف  اجلهاد  عن 
واأنواع  األوان  اأعداوؤها  ي�صومها  و�صوف  واملهانة،  الذلة  قيعان  اإىل  وال�صرف، 
اأراد  األ اإين خارج مع الأمري جماهًدا يف �صبيل اهلل، فمن  البالء والعذاب، 
عزَّ الدارين فليتبعني، ومن اأراد ذلَّ الدنيا وخزى الآخرة فليمكث يف داره...

من  جموع  امللتهبة،  لكلماته  حتم�س  حتى  خطابه،  يتّم  الربيع(  )اأبو  يكد  مل    
الأ�صوات  وتعالت  �صالحه،  ال�صالح  حمل  ي�صتطيع  من  فحمل  والرجال،  ال�صباب 
بوجوب عودة احل�صن املفقود قبل فوات الأوان، ومل يتوقف �صدى �صوت الفقيه عند 
املتطوعة  القرى املجاورة، فتقاطرت جموع  اإىل  اأ�صواق )بلن�صية(، بل خرج منها 
اأفواًجا يتلوها اأفواٌج، حتى و�صلت اأعداد املتطوعة اإىل اأكرث من ثالثني األف رجل، 
وال�صت�صهاد،  للقتال  زحفوا جميًعا جتاه ق�صر )اأبي جميل زيان( وكلهم حما�صة 
ف�صعد بهم )اأبو جميل( و�صعر باأّن احل�صن عاد له، فتهللت اأ�صاريره، وهو يخطب 

فيهم ويحم�صهم للقتال.
الرابع   ( املوافق  هـ   634 �صنة  احلجة  ذي  من  الع�صرين  اخلمي�س  فجر  ويف 
البالغ عدده  اأغ�صط�س �صنة 1237 م(. خرج )اأبو جميل زيان( بجي�صه  ع�صر من 
اإىل حيث ح�صن  بهم  واجته  متطوع،  األف  ثالثون  ي�صحبهم حواىل  مقاتل،  األف 
)اأني�صة(، وهو ل ي�صّك يف حتقيقه ن�صر عجيب، وكيف ُيهزم ومعه جي�س  قوامه 

األف فار�س، وثالثون اأو اأربعون األف رجل؟!
جميل(  )اأبو  ووقف  ال�صاهق،  احل�صن  اأطراف  اإىل  البلن�صي  اجلي�س  و�صل 
يتعجب كيف  الق�صاعي، وهو  الأّبار(  والوزير )ابن  الربيع(  )اأبو  الفقيه  وبجانبه 
احل�صن  كان  فقد  اللئيم؟!  الفعل  بهذا  اأغراه  �صيطان  واأّي  احل�صن،  هذا  هدم 
�صديد املنعة قوي الأ�صوار، ل ي�صقط بقتاٍل اإل بح�صار طويل، ُيجرب َمن فيه على 
الت�صليم وال�صت�صالم بعد اأن يع�صهم اجلوع! وبينما هو يفكر يف اأمر احل�صن و�صوء 
تدبريه، وبينما حتمحم اخليول، وي�صتعد )اأبو جميل( ل�صرب احل�صار، اإذ خرج 
اأنَّ  يتخيلون،  يكونوا  مل  الذين  امل�صلمني  وباغتوا  اأ�صوارهم،  خلف  من  ال�صليبيون 

حامية �صغرية �صتملك  اجلراأة للخروج، وال�صتباك مع هذا اجلي�س الكبري...
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خيل  حوافر  اأثارت  فقد  ال�صعيفة،  القلوب  خلعت  مرعبة  مفاجاأة  كانت 
الأراجونيني الكثري من الغبار، بينما كانت اأ�صواتهم العالية جتلجل املكان، يرافقها 
بعدها اجلي�س  لينق�س  وقع حوافر اخليل،  املتالطم، من  البحر  موج  كاأنه  �صوت 

الأراجوين على جي�س )اأبي جميل(، وتدور املعركة كما مل ُيردها اأحد.
دي  )برناردو  دون  توىل  بينما  امل�صلمني،  جي�س  بزمام  جميل(  )اأبو  اأم�صك 
اإنتنزا( قيادة الأراجونيني ودارت يف ظاهر )اأني�صة( معركة عنيفة دامية، تطايرت 
فيها الأ�صالء، وتفّجرت فيها الدماء، تروي الرمال الظامئة التي مل تكن تنذر عن 

�صبع!! 
قاتل الفريقان فيها ب�صجاعة كبرية، فامل�صلمون كانوا على علم باأّن هزميتهم 
تعني خ�صارة )بلن�صية( ذاتها، بينما الأراجونيني كانوا يعلمون اأنَّ فقدان احل�صن، 
ومعناه فقدان هدية  وبقاء احل�صن خنجًرا يف ظهورهم،  )بلن�صية(،  بقاء  معناه 
ال�صماء لهم، يوم اأن اأخاله لهم امل�صلمون بكامل اإرادتهم، فكيف لهم اأن يرتكوا هبة 

ال�صماء؟!!!
و)اأبو  الكثريين،  رقاب  ال�صيوف  وُنحرت اخليل، وح�صدت  الطعنات،  ا�صتدت 
فة اأن متيل ل�صالح  جميل( ورجاله يقاتلون قتال من ل يرجوا احلياة... وكادت الكِّ
ه دون )برناردو( ل�صعف املتطوعة من امل�صلمني فحمل عليهم،  امل�صلمني، لول اأن تنبَّ
فانهزموا، فقد كانوا رغم عددهم وحما�صتهم، عدميي اخلربة يف حمل ال�صيف، 
وهاموا  الأدبار،  فولوا  واحليلة،  التدريب  و�صعف  ال�صهم،  ورمي  بالرمح،  والطعن 
على وجوههم بينما الفقيه )اأبو الربيع( ي�صرخ فيهم، وهو يحمل �صيفه، وينادي 

ب�صوته اجلهوري، ويقول:                                    
اأمن اجلنة تفرون؟ اأم اإىل النار ترك�صون؟! اإن فررمت اليوم فلن يكون لكم 	 

مكاٌن يوؤويكم اأو �صماء تغطيكم...  لن يرتككم ال�صليبيون حتيْون كما حتبون، 
لن يرتكوا لكم مو�صع قدم يف هذه اجلزيرة...  قاتلوا عن دينكم واأعرا�صكم 
اأو ن�صر  اإىل جنات اخللد  تنقلنا  �صهادة  فاإما  وا�صتقبلوا اجلنة ب�صدوركم، 

يحفظ الإ�صالم يف تلك البالد! 
كان �صوت )اأبي الربيع( وحديثه و�صربات �صيفه و�صجاعته، وهو ال�صيخ الطاعن 
يف ال�صن، عذابا لالأراجونيني، فعاد من املتطوعة َمن عاد، وطال يوم املعركة بينما 
اأ�صعة  ال�صيوف يف  الوطي�س، وملعت  الدماء، حمي  املزيد من  تريد  )اأني�صة(  رمال 
اأغ�صط�س احلارقة، وقاتل )اأبو جميل( قتاًل رائًعا، ومن حوله جنده ل يلوون على 
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�صيء، وبينما احلرب جتري هكذا، اإذ �صقط ال�صيخ )اأبو الربيع( من فوق �صهوة 
كلماته:                                                                     اآخر  وكانت  فوره...!   من  �صهيًدا  فوقع  غادر  �صهٌم  اأ�صابه  فقد  ح�صانه، 

	 هبي رياح اجلنة، هبي رياح اجلنة!!
اإ�صعافه،  يحاول  الق�صاعي  الأّبار(  )ابن  تلميذه  اإليه  هرول  ا�صت�صهاده  وفور   
ولكّن روحه الطاهرة كانت قد �صعدت اإىل ربها، اإىل �صماء ل خيانة فيها، وجنة 

عر�صها ال�صماوات والأر�س، اإىل حيث ل طوائف، ول متايز، ول اختالف األ�صنة!
اأغم�س )ابن الأّبار( بيده عيني معلمه، ونظر اإليه فوجده �صاحًكا م�صتب�صًرا، 
فحمله حتى ل ميثل به العدو، والدموع تنهمر من عينيه، اأما الرّجالة من امل�صلمني 
فقد زاغت اأب�صارهم، وكاأنهم فقدوا قائدهم الوحيد، فانهزموا، وتفرقوا، وهاموا 
على وجوههم، ومل يتمكن اأحٌد من ردهم، وُقتل منهم جملة كبرية، ودارت الدائرة 
ووجد  وقتلى،  ف�صقطوا �صرعى  )اأبي جميل(،  تبقى حول  ب�صرعة كبرية على من 
)اأبو جميل( اإنه اإما الن�صحاب الآن اأو املوت ال�صريع... ف�صحب ر�صن جواده، وخلفه 
)ابن الأّبار( وقفل عائًدا اإىل )بلن�صية(، التي ما اإن دخلها هو ومن تبقى معه من 
جنود، حتى اأغلقت دونهم اأبوابها، وحّل بها الوجوم واخليبة، و�صعر اأهلها بقرب 

الفناء والرحيل عن الديار.
اأما )ابن الأّبار( فهاجت خواطره، وبكت عينه، وحزن قلبه، وراح يرثي اأ�صتاذه 

ومن �صقط معه، من علماء )بلن�صية(، وهم نحو �صبعني، بق�صيدة قال فيها:
وامل���كارم الع���ا  باأ�ش���اء  اأملً���ا 

وال�ش���وارم القن���ا  باأط���راف  تق���د 
وحف���اوة ماأرًب���ا  عليه���ا  وعوًج���ا 

واجلماج��م بالطل��ى  غ�ش��ت  م�ش��ارع 
وجيم�ة اجلن�ان  يف  وجوًه�ا  حتي�ي 

املاح���م   وج���وه  ُحم���ًرا  لقي���ت  مب���ا 

r
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)10(

)ابن األحمر(

يف مدينة  )جيان( تلك املدينة العظيمة التي تفي�س مبزارع الزيتون واأ�صجاره، 
حتى �صار رمًزا لها وم�صدًرا لرثائها الكبري، و)جيان( بينها وبني  )بّيا�صة( �صتون 
مياًل، وهي كثرية اخل�صب، رخي�صة الأ�صعار، كثرية اللحوم والع�صل؛ ولها ما يزيد 
على ثالثة اآلف قرية، كلها ُيربى فيها دود احلرير، وبها جنات وب�صاتني ومزارع 
بلون وهو  والباقالء و�صائر احلبوب؛ وعلى ميل منها نهر  وال�صعري  القمح  وغالت 

ا، وبها م�صجد جامع وعلماء جّلة. نهر كبري عليه اأرحاء كثرية جدًّ
ا، وق�صبتها من الِق�صاب املو�صوفة باحل�صانة،  و)جيان( يف �صفح جبل عاٍل جدًّ
وهي من اأغرِّ املدن و�صريف البقاع، ويف داخلها عيون وينابيع مطردة، ولها بركة 
كبرية عليها حّمام الثور، فيه �صورة ثوٍر من رخاٍم وحّمام الولد، وهما لل�صلطان، 
وحّمام ابن ال�صليم، وحّمام ابن طرفة، وحّمام ابن اإ�صحاق، وماوؤها ل يغي�س يف 
ا  زمان من الأزمان، على هذه العني حّمام ُيعرف بحّمام ح�صني، وت�صقى بها اأي�صً

اأر�س كثرية.
والأرحاء  كثري؛  �صقٌي  وعليها  وماوؤها غزير منري  �صطرون،  عيونها عني  ومن   
الطاحنة على اأبواب املنازل )بجيان(، واجلنات بظهور البيوت؛ وجامع  )جيان( 
على  بالطات  خم�س  من  وهو  نواحيه،  جميع  من  درٍج  على  اإليه  ي�صعد  م�صرف، 
الرحمن  الأمري عبد  بناء  �صقائف، وهو من  وله �صحن كبري حوله  اأعمدة رخام، 

بن احلكم. 
عند باب امل�صجد اجلامع )بجيان(، وقف رجٌل يف منت�صف العمر، تبدو عليه 
عالمات الهيبة، يف وجهه ن�صارة، وين�صدل على كتفيه �صعر اأحمر كثيف، مرتدًيا 
ثياًبا خ�صنة، وحوله ثلة من الرجال، وجموع من اأهل  )جيان( ملتفون حوله، كل 
يحاول الو�صول اإليه، وهو واقف بينهم م�صتب�صًرا فرًحا، ي�صافح هذا وي�صلم على 
ذلك، وبينما هو كذلك فاإذا بفار�س ينهب الأر�س نهًبا  يف اجتاه امل�صجد، حتى اإذا 
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و�صل اإليه ترجل عن فر�صه، وتقدم مبا�صرة �صوب هذا التجمع، ثم األقى ال�صالم، 
واأعطى للرجل ورقة ملفوفة على هيئة ر�صالة، ثم ان�صحب بعيًدا يرتقب... 

�صحكاته  وتبدلت  وجهه،  مالمح  فتغريت  بها،  ما  وطالع  الورقة  الرجل  فتح 
واختفت، ثم جتهم وجهه، وظهرت عليه عالمات احلزن والأمل، بينما حاول وزيره 
امليدان،  ترك  بل  الأمري،  اإليه  يلتفت  فلم  الأمر،  ي�صتو�صح  اأن  عيا�س  بن  بكر  اأبو 
وذهب باجتاه ق�صره، وخلفه وزيره وكبار دولته، وما اإن دخل الق�صر وجل�س على 
كر�صيه، حتى راح يتمتم بكلمات غري م�صموعة، ازداد معها تعجب الوزير، فاأعاد 

عليه ال�صوؤال قائاًل:  
ما الأمر يا �صيدي؟	 

نظر )ابن الأحمر( اإىل الوزير بعيون حزينة، و�صوت مبحوح، وقال: 
ُقتل )حممد بن يو�صف بن هود(!	 

انعقد حاجبا الوزير، وبدت عليه عالمات الذهول، ومتتم قائاًل: 
)حممد بن هود(؟ اإنه �صغري ال�صن يف متو�صط العمر، فكيف؟ وملاذا؟ واأين 	 

قتل؟ ومن الذي قتله؟.. 
مل ينتبه )ابن الأحمر( لتمتمة وزيره، فاأ�صاح بوجهه عنه، وراح يتذكر يف �صمت 
تلك الأحداث، التي كان قد مر عليها �صنوات طويلة، حني انتظم )حممد بن يو�صف 

بن هود( يف جي�س املوحدين مبدينة )مر�صية(  يف �صرقي الأندل�س... 
العقاب  موقعة  منذ  تتعاَف  ومل  �صريع،  ب�صكل  تتداعى  املوحدين  دولة  كانت   
الرهيبة، ولكن رغم ذلك كان لتلك الدولة ال�صيطرة ال�صمية على الأندل�س، وبينما 
وكان منظر  �صجرة،  يجل�س حتت  عّرافا   التقى  اإذ  لبيته،  )ابن هود( يف طريقه 

العّراف مريًبا، ما جعل )ابن هود( ُي�صهر �صيفه، ويقرتب منه، وي�صاأله: 
من اأنت؟	 

رفع العّراف وجهه ال�صاحب، ونظر اإىل )ابن هود(، ثم دقق النظر، فالتمعت 
عيناه وبرقت، ثم �صيقها، وقال متجاهاًل  حديث )ابن هود(: 

ملكك 	  وميتد  الديار،  تلك  يف  عظيم  �صاأن  لك  �صيكون  فواهلل  يدك،  اأعطني 
ويرتامى ويبلغ الآفاق!



59

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

بلهجة  للعّراف  فقال  الظنون،  به  ودارت  الرجل،  هود( يف كالم  )ابن  ارتاب 
حادة: 
من اأنت؟ وملاذا جتل�س يف هذا املكان؟	 

اأجاب العّراف يف ثقة: 
اأنا ب�صري �صعدك، اأنتظرك هنا منذ زمن!	 

زادت ريبة )ابن هود( وتردده، فقال للعّراف: 
اأتريد اأن تخدعني يا رجل؟ اأف�صح عن نف�صك، واإل قطفت راأ�صك!	 

ب�صوت جاد عميق، كاأنه خارج من اأعماق بئر عميقة، قال  العّراف: 
ل ُترهبني مبثل هذا القول، فانا ل�صت ممن يخ�صون املوت، وقد �صاألتك يدك 	 

فهاِتها!
ارتبك )ابن هود(، وتعرق وجهه، وبحركة ل اإرادية وجد نف�صه ميد يده للعراف، 

الذي راح يدقق فيها وميعن النظر، ثم رفع وجهه متهلاًل وهو يقول: 
ل تركن اإىل الراحة، فاأ�صباب امللك بادية لك وظاهرة، فاطرق بابها بقوة، 	 

ملكه  ما  اأ�صعاف  الأندل�س  من  ومتلك  ذكرك،  ويرتفع  �صاأنك،  �صيعلو  فاإنه 
اأجدادك، وتكون اأمل اأهل الأندل�س، ومهوى قلوب اأهلها....

فتح )حممد بن هود( فاه من وقع تلك الكلمات التي اأجلمته، فت�صبب العرق منه 
اأكرث واكرث، وراح يّقرب يده من عينه، وينظر فيها عله يرى ذلك املجد املوعود...  
مرت الدقائق واأنفا�س )ابن هود( تت�صارع، وكاأنَّ هناك من يالحقه...  متالك 
ورفع وجهه  القوية،  العراف  كلمات  مع  الذاهبة  قوته  وا�صتجمع  اأع�صابه،  الرجل 
ليحدث العراف، ولكنه ُبهت عندما نظر حوله فلم يجد له اأثًرا،  وكاأنَّ الأر�س قد 

ان�صقت وابتلعته!
اأم�صك )ابن هود( �صيفه، وركب ح�صانه، وراح يبحث هنا وهناك عن العّراف، 

ولكن دون جدوى، فقد راح اأثر الرجل، واختفى!
تردد )ابن هود( على هذا املكان اأياًما واأياًما، عّله يلقى العّراف مرة اأخرى، 
يطرد  اأن  حماوًل  ذلك،  يف  الأمل  هود(  )ابن  فقد  حتى  اللقاء،  يتكرر  مل  ولكن 
تلك الأفكار من راأ�صه، واأن يعي�س حياته كما كان، واأن ل يجهد نف�صه يف اأمر راآه 
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م�صتحياًل...  ولكن حدث ما مل يكن يف احل�صبان، فبينما هو كذلك اإذ التقى فار�ًصا  
وحوله ثلة من الرجال... يف بادئ الأمر حاول )ابن هود( اأن ل يلفت اأب�صارهم له، 
ولكنهم راأوه، فاأحاطوا به، وقال  له كبريهم وا�صمه  )الغ�صتي(، ب�صوت جهوري: 

من اأنت؟	 
يف �صجاعة قال ابن هود: 

اأنا )حممد بن يو�صف بن هود اجلذامي(، �صليل بني هود ملوك )�صرق�صطة( 	 
زمن الطوائف، فمن تكون اأنت اأيها الرجل؟

�صحك )الغ�صتي( حتى كانت ل�صحكاته �صدى، تردد يف اأرجاء املكان، وقال: 
اأمل ت�صمع بي يا )ابن هود(؟	 

رد )ابن هود( م�صتنكًرا: 
ل، فمن تكون؟	 

رفع الرجل حاجبيه، وب�صوت اأج�س قال: 
اأنا )الغ�صتي( زعيم ع�صابة املغاورين! 	 
اأنتم َمن تقاتلون الن�صارى هنا؟	 

قهقه )الغ�صتي( وقال: 
اأجل نحن، نقتلهم ون�صتويل على اأموالهم، بعدما ف�صلتم اأنتم يف ذلك.	 

اعرت�س )ابن هود( بحدة: 
من تق�صد باأنتم؟	 

نظر )الغ�صتي( اإليه بعد اأن قطع �صحكاته، وقال:
األ�صَت يف جيو�س املوحدين؟	 
بلى.	 

قهقه )الغ�صتي( مرة اأخرى، وقال: 
اإذن فهم من اأق�صدهم.	 

 وتتابع �صحكه...
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نظر )ابن هود( اإىل )الغ�صتي( يف ا�صتخفاف، وقال: 
ا؟ ما اأنت اإل قاطع طريق!	  وهل تظن اإنك مبا تفعل تقاتل الق�صتاليني حقًّ

�صاح )الغ�صتي( مهدًدا: 
اأ�صحاب 	  باأجدادك  اأحُلقك  اأن  تخ�صى  األ  هذا؟  قول  على  جتروؤ  كيف 

)�صرق�صطة(؟
اأجاب )ابن هود( يف ثقة: 

ل�صت اأنا من يخ�صى اأمثالكم، فاق�س ما اأنت قا�ٍس!	 
�صهر )الغ�صتي( �صيفه وتقدم باجتاه )ابن هود(، الذي مل يهب املوقف اأو حتى 
يتفوه بكلمة، بل نظر بعني مفتوحة اإىل )الغ�صتي( الذي و�صع �صيفه يف غمده، وقال: 

تعجبني �صجاعتك اأيها الرجل، فماذا لو ان�صممت اإلينا؟ فواهلل اإين ل اأحب 	 
قتلك!

ا�صتنكر )ابن هود( قائاًل: 
لكنى لن اأكون تابًعا لقاطع طريق، اأبًدا.	 

رد )الغ�صتي( م�صتمياًل اإياه: 
لو ان�صممت اإلينا، فلرمبا تتبدل خططنا.	 

�صكت )ابن هود( حلظات، ثم قال: 
اأوافق! �صريطة اأن اأ�صاركك الأمر.	 

نظر )الغ�صتي( اإىل رجاله، ونزل من  �صهوة جواده، وتقدم جتاه )ابن هود( 
م�صافًحا، وقال: 

اأهاًل بك معنا، يا )ابن هود(!	 
 ثم نادى يف رجاله، فركبوا.......

يهاجمون  وتبدلت اخلطط، فكانوا  املغاورين،  اإىل ع�صابة  ان�صم )ابن هود( 
القرى النائية عن حدود )اأراجون( و)ق�صتالة(، وينهبونها، وكانوا من قبل يقطعون 
الطريق فقط على الق�صتاليني، وينهبون قوافلهم، ومع مرور الوقت ت�صامع النا�س 
بحديث )ابن هود( واأفعاله، فان�صم له خلق كثري وزاد جمعه، عندها فكر )ابن 

هود( يف كلمات العّراف، التي مل تكن تفارق خميلته، فقال )للغ�صتي(: 



62

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا يف ُملك �صرق الأندل�س، فماذا لو �صاعدمتوين على ا�صرتداد 	  تعلم اأنَّ يل حقًّ
هذا امللك؟

ا، وقال: متتم )الغ�صتي( معرت�صً
لكن ب�صع مئات من الرجال ماذا ع�صاهم اأن يفعلوا؟	 

اأجاب ابن هود يف ثقة: 
تختارها 	  ولية   اأي  ولية  ولك  ذلك،  على  عاهدين  فقط  الكثري،  يفعلون 

وحتكمها با�صمي!
فكر )الغ�صتي( يف كالم )ابن هود(، ثم ا�صتح�صن الفكرة، ووافق عليها. 

وبداأ الثنان بالإغارة على بع�س اأرا�صي الن�صارى املجاورة لأحواز )مر�صية(، 
فاأكرث،  اأكرث  يزداد  واأخذ جمع )ابن هود(  والأ�صرى،  املا�صية  فاأ�صابا غنائم من 
وتوطدت مكانته يف تلك النواحي، وكانت اأرومته امللكية ت�صبغ عليه مهابة، وجتذب 
بال�صخريات،  يعرف  مو�صع  اإىل  رجاله  يف  نه�س  جمعه،  كرث  وملا  الأن�صار.  اإليه 
وهو ح�صن �صغري يقع على نهر �صقورة، على مقربة من )مر�صية(، وهنالك بايعه 
الفر�صان  اأمره، و�صارع كثري من  بالإمارة بتحري�س من )الغ�صتي( فذاع  اأن�صاره 
واجلند بالن�صمام اإليه، وكانت اأحوال املوحدين، وما ن�صب بينهم من خالف، وما 
وقع من قتل خلفائهم مبراك�س، وما يب�صر به ذلك كله من ذهاب اأمرهم، وانهيار 
اإليها روح الأمل وال�صتب�صار. وكانت  دولتهم، مما يذكي حما�صة اجلموع، ويبعث 
املن�صور(،  يعقوب  بن  )اأبو حممد عبد اهلل  ال�صيد  ولية )مر�صية(، مذ غادرها 
على اأثر مبايعته باخلالفة، قد اأ�صندت اإىل ابن عمه ال�صيد )اأبي العبا�س ابن اأبي 

عمران مو�صى بن يو�صف بن عبد املوؤمن(. 
خ�صية  يف  املوقف  اإىل  ينظرون  الولة،  ال�صادة  اأولئك  اأن  الوا�صح  من  وكان 
وتوج�س، واإنَّ احلاميات ال�صئيلة التي تركت لهم، كانت قد خبت قواها املعنوية، 
على  الّزحف  عن  ُيحجم  مل  جمعه،  بقوة  �صعر  حينما  هود(  )ابن  فاإن  ثم  ومن 

)مر�صية(. 
فخرج اإليه ال�صيد اأبو العبا�س بع�صاكر )مر�صية(، فهزمه )ابن هود( واعتقله، 
وذلك يف رجب �صنة 625 هـ )يونيه �صنة 1228 م(. وعلى اأثر ذلك خرج اإليه ال�صيد 
ا، وا�صتوىل على حملته،  )اأبو زيد( وايل )بلن�صية( يف قواته، فهزمه )ابن هود( اأي�صً
ولكنه مل يحاول دخول )بلن�صية(. ثم عاد اإىل )مر�صية(، ودخلها وهو يرفع راية 
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�صوداء عبا�صية، وذلك بالتفاهم مع قا�صيها اأبي احل�صن علي بن حممد الق�صطل، 
وقب�س على واليها ال�صيد اأبي العبا�س، وبويع )ابن هود( )مبر�صية(،  غرة رم�صان 
اأغ�صط�س 1228 م( وت�صّمى باأمري امل�صلمني، ومعز الدين، ودعا  �صنة 625 هـ )4 
للخليفة العبا�صي امل�صتن�صر باهلل، وكتب اإليه ببغداد، فبعث اإليه باخللع واملرا�صيم، 

و�صّماه جماهد الدين، �صيف اأمري املوؤمنني، عبد اهلل املتوكل على اهلل.
مّرت كل هذه الأحداث براأ�س  )ابن الأحمر(،   بينما كان وزيره يرتقب �صمته 

يف �صمت اآخر!
زفر )ابن الأحمر(، ومتتم ب�صوت خافت م�صموع، وقال: 

رحم اهلل )حممد بن هود( وغفر له، فربغم ما كان بيننا من خالف وحروب، 	 
للن�صارى  العدل، ومنا�صبته   ب�صط  العلماء، وحماولته  له بحب  اأقر  اأين  اإل 

العداء.
التفت الوزير اإىل )ابن الأحمر( وقال يف اهتمام: 

كيف قتل؟ ومن الذي قتله يا �صيدي؟	 
قال )ابن الأحمر( يف �صرود: 

قتله وزيره )الرميمي(!	 
متلكت احلرية )ابن عيا�س(، و�صارع بالقول: 

ملاذا؟ اأق�صد ملاذا قتله يا �صيدي؟	 
رّد )ابن الأحمر( يف اأ�صى: 

وكان 	  الأ�صراف،  بنات  رائعة احل�صن، من  ق�صتالية  كان )لبن هود( جارية 
اإىل زوجته،  يت�صرب خربها  اأن  باأملرية خ�صية  لدى  )الرميمي(  اأودعها  قد 
ف�صغف بها  )الرميمي(، وا�صتاأثر بها، فنما ذلك اإىل )ابن هود(، ف�صار اإىل 
اأملرية، وهو ي�صمر معاقبة  )الرميمي(، فلما و�صل اإىل ظاهر اأملرية، ا�صتقبله  
وليجتمع  بحقه،  ليقوم  ق�صره،  اإىل  ودعاه  احلفاوة،  مبنتهى  )الرميمي( 
على  بالق�صر  وملا حل  دعوته،  )ابن هود(  فقبل  بجاريته احل�صناء،  هنالك 
الليل،  للق�صاء عليه متى جّن  اأمره  دّبر  ماأدبة حافلة، كان  )الرميمي( قد 

فد�ّس عليه باحلّمام اأربعة من رجاله، ق�صوا عليه!
يف دهاء، قال )ابن عيا�س( : 
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األ ترى يا مولي، اإنه قد حان الوقت حلوز ملك )ابن هود(؟	 
اأجاب )ابن الأحمر( وقد ملعت عيناه: 

بلى يا )ابن عيا�س(، فال اأحد يف كل الأندل�س يحّق له حوز ذلك امللك غريي، 	 
وكيف ل وقد كنُت يوًما حليفه، ولي�س )لبن هود( من عقبه َمن ي�صتطيع حوز 

ملكه.
تهلل وجه )ابن عيا�س( و�صاح: 

ِنعم الراأي يا مولي! 	 
حترك )ابن الأحمر( جهة النافذة، املطلة على حديقة ق�صره مبدينة  )جيان(، 

حيث مزارع الزيتون الكثيفة، ثم قال: 
قل يل يا )ابن عيا�س(، ما هي اأخبار )غرناطة( وواليها )املُغيلي(؟	 

تنحنح )ابن عيا�س(، وتردد يف الكالم، ثم قال: 
ل جديد يا �صيدي!	 

ارتد )ابن الأحمر( بب�صره جتاه )ابن عيا�س(، و�صحك �صحكة �صاخرة، وقال: 
اأتخ�صى اأن تخربين مبا يفعله )املغيلي(؟	 

ا�صتدرك )ابن عيا�س( يف احلال: 
اإنه لرجل �صفيه، ل يوؤخذ بقوله!	 

غمغم )ابن الأحمر( مهدًدا: 
�صيعرف غًدا  عاقبة فعله، فقد مات من كان ُي�صبغ عليه حمايته، فال عا�صم 	 

rله اليوم منى!
ان�صغل )ابن الأحمر(  بوفاة ابن هود، والتخطيط حلوز ملكه، فلم يعد يفكر 
يف غري ذلك الأمر، ويف �صباح اليوم التايل، وبينما يتحرك )ابن الأحمر(  و�صط 
حديقته، يطالع اأ�صجارها الكثيفة، اإذا مبن يخربه بو�صول )ابن خالد( اإىل باب 

الق�صر، فما كان من )ابن الأحمر( اإل اأن اأذن له باملثول بني يديه.
اقرتب )ابن خالد( من )ابن الأحمر(  واألقى عليه ال�صالم، ثم حترك الثنان 
و�صارا يف حديقة الق�صر، و)ابن خالد( ل يتحدث وينتظر اأن يبادره الأمري، وبعد 

حلظات توقف )ابن الأحمر(، ونظر اإىل )ابن خالد(، وقال له بلهجة جادة: 
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اأن عّمم 	  بلغ به  بلغك ما يفعله )عتبة بن يحيى املغيلي( من �صّبه يل، حتى 
ذلك يف خطبة اجلمعة! 

اأخذ )ابن خالد( نف�ًصا عميًقا، وقال: 
نعم بلغني ذلك اأيها الأمري! 	 

تابع )ابن الأحمر( �صريه، وهو يقول: 
لي�س هذا ما ي�صغلني يا )ابن خالد(، فل�صُت َمن يهتم ب�صبِّ هذا اأو ذاك يل.	 

 ثم تابع يف دهاء: 
لكن ي�صغلني رفع الظلم واجلور عن اأهل )غرناطة(، بعدما �صامهم )املغيلي(  	 

�صوء العذاب! 
رد )ابن خالد( مبت�صًما: 

وهذا ظني بك يا مولي، فاأمر ُتطع!	 
متتم )ابن الأحمر(، وهو يفرك حليته: 

اأنت رجٌل من )غرناطة(، ولك ُع�صبة فيها األي�س كذلك؟	 
اأجاب )ابن خالد( يف زهو: 

بلى يا �صيدي.	 
تابع )ابن الأحمر( اآمًرا: 

اإذن، ارجع اإىل )غرناطة(، وا�صتعن ب�صحبتك وقومك وع�صبتك فيها، وبثَّ 	 
يف النا�س اأخبار )املغيلي( وظلمه وجوره، وبالغ يف ذلك حتى ل يرى النا�س اإل 
�صّره، وخذ هذا املال 	 وقذف اإىل )ابن خالد( بكي�س كبري مملوء بالذهب	، 
فاأنا  عني،  اأخبارك  تقطع  ول  الأتباع،  به  واأّلف  )املُغيلي(،  على  به  وا�صتعن 

�صاأنتظر اإ�صارتك.
 ثم ربت على كتف )ابن خالد(، وقال له: 

r�صر على بركة اهلل.	 
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حمل )ابن خالد( املال وذهب اإىل )غرناطة(، وجّند مباله من يوؤلب النا�س 
اأقدام )املغيلي(، ومع  الأر�س من حتت  ت�صعل  الأل�صنة  وانت�صرت  على )املغيلي(، 
الوقت حتول احلديث بني النا�س من ال�صر اإىل العلن، و�صار احلديث عن مظامل 

)املغيلي( �صاغل )غرناطة(، بعدما اأجمع اخللق عليه.
النا�س،  يف  وخطب  فخرج  جتّراأ  ودعوته،  خطته  جناح  خالد(  )ابن  راأى  ملا 
وذكرهم مبا يجب عليهم فعله فاجتمع له خلق كثريون، اقتحم بهم )ابن خالد( 
من  خالد(  )ابن  اأر�صل  ثم  رجاله،  من  ا  وبع�صً )املغيلي(  وقتلوا  املدينة  ق�صبة 

ي�صتدعي )ابن الأحمر( لتويل اأمر )غرناطة(. 
مبلك  نف�صه  وميني  وينتظرها،  الأخبار  تلك  يرتقب  الأحمر(  )ابن  كان  وقد 
)غرناطة(، لذا فما اإن وردته الأنباء والر�صل، حتى بادر بال�صري اإىل )غرناطة( يف 
جمع من �صحبه، وبرفقة الوزير ))ابن عيا�س( ( وبع�س من جنده، وما اإن و�صل 
اإىل املدينة حتى توقف خارجها، فقد كان )ابن الأحمر( من احليطة بحيث امتنع 
من ولوج )غرناطة( قبل اأن يتيقن من خلّوها من الأعداء، لذا فقد  نزل خارجها 

واأر�صل رجاله يتح�ص�صون املدينة واأحوالها، وجل�س هو يرتقب.
ليلته  الأمري  بات  م(،   1238 �صنة  )اأبريل  رم�صان  ليايل  من  الليلة  كانت  وملا 
بهم  دخل  ثم  الفجر...،  بهم  �صلى  ثم  جنده،  مع  �صحوره  طعام  وتناول  متاأهًبا، 
)غرناطة(،  اأهل  له  فاجتمع  مرقعة،  وحلة  خ�صنة  ثياًبا  يرتدى  وهو  )غرناطة(، 
فق�صد بهم  اإىل م�صجد الق�صبة، واأمَّ النا�س ل�صالة املغرب، وتناول طعام اإفطاره 
لهم،  اأمرًيا  ملبايعته  فت�صارعوا  وحلمه،  لتوا�صعه  عليه  ُيثنون  وجميعهم  بينهم، 
يديه،  بني  وال�صموع  قمة اجلبل،  على  )بادي�س(  اإىل ق�صر  امل�صجد  غادر  وبعدها 
ونزل فيه مع خا�صته. وغدت )غرناطة( من ذلك اليوم حا�صرته، ومقر حكمه، 

بدًل من  )جيان( التي كان يهددها الن�صارى با�صتمرار. 

r







الفصل الثاني

هناك  لهم  هزمية  هنا  فهزميتنا  يفعلوا،  اأن  عليهم  يجب  بل   
بالإ�ضالم  قلب  مادام  احلرب  هذه  تتوقف  فلن  يفقهون،  كانوا  لو 
تركونا،  ما  تركناهم  ولو  يلهج،  بالتوحيد  ول�ضان  ينب�س، 
مرحلة  �ضوى  �ضيدي  يا  الأندل�س  فما  �ضاملونا،  ما  �ضاملناهم  ولو 
فالأو�ضط  الأق�ضى  باملغرب  و�ضُيتبعونها  مراحل،  تعقبها  �ضوف 
القاهرة،  اأبواب  ب�ضيوفهم  لقرعوا  ذلك  بلغوا  لو  واهلل  فالأدنى، 
طليطلة  اأخذوا  لقد  اأمًرا...،  اهلل  ي�ضاء  اأن  اإل  القد�س  ورائها  ومن 
وقلمرية  �رسق�ضطة  ثم  الوليد  وبلد  مبجريط  واأتبعوها 
هم  وها  قرطبة،  اأ�ضقطوا  حتى  عزمهم  َكّل  وما  والأ�ضبونة، 

يحا�رسوننا يف بلن�ضية، ولن جتد ل�ضنة اهلل تبديال.

  ابن الآبار الق�ضاعي
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)1(

إشبيلية

مّزق �صهيل جواد عربي اأ�صيل �صمَت ال�صهول اخل�صراء املمتدة على م�صارف 
الطلعة  و�صيم  �صاب  متنه  وعلى  الريح،  م�صابًقا  يعدو  وهو  ظهوره  قبل  اإ�صبيلية 
مم�صوق القوام، ذو حلية مهذبة جميلة و�صارب ب�صيط، تتاألق على �صفتيه ابت�صامة 
حما�س مرحة، وهو يلكز بطن جواده بكعبيه ويجذب معرفة ح�صانه الناعمة قائاًل:

هيا يا غارب، فاملنارة على مرمى حجر، هيا حتى ل يلحقنا اأحد.	 
عن  حما�صة  يقل  ل  �صاب  ميتطيه  اآخر  جواد  ظهر  اجلواد،  ذاك  خلف  ومن 

�صابقه، وكان اأقل منه طوًل، ذو حلية اأنيقة، وكان ي�صتحث جواده قائاًل:
هيا احلق به، ل ينبغي اأن ي�صبقنا، هيا يا �صديقي. 	 

هزت دبادب حوافر احل�صانني الأر�س هًزا، وفا�س العرق من عنقهما، وماهي 
اإل حلظات حتى بلغا منارة املن�صور، فنظر الفار�س الثاين اإىل الأول وقال مقهقًها 

:
مل ت�صتطع هذه املرة اأي�صا!	 

التقط عبد الرحمن اأنفا�صه وقال:
واإن كان، فقد فعلتها من قبل مرات ومرات.	 

زادت قهقهة زيد وهو يقول:
ذاك زمن قد وىل.	 

وجل�س  قريب،  ناتئ  حجر  اإىل  واأوثقه  ح�صانه  ظهر  عن  الرحمن  عبد  نزل 
زيد  اإىل ذلك  وتبعه  تارة،  وي�صهل  تارة  ي�صرتيح واجلواد �صافن يحمحم  بجواره 

الذي جل�س بجوار �صاحبه. 
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كانت ال�صم�س متيل اإىل الغروب، وقد انبعثت منها اأ�صعة �صفراء ذهبية �صقطت 
على تفافيح منارة املن�صور فتوهجت وملعت حتى كادت تخطف ب�صر عبد الرحمن 
الذي اأطال النظر اإليها، اأما زيد فقد راح ي�صتن�صق الهواء الطلق ويتطلع اإىل الزروع 

والأ�صجار يف املدى البعيد قبل اأن يقول ل�صاحبه:
األ  ترى اأنك تطيل النظر اإىل املنارة يا �صديقي، وكاأنك ت�صاهدها يف كل مرة 	 

لأول مرة؟
اأخذ عبد الرحمن نف�ًصا عميقا قبل اأن يقول:

اأحب تذكره، تذكرين مبا�س جميد، 	  املنارة تذكرين مبا  يا زيد، فهذه  اأجل 
وجد عظيم اأفخر به. 

متتم زيد مت�صائال:
ما ذاك؟	 

اأيام  لإحدى  به  ترجع  بذاكرته  فاإذا  بعيًدا  بب�صره  ورنا  الرحمن،  عبد  �صمت 
ال�صبا ال�صعيدة، عندما اأم�صى جل نهاره يلعب ويرتع مع اأقرانه يف �صحن امل�صجد 
الرك�س  كرثة  من  اأنفا�صه  ت�صارعت  والربتقال، حتى  النارجن،  اأ�صجار  بني  الكبري 
واأنهكه التعب، فاإذا بجده يقرتب منه ومي�صك يده ويجل�صه بجواره، وين�صحه قائاًل:

يا بني، ل تق�س يومك كله يف اللعب واللهو.	 
بداأت اأنفا�س عبد الرحمن يف التباطوؤ وهو يقول:

ل اأفعل اأكرث مما يفعله اأقراين 	 يا جدي	 فجميعهم يلعبون!	 
ب�صوت حنون دافئ قال اجلد: 

الكثريون 	يا بني	 يلعبون ويلهون والقليل يتعلم ويعمل، فكن من القليل.	 
نظر عبد الرحمن اإىل جده وطاأطاأ راأ�صه موافًقا على كالمه دون اأن يعيه، ثم 

رفع طرفه جتاه التفافيح و�صرعان ما رده وا�صتكف مل�صًقا حرف يده بجبهته
فطن اجلد اإىل ما اعرتى حفيده حني نظر اإىل املنارة، فقال له مبت�صًما:

ل تنظر اإليها من هذه الزاوية، فتنعك�س اأ�صعة ال�صم�س يف عينيك، فال ت�صتمتع 	 
بروؤيتها، بل تعال وانظر اإليها من الزاوية الأخرى.
ثم اأم�صك بيد حفيده وقاده اإىل اجلهة الأخرى وقال:
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انظر اإليها الآن كما ت�صتهي.	 
تعلقت عينا عبد الرحمن باملنارة ثم قال:

عظيمة هي يا جدي، حتى تكاد تبلغ اجلبال طوًل.	 
نعم يا ولدي، فهي اأعلى منارات الدنيا، فال يوجد يف الدنيا كلها مثلها، لكن 	 

الأعظم منها هو َمن بناها، ومنا�صبة بنائها فقد كان يوًما م�صهوًدا.
اأطرق ال�صغري اإىل جّده، وثارت داخله عالمات تعجب كبرية، مل ي�صتِطع بعدها 

�صكوًتا فقال:
ومن �صاحبها يا جدي؟	 

ب�صوت  وقال  متامه،  يف  البدر  كاأنه  متهلل  ووجهه  وي�صرة  ميينة  اجلد  التفت 
رخيم:
اإنه ملك امل�صلمني اأمري املوؤمنني يعقوب املن�صور املوحدي العظيم.	 

 تنهد اجلد ثم تابع:
واأذّل 	  امل�صلمني،  اأجماد  ب�صيفه  واأحيا  والأندل�س  املغرب  ملك  الذي  الرجل 

األفون�صو الثامن وقهره يف موقعة الأرك اخلالدة.
قاطع ال�صغري جده وقال مردًدا:

الأرك؟	 
التفت اجلد اإىل �صغريه وقال يف حنو كبري:

نعم يا بني، اإنها يوم من اأّيام الإ�صالم امل�صهودة.	 
وتهليل  ال�صيف،  و�صليل  اخليل،  �صهيل  ي�صمع  وكاأنه  ال�صماء  اإىل  نظر  ثم 
املجاهدين، وقد اأ�صاءت البهجة وجهه واأخذته العزة كل ماأخذ وبلغت به احلما�صة 

اأميا مبلغ، وقال يف زهو:
نعم، اإنها الأرك اخلالدة، تلك املعركة العظيمة التي �صاء اهلل اأن اأكون اأحد 	 

ال�صاهدين عليها وال�صائلني فيها.
ق�صعريرة  ال�صغري  ج�صده  يف  �صرت  حتى  جده  قول  الرحمن  عبد  �صمع  اإن  ما 

وانتف�س مرجتًفا وهو يرتجى جده قائاًل:
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ق�س علّي ق�صتها يا جدي.	 
م�صح اجلد على �صعر حفيده وقال:

�صاأخربك خربها حتى تظن اإنك حتارب فيها.	 
ثم ا�صرت�صل قائاًل:

قبل ب�صع �صنني من موقعة الأرك وبال�صبط قبل �صبع �صنوات، كان امل�صلمون 	 
قه جدك النا�صر �صالح  يف كل مكاٍن يعي�صون ن�صوة الن�صر الكبري الذي حَقّ
 583 �صنة  يف  اخلالدة،  حطني  موقعة  يف  ال�صليبيني  على  الأيوبي  الدين 
للهجرة اأّي ما وافق 1187 �صنة م�صت على ميالد عي�صى عليه ال�صالم، وكان 
ُروا  م�صلمو املغرب وقتها ي�صاركون اإخوانهم يف امل�صرق فرحتهم راجني اأن ُيَكِرّ
اأن قام املن�صور املوحدي بتحفيزهم على  ما حدث يف امل�صرق، ل�صيما بعد 

اخلروج اإىل اجلهاد، فتناف�صوا يف ذلك.
تنهد اجلد ثم اأخذ نف�ًصا عميًقا قبل اأن يكمل:

كان املن�صور اآنذاك منهمًكا يف قتال اخلارجني عليه، غري اأنه قرر اأن يهادن بني 	 
غانية املرابطني ويتجه بب�صره ناحية الق�صتاليني والأراجونيني والربتغاليني، 
مف�صاًل قتال اأعداء اهلل من الكفار على قتال امل�صلمني من قومه ولو كانوا من 
اخلارجني عليه! وبهذه اخلطوة اجلريئة، توافد املجاهدون املتطوعة من كل 
حدب و�صوب على املن�صور ملبايعته. ذلك اأن الكثري من امل�صلمني 	 يا ولدي 
على  وتهافتوا  امل�صلمني،  بني  كانت  ملا  احلرب  واعتزلوا  �صيوفهم  و�صعوا   	
رفعها ملا حتولت احلرب اإىل جهاد يف �صبيل اهلل ودفع للق�صتاليني، وهكذا 	يا 
ولدي	 ينبغي اأن نكون، فال ن�صارع يف قتال امل�صلمني بل ن�صرب عليهم ونن�صح 

لهم، ول نعمل اأ�صيافنا اإل يف اأعداء ديننا...
ثم ا�صتطرد قائاًل:

و�صحاريه 	  املغرب  تالل  من  اجليو�س  انطلقت  احلرب،  اأهبة  اكتملت  وملّا 
وركبت بحر الزقاق يف �صفن متخر عباب الأمواج عابرة اإىل بالد الأندل�س، 
لت�صاهي العبور الذي قاده من قبل يو�صف بن تا�صفني 	 رحمه اهلل 	 وع�صكر 
املن�صور بجي�صه يف ح�صن يقال له الأرك متاخٍم ململكة ق�صتالة على م�صرية 
فروع  اأحد  عن  بعيد  غري  الغرب،  جهة  رباح  قلعة  �صمال  من  مياًل  ع�صرين 
الأعداء.  لقاء  رام  وهناك   ،)Sta Maria de Alarcos( اآنة  وادي   نهر 
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اأعَدّ جي�صه م�صتعيًنا مبملكتي ليون ونافارا، وخرج  الثامن فقد  األفون�صو  اأما 
ة يبلغ قوامها خم�صة وع�صرين األًفا ومائتي األف ن�صراين، وا�صطحبوا  يف قَوّ
معهم نخا�صني يهود ل�صراء اأ�صرى امل�صلمني بعد انت�صارهم يف املعركة، ليتَمّ 

بيعهم بعد ذلك يف اأوروبا.
نظر اجلد اإىل عبد الرحمن وقال:

لقد كان ملك ق�صتالة معتًدا بنف�صه، مزهًوا بجنده، واثًقا من الن�صر، ل يفكر 	 
اأبًدا يف الهزمية.

وهل مت له ما اأراد يا جدي؟	 
ابت�صم اجلد، وقرع ب�صبابته على نا�صية حفيده قرعات خفيفة وهو يقول: 

لو مت له ما اأراد لكان جدك اليوم عبًدا يخدم يف بالد الروم اأو �صهيًدا حتت 	 
تراب الأرك.

لكن جي�ًصا يبلغ قوامه خم�صة وع�صرين األًفا ومائتي األف ن�صراين ل يغلب من 	 
قلة يا جدي، فكيف جنوت وكيف �صارت الأمور؟

رد اجلد ماأنًبا:
ل تتعجل النهاية يا ولدي وا�صمع قبل اأن ُت�صِمع.	 

�صمت ال�صبي وعاود اجلد احلديث قائاًل:
تلك 	  بف�صل  م�صلم  األف  مائتي  �صم  الذي  بجي�صه  املن�صور  ع�صكر  اأن  بعد 

احلمّية التي ثارت يف قلوب اأهل املغرب واأهل الأندل�س على ال�صواء، ل�صيما 
لل�صورى ا�صتجلى  انت�صارات امل�صلمني يف حطني، عقد املن�صور جمل�ًصا  بعد 
فيه الآراء، وا�صتو�صح اخلطط لإدارة املعركة، ولقد كان هذا على غري ن�صق 
د يف الراأي، ف�صار  كل القادة املوحدين ال�صابقني له، والذين غلب عليهم التفُرّ
ذاك  ال�صورى  جمل�س  ويف  الأمر.  ذلك  يف  اهلل  ر�صول  منهج  على  املن�صور 
ا�صرت�صد اأبو يو�صف يعقوب املن�صور بكل الآراء؛ حتى اأنه ا�صتعان براأي اأبي 
ة احلرب 	 وكان من زعماء الأندل�س ولي�س  عبد اهلل بن �صناديد يف و�صع خَطّ
ا	 اأمًرا جديًدا على دولة املوحدين التي  من قبائل املغرب 	 وكان هذا 	اأي�صً
ة  كانت تعتمد على جيو�س املغرب فقط، ف�صَمّ اأبو يو�صف يعقوب املن�صور قَوّ
ة املغاربة وامل�صلمني القادمني من ال�صحراء، ليوحد بذلك  الأندل�صيني اإىل قَوّ
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كلمة امل�صلمني يف الأندل�س وكاأنه ميحي انتماء الرتاب ويذكي ن�صب الإ�صالم، 
األ�صنتهم ول حدود تفرق �صملهم، فجميعهم حتت  ت�صتت  لغات  كيف ل، ول 
 	 ولدي  يا   	 وهكذا  تابعون،  لالإ�صالم  وجميعهم  مندرجني،  الإ�صالم  راية 
يجب على القائد والأمري اأن يكون، فهذا 	 يا ولدي 	 �صر ن�صر هذه الأمة، 
وت�صتيت وحدتها،  �صملها  تفريق  العدو يف  اإذا جنح  اأما  فقوتها يف وحدتها، 
بينهم،  الباأ�س  وا�صتد  بع�صهم،  وان�صرف همهم حلرب  اأبنائها،  ريح  ذهب 
ماأدبة  يف  الأيتام  من  اأ�صيع  بفرقتهم  و�صاروا  الأخرى،  تلو  الهزمية  فتلقوا 

اللئام. 
خطف اجلد نظرة اإىل �صغريه لي�صتوثق من انتباهه، فوجده �صغوًفا بالإن�صات، 

متلهًفا لل�صماع، فتابع حديثه:
م املن�صور اجلي�س اإىل ن�صفني، فجعل جزًءا يف املقدمة، واأخفى الآخر 	  ثم َق�َصّ

اأبي  اأبا يحيى بن  خلف التالل، وكان هو على راأ�صه، ثم اختار كبري وزرائه 
بن  اهلل  عبد  لأبي  الأندل�صيني  قيادة  وىَلّ  وقد  كافة،  للجي�س  اأمرًيا  حف�س 
�صناديد، وذلك حتى ل ُيوغر �صدور الأندل�صيني في�صعرون بال�صيم وت�صعف 

حما�صتهم.
ع�صكر  يحيى  اأبو  اجلي�س  اأمرُي  جعل  فقد   	 ولدي  يا   	 اخلطة  لهذه  واإمتاًما 
يف  املغرب  قبائل  و�صائر  والعرب  وامل�صامدة  زناتة  وجعل  امليمنة،  يف  الأندل�س 
املي�صرة، وجعل املتطوعة والأغزاز 	وهم املماليك امل�صريون	 والرماة يف املقدمة، 

وبقى هو يف القلب ومعه قبيلة هنتاتة.
يف ده�صة، قال عبد الرحمن:

مماليك م�صريون!!	 
بوجه متهلل م�صرق قال اجلد:

اأجل يا ولدي، فقد ا�صرتك يف هذه احلرب العظيمة كل اأبناء الأمة ورجالها، 	 
قلوبهم  بني  اهلل  األف  فقد  وبربرهم،  وعجمهم  عربهم  واأ�صودهم،  اأبي�صهم 
ووفق املن�صور يف جتيي�صهم فكانوا حتت لوائه كاأ�صنان امل�صط ل فرق بينهم، 
حروب  يف  امل�صارقة  اإخوانهم  املغاربة  �صارك  وقد   	 بني  يا   	 العجب  وملا 
ُانتِهك منها ع�صو  اإذا  اأمة واحدة  القد�س وحطني، فنحن 	يا فلذة كبدي	 
وترتيب  اخلطة  و�صع  وبعد  واإنقاذه...،  لنجدته  الأع�صاء  باقي  ت�صارعت 
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اجلي�س، وعند اكتمال احل�صد وانتهاء ال�صتعداد للقتال، اأر�صل الأمرُي ر�صالة 
اإىل كل امل�صلمني، يقول فيها:  اإن الأمري يقول لكم: اغفروا له؛ فاإَنّ هذا مو�صع 
نَيّاتكم فبكى  ُبوا نفو�صكم، واخل�صوا هلل  غفران، وتغافروا فيما بينكم، وَطِيّ
من  يطلب  اأن  العظيم  الرجل  لهذا  فكيف  معهم،  وبكيُت  جميعهم،  النا�س 
فاأعظمنا ما  يوًما لأحدهم،  اأ�صاء  اإن كان قد  له  يغفروا  اأن  جنوده وع�صكره 
�صمعناه من الأمري املوؤمن املخل�س، وعلمنا اإنه موقُف وداٍع، ففا�صت اأعيننا 
رون بف�صله و�صرفه  من الدمع، ثم قام اخلطباء يخطبون عن اجلهاد، وُيَذِكّ

�صوننا له. ومكانته وُيَحِمّ
هذا  يتذكر  وهو  الدمع  عيناه  وذرفت  الكالم،  عن  وامتنع  فجاأة  اجلد  �صكت 

املوقف املهيب، كيف لأمري املوؤمنني اأن يطلب ال�صفح والغفران من رعاياه؟!
وقال  وجنتيه  علي  تنثاُل  ودموعه  ونظر  اأخرى،  مرة  البت�صام  وعاود  تنهد  ثم 

لل�صبي: 
بعد هذا التوا�صع من اأمري املوؤمنني وبف�صل اإدارته تلك واإخال�صه هلل، ن�صط 	 

النا�س، وطابت النفو�س، وا�صتعد اجلميع للن�صر اأو املوت دون اأمري املوؤمنني 
القتال  ببدء  الأمر  فانتظروا  وغايتهم،  مطلبهم  ال�صهادة  اأ�صبحت  اأن  بعد 
وقلوبهم تفي�س �صجاعة، واأكفهم على مقاب�س �صيوفهم تهفو لقطف روؤو�س 

الكفار.
املوحدين تزحف نحو حملتهم ببطء، وقد عبئت  الق�صتاليون جيو�س  راأى  وملا 
للهجوم اأكمل تعبئة، نزلوا من حملتهم يف �صفوف كثيفة قامتة كاأنها الليل الدام�س، 
والبحر الزاخر، اأ�صراًبا تتلو اأ�صراًبا واأمواًجا تعقب اأمواًجا، ثم اندفعت قوات اأوروبا 
قلياًل،  تقهقرت  ثم  كادت،  اأو  امل�صلمني  رماح  اأطراف  خيلها  لطمت  املتحدة حتى 
وعادت اإىل القرتاب من امل�صلمني، ثم ارتدت وتهياأت للتحام، ويف اأثناء ذلك كان 
ال�صيخ اأبو يحيى والقائد ابن �صناديد، يحثان اجلند على الثبات واإخال�س النيات 
القلوب، فقال:   املكان وهز  ابن �صناديد ب�صوت جهوري جلجل  ونادى  والأعمال، 
وقاتلوا  اثبتوا  ال�صادقة،  بالعزمية  اأقدامكم  اهلل  َثَبّت  امل�صلمني؛  مع�صر  يا  اثبتوا 

اأعداء اهلل.
واأمت اجلد حديثه ب�صوت رّنان:

الكفار 	  قلوب  التكبريات  فخلعت  اأكرب،  اهلل  ب�صيحة  ال�صماء  جلجلت  ثم 
ابن  �صوت  كان  لقد  الن�صر...،  وبداية  الهزمية  اأول  فكانت  واأوهنتهم؛ 
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�صناديد 	 رحمه اهلل 	 خرًيا من األف �صيف، اإذ حّم�س امل�صلمني فدافعوا عن 
اأماكنهم دفاع من ل يرجو احلياة.

        واأخرًيا تركز هجوم الق�صتاليني على قوات القلب التي يقودها اأبو يحيى، 
باأن  اأمر  قد  املن�صور  وكان  بنف�صه،  اخلليفة  يقوده  الذي  اجلناح  اأنه  ظانني 
قتال،  اأ�صد  وجنوده  يحيى  اأبو  فقاتل  القلب،  على  اخلليفية  الأعالم  ترفع 
وُا�صت�صهد معه جماعة من  اأبو يحيي،  ولكن ال�صدام كان عنيًفا، فُا�صت�صهد 
هنتانة، واملطوعة وغريهم. عندئذ تقدمت قبائل العرب واملتطوعة والأغزاز 
�صناديد  ابن  القائد  ودفع  جانب،  كل  من  بالن�صارى  واأحاطوا  والرماة، 
بجيو�س الأندل�س اإىل املعركة، وزحفت معه قبائل زناتة و�صائر قبائل الرببر، 
واندفعت جيو�س املوحدين بجملتها نحو حملة الق�صتاليني، وا�صتد القتال بني 
التي  الق�صتاليني،  مقدمة  يف  القتل  وكرث  بغزارة،  الدماء  و�صالت  الفريقني، 
�صديًدا،  عنيًفا  النحو  هذا  على  القتال  وا�صتمر  الأوىل،  بالهجمة  ا�صطلعت 
حتتلها  التي  الربوة  نحو  والفرار  التقهقر  اإىل  الق�صتاليون  ا�صطر  حتى 
حملتهم، وبدت بوادر الهزمية على الق�صتاليني وعظمت الأهوال، وكرث القتل 
يف الن�صارى الذين دفعوا يف احلملة الأوىل، وكانوا نحو الع�صرة اآلف زعيم، 
وا  َلّْت عليهم الأق�صة �صالة الن�صر، وَر�ُصّ انتخبهم اللعني األفون�صو الذميم، و�صَ
عليهم ماء املعمودية يف الطهر، وحتالفوا بال�صلبان اأَلّ يفروا حتى ل يرتكوا 
على  الدائرة  ودارت  ون�صر جنده  وعده،  اهلل  ف�صدق  اإن�صاًنا،  امل�صلمني  من 

اأعدائه.
ُوا الأدبار، واأخذوا يف  ا ا�صتد القتال على الكفار، واأيقنوا بالفناء والبوار، َوَلّ    فلَمّ
الفرار اإىل الربوة التي فيها األفون�صو ليعت�صموا بها، فوجدوا ع�صاكر امل�صلمني 
عليهم  فرجعت  ناك�صني،  اأعقابهم  على  فرجعوا  وبينها،  بينهم  حالوا  قد 
العرب واملتطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة فطحنوهم طحًنا، واأَْفَنْوهم عن 
اآخرهم، وانك�صرت �صوكة األفون�صو بفنائهم؛ اإذ كان اعتماده عليهم، واأ�صرعت 
تهم نحوه، وقالوا له:  قد هزم  خيل من العرب اإىل اأمري املوؤمنني، واأطلقوا اأَِعَنّ

اهلل تعاىل العدو.
وخفقت  بال�صهادة،  الأ�صوات  وارتفعت  الرايات،  ون�صرت  الطبول،  ف�صربت    
املوؤمنني  اأمري  الأبطاُل واجلنوُد، وزحف  اأعداء اهلل  البنود، وتناف�صت لقتال 
اخليل  فت�صابقت  الكافرين،  اهلل  اأعداء  لقتال  قا�صًدا  املوحدين،  بجيو�س 
األفون�صو  فبينما  والنزال،  للطعان  الكفرة،  نحو  الرجال، وق�صدوا  واأ�صرعت 
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	 لعنه اهلل 	 قد هَمّ وعزم اأن يحمل على امل�صلمني بجميع جيو�صه، وي�صدهم 
بجنوده وح�صوده، اإذا �صمع الطبول عن ميينه قد مالأت الأر�س، والأبواق قد 
قد  املوحدين  رايات  فراأى  فيها،  لينظر  راأ�صه  فرفع  والبطاح،  َبا  الُرّ طبقت 
اأقبلت، واللواء الأبي�س املن�صور يف اأولها عليه: ل اإله اإل اهلل، حممد ر�صول 
اهلل، ل غالَب اإل اهلل. واأبطال امل�صلمني قد ت�صابقت وجيو�صهم قد تنا�صقت 
هذا  له:   فقيل  هذا؟   ما  فقال:   ارتفعت،  بال�صهادة  واأ�صواتهم  وتتابعت، 
مات  وُمَقِدّ اإَلّ طالئع جيو�صه،  كله  اليوم  قاتلك  وما  اأقبل،  قد  املوؤمنني  اأمري 
منهزمني،  الأدبار  ُوا  وَوَلّ الكافرين،  قلوب  يف  الرعب  اهلل  فقذف   ، ع�صاكره 

وعلى اأعقابهم ناك�صني.
ويقتفون  واأدبارهم،  وجوههم  ي�صربون  املجاهدين،  فر�صان  بهم  وتالحقت    
اآثارهم، وُيحكمون فيهم رماحهم و�صفارهم، ويروون من دمائهم ال�صيوف، 
وُيذيقونهم مرارة احلتوف، واأحاط امل�صلمون بح�صن الأرك، وهم يظنون اأن 
ن فيه، وكان عدو اهلل قد دخل فيه من باب،  األفون�صو 	 لعنه اهلل 	 قد حت�صَّ
وخرج من الناحية الأخرى، فدخل امل�صلمون احل�صن بال�صيف َعنوة، واأ�صرموا 
اأبوابه، واحتووا على جميع ما كان فيه ويف حملة الن�صارى من  النريان يف 
الأموال، والذخائر، والأرزاق، والأ�صلحة، والعدد، والأمتعة والدواب، والن�صاء 
ى، ول َيعلم  �صَ ُتَعُدّ ول حُتْ والذرية، وُقتل يف هذه الغزاة من الكفرة األوف ل 

لها اأحٌد عدًدا اإَلّ اهلل تعاىل.
   واأُِخذ يف ح�صن الأرك من زعماء الروم اأربعة وع�صرون األف فار�س اأ�صارى، 
يد  بذلك  له  ليكون  ملكهم،  بعدما  واأطلقهم  املوؤمنني،  اأمري  عليهم  فامنَتّ 
ة امل�صلمني،  المتنان ويٌد ُعْلَيا عليهم، فعَزّ فعله ذلك على املوحدين وعلى كاَفّ

وُح�ِصَبْت له تلك الفعلة �صقطة من �صقطات امللوك.
   وطارت اأخبار الن�صر يف كل مكان، ودوت اأخبار ذلك النت�صار العظيم على 
منابر امل�صلمني يف اأطراف دولة املوحدين ال�صا�صعة؛ بل و�صلت هذه الأخبار 
ثمانية  بعد  واأنها  ة  خا�صَّ ُتو�صف؛  ل  �صعادًة  وكانت  الإ�صالمي،  امل�صرق  اإىل 

اأعوام فقط من انت�صار حطني العظيم.
اأنهى اجلد كالمه متنهًدا بقوة، بينما كان وجهه ميتلئ فرًحا و�صعادة، وين�صح 
عزة وفخًرا، كاأن الأرك كانت اليوم، ثم رمق حفيده بنظره حانية، فوجده قد فتح 

فاه وفغر عينيه من روعة ما �صمع.
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انتبه ال�صبي لنهاية ق�صة املعركة فقال جلده:
قد ارتع�س فوؤادي واق�صعر ج�صدي من روعة تلك الأحداث، ومما زادين �صرًفا 	 

اأن يكون جدي بطاًل من اأبطال ذاك الزمان.
ابت�صم اجلد ثم طبع قبلة على جبني ابن ابنه، وراح يتطلع اإىل املنارة ف�صاأله 

ال�صبي: 
كان اأول كالمنا عن املنارة ثم حتول بنا احلديث اإىل معركة الأرك، ومل ُتِب 	 

يل عن �صلة هذا بذاك؟
اأمره 	  اأ�صدر  غزواته،  من  املن�صور  فرغ  اأن  فبعد  ولدي،  يا  وثيقة  �صلتهما 

باإ�صالح ما اختل من اجلامع الأعظم واإمتام بناء �صومعته. ثم �ُصرع يف بناء 
ال�صومعة بالآجر الذي يوؤخذ من �صور ق�صر ابن عباد، ودام العمل يف ذلك 
مب�صاعفة  اأوامره  اأ�صدر  ثم  متقطعة،  ب�صورة  فيها  البناء  يجري  اأعواًما، 
الهمة لإمتام ال�صومعة، ثم اأ�صدر اخلليفة اأمره، باأن تزود �صومعة اجلامع 
يف  املنارة  اأعلى  اإىل  ورفعها  ب�صرك،  اأزاغت  التي  هذه  الذهبية  بتفافيحها 

ا. حفل كان هو من �صهوده وكنت اأي�صً
قال عبد الرحمن بنباهة:

فهذه التفافيح الأربعة اإذن خري �صاهد، ودليل على عظمة املن�صور وعلى يوم 	 
من اأيام الإ�صالم يف هذه الديار.

نظر عبد الرحمن اإىل زيد �صاحًكا بعد طول �صرود، وقال:
هو ذاك يا زيد.	 

فرد عليه زيد �صاحًكا: 
فيَم كنت 	  علّي  تقول هو ذاك! ق�ّس  ثم  دهًرا  ت�صمت  يا رجل،  ماذا دهاك 

تفكر؟
هّم عبد الرحمن باحلديث غري اأن �صوًتا جهورًيا قطعه وهو ينادي ناعًيا:

ُقتل حممد بن يو�صف بن هود، ُقتل حممد بن يو�صف بن هود.	 
وكرث  ال�صخب  فارتفع  واحد،  اآن  يف  وف�صولهم  النا�س  انزعاج  ال�صوت  اأثار 

rال�صوؤال، واأخذ الرائح والغادي يت�صاءل من قتله؟ وفيم قتل؟ وكيف قتل؟
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يف ق�صر املعتمد بن عباد بجوار امل�صجد اجلامع باإ�صبيلية، اجتمع كبار رجالت 
املدينة بقيادة اأبي عمرو بن اجلد، يت�صاورون يف مقتل حممد بن يو�صف بن هود وما 

�صتوؤول اإليه الأمور، اإذ كانت اإ�صبيلية حتت �صلطانه حتى وفاته.
حكمها  بزمام  واملم�صك  وفقيهها  املدينة  زعيم   	 اجلد  بن  عمرو  اأبو  حتدث 

فقال:
من كان يظن اأن املوت �صيعجل لبن هود يف باكورة �صبابه، فيحول بينه وبني 	 

اأر�س  من  تبقى  ما  توحيد  يف  الآمال  حتذوه  الرجل  كان  فقد  مرامه،  بلوغ 
الأندل�س حتت �صلطانه. 

بقليل من التهكم قال اأبو احل�صن )�صقاق(  قائد جي�س املدينة، وكان رجاًل قوي 
البنية، كثيف ال�صعر، ذا حلية كثة قد وخطها ال�صيب، جهوري ال�صوت، تظهر عليه 

كل عالمات الهيبة: 
ا  اأن تكون نهايته على يد رجل 	  من كان حليفه يوًما  قاطع طريق، فطبيعي جدًّ

خائن من حا�صيته وبطانته.
من  �صيئا  كالمه  يف  وا�صت�صعر  ريبة  يف  �صقاق  اإىل  اجلد  بن  اأبوعمرو  نظر 

ال�صخرية، فقال له:
ماذا تعني؟	 

نظر �صقاق اإليه نظرات اأف�صحن عما كنى، ثم اأردف:
اأعني بطانة ال�صوء اأيها الفقيه، فهي من اأودت بالرجل، ومل يعد يخفى على 	 

اأحد من َقَتله وباأي ذنب ُقِتل.
طاأطاأ ابن اجلد راأ�صه بعد اأن فهم مغزى كالم اأبي احل�صن �صقاق، و�صعر باأنه 
يق�صده بقدر ما ق�صد ابن هود، فع�س على نواجذه وهو يكاد يتميز من الغيظ، 
و�صرعان ما رفع راأ�صه ورمق �صقاق بعينني تقدح ال�صرر، ثم �صعر له خده، وقال 

يريد تغيري دفة الكالم: 
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العهد قبيل 	  اأبا بكر ولية  ابنه  اإىل ما قدم، وقد كان قلد  الرجل  اأف�صى  قد 
موته، وقد اأر�صل اإلينا الرجل يطلب البيعة كوريث �صرعي لوالده، وما جمعتكم 

اليوم اإل لأ�صاوركم يف هذا الأمر، فما كنت قاطًعا فيه حتى ت�صهدون.
ا�صتدت  وقد  وقال  واقًفا،  انربى  حتى  الكالم  هذا  �صقاق  القائد  �صمع  اإن  ما 

لهجته:
واهلل ل نبايعه اأبًدا، لن توىل اإ�صبيلية اأمرها 	وهي اأكرب ممالك الأندل�س	 	 

ا حدًثا ل ميلك من اأمره نقرًيا. غالمًّ
تعلقت اأب�صار احل�صور ب�صقاق الذي تابع حديثه:

اأجل، لن نبايع �صبًيا ل يفقه من اأمر احلكم �صيًئا...، لن نبايع اأبا بكر هذا 	 
في�صتغل  اأبيه،  وزير  من  بتحري�س  الأحمر(  )ابن  ويحارب  بنا  لي�صتقوى 

اأعداوؤنا املرتب�صون حربنا تلك ويقتطعوا مزيًدا من بالدنا...
كظم اأبو عمرو بن اجلد غيظه، فقد كان يح�صد �صقاق على منزلته وعلو �صاأنه، 
وحب اجلند والنا�س له، كما كان يحقد عليه لأنه ذو راأي م�صموع يف اإ�صبيلية، ثم 

قال �صاخًرا:
ما زلت تتحدث عن ملوك الطوائف يا )�صقاق(، وكاأننا يف زمن ابن عباد!!	 
لأنهم عادوا اأيها الفقيه، اأما ترى حولك، نحن هنا يف اإ�صبيلية، وابن حمفوظ 	 

يف لبلة، وابن الأحمر يف جيان، وزّيان يف مر�صية، وابن ع�صام يف اأوريولة، 
تا�صفني هناك  يو�صف بن  املرة لن تكون ك�صابقتها، فال  ولكن عودتهم هذه 
ن�صتنجد به، ول عدونا اليوم كعدو الأم�س فننال منه، فهل ترى هوؤلء ملوك 
بينما  اأ�صد  بل  الأول  الزمن  لفرقة  عدنا  قد  امل�صلمني؟!  خلفاء  اأم  طوائف 
ومملكة  الغرب  يف  ت�صرب  الربتغال  مملكة  هي  فها  اأعدائنا،  قوة  ازدادت 
اأراجون ت�صرب يف ال�صرق واأختهما ق�صتالة تنخر يف القلب حتى بلغت قرطبة 
من  قرطبة  اأخلت  اأن  بعد  كني�صة  اإىل  الداخل  م�صجد  وحوّلت  واأخذتها، 

امل�صلمني، ف�صارت جوهرة الدنيا داًرا للكفار، ول قوة اإل باهلل.
اآخرون، وقال  البع�س، وتردد  القائد �صقاق، فوافقه  اإىل كالم  ا�صتمع اجلميع 

عبد الرحمن م�صتفهًما:
يريد 	  ابن هود، وقطًعا ل  البقاء حتت حكم  لنا  يكره  �صقاق  قائدنا  اإذا كان 

يتابع( فهل تعلن  ابن الأحمر )ي�صمت برهة ثم  اأن نن�صوي حتت حكم  لنا 
اإ�صبيلية دولتها وت�صتقل باأمرها، فتزيد الطوائف طائفة اأيها القائد؟! 
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نظر �صقاق اإىل عبد الرحمن نظرة عتاب فقد مل�س يف كالمه تهكًما، وقد كانت 
جتمعهما �صداقة، ثم قال:

لن نن�صوي حتت راية هذا اأو ذاك ولن ت�صتقل اإ�صبيلية باأمرها.	 
ت�صاءل ابن اجلد عاب�ًصا:

فما نحن فاعلون؟	 
اأيها 	  الأمة  ج�صد  من  مبتوًرا  ع�صًوا  ول  قطيعها  عن  �صاردة  �صاة  نكون  لن 

الفقيه، بل نلتحم بهذا اجل�صد ونتم�صك به.
)تعلقت الأعناق باأبي احل�صن �صقاق( الذي ي�صتطرد ويقول:

�صنعلن الطاعة مللوك املوحدين يف املغرب، ون�صتقوي بهم ونتوحد معهم حتت 	 
اأح�صن  اأروع مثال ونكون لهم  اليوم  الأندل�س  رايتهم وبهذا ن�صرب لطوائف 
واحدة  دولة  والأندل�س  املغرب  ويعود  جميًعا  نتوحد  لعلنا  يدري  ومن  قدوة، 

ت�صتطيع رد هجمات الق�صتاليني والأرجوانيني والربتغاليني.
بادئ  يف  ورف�س  اجلد  ابن  منها  ارتاب  بينما  بالفكرة،  الرحمن  عبد  اأعجب 
الأمر اأن ينزل على راأي �صقاق، غري اأنه مل يجد بدًل من قبول راأي اجلماعة واإعالن 

rالطاعة للموحدين يف مراك�س! 
اأبي حممد  اإىل اخلليفة  بيعتها  ليقدم  اإ�صبيلية  اأهل  اإىل مراك�س وفد من  �صار 
عمران  اأبي  ال�صيد  بن  اهلل  عبد  اأبا  ال�صيد  اخلليفة  فجعل  الر�صيد،  الواحد  عبد 
وا�صتب�صار  رنة فرح  املوحدية  الدولة  اإىل طاعة  اإ�صبيلية  لعودة  على وليتها، وكان 
يف مراك�س، واأحيط مقدم الوفد الإ�صبيلي اإىل احلا�صرة باأعظم مظاهر الرتحاب 
والتكرمي، ومما زاد يف ارتياح البالط املوحدي، ما قام به اأهل اإ�صبيلية من القب�س 
على عمر بن وقاريط زعيم ه�صكورة ال�صابق، الثائر على الدولة املوحدية، واإر�صاله 

اإىل املغرب، وكان بعد هزميته قد جلاأ اإىل اإ�صبيلية م�صتظاًل بظل ابن هود.
ورق،  �صوى حرب على  يكن  املوحدي مل  اإىل طاعة اخلليفة  العود  اأن هذا  على 
الواقع  اإ�صبيلية يف  وكانت  ابن اجلد.  القوي  بيد زعيمها  اإ�صبيلية  اأمر  وبقي زمام 
منذ ا�صطرب اأمر املوحدين، وعمت الفتنة اأرجاء الأندل�س، تتمتع يف اإدارة �صوؤونها 

rبنوع من ال�صتقالل، وذلك بالرغم من ان�صوائها حتت لواء هذا الأمري اأو ذاك.
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)3(

برج الذهب

اخل�صراء  امل�صاحة  يف  الكبري،  الوادي  نهر  اأمام  الذهب  برج  من  بالقرب 
يغيب  وهو  ال�صم�س  قر�س  يراقب  )زيد(  جل�س  النهر  و�صفحة  الربج  بني  املمتدة 
على ا�صتحياء، بينما ينعك�س اللون الأحمر على �صفحة نهر الوادي الكبري، لتبدو 
ال�صم�س وكاأنها تغرق يف عر�س النهر، مودعة الأفق اجلميل، بلهفٍة وخجل، وكاأنها 
اأن تقول له باأنها ل تطيق الوداع، فتنت�صي ال�صماء بحمرة اخلجل، وتخربنا  تريد 

خطوط ال�صفق الأحمر مبقدار ال�صوق الذي يف قلب )زيد( جتاه حبيبته! 
يف  ي�صعله  كما  )زيد(،  قلب  يف  الذي  ال�صوق  كل  ي�صعل  ال�صم�س  غروب  كان 
قلوب كل الب�صر... غا�س قر�س ال�صم�س ليظهر مكانه القمر، وجّن الليل ومعه كل 
اأحا�صي�س احلب والأمل، فالدنيا قد اكت�صت بلون واحد، وكم اختاره الع�صاق ليعلنوا 

احلب ويعرتفوا به يف حلظته! 
�صطر �صفحة  الربج، ميمًما وجهه  ُم�صنًدا ظهره جلدار  جل�س )زيد( وحيًدا  
الوادي الكبري، وعيناه �صاخ�صتان يف الأفق كاأن طيفا هناك له جتلى، ف�صلب لبه 
عندما رنا اإليه، و�صرّيه جمنونا يتب�صم تارة ويعب�س اأخرى، وقد يب�س يف مكانه فال 

هو ينظر ذات اليمني ول مييل ذات ال�صمال.
وبعد فرتة اأخرج زيد من جيبه بع�س الدنانري، وراح ينظر اإليها ويقلبها يف يده، 
لتذهب به ذاكرته لذاك اليوم القريب عندما كان يبيع الزيت يف دكانه و�صط �صوق 
املدينة، كان اجلو يومها قائًظا، والعرق من ج�صده مت�صبًبا، ورغم ذلك راح يتابع 
عمله يف جد واجتهاد، وبينما هو كذلك اإذ اأقبلت عليه فتاة غيداء، دعجاء العينني، 
مم�صوقة القد، جميلة املحّيا، منعمة عليها اأمارات الرثاء والغنى، ت�صحبها فتاة 
اأخرى اأقل جماًل، وكانتا تبدوان ك�صيدة وجاريتها...... تقدمت الفتاة حتى وقفت 

اأمام باب الدكان، وب�صوت يفي�س عذوبة نطقت، فقالت:
اأنت...، ِكل لنا ع�صرين �صاعا من زيت الزيتون الإ�صبيلي.	 
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رفع زيد ب�صره اإىل ذات ال�صوت العذب، فهاله جمالها واأجلمه عن اإجابتها، 
واأزاغت عيونها ل�صانه، فالتزم ال�صمت وظل ينظر اإليها بال خجل....

بحدة  الطلب  فعاودته  وا�صتنكرتها،  ال�صاب  نظرات  جراأة  من  الفتاة  تعجبت 
اأفاقت زيد مما كان فيه، وثنت:

هل اأنت اأ�صم؟	 
انتف�س زيد كاأمنا ا�صتيقظ من حلم، وقال:

العفو يا �صيدتي، مل اأنتبه ملا طلبت، فهاّل اأعدت؟	 
اأظهرت الفتاة بع�س النزعاج والمتعا�س، واأعادت الطلب متاأففة:

اأريد ع�صرين �صاًعا من زيت الزيتون.	 
يف ا�صطراب ظاهر وانفعال غري خاف، قال زيد متعتًعا: 

ا.	  عندي زيت اإ�صبيلي، ولدي زيت جّياين اأي�صً
اأ�صاحت الفتاة بوجهها عنه وقالت:

قلت اأريده اإ�صبيلي! 	 
ثم نظرت كامل�صتنجدة اإىل جاريتها التي توجهت اإىل زيد خماطبة:

اأيها الفتى عّجل بطلبنا، اأعطنا من زيت اإ�صبيلية ل من زيت جيان.	 
ال�صكرجة  مللء  النحناء  وجت�صم  اأنفا�صه،  وت�صارعت  زيد،  قلب  خفقان  ازداد 
التي  للفتاة لتخترب جودته، فلم متد يدها واأخذتها عنه اجلارية  زيًتا، ثم قدمها 
اأم�صك زيد باملكيال  اأوماأت براأ�صها عالمة على ر�صاها عن جودة الزيت. حينها 
الفخاري، ثم تقدم ليكيل الزيت، فانزلق املكيال من بني يديه وهوى على الأر�س 
�صظايا..... ارتبك زيد ارتباًكا �صديًدا قبل اأن مي�صك بغريه ليجهز طلب الفتاة التي 
متلكها العجب من اأفعال ال�صاب. ويف اأنفة اأخرجت الفتاة بع�س النقود وو�صعتها 
اأمامه، ثم حدجته بطرفها م�صتنكرة، فكاأمنا رمت بُنْبل مقلتيها اأع�صار قلبه فاأردته 

�صريًعا، وترباأت هي من ذنب قتله، فاأدارت وجهها �صطر الباب وان�صرفت.
عن  عاجز  مكانه  يف  مت�صمر  وهو  بعينه  يتبعها  وزيد  مت�صي،  الفتاة  وبينما 
احلراك، اإذ ظهر يف ال�صوق ال�صيخ البّيا�صي يدلف متكًئا على ع�صا غليظة، وعليه 

اأطمار بالية مرقعة، اأ�صعث ال�صعر طويل اللحية، وهو ينادي باأعلى �صوته:
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يا اأهل اإ�صبيلية، يا اأهل ال�صوق، قد حلت عليكم لعنة اهلل، فاحذروا العقاب، 	 
ول  طفاًل  يرحموا  ولن  الأ�صوار(  ناحية  بيده  )ي�صري  قادمون  فالق�صتاليون 

امراأة ول �صيًخا، �صيحتلون اأر�صكم، ويقتلون رجالكم، وييتمون اأطفالكم... 
اأورثتهم  فقد  عظيًما،  الأمر  اأول  ال�صوق  اأهل  على  البيا�صي  كلمات  وقع  كان 
اخلوف والهلع، وملا طال اأمد تكراره لها، اأ�صبحت ل تثري اإل �صفه الأطفال ال�صغار 

الذين اجتمعوا على البيا�صي ورجموه باحلجارة، وهو يقي راأ�صه ووجه بكفيه.
ي�صجعون  كاأنهم  ال�صحك  ال�صوق غرقى يف  واأهل  الغلمان يف طي�صهم،  ا�صتمر 
اإىل جوار حائط وقد  البيا�صي  اأجلاأت كرثة احلجارة  الأطفال يف م�صعاهم، حتى 

دميت قدماه و�ُصَجت راأ�صه. 
�صاهدت الفتاة ما حدث يف جزع، وحتركت اجتاه البّيا�صي ت�صيح يف الأطفال 

اأن يبتعدوا، ثم نادت باأعلى �صوتها:
اأعدمتم الراأفة والرحمة؟ اأماتت فيكم املروءة وال�صهامة؟ األ يتحرك اأحدكم 	 

لينقذ هذا امل�صكني!!
و�صلت كلمات الفتاة لزيد الذي خرج من فوره م�صرًعا، ونهر الأطفال فانك�صحوا، 
وحمل البّيا�صي اإىل دكانه ليطببه، والفتاة ترقب جميل فعاله، وقد اجنلى الغ�صب 

عن وجهها، ولنت نربات �صوتها وهي تقول لزيد:
خري ما فعلت، ول�صت اأدري اأي رجال هوؤلء الذين يت�صاحكون بينما دماء هذا 	 

امل�صكني ت�صيل.
لن  اأنها  فقد حدثته من ظن  حبوًرا،  عيناه  وملعت  �صروًرا،  زيد  اأ�صارير  تهللت 

تفعل اأبًدا، ثم تنف�س بعمق وقال:
�صاأطبب جرحه.	 

اأكربت الفتاة فعل زيد، و�صعرت يف ذات الوقت اأنها ظلمته بف�صا�صتها، فخجلت 
واحمر وجهها ومل تدِر كيف ت�صلح ما اأف�صدته، وهمت باحلديث اإليه لكن حياءها 

منعها، وما زادت عن قول:
�صكًرا حل�صن �صنيعك.	 

ثم �صحبت يد جاريتها وان�صرفت، وزيد ينظر اإليها وكاأن قلبه من غادر املكان ل 
الفتاة، وتنهد بعدها تنهيدة عظيمة، وعاد يتابع تطبيب البّيا�صي وت�صميد جروحه. 
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لحظ البّيا�صي نظرات زيد املتلهفة وتنهيداته املتح�صرة، فابت�صم قائاًل:
اأحببتها!!	 

ا،  اأر�صً ال�صماد  منه  وقع  حتى  بديهته  و�صرعة  البّيا�صي  كلمة  من  زيد  ارتبك 
فالتقطه، وقال حماوًل الإنكار:

اأحبها!! ماذا تقول؟!	 
ابت�صم البّيا�صي وقال:

ما كان ليخفى علي حال املحبني، ففي عيونهم ملعان، ويف نظرتهم توهان، 	 
وما اأ�صرع ما تتبدل ق�صمات وجوهم بني الفرح والرتح، ثم ما يدريك! فلعلي 

اأجزيك اأجر ما طببتني.
ابت�صامة وادعة،  الب�صر، وارت�صمت على حمياه  ان�صرح �صدر زيد، وعال وجهه 

وقرر اأن يف�صي لل�صيخ ببع�س ما اأمل به، فقال وهو يتنهد بحرارة �صديدة:
لكن 	  ب�صارم،  قتلت  وما  قتيل،  اليوم  فاأنا  الطيب،  ال�صيخ  اأيها  اأقول  ماذا 

اأنا  فال  دلياًل،  عليها  تركت  وما  وان�صلت،  قلبي  �صبت  وقد  عينيها،  ب�صهمي 
اأعرف ا�صمها ول بيتها، ومل تبَق اإل هذه الدنانري التي اأغار منها طوًرا لأنها 

مل�صت كفيها، واأت�صرب بها حينا لأنها حتمل عبقها. 
ما من عا�صق اإل ووجد مثل الذي جتده وكابد مثل الذي تكابده يا ولدي.	 

اأمّت زيد ربط جرح البّيا�صي، حتى اإذا اأراد الن�صراف اأ�صهب زيد يف احلديث 
اإليه، فقد اأحب حديث القلب وبث ال�صجن عن حمبوبته التي مل يرها �صوى حلظات 

مرت كحلم �صيف.
اأم�صك البّيا�صي ع�صاه، ونه�س ليخرج من الدكان، وعند بابه التفت اإىل زيد 

وقال له:
وي�صكو 	  اإل  منهم  اأحًدا  وجدت  فما  العا�صقني  حال  خربت  واأنا  عا�صق،  اأنت 

البني، فاإن �صئت فرّتقبها عند برج الذهب!
مل ي�صدق زيد ما �صمعته اأذناه، وكاد يثب على البّيا�صي من �صدة التلهف وهو 

ي�صتوثقه قائاًل:
اأتق�صد الفتاة؟	 
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ابت�صم البّيا�صي وقال: 
اأجل.	 

اأخذ زيد بتالبيه دون اأن يدري وقال:
وهل تعرفها اأيها ال�صيخ الطيب؟	 

دفع البّيا�صي زيدا عنه بلطف وربت على ع�صديه مهدًئا، ثم اأجابه:
اأجل، اإنها جارة الوادي.	 

ردد زيد يف تعجب وده�صة:
جارة الوادي!	 

ات�صعت ب�صمة البّيا�صي، وقال:
وُتَرى جال�صة على �صفة 	  اإل  اأقل  اأو  اأ�صبوع  يكاد مير  الوادي، فال  نعم جارة 

الوادي الكبري، تدمي النظر اإليه وكاأنها تود اأن تعانقه، ولأنها ل متل من طول 
اللقب جهاًل  الفالحون هناك بهذا  لقبها  اإليه؛ فقد  النظر  واإدامة  اجللو�س 

منهم با�صمها، فما عاد اأحد منهم يعرفها اإل به.
قال البّيا�صي ذلك ثم ان�صرف، اأما زيد فتوقف به الزمن عند تلك الكلمات، 

فلم ي�صاأم من ترديد:
جارة الوادي... عند برج الذهب قبيل الغروب.	 

مل ينفك زيد يقلب الدنانري وهو يخاطبها:
مر اأ�صبوعان واأنا اأختلف اإىل هذا املكان ع�صاين اأ�صرق منها نظرة فاأبت اإل 	 

ليت  والكرى،  ال�صهاد  يف  راأيتها	  	مذ  يفارقني  مل  طيفها  اأن  غري  حتجًبا، 
�صعري متى تكتحل عيني مبراآها عيانا، ويهناأ قلبي بلقياها كفاحا؟ 

وما اإن اأمت كالمه حتى نه�س قافاًل اإىل بيته، عازًما على العودة اإىل هناك مرة 
rاأخرى 	 بل ومرات 	 ع�صاه يلقاها يف قادم الأيام. 

املكان،  اأ�صري  واأم�صى  الكبري  الوادي  ب�صفة  زيد  تعلق  ازداد  الأيام،  تعاقب  مع 
يرتدد عليه بني الفينة والأخرى، وهو ميني نف�صه باللقاء، فقد كان الفتى موقًنا باأن 

البّيا�صي مل يكذبه.
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اأطال زيد اجللو�س على �صاطئ النهر وهو ينظر اإليه ويحدثه. كان اأحياًنا ي�صكو 
النوى،  بها  و�صّطت  جارته  عنه  غابت  ملا  وي�صائله  الأ�صى،  ولوعة  اجلوى  حر  اإليه 
واأحايني يغبطه على جماورته لها وجمال�صتها له حتى ن�صبت اإليه. وبينما هو كذلك، 
الرحمن  عبد  رفيقه  فاإذا  زيد  نظر  بعيد.  من  قادم  ح�صان  حوافر  وقع  �صمع  اذ 

الإ�صبيلي يقرتب منه �صيًئا ف�صيًئا حتى و�صل اإليه ونزل عن منت جواده.
الرحمن �صوب �صاحبه فراآه مهزوًل معزوًل، فانعقد جبينه، وقال  تقدم عبد 

معاتًبا:
انتظرتك اليوم طوياًل، فلما مل تاأِت؟ اأم ن�صيت اأن هذا يوم ال�صباق والريا�صة؟	 

التفت زيد اإىل �صاحبه وقال:
مل اأن�َس لكن �صغلني اأمر اآخر.	 

ثم جل�س بجوار  املرج،  وتركه يرعى يف  الرحمن على عنق ح�صانه  ربت عبد 
�صاحبه وقال:

ماذا تفعل هنا يف مثل هذا الوقت، مل اأعتد اأن اأراك بعيًدا عن ال�صوق والدكان؟	 
نظر زيد اإىل عبد الرحمن، وقال يف حزن واقت�صاب:

ل ت�صغل نف�صك بي يا عبد الرحمن.	 
اأطراف احلديث، فازدادت  بتجاذب  اأن ل رغبة ل�صديقه  الرحمن  �صعر عبد 
اأم�صك بح�صاة وقذف  اإليه، ثم  ده�صته، وهاله، وجومه، و�صحوبه، فاأمعن النظر 

بها و�صط ماء النهر، وهو يقول:
كيف ل اأ�صغل نف�صي بك واأنت �صديقي ال�صفّي؟ ما اأراك يا زيد اإل وقعت يف 	 

اأحابيل الغرام، وعلقت يف �صراك الهيام، فحالك حال الع�صاق.
قال كلماته تلك ثم انفجر �صاحًكا.  

ردد زيد اآخر كلماته:
حال الع�صاق! 	 

زفر عبد الرحمن وكاأنه هو اخلبري بالع�صق، ثم قال:
اأجل، حال الع�صاق، فالعا�صق 	 يا زيد 	 يدمن النظر فرتاه ل يطرف، ينتقل 	 

بتنقل املحبوب وينزوي بانزوائه، مييل حيث مال، فما يكاد يقبل على �صيء 
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�صوى حمبوبه ولو تعمد ذلك. واإن التكلف لي�صتبني ملن يرمقه فيه؛ الإن�صات 
حلديثه اإذا حدث، وعدم ا�صتغراب كل ما ياأتي به ولو اأنه عني املحال وخرق 
واإن جار،  له  وال�صهادة  واإن ظلم،  وموافقته  واإن كذب،  وت�صديقه  العادات، 
بال�صري نحو  والإ�صراع  تناول،  القول  واأي وجه من وجوه  واتباعه كيف �صلك 
للقعود بقربه والدنو منه، واإطراح الأ�صغال  املكان الذي يكون فيه، والتعمد 
املوجبة للزوال عنه، وال�صتهانة بكل خطب جليل داع اإىل مفارقته، والتباطوؤ 
يف امل�صي عند القيام عنه، والنب�صاط الكثري الزائد يف املكان ال�صيق اإن هو 
حل به، والت�صايق يف املكان الوا�صع اإن هو ارحتل عنه، وقد راأيتك يا �صديقي 
رغم رحابة هذا املكان �صيق ال�صدر لأن من تنتظره مل يحل به منذ ارحتل 
عنه، تركت عملك وا�صتهنت به، واأخلفت موعدنا من اأجل اأن تفوز بنظرة اإىل 

من تريد! األي�س هذا ما يحدث؟
كرر )زيد( ت�صاوؤله، م�صتنكًرا: 

فاإن كان هذا حايل، فما الذي ي�صحكك؟	 
ي�صحكني الت�صابه يف الأحداث، وتكرارها!  	 
�صرح اإىل ما ترمي يا عبد الرحمن.	 

نظر عبد الرحمن اإىل النهر وقال:
هي 	  وها  التاريخ،  يف  احلب  ق�ص�س  اأعظم  ولدت  النهر  هذا  �صفاف  على 

الق�صة تتكرر بعد قرنني من الزمان )وها هو النهر بعد قرنيني من الزمان 
يتهياأ لالحتفاء بق�صة حب جديدة(.

هل تق�صد ق�صة املعتمد واعتماد؟	 
وهل هناك اأعظم من ق�صتهما؟	 
وغريهم 	  زيدون  وابن  وولدة  وليلى،  وقي�س  وعبلة،  عنرتة  ق�ص�س  فاأين 

اأ�صعارهم بالغزل  اأن العرب قدمًيا كانوا ي�صتهلون  كثري، ولي�س يخفى عليك 
م�صرحني با�صم احلبيبة ومكنني، فهذا يقول بانت �صعاد والآخر يقول يا ابنة 
مالك، فبما تفردت ق�صة حب املعتمد واعتماد عن ق�ص�صهم حتى ح�صبتها 

اأعظم ق�ص�س التاريخ؟
طافت عينا عبد الرحمن يف اأرجاء املكان، وهو يقول:
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وحب، 	  فحب،  فزواج،  �صعر فحب،  ببيت  بداأت  اإنها  الق�صة  هذه  يف  الفريد 
وحب حتى املمات، وقد األفنا ال�صماع عن ق�ص�س احلب بني هذا وهذه، لكن 
الأحوال،  وتختلف  اخلواطر،  وتهداأ  امل�صاعر  تربد  حتى  الزواج  يتم  اأن  ما 
يرتقي ملودة ورحمة  الزوجني على حٍبّ متبادل  وتقوم حياة  ال�صوق،  وينتهي 
كانت  فقد  واعتماد  املعتمد  ق�صة  يف  اأما  حياتهما.  دعائم  عليهما  ُتبنى 
ذلك  لالآخر  منهما  كل  وي�صف  الهيام،  فيها  يتبادلن  ع�صق  ق�صة  حياتهما 
ب�ِصعر عذب ياأتي بن�صق بديع يعرب عما يختلج يف داخلهما، وذلك من نوادر 
من  لقبه  املعتمد  ا�صتقاق  عن  ناهيك  الأزواج،  بني  نظريه  َقّل  الذي  الزمان 
حروف ا�صم اعتماد وقد كان قبلها يلقب باملوؤيد باهلل، ومع اإنها كانت جارية 
وكان ميكنه اأن يت�صرى بها، غري اإنه اآثر اأن يتزوجها تكرمًيا لها، فهل هناك 
حب اأعظم من هذا احلب؟ ثم ملا ماتت كتب املعتمد ال�صعر على قربها، ودفن 

بعد ذلك بجوارها.
�صهق زيد ثم قال:

رمبا اأ�صبت يا عبد الرحمن.	 
وبينما هما كذلك اإذا بالبّيا�صي يقبل من بعيد، فتعلقت اأب�صار زيد به، وانتبه 
ال�صاحبني،  من  البّيا�صي مقرتًبا  فيها  دلف  ومرت حلظات  لذلك،  الرحمن  عبد 
حتى اإذا بلغهما �صارع زيد اإىل القيام له، واأم�صك بيده، وهو ينظر اإليه نظرة عتاب، 

فعرف البّيا�صي اأنه ي�صتنباأ عن حبيبته، فاإذا به يربت على كتفه ويقول له:
ع�صى ما تنتظره اأن يكون قريًبا.	 

ابتهج زيد وقال:
اأحق ما تب�صرين به اأيها ال�صيخ؟	 

ابت�صم البّيا�صي وقال:
ا�صرب فكل �صيء بقدر.	 

قالها ثم ان�صرف، وعاد زيد يجال�س عبد الرحمن بغري الوجه الذي نه�س به، 
فقد كانت كلمات البّيا�صي له كبنات املزن لالأر�س الهامدة.

لحظ )عبدالرحمن( ما طراأ على وجه �صاحبه من تغيري، ف�صاح: 
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وظهر 	  وجهك  مالمح  وتغريت  اأحوالك  تبدلت  ما  اأ�صرع  ما  مرحى،  مرحى 
ملعان عينك، فما الذي ا�صتجد حتى �صار زيد احلزين �صعيًدا، اأم كنت تنتظر 

اأن ترى يو�صف البّيا�صي؟
قال زيد متعجبا:

يو�صف البّيا�صي!!	 
اأجل، يو�صف البّيا�صي.	 
اأتق�صد اأن ال�صيخ ا�صمه يو�صف البّيا�صي؟	 
األ تعلم ذلك؟	 
قطًعا ل، ول اأعلم غري اإنه جمذوب يخرج بني الفينة والأخري يحذر النا�س 	 

من العقاب والق�صتاليني، اأما ا�صمه فال اأعرفه، حايل يف هذا كحال جل اأهل 
اإ�صبيلية.

رمز عبد الرحمن ب�صفتيه، ثم ارتفع �صوته قائاًل: 
اإن من تقول عليه اليوم اأنت واأهل ا�صبيلية جمذوب لهو خري من ملء الأر�س 	 

منا. فهذا الرجل مل يولد هكذا كما مل يفقد عقله من �صبب هني. 
رنا عبد الرحمن اإىل الأفق البعيد ثم تابع: 

لقد كان هذا الرجل رفيق جدي يف موقعة الأرك، غري اأن جدي توفاه اهلل كما 	 
تعلم ل 1210�صنة خلت من ميالد عي�صى عليه ال�صالم، وكتب اهلل لهذا الرجل 
ا اأبي  اأن يكون �صمن جي�س حممد النا�صر يف موقعة العقاب التى �صهدها اأي�صً
رحمه اهلل، وقد �صبقت لوالدي فيها ال�صهادة فنالها. اأما يو�صف هذا فقد �صاء 

اهلل اأن ي�صاهد باأم عينه م�صارع قومه.....
  فبعد موقعة العقاب امل�صوؤومة والتي يطلق عليها الق�صتاليون ل�س نفا�س دي 
ثمار  اأن يقطف  اإثر ظفره  الثامن ملك ق�صتالة على  األفون�صو  تولو�صا، حاول 
ن�صره باقتطاع ما ي�صتطيع من الأرا�صي الإ�صالمية، فا�صتوىل يف اأيام قالئل 
على معظم احل�صون الإ�صالمية يف تلك الناحية، وكان من بينها ح�صن فّرال 

ح�صن العقاب الذي كان قد اأخاله قبل املوقعة، وبلج، وبانيو�س، وتولو�صا.
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املعركة �صوى  تبعدان عن م�صرح  اللتني ل  واأّبدة  بّيا�صة  اإىل مدينتي    ثم �صار 
اأهلها لكن تخلف فيها كثري  بيا�صة قد غادرها معظم  ب�صع مراحل. وكانت 
م�صجدها  وخرب  دورها،  الثامن  األفون�صو  فاأحرق  وال�صعاف،  اجلرحى  من 

اجلامع، وقتل معظم من وجدهم بها، واأخذ بع�صهم اأ�صرى.
اأبدة، القريبة من بيا�صة، وكانت متوج باأهلها 	 وبينهم    ثم �صار اإىل مدينة 
اأمه املقعدة وزوجه واأولده 	 ومبن وفد عليهم من اأهل بيا�صة  اأهل يو�صف: 
وبالفارين من خمتلف الأنحاء. وكانت يف حالة دفاع واأهبة، وقد امتنعت وراء 
و�صمد  يوًما،  ع�صر  ثالثة  الثامن  األفون�صو  فحا�صرها  احل�صينة،  اأ�صوارها 
امل�صلمون، وحلقت بالن�صارى بع�س اخل�صائر، ثم عر�س امل�صلمون يف نهاية 
املطاف اأن يدفعوا فدية قدرها األف األف دينار على اأن ترتك املدينة حرة، 
وحليفاه  األفون�صو  فقبل  �صعائرهم،  واإقامة  دينهم  على  بالبقاء  يتمتعوا  واأن 
تنفيذه،  عار�صوا  الق�صي�صني  ولكن  العر�س،  نافاًرا هذا  وملك  اأراجون  ملك 
رغبتهم،  عند  امللوك  فنزل  �صرط،  ول  قيد  بال  املدينة  ت�صليم  على  واأ�صروا 
ونق�صوا العهد املقطوع، واقتحم اجلنود الن�صارى املدينة، وقتلوا من اأهلها 
زهاء �صتني األًفا، و�صبوا منهم مثل هذا القدر. وكانت اأم يو�صف يف القتلى. 
املدينة،  اأهل  التجاأ من  امل�صجد مع من  اإىل  التجئوا  واأولده فقد  اأما زوجته 
ثم  امل�صجد،  حمراب  يف  ونحروهم  والأرجوانيون  الق�صتاليون  عليهم  فدخل 
هذا  يتحمل  فلم  كني�صة.  اىل  وحولوه  ال�صكر  �صالة  امل�صجد  نف�س  يف  �صلوا 

امل�صكني اخلرب، فهام على وجهه و�صار كل حني يذكر ويّذكر بالعقاب.
بعد هذا �صكت عبد الرحمن عن الكالم متاأملًا، ثم رمق �صاحبه بنظرة عتاب 

وقال:
 هل عرفت الآن من هو يو�صف البّيا�صي؟ 	 

r



94

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)4(

الجاسوس 

يف اأزقة اإ�صبيلية ال�صيقية امل�صفوفة باأ�صجار النارجن والربتقال، حيث البيوت 
التي اكت�صى ظاهرها باللونني الأبي�س والأزرق، قام بيت مرمي بنت حممد. وكان 
يف  م�صتدير  فناء  اإىل  نهايته  تقود  طويل  رخامي  برواق  مت�صل  بابه  جمياًل  بيًتا 
والفناء  امللون،  البلور  من  �صياج  بالنافورة  ويحيط  �صغرية،  مياه  نافورة  و�صطه 
مر�صوف باحلجر والرخام، والبيت ككل بيوت الأندل�س طابقان، ويف طابقه الأول 
مبهجة  بف�صيف�صاء  مك�صوة  وحوائطها  بديعة  زخارفها  الفناء،  على  مطلة  اأعمدة 
الألوان ت�صر الناظرين، وللبيت حديقة خا�صة امتالأت باأ�صجار الليمون، والربتقال، 

والزيتون، والرمان، والعنب، والنارجن، واأنواع خمتلفة من اخل�صروات.
يف حديقة البيت جل�صت مرمي على حافة النافورة، تداعب املياه بيديها وقد بدا 
ال�صرور عليها، بينما كانت اأوراق الورد تغطي �صطح مياه النافورة، و�صوت خرير 

املاء ين�صد حلنا جمياًل. 
بحملها،  ناءت  كبرية  �صلة  يديها  وبني  رواقه،  قمر  ووجلت  املنزل،  باب  ُفتح 
وما اإن قطعت الرواق حتى تعلقت عينا مرمي بها كاأنها كانت تنتظرها منذ دهر، 

وبادرتها بال�صوؤال يف لهفة:
مَل غبِت عني كل هذا الوقت؟	 

دنت قمر من مرمي وو�صعت ال�صلة عند قدميها، ثم قالت:
زحمة ال�صوق 	 يا �صيدتي 	 وتنوع ما اقتنيت من ب�صائع.	 

فتحت قمر ال�صلة، فتفح�صت مرمي الذي فيها دون اأن تنب�س ببنت �صفة، ما بعث 
الب�صمة يف وجه اجلارية  فقالت:

هل تبحثني عن �صيء بعينه؟	 
ارتبكت مرمي وقالت:
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ل... ل...ل اأبحث عن �صيء.	 
اأم�صكت قمر بكي�س من الزعفران ولوحت به قائلة:

رمبا تبحثني عن هذا.	 
رمقتها مرمي بنظرات �صاحكة ومل تتحدث، فقالت اجلارية:

ا كان يبحث عنك؟! 	  هو اأي�صً
انفجرت مرمي �صاحكة وهي تقول:

الزعفران!	 
اأوماأت اجلارية بالنفي، فقالت مرمي يف ا�صتنكار:

من هذا الذي يبحث عني؟ 	 
ابت�صمت اجلارية وقالت يف دلل وتاأّن:

ال�صاب... الأ�صم... �صاحب دكان الزيوت والأع�صاب.	 
مياه  تداعب  وعادت  الكرتاث،  عدم  وا�صطنعت  ال�صمت،  مرمي  التزمت 

النافورة، وتدندن حماكية حلن املاء، فقالت لها قمر:
رمبا نعاود احلديث لحًقا، فما اأراِك اإل م�صغولة.	 

اأن اأظهرت مزيًدا من التجاهل لكالم اجلارية، وكاأنها  اإل  فما كان من مرمي 
تخ�صى اأن تواجه نف�صها بحقيقة اإعجابها بالفتى و�صهامته. فما كان من قمر اإل اأن 
حتركت من جوارها تنظر �صوؤونها وتوؤدي اأعمالها، غري اإنها ما كادت تبتعد حتى 

حلقتها مرمي، ويف تلهف �صاألتها: 
اأخربيني يا قمر، ماذا قال ذلك ال�صاب؟	 

ارت�صمت على وجه قمر ابت�صامة كبرية وراحت حتكي يف اإطناب:
فتهلل، وقد 	  الب�صر وجهه  �صيدتي 	 حتى غزا  يا  اإىل دكانه 	  اإن و�صلت  ما 

طمع اأن تكوين يف اإثري، فا�صرئب بعنقه ينتظر طلتك. فلما طال الوقت ومل 
الهموم،  اأ�صناف  كل  عليه  اجتمعت  كمن  الوجوم  كل  ال�صاب  وجم  تظهري، 
وابتعت منه ما اأريد، وهو لئذ بال�صمت ل يتفوه بكلمة، واأنا اأعجب من حاله. 
اأين  حيّي:  ووجه  خفيت  ب�صوت  قائاًل  ا�صتوقفني  بالن�صراف،  هممت  فلما 

هي؟
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من 	  اأ�صاأله  واأنا  ال�صديد  التحري  له  واأظهرت  �صوؤاله،  بعد  اخلروج  يف  تريثت 
تق�صد؟ 

فقال يل يف تلعثم:
�صاحبتِك التي ح�صرت معِك من قبل	 

�صغرية  ابت�صامة  اأخفي  اأن  ا�صتطعت  فما  بِك،  تعلق  قد  قلبه  اأن  علمت  حينها 
ظهرت على وجهي وقلت له:

ملا ت�صاأل؟ 	 
عندها مل يدِر امل�صكني مبا يجيب، فاأ�صفقت عليه وقد احمر وجهه خجاًل ون�صح 
جبينه عرًقا، فقلت له هي يف البيت ثم قفلت عائدة اإليك، وقد تيقنت من احرتاق 

قلب ال�صاب �صبابة.
ما اإن �صمعت مرمي تلك الكلمات حتى رفرف قلبها وهامت روحها كاأن جناحني 

قد حلقا بها فوق ال�صحاب، لكنها اجتهدت يف كتمان حالها ذاك عن جاريتها.

r
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جارة الوادي

مع اأن احلظ مل ي�صعف زيًدا يف روؤية حبيبته اإل اأن جميء قمر لدكانه اأ�صرم يف 
نف�صه رجاء اللقاء، فاأول الغيث قطرة، وكعادة كل املحبني، فقد هّيج ظهور قمر يف 
قلب زيد الأ�صواق واأذكى يف خافقه باأرقات احلب، وازداد كلفا بالتي مل يرها �صوى 

مرة واحدة. 
ومل يخلف زيد موعده مع �صفة الوادي الكبري بالقرب من برج الذهب، فيمم 
�صطره وقت الغروب منتظًرا كعادته روؤية حبيبته، ومل يطل به هذه املرة النتظار، 
فقد ملح �صيدة وجاريتها تتنزهان على ال�صفة، فغمرته �صعادة ل تو�صف وانق�صعت 
عنه خيبة الأمل التي لزمته طوال الفرتة ال�صابقة، وقرر اأن يتجه نحوها ليتحدث 
ا الفر�صة لئال ت�صيع، فنه�س من مكانه وانطلق باجتاه حبيبته التي  اإليها مقتن�صً
اأخذت مبجامع قلبه، وتخلل حبها جميع اأع�صائه، وجعل يتبعها وهي ناه�صة نحو 
له  ل همة  اإليها  ينظر  وزيد  النهر،  الذهب خلف  برج  اإىل  القنطرة حتى جازتها 

غريها، فالتفتت اإليه وقالت له: 
ما لك مت�صي ورائي؟!	 
قلبي دعاين اإىل ذلك فلما العجب، والقلوب متلكنا ول منلكها وحتركنا ول 	 

حكم لنا عليها.
فاأجابته مرمي وقد ظهر اجلد يف نربتها: 

دع عنك هذا، فال مطمع لك يّف البتة ول اإىل ما ترغبه �صبيل.	 
اإين اأقنع بالنظر.	 

قالت مرمي يف غنج:
ذلك مباح لك.	 
هل يل اأن اأعرف ا�صمك؟	 
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مرمي، مرمي بنت حممد وهذه جاريتي قمر. 	 
ت�صعه  ل  والأر�س  يراقبها  واقف  وزيد  التفات،  دون  ان�صرفت  ثم  ذلك  قالت 
من �صدة فرحه حتى اإذا غاب ظلها جل�س مكانه، واأخرج دنانريها من جيبه وراح 

يقبلها يف �صغف. 
اختفت اآخر خيوط ال�صم�س ودخل الليل، وزيد جال�س مكانه منعزًل عما حوله ل 
ي�صمع غري �صوتها ول يرى غري ابت�صامتها وجمال وجهها، وبقي على حاله يف �ُصكره 

حتى انت�صف الليل فنه�س ليعود اإىل بيته. 
على رجلني  مر  بيته، ويف طريقه  �صطر  ميمًما  زيد  �صار  اإ�صبيلية  اأزقة  وو�صط 
يقبعان يف الظالم ويتناجيان فلم ينتبه لهما، غري اإنهما ملحاه وخ�صيا اأن يراهما 
ف�صكنا من فورهما ولذا بال�صمت اإىل اأن ابتعد، وما اإن حدث حتى التفت برنارد 

مييًنا وي�صاًرا ثم خف�س راأ�صه وقرب فمه من اأذن �صاحبه، وقال ب�صوت خافت:
هل تراه انتبه لنا؟	 

هم�س له خو�صيه: 
ل.... ل اأظن ذلك، واإل لتغريت حركاته وخطواته، ولتوقف وجادلنا، اأو �صاألنا 	 

عن �صر وجودنا هنا، يف هذا الوقت من الليل.
تنهد )برنارد( يف ارتياح وقال: 

اأرحت قلبي...، هل حفظت ما لقنتك من اآيات القراآن؟	 
اأجل، قد فعلت.	 

ا�صتطلع برنارد املكان من حوله، ثم قال 
اإذن ننام ليلتنا هنا، ويف ال�صباح ندخل املدينة لريانا جميع من فيها.	 

ثم افرت�س قطعة قما�س وتاأهب لينام عليها.
متلمل خو�صيه وا�صتنكر راأي �صاحبه قائاًل:

ننام هنا؟! يف هذا املكان؟	 
بجدية ممزوجة بحدة قال )برنارد(: 

اأمرنا 	  فينف�صح  تنزل يف خان عظيم  اأن  تريد  اأم  املكان،  نبيت يف هذا  نعم 
اإىل  واأدعى  لنا  خري  فهو  كثرًيا،  تتحدث  ول  من  والآن  �صرنا......  وينك�صف 

�صالمتنا. 
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جتهم وجه خو�صيه لكنه مل ينب�س بكلمة واحدة، بل ا�صتدار م�صيحا وجهه عن 
�صاحبه، ثم ا�صتلقى على الأر�س وا�صًعا حتت راأ�صه حجًرا �صغرًيا، ليغط بعدها 
يف نوم عميق. وقبيل الفجر ا�صتيقظ برنارد واأيقظ �صاحبه الذي كان يحمل على 
وجهه كل عالمات النقمة والتاأفف من ليلة ق�صاها يف اخلالء بعيًدا عن كل اأ�صباب 

الراحة. 
ثم حترك الثنان �صوب املدينة النائمة، وهما يثريان جلبة و�صجيًجا مفتعلني، 
حتى اإذا و�صال اإىل اجلامع الكبري، تقدم برنارد وخلع نعليه وتبعه يف ذلك �صاحبه، 

ويف زاوية نائية عن املحراب، جل�صا ينتظران ال�صالة.
مال برنارد على �صديقه وقال له ب�صوت غري م�صموع:

انظر اإىل جمال هذا املكان وروعته، ولول املهمة املنوطة بنا، لقمت من فوري 	 
حتى �صرقت ما يف هذا امل�صجد من حتف اأو اأتلفتها اأو اأ�صعلت النار فيها. 

)خو�صيه( يف هلع مكتوم: 
ل تفعل، نريده كما هو، اأم اأنك ن�صيت مهمتنا؟	 
ما ن�صيت ولن اأن�صى، وال�صكر للرب اإنهم مل يربعوا يف احلروب براعتهم يف 	 

ر�س الطوب، فلو فعلوا لأخرجونا من اجلزيرة كلها. 
ثم ا�صتطرد:

تذّكر كيف هي �صفة �صالتهم، واإن ن�صيت فقلد فعلهم ول تزد.	 
وبينما هما يتخافتان اإذا باملوؤذن من اأعلى منارة املن�صور يرفع النداء لل�صالة:

	 اهلل اأكرب اهلل اأكرب...	 
ارتفع الآذان، فالتزم برنارد وخو�صيه ال�صمت، وا�صتيقظ اأهل اإ�صبيلية حل�صور 
ال�صالة، وكان من بينهم القائد اأبو احل�صن �صقاق وعبد الرحمن الإ�صبيلي وغريهم 
من اأهل اإ�صبيلية، وقد كان امل�صجد اجلامع ميوج ب�صفوف طويلة من امل�صلني، وكان 
الأوىل،  ال�صفوف  يف  النا�س  مع  ال�صالة  ح�صور  الرحمن  وعبد  �صقاق  عادة  من 
وكان هذا مما يقربهما للنا�س ويقرب النا�س اإليهما. وملا ق�صيت ال�صالة، وخرج 
املتعجلون من امل�صجد، نظر �صقاق حوله فوجد ذينك الرجلني قد اتخذا من زاوية 
امل�صجد م�صتقًرا لهما، فاأر�صل لهما اأحد جنده فاأح�صرهما بني يديه. نظر �صقاق 

اإليهما ثم �صاألهما:
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من اأنتما؟	 
فاأجاب برنارد ب�صوت يقطر حزًنا:

اأنا يو�صف، وهذا اأخي، و�صاحبي �صعد قد �صاقت بنا ال�صبل بعد وقوع مدينتنا 	 
اإليكم  فانحزنا  حكمهم،  وطاأة  حتت  نعي�س  اأن  ن�صاأ  ومل  الق�صتاليني،  يد  يف 

راجني اأن ترحموا �صعفنا وقلة حيلتنا.
من اأي مدينة قدمتما؟	 

يو�صف:
مر�صانة يا �صيدي.	 

متتم �صقاق با�صم املدينة، ثم قال م�صتفهًما:
مر�صانة؟! قد مر على �صقوط تلك املدينة اأكرث من عام، فاأين كنتما كل هذا 	 

الزمان؟
اأجابه يو�صف بنربات جاهد على �صحنها اأ�صى:

ور�صينا 	  فيها  فمكثنا  �صيدي،  يا  الأمر  بادئ  الديار  فراق  علينا  عّز  قد 
بنا رعية، ونق�صوا عهودهم و�صيقوا  لكنهم مل ير�صوا  بالق�صتاليني حكاًما، 
علينا، وقد علمنا اأن اأر�س اهلل وا�صعة وديار امل�صلمني ل تزال يف هذه اجلزيرة 
اأموالنا يف  قائمة، فخرجنا 	يا �صيدي	 اإىل مدينتكم العامرة وحملنا معنا 

غفلة من جند ق�صتالة، وها نحن بني اأيديكم فا�صنعوا بنا ما �صئتم.
ارتاب عبد الرحمن من اأمر الرجلني لكنه اآثر الرتيث وراقب ما يدور يف �صمت، 

واإذا ب�صقاق يقول:
اأريدكما عند ق�صري قبيل غروب ال�صم�س. 	 

اجتمع  فقد  وبرنارد  خو�صيه  اأما  الرحمن.  عبد  خلفه  ومن  مغادًرا  نه�س  ثم 
حولهما خلق من اأهل اإ�صبيلية رّقوا حلديثهما، فتحركت فيهم م�صاعر الود والأخوة 
ي�صتطيع من معونة  الطريدين ما  للوافدين اجلديدين  يقدم  فراح كل فرد منهم 

مل�صاعدتهما والتخفيف عنهما.

r
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حصار بلنسية

على �صفاف نهر اإيربو، حيث مدينة �صرق�صطة اإىل ال�صمال ال�صرقّي من �صبه 
اتخذه  الذي  اجلعفرية(  )ق�صر  ال�صرور  ق�صر  يف  وحتديًدا  الإيبريية،  اجلزيرة 
لدولتهم  عا�صمة  نف�صها  �صرق�صطة  اتخذوا  مثلما  حلكمهم،  مقًرا  اأراجون  ملوك 

النا�صئة على اأنقا�س بالد الأندل�س.
تلك  جر�س  دقة  كل  يف  لتوؤكد  بقوة  تدق  الكربى  الكاتدرائية  اأجرا�س  كانت 
تعد  مل  �صرق�صطة  واأن  كني�صة،  �صار  قد  امل�صجد  اأن  تقول  التي  الواقعة  احلقيقة 
عا�صمة بني هود اأو اأ�صالفهم من التجيبيني، ومل تعد الثغر الأعلى كما كانت زمن 
الأمويني بل �صارت عا�صمة تلك الدولة القوية النا�صئة التي بلغ من طموحات ملكها 

اأن اأر�صل جنوده يوًما لحتالل القد�س.
دقت الأجرا�س بقوة لي�صل �صدى �صوتها اإىل حيث خمدع خاميي الأول وزوجته 

اجلميلة فيولنتي. 
 مل يكن خاميي بحاجة اإىل اأجرا�س الكني�صة لي�صتيقظ، فقد كان نائًما بعيون 
مفتوحة مل تذق منذ اأّيام طعم الكرى والراحة! مر الوقت ثقياًل على امللك ال�صاب 
حتى اإذا ت�صللت اأ�صعة ال�صم�س الذهبية اإىل اأروقة الق�صر، كان خاميي قد �صبقها 
اإىل حيث بهو ال�صفراء، م�صتدعًيا كل قادته ووزرائه وهو يفكر يف خطواته القادمة، 
فقد كان يرى اإنه من ال�صواب التعجيل باأخذ بلن�صية، خا�صة بعدما اأتته الأخبار 
مبوت ابن هود، فازداد امللك ال�صاب يقينا باأن بلن�صية دنا اأجلها وحان موعدها. 
وقد كان ما ي�صغل )خاميي( قبل كل �صيء هي اأطماع ملك )ق�صتالة(، الذي تتابعت 
الأمور وكاأّن  الدعة، وقد بدت  الراحة ول يعرف  اإىل  حروبه وتو�صعاته، ول يركن 

تناف�ًصا قد حمي وطي�صه بينهما، يف اقتطاع اأرا�صي امل�صلمني وقتلهم!
حرا�س  اأحد  عليه  دخل  اإذ  كذلك  هو  وبينما  قادته  مع  م�صاوراته  خاميي  تابع 

الق�صر وقدم له التحية امللكية، ثم قال:
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ر�صالة من حامية ح�صن اأني�صة يا �صيدي.	 
من  خارًجا  وا�صتدار  انحني  ثم  خمتومة  ر�صالة  و�صلمه  امللك  اجتاه  تقدم  ثم 

القاعة.
ف�س امللك الر�صالة، واجتهت اإليه اأنظار قادته ووزرائه ع�صى اأن ي�صت�صفوا من 

تقا�صيم وجهه م�صمون الر�صالة القادمة من احل�صن املنيع.
ال�صديد، ومع  الر�صالة، فتغريت مالمح وجهه وظهر عليه احلزن  قراأ خاميي 

ذلك فلم يجروؤ اأحد من احل�صور على مبا�صرته بال�صوؤال وال�صتعالم.
اإىل قادته، والدموع تكاد  اأن يرفع خاميي راأ�صه ناظًرا  مرت ب�صع دقائق قبل 

تنفجر من عينيه وهو يقول:
مات خايل، مات قائد ح�صن اأني�صة.	 

ا عينيه للحظات حماوًل اأن ي�صرتد الدمع عن غربه  ثم م�صح على وجهه مغم�صً
قبل اأن يقول:

مات دون برناردو قائد حامية اأني�صة.	 
اأجلم اخلرب القادة فلم ينطقوا بكلمة غري )بجنت( الذي �صارع بالقول:

لريحم الرب خالك يا مولي، ولتدق الأجرا�س حزًنا عليه.	 
زفر خاميي زفرة حارة وقال:

ابنك 	  بعينك  ت�صاهد  اأن  اأمتنى  كنت  فقد  العزيز،  خايل  يا  الرب  رحمك 
البار خاميي وهو يفتتح بلن�صية، ولكن اإرادة الرب �صبقت، ولئن مل ت�صهدها 

ف�صي�صهدها ابنك.
ولأن )بال�صكو دي األجون( كان يرى اأن احتالل ح�صن )اأني�صة( �صيكون عائًقا  
يف  امللك  خال  وفاة  خرب  ينتهز  اأن  اأراد  فقد  )بلن�صية(،  احتاللهم  �صبيل  يف  لهم 
حتى  احل�صن،  من  القوات  �صحب  بوجوب  امللك  اإقناع  حماوًل  مل�صعاه،  الو�صول 
جتتمع كلمتهم... لكن خاب م�صعاه عندما قرر امللك ويف نف�س اجلل�صة عك�س ذلك، 

فقال:
اأخلي احل�صن 	  ولن  بلن�صية،  العزيز عما قررته جتاه  يثنيني موت خايل  لن 

الذي بذلت جهًدا ووقًتا وماًل من اأجل حيازته، كما اأين لن اأجل�س هنا باكًيا 
اأنا  واأظل  مملكته  فتت�صع  وحروبه  زحفه  ق�صتالة  ملك  يتابع  بينما  كالن�صاء 

حبي�س هذه الرقعة من الأر�س.
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 ثم ا�صتطرد قائاًل:
اأما ح�صن اأني�صة ف�صاأويل عليه ابن خايل خلًفا لأبيه.	 

بال�صكو دي األجون :
�صيدي، األن ننتظر و�صول املتطوعة من فرن�صا واإجنلرتا وجرمانيا وباقي بالد 	 

امل�صيح؟
احلكمة اليوم 	يا بال�صكو 	 يف التعجيل بالأمر، بل اإن جناحنا مرهون مبدى 	 

�صرعة العمل! 
انت�صب )خاميي( واقًفا ثم تابع: 

لقد مات حممد بن هود فباتت بلن�صية وحيدة يف امليدان، ولن يهتم لها اأحد 	 
اأو مينعها منا اأحد.

ثم مد خاميي يده اإىل مقب�س �صيفه وجرده قائاًل:
اأن ي�صري كاتدرائية 	  اأجل خايل يف م�صجد بلن�صية الكبري، بعد  �صاأ�صلي من 

بلن�صية الكربى، فاأُ�صعد بذلك روح خايل وتطيب نف�صه وير�صى عنا الرب.
)بال�صكو دي األجون(: 

�صيدي، ماذا عن اإ�صبيلية ومر�صية وابن الأحمر يف غرب الأندل�س؟	 
تنحنح بجنت وا�صتاأذن امللك اأن يتوىل الرد على هذا ال�صوؤال، وذلك لكونه كان 

يوًما من امل�صلمني، ويفهم طبيعة ما يدور بينهم، فلما اأذن له قال:
اأما اإ�صبيلية فلن تنت�صر لبلن�صية وذلك للعداوة بني املوحدين �صادتها اليوم 	 

اأبي جميل زيان )اأمري( بلن�صية، وجميعكم يعلم �صنيع زيان بي 	واأنا  وبني 
العون  اإ�صبيلية  اأمريها، لذلك لن ميد وايل  املوؤمن	 يوم كنت  من بني عبد 

لبلن�صية اأبًدا.
�صكت بعدها قلياًل ليقراأ يف اأعينهم اأثر كالمه، ثم تابع يف ثقة:

اأما مر�صية فهي من اأمالك ابن هود وقد اختل توازنها وفقدت قوتها منذ موت 	 
حممد بن هود، ولن يقدم ابنه على معاداتنا واأمره خبط ع�صواء وملك اأبيه 
تع�صف به ريح الفرقة والطمع. واأما ابن الأحمر فهو اأعقل من اأن يزج بنف�صه 

الآن يف �صراع مع ملك اأراجون الآن فتجتمع له عدواتنا وعداوة العقرب.
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نظر خاميي اإىل بجنت يف اإعجاب �صديد بينما انربى بال�صكو دي األجون يقول:
يا �صيدي، عدد جندنا اجلاهز للنفري �صئيل ل يتجاوز ب�صع مئات بينما متوج 	 

بلن�صية باملتاأهبني للدفاع عنها!
خاميي:

ون�صال 	  رماحهم  اأ�صنة  على  املوت  يحملون  املئات   هوؤلء  لكن  ذلك،  اأعلم 
اأعداد  لكن  بالآلف  حًقا  فهم  بلن�صية  عن  املدافعون  اأولئك  اأما  �صيوفهم، 
من رمم، فالنفو�س بال همم، والقلوب بال عزم، فهم يحاربون باخلوف ل 
بالكيف، فقد لنت معي�صتهم و�صعفت قلوبهم، وقل ن�صريهم، وبعدت عليهم 
اآمالهم يف  اأني�صة، فماتت  كله هزميتهم عند ح�صن  وزاد من ذلك  ال�صقة، 
الن�صر وترقبوا الهزمية قبل وقوعها، فقد هزمهم الرعب وحب الدنيا. فمثل 

هوؤلء هزميتنا لهم حمققة وغلبتنا عليهم موؤكدة.
�صريبة  فر�س  الأول(  )خاميي  قرر  فقد  ب�صدة،  تنق�صه  كانت  الأموال  ولأّن 
اأ�صماها �صريبة املرافيدي وكانت هذه ال�صريبة بالأ�صا�س جُتمع كل �صبعة اأعوام، 
لكن )خاميي( قرر جمعها فوًرا، ليمول بها حملته على )بلن�صية(، وليح�صد بتلك 

الأموال املرتزقة من هنا وهناك.

 r
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انتفخ ملك اأراجون كربياء وهو ينظر يف زهو اإىل ح�صود جي�صه وال�صلبان تزين 
دون  اإليهم  ونظر  وال�صعب،  اجلند  من  احل�صود  اأمام  فوقف  وخيولهم،  �صدورهم 
به ورفع �صوته عالًيا يف فخر  واأم�صك  الأعظم  ال�صليب  يتكلم، ثم تقدم جهة  اأن 

واإ�صرار:
اإين 	  والوزراء،  والقادة  الرهبان  ذلك  على  ولي�صهد  الآن،  اأيديكم  بني  اأق�صم 

�صوف اأ�صري اإىل فتح بلن�صية، ولن اأعود للمرور بطرويل اأو عبور نهر طرطو�صة 
م�صجدها  يف  اأ�صلي  اأن  وقبل  يدي،  يف  بلن�صية  ت�صقط  اأن  قبل  اإيربو(  )نهر 
اأن  بعد  اإل  اإىل هنا  اأعود  لن  نعم  كني�صة،  اإىل  اأحوله  اأن  بعد  ال�صكر،  �صالة 
من  وطهروها  �صرق�صطة  اأجدادي  امتلك  وكما  كنائ�س،  م�صاجدهم  اأحول 
امل�صلمني ف�صاأقتفي اأثرهم واأكمل م�صريتهم، وكما �صلى العقرب يف قرطبة، 
�صاأ�صلي اأنا يف بلن�صية، وعزًما مني على ذلك �صاأ�صطحب معي زوجتي امللكة 
حتت  املنية  اأو  قدمي  حتت  بلن�صية  فاإما  فيولنتي،  الأمرية  وابنتي  فيولنتي 

اأ�صوارها.
قواته  يف  خاميي  خرج  م،   1238 �صنة  مار�س  يف  وحتديًدا  الربيع،  ف�صل  ويف 
متجًها اإىل اجلنوب �صوب بلن�صية، بعد اأن اأعد العدة للق�صاء على املدينة الأندل�صية 
التليدة، م�صطحًبا معه روح التع�صب الديني، وعدًدا كبري من ال�صلبان املر�صومة 

على ال�صدور والرايات.
وملزيد من ال�صرية، فقد قطع )خاميي( امل�صافة بني )�صرق�صطة( و)بلن�صية( 
يف زمن كبري، اإذ اأ�صر اأن ي�صري بقواته عرب طرق غري ممهدة وغري معروفة لعدوه، 

حتى يت�صنى له مفاجاأة امل�صلمني، واأخذهم على حني غرة.
ولكن ملّا اقرتب جي�صه من بالد امل�صلمني افت�صح اأمره ورمقته العيون، فتخلى 
اأن ت�صت�صلم له وتعلن  اإل  عن ت�صرته وقرر ال�صطو على كل قرية ت�صادف م�صريته 
طاعته، وكان لبجنت اليد الطوىل يف ذلك، اإذ جنح يف حماولته لقناع ولة القرى 
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باأهلها  حل  وما  ال�صرقية  اجلزائر  باأحداث  اإياهم  مذكًرا  وال�صت�صالم،  بالت�صليم 
من قتل وا�صتعباد جّراء عدم طاعتهم مللك اأراجون..... وملا كانت القلوب �صعيفة 
له  ا�صت�صلمت  كما  اأراجون،  مللك  طاعتها  عديدة  قرى  اأعلنت  فقد  واهية  والهمم 
حاميات كثرية يف احل�صون ويف مقدمتها املنارة، ونولي�س، وبطرنة، وبوليا، واأو�صو، 

وغريها.

r
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 عند أسوار بلنسية

وقف خاميي مبهوًرا من روعة بلن�صية وهو ي�صاهد حدائقها الوارفة وق�صورها 
اأنحاء  باقي  عن  تختلف  بلن�صية  كانت  وقد  القوية.  املتينة  واأ�صوارها  الباذخة 
الأندل�س، فهي ذات ميادين ف�صيحة و�صوارع مديدة، تطل على بحر الروم، ويكرث 
فيها زراعة القطن والأرز والفواكه والزيتون واخلروع، وتن�صر فيها م�صانع الورق 
وال�صوف، ويزين قلبها ميدان الر�صافة الذي فيه ق�صر الإمارة املحاط باأ�صجار 
النخيل من كل جهة، كما ي�صقها �صماًل نهر توريا، وتكرث فيها احلمامات العربية 

الأنيقة.
وثراء  اأبنيتها  وجمال  املدينة  وحت�صينات  واأبراج  اأ�صوار  يتاأمل  خاميي  وقف 
اأهلها، كمن ي�صاهد قطعة من اجلنة، ثم بادر بن�صب مع�صكره قبالة باب املدينة 
اإليهم،  اأن يالحظ امل�صلمون قلة عددهم فيخرجوا  الرئي�س، يف حني خ�صي قادته 
اأراجون عند و�صولها بلن�صية تتجاوز ب�صع مئات من فر�صان  فلم تكن قوات ملك 

الداوية والإ�صبتارية وقلعة رباح والفر�صان امللكيني، وب�صع اآلف من الرّجالة.
ويف احلال ن�صب املع�صكر ويف و�صطه اخليمة امللكية يعلوها ال�صليب الأعظم. 
املدينة  يعاين  وراح  وبع�س اجلند  األجون  دي  بال�صكو  ا�صطحب  فقد  اأما خاميي 
باحًثا عن موا�صع �صعفها، وبعد فرتة من الدوران حول الأ�صوار عاد اإىل مع�صكره 
ونزل عن منت جواده، ووقف يف اجتاه باب املدينة الرئي�س ثم نظر اإىل بال�صكو دي 

األجون وقال:
الأ�صوار قوية ي�صعب ثلمها والبلن�صيون من فوقها يرتقبون، وهم يف ا�صتعداد 	 

للدفاع عنها ولن يعجزهم قتل اأي جندي يتقدم من الأ�صوار.
فكر )بال�صكو دي األجون( للحظات ثم اأجاب: 

اأجل يا �صيدي، لذا يجب علينا اتخاذ احليطة واحلذر والتعويل على احل�صار 	 
الطويل اإىل اأن تتكامل �صفوفنا وياأتينا املدد.
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ويف تلك الأثناء، تقدم بجنت مت�صًحا ب�صيفه �صوبهم وقال:
لو ي�صمح يل �صيدي امللك يف اإبداء راأيي؟	 

نظر خاميي لبجنت وقال:
هات ما عندك.	 

اأ�صار بجنت بيده نحو الأ�صوار وقال:
الناحية من املدينة فلن يكون احل�صار ذا جدوى 	  ما دام مع�صكرنا يف هذه 

من  كافًيا  عدًدا  هنا  تركنا  اإن  اأما  عنها.  الإمدادات  قطع  يف  يفلح  لن  لأنه 
ميناء  وبني  بينها  وجعلناه  املدينة  �صرق  اإىل  الرئي�س  املع�صكر  ونقلنا  اجلند 
خليج جراو ف�صنمنع �صاعتها عن املدينة الإمدادات التي قد تاأتيها من البحر 

عالوة على ما قد ياأتيها من الرب، فيكتمل بذلك احل�صار.
اقتنع خاميي براأي بجنت واأعجب بح�صافته، ونظر اإليه قائاًل:

نعم الراأي يا بجنت.	 
rثم ما لبث اأن اأعطى الأوامر جلنده بنقل املع�صكر.

تطايرت اأنباء احلملة وت�صربت اأخبار احلرب اإىل كل اأرجاء اأوروبا كما و�صلت 
دعوة البابا للجميع، فلم متر اأيام على احل�صار حتى وافت خاميي الإمدادات من 
كل حدب و�صوب، خا�صة واأن الأوربيني كانوا يتوقون لالنتقام من امل�صلمني بعد اأن 
اأوروبا وازدادوا  ال�صرق. وتقاطرت جموع املرتزقة من كل  فقدوا بيت املقد�س يف 
ومعادنها  ذهبها  ووفرة  ن�صائها  وح�صن  وثرواتها  بلن�صية  عن  �صمعوا  بعدما  عدًدا 
وقطلونية  اأراجون  واأحبار  اأ�صراف  من  الكثرُي  اجلي�س  اإىل  ان�صم  كما  وحريرها. 
الفرن�صيني  املتطوعني  وح�صود  برب�صلونة،  امللكي  احلر�س  ومن ح�صود  واأجنادهم، 
بقيادة مطران اأربونة، وكانوا جماعة كبرية من الفر�صان، ونحو األف من امل�صاة. 

وقد جاءت معظم هذه القوات بطريق البحر، وان�صمت كلها اإىل اجلي�س الغازي.

r
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البدر  اإىل  حجرتها  نافذة  من  تتطلع  وهي  �صدرها  اأعماق  من  مرمي  تنهدت 
القمر  عليها  ويعك�س  جانب.  ُكل  من  النجوم  به  حُتيط  اإ�صبيلية  �صماء  يف  املكتمل 
�صياًء ونوًرا ليزيدها جماًل فوق جمالها، يبعث يف النف�س راحة وطماأنينة و�صِكينة. 
كانت مرمي منعزلة عما حولها �صاردة الب�صر حتى اإنها انتف�صت عندما �صعرت بيد 

تو�صع على كتفها والتفت اإىل �صاحبة اليد هاتفة:
اأفزعتني يا قمر.	 

ابت�صمت قمر يف حنان وقالت:
مل اأكن اأدري اإنِك �صاردة، ثم كيف تنظرين للقمر وتفزعني من قمر!! 	 

ثم قهقهت بينما تنهدت مرمي واأغم�صت عينيها وقالت:
مل اأكن �صاردة.	 

رمقتها قمر بعني مبت�صمة ماكرة وثبتت نظراتها يف عينيها وقالت:
مل تكوين �صاردة!	 

اأدارت مرمي وجهها الذي احمر خجاًل وقالت:
بل كنت �صاردة، هل ا�صرتحت الآن؟	 

�صحكت قمر وقالت:
اأنا ل�صت متعبة لأ�صرتيح، فلماذا ل تبوحي اأنت لت�صرتيحي؟	 

حتدثت مرمي وهي تبعد خ�صلة من �صعرها خلف اأذنها: 
كنت اأفكر يف اخلروج اإىل الوادي الكبري فقد ا�صتقت للنزهة على �صفته.	 

متتمت قمر: 
الوادي الكبري! الآن فهمت.	 
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اأ�صاحت مرمي بوجهها الذي ت�صاعفت حمرة خجله، وقالت:
فهمت ماذا؟	 

ردت قمر مقهقهة:
فهمت كم حتبني الوادي الكبري يا جارته.	 

ا�صتد حياء مرمي وهي تقول:
اأحبه، واأنت تعلمني ذلك منذ زمن، فما اجلديد؟	 

ات�صعت ابت�صامة قمر وقالت:
ل جديد.	 

 ثم ت�صنعت الن�صراف، وعلى باب احلجرة قالت:
لقد راأيته اليوم.	 

وفتحت الباب لتن�صرف فاإذا مبرمي تقول لها بلهفة:
اأين؟	 

اخلجل  بحمرة  املك�ّصو  وجهها  اأخفت  التي  مرمي  اإىل  ونظرت  قمر  ا�صتدارت 
وقالت:

راأيته عند الوادي الكبري، فقد اأ�صبح كثري اجللو�س هناك.	 
هل حتدثِت اإليه؟	 
األ ت�صاألني من ذا الذي راأيته اأوًل؟	 
 ملاذا يا )قمر( واأنِت تفهمني قويل، ملاذا ت�صرين على اإخجايل؟	 

اقرتبت قمر من مرمي وجل�صت بجوارها وهي تقول: 
لي�س مق�صدي اإخجالك، اإمنا اأريد اأن تف�صي اإيل لريتاح قلبك، فاأنا 	 واهلل 	 

له،  �صر  كامُت  حبيبتي  يا  عا�صق  ولكل  اخليانة،  ماأمونة  الأمانة  �صحيحة   	
ين�صحه ويدله.

ارمتت مرمي على �صريرها وتقلبت عليه، ثم قالت:
اأجل يا قمر، اأ�صاأل عنه، عن �صاحب دكان الزيت	 
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جثت قمر على ركبتها عند حافة ال�صرير وهي تقول:
عجيب اأمرك يا مرمي، فمن راأى �صاأنك معه اأول مرة لن ي�صدق �صوؤالك عنه 	 

الآن.
تنهدت مرمي بعمق ثم قالت:

ول حتى اأنا اأ�صدق نف�صي، كما ل اأ�صدق اأين...	 
اأم�صكت مرمي عن الكالم بينما �صجعتها قمر يف حما�س:

اأكملي!	 
ر�صقتها مرمي بنمرقة وهي تقول:

ما من �صيء لأكمله.	 
اإذن اأكمل اأنا، اأنت ل ت�صدقني اأنِك اأحببته	 
يالِك من �صيطانة.	 

�صحكت قمر وقالت:
الآن تيقنت مما يختلج يف نف�صك.	 

r



112

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)10(

اأ�صاب اأهل بلن�صية الرعب والفزع، وعم املدينة الوجوم واأطبق عليها احلزن من 
كل ناحية. وبداأ الياأ�س يت�صلل اإىل قلوب النا�س ويغ�صى نفو�صهم، فاأن�صاهم فرحتهم 
بقدوم �صهر رم�صان، وو�صل �صدى ذلك اإىل ر�صافة )بلن�صية( وق�صر الأمري فيها، 

وبزيه الع�صكري و�صيفه املتمنطق به، نظر الأمري اإىل وزيره )ابن الأّبار( وقال: 
ل يجب اأن نرتك الياأ�س ياأكل قلوب العامة، فهم وقود هذه احلرب.	 

رد )ابن الأّبار( موؤيًدا: 
اإن نكبة اأني�صة قد فعلت فعلتها يف النا�س، ولبد من م�صالك لإحياء الأمل يف 	 

قلوبهم وبعث التفاوؤل بالن�صر يف نفو�صهم.
واإل كنا ا�صت�صلمنا 	  يا ابن الآبار ل يعني خ�صارة احلرب،  اإن خ�صارة معركة 

منذ زمن.
ماذا لو خرج �صيدي الأمري بجي�صه وطاف بجنده املدينة، حينها �صيتبدل حال 	 

النا�س وُتذكى فيهم جذوة الأمل التي تكاد تخبو.
�صاحات  على  املطل  الق�صر  �صرفة  من  وتطلعا  الوزير،  وخلفه  الأمري  حترك 

املدينة، ثم قال اأبو جميل: 
ل باأ�س يف ذلك، ولنجعل مرور اجلند يف �صوارع املدينة منتظًما، فلّعل ذلك 	 

يبعث يف نفو�س العامة حب الن�صمام للجي�س والدفاع عن املدينة.
اأمر اآخر يا �صيدي.	 
ما هو؟	 
طلب النجدات.	 

تنهد اأبو جميل متح�صًرا وقال:
عادية 	  رد  وحدها  ت�صتطيع  لن  فاملدينة  الآبار،  ابن  يا  عنه  لنا  مندوحة  ل 

اأراجون وقطلونية وما �صاحبهما من جنود الإفرجنة والإجنليز واجلرمان.
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فما 	  بهوؤلء  علينا  ا�صتعان  قد  الأول  خاميي  كان  واإن  �صيدي،  يا  الراأي  نعم 
مينعنا نحن من ال�صتعانة عليه باأبناء جلدتنا وقد وحد بيننا الدين احلنيف، 

وجندتهم لنا واإغاثتنا حق لنا عليهم كفله لنا الإ�صالم. 
اأم�صك اأبو جميل بلحيته وقال وهو ينظر اإىل وزيره مت�صكًكا:

اأتراهم يفعلون، اأتراهم يهّبون اإىل جندتنا كما فعل اأ�صالفهم من قبل يو�صف 	 
واملن�صور؟

اأجابه الوزير يف حما�صة بالغة:
بل يجب عليهم اأن يفعلوا، فهزميتنا هنا هزمية لهم هناك لو كانوا يفقهون، 	 

لن تتوقف هذه احلرب مادام قلب بالإ�صالم ينب�س ول�صان بالتوحيد يلهج، 
�صيدي  يا  الأندل�س  فما  �صاملونا،  ما  �صاملناهم  ولو  تركونا،  ما  تركناهم  ولو 
الأق�صى فالأو�صط  باملغرب  �صوى مرحلة �صوف تعقبها مراحل، و�صُيتبعونها 
فالأدنى، وواهلل لو بلغوا ذلك لقرعوا ب�صيوفهم اأبواب القاهرة، ومن ورائها 
مبجريط  واأتبعوها  طليطلة  اأخذوا  لقد  اأمًرا...،  اهلل  ي�صاء  اأن  اإل  القد�س 
وبلد الوليد ثم �صرق�صطة وقلمرية والأ�صبونة، وما َكّل عزمهم حتى اأ�صقطوا 

قرطبة، وهاهم يحا�صروننا يف بلن�صية، ولن جتد ل�صنة اهلل تبديال.
زفر الأمري بقوة ثم هز راأ�صه قائاًل:

ليتهم يقتدون باأ�صالفهم املرابطني واملوحدين، ليتهم يفعلون...	 
فقال ابن الآبار موا�صًيا:

رمبا تكون فر�صة �صانحة لهم ليفعلوا.	 
اأرجو ذلك واأمتناه... 	 

ثم �صاد ال�صمت للحظات قبل اأن يردف اأبو جميل:
اأنت 	 يا ابن الآبار	  خري من يقوم بهذه ال�صفارة اإىل اأمري احلف�صيني اأبي 	 

زكريا يحيى بن حف�س.
انت�صب ابن الآبار قائاًل بال تردد:

اأنا لها، اإن كان الأمري يرى يف خروجي خرًيا لالإ�صالم وامل�صلمني.	 
فقال اأبو جميل معلاًل:
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اأما اأنا فال غنى يل عنك يا ابن الآبار، غري اأين �صمعت اأن �صاحب تون�س يحب 	 
التفاخر و�صيفرح كثرًيا بذهابك اإليه.

واإين فاعل اإن �صاء اهلل.	 
رفع اأبو جميل يديه داعًيا: اللهم هيئ لنا وللم�صلمني اأمًرا ر�صًدا.

 ثم نظر اإىل كاتبه اأبو املطرف بن عمرية وقال:
اكتب يا ابن عمرية ر�صالة يحملها الوزير حممد بن خلف بن قا�صم يتوجه 	 

بها اإىل بني هود يف مر�صية، واأخرى اإىل ابن اجلد يف اإ�صبيلية، وثالثة اإىل ابن 
الأحمر يف غرناطة، وليكن فحوى الر�صالة بليًغا ي�صف احلال كما هو، ويدعو 
لن�صرتنا واإغاثة املدينة قبل فوات الأوان، ويذّكر باأن بلن�صية لن تكون نهاية 

املطاف جليو�س ال�صليبيني.
خلع اأبو جميل خامته واأعطاه لبن عمرية ليختم به الكتب، ومتتم: 

r�صرنى اأيهم اأقرب لنا وًدا، واأعظم للم�صلمني نفًعا	 
اأحد  ال�صماء �صاحية وال�صم�س �صاحية واحلر يلفح الوجوه عندما وقف  كانت 
بينما  والفاكهة.  اخل�صروات  من  �صتى  باأنواع  املليء  دكانه  ظل  يف  ال�صوق  جّتار 
العرق من كل ج�صده، وهو مي�صك مبروحة يف يده حماوًل تخفيف وطاأة  يت�صبب 
ال�صيدات  اإحدى  منه  اقرتبت  الكثرية،  ب�صائعة  اإىل  ينظر  وهو  وجهه،  عن  احلر 

وراحت تقلب النظر يف ب�صائعه، ثم اأ�صارت بيديها قائلة: بكم تبيع الرّمان؟
الرطل بثالثة دراهم	 

نظرت املراأة اإىل التاجر م�صتنكرة وقالت:
ثالثة دراهم يف هذا؟	 

فربر التاجر:
اإنه رمان غرناطة يا �صيدتي.	 
واإن كان رمان اجلنة، ل ي�صتحق هذا الثمن.	 
اإن اأردِت، فهذا رمان )بلن�صية( اأبيعه لك بدرهمني.	 

فردت املراأة معنفة:
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األ تتقي اهلل يا رجل، منذ اأيام كنا ن�صرتي هذا بدرهم واليوم تقول بثالثة.	 
ابت�صم الرجل وقال حماوًل امت�صا�س غ�صب ال�صيدة:

قد تبدل احلال، ول اأحد يدري اأ�صت�صلنا ب�صائع من غرناطة قريًبا اأم ل؟	 
يا لك من تاجر ج�صع، واهلل ل اأ�صرتي منك اأبًدا. 	 

ثم حتركت املراأة وتابعت التجول، حتى اختفت يف زحمة ال�صوق، واقرتب تاجر 
اآخر من الأول ولمه قائاًل:

ملاذا مل تبع لها بثمن اأزهد؟	 
اإن مل ن�صتغل هذه الفر�صة ونرتبح 	  األ ترى ما نحن فيه من ح�صار، فواهلل 

منها فلن نفعل بعدها اأبًدا.
اأمل تعلم يا رجل باأمر ال�صفارات وطلب النجدات؟ واهلل لتك�صدن جتارتك اإن 	 

جاءت جندات من تون�س، فقد �صمعت اأن �صاحب اإفريقية هذا �صري�صل لنا 
مئات ال�صفن املحملة بالب�صائع، فال ت�صتط يف الثمن. 

هز الرجل راأ�صه عن غري اقتناع، وقال: 
rح�صًنا رمبا اأفعل.	 

اأ�صباب  عن  عندهم  تبحث  املجاورة  امل�صلمني  ممالك  جتوب  الر�صل  انطلقت 
احلياة وحترك فيهم اأخوة الإ�صالم، ويف ذات الوقت خرج الأمري زّيان بفر�صانه 
فكان مير على  القتال.  املجابهة وحب  روح  اأهلها  يغذي يف  بلن�صية  �صوارع  يجوب 
على  بنف�صه  ويطمئن  املدينة،  يف  وكبرية  �صغرية  كل  ويراقب  والأبراج  الأ�صوار 
الأقوات وعدل تق�صيمها بني الرعية. كما �صدد الأمري على قنا�صته مبراقبة العدو 
روح  بذلك  ف�صرت  واأ�صوارها.  املدينة  من  القرتاب  منهم  يحاول  من  كل  وقن�س 
جديدة بني اأهل بلن�صية وحملوا ال�صيوف وال�صهام وارتفعت روح املقاومة لديهم على 
بلن�صية،  و�صرى يف  التفاوؤل  وعّم  فيهم روح اجلهاد من جديد،  وانبعثت  الت�صليم، 
باقي  يف  امل�صلمني  اإخوانهم  من  �صتاأتيهم  اأنها  واأيقنوا  النجدات  يف  كثرًيا  وتاأملوا 

اجلزيرة وعدوة املغرب.
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لكن  الأ�صوار حماوًل هدمها،  وبداأ يف �صرب  املجانيق  ن�صب  فقد  اأما خاميي 
اأ�صوار بلن�صية كانت اأقوى من �صربات اآلته ف�صمدت ومل تخر. ورغم قلة عدد جند 
خاميي يف بادئ الأمر، فلم يح�صن اأبو جميل ا�صتغالل ذلك ومل يخرج للقائه، بل 
حت�صن يف اأ�صواره يف انتظار النجدات، ما اأعطى خاميي فر�صة ل�صتجالب مزيد 

من املرتزقة من كل نواحي اأوروبا!

r
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وخفقات  البحر  يتاأمل  الأّبار(  )ابن  وقف  اجلنوبي،  )بلن�صية(  �صاطئ  اأمام 
اأمواجه، وال�صم�س التي قريًبا �صتعانقه وتغيب يف اأعماقه اخلالدة، ذكريات جميلة 
مرت بذهن الوزير ال�صاعر، وكلمات كثرية تخاجله، واآمال كبرية تنتظره، فكانت 
كل خطوة يخطوها اإبان �صعوده لل�صفينة التي �صتحمله اإىل تون�س، يرافقها حديث 
معزوفة  اأجمل  املتالطمة  البحر  اأمواج  تعزف  بينما  وذكرياتها،  النف�س  مع  كبري 

عرفها ال�صعراء.
 وعلى جانب ال�صفينة، جل�س ابن الآبار م�صتدبًرا البحر م�صتقباًل بلن�صية وهو 
يودعها بنظرات حزينة وي�صتودعها بدعوات كثرية. فقد كان )ابن الأّبار( يرتعد 

رعًبا من جمرد التفكري بامل�صري املحتوم، لو مل ي�صتجب احلف�صي لزيارته.
عن  ال�صفينة  تبعد  متر  �صاعة  وكل  البحر،  عباب  متخر  ال�صفينة  اأبحرت 
)بلن�صية(، وتتعمق يف املجهول اأكرث فاأكرث، وعني )ابن الأّبار( تراقب ال�صاطئ ول 
تلتفت عنه، مر الوقت فرحل �صوء النهار، وحلَّ الليل بظالمه فاختفى ال�صاطئ ومل 
يعد )ابن الأّبار( يرى �صوى ال�صفينة وبع�س اأمواج تتالطم معها تعاركها وترتطم 
اأخرى  لتتلوها  جوانبها،  على  املنتحرة  الأمواج  بتلك  تعباأ  ل  ال�صفينة  بينما  بها، 

حانية تعانقها.
الأندل�س  اأبياًتا  يف حب  اأ�صواقه، وراح يكتب  اأوراقه، وبث فيها  الوزير  اأخرج   
الكتابة  يف  واأفا�س  كتب  وين�صجها،  يخيطها  اأعماقه  داخل  ومن  بقلمه،  ي�صدوها 
وكاأنه اأراد اأن يعرب )لبلن�صية( عن حبه الأبدي لها، ومع مرور الوقت مل يجد )ابن 
الأّبار( �صبياًل  من كرثة التفكري، فا�صت�صلم للنعا�س ونام واأوراقه بني يديه، مرت 

الأيام ترتي منذ خروج ال�صفينة، وبعد اأربعة اأيام اإذا مبن يهتف:
�صواطئ اإفريقية على مرمى الب�صر.	 

اأجال ابن الآبار الب�صر ودقق النظر فاإذا ب�صواطئ تون�س تظهر من بعيد، فحمد 
ال�صاعر ربه ودعاه اأن يجعل التوفيق حليفه.
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ر�صت ال�صفينة و�صط فرحة غامرة من ربانها ورجاله بعد اأن جنحوا يف الو�صول 
الوقوع يف يد الأعداء. ودّل ذلك على حذقهم يف املالحة، فقد  الأمان دون  ملرفاأ 
بعدما  مراقبته  وحت�صن  البحر  على  ت�صيطر  والأرجوانية  الق�صتالية  ال�صفن  كانت 
الذي  البحر  بعد قرون من �صيطرتها على هذا  الإ�صالمية  البحرية  �صاعت هيبة 
�صماه امل�صلمون بحر ال�صام. فف�صاًل عن تراجع البحرية املوحدية كثرًيا، مل تكن 
بحرية  عن  ناهيك  اأراجون  بحرية  ملجابهة  كافية  بحرية  قوة  احلف�صية  للدولة 

ق�صتالة.
حتى  ر�صت  اإن  ما  التي  �صفينته  جناة  بعد  مهمته  بنجاح  الآبار  ابن  وا�صتب�صر 
غادرها متجًها �صوب ق�صر املدينة وخلفه الهدايا املر�صلة من بلن�صية وبيعة الأمري 

rاأبي جميل زيان لالأمري احلف�صي.
كان الأمري اأبو زكريا يحيى بن حف�س يف جمل�صه عندما دخل عليه اأحد حرا�صه 
يخربه بو�صول وفد من بلن�صية يتقدمهم الوزير ال�صاعر ابن الآبار الق�صاعي اإىل 

�صواطئ تون�س، واأن الوفد يف طريقه اإىل الق�صر.
نظر اأبو زكريا يحيى اإىل اأخيه عبداهلل وهو ي�صري اإليه بيده ويتمتم قائاًل: 

اإنها لفر�صة عظيمة اأن نبالغ يف الحتفال بالرجل فنظهر قوة دولتنا ونعزز 	 
مكانتها بني جريانها.

يف فخر واعتزاز، قال عبداهلل: 
لول مكانة دولتك يا اأخي ما اختارها ابن الآبار وجهة له، ومع ذلك �صنقيم 	 

للوزير حفل ا�صتقبال مهيب يليق مبكانة تون�س، حفل يذيع �صيته ويطري ذكره 
حتى ي�صل اإىل القاهرة �صرًقا وتلم�صان ومراك�س غرًبا.

اعتدل اأبو زكريا يف جل�صته وهو يقول: 
نعم هذا ما اأفكر به، فدولتنا حديثه الن�صاأة رغم قوتها، وحفل ا�صتقبال كهذا 	 

�صيو�صح ويبني للطامعني كيف واإىل اأين و�صلت �صهرتنا وقوتنا، حتى وافتنا 
ال�صفارات من عدوة الأندل�س، وكانت من قبل تذهب اإىل مراك�س، فاأين نحن 

اليوم واأين مراك�س املوحدين؟
اأّمن عبداهلل على كالم الأمري وقال: 
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هذا ما ق�صدت يا اأخي.	 
وبت�صفيق من يديه، دخل عليه كبري احلر�س، فاأمر الأمري يحيى با�صطفاف 

احلر�س واإقامة حفل ا�صتقبال مهيب للوزير الق�صاعي.
اإذا  و�صل الوزير ابن الآبار ووفده اإىل  مر الوقت وانتهت ال�صتعدادات، حتى 
اأ�صواًرا  اجتازوا  اأن  بعد  اأبي زكريا بن حف�س  الأمري يحيى  الق�صر، ودخلوا على 
فبادروه  حال،  اأح�صن  على  ا�صتقبالهم  يف  فوجدوه  الأحرا�س،  من  مر�صو�صة 
الوزير  ا�صطفى  ثم  الرتحاب،  وح�صن  الب�صا�صة  لهم  واأظهر  فردها  بالتحية، 

الق�صاعي باجللو�س اإىل جواره. 
قال )ابن الأّبار( يف تاأثر وا�صح:

عندما �صرت يف �صوارع تون�س مل اأ�صعر بالغربة عن الديار، فكاأمنا انتقلت بني 	 
مدينتني يف الأندل�س، فالبيوت هي هي، والأزقة هي هي والعادات هي هي كاأن 

ال�صانع واحد! 
 نظر الأمري اإىل ابن الآبار وقال مغتبًطا: 

دين واحد ول�صان واحد ولول البحر لكنا دولة واحدة.	 
قدمًيا  يا �صيدي مل مينع البحر اأن تكون الأندل�س وهي يف اأق�صى الغرب اأن 	 

�صيدي ل  يا  فالبحر  ال�صرق،  اأق�صى  تابعة وجزًءا من دم�صق وهي يف  تكون 
مينع الوحدة وقد اأرادتها القلوب و�صعت اإليها النفو�س.

ثم اأخرج ابن الآبار ر�صالة من جيبه وقال:
قد قدمت عليك 	 يا �صيدي 	 ببيعة الأمري اأبي جميل زيان ومعه بيعة اأهل 	 

بلن�صية، ونرجو منك اأن تتكرم علينا بقبولها، وهذا كتاب البيعة.
ومد يده بالر�صالة لالأمري.

ابت�صم الأمري وعال الب�صر وجهه، ثم فتح الكتاب وقراأه، ونظر اإىل ابن الآبار 
قائاًل: 
تر�صلوا 	  مل  ملاذا  تخربين  اأن  الآبار	  ابن  يا   	 اأريد  طلبك،  اأجيب  اأن  قبل 

ببيعتكم اإىل مراك�س وقد كنتم منذ زمن غري بعيد تتبعونها؟
يف اأ�صى وا�صح اأجاب )ابن الأّبار(: 
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املن�صور رحمه اهلل، ول يخفى 	  يا �صيدي منذ وفاة  اأمر املوحدين  لقد ف�صد 
عليكم ما حل بهم، ناهيك عن �صراعهم حول كر�صي اخلالفة و�صراعهم مع 
بني مرين، وقد اأ�صبحتم يا �صيدي الورثة ال�صرعيني لأمالك املوحدين ونحن 

تبع لكم.
ا�صتند الأمري على كر�صيه وقال بفخر:

قبلنا بيعتكم وبيعة اأمريكم.	 
عقب )ابن الأّبار( وقال: 

الأندل�س 	  قوة  ذهبت  وقد  ل  وكيف  امل�صلمني،  قبلة  اأ�صبحتم  لقد  �صيدي... 
وغربت �صم�س خالفتها، وانهارت دولة املوحدين يف العدوتني، وبايعكم )بنو 
مرين(، بينما حتت�صر دولة الأيوبيني يف م�صر، وها هي اخلالفة العبا�صية يف 

بغداد يف طور نهايتها، ودولة اخلوارزميني يف اآ�صيا ت�صارع التتار. 
والآذان  اإليه  �صاخ�صة  الوجوه  بينما  اأكمل،  ثم  برهة  الأّبار(  )ابن  �صمت   

م�صغية، فقال يف �صوت اأ�صبه بالنحيب:
قد �صقطت قرطبة يا �صيدي منذ عامني، وحتول م�صجدها 	 م�صجد الداخل 	 

ليت  يا  و  النا�صر،  الرحمن  عبد  منارة  فوق  ال�صليب  وُرِفع  كني�صة،  اإىل   	
العدو 	 دمره اهلل 	 اكتفي بذلك، بل تقدم فاأخذ اجلزائر ال�صرقية، وانتهك 
حرمات امل�صلمني فيها، ونكل برجالها، وملا �صكتنا عن كل هذا ور�صينا مبا 
عان منه اإخوتنا ومل نن�صرهم، تقدم لأخذ ما تبقى من بالدنا، وقد تركت 

ملك اأراجون يحا�صر بلن�صية يا �صيدي.
وغلبت )ابن الأّبار(عيناه فبكى، ثم تابع م�صتغيًثا وحمذًرا: 

ولئن مل تن�صرنا لياأخذن العدو بلن�صية، واإ�صبيلية، ومر�صية، وجيان، غرناطة، 	 
لن  فالعدو  اأقدامكم،  مو�صع  ليملكن  ثم  طارق،  وجبل  اخل�صراء  واجلزيرة 
يقنع مبا حتت يده، ولن ير�صى اإل اإذا اأباد امل�صلمني، فالغوث الغوث، فرجال 
واأطفال  اأعرا�صهن،  �صتنتهك  بلن�صية  ون�صاء  اأرواحهم،  �صتح�صد  بلن�صية 

بلن�صية �صُيَغري دينهم. 
ثم وقف وقال ب�صوت فخيم رنان:
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اأن�دل������شا اهلل،  خي���ل  بخيل���ك،  اأدرك 
َدَر�ش���ا منج�����اتها  اإىل  ال�ش��بي�����ل  اإن 

التم�شت ما  الن�شر  عزيز  من  لها  وهب 
ملتم�ًش���ا الن�ش���ر  ع���ز  من���ك  ي���زل  فل���م 

فا�صتعربت عيون الأمري وحا�صيته، واأكمل ابن الآبار قائاًل:
ح�شا�ش����تها تع�����انيه  مم�������ا  وح������ا�ش 

م�ش���ا �شب���اح  البل���وى  ذاق���ت  م���ا  فط���ال 
ج���زًرا اأهله���ا  اأ�شح���ى  للج������زيرة  ي���ا 

تع�����ًشا جّده���ا  واأم�ش����ى  لل����نائب������ات   
ب��ائ�ق����ة اإمل������ام  �ش������ارقة،  كل  يف 

عر�ًش���ا ال������عدا  عن���د  ماأت�����مها  ي������عود 
ن����ائبة اإجح������اف  غ��������اربة،  وكل 

اأ�ش���ى وال�ش���رور  ح���ذاًرا  الأم���ان  تثن���ي 
مقا�ش���مهم ن�ال����ت  ل  ال����روم  ت�ق����ا�شم 

الأن�ش����ا امل�ح�ج����وبة  ع���قائ�ل����ها  اإل 
وقرطب���ة منه��������ا  ب�ل�ن��ش��ي����ة  ويف 

النف�شا ينزف  ما  اأو  النف�ش  ين�شف  ما 
ً���ا مبت�شم�� الإ�ش���راك  حله���ا  م��دائ������ن 

ً���ا مبتئ�ش�� الإمي�����ان  وارحت�����ل  ج���ذلن 
به���ا الع�����ابثات  الع���وادي  و�شريته���ا 

اأن�ش����ا م���ا  �شع���ف  الط���رف  ي�شتوح����ش 
حر�ًش���ا دونه���ا  كان���ت  د�ش�����اكر  فم���ن 

ُكن�ش�������ا ق����بلها  ك������انت  ك�نائ�����ش  وم���ن 
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بيًع���ا لل����عدا  ع������ادت  للم�ش������اجد  ي���ا 
ً���ا ج��ر�ش� اأثناءه���ا  غ������دى  ولل�ن������داء 

وعندما بلغ ابن الآبار هذا البيت مل يتمالك الأمري نف�صه وقال:
ح�صبك يا ابن الآبار ح�صبك، فواهلل لأر�صلن لها املدد ولأن�صرنها. 	 

وغالب الأمري دموًعا خلف اأجفنه، وبكى احل�صور، ثم رفع الأمري راأ�صه وقال: 
rاأعدوا لبلن�صية ما يلزمها من املوؤن وال�صالح فقد حق علينا ن�صر املوؤمنني.	 

مت جتهيز اأ�صطول مكون من اثنتي ع�صرة �صفينة كبرية، و�صت �صغرية. وعهد 
حف�س  اأبي  ابن  اإ�صحق  بن  ال�صهيد  بن  يحيى  بن  يحيى  اأبي  اإىل  بقيادته  الأمري 
الكبري، واأمره ب�صرعة اإجناد املدينة املح�صورة، ففرح بذلك ابن الآبار وا�صتب�صر 
خرًيا، ثم اأمر اأبو زكريا باإذاعة الق�صيدة ال�صينية يف ربوع تون�س ففعلت الق�صيدة 
اأر�س  فعلها يف نفو�س امل�صلمني، وتقاطرت جموعهم من كل حدب و�صوب ونزلوا 

rبلن�صية يفتدونها باأموالهم واأرواحهم.
ال�صفن  اإحدى  الأّبار(  )ابن  ركب  وارتفاعها،  الأمواج  تالطم  �صوت  بني   
املتجهة �صوب )بلن�صية(، وكان معه يف نف�س ال�صفينة الأمري )اأبو يحيى بن يحيى 
اأعماق  يف  ينظر  ال�صفينة  مقدمة  اإىل  ذهب  فقد  الأّبار(  )ابن  اأما  احلف�صي(، 
البحر يتطلع لتلك اللحظة التي يرى فيها �صاطئ )بلن�صية( وير�صو عليه، اأغم�س 
)ابن الأّبار( عينيه وراح يتن�صم هواء البحر �صوًقا اإىل ن�صمة قد تاأتي من ال�صمال، 

اقرتب )اأبو يحيى( منه وقال له وهو يغالب اأ�صوات موج البحر: 
�صرن�صو قريًبا عند �صاطئها، فطب نف�ًصا اأيها ال�صاعر.	 

فتح ابن الآبار عينيه ونظر اإىل الأمري قائاًل:
اأرجو من اهلل ذلك اأيها الأمري.	 

ت�صاءل ابن يحيى مداعًبا: 
اأهو ال�صوق اأم اخلوف يا ابن الآبار؟	 
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تنهد ابن الآبار وقال: 
�صوق يغالبه خوف يا �صيدي. 	 

و�صع الأمري يده على ال�صاري وهو ينظر اإىل املاء وابت�صم قائاًل:
عما قريب يزول خوفك ويطمئن قلبك وترتاح نف�صك.	 

اأوماأ ابن الآبار براأ�صه يف �صمت، وا�صتند على حافة ال�صفينة، وظل يتابع ارتطام 
الأمواج بها. 

 r
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 لّوح )عبدالرحمن( بيده يف حرارة عندما ملح �صديقه )زيًدا( وهو يجل�س على 
�صاطئ نهر الوادي الكبري بالقرب من برج الذهب، غري اأّن )زيًدا( مل ينتبه له اأو 
ينظر اإليه، مما حدا )بعبدالرحمن( اأن يلوي ر�صن ح�صانه ويتجه نحوه، حتى اإذا 
كان  الذي  )زيد(  ناحية  واجته  فوقه،  ونزل من  �صرج ح�صانه  اأرخى  اإليه،  و�صل 

غارًقا يف تفكري طويل، عزله عما حوله وقال له: 	 
ملّا مل اأجدك يف الدكان خلتك �صتكون حتًما هنا!	 

رفع )زيد( ب�صره وبنظرات حزينة غري مكرتثة، قال متنهًدا: 
مل اأعد اأطيق اجللو�س يف ذلك الدكان، فقد �صقت ذرًعا بزبائنه.	 

جل�س عبد الرحمن بجوار �صديقه وقال:
الزبائن هم هم ما تغريوا، لكن زيًدا تغري.	 

�صمت زيد لربهة، ثم قال دومنا اكرتاث:
رمبا.	 

لحظ عبد الرحمن وجوم �صاحبه، فو�صع يده على فخذه، وقال بنربة جادة:
ا�صمع يا )زيد(، اأنا اأعرفك جيًدا، واأعرف علتك. واحلبُّ يا �صديقي �صيء 	 

جميل، ولكن ل يجب اأن يعزلك عما يدور حولك. 
زفر زيد بقوة وقال:

مل يعزلني يا )عبدالرحمن( ولكنى اأحببت ال�صمت، فلم اأرد اأن اأحتدث اإىل 	 
النا�س، فرباأ�صي ما يغنيني عن حديث غريي.

هز عبد الرحمن راأ�صه وقال:
ل �صيء يغنيك عما يدور من حولك يا زيد، وقد جئتك اليوم يف �صاأن عظيم.	 

تابع زيد يف �صمته، فاأردف عبد الرحمن قائاًل:
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اأريدك اأن تخرج معي، واأنا اأعلم اأنك لن تتاأخر عن هذا الأمر.	 
ب�صوت باهت قال )زيد(: 

اأي اأمر هذا؟	 
قد اأمر القائد �صقاق باأن تخرج النجدات اإىل بلن�صية، وقد اختارين لأقودها.	 

نظر زيد اإىل �صديقه يف ا�صتهجان، وقال:
وملاذا مل يخرج هو، هل ي�صن على بلن�صية بنف�صه ويخرجك اأنت؟	 
يف هدوء وابت�صامة واثقة، قال )عبدالرحمن(: 	 
اإ�صبيلية 	  اأهل  بل وجميع  تعلم ذلك جيًدا،  واأنت  زيد،  يا  بنف�صه  ي�صن  اإنه ل 

يعلمون حب �صقاق للجهاد، لكنه خ�صي اإن هو خرج من اإ�صبيلية اأن يغدر به 
ابن اجلد. 

�صعر )زيد( بخطئه فا�صتدرك قائاًل: 
اأ�صتغفر اهلل، اأعلم ذلك واهلل، لكن �صيق �صدري دفعني لقول ما قلت.	 
ل باأ�س عليك يا زيد، والآن اأخربين هل �صتخرج معي يف هذه املهمة؟	 

خف�س زيد راأ�صه مل�صًقا ذقنه باأعلى �صدره قبل اأن يرفع ب�صره بعيًدا عن عبد 
الرحمن ويقول ب�صوت متلعثم:

اعذرين يا �صديقي، لن اأ�صتطيع اخلروج معك.	 
غارت عينا عبد الرحمن وانعقد جبينه، وهو يقول يف ا�صتياء:

ملاذا؟	 
تنهد زيد، وقال وهو يحرك راأ�صه مييًنا وي�صاًرا:

ل اأ�صتطيع فراق اإ�صبيلية، ل اأ�صتطيع ذلك.	 
بلهجة حادة قال عبدالرحمن

بل ت�صتطيع! فاأنت لن تخرج منها لبيع اأو جتارة اأو اأمر من اأمور حياتك، بل 	 
�صتخرج منها جماهًدا يف �صبيل اهلل، ومن يدرى فلعل اهلل اأن يهيئ لك من 

اأمرك ر�صًدا، ويجعل لك من �صيقك خمرًجا، ب�صبب جهادك وخروجك. 



126

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأغم�س زيد عينيه ب�صدة ثم اأخفى وجهه بني راحتي يديه، وقال:
ل 	  تنائيا،  البالد  تداين  اأبدل  اأن  اأ�صتطيع  ل  الرحمن،  عبد  يا  اأ�صتطيع  ل 

اأ�صتطيع اأن اأخلف قلبي ورائي، ل ي�صتطيع ج�صدي اأن يفارق اإ�صبيلية وروحي 
باقية فيها.

نه�س عبد الرحمن، ونظر اإىل �صديقه وقال:
اأ�صفي عليك يا زيد، ما ق�صينا العمر يف تعلم ركوب ال�صافنات اجلياد، 	  وا 

نهاية املطاف.  تتقاع�س عن واجبك يف  ال�صداد، حتى  بالقاطعات  وال�صرب 
وواهلل يا زيد لن ينفعك مكثك هنا يف الو�صول اإىل اإربك، فاإن اهلل ل يبارك 

يف �صبيل ي�صد عن ن�صرة الدين.
قالها ثم امتطى �صهوة جواده الذي �صهل بقوة، وانطلق بعيدا حتى اختفى عن 
يديه  راأ�صه على ركبتيه ولف  بينما دخل زيد يف �صمت طويل وقد و�صع  الأنظار، 

حول �صاقيه.

r







الفصل الثالث

َداُر ـــاَحِتِك الِعـــَدا َيـــا  َعاَثـــْت ِب�ضَ
ــــاُر َوالنَّ الِبَلـــى  ا�ِضـــَنك  حَمَ ـــا  َوحَمَ

َناِظــــٌر َجَناِبـــَك  يف  َد ِ َتـــَردَّ َواإَذا 
وا�ْضِتــــْعَباُر ِفيـــَك  اْعِتــــباٌر  طـــَاَل 

باأَْهِلَهــا اخُلُطــوُب  َتَقاَذَفــْت  اأَْر�ــسٌ 
الأَْقــــَداُر بَخَرابَهـــا  ــــْت  �ضَ َوَتَخَّ

اِتَهــا َكَتَبــْت َيــَد احَلَدَثــاِن ِيف َعَر�ضَ
ِدَيـــاُر   َيـــاُر  الدِّ َوَل  اأَْنـــِت  اأَْنـــِت  َل 
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المدينة المحاصرة

ا�صتب�صر الأمري زّيان خرًيا وتهلل وجهه عندما دخل عليه حار�صه يقول له:
�صيدي، لقد و�صلت اأعداد اأخرى من املجاهدين.	 

اأغم�س اأبو جميل عينه، وقال ب�صوت م�صموع:
احلمد هلل، احلمد هلل.	 

ثم نظر اإىل احلار�س وقال:
اأمن الأندل�س هم ك�صابقيهم؟	 
بل من عدوة اإفريقية يا �صيدي.	 

ملعت عينا الأمري وازدادتا ات�صاًعا، وقال:
ائتني باأحدهم.	 
اأمرك يا �صيدي.	 

خرج احلار�س وما لبث اأن عاد ومعه اأحد املجاهدين القادمني من عدوة املغرب.
نظر اأبو جميل اإىل الرجل، ثم �صاأله: 

من اأين قدومك يا رجل؟	 
من مدينة القريوان يا �صيدي.	 

ترحم الأمري على فاحت القريوان يف لهفة قائاًل:
رحم اهلل عقبة بن نافع.	 

 ثم ا�صتطرد:
هل بلغك �صيء عن الوزير ابن الآبار؟	 
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اأّن غيابه 	  اأظّن  اأيام، ول  اأبي زكريا منذ  بالأمري  التقى  يا �صيدي، فقد  اأجل 
�صيطول فقد علمت اأنه قد غادر �صواطئ تون�س.

رفع الأمري زيان حاجبيه واأغم�س ن�صف عينيه، وهو يقول: 
اأغادرها وحده؟!	 
باملوؤن 	  حمملة  جميعها  الأمري،  �صيدي  يا  �صفينة  ع�صرة  اثنتي  مع  غادر  بل 

والأ�صلحة، ولول العجلة لقدمنا معهم، لكّنا اآثرنا التعجيل يف القدوم اإليكم.
وقف الأمري وتقدم نحو الرجل، ثم قال:

نعم القوم اأنتم.	 
ثم اأ�صار للرجل اأن ينطلق، فخرج من عنده بينما عاد الأمري اإىل كر�صيه وقال:

اأيها احلار�س، ابعث يف املدينة من يب�صر بقدوم النجدات.	 
ثم نظر اإىل ميينه وهو يقب�س بقوة على يده، ويقول: 

فلي�صتب�صر اأهل بلن�صية وليعلموا اأننا لن ن�صت�صلم اأو ن�صّلم.	 
مل يكد الأمري ينهي قوله حتى دخل عليه احلار�س مرة اأخرى وهو م�صرق الوجه، 

وقال:
�صيدي الأمري، و�صل وفد من اإ�صبيلية، ويرغب قائده يف لقائكم.	 

نه�س الأمري من جمل�صه قائاًل:
ح�صًنا، فلينتظرين خارج الق�صر، فلن اأق�صي يومي هذا هنا بينما تدور رحى 	 

احلرب على الأ�صوار.
ثم تناول �صيفه ومتنطق به، وخرج من الق�صر وخلفه كوكبة من احلر�س، وما 

اإن بلغ وفد اإ�صبيلية حتى تقدم منه اأحدهم وقال له بعد اأن اأدى التحية:
مولي الأمري، قد انتخبني القائد اأبو احل�صن �صقاق ڥ4 فرقة من خري رجال 	 

اإ�صبيلية لنكون يف خدمتكم وخدمة دولة الإ�صالم يف بلن�صية، ولول ما يحيق 
باإ�صبيلية من خماطر لكان الأمري �صقاق يف طليعتنا.

يف زهو ووجه متهلل قال  اأبو جميل: 
حتى 	  والكثري،  الكثري  عنه  �صمعت  لقد  �صقاق،  الأمري  ويف  فيك  اهلل  بارك 

متنيت اأن األقاه.
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تتبدل 	  اأن  اإ�صبيلية  على  خوفه  لول  لقاءك  يود  كان  �صيدي	  	يا  ا  اأي�صً وهو 
اأحوالها اإن هو خرج منها!

ربت اأبو جميل على كتف عبد الرحمن بقوة وقال: 
نحمد اهلل على و�صولكم، ون�صكر لكم �صرعة جندتكم، واإين لأرجو اأن يحذو 	 

اجلميع حذوكم، فاأمي اهلل لو تعا�صدت ممالك الأندل�س ما جتّراأ عليها من 
كانوا بالأم�س يعطوننا اجلزية عن يد وهم �صاغرون.

يف ح�صرة اأجاب )عبدالرحمن(: 
لقد دار الزمان 	 يا �صيدي 	 فاأ�صبح امل�صلمون يعطون اجلزية بعد اأن كانوا 	 

واأراجون  ق�صتالة  ملوك  متلق  يف  م�صارعتهم  ذلك  من  واأَْخزى  ياأخذونها، 
والتناف�س على طاعتهم وك�صب ر�صاهم. ومع ذلك، ل اأظن اهلل يخذلكم وقد 

رجومتوه.
اأعجب اأبو جميل بحديث عبد الرحمن ف�صاأله:

ما ا�صمك اأيها الفار�س؟	 
ا�صمي عبد الرحمن الإ�صبيلي يا �صيدي	 

يف كمد قال اأبو جميل :
اأ�صد ما اأخ�صى 	 يا عبد الرحمن 	  اأن يكون قد �صبق القول علينا مبا قدمنا 	 

من ذنوب، وبقعود باقي امل�صلمني عن جندتنا؛ فيكون جهادنا اليوم كتوبة من 
غرغر.

ل ياأ�س من روح اهلل اأيها الأمري.	 
ابت�صم الأمري ثم قال:

�صدقت اأيها الفار�س.	 
ثم رنا بب�صره جتاه الأ�صوار التي عّجت بجموع املجاهدين املقبلني من اأطراف 

الأندل�س وعدوة املغرب، وقال:
هذه 	  �صتفتح  اليوم  الأبطال،  اأيها  بقدومكم  بلن�صية  وحتتفل  �صنحتفل  اليوم 

الأبواب لتعلم اأراجون اأننا قوم اأولو قوة، واأولو باأ�س �صديد.
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وكربوا خلفه، فرتدد �صدى  فتبعه جنوده  وكرّب،  ال�صيف من غمده  امت�صح  ثم 
تكبريهم يف اآفاق بلن�صية. 

 r
كانت اأ�صوات ارتطام حجارة املجانيق ل تتوقف وهي تدّك اأ�صوار املدينة، حتى 
بهم  واأوقعوا  امل�صلمون،  النّبالة  قابلهم  ال�صور  الأراجونيون جهة  تقدم اجلنود  اإذا 
خ�صائر فادحة، مما اأّرق )خاميي الأول( وقادته، غري اأن ذلك مل يفت من ع�صده 

اأو يثني من عزمه على حتقيق طموحه الكبري وم�صروعه العظيم.
اأما يف داخل املدينة، فقد تابع اأبو جميل حديثه قائاًل:

لن يتوقع الأراجونيون اأن تفتح تلك الأبواب اإل لتقدم لهم مفاتيح املدينة، مما 	 
يعني اأننا �صنهاجمهم من ماأمنهم، فنثري رعبهم ونلقي اخلوف يف قلوبهم، 

وكيف ل وقد األفوا منا الوقوف يف موقف املدافع. 
اأق�صم )عبدالرحمن( يف عزة: 

واهلل اإين لأتوق اإىل اأن األقنهم در�ًصا، ليعلموا اأّن امل�صلم قد ي�صعف، ولكنه ل 	 
يجب اأبًدا.

ابتهج اأبو جميل وقال يف اعتزاز:
اإي واهلل، ل يجب، و�صيعلم ملك اأراجون ذلك منا.	 

اقرتب عبد الرحمن من الأمري ونظر اإليه م�صتفهًما:
هل من خطة حا�صرة يا �صيدي؟	 
ال�صرب بقوة هو خطتنا، واملفاجاأة �صالحنا، الذي �صيبث الرعب يف قلوبهم.	 

�صهر عبد الرحمن �صيفه وقال يف حمية:
نف�صي فداء لبلن�صية.	 
لن تخرج وحدك فاأنا خارج معك.	 
ل يجدر بك فعل هذا يا �صيدي، فمن لبلن�صية اإن اأ�صابك مكروه؟ اأما اأنا ففرد 	 

مغمور ل يغري موته �صيًئا، فاجلهاد �صي�صتمر من دوين بقائد غريي، وما اأكرث 
القادة يا �صيدي.
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اأوماأ الأمري موافًقا ثم قال:
على بركة اهلل.	 

و�صعد  املدينة،  اأبواب  فتحت  القمر،  غيبة  من  وحلك  الليل  انت�صف  وعندما 
الأمري زيان اإىل اأعلى برج يف الأ�صوار يراقب ما �صيحدث عن كثب، واندفع عبد 
الرحمن يحدوه اإميانه برفعة اجلهاد ويبعثه يقينه ب�صرف ال�صهادة، ومعه فرقة من 
الأبطال وقد و�صعوا عنهم دروع احلديد الثقيلة، وتخل�صوا من ال�صابغات الوا�صعة 

كي تخف حركتهم وين�صط �صريهم.
كانت �صنابك اخليل تقدح ال�صرر، وتثري النقع وهي تعدو �صوب جي�س اأراجون 
املطمئن لعدوه، اأما )عبدالرحمن( فقد حزم اأمره، وانطلق كال�صهم ي�صق �صفوف 
الأول(  )خاميي  الأفعى  راأ�س  على  الق�صاء  هو  الأول  وهدفه  ا،  �صقًّ الأرجوانيني 
وقتله، ويف ذات الوقت فقد اأمر اأبو جميل ثلة اأخرى من اجلي�س، اأن تهاجم اأطراف 
ال�صغط على فرقة عبدالرحمن،  الأراجوين بقوة، فت�صتت �صمله وتخفف  اجلي�س 

علها تنجح فيما رمت اإليه...  
بقوة  الأبواق  دق  ذلك  وواكب  )خاميي(،  جي�س  مع  )عبدالرحمن(  التحم 
وملعت  اخليل،  و�صهلت  امل�صلمني،  جهة  من  اأكرب  اهلل  ونداء  )اأراجون(،  جهة  من 
يروي  الدماء  �صالل  وفتح  الأ�صالء،  وتطايرت  الليل،  جنح  حتت  ال�صيوف  اأ�صنة 
رمال )بلن�صية( وترابها، فاأثار )عبدالرحمن( بجراأته وفرقته الرعب، يف قلوب 
الأراجونيني وكانت مقتلة عظيمة، ورغم �صقوط العديد منهم قتلى، فقد ا�صتجمع 
اجلي�س الأراجوين نف�صه، وتدافع حلماية امللك، الذي اأفزعته املفاجاأة فخرج من 
خيمته بلبا�س نومه م�صتالًّ  �صيفه، بينما جتمع الكثري من الع�صاكر حوله، مينعونه 

كي ل يوؤخذ على غرة.
ومع مرور الوقت، تكاثر اجلند حول خاميي، وبداأت كفته ترجح، ومع ذلك فقد 
اأن  اأن يق�صي عليه لول  اأحد اجلنود الرببر ال�صجعان يف جرح خاميي وكاد  جنح 
عاجله بجنت ب�صربة اأنهت حياته، وملكت فطنة القيادة الب�صرية عبد الرحمن، 
بلن�صية  اإىل  العنان عائًدا  اأن ين�صحب بفرقته بدل املجازفة بفنائها، فاألوى  فقرر 

بعدما اأثخن يف مع�صكر الأعداء. 
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كل ذلك وزّيان يتابع املعركة من اأعلى الأ�صوار، فلما راأى ان�صحاب عبد الرحمن 
بالفرقة، اأمر حاملي ال�صهام بال�صتعداد للرمي وطالب حار�صي الأبواب بالتاأهب 
للفتح، وما اإن دخل عبد الرحمن والفرقتان حتى اأو�صدت الأبواب، وطفق حاملو 

ال�صهام يقن�صون متتبعيهم من الأراجونيني.
عم الفرح اأزقة املدينة و�صوارعها،، و�صعر البلن�صيون باأّن الأر�س قد اهتزت من 
حتت اأقدام الأراجونيني، فا�صتب�صروا خرًيا، اأما الأمري فقد �صاعف الأهبة، وتوقع 

ردة فعل قوية من عدوه )خاميي(.

r
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اأم�صكت امللكة فيولنتي بخرقة، وراحت تنظف بها جرح زوجها الذي كان يجل�س 
يف خيمته، وما اإن رفعت يدها عن راأ�صه حتى و�صع خاميي يده يتح�ص�س جرحه، 

ثم قال:
اأما زال ينزف؟	 

تنهدت فيولنتي وقالت:
بل توقف فاطمئن باًل.	 

اإن كان قد علق بها  النظر فيها لريى  رفع خاميي يده عن جرحه وراح يدقق 
�صيء من الدم، وهو يقول:

لن اأطمئن حتى اأنتقم منهم. الأوغاد!  كادوا يقتلونني. 	 
ال�صكر للرب على جناتك يا حبيبي.	 

زفر خاميي، ثم رفع راأ�صه وقال:
ماذا حل باملع�صكر؟	 
تعر�س لبع�س الأ�صرار، فقد كانت غارة العرب خاطفة موجعة.	 

نه�س خاميي وهو يقول:
يجب اأن اأتفح�صه بنف�صي.	 

 ثم هّم باخلروج، فاعرت�صت �صبيله فيولنتي قائلة يف جذع:
ل ينبغي اأن تطال ال�صم�س جرحك، فلماذا ل جتل�س هنا ونر�صل من ياأتي لك 	 

بالأخبار؟
يف حتد وقوة، قال )خاميي(: 

بل اأخرج بنف�صي لريى املرتب�صون خلف الأ�صوار اأن ملك اأراجون ل يهزم ول 	 
يخور.
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ثم نّحى زوجته عن �صبيله برفق وخرج من اخليمة امللكية. وما اإن راآه حرا�صه 
األجون موؤدًيا له  ال�صوار باملع�صم، ودنا منه بال�صكو دي  اإحاطة  اأحاطوا به  حتى 

التحية امللكية.
جال خاميي يف مع�صكره وهو ينظر هنا وهناك، وراعه اأن اجلنود مل يفرغوا من 
نقل اجلثث ودفنها رغم مرور الوقت، ولحظ خاميي الدمار الذي حل مبع�صكره 

فقال:
هل هذا كل �صيء؟	 

طاأطاأ بال�صكو دي األجون راأ�صه يف اأ�صف وقال:
لقد جنحوا يف ال�صتيالء على بع�س الأ�صلحة كما اأف�صدوا الكثري من املوؤن.	 

ع�س خاميي على نواجذه وزجمر: 
اأق�صم اأنهم �صيدفعون الثمن، لن اأغفرها لهم اأبدا.	 

ثم رمق بال�صكو دي األجون بطرفه، وقال معنًفا ماأنًبا:
اأما اأنت يا بال�صكو فعليك بع�صكرك، اعرف املتخاذلني واملتقاع�صني وعاقبهم.	 

اأوماأ بال�صكو دي األجون وقال:
اأمرك يا �صيدي.	 

 نظر خاميي اإىل بال�صكو دي األجون وقال يف غٍل �صديد: 
ل اأريد اأن اأرى يف هذه املدينة حجًرا على حجر، اقذفوها باملجانيق، ا�صربوها 	 

بكل قوتكم حتى يعلم هوؤلء امل�صلمون كيف يكون انتقام ملك اأراجون.
�صارع )بال�صكو دي األجون( بتنفيذ اأوامر امللك، ومل متر دقائق حتى انطلقت 
املجانيق تدك بحجارتها ال�صخمة اأ�صوار )بلن�صية(، و)خاميي( يتابع ذلك ويقول 

حمم�ًصا جلنده: 
ل تدعوا فيها حجًرا على حجر، ول توقفوا ال�صرب حتى تذعن املدينة اإىل 	 

الطاعة.
ثم عاد اإىل خيمته وتبعه بجنت الذي قال:

مولي امللك، اإن اأ�صوار بلن�صية قوية التح�صني وما اأراها تت�صدع من حجارتنا، 	 
كما اأن نبالتها يقظون فلن نفلح يف القرتاب منها لنقبها بدباباتنا اأو ت�صلقها 

ب�صالملنا.
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اأم�صك خاميي كاأ�س خمر وراح يرت�صف منه، ثم و�صعه جانًبا، وقال لبجنت:
فما احليلة اإذن؟ 	 

ابت�صم بجنت يف خبث وهو يقول:
اجلوع يا مولي، اأرى اأن جنّوع املدينة في�صقط بال�صغب ما لن ي�صقط باحلرب.	 

اأ�صوار  �صطر  وجهه  ميمًما  منها  يخرج  اأن  دون  خيمته  باب  اإىل  خاميي  نه�س 
بلن�صية، ثم قال:

لن نوقف املجانيق يا بجنت، بل جنمع بني اجلوع والفزع، ولن ندع لهم �صبيل 	 
حياة اإل اأغلقناه.

و�صعًيا منه للتم�صح باأذيال امللك، اأردف بجنت قائاًل: 
ماذا عن البحر يا مولي؟	 

ا�صتوى خاميي على كر�صيه متعاظًما، وقال:
�صبق واأن اأ�صرت علينا يف هذا يا بجنت فاأجدت، ومع ذلك �صرن�صل اإىل اأمري 	 

البحر ناأمره اأن يغرق كل �صفينة تقرتب من �صواطئ بلن�صية، واأن يقتل كل من 
يحاول اخلروج من املدينة اأو الدخول اإليها بحًرا. 

r
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النجدات

ال�صفينة  �صاري  اأعلى  من  النظر  الآبار عن  ابن  فيه  ينفك  زمن طويل مل  مر 
اخلوف  �صاوره  وقد  اللقاء،  ي�صتعجل  وكاأنه  احلبيبة  بلن�صية  حيث  ال�صمال  باجتاه 
من �صقوطها قبل و�صوله. لذلك ظل واقًفا يراقب املاء وينظر اإىل اأبعد نقطة ت�صل 
اإليها عينه، ويرجع ب�صره هل يرى لها �صاحاًل ثم يرجع الب�صر كرة اأخرى ع�صاه 

يرى لها جباًل!
ل اإليه اأن البحر قد متدد مباعًدا بني  كان الوقت مير عليه ثقياًل بطيًئا حتى ُخيِّ
تون�س وبلن�صية! وكانت اأ�صعة ال�صم�س ت�صقط على وجهه لفحة حتى اأزاغت ب�صره، 

فلم يجد بدا من النزول اإىل �صطح ال�صفينة. واقرتب منه اأبو يحيى قائاًل:
لن تغيب �صم�س هذا اليوم اإل ونحن ن�صاهد اأ�صوار املدينة، فطب خاطًرا.	 

اإىل رئتيه، ثم  البحر  الآبار عينيه و�صحب قدًرا عظيًما من هواء  ابن  اأغم�س 
تنهد قائاًل:

اأرجو من اهلل ذلك اأيها الأمري، فقد كدت اأهلك خوًفا.	 
مل يكمل ابن الآبار كلمته حتى �صاح اأحد املالحني:

الياب�صة... بلن�صية على مرمى الب�صر.	 
تهلل وجه )ابن الأّبار( وابت�صم حتى ظهرت نواجذه، وقال بحرارة: 

احلمد هلل، احلمد هلل.	 
اأما الأمري اأبو يحيى فقد اأعطى اأوامره للمالحني ب�صرعة التجديف وم�صاعفة 
الهمة حتى يت�صنى لهم دخول املدينة قبل الغروب، فاندفعت ال�صفن متخر ما تبقى 

من مياه البحر، يف �صبيلها اإىل �صواطئ املدينة املحا�صرة.
وفجاأة �صرخ الأمري اأبو يحيى اآمرا:
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توقفوا!  توقفوا عن التجديف!	 
ارتاع ابن الآبار ل�صوته وقام من فوره ينظر اإىل الأمري تارة واإىل البحر تارة 

وهو يقول:
ملاذا يا �صيدي؟	 

زفر اأبو يحيى يف اأ�صف واأ�صار وهو يقول:
انظر! 	 

نظر ابن الآبار اإىل حيث ي�صري الأمري اأبو يحيى فراأى اأ�صطول اأراجونيا يرابط 
قريًبا من �صواطئ بلن�صية، فا�صودت الدنيا يف عينيه واكفهر وجهه ولذ بال�صمت. 
اإىل �صواحل  اأبو يحيى ينظر  البحر، وراح  ال�صفن احلف�صية على ظهر  ركدت 
ويدّور  ال�صفينة  يدور يف  يحيى  اأبو  وظل  باملخرج.  عيي  وقد  جّم  اأ�صف  بلن�صية يف 

الأمر يف راأ�صه حتى اقرتب منه ابن الآبار قائاًل:
لبد اأن ندخل املدينة واإل مات من بها جوًعا وقد طال احل�صار.	 
 يا )ابن الأّبار(، انظر اإىل ال�صفن الأراجونية فهي اأكرث منا عدًدا وعدة، ولو 	 

اقرتبنا منهم، �صندخل معهم يف حرب خا�صرة.
حت�صر ابن الآبار اأميا ح�صرة وقال:

ل حول ول قوة اإل باهلل، لو اأر�صل الأمري مع هذا ال�صالح جنًدا ملا كنا يف مثل 	 
هذا احلال الآن!؟ وا ح�صرتاه، فلك م�صحونة باملوؤن والأ�صلحة بال رجال!   ثم 
نظر اإىل ال�صماء مناجًيا نف�صه: رحم اهلل ابن تا�صفني، فقد لبى نداء اإ�صبيلية 
اإن  املوؤن  فائدة  وما  يحمله!  من  ُعِدم  اإن  ال�صالح  فائدة  وما  وجنده،  بنف�صه 

عجزنا عن حمايتها واإي�صالها.  
�صعر اأبو يحيى مبا يدور يف خلد ابن الآبار، فتقدم منه وا�صًعا يده على كتفه 

وقال:
اإذا حلت املقادير �صلت التدابري يا بن الآبار، فال تتح�صر على ما فات وهلّم 	 

نفكر فيما هو اآت. 
نظر ابن الآبار اإىل الأمري وقال:

يجب اأن نو�صل هذه املوؤن مهما كلف الأمر.	 
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�صمت اأبو يحيى وجحظ اإىل �صفن الأراجونيني وهو يدير الأمر يف راأ�صه حمدًثا 
نف�صه:  ل�صنا م�صتعدين خلو�س حرب بحرية... لقد جئنا لإي�صال املوؤن والأ�صلحة 

فح�صب! كيف ال�صبيل لإجناز املهمة واحلال على غري ما ظننا؟
كان جلب البحر و�صخب املوج ي�صم الآذان، ورذاذ املاء يتطاير على الوجوه 
ويبلل �صطح ال�صفينة، وعيون الأراجونيني قد انتبهت اإىل ال�صفن احلف�صية وراحت 
ُيظهر  اأن  يحيى  بن  يحيى  اأبو  الأمري  قرر  طويل،  تفكري  وبعد  كثب.  عن  تراقبها 
البتعاد عن ال�صاطئ حتى اإذا جن الليل واأرخى �صدوله، تقدم بال�صفن مت�صلاًل اإىل 

�صواطئ املدينة املحا�صرة ع�صى اأن يبلغ الأ�صوار.
فطن الأ�صطول الأراجوين للحيلة وا�صتعد لها، فما اإن اقرتبت ال�صفن احلف�صية 
حتى ا�صتبك معها يف حرب غري متكافئة، ا�صطر على اإثرها الأ�صطول احلف�صي 

اإىل الن�صحاب بعد اأن فقد بع�س قطعه. 
جراو   خليج  اإىل  الو�صول  يحاول  اأن  الأمري  ون�صح  الأّبار(  )ابن  تقدم  وهنا 
الوادي  نهر  اأو  نهر طورية،  بحذاء م�صّب  املدينة،  �صرقي  الواقع جنوب    ،Grao

الأبي�س  Guadalaviar، الذي يخرتق )بلن�صية( بعد م�صبه بقليل، ولكن املحلة 
الن�صرانية كانت حتتل الل�صان، الواقع بني اخلليج وبني املدينة، ومن ثم فاإنَّ رجال 
جهة  من  املدينة  اأهل  يتمكن  ومل  املدينة،  اإىل  الو�صول  ي�صتطيعوا  مل  الأ�صطول، 

اأخرى، من الو�صول اإليهم.
ناحية  من  املدينة  اأهل  اإىل  الأمداد  تبعث  اأن  امل�صلمة  ال�صفن  حاولت  وعندئذ 
ال�صمال، ف�صارت �صماًل بحذاء ال�صاطئ حتى ثغر ُبُن�صكلة ال�صغري، الواقع �صمايل 
ا  لظهور ال�صفن الأراجونية، وا�صطرار  ق�صطلونة، ولكن هذه املحاولة مل تنجح اأي�صً
ال�صفن التون�صية اإىل الإقالع �صوب اجلنوب، ولأنه كان غري م�صتعد للقتال، ولأنه 
التون�صية  ال�صفن  اأفرغت  باأن  الأمر  انتهى  فقد  ك�صابقيه،  اجلهاد  بنية  يخرج  مل 
اإفريقية،  اإىل  اأقلعت عائدة  الثغر املحا�صر، ثم  �صحنتها يف ثغر دانية، بعيًدا عن 

ومعها املال اإذ مل يح�صر من قبل الأمري زّيان من يت�صلمه! 
وما فائدة املال يف مدينة حما�صرة؟ وهل �صياأكل اأهل )بلن�صية( ذهًبا اأو ف�صة؟!!



143

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

وجندتها،  املحا�صرة  املدينة  لإمداد  نظمت  التي  املحاولة  هذه  ف�صلت  وهكذا 
وُتركت بلن�صية مل�صريها املحتوم وحيدة يف وجه ملك اأراجون الذي ح�صد لها من 
اإخوانهم املحا�صرين ! وكاأن التاريخ حكًرا  اأوروبا بينما تقاع�س امل�صلمون عن  كل 

على اأعدائهم ففهموه ومل يفهمه امل�صلمون منذ �صقوط طليطلة!
وحاول الأمري اأبو يحيى بن يحيي اأن ي�صطحب معه الوزير ال�صاعر عائًدا اإىل 
تون�س، لكن ابن الآبار اأبى وقرر م�صاطرة اأهل بلن�صية حمنتهم، فنزل يف ثغر دانية، 

ومنه ت�صلل اإىل بلن�صية وا�صتطاع دخولها.

r
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وقف زيد �صامًتا �صاكًنا على �صفة الوادي الكبري يراقب جريان مائه وارتداد 
�صوء ال�صم�س على �صفحته، وقد انعقد حاجباه يف �صدة، توحي بغرقه يف بحر من 

التفكري العميق
مر الوقت و)زيد( ل يبدل وقفته، وفجاأة �صمع �صوًتا يقول له:

اأ�صتظل هكذا طوياًل؟	 
ا�صتدار زيد، فالنت مالحمه واأر�صل زفرات ياأكلن قلب اجلليد، ثم قال: 

اإىل اأن اأ�صمع �صوتك.	 
ابت�صمت مرمي وقالت يف دلل: 

ماذا لو مل اآِت؟	 
�صهق زيد وقال:

اإذن لبقيت هكذا اأبد الدهر، ل اأفكر اإل فيِك.	 
خطت مرمي ب�صع خطوات اإىل الأمام مبتعدة عن زيد، ثم التفتت اإليه وقالت 

وهي تعبث باأ�صابعها:
اأتدري يا زيد، اإن كل كلمة تقولها يل تثبت يف ذهني كما ثبتت يف راحة الكف 	 

الأ�صابع، حتى اإذا خلوت اإىل نف�صي رحت اأتخيل طيفك واأردد قولك فيخفق 
وجداين وي�صطرب فوؤادي كاأنك ماثل اأمامي.

بادلها زيد البت�صامة ونظر اإىل عينيها، فاأ�صاحت بوجهها عنه يف خجل، فقال 
لها:

حايل كحالك، فال اأكاد اأفارقك حتى يلّم بي طيفك اأحدثه ويحدثني، واأ�صبح 	 
يف حلم جميل، ل اأريد اأن اأ�صحو منه اأبًدا، حتى اإذا حان موعد لقائك، ذهبت 
اأفكر فيما �صاأقوله لِك، واأبثه من اأ�صواق، فاأنا بذلك بني ما قلته لك اأو �صمعته 

منك، وبني ما �صاأقوله  لك، فكاأّن اليوم كله معِك وما اأ�صعدين بهذا! 
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اأ�صكرت كلمات زيد قلَب مرمي، فرنت اإليه مبحاجر دعجاء و�صرعان ما ت�صرتت 
بالإطراق وال�صكوت، فراح زيد يبدد خجلها وي�صتنطقها قائاًل:

من 	  كغريه  املكان  هذا  اأّن  اأرى  كنت  قد  جمياًل؟  هذا  األي�س  حولك،  انظري 
)اإ�صبيلية(، لكني الآن اأراه اأجمل ما فيها.
رفعت مرمي راأ�صها وقد بدا مب�صمها وقالت:

فما الذي َجّمله يف عينك؟	 
َجُمل يف عيني لأين انتظرتِك فيه والتقيتِك فيه وكلمتِك فيه.	 

ثم مّيم وجهه �صطر النهر ورفع �صوته يف �صعادة قائاًل:
اأنا اأ�صعد الأنام بك وبهذا املكان.	 

تبادل و)مرمي( النظرات، والكلمات، ومر الوقت �صريًعا، ومل ينتبها اإل عندما 
حتدثت )قمر(، التي التفتت اإىل ال�صم�س املحمرة يف كبد ال�صماء، وقالت: 

اأو�صكت ال�صم�س اأن تغيب، يجب اأن نن�صرف.	 
نظر زيد اإىل ال�صم�س، ثم قال �صاحًكا:

اأما كان لك اأن تتاأخري قلياًل؟	 
 ثم ا�صتطرد قائاًل:

مل تغرب بعد يا قمر.	 
قمر:

اإن غربت فلن األقى من �صيدتي �صوى التعنيف والتقريع، ورمبا يكون عقابها 	 
منعنا من اخلروج.

اأوماأت مرمي براأ�صها توافق قول قمر، ثم قالت: 
يجب اأن نن�صرف الآن.	 

نظر زيد اإليها يف هُيام وقال: 
عزائي اإنِك يف قلبي ووجداين، فهل اأنا كذلك؟	 

احمر وجه مرمي خجاًل ثم ا�صتجمعت قوتها وقالت: 
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بل اأنت كل قلبي وعقلي، وتايل اأيامي.	 
زيد:

�صقيتني بكالمك هذا �ُصلوانا.	 
قمر:

لو تركتما ملا فرغتما.	 
ثم اأم�صكت بيد مرمي وجذبتها فم�صت معها، وعيون زيد ل تفارقها حتى غاب 

ظلها. ثم نظر زيد اإىل ال�صم�س التي توارت باحلجاب وقال:
وحترميني 	  تغيب  فال  غيابك،  مُي�صك  اأحد  من  األ  دوًما،  هكذا  اأنِت  ملاذا 

)مرمي(؟

r
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اليــأس

�صرت الأنباء عن عودة الأ�صطول احلف�صي بعد خيبة م�صاعيه يف الو�صول اإىل 
�صواطئ املدينة، فانتاب اأهلها الهّم وعّم فيهم احلزن وت�صرب اإليهم الياأ�س خا�صة، 
وقد بداأت اأقوات املدينة تنفذ و�صبح اجلوع يطل، بينما عدوهم يف �صعة من حاله، 
تاأتيه املوؤن من كل مكان بل اإن جمهورية جنوة اأر�صلت متده باجلند والعتاد لي�س 
ملك  م�صاركة  كانت  فقد  لذا  بع�س.  دين  على  بع�صهم  كاثوليك  لأنهم  اإل  ل�صيء 
)اأراجون( حربه �صد امل�صلمني يف عقيدة الكاثوليك، �صك غفران ملن �صارك فيها، 

فت�صارعوا يف ذلك، ميدهم حقدهم العميق �صد الإ�صالم واأهله.
حاول ابن الآبار اأن يبث ب�صعره روًحا جديدة بني البلن�صيني، واأن يكون ملهًما 
لأهل بلن�صية يف حمنتهم، حماوًل اأن يجعلهم يتم�صكون بب�صي�س الأمل يف حربهم 
خايل  اإليهم  عاد  بعدما  لياأ�صهم،  �صبًبا  يجعلوه  اأن  الوقت  ذات  يف  راف�صا  تلك، 
الوفا�س وقد كانوا ياأملون ومينون اأنف�صهم بعبور مغربي جديد!! وما علموا اأن ابن 
بدون  اأرك  ول  يو�صف  بدون  زلقة  فال  مراك�س!  تراب  يف  ودفن  مات  قد  تا�صفني 
املن�صور، وطارق ومو�صى قد ماتا من قبل، ومل يعد لأهل بلن�صية غري �صيوفهم يف 

�صاحة الوغى.
ورغم كل �صيء، فقد ا�صتقبل الأمري زيان وزيره بالرتحاب واأكرب له عودته وقد 
كان قادًرا لو �صاء اأن ميكث يف تون�س ويبعد بنف�صه عن الأهوال. فما كان من الأمري 

اإل اأن اأح�صن ا�صتقباله بل واحت�صنه بقوة وقال:
مرحًبا بعودة الوزير ال�صاعر، لقد افتقدتك يا ابن الآبار.	 

خف�س ابن الآبار راأ�صه، وقال يف اأ�صف و�صجو:
اأيها الأمري، فبلن�صية مني واأنا منها، ولكم وددت لو 	  ما كان يل اإل اأن اأعود 

عدت لها مبا يحييها. 
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زفر اأبو جميل وقال: 
قّدر اهلل وما �صاء اهلل، فال حتزن يا بن الآبار...	 

ثم ا�صتطرد قائاًل:
ماذا عن املوؤن وال�صالح؟	 
اإحكام 	  ولكن  اإليكم  واملال  املوؤن  اإي�صال  احلف�صي  الأ�صطول  حاول  لقد 

الأراجونيني للح�صار حال دون ذلك يا �صيدي.
متتم اأبو جميل يف حزن:

يفعل اهلل ما يريد...	 
�صوته  رفع  و�صكيمة  اأنفة  ويف  الإ�صبيلي،  الرحمن  عبد  دخل  الأثناء  تلك  ويف   

قائاًل: 
اإيل 	  حاجتنا  قدر  ال�صاعر،  الوزير  اأيها  واملال  الأ�صلحة  اإىل  بحاجة  نكن  مل 

هل  هنا؟  واملال  الذهب  من  الفائدة  فما  واإل  ال�صالح،  يحمل  ومن  الرجال 
اأهل  �صياأكل  هل  احل�صار؟  هذا  الذهب  �صريفع  هل  عنا؟  املال  �صيحارب 
)بلن�صية( ذهًبا اأو ف�صة؟ اأم اأّن اأمري تون�س كان يظّن اأن )خاميي( �صري�صى 

باملال، ويرتك لنا الديار؟!!
ثم ا�صتطرد قائاًل:

�صرية 	  للدينا  ولأعاد  مباله،  ل  اإلينا  بقواته  خلرج  معنا  اهلل  �صدق  لو  واهلل 
ل  ونف�صه  ب�صيفه  فن�صرهم  الطوائف،  ملوك  ا�صتن�صره  الذي  تا�صفني  ابن 
بذهبه وماله! ثم هب اأن الذهب واملال قد و�صال اإلينا، فماذا �صن�صنع بهم 
ونحن خلف تلك الأ�صوار اللعينة؟ هل �صنخرج نبتاع من الأراجونيني ال�صالح 

والطعام؟
ثم طاأطاأ راأ�صه اأ�صفا وقال:

ل اأيها الوزير نحن ل�صنا يف حاجة لأموال احلف�صيني اإن تقاع�صوا عن ن�صرتنا 	 
باأنف�صهم.

وطالقة  بحما�صته  معجًبا  ال�صاب  اإىل  ينظر  وهو  الأّبار(  )ابن  حاجبا  انعقد 
ل�صانه، وم�صتفهًما عن �صخ�صه يف ذات الوقت، ومتعجًبا كيف يرفع �صوته يف وجه 
الوزير واأمام الأمري هكذا، وبينما هو كذلك يفكر يف �صمت اإذ اأكمل )عبدالرحمن( 

فقال ب�صوت اأقل ارتفاًعا ممتزًجا ببع�س الهدوء:
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اعذرين اأيها الوزير على حدة لهجتي ول توؤاخذين بغلظة قويل، فلول اأن نطق 	 
به ل�صاين لنفجر عنه �صدري. 

فهم اأبو جميل نظرات وزيره فقال وهو ي�صري بيده اإىل عبد الرحمن بينما يقبل 
بوجهه نحو ابن الآبار:

هذا عبد الرحمن الإ�صبيلي، �صاحب الأمري �صقاق وحافظ �صره، وهو هنا منذ 	 
خروجك ي�صاركنا احل�صار واأهواله.

نظر )ابن الأّبار( اإىل )عبدالرحمن( نظرة اإكبار، وقال ممتًنا: 
اأنه 	  اأيها ال�صاب وبورك م�صعاك، واهلل لقد �صدقت يف حديثك، غري  بوركت 

ما كان يل اأن اأرغم اأمري تون�س على تقدمي اأكرث مما قدم، وقد كنت اآمل اأن 
ت�صل املوؤن فتعيننا على احل�صار.

عبد الرحمن:
ماذا كان على اأمري تون�س لو بعث اإلينا بجي�س يعيد اأجماد الزلقة والأرك؟	 

ابن الآبار:
لو �صاء يا عبد الرحمن لفعل، لكن مل تطمح نف�صه اإىل ذاك ولي�س كل احلكام 	 

يو�صف بن تا�صفني يا ولدي. 
اأّمن الأمري على كالم وزيره، وقال: 

نعم لي�س كلهم )يو�صف بن تا�صفني(.	 
ظهر احلزن على وجه الأمري، بينما �صيطر الغ�صب على وجه )عبدالرحمن( 

واإذا بالوزير يقول: 
لقد عدت اإىل هنا لأحتمل معكم احل�صار واأ�صارككم فيه، فاإما ننجو جميًعا 	 

اأو نرقى جميًعا اإىل اجلنة، لذلك ل اأريد اأن تكون عودتي �صبًبا يف الياأ�س الذي 
اأراه يف الوجوه، واإن عّز علينا الن�صري واملغيث، فما زلنا منلك القدرة على 
حمل ال�صيف و�صرب الرمح وركوب اخليل، ولن يدخل )خاميي( )بلن�صية( 

قبل اأن نرويها بدمائنا ونفديها باأرواحنا.

r
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ا�صتغل خاميي حالة الياأ�س التي خيمت على اأهل بلن�صية بعد جناح اأ�صطوله يف 
رد الأ�صطول احلف�صي، فاأنزل باملدينة �صربات عنيفة متوالية. واأفاد من اجلوع 
ب�صرية من جنده ق�صدوا احتالل  فاأر�صل  اأهلها وجندها،  اأمعاء  يقطع  الذي كان 
افة واقتحامها من �صاحيتها ال�صرقية، فّهب الأمري اأبو جميل وجي�صه للدفاع  الر�صّ
عنها، ومعه عبد الرحمن وجموع من املتطوعني، فا�صتطاعوا بعد جهد ورغم اجلوع 

اأن ينزلوا باملهاجمني خ�صارة فادحة اأجربتهم على الرتاجع.
بل عاودوا  بها،  يعرتفوا  اأو  للهزمية  ي�صتكينوا  يياأ�صوا ومل  الأراجونيني مل  لكن 
واأمر من خاميي،  بجنت  من  وبن�صح  الأ�صوار،  ثلم  اأخرى حماولني  مرة  الهجوم 
بلن�صية  �صاحية  �صليا  بلدة  حول  ال�صرب  وركزوا  الهجمات  الأراجونيون  كثف 
فاملهاجمون  احلرب،  وطي�س  وحمي  ال�صاحية،  لنجدة  اجلميع  فّهب  اجلنوبية، 
حتى  تنج  ومل  اأماكنهم،  يف  ُيقتلون  بل  يرتاجعون  ل  واملدافعون  ب�صرا�صة  يقاتلون 
ب�صيفه  ي�صرب  الرحمن  عبد  وراح  للنّبالة،  هدًفا  كانت  فقد  القتل،  من  اخليول 
هنا وهناك، يفلغ الروؤو�س ويبعج البطون كاأنه املوت الزوؤام يعجل بالنفو�س، فلم 
ينبو �صارمه ومل يكل �صاعده، وكذلك كان الأمري، اأما عامة جند بلن�صية فلما راأوا 
اأمريهم يقاتل يف ب�صالة حذوا حذوه، وراح كل فرد يقاتل كاأنه جي�س وحده، حتى اأن 
اجلرحى رف�صوا اأن يبارحوا امليدان وظلوا ي�صتميتون يف القتال، ومن عجز منهم 
عن الوقوف وحمل ال�صيف اأخرج خنجره واأعمله يف اأرجل العدو. وظل الو�صع هكذا 
حتى فني معظم جي�س بلن�صية، اإذ كانت اأعداد املهاجمني كثرية وكلما قتل منهم 
فرد خلفته اأفراد، اأما البلن�صيون 	 فرغم �صجاعتهم 	 كانت اأعدادهم حمدودة 
ومن �صقط منهم خال حمله ومل يوجد من يعو�صه. ومع مرور الوقت، ظهرت بدت 
اأمارات الفناء على املدافعني، فا�صطروا لرتك ال�صاحية مل�صريها بعد اأن رووها 

بدمائهم، ورووا �صيوفهم من دماء اأعدائهم.

r
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خريف بلنسية

تطايرت اأوراق ال�صجر ال�صفراء الياب�صة، تذروها الرياح هنا وهناك، فقد حّل 
اأوراقها،  اخلريف بكل ما يحمله من معاٍن، فالأ�صجار غدت عارية وقد خلت من 
والرياح قد اقتلعت ما تبقى منها، وال�صم�س قد اأ�صبحت عزيزة تخرج اأحياًنا على 
ا�صتحياء، وحتجبها ال�صحب اأغلب الوقت، وبدا اخلريف هذا العام خمتلًفا فقد عم 
فيه �صبح الفناء اأربا�س )بلن�صية( واأزقتها، فكان نذيًرا بالفناء خا�صة بعد جناح 
الكثري  وموت  للجند،  املعنوية  الروح  وخبو  �صليا،  �صاحية  احتالل  يف  الأراجونيني 
واأ�صلحتهم  جال�صني  باجلند  الأزقة  وامتالأت  وحرماًنا،  جوًعا  )بلن�صية(  اأهل  من 

بجوارهم، ل يقدرون على حملها بعدما بلغ منهم اجلوع مبلغه!
فماتت  اأ�صهر،  خم�صة  زهاء  احل�صار  على  مر  قد  وكان  مريًعا،  امل�صهد  كان 
يف  والأبراج  الأ�صوار  وثلمت  املدينة،  باأهل  البالء  وا�صتد  اجلند،  داخل  احلما�صة 
غري مو�صع، وا�صتغل خاميي ذلك فاأمطر املدينة بر�صائل حتذير، يخّوف البلن�صيني 
فيها من عاقبة حتديهم له وعدم الن�صياع لأمره، مذكًرا اإياهم مبا حل باجلزائر 
ال�صرقية، بل ومهدًدا الأمري اأبو جميل نف�صه مب�صري حاكم اجلزائر وكيف مثل به 

وقتله.
على  وياأ�ًصا  خوفهم  على  خوًفا  النا�س  زادت  فقد  اأكلها،  الر�صائل  تلك  واأتت 
األ�صن  وي�صمعون  مدينتهم،  �صلب  على  الأراجونيني  اإ�صرار  يرون  وهم  ياأ�صهم، 
املَُعِوقني تردد اإىل متى ي�صتمر احل�صار؟ ماذا لو اأخذ ملك اأراجون املدينة عنوة؟ 
ملاذا ل ن�صت�صلم ون�صلم نظري الأمان؟ األي�س ذلك اأف�صل من املوت جوًعا اأو قتاًل على 

يد ملك اأراجون؟ 
كل  وراح  اله�صيم،  النار يف  كانت�صار  وانت�صرت  املدينة  الأقاويل يف  تلك  راجت 
املدينة  اأعيان  تدخل  وبالنهاية  عنه.  الأمر  يف  ويق�صي  الأمري  مقام  يقوم  بلن�صي 
وقال  واحًدا،  �صًفا  فاأتوه  الت�صليم،  ووجوب  احلرب  بعبث  الأمري  لإقناع  ووجوهها 

اأكربهم �صًنا:
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�صيدي الأمري ل جدوى من هذه احلرب وقد عدمنا الأن�صار وثلمت الأ�صوار 	 
وا�صت�صهد الأخيار، وجاع ال�صغار.

 ثم �صمت وتابع الأدنى منه �صًنا فقال:
بال�صفارات، 	  فاأر�صلت  الأوقات،  هذه  طول  قدمت  مبا  ربك  اإىل  اأعذرت  وقد 

يف  عليهم  وانت�صرت  ال�صولت،  يف  بنف�صك  وحاربت  بالنجدات،  وطالبت 
بع�س اجلولت.
وتابع ثالث فقال:

غري اأنهم يا �صيدي لن ير�صوا بغري اأخذ املدينة، وقد �صحت الأرزاق واأ�صابنا 	 
الوهن من اجلوع، ول نريد يا �صيدي اأن ن�صت�صلم مرغمني فيمثل بنا ال�صليبيون 

كما فعلوا يف اجلزائر ال�صرقية. 
نقل الأمري ناظريه يف وجوه النا�س ثم قال: 

تريثنا و�صربنا فلعلهم 	  فلو  امل�صلمني املجاورة،  قد عاودت الت�صال مبمالك 
ينفذون اإلينا بعوثا بالإغاثات.

وما كاد الأمري يتم كالمه حتى كرث اللغط، ف�صاح بهم الأمري وزجرهم، عندها 
تقدم اأحد التجار فقال:

يا �صيدي الأمري ما نحن اإل خدم بني يديك، ولو خ�صت بنا هذا البحر خل�صنا 	 
معك...، واإنا نعلم يا �صيدي اأنه يعرتيكم بع�س الأمل فيحملكم على اإ�صكات 
 	 امل�صاب  اأول  ا�صت�صرخناهم يف  الذين  هوؤلء  اأن  اأحت�صبون  العقل،  �صوت 
وكان الأمر اأهون 	 فاأ�صموا عنا الآذان ين�صروننا يف اآخر املطاف وقد �صار 

الأمر اأ�صعب.  
خف�س اأبو جميل راأ�صه ثم طاأطاأه يف حزن، وقال يف هدوء:

ل حول ل قوة اإل باهلل، لقد حاق بنا �صنيعنا باأهل قرطبة يوم تقاع�صنا عن 	 
جندتهم، فلم ميتنا اهلل حتى اأوردنا م�صربهم واأوقفنا موقفهم.

تعالت اأ�صوات اأعيان بلن�صية ووجوهها مرة اأخرى قائلة:
�صلمها يا �صيدي �صلًحا خرًيا من اأن ُن�صتعبد فيها، اأخرجنا منها بالأمان خري 	 

من اأن تدخل علينا من اأقطارها، دعنا نخرج باأف�صل ال�صروط.
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نزلت تلك الكلمات كال�صواعق على �صمع الأمري الذي نظر اإىل وجوه فر�صانه 
يلتم�س قب�ًصا من الأمل اأو جذوة من احلما�س، فما وجد. اأما عبد الرحمن فقد رفع 
ا الت�صليم، ف�صاع �صوته الوحيد بني اأ�صوات املطالبني بالت�صليم، وعدوه  �صوته راف�صً
غريًبا عنهم رغم ما فعله من اأجلهم ورغم الدين الذي جمعه بهم وجاء به اإليهم، 
لذا توىل عنهم اإىل م�صجد املدينة يودعه وقد ا�صتيقن اأنها م�صاألة اأيام وي�صري كما 

�صار م�صجد قرطبة من قبله كني�صة يعبد فيها غري اهلل. 
ويودعه  فيه  وي�صلي  يبكيه  )عبدالرحمن(  جل�س  امل�صجد،  اأركان  اأحد  ويف 
اإىل املحراب  اأ�صفه ملا كان وما �صيكون، ثم نه�س وتوجه  بحرارة �صديدة، ويبدى 

وو�صع يده على اآيات منقو�صة فيه، وهو يقول ب�صوت باٍك: 
الدخول فيه؟ كيف 	  اأن مُينعوا من  اأن ُتطم�س؟ وللم�صلني  الآيات  كيف لهذه 

يحول الطاهر اإىل جن�س والطيب اإىل خبيث؟ كيف يتم دّق الأبواق بدل الأذان 
وفينا ِعرق ينب�س؟ 

ثم انتحب قائاًل:
يا ليتني مت قبل هذا، وكنت ن�صًيا من�صيًّا!	 

اأن تكتب بنود الت�صليم،  مّر الوقت وعبدالرحمن على حاله، وبعد �صاعة وقبل 
خرج عائًدا  اإىل )اإ�صبيلية(، حتى ل ي�صاهد املدينة التي حارب من اأجلها و�صام 
اأهلها،  يرتكها  اأن  قبل  تركها  اهلل...  ا�صم  فيه  يذكر  ل  بلد  اإيل  قد حتولت  فيها، 

rتركها قبل اأن ُيجرب على ت�صليمها.
رجال  ثالثة  منها  وخرج  املدينة  اأبواب  فُتحت  بالأمري،  الأعيان  اجتماع  بعد 
اأبي  الأمري	  اأخ  ابن  ومعه  الآبار،  ابن  الوزير  طليعتهم  يف  الر�صل،  راية  رافعني 

احلمالت 	 الذي �صاء القدر اأن يكون �صاهًدا على كتابة املعاهدة الذليلة. 
وما اإن خرج الوفد للتفاو�س حتى �صكتت حجارة املجانيق، بعد اأن علم القوم 

اأنها بوادر الت�صليم، فلما يهدمون ويخّربون ما �صيكون لهم بعد قليل!
وما اإن و�صل )ابن الأّبار( اإىل خيمة امللك حتى بادر بالتحية، وهو يرمق امللك 

بنظرات حزينة لكنها عزيزة، ثم قال:
اأتيناك اأيها امللك، لنتفاو�س يف اأمر ت�صليم مدينتنا �صلًحا.	 
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هز امللك راأ�صه وا�صرتخى على كر�صيه، قبل اأن مي�صك بكاأ�س فيه بع�س ال�صراب 
ثم ارت�صف منه وقال م�صتنكًرا: 

مدينتكم!!	 
يف اإ�صرار قال )ابن الأّبار(: 

اأجل، مدينتنا التي ما جئنا ن�صلمها اإل بعد اأن اأعذرنا يف الدفاع عنها ولول 	 
مدينتنا  نعم  اأبًدا.  علينا  لتدخلها  كنت  ما  ممالكنا  وت�صتت  اإخواننا  تخاذل 

التي �صتاأخذها، ب�صعفنا وتفرقنا اأطياًفا و�صيًعا متقاتلة.
مط امللك �صفتيه وقال يف خبث ودهاء: 

قد علمت من رجايل اأن ن�صب الوزير ينتهي اإىل ق�صاعة.	 
يف  وقال  امللك  اإىل  التفت  ثم  وح�صرة،  احتقار  يف  بجنت  اإىل  الآبار  ابن  نظر 

اعتزاز:
نعم اأنا ق�صاعي الأ�صل.	 

متتم امللك وقال يف مكر: 
اأهلها ومل تكونوا يوًما 	  اإن )بلن�صية( مدينتكم، واأنتم ل�صتم  اإذن  تقول  كيف 

منها وما ملكتموها اإل بحد ال�صيف؟
ثم اأردف يف تغطر�س و�صلف:

األي�س الأ�صح اأن تقول 	 واأنت ال�صاعر البليغ	 اأتيناك اأيها امللك لرند اإليكم 	 
مدينتكم التي اأخذناها زمن �صعفكم.

ابت�صم ابن الآبار ابت�صامة قهر ثم قال حماوًل اخت�صار اجلدال:
جئناك اأيها امللك للتفاو�س على كل حال!	 

ا�صتبد بخاميي الغرور فقال:
اإذن تقرُّ اأنها اأر�صنا وقد عادت اإلينا؟	 

ويف عز يناطح �صمم اجلبال، قال ابن الآبار: 
بل هي بالدنا التي �صن�صلمها لك اأيها امللك. 	 

رد خاميي م�صتخًفا:
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اإن كانت بالدكم فلَم ت�صلموها؟	 
اأخذ ابن الآبار نف�ًصا عميًقا، ثم قال: 

ن�صلمها لأننا حدنا عن طريق �صونها، يوم اأن تقاتلنا و�صار باأ�صنا بيننا �صديًدا، 	 
يوم اأن ن�صينا الطريق الذي �صار فيه اأ�صالفنا من بني اأمية واملرابطني، يوم 

اأن ا�صتعان اأجدادنا باأجدادكم اأيها امللك...
   ا�صتعّنا بكم علي اأنف�صنا و�صربنا بع�صنا بكم... 

ا �صواها، واإن كنت اأنا     بلى يا �صيدي امللك هي بالدنا التي ل نعرف لنا اأر�صً
اأهل  كل  ول�صت  )بلن�صية(  كل  ل�صت  فاأنا  ُق�صاعة،  من  الأّبار(  )ابن  الوزير 
الأندل�س، واأنا وقومي ل منثل اإل اأقل القليل من اأهل الأندل�س اليوم، اأما جل 
غرباء  ح�صبتموهم  اأ�صلموا  فلما  اأ�صلموا،  الذين  اأهلك  فهم  مولي  يا  اأهلها 

عنكم اأعداء لكم... 
   لقد دخل )طارق بن زياد( يا �صيدي تلك الأر�س ومعه اثنا ع�صر األف جندي 
فقط، ثم تبعه )مو�صي بن ن�صري( بثالثني األًفا، فما هي ن�صبة هوؤلء بالن�صبة 
لأهل تلك البالد وقتها؟؟ هذا ولو طبقنا قولك اأيها امللك علي جي�صك لعلمنا 
من هو �صاحب تلك الديار، فجاللتكم تعلم و)بجنت( نف�صه يعلم، اأن جي�صكم 
لي�س من اأهل تلك اجلزيرة، بل اأتيتم به من بالد الغال والنورمان واجلرمان، 

فمن اأحقُّ بتلك البالد اإذن اأيها امللك؟
فا�صت�صاط  بقوة حجته،  اأجلمه  اأن  بعد  الآبار  ابن  �صاق خاميي ذرعا بحديث 

غيًظا وقال وهو يع�س على نواجذه: 
اأخذناها منكم بقوتنا و�صعفكم.	 

ثم اأ�صاح بوجهه عنه يريد التقليل منه، وقال:
ر�صينا اأن ت�صت�صلموا لنا، ولكن لياأِت اأمريكم اإىل خيمتي، اإىل هنا... 	 

)واأ�صار اإىل اأ�صفل قدمه(!
ثم اأردف يف ت�صف:
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الت�صليم بخط 	  معاهدة  الوزير  اأيها  اأنت  وتكتب  بنف�صه،  معنا  ال�صلح  ويعقد 
ميينك وقلمك، فاإن كانت بالدكم كما تقول فقد ورثناها بقوتنا، واإن كانت 

بالدنا فقد ا�صرتددناها اأي�صا بقوتنا.
الرجل وقد ا�صطلى  ان�صرف، فخرج  اأن  الآبار  ابن  اإىل  بيديه  امللك  اأ�صار  ثم 
قلبه بنار الذل واكتوى بلظى املهانة، ولكنه تذكر اأنه اإمنا يفعل ذلك من اأجل ن�صاء 

واأطفال )بلن�صية(، ولولهم لأخرج �صيفه، ولروى )بلن�صية( بدمائه قبل دمائهم.

r
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اإن خرج ابن الآبار من اخليمة امللكية حتى ظهر ال�صجر على وجه امللك،  ما 
فلم يكن يعلم اأن اأحًدا ميلك هذه اجلراأة، وهذا الرد املفحم خا�صة يف هذه الآونة 
اأن امل�صلمني وهنوا ووهنت معهم حججهم،  والظروف الع�صيبة، فقد كان يتخيل 

ولكنه مل�س منهم احتفاًظا ببع�س من القوة التي اأخافته، فقال:
لول اأّن الر�صل ل ُيقتلون لقتلته، فمثل هذا قادٌر على اإحياء نفو�س موتى!	 

مل يكد يتم خاميي كلمته، حتى دخلت عليه زوجته فيولنتي وابنته ال�صغرية، 
فما كان من بجنت اإل اأن ا�صتاأذن وان�صرف.

وبوجه فرح وابت�صامة عري�صة، قالت فيولنتي: 
اأحقا... اأحقا �صننعم اأخرًيا ببع�س الراحة و�صيء من الأمان؟	 

حاول خاميي اأن ين�صى ما كان من اأمر ابن الآبار، فابت�صم وقال ب�صوت جذل:
نعم، فقد ا�صت�صلموا رغًما عنهم ولو مل يفعلوا لدخلتها عليهم عنوة.	 

�صاألت فيولنتي البنة يف تلهف: 
هل �صنعود اإىل �صرق�صطة يا اأبي؟	 

بابت�صامة اأبوية رد )خاميي( قائاًل: 
�صتعودين اإليها قريًبا يا �صغريتي.	 

�صفقت فيولنتي البنة يف حما�س وراحت ترتاق�س من �صدة الفرح وهي تقول:
اأخرًيا �صاأعود اإىل �صرق�صطة.	 

اأمها واأبيها، ثم هّب )خاميي( من مكانه، واحت�صن ابنته  عال ال�صحك وجه 
واأم�صك بيد زوجته، وخرج بها يف اجتاه اأ�صوار )بلن�صية(، وقال يف زهو كبري:

قريًبا �صندخلها فاحتني يف موكب عظيم.	 
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فيولنتي الزوجة:
نعم يا حبيبي، قريًبا �صتتحقق اأحالمك وتتو�صع مملكتك وت�صيق الأر�س على 	 

اأعدائك.
اأنحاء  ابنته وراحوا يتجولون يف  اأم�صك بيدها ويد  قّبل خاميي يد زوجته، ثم 
اأ�صوات املجانيق املزعجة لي�صاركوا جندهم ن�صوة الظفر،  املع�صكر بعدما توقفت 
فهذا  طريقته،  على  كل  يحتفلون  وهم  عيونهم  يف  والفرحة  ال�صعادة  وي�صاهدوا 
اجلندي ميني نف�صه بذهب بلن�صية، وذاك ميني نف�صه بدار عظيمة فيها، والآخر 

يفكر يف حريرها و�صوفها وزيتونها.
كانت ال�صحكات متالأ مع�صكر اأراجون ويفي�س بها، وكا�صات اخلمر تقرع هنا 
تبكي  ون�صاء  جوعى  واأطفال  مكلوم،  مهزوم  �صعب  قبع  الأ�صوار  وخلف  وهناك، 
بعد  وذلوا  ن�صر،  بعد  ونكبوا  امل�صلمون  فيه  ُهزم  الذي  الزمان  هذا  تلعن  ورجال 
مبا  الأر�س  عليهم  و�صاقت  و�صردوا  بالدهم  وذهبت  جمد،  بعد  وك�صروا  عزة، 

رحبت ف�صاقت عليهم اأنف�صهم.
عاد ابن الآبار اإىل بلن�صية منك�صًرا حزيًنا، ليخرب الأمري اأبا جميل زّيان بحديث 
ا، ومع ذلك  الطاغية،، فا�صتقبل الأمري الأمر ب�صدر �صّيق، وكاد ميوت حزًنا وغمًّ
فلم ي�صتطع اإل اأن ينفذ ما اأراده )خاميي(، فقد خبت قوة )بلن�صية(، وهزمت يوم 

اأن فكرت يف الت�صليم وال�صت�صالم.
زفر الأمري اأبو جميل بقوة وقال:

فلنعجل بهذا الأمر حتى ننتهي منه.	 
ثم خرج من �صاعته اإىل لقاء خاميي يف مع�صكره، وهو يف اأهل بيته ووجوه الطلبة 
واجلند، واأقبل الطاغية، وقد تزيا باأح�صن زي يف عظماء قومه، م�صطحًبا زوجته 

وابنته.
ومت التفاق بني الأمري زيان وبني خاميي على الآتي:

اأولً : يت�صلم امللك خاميي البلد �صلًما لع�صرين يوًما من كتابة هذا العهد.
ثانيا: ينتقل الأمري زيان واأهله اأثناء تلك الفرتة باأموالهم واأ�صبابهم اإىل حيث 

اأرادو.
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ثالثا: ُي�صمح ل�صائر امل�صلمني بها رجاًل ون�صاء، باأن يحملوا �صائر اأمتعتهم دون 
اأن يعرت�صهم اأحد، واأن ي�صريوا اآمنني حتى قليرية )اأو غليرية( اأو دانية.

الآبار،  ابن  الوزير  املعاهدة  بلن�صية، وكتب تلك  ت�صليم  وهكذا مت التفاق على 
دانية،  نواحي  اإىل  البحر  يف  ف�صاروا  املدينة  من  باخلروج  النا�س  بداأ  ذلك  وبعد 
و�صاروا  األًفا،  وقد خرج منهم منها خم�صون  وبحًرا،  بًرا  �صائرهم  انتقال  وات�صل 
جنوبي  من  مقربة  على  يقع  �صغري  ثغر  وهي   ،)Cullera( قليرية  حتى  اآمنني 
بلن�صية، ومنحوا ع�صرين يوًما لإمتام الرحيل. وعقد امللك خاميى كذلك مع الأمري 
وقليرية، طوال  لدانية  بالن�صبة  باحرتامها  واأق�صم  �صنني،  �صبع  زّيان هدنة مدتها 

هذه املدة. ومت ذلك يف اليوم الثامن والع�صرين من �صهر �صبتمرب �صنة 1238 م. 
ويف يوم اجلمعة التا�صع من اأكتوبر �صنة 1238 م، املوافق لل�صابع والع�صرين من 
�صفر �صنة 636 هـ، دخل خاميي ملك اأراجون وزوجه امللكة فيولنتي واأكابر الأحبار 
واملدن  الدينية  اجلماعات  وممثلو  والقطالن  الأراجونيون  والفر�صان  والأ�صراف 
وحولت  املدينة،  اأ�صوار  برج يف  اأعلى  قمة  على  اأراجون  علم  ورفع  بلن�صية،  مدينة 
امل�صاجد يف احلال اإىل كنائ�س وطم�صت �صائر قبور امل�صلمني. وق�صى امللك خاميي 
والفر�صان،  والأ�صراف،  الأحبار،  بني  واأموالها  املدينة  دور  تق�صيم  يف  اأيام  ب�صعة 
اأراجون  وبلغ عدد من وزع عليهم من فر�صان  كل وفق ما ا�صرتك به يف احلرب، 
وقطلونية، ثالثمائة وثمانون، هذا عدا الأحبار والأ�صراف، وجعلت هذه الأمالك 
وراثية بالن�صبة لأعقابهم، و�صموا بفر�صان الفتح، وترك لهم حرا�صة املدينة والدفاع 
بها  بقيت  فقد  ذلك  ومع  بلن�صية.  �صكنى  على  فج  كل  الن�صارى من  واأقبل  عنها. 
جماعة كبرية من اأهلها امل�صلمني، تدّجنوا وا�صت�صلموا مل�صريهم اجلديد. وهكذا 
الفتح خم�صة  منذ  امل�صلمون،  اأن حكمها  بعد  الن�صارى،  اأيدي  بلن�صية يف  �صقطت 
ولعبت  قواعده،  وتزعمت  الأندل�س،  �صرقي  يف  خاللها  �صطعت  قرن،  وربع  قرون 
�صرقي  يف  والآداب  للعلوم  مركز  اأعظم  وكانت  وم�صايره،  اأحداثه  يف  دور  اأعظم 

�صبه اجلزيرة. 

r





الفصل الرابع

وهذا هدف عظيم اآخر �ضعينا له منذ زمن وحققناه، 
ويتحاربون  في�ضاملوننا  بينهم  ال�رساعات  نوؤجج  اأن 
فيما بينهم، جنحنا يف ذلك عندما �رسفناهم عن احلرب 
بني الن�رسانية والإ�ضالم و�ضغلناهم باحلرب بني العرب 
والرببر، فن�ضونا وحتاربوا فيما بينهم بل وا�ضتعانوا بنا 
ال�رساعات  فبهذه  لنا،  عظيم  لن�رس  اإنه  بع�ضهم،  على 
اجلزيرة  هذه  يف  لهم  تقوم  ولن  م�ضارعهم  �ضيالقون 
بعد  الأر�س  كل  يف  لهم  تقوم  لن  بل  قائمة،  بعدها 
ذلك قائمة، فال�رساعات مر�ٌس ع�ضال، ل �ضفاء منه ول 

دواء!.
                            فرناندو الثالث 
ملك ق�ضتالة وليون
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قصر باديس

يف اأعلى اله�صبة على ال�صفة الي�صرى لنهر حدرة، وعلى اأنقا�س ق�صر بادي�س 
الزمن  ي�صابقون  فالعمال  نهار،  اأو  ليل  من  �صاعة  العمل  يتوقف  مل  حبو�س،  بن 
لإن�صاء ح�صن احلمراء، ليكون احل�صن مقًرا لق�صر الأمري، وماأمًنا له من غدر 

الق�صتاليني اإن تقدموا ناحية غرناطة.
يف  مهمتهم  لإجناز  عزمهم  من  ي�صد  وراح  البنائني،  الأحمر  بن  حممد  تابع 

اأ�صرع وقت ممكن، ووزيره اأبوبكر بن عيا�س معه ل يفارقه. 
اقرتب ابن الأحمر من اأحد البنائني وربت على كتفه واأو�صاه ببع�س الأمور، ومل 
يكد ينتهي حتى وفد عليه وزيره اأبو جعفر التنزويل وقد تغري لونه وبدا احلزن على 

وجهه وقال:
لقد ُح�صم الأمر يا �صيدي، و�صقطت بلن�صية وخرج منها اأبو جميل زّيان وعامة 	 

امل�صلمني اإل من تدجن منهم ور�صي العي�س حتت رحمة الأراجونيني.
وقع اخلرب على م�صامع ابن الأحمر وقع ال�صاعقة، فا�صود وجهه ولفه احلزن، 
واأن فناء  اأي مدينة يف الأندل�س هو �صمود ململكته ذاتها،  اأن �صمود  اإذ كان يعلم 
اإل  الأندل�س  به، فما  اأن يحدق  يعني اقرتاب اخلطر منه ويو�صك  مملكة جماورة 

كعقد، اإن انفرطت منه حبة انفرطت باقي حباته، فقال:
ل حول ول قوة اإل باهلل.	 

ثم جال بب�صره مييًنا وي�صاًرا وا�صتطرد قائاًل:
وما فعل الأمري زيان؟	 
لقد خرج باأهله اإىل جزيرة �صقر.	 

اأوماأ ابن الأحمر يف انك�صار وقال: 
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رمبا كان ينبغي علينا اأن مند لبلن�صية يد العون، غري اإنه ما كان باليد حيلة 	 
ق�صتالة  اأخطار  جمابهة  يف  جتهد  وهي  بعد،  عودها  ي�صتد  مل  فتية  فدولتي 

املحدقة، فكيف اإذا اجتمعت عليها عداوة ق�صتالة واأراجون! 
باأ�صلوب الوزير الذي يريد اأن يريح اأمريه، قال اأبو جعفر: 

ل باأ�س عليك يا �صيدي، فقد اأُعذرت يف ذلك.	 
ال�صم�س  قر�س  فراأى  الغرب،  نحو  بوجهه  اأ�صاح  ثم  راأ�صه،  الأحمر  ابن  هز 
م�صفًرا يوؤذن بالغروب، ف�صاق �صدره و�صعر اأن الفناء يرت�صده، واأن دوره قادم ل 

حمالة، ول بد من جمابهة هذا اخلطر املحدق بت�صييد احل�صون والقالع!!

r
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يف  �صداه  تردد  حتى  الإ�صالمية،  البالد  �صائر  اإىل  بلن�صية  �صقوط  خرب  انتقل 
عدوة املغرب وتون�س وم�صر وال�صام، لكن و�صوله اإىل اإ�صبيلية ومر�صية كان اأ�صرع 
واأثره على اأهلها اأبني، فقد طعن اأهل الأندل�س مرة اأخرى يف مقتل، و�صهدت مدن 
ُيَثل،  الأندل�س 	 كرة اأخرى 	 اأختا لهن ُت�صحل، وراأى اأمراء الأندل�س عر�ًصا اآخر 
العباد،  الذهول  واأ�صاب  الأكباد،  احلزن  و�صرب  البالد،  اأرجاء  يف  الأ�صى  فخيم 

فاأقدم بع�صهم على ترك الأوطان والرحتال اإىل عدوة املغرب وال�صام. 
اأما عبد الرحمن فقد توارى عن اأنظار النا�س، والتفع باحلزن والياأ�س، وجترع 
ريق ال�صجو والأ�صى، ومل يكن يغلق عينيه اإل على م�صهد ت�صليم املدينة، فيعت�صر 
قلبه اأملًا، ول ينقطع ي�صاأل نف�صه كلما خال بها ودمعه على اخلد اأنهاًرا:  كيف �صقطت 

بلن�صية وراأ�صي ما زال على ج�صدي معلًقا!! 
ولكن  عزلته،  من  )عبدالرحمن(  ُيخرج  اأن  مرة  غري  حاول  فقد  )زيد(  اأما 

حماولته باءت بالف�صل، فرتكه لالأيام تداوي جراحه وتطبب نف�صه.
ثم ا�صتحى من نف�صه، و�صعر اأنه خذل �صاحبه ووطنه، واأنه �صاهم بتقاع�صه يف 

r�صقوط )بلن�صية(.
كانت �صحب �صماء )اإ�صبيلية( تُخفي وراءها الكثري والكثري، فقد ا�صود لونها 
وحجبت ال�صم�س بالكلية، حتى يظن املرء اإنه الفجر، فالظالم بداأ ين�صج خيوطه 
يف و�صط النهار، ثم مل تلبث اأن اأمطرت، وانهمرت يف غزارة �صديدة، وراحت تروي 
ربوع )اإ�صبيلية( وحقولها اخل�صراء، وت�صنع اأنهاًرا  �صغرية جترى من التباب اإىل 
اأو  الأر�س  اأن متت�صها  تلبت  برًكا وبحريات، ل  الوديان، فتتجمع ومتتزج وت�صنع 
تلك القنوات التي اأجاد اأهل الأندل�س �صناعتها )ت�صبه جمارى ال�صرف ال�صحي 
الآن( وتروي الأع�صاب والأ�صجار البا�صقة وترتاق�س حبات املطر على اأوراق ال�صجر 

ا اأ�صجار النارجن والربتقال، املنت�صر بكرثة يف �صوارع واأزقة )اإ�صبيلية(. وخ�صو�صً
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مل  كما  اجلامع،  اإ�صبيلية  م�صجد  حول  التجمع  من  النا�س  الأمطار  متنع  مل   
متنع الأطفال من اللهو واللعب، فقد كانوا اأكرث النا�س ابتهاًجا بزخات املطر. ويف 
احلي اليهودي القريب من امل�صجد وقف جمع كبري من الإ�صبيليني يتحاورون حول 

م�صتجدات الأحداث والكلٌّ يديل بدلوه، فقال اأحدهم:
اخلطاأ خطاأ البلن�صيني فهم وحدهم يتحملون اأ�صباب تعا�صتهم.	 

ا�صتدرك الثاين: 
بل يتحملها اأبو جميل لرعونته و�صوء تقديره لالأمور.	 

فقال اآخر:
اأو نعاونهم مبا يليق بنا، ول 	  ا مل نعا�صدهم  اأي�صً بل نتحملها جميًعا، فنحن 

يرفع العتب عنا خم�صون فار�ًصا خرجوا اإليها.
ول  حدث  ما  يهمها  ل  طائفة  هناك  كانت  اأولئك،  بني  اجلدال  احتدم  وبينما 
ي�صغلها ما �صيحدث ل يف بلن�صية ول غريها من مدن الأندل�س ما داموا هم واأموالهم 
اأو  الق�صتاليني  اأّن  يتخيلون  وكاأنهم  دورهم،  عتبات  اهتمامهم  يتعّد  مل  بل  بخري، 

الأراجونيني �صي�صتثنونهم!!!
وبينما ال�صجال على اأ�صده، اإذ جلجل �صوت يو�صف املر�صاين قائاًل:

املعارك �صد مملكة 	  يوم قرر خو�س  زّيان  اأبو جميل  الأمري  اأخطاأ  لقد  بلى، 
اأراجون.

وبع�صها  حادة  بع�صها  بنظرات  ورمقوه  املر�صاين،  يو�صف  اإىل  اجلميع  نظر 
النا�س،  وجوه  يف  يده  كّف  املر�صاين  ورفع  ماكرة،  وبع�صها  وم�صتفهمة،  متعجبة 

لي�صتمعوا اإليه ثم قال لهم: 
لنعمل العقل 	يا �صادة	 ولننظر اإىل املاآل، لقد حارب الأمري خم�صة اأ�صهر، 	 

ثم ماذا بعد؟
ا�صتبق �صديقه �صعد النا�س يف اجلواب وقال:

ثم �صقطت بلن�صية ودخلها العدو.	 
وكان هطول املطر قد توقف وال�صماء قد اأقلعت، واأ�صار يو�صف بيديه موؤكًدا على 

كالم �صعد قائاًل:
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وهذا ما ق�صدته.	 
 ثم ا�صتدار للنا�س واأردف:

اإن كانت بالنهاية قد �صقطت املدينة، ودخلها العدو بعد اأن اأفنى من اأهلها ما 	 
اأفنى، فلماذا احلرب اإذن؟ اأمل يكن من الأف�صل والأن�صب لالأمري، اأن يبادر 
املقاومة  اإذ ل جدوى من  والأموال،  لالأرواح  وحفًظا  للدماء  بالت�صليم حقًنا 

وقد  كانت النهاية معروفة، وقدمًيا قيل ل ماءك اأبقيت ول درنك اأنقيت.
يف  مرتدد  وبني  منه  و�صاخر  لكالمه  موؤيد  بني  يو�صف  حول  الأ�صوات  ارتفعت 

قبوله اأو رف�صه، فاأكمل يو�صف بوجه هادئ و�صوت رزين حماوًل اإقناع النا�س:
الت�صليم ب�صرف خري من الت�صليم بقوة واإجبار، فهل تبينتم الفرق؟ ثم انظروا 	 

ل  ورجالت  تقهر  ل  قوات  ميلكون  اإنهم  الق�صتاليون؟  واأين  اليوم  نحن  اأين 
تنتهي، اأما نحن فقد ذوى �صبابنا، وحل خريفنا، و�صرنا اأمة بال قوة حتمينا 
اأو وحدة جتمعنا اأو راية تظلنا. قد بلغت مملكتا ق�صتالة واأراجون ذروة القوة، 
فما عاد يف الإمكان جمابهتهما، والعا�صفة التي تقدر على اقتالعك انحني 

لها وهادنها.
رمقه اأحد احلا�صرين �صزًرا وقال:

نكلمك عن بلن�صية وتكلمنا عن ق�صتالة، ما �صاأن هذه بتلك حتى اأ�صرفت يف 	 
تعديد مدائح الق�صتاليني ومناقبهم التي مل يرها �صواك؟.

ارتبك يو�صف للحظات، ف�صارع �صعد وقال بخبث ودهاء منقًذا له:
اإِْن ق�صتالة اأو اأراجون اأو الربتغال، كلهم لنا عدو وبنا مرتب�س، فاحلديث عن 	 

بع�صهم هو حديث عن جميعهم.
تنف�س يو�صف ال�صعداء، وقال ب�صوت مرتفع:

وهذا ما اأردته!	 
وهكذا بداأ خو�صيه وبرنارد يف بث �صمومهما بني اأهايل اإ�صبيلية وهما م�صترتان 
كاأنهما  النا�س  مع  ي�صليان  امل�صجد  يدخالن  تراهما  اإ�صالمية،  واألقاب  باأ�صماء 
زوالها  ويتمنيان  ق�صتالة  يكرهان  اأنهما  يزعمان  التقى،  واأعالم  الهدى  اأئمة  من 
بينما هما يخذلن النا�س عن الدفع واجلهاد ويوطنان اأهل اإ�صبيلية على الهروب 
وال�صت�صالم ويوهمانهم بعقم حماولت حتدي ق�صتالة واأراجون. وقد حدث هذا يف 
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ظل غفلة كبرية من وايل اإ�صبيلية املنغم�س يف ملذاته، ويف ظل �صعب ن�صى التاريخ 
نف�صه  ما�صيه، فرتك  دون  اأمور حا�صره  اإل يف  بالتفكري  عقله  ي�صغل  ومل  والعلم، 
الأندل�س  باأن  ال�صعب  هذا  اأوهموا  الذين  الطوائف  مللوك  خا�صًعا  اجلهل  �صحية 
القوية لن تعود، كما اأوهموهم باأن اخلالفة الأموية مل تكن خرًيا لالأندل�س! وبدًل 

من اأن يحكم ال�صعب عقله راح ينهل من عبث الطوائف و�صمومهم!

r
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ثيابه احلمراء  الأحمر مرتدًيا  ابن  �صبيكة، وقف  تل  املبنى على  و�صط ق�صره 
با�صًطا ذراعيه، وقد رفع �صوته قائاًل:

�صاقا 	  عماًل  كان  لقد  عيا�س،  بن  يا  اآه  الق�صر...،  بناء  من  انتهينا  واأخريا 
طويال اأتى على كثري من املال وا�صتغرق كثرًيا من الوقت.

اأجل يا �صيدي، ولكن ما قيمة الوقت يف اإجناز عمل بديع كهذا؟	 
�صاأجعله مقر حكمي وحكم عقبي من بعدي.	 
زهراء 	  ق�صر  عن  فخامة  يقل  ل  عظيًما  ق�صًرا  �صيدت  قد  �صيدي،  يا  اأراك 

اأخباره، كما ل يقل روعة عن ق�صر ابن هود امل�صمى  النا�صر الذي تواترت 
بق�صر اجلعفرية، فهل  فكرت يا �صيدي ما ال�صم الذي �صتطلقه على هذا 

الق�صر؟ اإذا يجب اأن يكون له ا�صم يعرف به!
فكر ابن الأحمر قلياًل، ثم حترك جهة �صرفة الق�صر ونظر اإىل حديقة الق�صر 

البديعة، وقال:
�صاأ�صميه: ق�صر احلمراء.	 

عقد ابن عيا�س حاجبيه وقال م�صتفهًما:
اأن اأعرف �صبب ال�صم 	  ق�صر احلمراء، ا�صم جميل يا �صيدي، ولكن هل يل 

ومعناه؟
ابت�صم ابن الأحمر وقال:

هم يطلقون علّي ا�صم )ابن الأحمر( ب�صبب احمرار �صعر راأ�صي، واأنا �صاأطلق 	 
من  لقبي  اأخذت  فكما  تربتها،  لحمرار  تلك  مدينتي  على  احلمراء  ا�صم 

�صعري، �صياأخذ ق�صري لقبه من تربته ومني.
طرب ابن عيا�س لكالم الأمري وهز راأ�صه يف زهو ومتتم:
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ق�صر احلمراء، ق�صر الأمري ابن الأحمر ملك غرناطة.	 
خطا ابن الأحمر خطوات وئيدة وهو يقول:

اأجل، ق�صر احلمراء يا ابن عيا�س.	 
وا�صتمر ما�صًيا حتى و�صل اإىل النافورة البديعة، وراح ميتع عينه بتدفق مياهها، 

ثم قال: 
ا�صمع يا )ابن عيا�س(، اأ�صدر اأمًرا باأن يكون الزي الر�صمي للجي�س هو اللون 	 

ا اللون  الأحمر، وليكن لون احلرب امل�صتخدم يف مرا�صلتي من عمايل، هو اأي�صً
الأحمر.

اأوماأ ابن عيا�س براأ�صه قائاًل:
اأمرك يا مولي.	 

ويف تلك الأثناء دخل الوزير اأبو جعفر التنزويل حزين الوجه منطفئ الب�صمة، 
فرمقه ابن الأحمر بنظرة متفح�صة وقال له م�صتبًقا:

الوزير اأبو جعفر حزين..... اأف�صح عما اأحزن وجهك، اأف�صح يا وجه اخلري!	 
خف�س اأبو جعفر عينيه وقال: 

بكر عزيًزا 	  اأبا  ال�صابق  واليها  وقتل  ريا�صة مر�صية  زّيان  اأبو جميل  لقد حاز 
�صياء الدولة.

حوقل ابن الأحمر ثم قال لوزيره:
األ تدخل علّي مرة واحدة بخرب �صار؟!	 

تلعثم اأبو جعفر وهو يقول:
ل ذنب يل يا مولي.	 

�صمت ابن الأحمر مفكًرا قبل اأن يقول: 
اأبو بكر عزيز هذا حفيد ابن خطاب الذي ا�صت�صاف جي�س املن�صور 	  األي�س 

العامري عندما مر من مر�صية لفتتاح بر�صلونة؟
ابن عيا�س:

بلى يا �صيدي. 	 
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هز ابن الأحمر راأ�صه ومط �صفتيه، وقال:
الأيام دول، ومن �صره زمن �صاءته اأزمان...	 

اتخذوا  اإن  وما  وزيراه،  وحوله  كر�صيه  على  وجل�س  ال�صفراء،  بهو  ق�صد  ثم   
جمال�صهم حتى قال:

اأكمل يا اأبا جعفر وق�س علينا ما حدث.	 
اأبو جعفر:

اآبائه 	  وريا�صة  ريا�صته،  ومقر  القدمي  وطنه  زّيان  جميل  اأبو  الأمري  غادر  ملا 
�صار  خاميي،  امللك  اإىل  �صلمها  اأن  بعد  العظيمة،  بلن�صية  مدينة  واأجداده، 
�صقر،  نهر  �صفة  على  جنوبها  الواقعة  �ُصقر،  جزيرة  اإىل  و�صحبه  اآله  يف 
اأمل يف حياة  اأنه ل  اأيقن  اأن  بعد  تون�س  اإىل  اأهله  الأبار يف  ابن  و�صار وزيره 
م�صتقرة يف ربوع الوطن القدمي، واأخذ زيان بيعة اأهل اجلزيرة لالأمري اأبي 
زكريا احلف�صي �صاحب اإفريقية، ولكنه ما كاد ي�صتقر بها حتى زحف عليها 
الأراجونيون وطوقوها لأنها مل تكن داخلة يف نطاق الهدنة التي كانت ت�صمل 
للن�صارى،  اجلزيرة  عن  التخلي  اإىل  زّيان  فا�صطر  وقليرية،  دانية  فقط 
يف  احلف�صي،  زكريا  اأبي  لالأمري  بها  ودعا  بها  ونزل  دانية،  اإىل  وغادرها 
الوقت ذاته جتهمت احلوادث يف �صرقي الأندل�س، وقلقت النفو�س يف مر�صية 
اأبي  ال�صابق  بلن�صية  اأمري  ا�صتدعاء  مر�صية  اأهل  من  جماعة  وراأى  وغريها، 
جميل زيان ليتوىل الريا�صة عليهم، وهو يومئذ بدانية يرقب احلوادث. ف�صار 
وانتزع  الدولة  �صياء  عزيز  بكر  باأبي  اأهلها  فثار  ودخلها،  مر�صية  اإىل  زيان 
زيان منه الريا�صة وقب�س عليه، ثم اأمر بقتله، ودعا زيان مبر�صية لالأمري اأبي 
زكريا احلف�صي �صاحب اإفريقية، ودخلت يف طاعته معظم البالد الباقية يف 

�صرقي الأندل�س.
تعجب )ابن الأحمر( وقال: 

بخ بخ، زّيان الذي �صّلم بلن�صية لالأراجونيني غدا اليوم �صيد ال�صرق! 	 
اأبو جعفر:

ل يا �صيدي، فقد خرجت على ريا�صته اأوريولة وا�صتقل بها ابن ع�صام، وكذلك 	 
خرجت لورقة وا�صتقل بريا�صتها الفقيه حممد بن علي بن اأحلى، وهذان من 

اأن�صار ابن هود.
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مل يكد اأبو جعفر يكمل حديثه حتى دخل احلار�س مهروًل، وقال:
�صيدي الأمري، ر�صول من اأرجونة ي�صتاأذن الدخول عليكم.	 

نظر )ابن الأحمر( اإىل احلار�س واأ�صار بيديه وقال: 
اأدخله الآن. 	 

وقال  الأمري  على  ف�صلم  والإرهاق،  التعب  عليه  يبدو  مغرب  فار�س  البهو  دخل 
لهًثا:
اأدرك اأرجونة يا �صيدي فقد هاجمها جي�س من ق�صتالة.	 

ما اإن �صمع )ابن الأحمر( اخلرب حتى هّب واقًفا، وقد تبدلت مالحمة وجتهم 
وجهه، وا�صطرب حاله،  وات�صعت عيناه قبل اأن يقول: 

رمبا قد حان الوقت لأخذ املبادرة، وردع )ق�صتالة( وجي�صها.	 
 ثم نظر اإىل الوزير ابن عيا�س وقال:

قد اأخطاأنا يوم تقاع�صنا عن جندة بلن�صية.	 
ما كان ذلك باأيدينا يا �صيدي الأمري، فقد كنا نبحث عن ال�صالمة، ومل نك 	 

منلك القدرة على جمابهة )ق�صتالة(، ناهيك عن )اأراجون(!
اأما يف هذه فقد �صدقت، لكن اإن كنا مل منلك القدرة �صابًقا، فلرمبا منتلكها 	 

اليوم!
ملوك  يدي  بني  وت�صاقطها  الأندل�صية  املدن  يف  يفكر  وراح  الأحمر  ابن  �صمت 
الن�صارى كت�صاقط اأوراق ال�صجر يف ف�صل اخلريف، فها هو ملك اأراجون ي�صتويل 
بعد بلن�صية على ثغر دانية  بينما ملك ق�صتالة ل يتوقف عن النتقا�س من اأطراف 
اإل و�صرب يف غرب الأندل�س  اأما ملك الربتغال فال يفوت فر�صة  بالد امل�صلمني، 
م�صتغال تفككها املريع، ثم قال يف نف�صه:  ل بد من املبادرة بالهجوم على ق�صتالة 
فقد بلغ الغرور بجي�صها مبلغه حتى توهم قادته اأن ل اأحد من امل�صلمني يجروؤ على 

rالإغارة عليهم.
ا�صتغل ابن الأحمر غرور اجلي�س الق�صتايل وخرج من غرناطة يف قوة كبرية، 
وق�صد اإىل مرت�س وهي بلدة ح�صينة تقع جنوب غربي جيان، كانت بيد الق�صتاليني، 
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و�صرب حولها احل�صار، مريًدا من ذلك اأن يخفف ال�صغط عن اأرجونة، وكادت 
املدينة ال�صغرية اأن ت�صقط يف يده، غري اأن الن�صارى بقيادة دون رودريجو األفون�صو 
ال�صرعة يف  قدموا لجنادها على جناح   	 الثالث  لفرناندو  ال�صرعي  الأخ غري   	
قوات كبرية، فا�صطر ابن الأحمر اأن يرفع احل�صار ويعود اأدراجه �صوب غرناطة.
واأمام مرت�س، وقف دون رودريجو األفون�صو يف خيالء وغطر�صة عظيمتني، وقال 

وهو ممتط �صهوة جواده:
لقد ان�صحبوا كالفئران.	 

ثم اأطلق �صحكة كبرية دوت يف اأرجاء املكان، فقال له اأحد جنوده:
لي�صت لهم قدرة على جمابهتنا يا �صيدي.	 

ملعت عينا دون رودريجو قبل اأن يقول: 
ونحن لن نكتفي بان�صحابهم.	 
لقد ان�صحبوا على اأي حال يا �صيدي، فبَم تفكر؟	 
�صنطاردهم ونوقع بهم �صر الهزائم.	 
األن ن�صتاأذن مولي فرناندو يف ذلك؟	 
بل جنعلها مفاجاأة �صعيدة له، و�صي�صّر مولنا امللك بنا عندما ينمو اإىل �صمعه 	 

ومن  ويطربه،  ي�صعده  هالكهم  اأن  لأعلم  واإين  امل�صلمني،  يف  فعالنا  جميل 
يدري؟ فلعلنا ناأخذ �صيدهم اأ�صرًيا ونر�صله م�صفًدا اإىل طليطلة ف�صيعد بذلك 

قلب مولي امللك.
ثم لكز بطن جواده وانطلق خلف جي�س ابن الأحمر ي�صبقه غروره، وكله �صوق اأن 

rيروي الأر�س من دمائهم وي�صعد بذلك قلب اأخيه ويك�صب ثقته ور�صاه.
قد  اأحًدا  اأن  اأبًدا  ي�صك  ل  وهو  غرناطة،  اإىل  عائدا  الأحمر  ابن  جي�س  غادر 
يتبعه، فما الباعث على مالحقته وقد ترك لهم مرت�س ومل ينقذ اأرجونة؟ لهذا �صار 
اجلي�س بخطى وئيدة، كمن يتفقد البالد ل كمن عاد من معركة خا�صرة مل يوجف 

فيها بركاب. 
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ومن فرط تكا�صلهم ال�صديد، نزل اأحد اجلنود امل�صلمني وتاأخر عن بقية اجلي�س 
ليبحث عن بع�س متاع �صقط منه. وبينما اجلندي يبحث هنا وهناك اإذ به ي�صمع 

�صهيل خيل قادمة من بعيد.
الأفق،  يف  ترفرف  ق�صتالة  اأعالم  ف�صاهد  خوفا،  يرتعد  وقلبه  اجلندي  التفت 
فاأيقن اأن اجلي�س الق�صتايل قد خرج ملطاردتهم، فرتك ما يبحث عنه ووثب على 

ظهر فر�صه يطوي الأر�س طيا حتى و�صل اإىل الأمري فاأخربه مبا راأى. 
كانت امل�صافة الفا�صلة بني اجلي�صني ل تتعدى �صاعة من نهار، لذا ويف عجالة 
عنه  رغما  عليه  واملفرو�صة  املحتومة  للمجابهة  ي�صتعد  اأن  الأحمر  بن  قرر حممد 
فيتابع   	 عيا�س  ابن  وعليه   	 الأول  الق�صم  فاأما  ق�صمني،  جي�صه  يجعل  اأن  فقرر 
بنف�صه  الأحمر  ابن  فيقوده  الثاين  الق�صم  اأما  وئيدة،  امل�صري نحو غرناطة بخطى 
ليختبئ خلف غابات الزيتون الكثيفة، حتى اإذا مر اجلي�س الق�صتايل واقرتب من 
موؤخرة جي�س ابن عيا�س، ارتد هذا الأخري وقاتل الق�صتاليني الذين �صيقاتلونه على 
اأنه كل اجلي�س، فيخرج عندها ابن الأحمر يف باقي اجلي�س من الغابات وي�صربوا 
الن�صر  �صيتحقق  وبذلك  مطرقتني،  بني  فيقع  املغرور  الق�صتايل  اجلي�س  موؤخرة 

الأكيد للم�صلمني.
ُر�صمت، و�صاعدهم يف ذلك  امل�صلمون يف تطبيقها كما  تقررت اخلطة، وجنح 
غرور رودريجو وفائ�س ثقته يف نف�صه وجي�صه، فلم يلتفت مييًنا اأو ي�صاًرا ومل يحتط 
للكمائن، بل �صار م�صرًعا اجتاه اجلي�س املن�صحب ل يبغي اإل اإذلله. فكانت املفاجاأة 
املدوية، وبداأت احلرب �صديدة مروعة، و�صهلت اخليل و�صل�صلت ال�صيوف، وراحت 
اأن  وت�صادف  املغرورين،  الق�صتاليني  �صدور  ت�صق  اأن  قبل  الهواء  ت�صق  ال�صهام 
اأمطرت ال�صماء واأوحلت الأر�س وتطايرت منها رائحة املطر، فتثاقلت حركة اخليل 
الأ�صداء،  املحاربني  املطر بدماء  امتزج ماء  بل  تتثاقل  ال�صيوف مل  ولكن حركات 
فكان املاء يجري على الأر�س اأحمر اللون، ومل متر �صاعة حتي اأ�صفرت املعركة عن 
انت�صار �صاحق للم�صلمني، وهزمية منكرة للق�صتاليني، وقتل دون رودريجو األفون�صو 
اأو فار�صان  اإل فار�س  ومن كان معه من فر�صان �صنت ياقب، ومل ينِج من املعركة 

لذا بالفرار.

r
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حتى  ودارت  ب�صرعة  وحتركت  املجهول،  نحو  اليومية  رحلتها  ال�صم�س  بداأت 
اختفت خلف جبال )اإ�صبيلية( لت�صع بذلك نهاية يوم وبداية ليل طويل، و)زيد( 
اأو  اجللو�س  ي�صتطيع  ل  وهو  واأجملها،  ثيابه  اأف�صل  ارتدى  وقد  وهناك  هنا  ينظر 
ال�صكون فكان يتحرك جيئة وذهاًبا، والتوتر يعلوه وال�صطراب وا�صح عليه، وهو 

يقول يف نف�صه: 
ملاذا كل هذا التاأخري؟ ما الذي حدث ومنعها من القدوم؟ اأم تراها ن�صيت؟ 	 

اأم اأكون قد اأغ�صبتها دون ق�صد مني؟ 
اأ�صئلة حائرة كانت تدور بعقل وخلد )زيد( فتزيده ا�صطراًبا وتوتًرا، وبعد مرور 
املزيد من الوقت، نظر )زيد( فلمح خياًل قادًما من بعيد...  دقق )زيد( النظر 
فاإذا هي اجلارية )قمر(.. تنف�س )زيد( ال�صعداء وابتهج، ثم عاد للتجهم ب�صرعة 

وقال يف نف�صه: 
ظهره 	  خلف  يديه  و�صع  ثم  اأزعجني،  قد  تاأخرها  اأن  مرمي  تعلم  اأن  يجب 

وت�صنع النظر اإىل النهر.
اإذا اقرتبت منه،  اأكرث واأكرث و)زيد( مت�صنع التجاهل، حتى  اقرتبت )قمر( 

قالت ب�صوت حزين وعيون زائغة: 
هذه من �صيدتي لك.	 

التفت )زيد( لها وقال بلهفة بدلت حاله:
اأين هي؟ وملاذا تاأخرت؟ ثم بعد كل هذا النتظار ل تاأتي؟	 

)قمر(: 
يف هذه الورقة ما منعها من القدوم.	 

ثم ناولته الر�صالة وان�صرفت، ووجهها يحمل كل معاين الأ�صى والأمل!
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بيد مرتع�صة، ف�ّس )زيد( الر�صالة وطالعها، ومن فوره تغري وجهه وكاأّن �صاعقة 
اأ�صابته واأفقدته �صوابه، وهو ل يكاد ي�صدق ما يقراأ، فاإذا بالر�صالة تقول: 

 من جارة الوادي اإىل �صابي قلبي، كتبت لك هذا اجلواب مبداد �صقيته بدموع 
على  لأحد  وما  طائع  لك  قلبي  اإن  )زيد(  يا  عظيم...  حب  يف  منك  واإين  عيني، 
القلوب حكيم، لقد متلك حبك قلبي فما عدت اأرى فيه غريك، فاأنت يومي واأنت 
غدي، كم اأحبك ولكم متنيت قربك... لقد كنت اأنتظر اليوم على اأحر من اجلمر 
ليلة  وبني  عمي،  ابن  خلطبتي  تقدم  لقد  وقع...  قد  جلاًل  حدًثا  ولكنَّ  للقياك، 
و�صحاها وافق اأبي... وملّا اعرت�صت ورف�صت واأبديت غ�صبي قرر حب�صي و�صجني، 
ت�صاعده يف ذلك اأمي، لأذعن لأمره واأوافق هواه... وكاأّن ق�ص�س احلب يا )زيد(، 

مكتوب عليها تلك النهاية املوؤملة احلزينة..! فال حّب ينتهي كما نريد!!
اأذهلت كلمات الر�صالة زيًدا، فما عاد يدري اأيف احللم هو اأم يف اليقظة، ثم 
عاد يتفح�س الر�صالة لعلها مزحة، اأو عله كابو�س موؤمل وعما قريب منه �صي�صتفيق، 
وجال نظره يف الطريق لعله يرى مرمي قادمة، وت�صاءل زيد اأيكون ما يف الر�صالة 
حًقا؟ اأيق�صو الأبوان اإىل هذا احلد؟ اأتنك�صر اإرادة حبيبته اإىل هذا القدر؟ اأ�صئلة 
حائرة هاجمت راأ�س )زيد( وعقله، بينما كاأن �صكيًنا عظيمة اأو خنجًرا م�صموًما 
الف�صاء،  رحب  به  و�صاق  )زيد(  وجه  يف  الدنيا  ا�صودت  فاأدماه...  قلبه  اخرتق 
اإىل يائ�س كبري، وانهمرت الدموع من عينيه، ومل يعد ي�صعر بطعم  وانقلب فجاأة 

احلياة، )فمرمي( هي حياته اإن فقدها فقد حياته... 
تثاقلت قدما )زيد( عن احلركة، فلم يرد اأن يرتك املكان الذي اعتاد فيه روؤية 
حبيبته، ولرمبا اأتت اإليه تخربه اأن اأباها عدل عن حديثه لها، لكن مر الوقت ول 
جديد، غري الأمل الذي كان يتزايد عليه، حتى اإذا تاأخر الوقت وانت�صف الليل غادر 

املكان ورحل عنه.
غرفته  دخل  ثم  واحدة،  بكلمه  يتفوه  اأن  دون  بيته  اإىل  و�صل  باكية  وبخطوات 
واأغلق عليه بابه، وراح يبكي بكاًء �صديًدا يقطع نياط القلوب، ثم �صكت وامتنع عن 

احلديث.
 ومر اليوم تلو اليوم، وزيد حبي�س حجرته ل يخرج منها، ممتنع عن احلديث 
ل ينب�س ببنت �صفة، مم�صك بكتاب مرمي ل يرتكه من يده، ول ميل من مطالعته 
وقراءته، مهراق العربة ل تكاد عينه جتف، وكان كلما اأتى على ال�صطر الذي ت�صف 
فيه دمعها ونحيبها يرد عليها يف نف�صه ويقول اأما اأنا يا مرمي فقد �صكبت من الدمع 
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اأ�صعاف ما �صكبت، واأنا يا مرمي اأردت اأن ن�صاهي يف ق�صة ع�صقنا املعتمد واعتماد، 
واأنا يا مرمي ما ظننت اأن اأيام الو�صل قالئل.

 ومع مرور الوقت، ذبل ج�صد زيد ونحل وا�صفر وجهه و�صحب، وظن اأهله اأن 
ا قد اأعياه اأو اأن م�صا قد دهاه.  مر�صً

يتذكر �صورة حبيبته وحركاتها و�صكناتها وكلماتها ونغمات  كان زيد ل ينفك 
�صوتها، واأكرث ما كان يوؤن�صه ذكرى اآخر عهده بها. كان اللقاء عند برج الذهب يف 

يوم اجلمعة املوعود، وكان التفاق اأن تخرج اإليه قبيل الغروب.
ب�صاعة، وظل جال�ًصا على �صفة  املنتظر  املوعد  اليوم، و�صل زيد قبل  يف ذلك 
والب�صر،  و�صمعه،  قلبه،  ملكت  التي  حبيبته  قدوم  منتظًرا  الطريق  يراقب  النهر 
اأحمر،  ال�صم�س حلة ذهبية مو�صية ب�صنا  النهر فراآه وقد ك�صته  اإىل ماء  نظر زيد 
وا�صطربت املياه يف موجات �صغرية ابتهاًجا بالك�صوة الأنيقة. كان زيد يجمع بنات 
فكره حتى ل ت�صرد منه عند قدوم حبيبته، ويرتب مبا �صيبداأ احلديث حتى ل يتلعثم 
وي�صرقه الوقت قبل اأن يبوح لها بكل ما يف قلبه. مر وقت النتظار جمياًل، وما اأجمل 

الوقت واأمتعه عندما تق�صيه يف التفكري فيمن حتب وتهوى! 
كان اجلو ربيًعا ون�صمات الهواء تغازل وجه زيد عندما رنا بب�صره ف�صاهد مرمي 
مقبلة، بينما قلبه يهتز مع كل خطوة تدنيها منه، واأخرًيا و�صلت منية القلب و�صلوة 
الكلمات  فا�صتبدل  يقول.  ماذا  يدري  عاد  فما  الكلمات  وبو�صولها رحلت  النف�س، 

بالنظرات ع�صاها تف�صح عما يف قلبه من حب وع�صق وهيام!! 
تب�صمت له مرمي وعاتبته قائلة:

ها قد �صمّت مرة اأخرى، وكاأين اأحمل بوجهي ما مُي�صك ل�صانك.	 
بع�س ال�صمت اأبلغ من بع�س الكالم، واأي كالم هذا الذي يطيق و�صف وجدي 	 

اأو نعت ع�صقي؟!
ويعود  فيتاأمل،  حا�صره  على  ي�صتفيق  ثم  فيبت�صم،  اللقاء  هذا  يتذكر  زيد  كان 

وجهه يتجهم.

r
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برغش

توا�صلت زخات املطر يف �صبه اجلزيرة الإيبريية، ودامت لأيام متتالية، حتى 
حتولت الطرقات اإىل وحل، وغ�صلت الأ�صجار، وفا�صت بع�س الأنهار، فخلت ب�صبب 
منزله،  فكلٌّ خمتبئ يف  احلياة،  القدمية من  واأزقتها  برغ�س  مدينة  �صوارع  ذلك 
حتى يظن الناظر اأنها مدينة اأ�صباح. و�صط هذا ال�صكون اإل من �صوت قطرات املياه 
وخريرها، �ُصِمعت حوافر فر�س قادمة من بعيد، وقد اأنهك الوحل الفر�س والفار�س 
معا فبدا ذلك عليهما، فالفر�س بطيء اخلطى والفار�س خائر القوى، قد ا�صت�صلم 

للفر�س حتته واأحنى ظهره على ظهره.
اقرتب الفار�س من بعيد فتبني اأنه من فر�صان الأمري األفون�صو ويل عهد اململكة، 
جاء يريد لقاء امللك فرناندو الثالث الذي اأقعده املر�س بعيًدا عن عا�صمة مملكته، 
بعدما  تطبيبه،  يحاولون  حوله  من  والأطباء  برغ�س،  مبدينة  ق�صره  يف  وحب�صه 

�صاءت حالته، ولزم الفرا�س.
القنينة  فرناندو  فاأم�صك  دواء،  قنينة  وناوله  امللك  من  الأطباء  اأحد  اقرتب 
الطبيب  بالقنينة يف وجه  واألقى  تفلها  ارت�صف منها ر�صفة �صرعان ما  ورفعها ثم 

قائاًل:
اأما من �صبيل لتح�صني طعمها القبيح!	 

اأجفل الطبيب واأجاب يف وجل: 
اإن الدواء الذي به مرارة ي�صفي من ال�صقم يا �صيدي.	 

تاأفف فرناندو وقال: 
هذا داء ولي�س دواء.	 

 ثم اأ�صاح بوجهه عن الطبيب الذي اأطرق �صامتا.
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لحظت امللكة خوانا دي بونثيو �صجر امللك وانزعاجه، فاأمرت الأطباء باخلروج 
حتى يت�صنى للملك اأن ينعم بالقليل من الراحة. فان�صرف اجلميع من حوله وجل�صت 
تتحدث اإليه وكانت ترتدي زيها امللكي اجلميل وعلى راأ�صها تاج امللك، وبدا الإعياء 

وا�صًحا على مالمح امللك، فال�صعال مل يكن يتوقف واحلمى ل تريد اأن تفارقه.
اقرتبت امللكة منه حماولة تكرار طلب الأطباء �صقيه للدواء، ولكن دون فائدة 

اإذ قال لها امللك:
ل جتهدي نف�صك يا خوانا فلي�س طعم الدواء ما مينعني عنه.	 

نظرت خوانا اإليه منده�صة وا�صتف�صرت يف تعجب:
فما مينعك اإذن يا حبيبي؟	 

فرد فرناندو:
عدم ثقتي بدوائهم...!!	 

ثم ا�صتطرد �صاخًرا م�صتهزًئا:
انظري اإليهم فهيئتهم ودواوؤهم يدلن عليهم.	 

بهدوء قالت )خوانا(: 
كيف تزدريهم يا حبيبي وهم اأمهر واأ�صهر اأطباء مملكتك؟	 

�صعل فرناندو وقال: 
الطب 	  من  بلغوا  ما  ذلك  ومع  فاأجل،  اململكة  اأطباء  واأ�صهر  اأمهر  اأنهم  اأما 

ل  اإنهم  اإ�صبيلية،  اأربا�س  من  رب�س  مغمور يف  م�صلم  بلغه طبيب  ما  مع�صار 
يح�صنون الطب ول يقدرونه.. انظري اإيل دوائهم، ورائحته الكريهة وطعمه 
ال�صيء الكريه، اإنه مُير�س ول ي�صفي، ولول اأن يقال اإنني بحاجة اإىل هوؤلء 

امل�صلمني، لأر�صلت من فورى ل�صتدعاء اأحد اأطبائهم!
نظرت خوانا اإىل زوجها نظرات خمتلطة بني ال�صتغراب ال�صديد وال�صتنكار 
ال�صديد، فهي تعرف عنه بغ�صه لكل ما ميت للم�صلمني ب�صلة، فكيف يقول ما قال 

اآنفا!؟ وفطن فرناندو اإىل ما يدور يف خلد زوجته، فقال لها:
اأن اأكره امل�صلمني فهذا ل يتنافى مع احرتامي لعلومهم وفنونهم، واإل ملا اأبقيت 	 

م�صجد )قرطبة( كما هو، وذلك لروعة نقو�صه وجودة بنائه.
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لكنك اأحرقت كتبهم يف �صلمنقة وقرطبة بعد فتحهما. 	 
حاول فرناندو احلديث، فانتابه �صعال �صديد، فاأم�صك كوًبا من املاء وارت�صف 

منه قلياًل ثم عاود احلديث قائاًل:
من قال لك اإين اأحرقت مكتبة قرطبة و�صلمنقة؟	 

هزت خوانا كتفيها وقالت:
كل اململكة تردد هذا يف فخر.	 
اأنا مل افعل ذلك، بل اأ�صقف اأو�صمة الأحمق اجلاهل من فعل ذلك، وما اأمرته 	 

به، اإمنا اأذنت له بدخول املدينة وتطهري امل�صجد مما فيه، وطم�س حمرابه 
واإقامة املذبح لل�صالة، فاإذا به يحرق الكتب ت�صفًيا من امل�صلمني ظًنا منه اأن 
الفريدة،  العلوم  تلك  قلبي بحرقه  اأنه حرق  يعلم  ير�صيني، ومل  العمل  هذا 
اأحرقها يا خوانا وقد كان بالإمكان ال�صتفادة منها وال�صتعان بها  ثم ملاذا 

ملواكبة هذه احل�صارة الإ�صالمية ال�صاحرة الفريدة.
ات�صعت عينا امللكة، وقالت م�صتهجنة:

وتنعتها بال�صاحرة الفريدة!	 
واأي �صحر!! لو اأنك �صاهدِت م�صجدهم يف )قرطبة( اأو قنطرة الدهر بها اأو 	 

ال�صحاب  التي تالم�س  الغريبة  املنارة  منارة م�صجدهم يف )اإ�صبيلية(، تلك 
ارتفاًعا،  لعلمِت اأنهم �صحرة هذه الدنيا الكبرية...

وبينما ت�صمع )خوانا( هذا الكالم فاغرة فاهها من التعجب، تابع )فرناندو(: 
ما زلت 	يا عزيزتي خوانا	 حديثة عهد بي، ل تعرفني عني اإل القليل، لهذا 	 

�صاأخربك باأعظم در�س تعلمته من احلوادث ال�صوابق.
�صعل فرناندو مرة اأخرى، ثم تابع حديثه:

نحكم 	  اأن  لبد  بعدها  قائمة  لهم  تقوم  ل  نكراء  امل�صلمني هزمية  نهزم  لكي 
العمل على اأربعة خطط، هاتي يدك يا عزيزتي. 

ناولت خوانا يدها لزوجها فاأم�صك بخن�صرها وباعده عن باقي بنانها ثم قال:
اأوًل: نرتجم علومهم بدل حرقها واإبادتها.	 

ثم اأم�صك ببن�صرها و�صمه اإىل خن�صرها وقال:
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ثانًيا: نقطع عالقتهم مبا�صيهم، ون�صيع الفرقة بينهم، فاإذا حدثت الفرقة 	 
ولبد اأن حتدث، جنتهد يف تو�صيع �صقتها حتى ل ُتْراأَب.

ثم اأم�صك باأ�صبعها الو�صطى و�صمها لأختيها وقال:
اأو 	  عليه  بالتاأليب  اإما  فالح  قائد  اأو  �صالح  حاكم  اأي  على  اجتماعهم  نف�صد 

بالتنفري منه.
ثم �صم �صبابتها اإىل باقي اأ�صابعها و�صغط عليهم جميًعا قائاًل: 

رابًعا: اأن ن�صدر لهم اأننا خري منهم علًما ور�صاًدا واأكرث منهم عدة وعتاًدا، 	 
ولن يتاأتى لنا ال�صبق العلمي عليهم اإل بعلومهم ذاتها.

اأبقت خوانا اإبهامها منت�صًبا وقالت:
خام�ًصا؟	 

رفع فرناندو اإبهامه واأخذ يبارز اإبهام خوانا وهو يقول �صاحًكا:
ال�صيف، ما ح�صبت هذا يغيب عن عقلك يا خوانا.	 

�صحكت خوانا، ثم هزت راأ�صها و�صيقت عينها واقرتبت من وجه زوجها وهي 
تقول:
الآن علمت ملا ت�صجع ويل العهد على درا�صة العلوم العربية.	 

ابت�صم فرناندو وقال:
اأود اأن ينهل ويل عهدي من تلك العلوم فتتو�صع مداركه وين�صج فكره، ولول 	 

اأين قد عاهدت نف�صي على طرد امل�صلمني من اجلزيرة لأوليت لهذه العلوم 
اهتماًما ورعاية، و لفر�صت على كل اأبناء النبالء تعلمها، لكن طرد امل�صلمني 

اأوىل، اأما علمهم فمتاح بواح.
ثم اأخذته نوبة ف�صعل )فرناندو( عدة �صعالت متتابعة، وحاولت )خوانا( مرة 

اأخرى معه لتناول الدواء فاأبى، فقالت له: 
اإن مل ت�صرب هذا الدواء فال اأقل من اأن حت�صر طبيًبا عربًيا ولو يف اخلفاء. 	 

هز فرناندو راأ�صه، وقال ب�صوت خافت وهنه ال�صعال: 
لو اأن حياتي بيد م�صلم ما طلبتها.	 



182

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأرخت خوانا جفنيها يف حزن وقالت:
ملاذا يا حبيبي؟	 
ل اأريد اأن تاأخذين الراأفة بهم، اأو اأن يعلم الق�صتاليون اأّن امل�صلمني اأ�صحاب 	 

ف�صل علينا، اأو ي�صعر الق�صتاليون بف�صل امل�صلمني يف اأي جمال، وقتها �صتكون 
هزمية نف�صّية يل وجليو�صي. 

تنهدت خوانا والتزمت ال�صمت وهي تنظر اإىل فرناندو، ثم و�صعت يدها على 
راأ�صه فوجدته يغلي من احلمى، فما كان منها اإل اأن بللت خرقة مباء بارد وو�صعتها 

على جبينه.
زوجته  من  لفرناندو  الثاين  البن   	 فارديكي  الأمري  دخل  الأثناء  تلك  ويف 

ال�صابقة اإليزابيث 	 وهو يقول:
فار�س قادم من )طليطلة( يريد اأن يلقاك يا اأبي.	 

اأ�صار فرناندو اإىل ابنه يف �صمت، فقالت خوانا لبن زوجها:
مهما كان ما جاء به ف�صينتظر حتى ال�صباح، ف�صحة امللك مقدمة على كل 	 

rق�صتالة بل على كل اجلزيرة.
حمل �صباح اليوم التايل الب�صريات)لفرناندو(، فقد بداأ يف التعايف من علته، 
وا�صتطاع النهو�س لأول مرة من مرقده، بعد اأيام ق�صاها ل يبارح فرا�صه، فكان 

اأول �صيء فعله، هو متابعة اأمور اململكة، واأمر للفار�س اأن ميثل بني يديه. 
دخل الفار�س وقدم التحية وانحنى اأمام العقرب كجندي خمل�س من جنوده، 
ثم تقدم جهة الأمام واأعطاه ر�صالة خمتومة، كانت تلك الر�صالة من ويل العر�س 
فتح  الأوامر،  ينتظر  ووقف  امللك،  خمدع  عن  الفار�س  تاأخر  )بطليطلة(...  
)فرناندو( الر�صالة، وظهر من مالمح وجهه اأنها حتمل خرًبا قد اأ�صعده، فقد تهلل 

وجهه وارت�صمت عالمات الفرح على حمياه.
طوى )فرناندو( الر�صالة، ثم اأمر الر�صول اأن يلتزم بابه واأل يربحه، فانطلق 

الفار�س الر�صول وخرج من فوره. 
واأقبلت خوانا على زوجها قائلة:
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منذ ما يربو عن �صهر مل يبت�صم امللك اأو يفرح بر�صالة كفرحه اليوم!!	 
رد عليها فرناندو يف هدوء:

يفعل الرعب مال يفعله ال�صيف.	 
 ثم نظر اإليها حمدًقا وقال:

فتحت بالرعب مر�صية.	 
رددت خوانا يف ده�صة:

مر�صية!	 
اأجل مر�صية، لقد و�صلت �صمعة اجلي�س الق�صتايل الآفاق، وطرقت باب مر�صية 	 

ففتحت الباب بال �صيف اأو ح�صار! 
ثم اأطلق �صحكة دوى هديرها يف كل الق�صر.

ازدادت ده�صة خوانا بينما تابع امللك حديثه فقال:
لقد وفد على طليطلة اأحمد بن حممد بن هود ابن وايل مر�صية، يحمل معه 	 

البالد  لنا..... �صارت  وتاأدية اجلزية  اأهل مر�صية على طاعتنا  اجتماع  نباأ 
تفتح ذراعيها لنا يا خوانا قبل اأن تطاأها خيولنا!

ابتهجت خوانا و�صمت فرناندو مفكًرا يف اأن�صب رد على هذا العر�س املغري. 
الفار�س  فاأقبل  العهد،  ويل  ر�صول  باإدخال  اآمرا  فرناندو  نادى  حلظات،  وُبعيد 

وانحنى مرة اأخرى اأمام فرناندو الذي قال له:
اأخرب �صيدك األفون�صو األ يقبل عر�س ال�صلح مع مر�صية اإل اإذا وافقوا على 	 

ال�صماح بوجود حامية ق�صتالية مبر�صية، واأن يح�صر حممد بن هود 	واليها	 
جمل�س الكورتي�س وقت انعقاده، واأن يتوىل الأمري األفون�صو ترتيب اأمر احلامية 

والإ�صراف عليها بنف�صه.
ثم اأمر فرناندو الفار�س اأن ينطلق، واأرعد قائاًل:

دانت يل �صرق الأندل�س، وبقى اأن اأنتقم من غربها!! 	 

r
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المخترع

املعادن  من  اأكوام  وو�صط  اإ�صبيلية،  اأطراف  يف  الكائن  ببيته  كبرية  حجرة  يف 
واحلديد، وقف ابن �صعيب مي�صح عرقه املت�صبب من جبينه، وهو يتابع عمله وقد 
ت�صاعد الدخان وانت�صرت رائحته من كل مكان يف احلجرة. انت�صب ابن �صعيب 
وو�صع يده على خ�صره وهو ينظر ميينا وي�صاًرا حمدًثا نف�صه:  يجب اأن اأبني فرًنا 

�صديد احلرارة!
ثم ا�صتطرد وقال متحرًيا: 

ولكن اأين اأبنيه؟....	 
جال ابن �صعيب بب�صره هنا وهناك وبعد تفكري �صاح:

�صاأ�صيده يف الغرفة الداخلية فهي �صميكة اجلدران وتت�صع ملا اأريد...	 
ثم اأخذ نف�ًصا عميًقا، وجل�س لي�صرتيح قلياًل وهو يتابع جتفيف عرقه الذي �صال 

حتى بلغ �صدره. 
اأخذ ابن �صعيب ق�صًطا من الراحة، ثم �صرع يف اإح�صار مواد البناء وراح يبني 
مبفرده ما يبتغي بناءه، كان ي�صع احلجر على احلجر يف �صرب عجيب، ويلوطه يف 

اإتقان واأناة. 
مر اليوم واليومان قبل اأن يتم ابن �صعيب ما اأراد، ثم وقف يتفح�س ما بناه وقد 

ات�صخت مالب�صه وتلطخ وجهه مبواد البناء، وقال مبت�صًما:
ها قد انتهيت منك اأخرًيا.	 

ومن ثم ترك ابن �صعيب فرنه، وذهب اإىل غرفة جماورة بها اأكيا�س من ملح 
اأ�صود اللون، واأكيا�س اأخرى من مواد �صفراء، اإ�صافة اإىل كميات كبرية من الفحم 
الأ�صود. ثم اأم�صك ورقة بها رموز وكالم غري مفهوم كاأنه الطال�صم، وراح يدقق 
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يقطع  مل  فيها،  يبحث  الأوراق  تلك  يف  وغرق  منه،  يت�صبب  والعرق  النظر  فيها 
تفكريه �صوى طارق يطرق بابه.... 

مل يهتم ابن �صعيب يف اأول الأمر وتابع عمله، وقال: 
�صيياأ�س الطارق وين�صرف. 	 

وا�صتدادها،  الطرقات  توايل  الباب. ومع  تابع طرق  بل  يياأ�س  الطارق مل  لكن 
عبد  فاألفى  الباب  لفتح  وقام  عمله،  الطارق، فرتك  لإ�صرار  �صعيب  ابن  ا�صت�صلم 

الرحمن الإ�صبيلي عنده.
رحب ابن �صعيب ب�صديقه واأدخله اإىل الدار التي مل يكن فيها اأحد غريه.

التفت عبدالرحمن مييًنا وي�صاًرا ثم قال: 
مر وقت طويل مذ لقيتك اآخر مرة يا بن �صعيب.	 
اأرجو اأن تلتم�س يل العذر يا �صديقي، فقد اأخذت جتاربي كل وقتي وفكري، 	 

بروؤيتك  �صعيد  جد  اأين  على  اإليه،  لأعود  اإل  املنزل  من  اأخرج  عدت  فما 
اأنتوى  كنت  ولقد  اأخرى،  مرة  النا�س  وخمالطتك  عزلتك  من  وخروجك 

زيارتك لالطمئنان عليك بعد الذي كان.
تنف�س عبد الرحمن بعمق، ثم قال:

احلمد هلل على كل حال، لقد علمت اأن عزلتي واآلمي لن تعيدا )بلن�صية(، 	 
يا ابن �صعيب، والآن علّي واجب جتاه ديني واأر�صي، لهذا  فقد ق�صي الأمر 

خرجت لأحاول الإ�صالح حتى ل تتكرر الأحداث الأليمة.
ربت ابن �صعيب على فخذ �صاحبه وقال مبت�صًما 

خرًيا  فعلت يا �صديقي، والآن انتظرين ب�صع دقائق هنا.	 
ثم غاب ب�صع حلظات، وعاد حاماًل اإبريًقا من �صراب اللوز واأكواًبا وو�صعهم 

اأمام �صيفه، ثم �صب كوًبا وناوله له.  
ارت�صف عبد الرحمن ب�صع ر�صفات، ثم قال:

ما زلت تعي�س وحدك يا بن �صعيب، وما زلت م�صًرا على هجر جتارة اأبيك 	 
اأحد يرتقب عودة  الدكان وما عاد  اأمر  اإ�صبيلية  اأهل  ن�صي  رحمه اهلل، حتى 

التجارة اإليه.
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ا�صرتخى ابن �صعيب على كر�صيه، وتنف�س بعمق قبل اأن يقول: 
اأنا ل اأح�صن التجارة 	 يا عبد الرحمن 	 ول اأحب خمالطة النا�س، ول اأعدل 	 

مبطالعة الت�صانيف وعمل التجارب �صيًئا.
اأجال عبد الرحمن ب�صره يف املكان فراأى الأكيا�س ومواد البناء، فاجته �صوبهم 

واأدخل يده يف اأحد الأكيا�س مم�صًكا بحفنة من بع�س ما فيه، ثم قال:
اأعلم ذلك يا بن �صعيب، لكن اإىل متى �صتظل هكذا بدون عمل تبيع ما ترك 	 

اأبوك لت�صد رمقك؟ 
نه�س ابن �صعيب ووقف بجوار عبد الرحمن عند الأكيا�س وقال: 

لي�س عندي وقت للتجارة يا �صديقي، ورمبا انتهى قريًبا مما اأ�صنع في�صمني 	 
القائد عبد الرحمن اإىل جنده.

ثم قهقه �صاحًكا، ف�صحك عبد الرحمن ل�صحكه، ثم ا�صتطرد قائاًل: 
ل فائدة منك يا بن �صعيب...، والآن اأخربين ما هذا ال�صيء الغريب؟!	 

�صحك ابن �صعيب وقال:
اإنه فرن.	 

انعقد حاجبا عبد الرحمن وقال:
فرن!	 
نعم فرن، فلما العجب؟	 
اأعرف الفرن جيًدا، غري اأن هذا ال�صيء يختلف عنه يف ال�صكل واحلجم، ثم 	 

ماذا ي�صنع رجل مثلك ل زوجة له بفرن! 
 ابن �صعيب ممازًحا:

اأق�صق�س فيه اللحم واأن�صن�س فيه الدجاج.	 
 ثم انفجر �صاحًكا وقال:

اإنه فرن ل�صهر احلديد.	 
علت الده�صة وجه )عبدالرحمن( وت�صاءل جمدًدا: 
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�صهر احلديد! ملاذا ت�صهره؟ وماذا بعد �صهره؟	 
اأ�صبه يف قوالب لأ�صنع ما اأريد.	 
األ يحتاج هذا جهًدا كبرًيا واأنت وحدك؟	 
من فرط ا�صتمتاعي بعملي ل األقي بال لتعبي. 	 

ابت�صم عبد الرحمن وقال:
اأرجو اأن ت�صل يوًما اإىل ما تبتغي وحتقق ما تريد.   	 

r
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 الفرسان الثالثة

ارتفع �صهيل ثالثة خيول عربية، وهي ت�صرب بحوافرها الأر�س، وفوق متنها 
ثالثة رجال هم اأبو احل�صن )�صقاق( وقائد ال�صرطة )يحيى بن خلدون( ومعهم 
)عبدالرحمن الإ�صبيلي(، تو�صط )�صقاق( الرجلني، وحترك ليتفقد بنف�صه اأحوال 
اأ�صوار املدينة واأبراجها.... رفع �صقاق وجهه ونظر اإىل ال�صم�س املتوهجة يف كبد 

ال�صماء، و�صرعان ما ارتد ب�صره لالأ�صفل وهو يقول:
ما اأ�صد حرارتها!	 

رد )عبدالرحمن( معلاًل: 
الوقت وقت الظهرية يا مولي، ونحن يف منت�صف ال�صيف. 	 

�صقاق:
لنعجل اإذن قبل اأن حترقنا بقيظها.	 

فر�صخ،  وبعد  بقوة.  يعدو  الفر�س  فانطلق  عنانه،  واأرخى  جواده  بطن  لكز  ثم 
توقف الرجال وترجلوا عن خيولهم، واقرتب الثالثة من الأ�صوار وراحوا يعاينونها. 

و�صع �صقاق يده على ال�صور وقال:
مل يهتم اأحد بتعزيز هذه الأ�صوار اأو تقويتها منذ زمن يعقوب املن�صور رحمه 	 

اهلل.
تقدم يحيي بن خلدون خطوات جهة �صقاق وقال: 

عدم 	  يعني  مما  الأمري،  اأيها  ومنعتها  بقوتها  حتتفظ  زالت  ما  لأنها  رمبا 
حاجتها لذلك. 

دقق عبد الرحمن النظر، ثم قال:
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بل هي يف اأم�س احلاجة للرتميم، انظرا هناك، لقد تهدمت اأجزاء منها.	 
اأكد )�صقاق( حزيًنا: 

اأجل يا عبد الرحمن، وينبغي امل�صارعة يف العتناء بها. 	 
ثم توجه ناحية ال�صدع وقد جتهم وجهه وقال:

ما احليلة لراأب هذه ال�صدوع وتعزيز الدفاعات، وكلما حتدثت يف هذا مع 	 
اأبي عمرو بن اجلد رد على قائاًل... ملاذا يا �صقاق؟  فلندخر الأموال لنفقات 

اأهم من تلك الأ�صوار التي ل حاجة لنا بها.
قالها مقلًدا �صوت )ابن اجلد(، ف�صحك ثالثتهم.

ردد )عبدالرحمن( متهكًما: 
ل حاجة لنا بها! ي�صعرين ابن اجلد اأحياًنا اأننا نعي�س يف زمن املن�صور بن اأبي 	 

عامر اأو النا�صر الأموي.
عقد يحيى حاجبيه وقال: 

كيف ذاك، وملاذا هذان حتديًدا؟	 
عبد الرحمن: 

لأن الأندل�س يف زمنهما مل تَك بحاجة اإىل اأ�صوار حتميها.	 
�صقاق : 

الأ�صوار، 	  تعوزها  التي  هي  وبنبلونة،  وجليقية  )ق�صتالة(  كانت  حينما  ذاك 
لتقيها �صربات امل�صلمني، بل كان جل اهتمامهم اأن ين�صدوا �صداقة امل�صلمني 
ل حربهم، اأما الآن فنحن من �صرنا حبي�صي الأ�صوار، ويا ليتها ت�صتطيع دفع 
العدوان عنا... �صرنا نحارب من خلفها  مرت�صني بها، وندافع فقط، بينما 
اأو يجد  قدمًيا كنا نحارب و�صدورنا مك�صوفة ول يجروؤ اأحدهم اأن يهاجمنا 

لذلك �صبياًل.
عقب عبد الرحمن قائاًل: 

�صدق ال�صابقون حني قالوا:  اغزوهم قبل اأن يغزوكم، فواهلل ما غزي قوم 	 
قط يف عقر دارهم اإل ذلوا، كنا �صالًفا نغزوهم ول يغزوننا، فلما �صكتنا عنهم 

غزونا حتى اأ�صربونا كوؤو�س الذل األواًنا.
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برج  من  بالقرب  الكبري  الوادي  نهر  برتقال حتاذي  �صجرة  اإىل  الثالثة  اجته 
الذهب، وجل�صوا حتتها م�صتظلني بها. وقال يحيى بن خلدون للقائد �صقاق: 

اأبي عمران 	  اأبي عبد اهلل بن ال�صيد  �صيدي اأمري اجلند، ملاذا ل تتحدث مع 
املوحدي وهو متويل اأمر اإ�صبيلية منذ �صنوات يف اأمر ترميم الأ�صوار وتقويتها.

ا�صتنكر )�صقاق( �صوؤاله وقال: 
هل توهمني 	 يا بن خلدون 	 اأنك ل تعلم اأن الوايل املوحدي ل يعدو اأن يكون 	 

ا�صًما، واأن زمام الأمر كله بيد ابن اجلد!!
غمغم يحيى بن خلدون قائاًل: 

اأعلم ذلك يا �صيدي، ولكن رمبا لو تعار�س راأيه مع راأي )ابن اجلد(، اختلف 	 
الأمر! فيم�صي الوايل املوحدي راأيه. 

واأم�صك  جذعها  على  اتكئ  ثم  ال�صجرة،  حول  دورة  ن�صف  ودار  �صقاق  نه�س 
بفرع من فروعها وقال:

الأماين راأ�س مال املفالي�س يا بن خلدون،  فلن يختلف الأمر كثرًيا، ولن يجروؤ 	 
املوحدي على خمالفة راأي )ابن اجلد( قالمة ظفر!

على  وم�صح  الرحمن،  عبد  منه  فاقرتب  و�صهل،  الرحمن  عبد  جواد  حمحم 
ا من فروع ال�صجر وهو يقول: عرفه ثم طفق يطعمه بع�صً

لكن يا �صيدي ما كل هذه الثقة يف الق�صتاليني!؟ اأق�صد هذه الثقة التي يوليها 	 
اإياهم )ابن اجلد(؟ وكيف اأمن مكرهم، فلم يعد يرغب يف  تقوية اجلي�س، 

اأو جتديد الأ�صوار.
رد )�صقاق( بح�صرة: 

لي�صت ثقة بل ُخِتم على قلبه فاأ�صبح ل يعرف َوِلّيه من عدوه. 	 
يحيى بن خلدون:

واأعجب من ذلك افتتانه بيو�صف املر�صاين، فاأ�صبح ل يفارقه �صاعة من ليل 	 
ي�صيد  اإذ ما فتئ  الق�صتاليني،  اأو نهار، واملر�صاين هذا من دعاة ال�صلح مع 
�صالح  الذي  هود  ابن  حفيد  �صاحبها  وحنكة  ق�صتالة  مع  مر�صية  ب�صالم 
فرناندو فاأمن �صره. ول يدع نادًيا اأو جتمًعا اإل ويردد فيه اأن عداوة ق�صتالة 
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لن تفيد، فجيو�صهم ل تقهر، وم�صادقتهم نظري املال خري من عداوتهم التي 
جتلب البالء كما حدث يف مر�صانة وبلن�صية وقرطبة!

زفر عبد الرحمن بقوة وقال: 
ملا ل نقتل املر�صاين هذا ون�صرتيح؟	 

نهره �صقاق قائاًل:
ل تفعل.	 

اعرت�س يحيى ب�صدة وقال:
ملا 	يا �صيدي	  فهو  واهلل ي�صتحق القتل؟	 

فقال لهما �صقاق وهو يرنو لالأفق، كاأمنا يقراأ امل�صتقبل:
اإن نحن قتلنا يو�صف املر�صاين ف�صتتاأجج نار العداوة بيننا وبني ابن اجلد، 	 

فال نعود ناأمن على اأنف�صنا.
اندفع عبدالرحمن هاتًفا: 

نقتل ابن اجلد اإذن.	 
�صاق �صقاق ذرًعا بطي�س ال�صاب فانفجر �صارًخا:

تتحدث وكاأنك �صتقتل كلًبا اأجرًبا ل ابن اجلد �صاحب املدينة.	 
ثم زفر �صقاق، و ا�صتطرد قائاًل:

ل تقتل ل هذا ول ذاك، واحذر اأن حتدث اأمًرا دون اإذين، و�صع يف ح�صبانك 	 
اأن لبن اجلد اأن�صاًرا يف كل اإ�صبيلية.

اأوماأ عبد الرحمن براأ�صه موافًقا، ثم قال ل�صقاق مطمئًنا:
ل تقلق 	 يا �صيدي	 فاأنا رهن اأمرك ولن اأحدث �صيًئا دون علمك.	 

ثم نظر اإىل الأفق البعيد، وقال متعجًبا متهكًما:
من كان يظن اأن الطريدين اللذين اأنعم عليهما الأمري �صقاق ذات يوم باأموال 	 

rال�صدقة �صي�صبحان من اأ�صحاب الراأي يف اإ�صبيلية.
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 تحت برج الذهب

مرت الأيام ثقيلة كئيبة بخطوات متكا�صلة واهنة، و)زيد( ل ي�صتطيع اأن ي�صلو 
اأو  عنده  قيمة  ذات  احلياة  تعد  ومل  جتارته،  واأهمل  وغّمه،  همه  فتكاثر  حبيبته، 
معنى، فما قيمة احلياة اإن ع�صناها بدون من نحب؟ وما فائدة املال اإن مل يقربنا 
اإىل من نحب؟! فاحلياة اإن هي اإل تلك اللحظات ال�صعيدة، التي يحياها الإن�صان 

ويتمناها، فاإن فقدها فقد معاين احلياة.
وعقله،  قلبه  �صلبت  من  فهي  احلياة،  كل  )مرمي(  يف  يرى  )زيد(  كان  وقد 
وتعلقت بها روحه، هي حلظات فرحه وهنائه، و�صحكاته وبكائه، فكانت كل احلياة 
بالن�صبة له، فلما ابتعدت عنه، و�صار م�صريها اإىل غريه، �صعر اأن ل قيمة للدنيا 
عنده، فزهد فيها، ومل ت�صتطع فتاة غريها اأن حتتل مكانها ال�صاغر! فمن اأحب ل 

يعود يرى غري من يحب! 
اأيام )زيد( وحياته، فال )قمر( يف  الليايل حالكة الظلمة، كظالم  اإحدى  يف 
وتزيد  اأ�صد،  حزًنا  احلزين  قلب  يف  فترتك  ال�صحب،  حتجبها  والنجوم  ال�صماء 
ظلمتها هم املهمومني، حترك الفتى وحيًدا اإىل حيث برج الذهب، حيث األف لقاء 

حبيبته، ذهب هناك يتن�صم طيبها، وينظر اإىل طيفها وي�صرتجع اأيامها...
وملا و�صل اإىل الربج جل�س حتته منتظًرا اأن متر به كما تعودت غري اأنها غابت. 
ا  وفجاأة ترى له طيفها من بعيد لكن كاأنه مدبر عنه ل مقبل... نه�س زيد راك�صً
راأ�صه وراح يبحث  ا وتعفرت مالب�صه... رفع  اأر�صً خلف الطيف لكنه تعرث و�صقط 

جمدًدا عن طيف مرمي غري اأنه اختفى متاًما، فانهمر ماء عينيه وهو يقول:
 اأين تذهبني يا مرمي؟ لقد توقف كل �صيء بعد رحيلك، واأ�صبحت الدنيا بال 	 

معنى، حتى ح�صاب عمري ل معنى له من دونك وبعيًدا عنك، كيف تكونني 
زوًجا لغريي ويكون الغرام والبكاء يل؟ 
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اأما مرمي فما كانت متلك من اأمرها �صيًئا، وقد �صجنت يف بيتها، واأغلقت اأبوابه 
عليها، فمكثت يف بيتها اأ�صرية اأحزانها، و�صارت كوردة ذبلت وراحت روحها ومل 
يبِق منها اإل اجل�صد، ولكنه ج�صد �صعيف نحيل ذابل، مل يعد يرويه احلب اأو ي�صقيه 

الهوى!. 
تكابده من  وعما  اأبويها  ق�صوة  �صيدتها من  تالقيه  قمر مبعزل عما  كانت  وما 
بالت�صليم  اإقناعها  تذخر جهًدا يف  ول  موا�صاتها  تفرت عن  ل  وكانت  قلبها.  حرقة 
ت�صتظرفه.  وعلى خطيبها حتدثه ع�صاها  ت�صلحه،  �صاأنها  والإقبال على  للق�صاء، 

وما كانت قمر تلقى من �صيدتها اإل جواًبا واحًدا:
ما 	  اأحيا  فاأنا  واحد،  ج�صدي  يف  فهما  زيد  بروح  روحي  اهلل  خلط  قمر،  يا   

ا�صطحبا، فاإذا ما افرتقا مات اجل�صد. 
ومما زاد مرارة الأمر اأن ابن عم الفتاة جلف غليظ، ل ُي�صتلَطف له حديث ول 

ُت�صتظَرف له عبارة ول ُت�صتمَلح له حركة ول ُت�صرَتق له حا�صية. 
ومل َتاأُْل مرمي جهًدا يف حماولة اإقناع ابن عمها بالعدول عنها، فذكرت له اأن 
ما يجمعهما ل يعدو اأن يكون قرابة واأخوة، واأنها ت�صتعظم اأن تكون له زوًجا، وهي 
ول  اهلل  بيد  فالقلوب  قلبها  اأحا�صي�س  تبدل  اأن  بيدها  ما  واأنها  اأخ،  لها  اأنه  ت�صعر 
�صلطان ليد الب�صر عليها، فما زاد حديثها قلبه اإل �صخيمة. واأخذته عزة نف�صه ملا 
راأى منها ال�صدود والرف�س، فازداد اإ�صراًرا على الزواج منها، وكاأنه يتحني ذلك 
لإذللها واإهانتها عقاًبا على ما بدر منها، وما كانت خطبته لها ا�صتمالحا اأو حًبا 
اإمنا كرب عنده اأن يذهب �صيء من اإرث عمه الغني 	 الذي مل يعقب اإل مرمي 	 اإىل 

غريه.  

r
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طليطلة من جديد

اأ�صعة ال�صم�س تداعب بوابة ال�صم�س، عندما قفل فرناندو الثالث عائًدا  كانت 
من برغ�س بعد فرتة غياب طويلة عن طليطلة، ت�صحبه زوجته خوانا وحر�صه امللكي 

وهو يحث اخلطى ويقول:
ما اأ�صد لهفتي لبلوغ طليطلة! 	 

نظرت اإليه خوانا من فوق جوادها وقالت:
لن مير الكثري من الوقت حتى ن�صلها.	 

نظر فرناندو اإىل ال�صماء وقال:
اأرجو اأن نبلغها قبل الغروب.	 

ثم تابع امل�صري مع زوجته وخلفهما ثلة كبرية من احلر�س، وبعد �صاعات، لحت 
يرى  اأن  للراكب  ميكن  كان  فقد  التلة،  اأعلى  على  الراب�صة  املدينة  بعيد  من  لهم 

)طليطلة( من بعيد لرتفاعها كثرًيا ون�صوزها عن ما حولها من الأر�س....
راقب فرناندو اقرتاب الأ�صوار منه واقرتابه منها حتى اإذا �صار على حافة نهر 
التاجة، الذي اأحاط بطليطلة يحر�صها كاأنه قو�س ف�صة، ترجل امللك عن فر�صه، 
وقرر دخول املدينة على قدميه، وكاأنه اأراد اأن يق�صي بهذا �صوقه منها قبل اأن ي�صل 

اإىل ق�صر احلكم فيها.
 �صار فرناندو راجاًل ليعرب قنطرة القنطرة ال�صهرية، وقد مت�صكت خوانا بيده، 
بانت�صاء،  رائحته  ي�صتم  وهو  اأ�صفلها  املاء  متاأماًل  وقف  ن�صفها حتى  قطع  اإن  وما 
وينظر اإىل دوامات املاء املنت�صرة هنا وهناك... بينما توقف احلر�س امللكي على 
اأول القنطرة، ومل يعرب خلف امللك، واألفون�صو يف حا�صيته واقف يف نهايتها منتظر 

ا�صتقبال اأبيه.
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نظر فرناندو اإىل زوجته وقال لها وهو يتن�صم هواء طليطلة العليل:
لكم ا�صتقت اإىل )طليطلة( وهوائها واأيامها!	 

ابت�صمت خوانا يف مرح وقالت:
ها قد عدت اإليها يا حبيبي!	 

تابع فرناندو نظراته متفقًدا ما حوله ثم قال: 
اأتعلمني اإن اأ�صد ما يوؤملني 	 يا خوانا 	 يف هذا املنظر ال�صاحر اأننا نعرب على 	 

قنطرة �صيدها ملك من ملوك امل�صلمني.
ثم هز كتفيه ومط �صفتيه وقال:

ذاك الذي ي�صمونه احلاجب املن�صور.	 
متتمت )خوانا( وت�صاءلت: 

األي�س املن�صور هذا هو �صاحب القرب الذي يف مدينة �صامل القريبة من هنا؟	 
اأوماأ فرناندو براأ�صه وقال: 

اأين �صار ُملك ق�صتالة 	  اأن يخرج اليوم من قربه لريى  نعم هو، ولكم اأمتنى 
واأين �صار ُملك امل�صلمني اأحفاده! فقط لو يخرج للحظات لأرى احل�صرة يف 

نظرات عينيه، والهزمية على �صفحة وجهه.
لقد �صمعت اأنه كان �صًرا على ق�صتالة كلها، فقد كان يغزوها يف ال�صنة مرتني، 	 

الرجال  وقتل  اخلراب،  ببالدنا  فاأحلق  ال�صتاء،  يف  ومرة  ال�صيف  يف  مرة 
و�صبي الن�صاء. حتى اأين �صمعت اأنه مل تنك�صر له فيها راية، ول فَلّ له جي�س، 

ول اأُ�صيب له بعث، ول هلكت له �صرية.
�صر فرناندو على اأ�صنانه، وقب�س على يده، وبرزت عروق نحره الناب�صة بقوة، 

وزجمر قائاًل: 
فاأين هو الآن لينظر اإىل مو�صع اأقدامنا؟ )ي�صري اإىل قدميه( فهاأنذا انت�صرت 	 

لأجدادي الذين اأذلهم واأذُل اأحفاده.
غمزت خوانا بعينها ثم قالت مبت�صمة: 

اأراك �صديد احلقد عليه يا حبيبي.	 
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قهقه فرناندو قائاًل:
ل اأبغ�صه اإل بقدر ما اأجله واأحرتمه، فمن الأعداء 	 يا خوانا 	 من يفر�س 	 

علينا احرتامه، فيكون عدونا وقدوتنا يف ذات الوقت، واأنا اأتاأ�صى باملن�صور 
يف كل حروبي التي اأ�صنها على قومه!

رفعت خوانا حاجبيها وزمت �صفتيها م�صتفظعة كالم زوجها الذي غرق يف تاأمل 
خيوط الأ�صيل التي انترثت على �صفحة نهر التاجة حتى توهمه جو�صنا ذهبًيا، ثم 

قالت متعجبة:
عدوك وقدوتك!	 
ومل 	  و�صتاًء،  �صيًفا  بالدنا  تخريب  عن  يتوقف  مل  امللك  فهذا  خوانا،  يا  نعم 

الغارة،  تلو  الغارة  علينا  ي�صن  كان  بل  اأنفا�صنا،  فيه  نلتقط  وقت  اأي  ميهلنا 
واحلرب تلو احلرب، حتى كرث خري بالده مبا اأ�صاب منا، وها اأنا افعل نف�س 
اأبًدا،  اأتوقف عنهم  اأحارب امل�صلمني �صيًفا  و�صتاًء وخريًفا وربيًعا ول  فعله، 
من  اأهدمها  اأو  كنائ�ًصا،  امل�صاجد  واأحول  ن�صاءهم،  واأ�صبي  بالدهم  واأخرب 

اأ�صا�صها، واأزيد على ذلك بتجنب اأخطائه والتعلم منها.
م�صتفهمة قالت خوانا:

وما تلك الأخطاء يا مولي؟	 
املن�صور 	  كان  فقد  خوانا،  يا  اجلزيرة  اأ�صياد  �صرنا  بف�صلها  التي  الأخطاء 

يخرب بالدنا، ثم يرتكها لنا ويرجع عنا بجي�صه، فنعود ون�صلح ما اأف�صده، 
حتى اإذا واتتنا الفر�صة عدنا �صريتنا الأوىل من الإغارة على بالده. اأما اأنا 
فال اأفعل ذلك، بل اأفتح املدينة من بالد امل�صلمني فاأزيلهم عنها واأطردهم 
اأ�صكن �صعبي فيها. واملن�صور 	يا عزيزتي  األواًنا، ثم  الذل  اأ�صقيهم  اأن  بعد 
خلود  على  احلر�س  اأ�صد  فحري�س  اأنا  اأما  دولته،  معه  فماتت  مات  خوانا	 
على  يحر�س  اأن  واأو�صيته  األفون�صو  عهدي  ويل  نف�س  يف  غر�صته  مبا  دولتي 

تعهده يف نفو�س عقبه من بعده. 
�صمت فرناندو برهة ثم نظر اإىل خوانا وقال:

اأتذكرين يوم قرطبة؟!	 
ومن ين�صى ذاك الفتح العظيم؟	 
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تذكرين اإذن ما فلعته يف نواقي�س م�صجدها؟	 
ومن يف ق�صتالة كلها ين�صى ذاك امل�صهد العظيم، حينما اأمر امللك باأن تنتزع 	 

ياقب  �صنت  كني�صة  من  اأخذها  قد  املن�صور  احلاجب  كان  التي  النواقي�س 
الأ�صرى  اأجرب  وكان قد  �صنة 387 هـ )997 م(  بعد غزوها يف  )�صنتياجو( 
روؤو�ًصا  جعلها  وهنالك  قرطبة،  حتى  كواهلهم  على  حملها  على  الن�صارى 
النواقي�س  تنزع هذه  باأن   	 �صيدي  يا   	 فاأمرت  باجلامع.   الكربى  للرثيات 
واأن يحملها الأ�صرى امل�صلمون على كواهلهم اإىل �صنت ياقب لرتد هنالك اإىل 

اأمكنتها بالكني�صة الكربى!
نظر فرناندو اإىل زوجته يف فخر وزهو ثم قال:

اأو 	  ين�صاه  من  بجانب  اأبًدا  يقف  ل  فالتاريخ  التاريخ،  حكم  خوانا  يا  وهكذا 
يتجاهله، مل نن�س ما فعلوه بنا، و�صرند لهم ال�صاع �صاعني، و�صنوّرث ونحكي 
لأحفادنا ق�صتنا مع هوؤلء العرب، ق�صة انت�صارنا عليهم واإبادتنا لهم...، 

ق�صة خيانتهم وتقاتلهم، ق�صة دخولهم اجلزيرة وخروجهم منها...
اأباه حتى  اإن �صاهد  األفون�صو الذي ما  اأخذ بيدها وحترك يف اجتاه الأمري  ثم 
قبل الأر�س بني قدميه، ثم �صار امللك ومن حوله ويل عهده وزوجته وحر�صه امللكي 
حاّفني  الق�صتاليني  جموع  بينما  ق�صره.  اإىل  و�صل  حتى  طليطلة  �صوارع  خمرتًقا 
بامللك مرحبني بعودته، وفور و�صوله اإىل ق�صره، كان اأول ما فعله هو زيارة والدته 
عليها  فاأقبل  اجلمر،  من  اأحر  على  تنتظره  كانت  التي  برنغيال،  امللكة  املري�صة 
وقّبل راأ�صها وجل�س يحادثها متفقًدا اأحوالها، فلما اطمئن عليها خرج ليتابع اأمور 

اململكة، وليطلع عن قرب على جممل ما حدث يف وقت غيابه. 
كر�صي  اأقرب  اأبيه يف  على ميني  األفون�صو  الإنفانت  العر�س، جل�س  ويف جمل�س 
له، وجل�صت خوانا بجوار امللك مبا�صرة، وما هي اإل حلظات حتى كان اأمري البحار 
األبار  اأردونيو الباريث ومعه  رامون دي بونيفا�س قد ح�صر، ثم تاله قائد اجلي�س 
وكما  وتعافيه من مر�صه،  و�صالمته  امللك  الرب على عودة  ف�صكر اجلميع  بريت، 

رحبوا بامللك فقد رحب امللك بهم، ثم نظر اإىل ويل عهده وقال:
ماذا �صنع ويل العهد يف غيابي؟	 

تنحنح األفون�صو ثم قال:
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األفون�صو ال�صاد�س، وقام 	  اأ�ص�صها  لقد طورت من دار الرتجمة بطليطلة التي 
كتاب  اأهمها؛  الإ�صبانية  اللغة  اإىل  املوؤلفات  من  العديد  برتجمة  املرتجمون 
ابن  موؤلفات  من  وق�صم  التلمود،  وكتاب  ودمنة،  كليلة  وكتاب  الإجنيل، 
ر�صد. كما اأمرت 	 يا �صيدي 	 برتجمة كتب يف الألعاب ال�صرقية مثل كتاب 
ال�صيت  ذائعة  اأنا�صيد  و�صع  يف  الأندل�صية  املو�صيقى  وا�صتخدام  ال�صطرجن. 

)ل�س كانتيجا�س دي �صانتا ماريا(، واأ�صرفت على ذك بنف�صي.
فقد  النظرات،  تلك  من  زوجها  مق�صد  فهمت  التي  خوانا  اإىل  فرناندو  نظر 
حتدث الثنان من قبل عن اأهمية نقل علوم امل�صلمني لالنت�صار عليهم، وها هو ويل 
اأرادها فرناندو. فها هو الن�صر العلمي بداأ يواكب ن�صر  العهد ينفذ اخلطة كما 

ق�صتالة الع�صكري ليزحزحا امل�صلمني عن اأرا�صيهم وريادتهم.  
اأثنى فرناندو على ولده قائاًل:

فالتفوق 	  �صيء،  كل  يف  تتقدم  اأن  يجب  فق�صتالة  األفون�صو،  يا  فعلت  ما  خري 
الع�صكري وحده ل يكفي اإل كان مدعوًما بتقدم علمي.

�صدق اجلميع على كالم فرناندو الذي حتول بب�صره جتاه رامون دي بونيفا�س 
وقال:
ماذا ي�صنع الأدمريال يف هذه الأيام؟	 

قال رامون دي بونيفا�س يف افتخار �صديد: 
هنالك 	  عاد  فما  البحار،  �صيدة  �صيدي  يا  الق�صتالية  البحرية  اأ�صبحت  لقد 

اأ�صطول بحري يجابه �صفن ق�صتالة اأو حتى يفكر يف ذلك.
تابع )فرناندو( م�صتفهًما: 

كم عدد �صفننا احلربية حال؟	 
تزيد ال�صفن الكبرية عن الع�صرين يا �صيدي.	 
ممم، ع�صرون �صفينة عدد قليل ل ينا�صب تطلعات مملكة ق�صتالة العظيمة.	 
فماذا تاأمر مولي؟	 
ما ننوي اأن ناأتيه من عظيم الأعمال يف قابل الأيام يحتاج اأ�صطوًل قوًيا ولن 	 

تغطيه ع�صرون �صفينة، لهذا اأريد ان يت�صاعف هذا العدد حتى يوائم ق�صتالة 
مبواردها ومكانتها اليوم بني الأمم.
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قدم رامون التحية الع�صكرية لفرناندو واأوماأ براأ�صه، بينما حتول ب�صر فرناندو 
اإىل األبار بريت وقال:

ما اأخبار اإ�صبيلية يا األبار؟	 
ابت�صم األبار وقال يف ثقة:

قريًبا 	  مبر�صية،  اإ�صبيلية  �صتلحق  وقريبا  �صيدي،  يا  النجاح  كل  جنحنا  لقد 
�صناأخذها بدون قتال، فرجالنا ميهدون لنا الأمر ويعملون بكل جد ليل نهار 

لإجناز الأمر على اأكمل وجه.
ثقة  به  يثق  كان  اإذ  مبت�صما،  راأ�صه  وهز  بريت  األبار  بكالم  فرناندو  اأعجب 

عظيمة، ثم ا�صرتخى على كر�صيه، وفتح املجال لألبار ليكمل حديثه. 
مالأت وجه األبار ابت�صامة عري�صة وتابع قائاًل:

اليوم م�صت�صاًرا 	  اأ�صبح  برنارد  اأن  برنارد وخو�صيه جناًحا مبهًرا حتى  جنح 
لبن اجلد، وعما قريب �صيعلن هذا ولءه للتاج الق�صتايل اأ�صوة مبر�صية، فما 
يزال برنارد 	اأو يو�صف كما ي�صميه العرب	 يجد يف اإقناع ابن اجلد باأن خري 

طريق حلفظ اإ�صبيلية هو اأن حتذو حذو مر�صية.
�صاح فرناندو قائاًل: 

مرحى مرحى يا األبار.	 
يف فخر قال )األبار(: 

لول 	  لينجح  كان  ما  الذي  تلميذك  اإل  اأنا  وما  مولي،  يا  عندكم  مما  بع�س 
توجيهاتك. 

طرب فرناندو لثناء األبار واأعجب بكلماته، وا�صتمر يف �صوؤاله قائاًل:
وماذا عن �صعب اإ�صبيلية؟	 
جلهم يا �صيدي قد اأ�صبح موؤمًنا با�صتحالة اللحاق )بق�صتالة(... لقد ن�صوا 	 

ي�صتقبلون  ف�صاروا  عليهم،  منليه  وما  حا�صرنا  فقط  وتذكروا  تاريخهم 
الهزمية ب�صدور رحبة، بل �صاروا ل ي�صعون للن�صر، وي�صعرون اأنَّ بقاءهم يف 

اجلزيرة اأ�صبح رهن كلمتنا واإ�صارتنا ور�صانا عنهم...
قهقه األبار طويال قبل اأن ي�صيف:
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ما بقي اإل اأقل القليل ونحكم اإ�صبيلية بدون �صيف. 	 
جناح عظيم يا األبار ل يفعله �صواك.	 

تب�صم األبار �صروًرا بكالم امللك الذي اأ�صار اإليه باجللو�س، فامتثل األبار وقلبه 
يكاد يطري فرحا مبا �صمع، فقد �صعر باأنه الوحيد بعد الأمري األفون�صو الذي نال ثناء 

امللك ل توبيخه.
تابع امللك )فرناندو( حديثه للوزير: 

الهزمية 	  بت�صدير  تكتفي  فال  وتتقنه،  بداأت  ما  تكمل  اأن  األبار  يا  اأريدك 
لالإ�صبيليني، بل اأريد اأن تذهب اإىل اأبعد من ذلك.

اأوماأ األبار براأ�صه وطرف بعينيه بينما تابع فرناندو قائاًل:
اأعط التوجيهات لرجالك باتهام من يعادينا من اأهل اإ�صبيلية يف دينه وولئه 	 

من  هوؤلء  يجد  مل  املحدد  املوعد  حان  فاإذا  عليهم،  الق�صاء  ي�صهل  وبهذا 
ين�صرهم اأو ي�صمع لهم.

 ثم اأ�صار بيديه قائاًل:
ال�صيوف 	  فاملال ي�صنع مال ت�صنعه  الأموال،  تغدق على رجالنا  اأن  تن�س  ول 

والرجال.
اأمرك يا مولي.	 
وماذا عن ابن الأحمر يف غرناطة وابن حمفوظ يف لبلة؟	 
اإىل 	  �صيء  من  يوم  بعد  يوما  تتحول  الأحمر  وابن  حمفوظ  ابن  بني  العالئق 

اإ�صبيلية....، جميعهم  وابن اجلد يف  الأحمر  ابن  بني  احلال  وكذلك  اأ�صواأ، 
مت�صارعون متقاتلون. 

نه�س فرناندو من جمل�صه وخطا اإىل الأمام، فوقف الوزراء لوقوفه، فاأمرهم 
فرناندو باجللو�س بينما ظل هو يتحرك ذهابا واإيابا، وقال:

وهذا هدف عظيم اآخر �صعينا له منذ زمن وحققناه، اأن نوؤجج ال�صراعات 	 
بينهم في�صاملوننا ويتحاربون فيما بينهم، جنحنا يف ذلك عندما �صرفناهم 
عن احلرب بني الن�صرانية والإ�صالم و�صغلناهم باحلرب بني العرب والرببر، 
فن�صونا وحتاربوا فيما بينهم بل وا�صتعانوا بنا على بع�صهم، اإنه لن�صر عظيم 
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لنا، فبهذه ال�صراعات �صيالقون م�صارعهم، ولن تقوم لهم يف هذه اجلزيرة 
بعدها قائمة، بل لن تقوم لهم يف كل الأر�س بعد ذلك قائمة، فال�صراعات 

rمر�ٌس ع�صال، ل �صفاء منه ول دواء!.
انتهى الجتماع وان�صرف اجلميع، وق�صى فرناندو يومه متهلل الأ�صارير مما 
دار يف جمل�س ملكه، فقد اأيقن اأنه عما قريب �صيحقق هدفه العظيم، كما اأيقن اأنه 
لو مات يف اأي وقت ف�صيكون خلفه من يكمل م�صريته وهدفه، كان اإح�صا�س النجاح 
رائًعا خا�صة عندما يقابله ف�صل الأعداء، فيكون الن�صان وحده يف امليدان، ل يهمه 

مقدار جناحه بقدر ما ي�صغله ف�صل غريه.
برغ�س  من  ال�صفر  اأرهقه  اأن  بعد  النوم  يبتغي  خمدعه  اإىل  فرناندو  توجه   
لطليطلة، غري اأنه ما اإن ولج حجرته حتى خطر له اأمر كان غائًبا عنه. فوجد نف�صه 

يحدث امللكة خوانا بخاطرته هو ينظر اإليها مبت�صًما:
على 	  اأ�صيطر  عندما  اإل  والنجاح  الر�صا  بتمام  اأ�صعر  لن  خوانا؟  يا  اأتدرين 

مملكة اأراجون واأوحدها مع ق�صتالة.
نظرت خوانا اإىل زوجها يف ده�صة كبرية وقالت:

مولي، هل �صتعلن احلرب على اأراجون؟	 
قهقه فرناندو وقال:

قطًعا لن اأفعل يا خوانا.	 
فما ال�صبيل لل�صيطرة عليها؟	 

ازداد �صحك فرناندو، وهو ينظر اإىل زوجته ويقول:
بني 	  حرب  من  احلرب  م�صار  لأغري  كنت  فما  اأبًدا،  اأراجون  اأحارب  لن 

الن�صرانية، والإ�صالم حلرب بني الن�صارى.
ثم ا�صتطرد قائاًل:

اأتظنني يا خوانا اأين اأقلد الأغبياء امل�صلمني!	 
مدت خوانا �صفتيها يف اإ�صارة اإىل عدم ا�صتيعابها لكالم امللك الذي اأكمل وقال:

�صاأ�صيطر على اأراجون بدون قتال!	 
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ل اأفهم �صيًئا مما تقول. 	 
قهقه فرناندو وقال لها:

�صتفهمني يف ال�صباح كل �صيء، اأما الآن فيجدر بنا النوم فملك ق�صتالة وليون 	 
ينتظره يوم حافل.

ويف ال�صباح ا�صتيقظ فرناندو، وبداأ يومه باخلروج اإىل حديقة ق�صره 	 كما 
جرت العادة 	 ي�صتن�صق هواءها النقي وميالأ عينيه من زروعها الن�صرة، ويطرب 

اأذنيه ب�صذو ع�صافريها، ويتناول طعام اإفطاره حتت اأ�صعة ال�صم�س الدافئة.
ومرت حلظات قبل اأن جتل�س امللكة بجواره وحتا�صره بنظرات م�صتفهمة. نظر 
تناول  امللك  بداأ  الأم�س.  اأمر  تفكر يف  تزال  ما  اأنها  علم  اإذ  مبت�صًما،  امللك  اإليها 

طعامه ت�صاركه يف ذلك امللكة، ثم قال لها وهو مي�صغ طعامه:
بلغني اأّن )خاميي( ملك )اأراجون( لديه اأمرية جميلة، وقد اأ�صماها فيولنتي 	 

على ا�صم زوجته.
ممم، فيولنتي. ملاذا مل تطلق ا�صمي على ابنتك؟	 

ا�صتدرك )فرناندو(، وهو يقهقه: 
ا�صمك منقو�س على قلبي يا حبيبتي، ول اأريد اأن اأنادي به غريك.	 

الناعمة  بالب�صمات  اكتفت  بل  تتحدث  ومل  حياء،  يف  لزوجها  خوانا  نظرت 
والنظرات احلانية التي لحظها األفون�صو وهو مقبل عليهما فهّم بالعودة من حيث 
اأتى حتى ل يف�صد على امللك وامللكة خلوتهما، لكن فرناندو ملحه فنادى عليه، واأمره 

باجللو�س اإليهما قائاًل:
اجل�س يا ويل العهد فلقد �صغلني اأمرك طول الليل.	 

يف اهتمام ت�صاءل )األفون�صو(: 
ملا يا اأبي؟ هل فعلت ما اأقلقك؟ 	 

طماأنه )فرناندو( وهو يربت على فخده قائاًل:
قطًعا مل تفعل.	 
فماذا اإذن يا �صيدي؟	 

نظر فرناندو ناحية ال�صرق وقال:
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فتح 	  فقد  تو�صعات،  من  اأراجون  ملك  اأحرزه  ما  األفون�صو  يا  عليك  يخفى  ل 
ودانية وغريهما، من احل�صون  ال�صرقية  بلن�صية، واجلزائر  قليلة  اأعوام  يف 

والقرى و�صمها ململكته.
نعم يا �صيدي، ول �صري ما دامت كل فتوحاته مل تخرج عن معاهدة كا�صول!	 

اأربد وجه )فرناندو( فجاأة، وهتف مغ�صًبا: 
ي�صغلنا الطمع، يا ويلَّ العهد!!	 

بوغت )األفون�صو( برد فعل امللك، فارتد بوجهه للخلف قلياًل و�صاأل: 
اأتق�صد 	يا �صيدي	 اأن يخالف خاميي بنود املعاهدة؟	 
ومَل ل؟.. وما الذي مينعه؟!	 

ثم ت�صاعدت نربة �صوته وهو يتابع �صارًحا:
املعاهدة، 	  له  التي �صمنتها  الأرا�صي  �صي�صيطر على كل  ومل ل!! فعما قريب 

وبعدها �صيحدث اأمر من اثنان ل ثالث لهما. اإما اأن يخالف قواعد املعاهدة، 
عن  بق�صورنا  متعلال  ق�صتالة  ح�صاب  على  اأمالكه  وتو�صعة  بتخطيها  ويقوم 

الفتح فينال ر�صا البابا يف روما عن فتوحاته........
اأعلى  ب�صوت  ا�صتطرد  ثم  الغ�صب،  من  املبهورة  اأنفا�صه  لي�صرتد  امللك  �صكت 

نربة، واأ�صد حدة من ذي قبل...
اأنفا�صهم 	  اأولئك  �صيلتقط  ووقتها  امل�صلمني،  ويرتك  نحن  يحاربنا  اأن  واإما   

ورمبا يبت�صم لهم احلظ من جديد وتتح�صن اأمورهم.
بينما  ال�صمت واجًما،  الده�صة واحلرية على وجه )األفون�صو( فالتزم  ظهرت 

�صاحت )خوانا( وقد برقت عيناها، كاأنها تو�صلت اإىل حل اللغز: 
فيولنتي!!	 

ابت�صم  األفون�صو،  تعجب  وبينما  خوانا،  اإىل  واألفون�صو  فرناندو  من  كل  نظر 
فرناندو وقال:

اأجل فيولنتي.	 
ازدادت حرية األفون�صو، فبادره فرناندو مبدًدا حريته:
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اإنها من �صت�صمن التفوق )لق�صتالة(، ومن يدرى لعلها تكون �صبًبا يف احتاد 	 
بني )ق�صتالة( و)اأراجون( يوًما ما!

ت�صاءل )األفون�صو(: 
كيف ذلك يا مولي؟	 

اأنهى فرناندو طعامه ثم اأم�صك بكوب ماء وارت�صف منه، وهو يقول: 
اإن تزوج الأمري األفون�صو بالأمرية فيولنتي، و�صار ملك اأراجون اإليها، فهذا 	 

يعني احتاد التاجني بهذا الزواج.
اعرت�س )األفون�صو( م�صتدرًكا: 

لكن مللك اأراجون اأولًدا ذكوًرا.	 
لكن تظل فيولنتي البنة الكربى، ثم هب اأنها مل تنل ملك اأراجون، �صيكفينا 	 

�صبه  على  ال�صيطرة  يف  خاميي  لأحالم  رادعة  الزيجة  هذه  تكون  اأن  وقتها 
اجلزيرة.

�صاركت )خوانا( يف احلديث موؤيدة لفكرة امللك، واأ�صافت: 
حليًفا 	  ونك�صبه  كا�صول،  مبعاهدة  خاميي  التزام  �صن�صمن  امل�صاهرة  وبهذه 

قوًيا للمملكة.
عقب )فرناندو( مبتهًجا: 

مرحى مرحى، قد اأ�صبحت خوانا �صليعة يف اأمور امللك وال�صيا�صة.	 
�صحكت خوانا وقالت:

ما اأنا اإل بع�س منكم يا مولي، وها اأنا اأتعلم منكم.	 

r
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خوذته  خلع  حتى  الق�صر،  يف  امللكي  البهو  اإىل  األفون�صو  الأمري  و�صل  اإن  ما 
وو�صعها حتت اإبطه، وتعلقت اأنظاره بامللك الذي كان جال�ًصا على عر�صه منهمًكا 
اأن يقطع تفكري والده فانتظر لعل امللك  األفون�صو  الأمري  ي�صاأ  يف تفكري عميق. مل 
ينتبه لدخوله. وطال ال�صمت وطال معه ا�صتغراق فرناندو يف التفكري قبل اأن يدير 

راأ�صه ويرفع ب�صره متطلعا اإىل األفون�صو. زفر فرناندو زفرة قوية ثم قال:
مرحًبا بك يا األفون�صو، هل اأنت هنا منذ زمن؟	 

ابت�صم األفون�صو وقال: 
لي�س منذ وقت طويل يا مولي.	 

نظر فرناندو اإىل ورقة بيد األفون�صو وقال م�صتفهما: 
ما هذا؟	 
اإنها ر�صالة من اإ�صبيلية يا مولي.	 

اأ�صار  بينما  فيها،  ما  وطالع  الر�صالة  فرناندو  فتح  لوالده.  واأعطاها  تقدم  ثم 
األفون�صو للحر�س، فدخلوا حاملني بع�س ال�صناديق اخل�صبية. وملا انتهى فرناندو 
من الر�صالة نزل من عر�صه، واأ�صار للحار�س ففتح ال�صناديق حتى يرى فرناندو 
ما يف داخلها. تفح�س فرناندو ال�صناديق، ثم اأمر باأن حتمل اإىل الداخل، وعاد 

للجلو�س على كر�صيه، واأ�صار لألفون�صو فجل�س عن ي�صاره.
متتم فرناندو قائاًل:

اإ�صبيلية!	 
 ثم اأطلق �صحكة �صاخرة رجت اأركان املكان.

ف�صاأل األفون�صو: 
ما الأمر يا �صيدي؟	 
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اإنها ر�صالة خ�صوع وخنوع لنا، يطلب فيها ابن اجلد �صداقتنا.	 
متابًعا  يقول  وهو  فيها  ينظر  وراح  بفتحها  واأمر  ال�صناديق،  ثم حترك �صوب 

حديثه لويل عر�صه:
فما راأيك يا األفون�صو؟	 

التفت األفون�صو اإىل امللك وقال: 
اإن طلبوا ال�صداقة فليدفعوا من اأجلها.	 

وقف فرناندو وقال:
وبهذا �صاأرد على ابن اجلد، فاكتب عني. 	 

اأم�صك األفون�صو بورقة وحمربة منتظًرا ما ميليه عليه امللك. فقال فرناندو: 
نقبل �صداقتكم ونحالفكم باأربعة �صروط: 	 

    اأوًل: اأن توؤدي اإ�صبيلية اجلزية. 
    ثانًيا: اأن يحكم ابن اجلد اإ�صبيلية كنائب للملك.

   ثالًثا: اأن ي�صهد ابن اجلد اجتماعات الكورتي�س باعتباره من اأتباعه، واأن يقدم 
اإليه العون متى طلب اإليه ذلك.

   رابًعا: اأن ي�صلم لق�صتالة جمموعة من احل�صون واملواقع برهانا على طاعته. 
�صكت فرناندو، فقال األفون�صو:

اأتراهم يقبلون بهذه ال�صروط يا مولي؟	 
�صحك فرناندو وقال يف دهاء:

اأول الغيث قطرة، فمن بعث بر�صالة يطلب فيها ال�صداقة والتحالف، واأر�صل 	 
معها نفي�س الهدايا لبد اأن اخلوف قد بلغ منه مبلغه، فهو بني مطرقة ق�صتالة 
التي ل ياأمن غاراتها وبني �صندان �صعبه الذي ل ياأمن ثورته عليه، فما كان 
منه اإل اأن يطلب �صداقة املطرقة لعلها ل تهوي عليه، و�صيقبل كل ما متليه 
عليه ليتوقاها. وتنازله اإىل حد عر�س ال�صداقة والتحالف �صيعقبه تنازلت 

ل تخطر على بالك يا األفون�صو، هل وعيت الآن ما وراء هذه الر�صائل؟
فغر األفون�صو فاه مما �صمع وملعت عيناه، ثم قال:
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منكم نتعلم احلكمة يا مولي.	 
ال�صيا�صة 	  ال�صيف مو�صع  ت�صع  األ  فتعلم  األفون�صو،  يا  �صتكون مكاين  يوًما ما 

واحلكمة، واحر�س دائًما على معرفة مواطن ال�صعف يف عدوك وهاجمها بال 
رحمة ول هوادة، واعرف م�صادر قوته فجففها واق�س عليها باملكر واحليلة. 
ثم اأم�صك فرناندو بحفنة من الدنانري الذهبية وراح يرفعها ثم يرتكها لتنزل 

يف ال�صندوق مرة اأخرى.
املند�صني  له ولرجاله  انت�صار  اأنها  وراأى  املعاهدة  ابتهج فرناندو بهذه  وهكذا 
م�صت�صارين  �صاروا  حتى  امل�صلمني  ا�صتغفال  من  وجيز  وقت  يف  متّكنوا  الذين 

حلكامهم! فكانوا من اأعظم اأ�صباب النكبات التي اأملت بتلك البلدان احلزينة.
اأن يتفرغ لغرب الأندل�س وعدوه  وبعد هذه املعاهدة الذليلة، ا�صتطاع فرناندو 
اللدود حممد بن يو�صف بن الأحمر. وقد كان فرناندو يتوق اإىل النتقام ملا حدث يف 
مرت�س، والأخذ بثاأر اأخيه الذي قتله ابن الأحمر بعد اأن هزم جي�صه هزمية منكرة 

بالقرب من غرناطة.

r
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الهدية!

داعب ابن اجلد حليته وهو يتطلع ملًيا اإىل يو�صف املر�صاين قبل اأن يقول:
وافق امللك اإذا.	 

اأجابه يو�صف على الفور: 
اأجل يا �صيدي، وبادلك بهديتك هدية اأخرى.	 

ابتهج ابن اجلد وقال: 
اأين هي؟	 
يف حديقة الق�صر يا مولي.	 
وملاذا مل حت�صروها اإىل هنا لأراها؟	 
كما ترغب يا مولي.	 

متتم ابن اجلد: 
ل باأ�س، �صاأخرج لأ�صاهدها.	 

نه�س ابن اجلد وخرج من الإيوان وخلفه يو�صف املر�صاين حتى اإذا و�صل حديقة 
الق�صر التفت قائاًل:

اأين الهدية؟	 
�صاح يو�صف باأحد احلرا�س فجاءه يجر خلفه كلًبا �صخًما. ارتاع ابن اجلد من 

م�صهد الكلب، واربد وجهه غ�صًبا، ثم ان�صرف قافاًل اإىل جمل�صه وخلفه يو�صف.
لحظ يو�صف الوجوم على وجه ابن اجلد فقال له يف خبث ودهاء: 
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يرعاك 	  بعينيه  اأنك  لك  يقول  اأن  اأراد  فرناندو  امللك  وكاأن  كلب حرا�صة  اإنه 
ويحميك.

رمق ابن اجلد يو�صف وقال: 
اأحًقا يق�صد ذلك اأم يق�صد اإهانتي؟	 

ابت�صم يو�صف ابت�صامة خبيثة وقال: 
لو ق�صد الإهانة ما قبل املعاهدة يا �صيدي، فكيف يقبل ب�صداقتك ثم يهينك؟	 

انفرجت اأ�صارير ابن اجلد وقال: 
�صدقت يا يو�صف �صدقت، واإن كان الأمر كما تقول فلنحتفل بهذا التحالف 	 

وليعلم القا�صي والداين اأن اإ�صبيلية قد دخلت يف حلف مع ق�صتالة.

r
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بعد اأن فرغ من اأمر اإ�صبيلية، جهز فرناندو جي�صا ليخرج على راأ�صه اإىل اأرجونة، 
م�صقط راأ�س ابن الأحمر، مريًدا بذلك حتطيم قلب ابن الأحمر ب�صرب تلك القرية 

التي �صهدت ولدته وكانت حمل ومقر ع�صبته قبل اأن يتحول منها اإىل غريها.
اأدهم  الذي كان يف طليعة جي�صه على جواد  امللك  األفون�صو من  الأمري  اقرتب 

وقال له:
مولي، لو تركتني اأخرج بهذا اجلي�س وا�صرتحت اأنت، فاإين اأخ�صى اأن يعاودك 	 

املر�س، كما اأن هوؤلء 	 يا �صيدي 	 يقدر عليهم عبد من عبيدك فكيف بويل 
عهدك، فلم جتهد نف�صك؟

قال فرناندو ب�صوت حاد ولهجة جادة:
لن ينتقم لأخي اأحد غريي فال تراجعني يف هذا الأمر مرة اأخرى.	 

ثم لكز جواده وحترك بجي�صه قا�صًدا اأرجونة، �صالكا اأقرب الطرق اإليها. ويف 
الطريق اأ�صدر فرناندو اأوامره جلنوده بتخريب كل ما يقع حتت اأيديهم من اأموال 
ويرتكونها  والأغنام  البقر  يقتلون  اجلند  فطفق  حملها.  ميكن  ل  التي  امل�صلمني 
ميتة مكانها، ويجتثون الزروع ويحرقون الأ�صجار حتى غدا ما بني حدود ق�صتالة 
األ�صنة اللهب وارتوت الأر�س بدماء احليوانات  واأرجونة قاًعا �صف�صًفا، وارتفعت 

الربيئة التي كان ذنبها اأن اأ�صحابها م�صلمون!
وبعد اأيام و�صل فرناندو اإىل نواحي اأرجونة، وع�صكر بالقرب منها، وهو يرقب 
قبل  يرتيث  اأن  على  قبل  من  اأخيه  جتربة  حملته  وقد  املكان،  ويدر�س  الأحداث 

الهجوم.
اأردونيو  وبجانبه  وي�صاًرا  مييًنا  ينظر  وراح  جواده،  �صهوة  عن  فرناندو  ترجل 

فقال له: 
ل ينبغي اأن نكرر �صالف الأخطاء ول اأن ناأمن مكر الثعلب ابن الأحمر.	 
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فاأوماأ اأردونيو الباريث براأ�صه موافقا، ثم اأ�صاف مقرتحا: 
اأمان 	  يف  هو  يظل  حتى  الأحمر  ابن  مقاتلة  امللك  �صيدي  يل  يرتك  اأن  اأرجو 

وتكون قلوبنا يف اطمئنان.  
قهقه فرناندو �صاخرا وقال:

لو كنت اأهاب املوت يا اأردونيو ما �صرت اليوم ملًكا على كل هذه البالد، فال 	 
تخ�صى علّي، و�صاأترك لك قتال ابن الأحمر، لي�س خوًفا فمن ذا الذي ل يزال 

يخاف هذه ال�صرذمة من امل�صلمني! لكن اخلطة ت�صتدعي هذا.
ت�صاءل اأردونيو الباريث يف عجب: 

خطة؟! 	 
ت�صت�صلم، فقطع عليه  اأرجونة حتى  اأن اخلطة هي حما�صرة  اأنه كان يظن  اإذ 

فرناندو تعجبه وقال:
نعم اخلطة يا اأردونيو، فال يجب اأن ندخل حرًبا بدون اأن نخطط لها جيًدا.	 

فقال اأردونيو م�صتخفا:
وهل حتتاج بلدة �صغرية كهذه اإىل خطة؟	 

فنهره فرناندو قائاًل: 
ل تفعل يا قائد اجلي�س، ل ت�صتهن بعدوك كائًنا من كان، واإل فاأنت ل ت�صتحق 	 

اأن تكون قائد جيو�صي.
تلعثم اأردونيو وهو يقول: 

عفًوا يا �صيدي فقد وعيت الدر�س جيًدا، هال اأعلمتني باخلطة؟	 
ل باأ�س عليك يا اأردونيو، اأما اخلطة فتقت�صي اأن اأظل اأنا وكتيبة من اجلي�س 	 

هنا، نوؤمن الطريق ونحمي ظهرك ونراقب ما يجري من اأحداث، بينما تخرج 
ابن  حاول  اأو  ما  خطر  ظهر  فاإن  اأرجونة،  لتحا�صر  الأخرى  بالكتائب  اأنت 
اأ�صري بكتيبتي لأحا�صر  واإل ف�صوف  اإجناد املدينة، كنا له باملر�صاد  الأحمر 

املدينة معك.
ثم اأمر فرناندو ب�صرب املع�صكر يف تلك الناحية، وخرج اأردونيو يف قواته اإىل 

اأرجونة، وما اإن راآه اأهلها حتى �صارعوا باإغالق اأبواب مدينتهم ثم اأر�صلوا اإىل 
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غرناطة يف طلب النجدات، ف�صرب اأردونيو حولها احل�صار، رجاًء اأن ي�صت�صلم 
اأهلها بعد نفاد اأقواتهم.

اأما فرناندو فقد �صرب حملته بعيًدا عن القرية، تارًكا احل�صار لقائده اأردونيو. 
ومر يومان على احل�صار، وكانت املدينة �صغرية غري منيعة، وبها حامية �صغرية ل 
ت�صتطيع رد الق�صتاليني اأو حتى ال�صتباك معهم، اإذ مل يكن امل�صلم مبائة اأو بع�صرة 
اأو حتى بواحد، بل كان امل�صلمون مهزومني بالرعب بعد اأن خارت نفو�صهم واأخذوا 
اأذناب البقر وكرهوا اجلهاد. ويف اليوم الثالث، قرر اأهل اأرجونة اخلروج من املدينة 
بالت�صليم والأمان م�صرتطني على فرناندو اأن يرتكهم يغادرون مبا يحملون معهم، 
فوافق فرناندو على ذلك. ويف اليوم الرابع دخل املدينة بعد اأن اأُخليت من اأهلها. 
وهكذا �صقطت اأرجونة بدون اأن يرفع اأحد من رجالها �صيًفا يف وجه الق�صتاليني اأو 

يطلق �صهما!
وما اإن دخل فرناندو مدينة اأرجونة حتى نهبها الق�صتاليون، وقام فرناندو بتوزيع 
بيوتها على جنده، ثم دخل م�صجدها اجلامع، وكان م�صجًدا جميل ال�صانعة، فاأمر 

به ف�صوي بالأر�س ت�صفًيا من ابن الأحمر واأهله.
من  فيه  ما  ونقل  بتخريبه  فاأمر  عليه،  فدلوه  الأحمر  ابن  بيت  عن  �صاأل  ثم 
اأموال اإىل خزانة ق�صتالة. ومل ُي�صَف �صدر فرناندو بعد كل ما اأتى، بل اأمر اأردونيو 
ا، فعاث ذلك البعث يف ب�صائطها وخرب زروعها  بال�صري يف قوة نحو غرناطة اأي�صً
واأحرق اأ�صجارها وب�صاتينها بينما اكتفى ابن الأحمر بالنظر اإىل اجلي�س املغري من 
ا العودة  خلف الأ�صوار. وبعد ذلك ق�صد فرناندو اإىل قرطبة فا�صرتاح بها راف�صً
اإىل طليطلة قبل اأن ي�صفي غليله من ابن الأحمر الذي نا�صبه العداء وقتل اأخاه. 
اأن ي�صتغل ابن الأحمر جناحه ال�صغري ويتبعه بغريه  اأن فرناندو خ�صي  واحلقيقة 
فيعقب ذلك تبدل يف الأمور وتغري يف الأحوال، فيعود للم�صلمني حما�صهم ويذهب 
على  فرناندو  حر�س  فقد  لذا  عليها.  وينت�صروا  ق�صتالة  فيحاربوا  رعبهم  عنهم 

ال�صرعة يف واأٍد ذاك الن�صر ال�صغري.

r







الفصل الخامس

من  تعلم  واأنت  )�ضقاق(،  يا  اأهلية  حرًبا  نريدها  ل 
على  النا�س  اأحر�س  واأنت  حدثت،  اإن  منها  امل�ضتفيد 
الع�ضيان ولكنك  )اإ�ضبيلية( و�ضالمتها...  نعم ت�ضتطيع 
اأعقل من هذا واأنت اأدرى النا�س باأنه ما من اأحد ي�ضتطيع 
اأيام  جمرد  اأنها  اأعدك  واأنا  اندلعت...  اإن  الفتنة  وقف 
على  اليوم  بالأمر  فا�ضدع  الطبيعي،  مكانك  اإىل  وتعود 
اأن يكون لك غًدا ما تريد، ول تكن داعًيا للفتنة يف هذا 

الع�ضيب! الوقت 
ابن اجلد
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)1(

برتقال قشتالة

يف �صوق اإ�صبيلية، وقف اأحد الباعة ينظر اإىل الفواكه التي مالأت دكانه، ثم راح 
يرتب الربتقال ترتيًبا اأنيًقا يلفت به نظر املارة، وما هو اإل وقت قليل حتى �صاأله 

اأحدهم: 
بكم تبيع هذا؟	 

اأم�صك البائع بواحدة وقال:
بخم�صة دراهم. 	 

عقد امل�صرتي حاجبيه وقال يف ا�صتهجان: 
خم�صة دراهم؟ 	 

ثم نظر اإىل كومة اأخرى من الربتقال حباته اأعظم حجًما وقال:
وبكم هذا؟	 
اأما هذا فبثالثة فقط.	 

�صرخ امل�صرتي يف ا�صتنكار: 
وما الذي جعل هذا بخم�صة وذاك بثالثة؟	 
هذا برتقال )ق�صتالة( لهذا فهو غايل الثمن، اأما ذاك فهو برتقال )اإ�صبيلية( 	 

ولك اأن تبتاع اأًيا منهما اأردت!
مط امل�صرتى �صفتيه يف ازدراء وقال:

�صرنا نفتخر بب�صائع )ق�صتالة(!! 	 
ثم ا�صتطرد قائاًل: 
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اأن 	  ولول  الربتقال،  تعرف  تكن  مل  هذه  )ق�صتالة(  اأنَّ  الرجل  اأيها  تعلم  األ 
الداخل رحمه اهلل نقله اإىل هنا ما عرفوه، فكيف باهلل عليك تقول ما قلت؟

اأيها الرجل ل دخل يل مبا تقول، فابتع اأو ام�ِس را�صًدا.	 
ا على كف وقال: �صرب امل�صرتى كفًّ

ل حول ول قوة اإل باهلل!	 
ثم ان�صرف ل يلوي على �صيء.

وعلى اجلانب الآخر من ال�صوق، كان العامة يتجادلون عن اأمر املعاهدة، فقال 
اأحدهم: 

ل ندرى واهلل اإن كانت خرًيا لنا،  اأم هي ال�صر بعينه!	 
�صاأل اآخر م�صتهجًنا: 

واأين اخلري يف معاهدة ذليلة كتلك؟ اإنها حم�س ا�صت�صالم )لق�صتالة(.	 
عاد الأول يحذره يف رعب: 

اخف�س �صوتك يا رجل، ل ي�صمعنك رجال )ابن اجلد(!	 
اأخذت الثاين العزة فرد يف �صيق وتربم: 

لي�س 	  والأمر  يعلم ما حدث،  �صاءوا، فاجلميع  اإن  فلي�صمعوا  اأخافهم  واهلل ل 
بخاٍف على اأحد!

�صمع �صوت  اأنه  لول  بالبتعاد  ثم همَّ  الر�صا،  بيديه  عالمة عدم  الأول  اأ�صار 
يو�صف املر�صاين، الذي ارتفع يقول: 

اأب�صروا يا اأهل )اإ�صبيلية(، فقد عقد مولنا )ابن اجلد( حتالًفا مع مملكة 	 
)ق�صتالة(، اأقوى ممالك �صبه اجلزيرة، ليثبت لنا مع الوقت حنكته وح�صن 
تدبريه، فمن اليوم �صيعم الأمن ويذهب اخلوف، فاحلرب قد و�صعت اأوزارها، 
لن يقتل بعد اليوم اأبناوؤكم، ولن ترمل ن�صاوؤكم يف حروب ل طائل من ورائها، 

و�صتزيد اأموالكم وتنمو جتارتكم....
قاطعه اأحد التجار متهكًما:

تنمو جتارتنا! كيف باهلل عليك؟	 
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نظر يو�صف اإىل الرجل، وقال يف دهاء: 
كانت اأ�صواقكم ل ت�صتقبل الب�صائع الق�صتالية، وكنتم ل تبيعون لهم، اأما الآن  	 

وبحكمة من مولنا )ابن اجلد(، ميكنكم فعل ذلك، وبهذا �صتنمو جتارتكم 
وتربحون الأموال الكثرية. 

املر�صاين  يو�صف  اأقنعهم  اأن  بعد  اجلد،  ابن  على  بالثناء  العامة  معظم  لهج 
rبكالمه، ومن الذي يكره اأن تنمو جتارته وتزيد اأمواله ويغرقه اخلري؟!

مل يكد )عبدالرحمن( ي�صمع مبا حدث يف ال�صوق، حتى ترك طعامه واأمر برفع 
�صحافه، وقد امتقع لونه واكفهر وجهه وقال يف نف�صه : 

اإىل متى نرى �صوء اأفعال )ابن اجلد( ون�صكت عليها؟ اإىل متى يظل يو�صف 	 
ل  العامة، م�صتغاًل جهلهم وق�صر نظرهم؟ كيف  �صمومه يف  يبث  املر�صاين 

ي�صتطيع النا�س التمييز بني الغّث وال�صمني واحلق والباطل؟ 
ثم نه�س متحرًكا اإىل �صرفة بيته، ووقف ينظر مييًنا وي�صاًرا، وهو يقول: 

واهلل لن ي�صكت )ابن اجلد( حتى ُيدخلّن الق�صتاليني علينا مدينتنا!!	 
 ثم �صرب بيده اجلدار، وقال يف اأ�صف وحت�صر: 

اآه يا )�صقاق(! لو تركتني اأقتله؟ لرمبا تبدل احلال اليوم!	 

r
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)2(

حفل زواج 
األمير ألفونسو واألميرة فيوالنتي

املبلطة  اأزقتها  يف  يجري  واملاء  )�صرق�صطة(،  اأجواء  متالأ  املطر  رائحة  كانت 
فتظهر  وتغ�صلها،  تداعبها  ال�صجر  اأوراق  على  تت�صاقط  املاء  وقطرات  اجلميلة، 
الأوراق اأكرث خ�صرة وجماًل، وترتاق�س قطرات املياه على وجه نهر الأيربو فتعزف 

اأن�صودة جميلة على �صفحته اخلالدة.
من خلف نافذة غرفتها يف ق�صر اجلعفرية، راقبت الأمرية ال�صغرية فيولنتي 
تلك  مداعبة  ال�صغرية  باإ�صبعها  حماولة  النافذة،  زجاج  تغ�صل  وهي  الأمطار، 
يديها  الأمرية  اأخرجت  اجلميلة،  النوافذ  زجاج  على  ترتاءى  التي   القطرات، 
لت�صتقبل بها املياه، ثم خرجت اإىل باحة الق�صر وحديقته تنظر اإىل ال�صماء، فُتغرق 
املياه وجهها الفتان، بينما تخرج ل�صانها حماولة تذوق ماء املطر وال�صرب منه، وقد 
تبللت ثيابها وات�صخت، وهي ل تعباأ بذلك، بل تابعت اللهو يف �صعادة غامرة، وامللكة 

)فيولنتي( تراقبها من قريب وهي تبت�صم، وتقول يف نف�صها: 
ها قد مرت الأيام، واأ�صبحت فيولنتي ال�صغرية، عرو�ًصا يخطبها الأمراء.	 

اأمها  لتجد  الق�صر،  اإىل  ال�صغرية  الأمرية  عادت  التعب،  اأرهقها  اأن  بعد 
وقالت  الأم  امللكة  فبادرت  خجاًل،   وجهها  )فيولنتي(  خف�صت  انتظارها...   يف 

مبت�صمة: 
وا�صتن�صاق 	  املمطرة  ال�صماء  حتت  اللهو  حتبني  واأنت  اأظافرك  نعومة  منذ 

رائحة الأر�س املبتلة.
ابت�صمت الأمرية ال�صغرية وقالت: 

رمبا ورثت ذلك عنك يا اأمي.	 
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ا، تعايل اجل�صي بجانبي يا حبيبتي.	  وحت�صنني احلديث اأي�صً
األ اأبدل ثيابي اأوًل؟	 
بل اجل�صي  كما اأنِت.	 

وهي  لها  قالت  التي  اأمها،  بجوار  وجل�صت  املبللة،  مبالب�صها  الأمرية  تقدمت 
حتت�صنها: 

لقد كربِت يا فيولنتي، وعما قريب �صترتكني اأمك	 
ل لن اأتركك اأبًدا يا اأمي! 	 

ابنتها  �صعر  اأخذت مت�صح على  التي  اأمها  راأ�صها على �صدر  ثم و�صعت  قالتها 
الأمل�س وهي تقول: 

بن 	  )األفون�صو(  الأمري  خلطبتك  تقدم  وقد  �صغريتي،  يا  الدنيا  هي  هكذا 
فهذا  منه،  اأف�صل  زوًجا  لك  جند  ولن  وليون،  )ق�صتالة(  ملك  )فرناندو( 
الأمري �صيكون مع الوقت مكان اأبيه على عر�س )ق�صتالة( وليون، مما يعني 

اأنك �صتتوجني ملكة على عر�س مملكة قوية مهابة. 
اأمها  ولكن  احلياء،  من  كبري  ب�صيء  خطبتها  خرب  فيولنتي  الأمرية  ا�صتقبلت 
امللكة اأرادت اأن تتيقن من موافقتها على هذا الزواج، خا�صة واأن مندوًبا عن البابا 

�صيح�صر حفل الزفاف.
اأّن هذه الزيجة هي فر�صته، ليحوز  اأما امللك )خاميي الأول(، فقد كان يرى 
اأو على الأقل ي�صمن )ق�صتالة( حليًفا قويًّا، �صد اأي  عر�س )ق�صتالة( مع الوقت، 

rخماطر قد تظهر مع الأيام، وتهدد مملكته الوا�صعة.
ابنته  الق�صتايل يحمل موافقة ملك )اأراجون( على زواج  الوفد  اأيام عاد  بعد 
من ويل عهد )ق�صتالة(، فاأمر امللك )فرناندو( اأن تقام الحتفالت يف كل اأرجاء 

اململكة، احتفاء بهذا اخلرب ال�صار وهذه املنا�صبة ال�صعيدة.
نظراته  وكل  النجاح،  لها  ُكتب  خططه  فكل  طالعه،  بح�صن  )فرناندو(  �صعر 
على  الراب�س  �صرفة ق�صره  ا�صتن�صق هواء  مبكًرا...لهذا  ثمارها  توؤتى  امل�صتقبلية 

نهر التاجة، ثم قال يف ر�صا تام: 
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�صيكون حفل زواج )األفون�صو( فر�صة جديدة يل، ل�صتنزاف املزيد من اأموال 	 
هوؤلء احلمقى، ملوك امل�صلمني يف �صبه اجلزيرة!!

 ثم ا�صتدار عائًدا من ال�صرفة، حتى ا�صتوى على كر�صي عر�صه وقال: 
اأعلمهم بنباأ زواج 	  اأمراء امل�صلمني يف �صبه اجلزيرة،  اإىل  اأيها الكاتب  اكتب 

الأمري )األفون�صو( من الأمرية فيولنتي، فليح�صروا جميًعا باأنف�صهم، وليقدم 
كل اأمري منهم هديته...

 ثم �صحك �صحكة ماكرة، مل يكد يتمها حتى دخل عليه من يخربه، بوجود الأب 
ماغنو�س بباب ق�صره. 

ا اأبي�َس  اأ�صار امللك للحار�س فخرج، ليدخل الكاردينال ماغنو�س، وهو يرتدي زيًّ
وعلى راأ�صه تاج كتاج املُلك، وهو يحمل بيده ع�صا مذهبة يتكئ عليها...

األقى ماغنو�س التحية على )فرناندو(، وجل�س عن ميينه ثم قال: 
لقد علمت بنباأ خطبة الأمري األفون�صو لأمرية )اأراجون( فيولنتي.	 

اأجاب )فرناندو( يف غبطة: 
اإليك من يخربك بذلك 	  لأر�صلت  قلياًل  تاأخرت  ولو  الأب قد كان،  اأيها  اأجل 

لتبارك بنف�صك هذه الزيجة.
واإين اأبارك هذه الزيجة، و�صوف اأقوم بتدريب الأمري، واإعداده نف�صيًّا لهذا 	 

الزواج الذي هو �صر احلياة.
ابت�صم )فرناندو( وقال: 

بوركت اأيها الأب.	 
والزيجات 	  العظمى،  اأمرت بهدم كني�صة )طليطلة(  اأن  امللك منذ  اأيها  لكن 

تتم يف كنائ�س )طليطلة( ال�صغرية، فهل �صتتم حفلة زواج الأمري ويل العهد 
تلك  ت�صتوعب  فكيف  كان،  واإن  ال�صغرية؟  )طليطلة(  كنائ�س  يف  الق�صتايل 

الكنائ�س ال�صغرية مثل هذا احلفل الكبري؟
ا�صرتخى )فرناندو( على كر�صيه، و�صمت يفكر يف اأمر الكني�صة التي �صيكون 

احلفل بها، ثم ابت�صم وقال: 
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لن نقيم حفل زواج الأمري، يف اأي من كنائ�س )طليطلة(!	 
نظر الكاردينال اإىل امللك م�صتفهًما، اإذ اإنه يعلم اأن من �صروط الزواج اأن ينعقد 

داخل كني�صة، اإذ ل يتم خارجها ولو كان يف ق�صر امللك نف�صه، ثم قال:
فاأين اإذن؟	 
الكني�صة 	  تلك  الكربى،  )قرطبة(  كني�صة  يف  )ق�صتالة(...  كنائ�س  اأكرب  يف 

احلديثة التي كانت اأكرب م�صاجد امل�صلمني يف �صبه اجلزيرة...
�صكت قلياًل ثم تابع  يف �صعادة بالغة: 

ليكون هذا الزواج هو الأول من نوعه الذي يقام يف تلك الكني�صة... و�صتكون 	 
اأنت اأيها الكاردينال الأعظم من يتوىل اإمتام الزيجة...!

 ثم نه�س وا�صتطرد قائاًل: 
تدّق 	  واأن  طوياًل،  زمًنا  اأوربا  كل  به  تتحدث  م�صهوًدا  احلفل  يكون  اأن  اأريد 

الأجرا�س  دّق  ويدوم  )ق�صتالة(،  كل  يف  الزيجة  بهذه  احتفاًل   الأجرا�س، 
الزواج  يتم  حتى  الآن  ومن  بل  الأ�صبوع،  اأيام  طوال  )قرطبة(،  كني�صة  يف 

املبارك... فما راأي الكاردينال الأعظم فيما اأقول؟
ر�صم الكاردينال عالمة ال�صليب ُمبدًيا ر�صاه عنه، و�صعادته البالغة به قائاًل: 

ال�صكر للرب الذي وفقك لهذا!	 
وهكذا مت ترتيب مرا�صم الزواج، ويف اليوم املتفق عليه، خرج موكب مهيب من 
)اأراجون(، تتقدمه امللكة وامللك والأمرية فيولنتي، والأمري )األفون�صو( الذي كان 
قد ح�صر ل�صطحاب خطيبته من )�صرق�صطة( حتى )قرطبة(، وبعد اأيام و�صل 
املوكب اإىل )قرطبة(، التي كانت قد تزينت ل�صتقبال الُعر�س امل�صهود، و�صط دقات 

الأجرا�س يف كل كنائ�صها.
مار�صال  برتتيل  احلا�صرون  وبداأ  اجلامع،  الكني�صة  باب  اإىل  العرو�صان  و�صل 

الُعر�س �صالة الرباخ.
اأمام  اأمام الكاردينال ماغنو�س، الذي توقف بدوره  ثم تقدم العرو�صان ليقفا 

املذبح حمراب امل�صجد �صابًقا، وبداأ الكاردينال بالكالم فقال: 
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اأيها العزيزان لقد جئتما اإىل بيت الرب، كي مينح زواجكما طابًعا  مقد�ًصا 	 
ويقي  الزوجي،  احلب  يبارك  امل�صيح  اإّن  الكاهن،  واأمام  الكني�صة  اأمام 
املتبادلة  الأمانة  على  فيحافظون  خا�س،  مقد�س  ب�صر  ويقويهم  املعمدين، 
بينهم، ويقومون مبا ميليه الزواج عليهم من واجبات، لذلك اأطلب منكما اأن 

جتيبا �صراحة اأمام جماعة املوؤمنني وبحرية تامة.
نظر الكاردينال اإىل الأمري وقال: 

)بالأمرية 	  لتقرتن  وح�صرت  تقدمت  لقد  )األفون�صو(  املبارك  البن  اأيها 
فيولنتي( مبوجب ال�صنة امل�صيحية، والقوانني الكن�صية. فهل تريد اأن تاأخذها 
اإكراه  قرينة لك بزواج �صرعي ثابت غري قابل لالنفكاك، من دون جرب ول 

وبر�صاك التام؟ 
اأجاب )األفون�صو( من غري تردد: 

نعم اأيها الأب. 	 
نظر ماغنو�س اإىل )فيولنتي( وقال: 

واأنِت اأيتها العرو�س، لقد تقدمت اأيتها البنة املباركة )فيولنتي( وح�صرت 	 
لتقرتين )بالأمري األفون�صو( مبوجب ال�صنة امل�صيحية والقوانني الكن�صية، فهل 
تريدين اأن تاأخذيه قريًنا لِك بزواج �صرعي ثابت، غري قابل لالنفكاك، من 

دون جرب ول اإكراه وبر�صاِك التام؟
ردت فيولنتي )يف حياء وب�صوت خافت(: 

نعم اأيها الأب العطوف!	 
هتف الكاردينال ماغنو�س، ب�صوت اأ�صمع احلا�صرين:

ي�صهد الرب عليكما، الرب يبارككما، وي�صكب عليكما غزير انعاماته الإلهية، 	 
خلال�صكما،  وا�صطة  القرتان  هذا  ويجعل  اأموركما،  وينجح  ن�صلكما،  ويكرث 
القدي�صني  وجميع  العذراء  ب�صفاعة  حياتكما،  مدة  املحبة  بوثائق  ويربطكما 
اخلامتني،  هذين  بارك  ال�صماوي  )العري�س(  اخلنت  امل�صيح  اأيها  اآمني، 
قدي�صك  ب�صالة  العرو�صني،  بني  حب  وعالمة  ر�صا  عربون  واجعلهما 
البن،  الأب،  الكل  رب  يا  ال�صاحلة،  باأعمالهما  ا�صمك  فيتمجد  وكني�صتك، 

الروح القد�س، اإىل الأبد.



225

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

وبعد  امللك،  اأراد  كما  الزواج  مت  وهكذا  التثليث،  عالمة  الكاريدنال  ر�صم  ثم 
النتهاء من تلك املرا�صم، انتقل احلفل اإىل ق�صر )قرطبة( القريب من الكني�صة، 
التي ما زالت تدّق اأجرا�صها، لت�صمع اجلميع �صرخاتها، وكاأنها ت�صتكي كيف وقد 
كانت بالأم�س م�صجًدا تقام فيه ال�صلوات،  تغدو اليوم مكاًنا لالأجرا�س، ُي�صرب فيه 

اخلمر، وتقام فيه احلفالت.

r
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)3(

فصبرٌ حميٌل

اإ�صبيلية  اأزقة  يف  الهادئة،  اخلريف  رياح  مع  اجلافة،  ال�صجر  اأوراق  تطايرت 
باأ�صعتها الذهبية تعانق تفافيح منارة  لتلقي  ال�صم�س يف الأفق  وحواريها، وبزغت 
م�صجد )اإ�صبيلية( اجلامع، مل يكن )زيد( يعرف للنوم عنواًنا، وقد اأم�صت حياته 
خواًء ل بهجة فيها، فارتدى ثيابه وخرج من بيته، ت�صوقه قدماه باجتاه برج الذهب، 
حتى اإذا و�صل اإىل املكان ذاته، جل�س ي�صرتجع ذكرياته واأيامه اخلوايل، ذكريات 
مرت كحلم جميل، وهو يتمنى اأن تعود....... تنهد )زيد( بقوة، وراح يرتاءى له 
وجه )مرمي( يف املاء، تارة تبت�صم له وتارة وهي تبكي، وهو يحاكيها ويفعل نف�س 

الأمر...  
ال�صم�س،  حرارة  وارتفعت  اخللق،  من  ي�صتيقظ  مل  من  وا�صتيقظ  الوقت  مر 
ولفحت وجه )زيد(، الذي ا�صتمر كما هو مل يتحرك، حتى اأح�سَّ يًدا تلم�صه وتربت 

على كتفه، انتبه )زيد( ونظر ل�صاحب اليد، فوجده يو�صف البيا�صي.
نه�س )زيد( وبعينني مليئتني بالدموع، قال: 

هل علمت ما حدث اأيها ال�صيخ؟ 	 
نظر يو�صف اإىل )زيد( نظرات حانية م�صفقة، وقال: 

ل حتزن يا ولدى، فع�صى اأن تكرهوا �صيًئا وهو خري لكم.	 
مل يتمالك )زيد( نف�صه  واأجه�س بالبكاء، فما كان من البيا�صي اإل اأن احت�صنه، 

وقال: 
هّون عليك يا ولدي!	 

جفف )زيد( دموعه وقال: 



227

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

اأ�صعر اأنَّ ما يحدث يل هو عقاب من اهلل لعدم خروجي )لبلن�صية(، عندما 	 
نادى املنادي حي على اجلهاد، فكان اجلزاء من جن�س العمل، وكما �صقطت 

)بلن�صية( واأخذها العدو، �صاعت )مرمي( وذهبت لغريى.
ابت�صم البّيا�صي بحزن وقال: 

ل تياأ�س من روح اهلل يا فتى....... والآن اأخربين مَل اأهملت جتارتك؟	 
�صهق )زيد( وقال: 

مل يكن باإرادتي اأيها ال�صيخ!	 
بل بيدك، فا�صحذ عزميتك للتجارة والك�صب، واذكر 	 يا بني 	 قول عمر بن 	 

اخلطاب ر�صي اهلل عنه  اإين لأرى الرجل فيعجبني، فاأقول: هل له حرفة؟ 
فاإن قالوا: ل، �صقط من عيني، فال تر�س لنف�صك مثل هذا.

غلبته  لكنها  عينيه،  يف  متحجرة  دموًعا  وغالب  كفيه،  بني  وجهه  زيد  و�صع 
فانهمرت فرتكها جتري وقال:

مل اأعد اأ�صلح للعمل اأيها ال�صيخ، ما عدت اأقدر عليه بينما فوؤادي يعت�صر اأملا 	 
على من فقدت.

ما هكذا قلوب الرجال، جتلد يا فتى وا�صرب وعد لعملك، وليكن حبك الكبري 	 
هذا طريقا للنجاح ل �صبًبا للف�صل والهوان، ثم اأنت ل تدري ما �صيكون غًدا، 

لعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا.
اأي اأمر اأيها ال�صيخ، وقريًبا �صيتم زواجها على ابن عمها!	 
يا ولدي لعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا  فال تياأ�س من روح اهلل!	 

اأهل )اإ�صبيلية(، الذين مل  يتابع حديثه املتكرر مع  ابت�صم يو�صف، وانطلق  ثم 
يعريوه اأ�صماعهم، ومل يهتموا بحديثه، بل كانوا ي�صتقبلونه بال�صخرية وال�صتهزاء.

r
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اأر�صلت )مرمي( دموعها يف �صمت، وهي تقول يف نف�صها اأنا ل اأ�صتطيع احلياة 
من دون )زيد(، بل ل اأ�صتطيع اأن اأفكر جمرد التفكري يف فراقه، فكيف بالزواج من 

غريه، لقد ملك كل قلبي وجوارحي.
وبعد فرته من البكاء ال�صامت، قررت )مرمي( اأن تتحدث اإىل والدتها، ع�صى 
اأن ترقَّ حلالها وت�صاعدها، فجففت دموعها وتركت غرفتها وذهبت اإىل بهو املنزل 

حيث جتل�س والدتها، وقالت لها: 
اأّماه األ من �صبيل لإثناء اأبي عن هذه الزيجة؟	 

نظرت الأم اإىل ابنتها بحدة وقالت: 
وما الذي يعيب ابن عمك حتى نرف�صه؟	 
ل اأحبه يا اأمي، اأنا ل اأحبه! 	 

ب�صوت هادئ قالت الأم: 
والع�صرة كفيلة بخلق 	  الأمر،  يعيبه �صيء، فتقبلي  الرجل ل  بنيتي ما دام  يا 

احلب بينكما، فار�صي مبا كتبه اهلل لك.
وكيف نعلم اأن ابن عمي هذا هو من كتبه اهلل يل؟	 
ل جتاديل كثرًيا  يا )مرمي(، ول ي�صمعنك اأبوك، واإن كنِت ل حتبني ابن عمك 	 

فهو يحبك، وهذا يكفي.
بكت )مرمي( وقالت: 

بل يحب اأموال اأبي! 	 
دعي عنك تلك الأوهام، فعنده من املال مثل ما عند اأبيك.	 

اأن ل فائدة  اأن �صعرت  اأغم�صت )مرمي( عينيها، والدموع تنهمر منهما، بعد 
ُترجى من هذا احلديث، فقد اأ�صّم اجلميع اآذانهم عنها، ثم قالت بعد حلظات: 

اإذن دعيني اأخرج من هنا، فقد ا�صتقت اإىل اجللو�س على حافة نهر الوادي 	 
الكبري.

هّزت الأم راأ�صها راف�صة وقالت: 
لن تخرجي من دون خطيبك، واإذن اأبيك.	 
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انك�صر قلب )مرمي(، ومل جتد اأمامها غري دموعها، وقلب )قمر( ي�صفق عليها، 
ويكاد ينفطر من اأجلها، فالتزمت غرفتها، وهي ت�صرب نف�صها، وتقول: 

ع�صى اهلل اأن يجعل يل خمرًجا!	 

r
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  )4(

صمود )جيان( 

يف اأحد حمامات جيان، وفد الوايل اأبو عمر علي بن مو�صى، ليتحمم على عادته 
يف هذا اليوم من الأ�صبوع، ا�صرتخى الوايل يف مقعده وراح ي�صتمتع بالبخار ال�صاخن 
ويد �صاحب احلمام تدلك ج�صده يف عناية، مل يقطع هذا ال�صرتخاء �صوى جلبة 

اآتية من خارج احلمام.....  اأن�صت الوايل فاإذا ب�صاحب ال�صوت يقول: 
اأين الوايل؟	 

رد عامل احلمام يف قلق: 
اإنه بالداخل ي�صتحم يا �صيدي، فلو انتظرت حتى يفرغ؟	 

ومل يكد العامل يكمل كالمه حتى كانت يد الفار�س تبعده وهو يقول:
لكن الق�صتاليني لن ينتظروا.	 

 ثم اندفع اإىل داخل احلمام بال اإذن اأو ا�صتئذان!.
يجروؤ  كيف  اإذ  يتوعده،  وكاأنه  تفي�س غ�صًبا  نظرة  الفار�س  اإىل  اأبو عمر  نظر 
اأن يقتحم عليه هكذا! ولكن الفار�س حتا�صى تلك النظرات، ومل يعِط للوايل وقًتا  

ليوبخه و�صارع قائاًل: 
نباأ من عيوننا يا �صيدي، يخرب باأنَّ جي�ًصا ق�صتاليًّا يف طريقه للمدينة!	 

فزع الوايل من اخلرب، وتنا�صى ما فعله الفار�س، وب�صرعة كبرية نه�س وارتدى 
مالب�صه وقال: 

من قائد اجلي�س؟	 
)فرناندو( يا �صيدي!	 

اأكمل اأبو عمر ارتداء مالب�صه وهو يقول: 
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اأتق�صد ملك )ق�صتالة( اأم اأحد قادته الذي يت�صمى با�صمه؟	 
بل هو ملك )ق�صتالة( بنف�صه يا مولي!	 

كانت نظرات اأبو عمر متوترة، واأنفا�صه مت�صارعة، فاأكمل ارتداء مالب�صه، وخرج 
من احلمام على عجل من اأمره، وب�صرعة كبرية و�صل اإىل ق�صر الإمارة، واأمر من 
فوره ب�صرعة ح�صد الزروع، والثمار واإدخال املا�صية اإىل املدينة، ا�صتعداًدا  ملا هو 
اآت، حتى ل ينعم املغريون بخريات املدينة، فتحرك اجلند، ونادى املنادي فهرول 
اجلميع اإىل تنفيذ الأوامر، و�صارعوا يف ح�صد زروعهم وثمارهم، وف�ّس مراعيهم 

وجمع اأغنامهم واأبقارهم.
ثم  ُجمعت،  قد  واملوا�صي  ُح�صدت،  قد  الزروع  كانت  حتى  ال�صم�س  تِغب  ومل 
اأو�صدت اأبواب املدينة، ا�صتعداًدا  حلرب ل يعرف اأحد متى تكون  نهايتها، وتوزع 
اجلند على الأ�صوار، واأمر الوايل رماة الأ�صهم اأن ي�صدوا نبالهم، ويقتلوا من يقرتب 
الأحداث،  جديد  يراقب  الأبراج  اأحد  على  الوايل  وقف  ثم  مدينتهم،  اأ�صوار  من 

وفجاأة ويف عتمة الليل �ُصمع �صهيل اخليل...   
نظر اأبو عمر �صوب ال�صوت، فاإذا باجلي�س الق�صتايل قد ظهر. 

بن�صب  )فرناندو(  اأمرهم  ثم  الق�صتايل،  اجلي�س  توقف  يده  من  باإ�صارة 
املع�صكر، وتطويق املدينة، وتقدم جهة الأ�صوار، و�صاح ب�صوت عاٍل �صمعه اأبو عمر 

على ال�صور، قائاًل: 
اأن ف�صلي من قبل لن 	  واأق�صم  اأهلك دونك،  اأو  اأدخلك  اأن  يا )جيان(  اأق�صم 

يتكرر، ولن اأعود اإىل )ق�صتالة(، قبل اأن اأم�صك بيدي هاتني مفاتيحك! 
املقاومة،  الأ�صوار، وقد عّول على  ثم نزل من فوق  نف�ًصا عميًقا  اأبو عمر  اأخذ 
من  يطلب  َمن  املدينة،  ِمن  يخرج  باأن  اأمر  الوقت،  ذات  ويف  ال�صت�صالم،  وعدم 

)حممد بن الأحمر( النجدات.
ويف �صباح اليوم الثاين، جمع اأبو عمر النا�س يف �صاحة املدينة الكبرية، اأمام 

م�صجد عبدالرحمن الثاين وخطبهم قائاًل: 
غرب 	  ذهب  �صقطت  فاإن  )جيان(،  غري  الأندل�س  غرب  اأر�س  يف  يبق  مل 

الأندل�س، و�صوف ُن�صاأل اأمام اهلل عن التفريط يف هذه الأر�س، التي فتحها 
الأجداد، وفرط فيها الأحفاد، اإل اأين لن اأ�صلم هذه املدينة، ولن اأ�صت�صلم ولن 

اأفرط اأبًدا فيها، فاأعينوين على ذلك. 
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)جيان(،  اأهل  نفو�س  يف  احلما�صة  مو�صى  بن  علي  عمرو  اأبي  كلمات  اأثارت 
فعزموا جميعا على موؤازرته، وارتدى كثري منهم لبا�س احلرب، وتقلدوا ال�صيوف، 

وتفرقوا على اأ�صوار )جيان(، يفدونها باأرواحهم.
اأن  على  و�صمم  اجلهات،  كل  من  املدينة  ح�صار  اأحكم  فقد  )فرناندو(  اأما 
ياأخذها بال�صرب واحل�صار، فقد كان يرى ا�صتحالة اأخذها بالقوة، وكان يرى اأن 

جمرد القرتاب من تلك الأ�صوار فيه انتحار جلي�صه.
عا�صمته  واأنها  خا�صة  �صديد،  بقلق  )جيان(  ح�صار  نباأ  الأحمر(  )ابن  تلقى 
مملكته  ون�صف  القدمية،  مملكته  �صقوط  يعني  اأرجونة  بعد  ف�صقوطها  الأوىل، 
احلالية وم�صدر ثرواتها، لذا مل يرتدد )ابن الأحمر( وقام من فوره واأمر وزيره 
لإنقاذ  والأ�صلحة  املوؤن  قافلة من  راأ�س  على  بنف�صه  يخرج  اأن  عيا�س(  بن  )يحيى 

املدينة املحا�صرة. 
عن  تتوقف  ل  والأمطار  القار�س،  بربده  ال�صتاء  دخل  حتى  احل�صار  ا�صتمر 
الق�صتاليني،  اجلند  متاعب  من  �صاعفت  ال�صيول،  كاأنها  �صديدة  بغزارة  الهطول 
وبينما ينعم اأهل  )جيان( بالراحة خلف اأ�صوارهم، كابد جنود )فرناندو( امل�صاق، 
ل�صاحله،  الو�صع  ي�صتغلَّ هذا  اأن  اأبو عمرو  اأراد  وهنا  املتطايرة،  والثلوج  والربد، 

فقرر مباغتة الق�صتاليني.
واقتحم مع�صكر )فرناندو(،  املقمرة خرج يف رجاله،  الليايل غري  اإحدى  ويف 
وفتك وجنده مبجموعة من جي�صه، ثم قفل عائًدا اإىل املدينة التي اأو�صدت اأبوابها 
فور ولوجهم، ولكن رغم ذلك فقد ا�صتمر احل�صار، وجرت والأمور كما هي، فال  
حتى  وطاأته  تتزايد  والربد  اقتحموها،  )فرناندو(  جنود  ول  ا�صت�صلمت  )جيان( 
كره اجلند احلرب، ومتنوا العودة اإىل ديارهم، وقد كان اأردونيو ي�صعر مبا يعتمل 
يف نفو�س جنده، ويتوا�صل معهم، لذا اأراد اأن ينقل معاناتهم )لفرناندو الثالث(، 

فدخل عليه خيمته، وقال: 
وجتاه 	  اململكة  جتاه  املقد�س،  واجبي  تاأدية  على  حر�صي  تعلم  امللك،  مولي 

�صيدي )فرناندو(، لكن يا �صيدي ماذا لو طال احل�صار، يف ظل هذا الو�صع 
و�صوء اأحوال الطق�س يف هذا الوقت من العام؟

ب�صوت حازم قال )فرناندو(: 
ل تتعب نف�صك يا اأردونيو، فلن اأفك احل�صار، ولو اأمطرت ال�صماء لهًبا ل ماًء!	 
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لكن يا �صيدي، �صنكون بذلك نحارب امل�صلمني، وهم يف ماأمن منا، خمتبئني 	 
ل  هنا  نحن  بينما  ال�صتاء،  برد  ومن  بها  حم�صنني  القوية،  اأ�صوارهم  خلف 

ناأمن خروجهم، ول ناأمن برد ال�صتاء والأمطار.
وقف )فرناندو( وقال: 

كالمك دليل على قوتنا و�صعفهم، فمن الأقوى؟ الذي يختبئ خلف الأ�صوار، 	 
اأم من يختبئ خلف �صيفه ورحمه!!؟ 

واأ�صار بيده، وا�صتطرد قائاًل: 
اعلم يا اأردونيو اأن ان�صحابنا �صيقويهم، ويجروؤهم علينا، لذا لن اأبرح حتى 	 

rاآخذ هذه املدينة، اأو اأهلك دونها! 
اإىل )جيان(،  الإمدادات  اأيام من خروجها من )غرناطة( و�صلت قافلة  بعد 
وا�صتطاع الوزير )ابن عيا�س( اأن يدخل املدينة من خلف اجلبال، من طريق وعرة 
مل يفطن اإليها )فرناندو(، فانتع�صت املدينة بهذه املوؤن وفرح بها الب�صطاء، وظنوا 
ويقوي  ينجدهم  حمالة،  ل  قادم  جلي�س  طليعة  اأو  تنتهي،  لن  لقوافل  بداية  اأنها 
عزميتهم، واحلقيقة اأنَّ  )جيان( مل تكن  بحاجة اإىل املوؤن وال�صالح، بقدر حاجتها 
اإىل الرجال، وقد كان )ابن الأحمر(  يعرف ذلك جيًدا، ولكنه كان يراهن على 
ال�صتاء والربد القار�س، يف ذلك الوقت من العام، اأن يحمل اجلي�س الق�صتايل على 

املغادرة واجلالء عن املدينة، كما حدث قبل اأربعة ع�صر عاًما خلت. 

r
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التابع!

كان )فرناندو( يعلم اأن اأمر املدينة كلها يف يد )ابن الأحمر(، ويعلم با�صتحالة 
خ�صوعها حرًبا، لذا فقد قرر اأن ينقل احلرب اإىل )غرناطة( مهدًدا عر�س )ابن 
الأحمر(، وقد اأراد بذلك اأن يدخل الرعب يف قلب اأمري )غرناطة(، الذي �صتذهله 
واحد،  اآن  على حربه يف جبهتني يف  الق�صتاليون  ُيقدم  اأن  يتوقع  لن  اإذ  املفاجاأة، 
وبينما احل�صار قائم، اأمر )فرناندو( قائد جي�صه اأردونيو اأن ياأخذ ن�صف اجلي�س، 

ويباغت به )غرناطة(، ويعيث فيها �صلًبا  ونهًبا  ويروعها...! 
اإذ قال له، وهما يتفقدان مع�صكر اجلي�س، الذي يغ�سُّ بالطني واملاء: 

اإن حالة اجلي�س تنتقل من �صيئ اإىل اأ�صواأ، بينما اأ�صوار هذه املدينة اللعينة 	 
متيقظون  اأ�صوارها  على  والنبالة  حل�صار،  تهتز  ل  الأ�صّم  كاجلبل  تبدو 

وحذرون، فال ي�صتطيع اأحد اجلند القرتاب منها، اأو ت�صلق اأ�صوارها.
رد اأردونيو موافًقا: 

لهذا فقد اأ�صرت عليك �صيدي برفع احل�صار، ثم معاودته مع قدوم الربيع، 	 
ونحن الآن يف دي�صمرب، مما يعني اأن غيابنا لن يطول.

لن اأر�صى بهزمية ولو معنوية جلي�صي، واأنا مل اأحتدث اإليك الآن لأ�صت�صريك 	 
يف رفع احل�صار من عدمه، بل لتقدمي احللول لقتحام تلك املدينة...

 ثم توقف فرناندو ورفع مالب�صه حتى ل يبلها املاء اأو يلطخها الطني، ثم قال 
م�صرًيا بيده اإىل قائده:

عندما يحل امل�صاء انتخب جمموعة من اأ�صجع فر�صان )ق�صتالة(، من اأولئك 	 
قوة  اإىل حيث مكمن  بهم  و�صر  الأهوال،  ويقتحمون  املوت  الذين ل يخافون 

هذه املدينة. واأ�صار بيده جتاه  )جيان(.
برقت عينا اأردونيو و�صاأل متعجًبا: 
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هل نهاجم اأ�صوارها اليوم �صيدي؟	 
لو فعلت ذلك لُقتلت اأنت واأ�صحابك، فال �صيء ي�صتطيع ركوب تلك الأ�صوار.	 
فماذا تق�صد �صيدي مبكمن قوة تلك املدينة؟	 
اأنت 	  فاإن  هناك،  الأفعى  راأ�س  وت�صرب  )غرناطة(،  اإىل  ت�صري  اأن  اأق�صد 

�صربت الراأ�س �صقط الذيل وهوى.
 ثم حترك متجًها �صوب خيمته، وخلفه اأردونيو ل ينب�س ببنت �صفه.

ويف امل�صاء، خرج اأردونيو بن�صف اجلي�س تقريًبا، وهاجم بهم )غرناطة( مثوى 
ا من  ومقر )ابن الأحمر(، فعاث فيها ف�صاًدا وتخريًبا، فلم يجد )ابن الأحمر( بدًّ
الت�صدي لهذا العدوان املفاجئ، فخرج بقواته على الفور ملقاتلة اأردونيو، غري اأن  

الأخري ان�صحب بغتة بعدما جنح يف اإلقاء الّروع يف نفو�س الغرناطيني. 
كان ثمة �صوت داخل اأروقة احلمراء، ينادي بوجوب خروج اجلي�س الغرناطي 
ملهاجمة الق�صتاليني وفك احل�صار عن  )جيان(، ولكن عندما وقعت تلك الوقائع 
الق�صتاليون  ي�صتغل  اأن  )جيان(  جتاه  بجي�صه  خرج  هو  اإن  الأحمر(  )ابن  خ�صي 
حفظ  ول  )جيان(،  اأنقذ   هو  ل  فيكون  نف�صها،  )غرناطة(  فيحتلوا  خروجه، 
)غرناطة(، لهذا مل ي�صتمع )ابن الأحمر( لهذا ال�صوت ول لغريه، وقرر اأن تظل 
الأمور على حالها، فلعل اهلل يحدث بعد ذلك اأمًرا، وينجلي اخلطر اجلاثم، ويياأ�س 

)فرناندو( فيرتك املدينة، ويجلو عنها.
اأهل املدينة املحا�صرة، خا�صة  اإىل  طال احل�صار اخلانق، وبداأ اجلوع يت�صلل 
وقد فطن الق�صتاليون اإىل الطريق الوعرة التي دخل منها )ابن عيا�س( فاأغلقوها، 
ولكن ذلك مل يفّت يف ع�صد اأهل املدينة البا�صلة، فلم يعر�صوا الت�صليم، بل امتنعوا 

باأ�صوارهم، يف انتظار اأن يتحرك )ابن الأحمر( وينجدهم.
اأبي  اأخبار  )جيان( مع وزيره  ينفك يبحث  الأحمر( ل  وقد كان )حممد بن 

جعفر التنزويل، فقال له يف جزع، وهو جال�س على عر�صه: 
اأفعل وقد حو�صرت  )جيان(، وهوجمت )غرناطة(، وعيث فيها غري 	  ماذا 

مرة، وقد كنت اأعّول على ال�صتاء والأمطار لك�صر الق�صتاليني، ولكن مل يحدث 
ذلك. 

قال ذلك وهو م�صتت الفكر، زائغ الب�صر، غري م�صتقر يف مكان، فكان يجل�س 
تارة ويقف اأخرى، ثم �صمت واتبع كالمه بقوله: 
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ل بد من و�صيلة لتاأمني )غرناطة(، واجتناب عادية الق�صتاليني!	 
تنحنح اأبو جعفر، وقال بعد تردد: 

يا �صيدى! اإن كان ل بد، فلنهادنهم، ونتفاهم معهم.	 
لكن اأتراهم ير�صون باأن ندفع لهم اجلزية، ويرجعون عنا؟	 
اأخ�صى اأنهم ل يريدون غري املدينة، يا �صيدي.	 

ردد )ابن الأحمر( وقال يف ذهول: 
املدينة؟	 
اأجل يا �صيدي، وقد بلغني اأن ملكهم اأق�صم األ يعود بغري مفاتيحها، فاإن مل 	 

نكن منلك القدرة على اإنقاذ املدينة يا �صيدي، فال اأقل من اإنقاذ اأهلها!
اأ�صقط يف يد )ابن الأحمر(، وهوى على كر�صيه وزفر ب�صدة قبل اأن يقول: 

نعم يا اأبا جعفر، فاإن كان ل �صبيل اإيل اإجناد  )جيان(، واجتناب م�صريها 	 
ويتقدم  املدينة،  ت�صقط  اأن  قبل  املوقف  نتدارك  اأن  من  اأقل  فال  املحتوم، 
اإن  )جيان(  تخريبهم  عن  ناهيك  )غرناطة(،  جتاه  بعدها  الق�صتاليون 
اقتحموها عنوة وقتلوا اأهلها...  نعم يجب اأن نحفظ اأهل  )جيان( اإن كان ل 

�صبيل لإنقاذ مدينتهم. 
ثم �صكت ابن الأحمر وقد خيمت على حمياه �صحائب احلزن..

فماذا ترى يا �صيدي؟	 
اخرج يا اأبا جعفر اإىل مع�صكرهم، وتفاو�س مع )فرناندو(، وليكن تفاو�صك 	 

معه، حفًظا ل�صعب )جيان(، ولتكن اأوىل �صروطك، حفظ اأهل  )جيان( يف 
اأنف�صهم ومتاعهم.

اأوماأ اأبو جعفر، ثم ا�صتعد لتنفيذ الأمر، وخرج من )غرناطة(، ل لينقذ )جيان( 
اأو ميد لها يد العون، اأو حتى ليقف على حال اأهلها، ومدى قبولهم للت�صليم، ولكن 

خرج لي�صلم املدينة لقمة �صائغة )لفرناندو(.
وبعد اأقل من يوم، و�صل اأبو جعفر اإىل مع�صكر )فرناندو(، وقد واكب و�صوله 
مت  و�صوله  ومبجرد  املع�صكر،  اأو�صال  ي�صرب  وبرد  �صديدة،  واأمطار  ورعد،  برق، 

اقتياده اإىل خيمة امللك.
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ويف اخليمة وقف اأبو جعفر ذلياًل،  مكتوف اليدين، ناظًرا  اإىل اأ�صفل قدميه، 
بينما كان امللك جال�ًصا يف مكانه، ينظر اإليه كما ينظر اإىل اأقل خادم عنده! 

األقى الوزير التحية على ملك ق�صتالة يف خ�صوع وا�صح، لكن فرناندو مل يردها، 
بل اأ�صار اإليه بيده اأن هات ما عندك وهو ينظر اإليه نظرات مهينة لو �صوبت جلبل 
وتعود  الذلة  عليه  �صربت  فقد  �صيًئا  جعفر  اأبي  يف  تفعل  مل  اأنها  غري  ذل،  لهدته 

امل�صكنة، ولعله كان يرى الوقوف بني يدي فرناندو الثالث �صرًفا ما بعده �صرف.
حتدث اأبو جعفر فقال: 

اأر�صلني الأمري )حممد بن يو�صف بن الأحمر الن�صري(، �صاحب )غرناطة 	 
ومالقة وجيان(، لأتفاو�س معكم �صيدي امللك حول م�صري  )جيان(.

نظر )فرناندو( اإىل الوزير من عٍل، وب�صيء من ال�صخرية قال له: 
تتفاو�س على ماذا؟!	 
على م�صري )جيان( يا �صيدي، وعلى حلف بني مملكة )غرناطة( ومملكة 	 

)ق�صتالة(.
جعفر،  اأبي  اإىل  نظر  ال�صخرية  من  ومبزيد  مرتفع،  ب�صوت  )فرناندو(  قهقه 

وقال: 
مملكة )غرناطة(؟!	 

اأبا جعفر بنظرات حتمل ا�صتهانة كبرية، جعلت الوزير  اأردونيو فقد رمق  اأما 
ينك�س راأ�صه، وينظر اإىل الأر�س وهو �صامت. 

التقط فرناندو اأنفا�صه التي اأو�صكت �صدة ال�صحك اأن تقطعها، ثم قال:
فلن 	  التفاو�س  ا  واأمَّ عنكم،  رغًما  ف�صناأخذها  )جيان(  اأما  هذا،  يا  ا�صمع 

اأتفاو�س معكم، وكيف اأفعل وقد جعلتم من اأنف�صكم اأنداًدا لنا؟
تنحنح اأردونيو م�صتجدًيا اإذن امللك يف احلديث، فنظر اإليه هذا الأخري اأن نعم، 

فقال اأردونيو متخابًثا:
عفًوا يا مولي، ولكن ماذا لو قبلتم )حممد بن الأحمر( تابًعا  لكم؟	 

اختل�س اأبو جعفر النظر اإىل اأردونيو دون اأن يجروؤ على احلديث، فقال فرناندو 
وهو ينظر اإىل اأبي جعفر:
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ممممم تابع لنا..!! لكن هل ي�صتحق )ابن الأحمر( هذا اأن يكون تابًعا  لنا؟	 
تلقف اأبو جعفر كلمات )فرناندو( كغريق اأُلقى اإليه طوق جناة، و�صّدق عليها 

فوًرا، وكاأنها الغيث ينزل على راأ�صه يف �صحراء قاحلة، وقال: 
ا لك.	  نعم يا �صيدي! ولن جتد تابًعا اأكرث منه اإخال�صً

�صكت )فرناندو( برهة، كاد فيها قلب اأبي جعفر اأن ي�صقط يف قدميه ثم قال 
فرناندو: 

�صيدك 	  خ�صوع  يكون  اأن  �صريطة  الوزير،  اأيها  معكم  التفاهم  �صنقبل  اإذن 
ل�صيادة )ق�صتالة( والعرتاف بها، هو اأ�صا�س التفاو�س بيننا. ول �صبيل اإىل 
تغيري هذا ال�صرط، فاإن وافق �صيدك واإل فال تفاو�س، بل هي احلرب حتى 

اأخرجك اأنت و�صيدك من )غرناطة(، ومن �صبه اجلزيرة كلها...!!
قال ذلك ثم اأ�صاح فرناندو بوجهه عن اأبي جعفر واأ�صار اإليه بيده اأن ان�صرف. 
فنه�س الوزير وخرج من اخليمة، وركب اإىل غرناطة ليخرب �صيده مبا كان من اأمر 

اللقاء.. 

r
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تسليم )جيان(

ق�صى حممد بن الأحمر فرتة غياب اأبي جعفر يف قلق بالغ على مملكته ال�صغرية 
غرناطة، وترقب دائم لعودة وزيره من جيان. وبينما هو جال�س على عر�صه واجما ل 
يحرك �صاكًنا، �صامًتا ل ينطق حرًفا، ممنًيا نف�صه برجوع الق�صتاليني عنه، ا�صتاأذن 
يف الدخول عليه وزيره العائد من جيان، وما اإن راآه حممد بن الأحمر حتى بادره 

ال�صوؤال يف تلهف كبري..
هل وافق الق�صتاليون على التحالف؟	 

خف�س الوزير راأ�صه، وقال يف ا�صتحياء: 
ل، مل يوافقوا �صيدي! 	 

نه�س )ابن الأحمر( من جمل�صه، وحترك �صوب الوزير مغ�صًبا، وهتف ب�صوت 
مرتفع: 

ملك 	  مني  يريده  الذي  ما  جعفر!؟  اأبا  يا  ملاذاااا  ملاذااااااا؟  يوافقوا؟!!  مل 
)ق�صتالة(؟

مل يوافقوا على التحالف واملعاهدة �صيدى، ولكنهم وافقوا على... 	 
واأعني  م�صتفهمة  بنظرات  فقال  ي�صتعجله،  وكاأنه  وزيره  الأحمر(  )ابن  قاطع 

مفتوحة على ات�صاعها:
وافقوا على ماذا؟	 

رد اأبو جعفر متلعثًما متعتًعا..
وافقوا ب�صرط اأن.... اأن... نعلن  الولء واخل�صوع لهم!	 

عيناه  بينما  وجهه،  لطمت  قوية  �صفعة  وكاأّن  مليًّا،  الأحمر(  )ابن  �صكت 
مفتوحتان وكاأّن على راأ�صه الطري... ثم تراجع حتى اإذا و�صل اإىل كر�صيه، ا�صتند 

عليه، ثم جل�س ببطء �صديد، وهو يردد كاملذهول: 
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نعلن الولء واخل�صوع لهم؟!	 
الأر�س  اإىل  وينظر  راأ�صه  يطاأِطئ  بوزيره  واإذا  الكلمة،  الأحمر(  )ابن  ردد 

�صاهًما، وي�صتطرد قائاًل يف وجل وتردد: 
لي�س هذا فح�صب يا �صيدي!	 
فماذا بعد ذل اخلنوع لهم؟	 
اأن يح�صر مولي الأمري جمل�س الكورتي�س، كتابع مللك )ق�صتالة( حال انعقاده.	 

برقت عينا )ابن الأحمر( و�صاد ال�صمت املكان، وراح يفكر يف �صمت، وعيناه 
اأبو جعفر يراقبه عن كثب، ويخ�صى  اأو ي�صاًرا، بينما  مفتوحتان ل تتحركان مييًنا 

�صره... 
طال الوقت و)حممد بن الأحمر( على حاله، ل يتغري اأو يتبدل، وفجاأة نه�س 
واقًفا، ونظر من نافذة املجل�س املطلة على حديقة الق�صر، وهو يقول ب�صوت خافت 

وقلب منفطر: 
�صيحتلون )جيان( ويدمرونها، ويزحفون بعدها اإىل )غرناطة( ويخربونها... 	 

�صيقتلون اأهل  )جيان( وي�صبون ن�صاءها...  يا اهلل ما كل هذا الذل والهوان؟ 
ثم ارتد بب�صره جتاه اأبي جعفر املذهول، وقال وهو يقب�س على يده: 

لو اأنَّ يل قوة لأدبت هذا ال�صفيق! كيف يقول ذلك؟ كيف يجروؤ...؟! هل ن�صي 	 
هذا ال�صيطان اأن اأجداده كانوا يقّبلون اأقدام اأجدادنا، ويخطبون ودهم؟

ل، مل ين�س يا �صيدي، بل اأراه يتذكر ذلك جيًدا، بل لو ن�صي ما طلب مّنا هذا!	 
رمق ابن الأحمر وزيره م�صتنكرا، فبادر الوزير قائاًل:

لأنه يتذكر جيًدا يا �صيدي، فقد اأراد بهذا اأن يرّد لنا ال�صاع �صاعنْي!	 
ا،  فاأخذ  ظهرت اأمارات الغ�صب على وجه )ابن الأحمر(، ولكنه مل ي�صتطع ردًّ
وقال  وزيره،  اإىل  حتدث  بعدها  مليًّا،  يفكر  وراح  عينيه،  واأغم�س  عميًقا،  نف�ًصا 

ب�صوت حزين مك�صور: 
ل منا�س من الن�صياع ملا اأراده، ويريده، ملك )ق�صتالة(!	 
فمتى ت�صري اإليه يا �صيدي؟	 

انعقد حاجبا )ابن الأحمر(، وقال: 
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ومَل اأذهب بنف�صي؟! 	 
طاأطاأ اأبو جعفر راأ�صه يف خجل، وقال: 

لأّن ملك )ق�صتالة( يريدك اأن تذهب اإليه، وتقدم له الطاعة بنف�صك!!	 
اأغم�س )ابن الأحمر( راأ�صه ثانية، ثم قال يف �صوت مهزوم، واأنفا�س متقطعة: 

اإن ر�صينا بذل التبعية، ومهانة دفع اجلزية، ف�صرن�صى بغريها....    	 
ا على مملكة )غرناطة( وملّا  �صاأذهب اإليه �صوًنا حلياة اأهل  )جيان(، وحر�صً

rي�صتد عودها بعد.
�صوب  متوجها  غرناطة  من  الأحمر  بن  يو�صف  بن  حممد  خرج  يومني،  وبعد 
اأن ف�صل يف  اأو ميوت دونها، لكن ليدفعها ثمًنا لبقاء ملكه بعد  جيان، ل لينقذها 
الدفاع عنه، واأ�صبح ا�صتمراره رهن يد اأعدائه واأعداء اأمته. وكم كان الثمن الذي 
دفعه ابن الأحمر باهًظا، لكن جرت عادة امللوك ال�صعاف على تقدمي �صيء من 

اأرا�صيهم فداء لبقائهم على عرو�صهم! 
بن  )حممد  و�صع  اخلالدة،  املدينة  اأ�صوار  من  حجر  مرمى  بعد  على  وهناك 
)فرناندو(  واأح�صن  )فرناندو(،  وطاعة  اإمرة  حتت  نف�صه  الأحمر(  بن  يو�صف 

ا�صتقبال تابعه اجلديد، واأظهر الفرح والبتهاج بذلك، وقال له بوجه مبت�صم: 
�صيذكر التاريخ هذا التحالف وهذه ال�صداقة!	 

يف خنوع رد )ابن الأحمر(: 
اأرجو ذلك يا مولي! 	 

نه�س فرناندو واأم�صك بكاأ�س خمر، وقدمه لبن الأحمر الذي اعتذر عن �صربه، 
ثم نظر فرناندو للكاتب، وقال:

اكتب �صروط املعاهدة بيننا:	 
    اأوًل: اأن ت�صلم مدينة  )جيان( واأعمالها يف احلال اإىل ملك )ق�صتالة(، دومنا 

قيد اأو �صرط.
    ثانًيا: اأن يتعاون )ابن الأحمر( مع )ق�صتالة( يف ال�صلم واحلرب.
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   ثالًثا: اأن يحكم )ابن الأحمر( مملكة )غرناطة( و�صائر اأرا�صيها باعتباره 
تابًعا  مللك )ق�صتالة(، بكل ما ي�صتتبعه هذا العرتاف من فرو�س، واأن ي�صهد 

اجتماع الكورتي�س جمل�س )ق�صتالة( النيابي بهذه ال�صفة.
مائة   قدرها  جزية،  )ق�صتالة(  ملك  اإىل  الأحمر(  )ابن  يوؤدي  اأن  رابعا:      
اتفق  التي  املدة  وهي  عاًما،  ع�صرين  خالل  توؤدى  مرافيدي  األف  وخم�صون 
اأن يعقد خاللها ال�صلم والتهادن بني الفريقني اأي من �صنة 1246 اإىل �صنة 

1266م.
اأر�س  وعن  واحلجار،  وبيغ  بركونة  عن  الأحمر(  )ابن  يتنازل  اأن  خام�ًصا:     

rالفرنترية 
اأخذ  ثم  )فرناندو(،  وكذلك  باأختامه  الأحمر(  )ابن  وختمها  املعاهدة  كتبت 

)ابن الأحمر( ن�صخته، وعاد اإىل )غرناطة(.
وخلوفه من ثورة عامة ال�صعب فقد اأ�صاع اأّن تلك التفاقية مع ملك )ق�صتالة(، 
اإمنا هي حلفظ بالدهم ون�صائهم واأولدهم، ولول تلك التفاقية خلربت  )جيان( 
وا�صتعبد اأهلها. واإمنا فعل )حممد بن الأحمر( ذلك �صوًنا لأهل  )جيان(، وخوًفا 

عليهم من بط�س )فرناندو( وجنوده.
اأما )فرناندو( فقد ا�صتعد لدخول  )جيان(، فما اإن اأ�صبح ال�صباح حتى فتحت 
وفور دخوله  اأبوابها، ودخلها )فرناندو( وجنوده يف موكب عظيم مهيب،  املدينة 
وعماًل بالقاعدة التي اأ�ص�صها اأجداده واأر�صوا قواعدها، فقد �صار )فرناندو( اإىل 
قلب املدينة وجامعها الكبري، واأمر من فوره بتحويله اإىل كني�صة عظمى، بل ورف�س 
اأن ينزل عن �صهوة جواده، قبل اأن يتم طم�س املحراب واآياته، وو�صع املذبح. ومن ثم 
نزل )فرناندو( وترّجل، ودخل امل�صجد لي�صلي فيه �صالة ال�صكر ابتهاًجا  بالن�صر، 
 ،Te Deum laudamus ثم انطلقت فرقة الرهبان امللكية ترتل �صالة احلمد هلل
لهذه  العميقة  ال�صليبية  ال�صفة  يوؤكد  �صيء  كان كل  املو�صيقى. وهكذا  اأنغام  على 
احلرب، التي �صهرتها )ق�صتالة( بقيادة عقربها )فرناندو( على الأمة الأندل�صية، 

وعلى الإ�صالم وامل�صلمني يف الأندل�س.

r
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السوس ينخر

ديوان  على  ي�صيطر  واحلزن  �صاخبة،  عالية  والأ�صوات  ا،  حمتدًّ النقا�س  كان 
القائد )�صقاق(، عندما �صرخ )عبدالرحمن( وقال يف غ�صب: 

اخلبيث... لقد اأوهم ال�صعب اأنه تنازل عن  )جيان( مل�صلحة اأهلها! 	 
مّط )�صقاق( �صفتيه وزفر ثم قال: 

والكارثة اأنهم �صدقوه!	 
بتهكم و�صخرية قال )عبدالرحمن(: 

لقد توقف هذا ال�صعب عن التفكري، ف�صار ل يفقه �صيًئا مما يدور حوله... 	 
واهلل لو اأراد )ابن الأحمر( اأن يقنعهم ببيع زوجاتهم لر�صوا وهم فرحون، 

متوهمون اأنَّ يف هذا �صاحلهم!
انفجر )�صقاق( غ�صًبا وقال ب�صوت غليظ، كاأنه هدير النهر يف هيجانه: 

كفاك يا )عبدالرحمن(!	 
اآملتني 	  ما  قدر  الأحمر(،  )ابن  جرمية  توؤرقني  مل  فواهلل  �صيدي!  يا  دعني 

جرمية ال�صعب اجلاهل، اإذ كيف ل�صعب اأن يتم خداعه هكذا، حتى ي�صدق 
اأن تنازله عن جزء من اأر�صه اإمنا هو مل�صلحته، كيف يتوهم �صعب اأن اقتطاع 

جزء من وطنه يعود بالفائدة عليه، ما كل هذا احلمق والغباء؟
زفر )�صقاق( زفرة كاأنها اللهب، واأغم�س عينيه قلياًل، قبل اأن يقول: 

لقد اأوهمهم اأنه بتنازله عن  )جيان( قد حافظ عليها من التخريب والدمار، 	 
وعلى اأهلها من القتل وال�صبي.

متهكًما قال )عبدالرحمن(: 
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حافظ عليها من التخريب والدمار لي�صلمها اإىل )ق�صتالة( من غري نق�صان!! 	 
واهلل اإن بقاءها خربة بيد امل�صلمني لهو خري من ت�صليمها عامرة للق�صتاليني، 
على اأن امل�صلمني مل يكونوا يوًما دعاة خراب ودمار، فلو خربها الق�صتاليون 
لكنا اأقدر عليهم باإعادة اإعمارها، و�صبط اأمورها. ولو اأخذوها بعد حرب، 

لكان لنا اأ�صرف واأفخر!
العامة يا )عبدالرحمن( ل يعرفون ذلك.	 
قتال، 	  دون  )جيان(  ت�صليمهم   اأن  ظنوا  قد  يعرفوا!...  ولن  يعرفون  ل  هم 

�صيحفظ لهم )غرناطة(! وما علموا اأن  )جيان( كانت حائًطا و�صخرة دفاع 
فرتكوها  )طليطلة(،  اأهمية  الطوائف   ملوك  يدرك  مل  مثلما  متاًما  لهم، 

ت�صارع املوت وحدها...!
مل يكد )عبدالرحمن( يكمل حديثه، حتى دخل اأحد احلر�س، وقال: 

قائد ال�صرطة ي�صتاأذن للدخول عليك يا �صيدي.	 
ها قد ح�صر ابن خلدون.	 

قالها )�صقاق( يف لهفة وارتياح، ثم اأ�صار للحار�س وقال: 
اأدخله فوًرا.	 

دخل يحيى بن خلدون، فقدم التحية للرجلني، ثم جل�س. 
فبادره )عبدالرحمن( مت�صائاًل: 

زيارة غري متوقعة منك يا رجل، فاأين اأنت؟	 
اعذرين يا )عبدالرحمن(، فمتابعة اأمور النا�س و�صبط املدينة، ي�صتويل على 	 

كل وقتي.
ابت�صم )�صقاق( وقال: 

اأنت لها يا ابن خلدون، على اأين اأعلم اأن قدومك الآن لأمر جلل.	 
تنهد ابن خلدون وقال: 

)اإ�صبيلية(، 	  يف  تنت�صر  مبطنة  دعوات  رجايل  لحظ  فقد  الأمري،  اأيها  اأجل 
هو  الظاهر  هدفها  الأيام،  قادم  من  وحتذر  بينهم،  الرعب  تن�صر  دعوات 

التحذير، والباطن هو تهيئة النفو�س للت�صليم.
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فعل  وكذلك  ال�صرطة،  رئي�س  اإىل  ينظر  وهو  )�صقاق(  حاجبا  انعقد 
)عبدالرحمن( بينما يتابع هو ويقول: 

و�صع 	  ووجوب  ال�صمال،  من  القادم  اخلطر  من  حتذر  اأ�صوات  ظهرت  لقد 
حل له، م�صتح�صنني ما قام به )حممد بن الأحمر( من الن�صواء حتت راية 

)ق�صتالة(.
متهكًما وم�صتنكًرا قال )�صقاق(: 

اأن )ابن اجلد( قد خ�صع وخنع مللك 	  يعلم هوؤلء  األ  اأمرهم،  ها... عجيب 
)ق�صتالة( وتعاهد معه؟ اأم اأنهم يق�صدون مزيًدا من التنازلت؟

اأظنهم يق�صدون املزيد من التنازلت...	 
كاد �صقاق اأن ينفجر غيًظا وهو يقول: 

ا لهم، فلم يعد اإل اأن نرتكها للق�صتاليني طوًعا. 	  تبًّ
بعد �صمت، نطق )عبدالرحمن( وقال يف يقني: 

اأنا اأعلم َمن وراء تلك الإ�صاعات! 	 
التفت ابن خلدون اإىل )عبدالرحمن( وقال: 

هي اأ�صوات كثرية، ولكن ل �صبيل اإليها يا )عبدالرحمن(.	 
اأ�صوات كثرية، ولكنها تنبع من م�صدر واحد، وهي  	  يا ابن خلدون هي  نعم 

لن تخرج اإل من �صعد ويو�صف املر�صانيني... األ ترون كيف ُيغدقان الأموال 
ليتاألفا بها قلوب العامة، ومن ثم يبثان �صمومهما يف نعومة الثعابني، مذكرين 
اإىل  �صبيل  ل  التي  القاهرة،  )ق�صتالة(  لقوة  الرتويج  مع  الق�صتايل  باخلطر 

هزميتها؟
اأم�صك )�صقاق( حليته، وقال بلهجة جادة: 

اقب�س عليهما يا ابن خلدون وحقق معهما	 
ب�صط ابن خلدون يديه وقال: 

�صيدي تعلم اأن اأبا عمرو )ابن اجلد(، قد قّرب يو�صف وجعله م�صت�صاًرا  له، 	 
�صيدي  لذا  العظيمة،  واجلواهر  الثمينة  الهدايا  يو�صف  عليه  اأ�صبغ  بعدما 

الأمري ل �صبيل اإىل يو�صف، ما دام حتت عباءة )ابن اجلد(!
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ع�سَّ )�صقاق( على اأ�صنانه غيًظا، ثم نه�س واأم�صك كوًبا من املاء، وقال قبل 
اأن يرفعه اإىل فيه:

يجب اأن يعلم )ابن اجلد( اأن ل اأحد فوق اأمن )اإ�صبيلية(، يجب اأن يعلم اأن 	 
هذين الغريبني ميثالن م�صدًرا كبرًيا  للهزمية.

ثم تابع ارت�صاف املاء ب�صوت م�صموع.

r
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حديث الطرشان

�صرت اأنباء ما حدث يف  )جيان( اإىل عامة اأهل )اإ�صبيلية(، فاغتّم ال�صعب لذلك، 
واأّح�صوا اأن �صقوط  )جيان( وتفاهم )ابن الأحمر( مع )فرناندو( �صيجعلهم يف 
مرمى نريان )ق�صتالة(، وكيف ل وقد �صاحلته )مر�صية(  و)غرناطة( وابن �صعيب 
يف لبلة وما حولها، لهذا فقد �صرى فيهم راأي ينادي بوجوب التفاو�س مع )ق�صتالة( 
)اإ�صبيلية(، كما  بع�س احل�صون كثمن حلياة  التنازل عن  وبوجوب  اأو�صع،  ب�صكل 
فعل )ابن الأحمر( عندما قدم  )جيان( كفدية )لغرناطة(، وقد تزعم هذا الراأي 

يو�صف و�صعد املر�صانيني.
اأما )�صقاق( فقد راعه اإهمال )ابن اجلد( لأمور )اإ�صبيلية(، وتواكله واعتماده 
على حلفه مع )ق�صتالة(، وقرر اأن يذهب اإليه يف ق�صره ويحدثه، فخرج من فوره 

و�صار اإىل ق�صر )ابن اجلد(، حتى اإذا و�صل اإليه و�صلم عليه قال: 
اأعلمت اأيها الأمري مبا حدث بني )ابن الأحمر( وملك )ق�صتالة(؟	 

اأظهر )ابن اجلد( احلزن واحل�صرة وقال: 
نعم علمت ذلك وحزنت له.	 

بلهجة قوية وابت�صامة واثقة قال )�صقاق(: 
هذا يعني اأننا متفقان.	 

رد عليه )ابن اجلد( متعجًبا: 
متفقان يف ماذا يا )�صقاق(؟	 
يف وجوب التح�صر حلرب قد تظهر قريًبا يف الأفق.	 

منده�ًصا قال )ابن اجلد(: 
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للدمار 	  اأنف�صنا ومدينتنا  نعر�س  اأن  ملا حدث )جليان(  نتاأمل  اأن  لي�س معنى 
واخلراب، فانا مل اأقل اإين اأنوي حرب )ق�صتالة(، ولكن قلت بحزين ل�صقوط  

)جيان(.
ثم ا�صتطرد ببع�س التهكم قائاًل: 

اأحر�س على 	  اأكون  نف�صه، هل  الأحمر(  يفعله )ابن  اأنا ما مل  اأفعل  ثم كيف 
ملكه منه؟ 

ثم نه�س واقرتب من )�صقاق( الذي وقف بدوره، واأردف: 
لقد عاهد )ابن الأحمر( )ق�صتالة( وتنازل عن عدة ح�صون وقالع وقرى، ثم 	 

هل ن�صيت العداوة بيننا وبني )ابن الأحمر( يا )�صقاق(؟
مل اأن�س اأيها الأمري، ولكن لكل مقام مقال، اإذ ل يح�صن بنا اأن نتذكر اليوم ما 	 

فعله )ابن الأحمر( يف )اإ�صبيلية( منذ �صنوات، ول نتذكر اأفعال )ق�صتالة( 
معنا منذ قرون!!

ا�صتدار )ابن اجلد( متحرًكا للعودة اإىل كر�صيه وهو يقول: 
اأما )ابن الأحمر( فيطمع فيما حتت قدمي 	  اأموالنا،  )ق�صتالة( تريد بع�س 

هاتني. على اأّن )ق�صتالة( لن تغدر بنا ما دمنا ندفع لها، اأما )ابن الأحمر( 
فالغدر مكتوب بني حاجبيه على كل حال.

ظهرت معامل ال�صيق على وجه )�صقاق(، ولحظ )ابن اجلد( ذلك وجتاهله، 
ثم ا�صتطرد يقول: 

الباجي، 	  مروان  ابن  حول  )اإ�صبيلية(  التفت  عندما  )�صقاق(  يا  تذكر 
بعدما ذهب اأمر املوحدين، وذهبت دولتهم، وقتها خلعت )اإ�صبيلية( طاعة 
الدولة،  عماد  اأخاه  عليها  وىل  الذي  هود(  )ابن  بطاعته  ونادت  املوحدين، 
وملّا مل يح�صن عماد الدولة ت�صيري الأمور، قمنا وكنت معنا بالعمل على خلع 
طاعة )ابن هود(، واإخراج اأخيه من )اإ�صبيلية(، واللتفاف حول ابن مروان 
)ابن  �صد  الأحمر(  بن  )حممد  )جيان(  اأمري   مع  حتالف  الذي  الباجي، 
الأحمر(  )ابن  ودخل  هود(،  )ابن  هزمية  يف  الثنان  وجنح  لقتاله،  هود( 
)اإ�صبيلية(، فما دخلها حتى غدر بحليفه الباجي، ود�سَّ عليه من قتله، وكنت 
بعد كل  اليوم  تاأتي  ثم  لغدره،  الأحمر( وقتها  اأول من خرج على )ابن  اأنت 
اأننا  الأحمر(؟ ثم هْب  هذا وتقول: عداوة )ق�صتالة( خري من عداوة )ابن 
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اأخرى، وهو  بنا مرة  يغدر  لن  اأنه  لنا  �صاحلناه وحتالفنا معه، فمن ي�صمن 
املعروف بغدره؟

التزم )�صقاق( ال�صمت مرغًما، فقد ا�صتفزه حديث )ابن اجلد( كثرًيا، فاآثر 
ال�صمت يف انتظار نهايته، ويف الوقت نف�صه �صعر )ابن اجلد( مبا قد يخالج عقل 

)�صقاق(، فاآثر اأن ير�صيه ويتلطف معه بعد كل ما قاله، لذا قال:
هل ير�صى القائد �صقاق بالتهيوؤ للحرب والإعداد للقتال دون اأن نظهر ذاك 	 

لق�صتالة.
ب�صوت قوي قال )�صقاق(: 

قطًعا اأيها الأمري، فاأنا ل اأريد من حديثي معك، اإل اأمن واأمان )اإ�صبيلية(.	 
اإذن اطمئن يا )�صقاق(، فعما قريب يحدث ما ير�صيك ويريحك! 	 
يعلم 	  اأن  دون  ن�صتعد  اأعني كيف  الأمري مبا يجول يف خاطره؟  اأخربين  هاّل 

اأحد بذلك؟
تعلم يا )�صقاق( ما اآلت اإليه اأحوال بني عبد املوؤمن يف مراك�س من �صراعهم 	 

الأقوياء،  ثم �صراعهم مع )بني مرين(  دولتهم،  اأ�صعف  العر�س مما  حول 
اأ�صبح بال فائدة ترجتي  اأن ا�صتمرار دعوتنا هنا لبني عبد املوؤمن  ما يعني 
من خلفه، فلن يقدم لنا املوحدون اإن غدر بنا )فرناندو( اأي عون، بينما هم 
عاجزون عن عون اأنف�صهم... لذا فقد قررت باأن ُنخرج ال�صيد اأبا عبد اهلل 
بن ال�صيد اأبي عمران من بيننا، وندعو للحف�صيني، فهم اأقدر على اإغاثتنا اإن 
غدرت بنا )ق�صتالة(، فهم يف اإقبال دولتهم، وقد حاولوا اإغاثة )بلن�صية(، يف 

الوقت الذي خانها املوحدون ممثلني يف )بجنت(.
قال ذلك و�صكت بع�س الوقت، ثم ا�صتطرد قائاًل: 

اإن حل 	  اأبو زكريا يحيى الأقدر على تلبية نداء )اإ�صبيلية(،  لقد غدا الأمري 
بها ما نكره، لذا يا )�صقاق(، فقد حزمت اأمرى و�صاأبايع احلف�صيني، فماذا 

تقول؟
يف غري اكرتاث رد )�صقاق(، وقال:

اإ�صبيلية، ولياأذن يل يف الن�صراف لتفقد 	  فليفعل الأمري ما يجده يف �صالح 
اأحوال اجلند.
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نف�صه  ويحدث  كف  على  كًفا  ي�صرب  وهو  �صقاق  فخرج  اجلد،  ابن  له  اأذن 
كاملجنون: جئت اأكلمه يف اأمر اجلي�س وتقوية دفاعات املدينة فاإذا به يحدثني عن 
اخل�صوع لهذا اأو ذاك! وكاأن فرناندو حينما يغدر بنا ويغري علينا �صي�صتاأذن اأمراء 

العدوة يف ذلك وي�صتجدي موافقتهم!

r
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بعيًدا عن الأعني وب�صوت خافت م�صموع، اقرتب �صعد من يو�صف، وهم�س: 
اأمل تنتِه منه بعد؟ 	 

نظر يو�صف اإىل �صديقه وتوقف عن الكتابة، وقال: 
طليطلة 	  بالط  يعلم  اأن  ويجب  كرث،  فالأحداث  الوقت،  من  مزيًدا  اأحتاج 

بجديدها، فهل �صاعدتني ب�صمتك؟
و�صع �صعد يده على فمه وقال: 

�صاأ�صمت ولن اأقاطعك حتى تنتهي!	 
اإل من �صوء �صمعة �صغرية خط يو�صف على  الغرفة املظلمة  �صاد ال�صمت يف 

�صوئها اخلافت كتابه، ثم قطع �صعد هذا ال�صمت قائاًل:
هل �صتخربهم باأمر )عبدالرحمن الإ�صبيلي(؟	 

نظر )برنارد( اإىل )خو�صيه( نظرة حادة وقال مقلًدا �صوته: 
اإذن �صاأ�صمت ولن اأقاطعك حتى تنتهي  ثم قهقه وقال: 	 
اأين هذا ال�صمت يا )خو�صيه(؟ اأم اأقول لك يا �صعد؟	 

قهقه �صعد وقال: 
بل قل )خو�صيه(، فقد مللت هذا ال�صم العربي.	 
والآن هل تدعني اأنهي ما اأكتب اأم �صت�صيع الوقت كعادتك؟	 
بل اأ�صمت، اأ�صمت!	 

م�صى الوقت وطوى )برنارد( الورقة ثم و�صعها بني مالب�صه، وهم�س ل�صاحبه 
فتبعه، وخرج الثنان من باب البيت، وكان الليل �صديد الظلمة والأمطار ل تتوقف، 
ول يوجد يف �صوارع )اإ�صبيلية( الباردة اإل من اأجربته الظروف على اخلروج يف مثل 

هذا الوقت من الليل.
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وهما  طريانة،  قنطرة  ليعربا  �صديد  بحر�س  الرجالن  حترك  هذا  كل  و�صط 
ينظران هنا وهناك هل يراهما من اأحد؟ ومن ثم اختفيا عن الأنظار، و�صاعدهما 
اأقدامهما،  اأ�صوات  على  املطر  اأ�صوات  غطت  اإذ  ذلك،  على  والربد  املطر  �صوت 
)برنارد(   يو�صف  راح  الأعني،  عن  وبعيًدا  املطر،  وماء  الأ�صجار  و�صط  وهناك 

املر�صاين و�صعد )خو�صيه(  املر�صاين يتحدثان.
هم�س )برنارد( وهو ينظر عن ميينه وي�صاره متنف�ًصا ال�صعداء: 

لول املطر والربد ما جتراأت على اخلروج، وقد بداأ بع�صهم يثري ال�صكوك من 	 
حولنا!

اأتق�صد )�صقاقا( و)عبدالرحمن(؟	 
نعم يا )خو�صيه(.	 

راح ب�صوت اأج�س يردد ا�صمه ويقول:
)خو�صيه(! قد كدت اأن�صى هذا ال�صم!	 
عما قريب �صتتذكره ولن تن�صاه.	 

ثم طفق ينظر حوله، وفجاأة اأ�صار اإىل �صاحبه اأن اأ�صمت، واأخذ الثنان يرقبان 
الطريق، بعد اأن لحظ )برنارد( اأن قادًما يق�صدهما. 

)برنارد(  ا�صتل  ثم  خيفة،  يتوج�صان  وهما  بعيد،  من  القادم  يرتقبان  ظال 
خنجره ا�صتعداًدا لذبح القادم اإن اأراد بهما �صوًءا...

خنجره  )برنارد(  اأغمد  وفجاأة  واأكرث،  اأكرث  تقرتب  القادم  خطوات  بداأت   
ونه�س لي�صتقبل القادم وهو يقول: 

لقد تاأخرت علينا هذه املرة يا �صيدي!	 
حياتكما، 	  على  اأحر�س  ذلك  كان  الوقت  تاأخر  فكلما  عمد،  عن  ذلك  فعلت 

والليل خباء و�صرت لنا.
ثم نظر اإىل )خو�صيه( وقال:

كيف حالك يا )خو�صيه(؟	 
بخري ما دمت بخري يا �صيدي!	 

من  كبرية  �صرة  جيبه  من  اأخرج  ثم  وا�صعة،  ابت�صامة  بريت(  )األبار  ابت�صم 
الذهب، واأعطاها )لربنارد( وقال: 
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اإ�صبيلية، وا�صرتيا بها 	  اأهل  ا�صتخدما تلك الأموال يف ا�صتمالة ال�صعفاء من 
ولء من يبحث عن املال.

تلقف )برنارد( �صرة الذهب واأخفاها بني ثيابه، وقال: 
نفعل يا مولي!	 

ا�صتمر هطول الأمطار وهفيف الرياح، والثالثة يتحدثون.
�صاأل )األبار بريت(: 

والآن ما جديد الأخبار؟	 
اأجاب )برنارد( فرًحا:

لقد جنحنا يا �صيدي يف خلخلة ولء اأهل )اإ�صبيلية(، حتى �صار بع�صهم يرون 	 
اأن )ق�صتالة( هي حمرك الكون وقوة ي�صتحيل قهرها.
اقرتب )األبار بريت( منهما اأكرث، وقال ب�صوت خافت: 

غذيا فيهم هذا ال�صعور، وليكن �صعار كل اإ�صبيلي وهدفه، هو ك�صب �صداقة 	 
)ق�صتالة( التي ل ميكن عداوؤها ول قهرها!

اأخرج )برنارد( الورقة التي كان يخطها، وقال: 
�صنفعل يا �صيدي، ويف هذا الكتاب يا �صيدي تفا�صيل ما يحدث هنا من اأخبار 	 

اأرجو اأن تاأخذوها على حممل اجلد.
نربة  بنف�س  لهما  قال  ثم  مالب�صه،  بني  ود�ّصه  بالكتاب  بريت(  )األبار  اأم�صك 

ال�صوت: 
احر�صا على اأمركما فال يفت�صح، والآن عودا اأدراجكما قبل طلوع الفجر، اأما 	 

اأنا ف�صاأعود اإىل قرطبة ومنها اإىل طليطلة.

r
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المؤامرة

ا�صتقر )ابن اجلد(على الدعوة للحف�صيني، وقرر اأن يخرج بنف�صه حاماًل  بيعة 
وجوه  من  عدًدا  لذلك  معه  وا�صطحب  يحيى،  زكريا  اأبي  لالأمري  )اإ�صبيلية(  اأهل 
)ابن  لدى  املكانة  بلغ من  قد  كان  الذي  املر�صاين  يو�صف  معهم  كان  )اإ�صبيلية(، 

اجلد( مبلًغا. 
ما اإن و�صل وفد )اإ�صبيلية( اإىل تون�س، حتى ا�صتقبلهم الأمري اأبو زكريا مبنتهى 
الرتياح، وندب لولية )اإ�صبيلية( ابن اأخيه اأبا فار�س عبد العزيز بن ال�صيخ اأبي 
)ابن اجلد(،  اإىل جانب  �صئونها  على  وي�صرف  ي�صتقر يف ق�صبتها،  لكي  حف�س، 
ووجه الأمري اإىل اأهل )اإ�صبيلية( ر�صالة يعرب فيها عن اغتباطه ببيعتهم، ويعدهم 
اإىل  والبدار  و�صالمتهم،  اأمنهم  وتوفري  �صئونهم،  اإ�صالح  �صبل  لهم  ميهد  باأن 

اجنادهم عند النوائب واخلطوب، واأن يثقوا بن�صر اهلل واإمداده.
ومن ثم عاد وفد )اإ�صبيلية( بعد اإمتام مهمته يف تقدمي البيعة لالأمري احلف�صي، 
و�صحبهم الوايل وبع�س رجاله والقائم بالأعمال، وو�صلوا يف جملة من ال�صفن اإىل 
ابن خلدون  ومعه  قائد اجلي�س  الأمري )�صقاق(  ا�صتقبالهم  وكان يف  )اإ�صبيلية(، 

قائد ال�صرطة.
جل�س اأبو فار�س يف ق�صر الإمارة )باإ�صبيلية(، ي�صاعده يف اإدارة �صئونها )ابن 
اجلد(، وقد اأُعجب الوايل احلف�صي بق�صر )اإ�صبيلية( اأميا اأعجاب، فاأخذ عقله، 
ان�صغل  حتى  قليلة  اأيام  متر  ومل  قلبه!  فاأخذن  )اإ�صبيلية(  جواري  اأعجبته  كما 
باجلواري والقيان عن متابعة اأمور احلكم، وحتول بف�صله ق�صر اإ�صبيلية اإىل معهد 
وجل�صات  والأحلان،  الأ�صوات  باأ�صحاب  الق�صر  وازدحم  واملجون،  للغناء  كبري 

ال�صمر والغناء.. 
وبعد مرور ب�صعة اأ�صهر انتقلت املعازف من الق�صر اإىل كل اأرجاء )اإ�صبيلية(، 
فلم يعد الق�صر كافًيا ملغامرات احلف�صيني واأتباعهم ومواليهم، فخرجوا للمدينة 
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يعيثون فيها ف�صاًدا وتخريًبا، وكان )ابن اجلد( يتابع كل ما يحدث من �صريكه يف 
حكم )اإ�صبيلية( بعني الر�صا، فبينما كان اأبو فار�س يف �صهواته كان )ابن اجلد( 
هو احلاكم الفعلي للمدينة، بينما يو�صف املر�صاين هو م�صت�صاره املقرب  يف ذلك.

عبدالرحمن  اإىل  ذلك  فبث  )�صقاق(،  للقائد  اجلديد  الوايل  اأفعال  تُرق  مل 
الوادي  نهر  ي�صريان على �صفاف  الثنان  فبينما كان  الويف،  )الإ�صبيلي( �صديقه 

الكبري يتفقدان املدينة وحالها، اإذ قال )�صقاق( ب�صوت حزين: 
اأبا زكريا يحيى، ليكون �صنًدا  لنا وقت املحن، فاإذا به ير�صل 	  بايعنا الأمري 

اإلينا من يزيد حمنتنا و�صقوتنا!
تابع الثنان ال�صري، حتى اإذا بلغا مو�صًعا معيًنا توقفا ليكمال حديثهما، فاأم�صك 

)عبدالرحمن( بحجر �صغري واألقى به يف قلب النهر ثم قال: 
اأجل... مل مير �صهران على دخولهم )اإ�صبيلية( حتى حتول الق�صر اإىل �صكن 	 

للجواري والغانيات، ناهيك عن ف�صاد حا�صية الأمري احلف�صي، حتى خرج 
بع�صهم اإىل �صوق )اإ�صبيلية( منذ اأيام وهم خممورون!

حدق )�صقاق( يف وجه )عبدالرحمن( وقال: 
لقد بلغ ال�صيل الزبى... )فاإ�صبيلية( لي�صت بحاجة اإىل من ُيفقدها وعيها... 	 

بل هي يف حاجة اإىل من يزيد يقظتها ويعيدها اإىل ر�صدها.
رفع )عبدالرحمن( حاجبيه وقال: 

هل )لبن اجلد( يد فيما يحدث؟ واإن مل يكن فلم �صمته عليهم؟ 	 
�صحك )�صقاق( ب�صخرية، وحترك خطوات لالأمام قبل اأن يعود ويقول: 

لو كان )لبن اجلد( اأن يتمنى، ما متنى اأكرث من ذلك!	 
لقد كان يحكم )اإ�صبيلية( قبلهم وحتى مع وجود الوايل املوحدي، فما الفائدة 	 

الواقعة عليه حتى يتمنى ذلك؟!
ابت�صم )�صقاق( وقال:

ا  يا )عبدالرحمن(!	  ما زلت غرًّ
زدين اإذن علًما يا �صيدي!	 

حدق )�صقاق( يف دوامات املاء اأمامه وهو يقول: 
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اأجل لقد كان )ابن اجلد( هو احلاكم احلقيقي منذ خروج )اإ�صبيلية( على 	 
)ابن هود(، لكن كان يحكم وعليه تبعه ما يحدث، وعليه يقع �صخط العامة 

اأو ر�صاهم األي�س �صحيًحا؟
بلى.	 

تابع )�صقاق( نظراته للنهر وقال م�صتطرًدا: 
اأما الآن فهو يحكم وتقع تبعة اأفعاله على احلف�صي اأبي فار�س!	 

هز )عبدالرحمن( راأ�صه عجًبا من قول  )�صقاق(، فربت )�صقاق( على كتفه 
يو�صف  اإن حتركا حتى ظهر من خلفهما  وما  امل�صري،  الثنان  تابع  ثم  له  وابت�صم 

املر�صاين وهو يهز راأ�صه وينظر يف خبث ويقول: 
ها قد حانت الفر�صة للتخل�س من هذين ! 	 

ثم حترك م�صرًعا وطار من فوره لإخبار )ابن اجلد(، مبا يدور حوله وما �صمعه 
من القائد و�صاحبه.

وفور دخوله قدم التحية كمخل�س ل�صيده، وكاأّن الأقدار قد جاءت به من مر�صانة 
لجًئا لينقذ )ابن اجلد( مما ُيحاك له خلف ظهره، فقال حمذًرا: 

�صيدي الأمري، موؤامرة كربى حتاك حولك و�صدك!	 
برقت عينا )ابن اجلد( فجاأة، وقال يف ذهول: 

موؤامرة...؟!	 
بخبث ودهاء قال يو�صف: 

اأجل يا �صيدي موؤامرة يقودها قائد اجلي�س مع بع�س اأتباعه. 	 
هّب )ابن اجلد( واقًفا  وقال: 

اأف�صح  ل اأّم لك!	 
يوؤلب 	  )�صقاق(  القائد  �صمعت  اإذ  �صيدي،  يا  النهر  عند  اأتنزه  كنت  بينما  

النا�س عليك، اإذ يتهمك باأنك املحر�س على ما يحدث من فنت، ب�صبب الوايل 
احلف�صي اأبي فرا�س واأ�صحابه.

يو�صف  اأكمل  بينما  ويروح  يغدو  فطفق  مكانه  يثبت  اأن  اجلد  ابن  ي�صتطع  مل 
و�صايته قائاًل:
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اإنه يا �صيدي يريد مكانك هذا، اإنه يدبر لأمر جلل!	 
نظر )ابن اجلد( اإىل يو�صف نظرة ريبة، فبادره الأخري بقوله: 

اأنا خادمك املطيع �صيدي، ولول حر�صي عليك ما تكلمت بذلك.. لقد تزايد 	 
القائد  اأق�صد...  و)�صقاق(  الأفارقة احلف�صيني،  اأفعال  عن  العامة  حديث 
اأو  اأمرهم بعد ذلك  اأنه  النا�س عليك.. ولو  تاأليب  )�صقاق( ي�صتغل ذلك يف 

نادى لنف�صه بالولية لقبلوه، ولو اأمرهم بخلعك لأطاعوه.
وجهه  احمر  وقد  مكانه  جل�س  ثم  بيديه،  وخللها  حليته  اجلد(  )ابن  فرك 

وانتفخت اأوداجه، وقال ب�صوت حاد: 
لن تفعلها يا )�صقاق( لن اأتركك تفعل!	 

ابت�صم يو�صف ابت�صامة تفي�س مكًرا، اإذ �صعر باأنه قد اأح�صن تاأدية مهمته على 
اأح�صن وجه، فها هو ينجح يف اإف�صاد العالئق بني )ابن اجلد( وقائد جي�صه، وقد 
كان يو�صف يرى يف )�صقاق( عقبة كوؤوًدا حتول دون حتقيق مهمته الكربى، اأما وقد 

ف�صدت عالئقه مع )ابن اجلد( فلن تقوم بعدها )ل�صقاق( قائمة. 
وقبل اأن تغرب ال�صم�س، كان )ابن اجلد( قد ا�صت�صدر مر�صوًما من الوايل اأبي 
فار�س احلف�صي بعزل القائد )�صقاق( من اإمرة اجلي�س، وتولية اأحد احلف�صيني 
مكانه، ومت الأمر يف �صرعة كبرية مل يتوقعها اأحد، وفور �صدور القرار اأر�صل )ابن 
اأحد فر�صانه الذي خرج على  بالقائد )�صقاق(، فانتخب لذلك  ياأتيه  اجلد( من 

عجل ليطرق باب القائد... ويخرب حر�صه باأنه يريد القائد، يف اأمر مهم..!!
ارتدى القائد مالب�صه وخرج من فوره، وهو يت�صاءل عن الأمر اجللل الذي جاء 

باأحدهم يف هذا الوقت من الليل، وقد كان معروًفا عن )�صقاق( تبكري نومه؟! 
التقي الر�صول بالقائد، واأخربه باأن اأمًرا جلاًل قد حدث، لهذا يجب اأن يذهب 

اإىل ق�صر )ابن اجلد( على الفور.
جالت اخلواطر براأ�س )�صقاق( وراح يفكر يف هذا الأمر اجللل الذي حدث، 

ومل يدر يف خلده اأنه ُعزل من اإمرة اجلي�س! وقال يف نف�صه: 
بعد قليل �صي�صري اخلرب علًما!	 

ثم متنطق القائد ب�صيفه، وامتطى ح�صانه وحترك متجًها اإىل ق�صر ابن اجلد، 
ا:   وما اإن دخل عليه حتى قال حمتدًّ
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ما الأمر الذي لن ينتظر لل�صباح اأيها الأمري؟	 
يف هدوء وحزن م�صطنعني قال )ابن اجلد(: 

اجل�س يا )�صقاق(. 	 
قالها وعيناه تتحا�صيان النظر يف وجه )�صقاق(!

جل�س )�صقاق( وعلى وجهه كل عالمات ال�صتفهام وال�صتعجاب، فهو مل ياأِت يف 
هذا الوقت من بيته وفرا�صه كي ي�صامر الأمري، لذا فما اإن جل�س حتى عاود ال�صوؤال 

عن هذا الأمر اجللل. 
مهد )ابن اجلد( للخري وهو ينتقي الكلمات: 

على ر�صلك يا �صقاق، وهدئ من روعك فلن يحدث لك مكروه اأبًدا واأنا حّي.	 
تعجب )�صقاق( من حديث )ابن اجلد(، ورمقه بنظرات ا�صتنكار وا�صتفهام، 
اأن مي�ّس قائد اجلي�س مبكروه؟ ثم كرر  ول�صان حاله يقول: ومن هذا الذي يجروؤ 

�صوؤاله مردًدا: 
ما الأمر يا )ابن اجلد(؟	 

تنحنح )ابن اجلد( وت�صنع احلزن ال�صديد وقال ب�صوت خفي�س: 
لقد اأ�صدر اأبو فار�س اأمًرا  بعزلك عن اإمارة اجلي�س!؟	 
ماذا...؟ كيف يفعل...؟!!!	 
لقد وىل اأمر اجلي�س لأحد اأ�صحابه احلف�صيني.	 

ظهرت مالمح الغ�صب وعالماته على وجه )�صقاق(، فا�صتدرك )ابن اجلد( 
ذلك، وحترك باجتاه )�صقاق( وو�صع يده على كتفه وقال: 

اإىل مكانك الطبيعي، فلن يكون 	  اأيام وتعود  اإل  اإن هي  يا )�صقاق(،  اطمئن 
للجي�س قائد  غريك، فال جتزع!

ب�صوت اأج�س قال )�صقاق(: 
وما الذي يجعلني اأ�صدع لهذا الأمر واأنفذه بينما اأ�صتطيع وباأمر واحد فقط 	 

اأن اأعزله هو عن اإمارة املدينة؟ 
تكلم )ابن اجلد( وكاأنه حكيم ع�صره فقال وهو يهز راأ�صه: 
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ل نريدها حرًبا اأهلية يا )�صقاق(، واأنت تعلم من امل�صتفيد منها اإن حدثت، 	 
الع�صيان  ت�صتطيع  نعم  و�صالمتها...   )اإ�صبيلية(  على  النا�س  اأحر�س  واأنت 
ولكنك اأعقل من هذا واأنت اأدرى النا�س باأنه ما من اأحد ي�صتطيع وقف الفتنة 
اإن اندلعت... واأنا اأعدك اإنها اأيام وتعود اإىل مكانك الطبيعي فا�صدع بالأمر 
الوقت  للفتنة يف هذا  داعًيا  تكن  ول  تريد،  ما  غًدا  يكون لك  اأن  اليوم على 

الع�صيب!
اأمر  قدم  ولكنه  جانبه،  ياأمن  ومل  اجلد(  )ابن  بحديث  )�صقاق(  يقتنع  مل 
بالأمر وتنازل عن  للفتنة، ف�صدع  اأن يكون داعًيا  اأمره، ومل يرد  )اإ�صبيلية( على 

اإمارة اجلي�س على اأمل اأن يعود اإليها يف اأقرب وقت. 

r
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عتاب قاتل

خا�صة  الكثريون  لذلك  فحزن  اجلي�س،  اإمرة  من  )�صقاق(  عزل  خرب  انت�صر 
اأولئك  �صعد  بينما  الأحداث،  وبواطن  الأمور  حقيقة  يعلمون  كانوا  الذين  اأولئك 
الذين يف�صلون ال�صالم والت�صليم )لق�صتالة(، فقد كان )�صقاق( يقف حجر عرثة 

يف �صبيل ذلك.
وقد  )�صقاق(،  بعزل  ف�صادهم  زاد  فقد  فار�س،  اأبي  اأ�صحاب  اأما احلف�صيون 
فار�س  اأبا  واألبوا  فعلتهم  فعلوا  بل  بعزله،  يكتفوا  ثم مل  ذلك،  قبل  يخ�صونه  كانوا 
ا، وعهد بال�صرطة لواحد منهم.  على  ابن خلدون رئي�س ال�صرطة، حتى عزله اأي�صً
وهكذا اأطلق العنان للحف�صيني يعيثون يف اإ�صبيلية ف�صادا بال رادع يردعهم بعد اأن 

اأ�صبحوا للجي�س قادة ولل�صرطة روؤ�صاء.
اأما )عبدالرحمن( فقد اغتم لذلك اأمّيا غم، ومل ير�َس بتنازل )�صقاق( وراح 

يعاتبه وي�صتد عليه وهو يف ق�صره،  فقال له: 
تعرف 	  واأنت  اجلي�س  اإمرة  عن  لهم  تتنازل  كيف  وملاذا...؟  فعلتها  كيف 

ف�صادهم؟
كان )عبدالرحمن( يتحدث وهو يكاد يتمري غيًظا، وهو يتحرك هنا وهناك، 

بينما )�صقاق( جال�س ل يتحرك من مكانه، وقد �صيطر عليه حزن عارم.
ا�صكت يا )عبدالرحمن(، ا�صكت!	 

ا:  وا�صل )عبدالرحمن( حمتدًّ
قف 	  لن  ن�صابه،  اإىل  الأمر  يعود  حتى  اأهداأ  ولن  اأ�صكت  لن  الأمري،  اأيها  ل 

مكتوف اليدين بينما )اإ�صبيلية( على �صفا حفرة من نار!
ثم اأ�صار بيده: 
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انظر اأيها الأمري ماذا حدث ويحدث مذ خروجك من اإمارة اجلي�س..؟	 
ابتلع )عبدالرحمن( ريقه الذي اأو�صك اأن يجف لفرط التاأثر، ثم قال: 

يف 	  اخلمر  �صربوا  حتى  ف�صاًدا  الأر�س  يف  و�صعوا  الأفارقة  هوؤلء  طغى  لقد 
الطرقات واعتدوا على الن�صاء يف ال�صاحات وفر�صوا املكو�س وحملوا النا�س 

ما ل يطيقون. واأنت ب�صمتك حتمل جزء من اأوزارهم.
ا�صمت يا )عبدالرحمن( ا�صمت!	 
لن ا�صمت بينما )اإ�صبيلية( ت�صيع!	 

هز )�صقاق( راأ�صه وهو يقول: 
اأنت ل تفهم �صيًئا...ل تفهم �صيًئا..	 
زدين اإذن، علمني لكن ل ترتكني هكذا...	 
خرجت 	  فلو  البالد،  هذه  تراب  حلفظ  هو  )عبدالرحمن(  يا  �صمتي  اإمنا 

عليهم واأنا قادر على ذلك، لطمع العدو يف بالدنا، ومن يدري فلعلهم وقتها 
يرتكها  فلن  فعلوا  واإن  ذلك،  على  اأقدر  وهم  علينا،  )بفرناندو(  ي�صتعينون 

)فرناندو(، و�صيقتن�س الفر�صة وت�صيع البالد!
وراية 	  طوع  حتت  نكون  اأن  اإىل  بنا  �صيوؤدى  ما  هو  و�صمتك  �صكوتك  اإن  بل 

اأنك  ولتعلم  الأمري،  اأيها  هنا  لتجل�س  قتال...  دون  من  ولكن  )ق�صتالة(، 
بجلو�صك وخنوعك �صتكون من اأ�صباب �صياع البالد!

ينازعه  رهيب!  �صقاق غا�صا يف �صمت  وترك  الرحمن غا�صبا،  ثم خرج عبد 
حر�صه على حفظ اإ�صبيلية من جانب و�صدق كالم عبد الرحمن من جانب اآخر. 

مر الوقت و)�صقاق( ل يطرف له جفن اأو تتحرك له عني...  فقد اأفزعته كلمات 
)عبدالرحمن( واآملته.

r





الفصل السادس

)ابن  على  ثاروا  من  اأول  اأنهم  هوؤلء  ن�ضي  لقد  تاهلل 
اجلد(  )ابن  اأفعال  ن�ضوا  لقد  اأتباعه...   واحلف�ضيني  اجلد( 
اأنهم كانوا له معار�ضني،  )لق�ضتالة(، بل ون�ضوا  وولءه 
�ضوء  �ضاموهم  احلف�ضيني  اأن  ن�ضوا  خمالفني...  ولآرائه 
كل  ن�ضوا  لقد  اأجلهم،  من  ثار  )�ضقاقا(  واأّن  العذاب، 
�ضيء، وراحوا يحّملون )�ضقاقا( نتيجة ما يحدث... بل 
اأن عا�ضوا �ضنوات بعيدين  نتيجة خوفهم ورعبهم، بعد 

عن ميادين الوغى. 
الإ�ضبيلي عبدالرحمن 
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ثورة شقاق

كان  عندما  )اإ�صبيلية(  �صماء  عن  راحلة  لها،  مل�صتقر  جترى  ال�صم�س  كانت 
اجلنود احلف�صيون يجو�صون خالل �صوارع )اإ�صبيلية(، يرتكبون كل اأ�صناف ال�صر، 
و�صروب الف�صاد الرهيبة، اإذ خرجت جماعة منهم يقودهم رئي�س ال�صرطة اجلديد 
ومروا على اأ�صواق )اإ�صبيلية(، وكعادتهم اأثاروا الفزع يف القلوب والنفو�س، فاعتدوا 
على املارة و�صربوا الكثريين منهم بال�صياط، كما اعتدوا على الدكاكني واأ�صحابها 
و�صلبوا بع�س اأموالها كنوع من اأنواع املكو�س التي فر�صها الوايل احلف�صي بن�صيحة 
الثالث(  )فرناندو  اإىل  لري�صلها  الأموال  اإىل  بحاجة  كان  الذي  اجلد(  )ابن  من 

ح�صب بنود املعاهدة بينهما.
ويف �صاعات معدودة اأغلق معظم اأ�صحاب احلرف وال�صلع دكاكينهم، وفرغت 
ال�صوارع من املارة اإما خوًفا اأو تهرًبا من دفع املكو�س، اأو خوًفا على دكاكينهم من 
اأن ي�صلبها احلف�صيون بع�س متاعها، اأما املارة فقد لذوا بالفرار هرًبا من ل�صعات 

ال�صياط احلادة التي تقطع اجللد تقطيًعا.
مر رئي�س ال�صرطة يثري الفزع ل الأمن، وين�صر الرعب ل الأمان، حتى بلغ دكان 

زيد وكان قد عاد لفتحه بعد فرتة من الإغالق، وبن�صيحة من البيا�صي. 
مل يهتم زيد ومل يفزع لقدوم رئي�س ال�صرطة عندما اأبلغه اأحد جريانه التّجار 

بوجوب غلق الدكان، بل رد عليه زيد قائاًل:
ملاذا اأغلقه؟ ما اأتيت ذنًبا ول منعت حقا ولي�س ل�صاحب ال�صرطة �صيء عندي.	 

رئي�س  عليه  مر  حتى  �صاعة  اإل  هي  وما  اكرتاث،  غري  يف  عمله  )زيد(  تابع 
اأو  ال�صالم  يلقى  اأن  ودون  منه  اقرتب  حتى  )زيًدا(  راأى  اإن  ما  الذي  ال�صرطة، 
يتحدث معه راح يتفح�س دكانه، و)زيد( يراقبه �صامًتا وكاأن �صيًئا مل يحدث، مما 

زاد رئي�س ال�صرطة غ�صًبا فتمتم قائاًل با�صتخفاف: 
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اأنت... هل دفعت ما عليك من اأموال لبيت املال؟	 
يف ثبات اأجاب )زيد(: 

اأجل فعلت. 	 
بنظرة خبيثة قال رئي�س ال�صرطة: 

هل عندك ما يثبت ذلك؟	 
نعم عندي..	 

ثم راح يقلب يف اأوراق عنده، حتى اأخرج ورقة بعينها، واأعطاها لرئي�س ال�صرطة، 
بها يف وجه )زيد( وقال   واألقى  الورقة وتفح�صها جيًدا، ثم مزقها  اأم�صك  الذي 

ب�صوت جهوري ولهجة حادة:
باأ�س، هات مائة 	  ل  باأ�س  ل  ولكن  لها؟  قيمة  ورقة ل  وتعطيني  بي  اأت�صتهزئ 

دينار ذهبي!
بتعجب وا�صتهجان قال زيد: 

مائة دينار؟!! ومن اأين يل بها؟ 	 
التفت رئي�س ال�صرطة ميينا وي�صارا ثم قال: 

مممم لن تدفع اإذا؟	 
ثم اأ�صار اإىل جنوده، فانق�صوا على )زيد( يو�صعونه �صرًبا، ثم خربوا الدكان 
و�صلبوا حمتوياته، ثم اأم�صك جنديان )بزيد( يجرانه معهم وهم يتابعون ف�صادهم 

واإف�صادهم. 
حاجات  بع�س  و�صراء  للت�صوق،  خطيبها  رفقة  )مرمي(  خروج  مع  ذلك  توافق 
ال�صوق فانتابه اخلوف  زفافها، ترافقهم )قمر(، وقد �صعر خطيبها مبا يدور يف 

وقال لها وهو يتاأفف: 
قد �صمعت مبا يدور يف ال�صوق، ومل يكن من ال�صواب خروجنا اإليه يف هذا 	 

الوقت، اأي �صيطان اأغراين بالنزول عند رغبتك يف اخلروج؟
نظرت )مرمي( اإليه وقالت با�صتفزاز: 

اأخائف اأنت؟ ما فعلنا ما ي�صتوجب كل هذا الفزع.	 
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اأجل مل نفعل، ولكننا ل�صنا باأف�صل من الالئذين بدورهم جتنًبا لالأذى. 	 
باأنفة قالت )مرمي(: 

اإن كنت تخ�صى على نف�صك فلترتكنا هنا، فاأنا اأعرف جيًدا طريق العودة اإىل 	 
املنزل.

اإن وجلوا  اأ�صار لها وتابعوا ال�صري، وما  زفر خطيبها بقوة ومل يتفوه بكلمة ثم 
اأحد الأزقة حتى ظهر اأمامهم رئي�س ال�صرطة الذي اأعجب كثرًيا )مبرمي( فراح 
يحا�صرها بنظراته، غري اأنها مل تعره اهتماًما وغ�صت ب�صرها اإىل الأر�س، فغمز 
بعينه لها متجاهاًل وجود خطيبها معها، فلم تاأبه له اأي�صا، مما جعله يتجراأ اأكرث، 

ويغازلها بكالم م�صموع.
النخوة واحلمية،  باحثة فيه عن  ابن عمها يف ده�صة كبرية  اإىل  نظرت مرمي 
ملتم�صة عنده احلماية وال�صيانة، فما كان منه اإل اأن التزم ال�صمت حمني الرقبة 

كنعامة دفنت راأ�صها يف الرمل. 
�صحك رئي�س ال�صرطة من نظرات )مرمي( خلطيبها وقال: 

هل هو خطيبك اأم حبيبك؟	 
ل دخل لك بهذا اأيها احلقري فهو جبان مثلك، على اأنه مل يعد خطيبي بعد 	 

اليوم، فلن اأكون زوجة لرجل مل تاأخذه احلمية من اأجلي!
وتنعتينني باجلب؟... ل باأ�س، فاأنت غزالة برية �صر�صة، واأنا من �صريو�صك 	 

ويكبح جماحك!
قال ذلك ومد يده اإىل وجهها، ف�صرخت بقوة وقالت: 

ابتعد عنى يا ابن اخلبيثة!	 
فرفع  قولها،  �صمع  قد  املارة  بع�س  واأّن  خا�صة  غ�صًبا،  ال�صرطة  رئي�س  متيز 

ال�صوط و�صربها، ف�صرخت وقالت له: 
اأت�صرب امراأة يا اأحط الرجال؟	 

يده  واأم�صكت  يٌد  امتدت  اأخرى،  كرة  ج�صدها  على  بال�صوط  يهوي  اأن  وقبل 
ا. كانت تلك  ا، ثم دفعت �صاحب ال�صرطة فطرحته اأر�صً و�صلتها فوقع ال�صوط اأر�صً
اليد اجل�صورة يد زيد الذي ما اإن �صمع �صرخات مرمي حتى ا�صتجمع قوته وتخل�س 
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من اجلنديني املقيدين له، ثم �صل يد رئي�س ال�صرطة و�صرعه و�صط ذهول رئي�س 
ال�صرطة وجنده وذهول قمر، ونظرات مرمي احلانية التي توقعت ما �صيلحق حبيبها  

عقاًبا له على ما فعل.
ال�صرطة منعهم  قتله، لكن رئي�س  واأرادوا  وب�صرعة جتمع اجلنود حول )زيد( 
اأثر ال�صقطة  من ذلك، وقال وهو يحاول تنظيف ثوبه، من الأتربة العالقة به من 

املريعة: 
بل 	  اأبًدا،  راحة  له  اأريد  ل  واأنا  �صرييحه،  بال�صيف  فقتله  تقتلوه....   ل  ل... 

�صاأ�صليه ناًرا حامية، وعذاًبا األيًما يتمنى معه لو مل تلده اأمه... واهلل لأجعله 
يتمنى املوت فال يظفر به!

ثم �صحبه وغادر ال�صوق.
تعلم  فهي  حدث،  مما  بحرقة  تبكي  وهي  بيتها،  اإىل  عادت  فقد  )مرمي(  اأما 
فعلته  نتيجة  �صيلقاه  الذي  العذاب  وتعلم حجم  اأجلها،  فعل )زيد( من  ما  عاقبة 
و�صهامته، حتى اإذا و�صلت املنزل راحت تق�س على اأبيها ما حدث، وهي ت�صتحلفه 
اأن يجد الطريقة املنا�صبة حلفظ روح )زيد(، ذلك ال�صهم الذي اأنقذها من براثن 
رئي�س ال�صرطة، بينما ابن عمها وخطيبها وزوجها امل�صتقبلي مل يتحرك ومل يفعل 

�صيًئا لأجلها.
بكاًء  وبكت  �صديًدا  جًزعا  فجزعت  زيد  اأم  اإىل  ال�صوق  يف  حدث  ما  نباأ  و�صل 
ففكرت  تفعل،  ما  تدر  ومل  ومعيلها  وحيدها  على  الفوؤاد  فارغة  واأ�صبحت  مريًرا، 
اأن تذهب اإىل رئي�س ال�صرطة ترتجاه اأن يطلق �صراحه وياأخذها مكانه فنف�صها له 
الوقاء وعمرها له الفداء، غري اأنها عدلت عن ذلك ملا بلغها عن قلة مروءته و�صوء 
كانت  فقد  )عبدالرحمن(،  �صديقه  اإىل  الّذهاب  غري  اأمامها  جتد  ومل  اأخالقه، 
تعلم مكانته يف )اإ�صبيلية(، واأنه الوحيد الذي ي�صتطيع اإنقاذ )زيد( مما حل به، 
لذا فقد خرجت م�صرعة ل تلوي على �صيء، حتى و�صلت اإىل دار )عبدالرحمن( 
وطرقته، وما اإن فتح لها الباب حتى ذرفت عيناها دمًعا �صخيًنا، وهي تقول متو�صلة: 

اأدرك �صاحبك يا )عبدالرحمن(!	 
ب�صوت هادئ قال لها: 

قد علمت ما حدث، فهدئي من روعك يا خالة.	 
بكت الأم وقالت: 
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كيف باهلل عليك اأهداأ؟ وكيف تقول يل ذلك، واأنت تعلم ما قد يحيق به؟!	 
ادخلي يا اأماه، واأنا �صاأهتم بالأمر. 	 
بل �صاأعود اإىل داري، اأنتظر ولدي.	 

من  خرج  فقد  )عبدالرحمن(  اأما  وجهها،  على  جتري  ودموعها  انطلقت  ثم 
ال�صرطة  رئي�س  اإىل  ليذهب  ولكن  ال�صرطة احلف�صي،  رئي�س  اإىل  ليذهب  بيته، ل 
ب�صمت  كثب  عن  الأحداث  يتابع  بيته،  يف  وقتها  وكان  خلدون،  بن  يحيى  القدمي 

رهيب.
و�صل )عبدالرحمن( اإىل منزل ابن خلدون ودخل عليه، فوجده جال�ًصا �صاكًنا، 

وكاأن �صيًئا مل يكن فقال له: 
جتل�س هنا يا ابن خلدون، بينما طغى الأفارقة وجتربوا؟	 

ا�صرتخى ابن خلدون على كر�صيه اأكرث، وقال: 
وماذا ي�صتطع اأن يفعل قائد �صرطة ُمقال؟	 
هل يعني ذلك اأن ن�صمت عن تلك اجلرائم بحجة عجزنا عن الفعل؟ ل يا 	 

ابن خلدون لن جنل�س هنا مطمئنني، بينما يذوق الإ�صبيليون اأ�صباب العذاب 
والهوان!

رد ابن خلدون يف بع�س احلدة، فقال: 
يا 	  الهوان  اأ�صباب  الإ�صبيليني  اأورث  الذي  ومن  الهوان..؟  اأ�صباب 

اأفعالهم وخ�صوعهم )لبن اجلد(، رغم معرفتهم  األي�صت  )عبدالرحمن(؟ 
بتحالفاته مع )ق�صتالة( وحكمه لإ�صبيلية خا�صًعا )لفرناندو(؟ اإن من ر�صي 

بالهوان يا �صديقي ذاق الذلَّ األواًنا!
ل...  لي�س هكذا حت�صب الأمور يا ابن خلدون.	 
فكيف اإذن يا عبدالرحمن؟	 
يحتاج ال�صعب يف اأوقات املحن اإىل من يدله على ال�صواب ل من يحا�صبه على 	 

اأخطائه... نعم جنح )ابن اجلد( يف خداعهم، ولكن جناحه هذا نابع من 
ف�صلنا نحن يف توعية ال�صعب...  ثم هب اأن ال�صعب قد اأخطاأ، فهل يعني ذلك 
اأن نرتكه بحجة خطئه؟ األي�س من ال�صواب اأن ننت�صله، ونقوده نحن اإىل ما 
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فيه خريه وخري البالد؟ هل معنى اأن ال�صعب قد اأخطاأ، اأن نرتك )اإ�صبيلية( 
يف مهب الريح، معر�صة لل�صياع؟

هب اأن كالمك �صحيٌح فماذا يف مقدورنا اأن نفعل؟	 
متتم عبدالرحمن وقال:  

ف�صيلبون 	  دعوتهم  فاإن  منك،  اإ�صارة  ينتظرون  ال�صرطة  يف  رجالك  زال  ما 
اأمرك.

مال ابن خلدون لالأمام، وقال وهو ينظر اإىل وجه )عبدالرحمن(: 
ولكن رجال )ابن اجلد( واحلف�صيني اأكرث قوة وجمًعا، لهذا يجب علينا  �صم 	 

)�صقاق( اإن اأردت الثورة.
لن نتحرك بدون )�صقاق(! 	 

اإىل منزل  وابن خلدون  الظالم و�صل )عبدالرحمن(  امل�صاء وحتت جنح  ويف 
)�صقاق(، حتى ل يلفت اجتماعهم الأنظار، وبداأ ابن خلدون الكالم فقال: 

لقد بلغ ال�صيل الزبى يا )�صقاق( وبلغت الروح احللقوم، واإن مل تتحرك اليوم 	 
�صتكون مذبحة كربى، فال�صعب غا�صب هائج ولن ير�صى اإل باأن يرى في�س 

الدماء.
اأ�صاف )عبدالرحمن(: 

اأمر 	  من  نتخل�س  معنا  فُهّب  الأمري،  اأيها  القادم  مينع  لن  هنا  جلو�صك  اإّن 
هوؤلء وتعود الأمور اإىل ن�صابها، لقد طغى القوم وجتربوا، واإن جل�صت هنا 

واهلل لتندلعن حرب اأهلية ل ُتبقي ول تذر.
تبدلت مالمح )�صقاق( بعدما علم اأنه لن يحافظ على )اإ�صبيلية( ب�صمته، وهو 

الذي تنازل عن اإمرة اجلي�س حلفظها، لهذا ت�صاءل قائاًل:
وماذا عن )ابن اجلد(؟ 	 

اأجاب ابن خلدون يف حما�صة: 
اجلي�س 	  قائد  هو  )�صقاق(  الأمري  وليكن  الأمري،  اأيها  فتحني  الفتح  لنجعل 

ووايل املدينة...  اإّن )ابن اجلد( هو ال�صبب يف كل ما حلَّ بنا و)باإ�صبيلية( 
الق�صتاليني  مع  تفاو�س  من  وهو  هنا،  اإىل  بهوؤلء  اأتى  من  فهو  �صوء...  من 
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واأعطاهم اأموالنا وح�صوننا... وهو من عزلك عن اإمارة اجلي�س، وهو الثعلب 
املاكر املت�صح بثوب الفقيه. 

لحظ )عبدالرحمن( اأمارات تاأثر القائد بالكالم، فطرق احلديد وهو �صاخن 
وقال: 
وقت 	  معنا  و�صيكونون  غا�صبون  فالعامة  �صيء،  كل  ُرتب  لقد  الأمري  اأيها 

خروجنا و�صيلتفون حولنا، ورجال ابن خلدون يف ال�صرطة ينتظرون الإ�صارة، 
يتمنون عودتك،  فرجالك يف اجلي�س  الأمر،  لنا  الأمري مت  اأيها  فلو خرجت 
بعدما راأوا ما راأوا من اأفعال الأفارقة، فهلّم بنا قبل اأن يحاط بنا، فمن جتراأ 
اليوم على العامة بهذا ال�صكل �صي�صتدير علينا غًدا، واهلل وقتها �صيكون باطن 

الأر�س خري من ظاهرها.
اأن  واأم�صك �صيفه وقرر التحرك فوًرا، قبل  فكر )�صقاق( يف الأمر، ثم نه�س 
يفت�صح اأمرهم، ثم ارتدى مالب�صه ومتنطق ب�صيفه، واأر�صل اإىل رجاله املخل�صني 
اإن  فما  املدينة،  �صاحات  اإىل  ابن خلدون، وخرج اجلميع  فعل  وكذلك  يف اجلي�س 
حتى  قليلة  �صاعات  اإل  هي  وما  حولهم،  باللتفاف  بادروا  حتى  العامة  �صاهدهم 
اجتمع الآلف من الإ�صبيليني حول )�صقاق( ورجاله، فما كان منه اإل اأن توجه بهم 

ا ملا يحدث من اأمور وقالقل. اإىل ق�صر )ابن اجلد( لي�صع حدًّ
فاأمر حرا�س  نحوه  القادم  بال�صر  واأح�ّس  راأى،  ما  هاله  فقد  )ابن اجلد(  اأما 
ق�صره وجنوده مبنع القادمني من الو�صول اإليه، اأما اأبو فار�س احلف�صي فكان يف 
عامل اآخر، حتت وطاأة اخلمر و�صرعتها، لهذا مل ي�صعر ب�صيء البتة، بل ظل على 

�صربه وجمونه، بعد اأن عزلته اخلمر واملو�صيقى عن احلياة. 
ما اإن و�صل )�صقاق( اإىل ق�صر )ابن اجلد(، حتى راأى حرا�س الق�صر �صاهري 

ال�صيوف، فتقدم منهم واأمرهم باأن يغمدوها، قائاًل لهم: 
ل اأريد دماءكم فخلوا بيني وبني �صاحبكم!	 

بقتلهم،  اأمر  اأن  اإل  منه  كان  فما  �صيوفهم،  اإغماد  رف�صوا  اجلنود  بع�س  لكن 
فا�صت�صلم الباقون منهم، واأ�صبح الطريق مفتوًحا لقطف راأ�س )ابن اجلد(، الذي 
حاول الهروب من اأحد اأبواب الق�صر لكن ل�صوء طالعه، كان الباب ال�صري معطاًل 
حيث  مل ي�صتخدم منذ زمن لهذا مل يقدر على فتحه، فارتّد ليجد اجلنود خلفه وقد 

اأُحيط به، حتى اإذا حاول احلديث بادره اأحد اجلنود فقتله.
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وابن خلدون،  وحوله )عبدالرحمن(  )ابن اجلد(،  اإىل ق�صر  دخل )�صقاق( 
ومتت ال�صيطرة على الق�صر وما فيه، وجل�س )�صقاق( على كر�صي احلكم، وحوله 

)عبدالرحمن( وابن خلدون فقال الأخري: 
لقد انتهى الأمر وعاد الأمري )�صقاق( اإىل حيث يجب اأن يكون.	 

نظر )�صقاق( اإىل ابن خلدون وقال: 
ل، ل يا ابن خلدون مل ينتِه الأمر بعد بل رمبا بداأ الآن، فما زال اأمامنا الكثري 	 

من الوقت والعمل. 
اقرتح )عبدالرحمن(: 

لو اأذن يل �صيدي الأمري، اأريد اأن اآخذ فرقة من اجلي�س واأحرر من يف ال�صجون 	 
فهم كرث يا مولي، وكل دقيقة متر عليهم ل ناأمن حياتهم. 

وافق )�صقاق( و�صاح:
اخرج اإليهم من الآن واحر�س على الدماء، اأما اأنت يا ابن خلدون فخذ قطعة 	 

اأخرى من اجلي�س، ولتذهب من فورك اإىل ق�صر الأمري اأبي فار�س، ومتنعه 
من اخلروج من الق�صر ومن الت�صال بالعامة، واحر�س على الدماء، ل نريد 

املزيد منها.
حترك )عبدالرحمن( من فوره، م�صطحًبا فرقة من اجلند مل تتعد خم�صني 
ال�صالح،  احلرا�س  �صهر  حتى  اقرتب  اإن  وما  ال�صجن،  جهة  بهم  وانطلق  فار�ًصا، 

فهددهم )عبدالرحمن(، وقال لهم وعيناه تقذفان �صرًرا: 
ل نريد قتلكم، فمن اأغمد �صيفه فهو اآمن. 	 

اإغماد  اإىل  �صارع اجلند  العامة من حولهم، فقد  اأ�صوات  وت�صاعد  ولرهبتهم 
بينما  ال�صجناء،  واأخرج  الأبواب  بفتح  جنوده  )عبدالرحمن(  اأمر  ثم  �صيوفهم، 

حترك هو يبحث عن )زيد(، فلم يجده ف�صرخ يف احلر�س: 
اأين �صاحب الدكان؟ اأين )زيد الإ�صبيلي(؟ 	 

فلم يجبه اأحد، عندها �صهر �صيفه وو�صعه على راأ�س قائد حر�س ال�صجن، ونهره 
ب�صوت مرتفع وقال: 

اأين زيد؟ 	 
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اهتز قائد احلر�س وارتعدت فرائ�صه، فقال: 
هنا يا �صيدي.	 

واأ�صار اإىل غرفة مظلمة يف اآخر ال�صجن.
نهره )عبدالرحمن( وقال يف غلظة مهدًدا: 

حترك وافتحها، وويل لكم جميًعا اإن كنتم اأزهقتموه!	 
حترك احلار�س وفتح الباب، فاإذا )زيد( موثق باحلديد، ت�صيل منه الدماء...  

اقرتب منه عبدالرحمن وفك قيوده، وعانقه ب�صده وحمد اهلل على �صالمته
 r

�صارع  حتى  ي�صله  يكد  فلم  فار�س،  اأبي  ق�صر  اإىل  بفرقته  خلدون  ابن  توجه 
حرا�صه بت�صليم اأ�صلحتهم لي�صبح الطريق اإىل راأ�س اأبي فار�س مفتوًحا. 

دخل ابن خلدون الق�صر وحوله جنوده �صاهري ال�صيوف،  فوجد اأبا فار�س غائًبا 
عن الدنيا بعد اأن �صرعته اخلمرة، واأراد بع�س اجلند اأن يفتكوا به، فمنعهم من 
ذلك، ثم حمله اإيل حيث الأمري )�صقاق(، ويف تلك الأثناء تكاثرت جموع ال�صعب 
)اإ�صبيلية(  ليل  وانقلب  بهم،  ال�صوارع  وامتالأت  )�صقاق(،  ق�صر  حول  الإ�صبيلي 
نهاًرا، وكانت تلك اجلموع قد علمت مبا يحدث، ومنا اإىل اجلميع خرب مقتل )ابن 
اجلد(، فاأرادوا النتقام من الأفارقة بل واأرادوا قتل اأبي فار�س والتمثيل به ولكن 

)�صقاق( حال دون ذلك.
مبقتل  فاأخربه  )�صقاق(،  اأمام  نف�صه  فوجد  �صرعته،  من  فار�س  اأبو  ا�صتفاق 

)ابن اجلد( فارتاع الرجل فقال له )�صقاق(: 
ل باأ�س عليك اأيها الأمري، فلن مي�صك اأحد باأذًى.	 

نظر اأبو فار�س حوله ومل يتفوه ولو بكلمة، فاأكمل )�صقاق( وقال: 
لقد بايعنا الأمري اأبا يحيى يف تون�س، ور�صينا اأن نكون تبًعا له، وذلك اإمياًنا 	 

بكم،  ن�صتقوي  معكم  الوحدة  تلك  اإىل  �صعينا  لذلك  واحدة؛  اأمة  اأننا  منا 
وت�صتقوون بنا، ونكون يًدا واحدة يف مواجهة اأعداء الأمة والدين، فاإذا بكم 
تف�صدون يف )اإ�صبيلية( ول ت�صلحون، فلم تراعوا اهلل يف هذا ال�صعب املكلوم، 
حملناكم،  التي  الأمانة  فاأ�صعتم  وغرائزكم،  ل�صهواتكم  العنان  تركتم  بل 
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واأ�صعتم بيديكم وحدة رجوناها كثرًيا وقدمناها لكم بدون مقابل، ولو اأننا 
�صنكتفي  ولكننا  جميًعا،  لقتلناكم  العادل  احلكم  فيكم  اأنزلنا  فار�س  اأبا  يا 
باإخراجكم منها، كما دخلتموها اأول مرة، معززين مكرمني ل متتد اإليكم يد 

ب�صوء اأو ينالكم اأحد ب�صر.
اأبي فار�س واأعوانه، ومن ثم اقتيدوا اإىل  اأ�صار )�صقاق( بيده، فتم تقييد   ثم 

خارج الق�صر.
اقرتب ابن خلدون من )�صقاق( وقال:

ملاذا ل نقتله جزاًء وفاًقا اأيها الأمري؟	 
ل يا ابن خلدون، ل اأريد اإثارة احلف�صيني بقتل هوؤلء.	 
لكنهم قد فعلوا ما يوجب قتلهم!	 
بل نعفو عنهم، في�صبحون عبيد اإح�صاننا. 	 

r
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الفرار

هيا يا خو�صيه، ماهي اإل �صويعات ونبلغ اأحواز قرطبة، فال تتباطاأ فُيلَحق بنا،	 
راح )خو�صيه( يلهث وهو يلتقط اأنفا�صه ب�صعوبة كبرية، ويقول: 

لقد كادوا اأن يفتكوا بنا.	 
هتف )برنارد( ممتًنا من اأعماقه: 

ال�صكر للرب على النجاة. 	 
عليه  ظهرت  الذي  خو�صيه  يلحقه  كال�صهم،  به  فانطلق  ح�صانه  برنارد  لكز 
اأحواز قرطبة. وكان  عالمات التعب والإرهاق. وتابع الرجالن رحلتهما يف اجتاه 

برنارد بني الفينة والأخرى ينظر خلفه ليطمئن اأن ل اأحد يتبعهما.
 ظلت حوافر احل�صانني تنهب الأر�س حتى و�صال اإىل اأحواز قرطبة، وما اإن 
دخالها حتى نزل برنارد عن �صهوة جواده وهو ل يكاد ي�صدق اأنه ما يزال يحمل 
راأ�صه فوق عنقه، وارمتى على الأر�س من �صدة التعب م�صتلقًيا على ظهره، وا�صًعا 
اإذ ترجل عن  ال�صماء. وحذا خو�صيه حذوه،  اإىل  راأ�صه فوق حجر �صغري، حمدًقا 
ح�صانه وا�صتلقى على الأر�س يلتقط اأنفا�صه وهو يفكر ك�صاحبه فيما حدث. كان 
احل�صانان يحمحمان بالقرب منهما حني نظر برنارد اإىل ال�صماء املظلمة اإل من 

جنوم لمعة وقال:
حلظات قليلة فرقت بيننا وبني املوت.	 

 ثم مال براأ�صه لينظر اإىل �صديقه الذي قال:
م�صهد الدماء ل يريد اأن يفارق عيني، كيف جنونا وكيف قتلوا.!!	 
جنونا بف�صل ال�صيدة العذراء. 	 
ن�صكر الرب على ذلك. 	 
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غمغم )برنارد( وهو يتثاءب م�صت�صلًما للنوم: 
الآن لنغفو قلياًل، فاأمامنا �صفر طويل.	 

نام الثنان ومر الوقت وانتهى الليل، واأتي ال�صباح ب�صم�س م�صرقة ت�صللت عرب 
اأفرع الأ�صجار املتعانقة باأ�صعتها لت�صقط باإحلاح على وجه )برنارد(، تداعبه حتى 
ا�صتيقظ وقد و�صع يده اأمام وجهه كي ل تدركها اأ�صعة ال�صم�س، حلظات مرت نه�س 
بعدها الرجل، وحترك متكا�صاًل  جتاه الربكة القريبة، وجل�س ليغ�صل وجهه ثم عاد 

لإيقاظ رفيقه الذي اأنهكه التعب، فلم ي�صتيقظ اإل بعد اإحلاح �صديد من �صاحبه. 
التي  )طليطلة(  باجتاه  وانطلقا  جواديهما،  �صهوة  وامتطيا  الرجالن  نه�س 
الوزير )األبار  اإىل حيث  و�صالها بعد يومني من امل�صري، ومبجرد و�صولهما ذهبا 
كعادته  وكان  )فرناندو(،  امللك  اإىل  ا�صحبهما  حتى  راآهما  اإن  ما  الذي  بريت(، 

جال�ًصا بني اأ�صجار حديقة ق�صره الوارفة، وبجواره ويل عهده الأمري )األفون�صو(.
ا  قد حدث  قدم )األبار بريت( التحية امللكية للملك، ثم اأخربه باأنَّ حدًثا  مهمًّ
يف )اإ�صبيلية(، واأنَّ رجليه هناك قد عادا منذ قليل، يحمالن جديد الأخبار، فطلب 

امللك روؤيتهما كي ي�صتمع لهما وي�صاألهما بنف�صه.
الذي  )فرناندو(  اأقدام  حتت  من  الأر�س  وقبال  و)برنارد(  )خو�صيه(  دخل 

اأ�صار لهما اأن حتدثا.
يف نربة اأ�صبه بالنحيب ابتدره )برنارد(: 

لقد قتلوا )ابن اجلد( يا �صيدي، ولول عناية الرب للحقنا به!	 
ردد )فرناندو( منده�ًصا وقال:

قتلوووووه؟ من الذي قتله؟ 	 
ازدرد )برنارد( ريقه وقال:

قتله القائد )�صقاق( يا �صيدي، وجل�س مكانه يف ق�صر )اإ�صبيلية( وهو يتوعد 	 
ويهدد!

قهقه )فرناندو( وقال:
يتوعد ويهدد؟ ل باأ�س ل باأ�س فكثري الكالم قليل الأفعال...	 

ثم اأردف: 
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وكيف تلقى اأهل )اإ�صبيلية( نباأ مقتل ابن اجلد؟	 
)برنارد(: 

بفرحة عارمة يا �صيدي، حتى خرجوا يحتفلون بذلك يف ال�صوارع والأ�صواق.	 
رفع )فرناندو( حاجبيه، ونظر اإىل )األبار بريت( وقال: 

�صنع 	  فماذا  الكيفية،  بهذه  اجلد(  )ابن  مقتل  نباأ  تلقى  قد  ال�صعب  كان  اإن 
رجالك يا )األبار(؟

تنحنح )األبار بريت( وقال: 
لقد فعال ما ِنيط بهما فعله يا �صيدي، فبف�صلهما �صار العربي اليوم يتمنى 	 

ر�صا ق�صتالة ويحلم بدوام ال�صالم معها ويراها �صيدة املمالك التي ل تقهر... 
متتم )فرناندو(  وهو ي�صرتخي على كر�صيه م�صرًيا اإىل )برنارد(: 

اأكمل يا رجل حديثك، فاإن كان ما فعلتم عدمي اجلدوى قليل املنفعة، فلرتوّن 	 
مني عقاًبا األيًما!

ارتع�س ج�صد )خو�صيه( من الرعب، بينما حتدث )برنارد( بكل ثقة وقال: 
لقد تركنا خلفنا اأمة مهزومة قبل اأن حتارب، نائمة لن ت�صتيقظ، لقد تركناهم 	 

خمتلفني حولنا، هل يحاربون )ق�صتالة( اأم ي�صاملونها؟ تركناهم وقد ائتمنوا 
اخلائن وخونوا الأمني وهذا يا �صيدي اإجناز عظيم، اإذ اإن امل�صلم كان قبل 
ذلك يرى �صرورة قتال الق�صتايل، اأما الآن فهناك خيار مل يكن مطروًحا من 
قبل وهو الت�صليم...   لقد اأ�صبحوا يا �صيدي مهزومني، رغم تفوقهم العلمي، 

فقد �صاروا عدًدا بال عدة، وهذا كله يا �صيدي فعلناه بتوجيهكم ورعايتكم. 
هز )فرناندو( راأ�صه ثم اأذن لهما بالن�صراف، فخرجا يت�صببان عرًقا.

ما اإن خرج الرجالن حتى هبَّ )فرناندو( واقًفا، وقد بدت عليه مالمح الغ�صب، 
وحترك قلياًل قبل اأن يقول: 

اللعني قتل �صاحبنا ثم راح يتوعدنا!	 
تدخل )األفون�صو( ليهدئ ثورته: 

�صيدي! من هذا الذي يجروؤ على ذلك؟ لقد انتهى اأمر هوؤلء فلَم نخ�صاهم؟	 
نظر )فرناندو( اإىل ابنه وقال بلغة جادة: 
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واأمثاله، من رجالنا املخل�صني 	  الأحمر(  ل نخ�صاهم عندما يحكمهم )ابن 
التابعني لنا، ل نخ�صاهم عندما تق�صمهم احلدود التي �صنعناها لهم وحر�صنا 
عليها، ل نخ�صاهم اليوم وهم ممالك متفرقة متخا�صمة ت�صعى لنيل ر�صانا، 
ونعيد  نخ�صاهم  اأن  علينا  يجب  )�صقاق(  مثل  قائد  يحكمهم  عندما  ولكن 
زمن  ُهزموا  اأن  بعد  تراهم  اأمل  متوت،  ول  ت�صعف  اأمة  فهوؤلء  ح�صاباتنا، 
الطوائف كيف بعثوا باملرابطني، وزمن املن�صور كيف فعلوا يف الأرك، هوؤلء 
يا بني ينق�صهم القائد ل اجلند، فاإن ح�صلوا عليه عادوا �صريتهم الأوىل، 

وعندها لن يكون لنا مكان باجلزيرة!
بنظرات ا�صتفهام  ت�صاءل )األفون�صو(: 

وما الذي يجعل )�صقاق( يختلف عن )ابن اجلد( وابن حمفوظ �صاحب لبلة 	 
و)ابن الأحمر( �صاحب )غرناطة( و)ابن هود( �صاحب )مر�صية(؟ 

اأجاب )فرناندو( يف توؤدة، وهو ي�صغط على خمارج احلروف: 
الإخال�س وعدم اخلوف... )ف�صقاق( هذا خمل�س لأمته لن يخونها، قوي 	 

ل يهابنا، ومثل هذا القائد اإن ُترك له وقت للعمل، �صيق�صي على اخلونة من 
قومة ثم يتبعنا بهم، بعد اأن يبث يف ال�صعب روًحا جديدة ملقاومتنا!

وهكذا اأدرك )فرناندو( اأّن )�صقاًقا( ي�صتطيع اإعادة الأمور اإىل ما كانت عليه 
من قبل، وخ�صي اإن اأخذ الفر�صة والوقت الكايف اأن تتبدل الأمور وتتغري الأحوال، 
و)اإ�صبيلية( عامرة باأهلها قوية مبواردها التي ل تن�صب، لذا فوجود )�صقاق( على 
راأ�س الأمر فيها �صيء خميف، ل يجوز جتاهله اأو ال�صتهانة بخطره، فقد يغري من 
األف نف�س،  القوى يف �صبه اجلزيرة، وكيف ل و)اإ�صبيلية( بها خم�صمائة  موازين 
ناهيك عن القرى التابعة لها، مما يعني اإمكانية جتنيد مائة األف جندي لو اأح�صن 

واليها الت�صرف!!

r
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الرسول الفارس

)عبدالرحمن  حكمها  يف  يعاونه  )اإ�صبيلية(  عر�س  على  )�صقاق(  ا�صتوى 
الإ�صبيلي   ال�صعب  اأما  لل�صرطة،  كرئي�س  خلدون  بن  ويحيى  له،  كوزير  الإ�صبيلي( 
اأرهقته �صياط احلف�صيني  فقد تنف�س ال�صعداء و�صعر بالكثري من الراحة بعدما 

الأفارقة.
جل�س )�صقاق( يف ق�صره اجلديد يفكر يف )اإ�صبيلية( وم�صتقبلها، و)ق�صتالة( 
واأطماعها وكيفية التغلب على تلك الأطماع وواأدها، �صل�صلة من الأ�صئلة مل تتوقف 
عن مهاجمة راأ�س )�صقاق( ليل نهار، كيف �صي�صتقبل )فرناندو( خرب مقتل )ابن 

اجلد( خادمه ومطيته؟ 
اآه يا )�صقاق(، لقد ذهب )ابن اجلد( بعدما اأغرق )اإ�صبيلية( يف بحور الظالم، 

بعدما فقدت ا�صتقاللها وح�صبها ملك )ق�صتالة( تابعة له وململكته...  
فكر )�صقاق( يف تلك الأمور ومل ي�صتقر له قرار، وبعد تفكري طويل ومرور عدة 
اأ�صابيع مذ مقتل )ابن اجلد(، قرر اأن ي�صتخدم احليلة يف تعامله مع )فرناندو(، 
)ق�صتالة(  بني  القائمة  القدمية  املعاهدة  ال�صعي يف طلب جتديد  بد من  ل  فكان 
و)اإ�صبيلية(، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن حماولة كهذه �صتو�صح مبا ل يدع 

جماًل لل�صك، نيات ملك )ق�صتالة( امل�صمرة حيال )اإ�صبيلية(!
نظر )�صقاق( حوله، فلم يجد من ير�صله اإىل )طليطلة( غري �صديقه ووزيره 
)عبدالرحمن(، ليوؤكد )لفرناندو( اأن مقتل )ابن اجلد( ل يعني انتهاء املعاهدة 
بل  ر�صول،  جمرد  يكون  لن  )فعبدالرحمن(  وهناك،  هنا  من  الأخبار  وليجمع 

�صيحاول اأن يتعرف على نيات )طليطلة( وا�صتعداداتها.
وعلى جناح ال�صرعة حمل )عبدالرحمن( الر�صالة الثقيلة على نف�صه، فقد كان 
يرى وجوب دخوله )طليطلة( بحد ال�صيف ل بر�صالة كهذه، حتى واإن كانت حتمل 
بني طياتها خدعة املحارب... خرج عبد الرحمن من اإ�صبيلية ماًرا باأرا�س كانت 
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منذ عهد قريب ماأهولة بامل�صلمني، يرتدد الآذان يف اأرجائها خم�س مرات، وتقام 
ا ترجل  ال�صلوات يف م�صاجدها بالأ�صيل والغدوات، فكان كلما وطاأت قدماه اأر�صً
العبق برائحة اجلدود، وظل هذا  عن ح�صانه و�صلى ركعات �صاجًدا على ترابها 

داأبه حتى بلغ طليطلة بعد ب�صعة اأيام..
كانت احل�صرات ت�صاحب )عبدالرحمن( يف زيارته تلك، اإذ كان يناجي نف�صه 

كثرًيا طوال الطريق، فرتاه تارة يقول: 
اليوم 	  اأما  وال�صداقة،  الود  ويخطبون  اإلينا  اجلزية  يحملون  قدمًيا  كانوا 

لو كان )طارق بن زياد(  اإليهم راجًيا  ودهم و�صداقتهم، ماذا  اأنا  فاأخرج 
هنا؟ ماذا �صيقول وقد �صارت )طليطلة( كاأن مل يفتحها؟ 

ا�صتمرت ذكريات التاريخ تتداعى اإىل راأ�س )عبدالرحمن(، حتى و�صل  بوابة 
ال�صم�س، ليعرب  قنطرة القنطرة التي يعرفها جيًدا رغم روؤيته الأوىل لها، متاًما 

كما كان يعرف قنطرة الدهر )بقرطبة(! فقد قراأ عنها وعن تاريخ بنائها جيًدا.
وهو  اأزقتها،  بب�صره يف  وجال  الر�صل  راية  يحمل  الرحمن طليطلة  عبد  دخل 
يكاد ميوت كمًدا على م�صاجدها التي �صارت كنائ�ًصا، فهذه كني�صة نور امل�صيح التي 
كانت يف الأ�صل م�صجد باب املردوم، وهذا م�صجدها اجلامع قد هدم كي تقام على 

اأر�صه كاتدرائية طليطلة العظمى.
اغرورقت عينا عبد الرحمن بالدمع لق�صوة امل�صاهد، لكنه جاهد دمعه ليمنعه 

من النحدار، واآثر اأن يظهر قويا اأمام اأعدائه.
و�صل الر�صول اإىل حيث ق�صر امللك، ليبلغه حرا�صه اأّن ر�صوًل من )اإ�صبيلية( قد 

ح�صر يحمل ر�صالة من �صاحبها.
اإذلله،  اإىل  اأوًل   يلقاه فور و�صوله، بل عمد  اأن  للر�صول  مل ي�صمح )فرناندو( 
فجعله ينتظر الكثري من الوقت يف اإهمال متعمد... وبعد عدة �صاعات من النتظار 
جدران  على  املنقو�صة  والزخارف  الآيات  م�صاهدة  يف  )عبدالرحمن(  ق�صاها 
َكنُوا  َوَنْعَمٍة  ِريٍم * 

َ
َوَمَقاٍم ك َوُزُروٍع  َجَنّاٍت وَُعُيوٍن *  وا ِمن 

ُ
تََرك ﴿َكْم  الق�صر وهو يردد: 

ْوًما آَخِرين﴾.
َ
َناَها ق

ْ
ْوَرث

َ
لَِكۚ وَأ

ٰ
َذ

َ
اكِِهنَي * ك

َ
فِيَها ف

اإذا باحلار�س يناديه يف تعاٍل وتكرٍب وا�صحني: 
)ق�صتالة( 	  ملك  املعظم )فرناندو(  امللك  �صيدي  لك  اأذن  لقد  العربي،  اأيها 

وليون باملثول بني يديه!
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�صمع )عبدالرحمن( ما قاله احلار�س فنه�س، ول�صان حاله يقول: 
اأعايل اجلبال، لئًذا بها يخطب ودنا 	  ا يف  لول هواننا لكان مليكك هذا فارًّ

و�صداقتنا! 
دخل )عبدالرحمن( اإىل حيث )فرناندو( مظهًرا الثبات والقوة، وما اإن اأدى 

التحية للملك حتى قال: 
اإذ 	  و)اإ�صبيلية(،  )ق�صتالة(  بني  املعقودة  املعاهدة  اأمر  يف  امللك  اأيها  اأتيتك 

اإن القائد )�صقاق( اأراد اإعالم جاللتكم باأنه يحرتم تلك املعاهدة ويقّرها، 
ويتمنى اأن تقبلوه �صديًقا لكم كما كان )ابن اجلد(.

هزَّ )فرناندو( راأ�صه وهمهم قائاًل: 
عجيب اأمركم اأيها العرب، كيف يحرتم املعاهدة، ويقتل من اأبرمها؟	 

بادر)عبدالرحمن( �صارًحا: 
�صيدي امللك، دعني اأو�صح لك اأمًرا مهًما، عندما اأبرم )ابن اجلد( املعاهدة، 	 

يكن  مل  فلو  ور�صمه،  با�صمه  يربمها  ومل  و�صعبها،  )اإ�صبيلية(  با�صم  اأبرمها 
�صيدي،  مرا�صلتكم  ف�صل  ا�صتحق  ما  )اإ�صبيلية(  علي  حاكًما  اجلد(  )ابن 
والآن ذهب )ابن اجلد( وبقيت )اإ�صبيلية(، وها هو �صيد )اإ�صبيلية( يجددها 

ا! با�صم )اإ�صبيلية( اأي�صً
نظر فرناندو اإىل عبد الرحمن نظرة اإعجاب، فقد وجده قوي احلجة، حا�صر 

البديهة، كامل الرجولة، فقال يف نف�صه:
اإن كان ر�صوله بهذه احلنكة والدهاء، فكيف حال )�صقاق( نف�صه؟ 	 

ثم خاطب عبدالرحمن قائاًل: 
�صننظر يف الأمر اأيها العربي ونرتوى!	 

عاد )عبدالرحمن( ي�صاأل: 
هل اأنتظر ردكم؟	 

راوغ )فرناندو(، جميًبا: 
�صنرتوى يف الأمر، ولن يحمل ر�صالتنا اإىل )�صقاق( غري رجل منا، فام�س 	 

را�صًدا اأيها العربي، فقد كفيت ووفيت. 
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ا�صتاأذن )عبدالرحمن( يف اأدب ولباقة: 
اإذن اأيها امللك، ا�صمح يل اأن ازور مدينة �صامل، فبع�س اأجدادي مدفون حتت 	 

ترابها.
نظر )فرناندو( اإىل )عبدالرحمن( يف ده�صة ثم �صاأله: 

من هو جدك يا فتى؟	 
اأجاب )عبدالرحمن( يف اعتزاز وفخر:

حممد بن اأبي عامر املعافري يا �صيدي!	 
بهت )فرناندو( واأجلمته املفاجاأة للحظات، ثم عقد حاجبيه قبل اأن ي�صتجمع 

قواه ويقول كاظًما غيظه: 
ل باأ�س اذهب اأيها الفتى، فاإنَّ املوتى ل يعودون....	 

 ثم اأذن )لعبدالرحمن( بالن�صراف دون اأن ي�صفي اأحدهما غليله من الآخر!
)فرناندو(  كلمة  من  ب�صدة  غا�صب  وهو  منزعًجا،  )عبدالرحمن(  حترك 

الأخرية، فخرج وهو يقول يف نف�صه: 
ماذا ق�صد بقوله اإن املوتى ل يعودون؟ 	 

اأما )فرناندو( فلم ميلك بعد خروجه اأن يقول لويل عهده: 
اأراأيت يا )األفون�صو( كيف حتدث العربي؟ 	 

ردَّ )األفون�صو( غري اآبه: 
مل اأَر يف كالمه ما اأثار انتباهي يا �صيدي! 	 

ا:  رفع )فرناندو( كفه معرت�صً
بلى يا )األفون�صو(، فهذا الرجل ميثل قائده واأمريه، وهو �صفريه اإلينا.. لقد 	 

اأي  يبِد  ومل  يدّي،  بني  مكانه  يرهب  فلم  قوة،  مكمن  من  اإلينا  يتحدث  كان 
خوف اأو رهبة... وقد اأراد بزيارته ملدينة �صامل اأن يبعث لنا بر�صالة تذكري 

مفادها: 
اإّن الأيام دول، واأن وقفته بني اأيدينا طلًبا لل�صلح واملعاهدة لن تدوم وهو رغم 	 

عدم انت�صابه للعامري، اإل اأنَّ امل�صلمني جميًعا اتفقوا، على اأنَّ اأجدادهم هم 
اأبطالهم! 
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بنظرات تقذف �صرًرا قال )األفون�صو( : 
اإذن فالأر�صلنَّ خلفه من يقتله! 	 

لفت )فرناندو( نظره م�صحًحا: 
اأ�صد من 	  ل.... ل تقتله يا ويل العهد، فالر�صل ل يقتلون، ولكن نفعل ما هو 

قتله!
فتح )األفون�صو( عينيه على ات�صاعهما، وت�صاءل يف لهفة: 

وما ذلك يا �صيدي؟ 	 
ملعت عينا )فرناندو( وهو يقول بخبث: 

اإن ن�صّفه هذا واأمثاله يف قومه، فال ي�صل اأحدهم اإىل احلكم اأبًدا! 	 
عاد )األفون�صو( ي�صاأل: 

هل يق�صد مولي اأنه لن يقبل بتجديد املعاهدة معهم؟	 
انتف�س )فرناندو( غ�صًبا، وهبَّ واقًفا وهو ي�صيح: 

غريهم 	  دفنها  بعدما  جمدًدا،  روؤو�صهم  لريفعوا  الفر�صة  لهوؤلء  اترك  لن 
اأنفا�صهم،  ليلتقطوا  الفر�صة  اأعطي )�صقاقا( ووزيره هذا  يف الرتاب... لن 

rوي�صلحوا ما اأف�صدناه عرب قرون!
كانت رياح حانية تداعب )عبدالرحمن( وهو يف طريقه لزيارته مدينة �صامل، 
جليو�صه،  رباًطا  جعلها  وكيف  النا�صر(  )عبدالرحمن  بناها  كيف  يتذكر  وراح 
تخرج منها لتدّك قالع الن�صارى يف بنبلونة وجليقية وبر�صلونة، وكيف غدت مدينة 
�صامل راأ�س حربة يف كل حروب اخلالفة الأموية، حتى اإذا كان زمن الدولة العامرية 
والأعلى،  الأو�صط  الثغر  جليو�س  مثوي  وجعلها  عامر(،  اأبي  بن  )حممد  نها  ح�صّ
فلما دنت وفاته مات فيها رحمه اهلل ودفن، مر الوقت جمياًل، فالذكريات والتاريخ 

العظيم جعل ج�صد )عبدالرحمن( يق�صعر فخًرا.
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حتى اإذا ذهبت الذكريات واجهه احلا�صر املوؤمل، فتنهد الفتى وزفر بقوة، وتابع 
�صريه حتى �صار بني يدي قرب احلاجب املن�صور رحمه اهلل، نزل )عبدالرحمن( 
من فوق جواده ثم جل�س اأمام القرب، يرتحم على املن�صور واأيامه ويتذكر معاركه 

واأقواله، ثم نظر فوجد اأبياًتا مكتوبة تكاد اأن ميحوها الزمن وهي تقول:
اأخب�����اره ع���ن  تنبي����ك  اآث�����اره 

ت����راُه بالعي������ان  كاأن�����ك  حت����ى 
مبثل���ه الزم���ان  ياأت���ي  ل  ت���اهلل 

�ش���واُه الثغ���ور  يحم���ي  ول  اأب���ًدا 

r
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جارة الوادي الكبير

قبل  نعومة  يف  اجلميل  وجهها  وداعب  )مرمي(  وجه  على  علياًل   الن�صيم  هّب 
اأنفا�صها العطرة ومتالأ به �صدرها ثم تطلقه يف تنهيدة حارة وعيناها  اأن تلتقط 
ت�صبحان يف الأفق تنظر اإىل النهر الذي فارقته منذ �صهور وهي ل تكد ت�صدق اأنها 

عادت اإليه مرة اأخرى ثم قالت: 
و�صحاها 	  ليلة  بني  حتول  الذي  الواقع  هو  اأم  حلم  يف  اأنا  هل  )قمر(،  يا  اآه 

واأ�صبح هكذا جمياًل؟ 
ات�صعت عينا )قمر( حناًنا وهي تقول: 

بل هي احلقيقة يا حبيبتي وربيع عمرك واأيام �صعدك.	 
لقد كدت اأن اأفقد الأمل واأح�ص�صت كثرًيا اأن ال�صعادة لي�صت يل، بل و�صعرت 	 

اأنها قد ولت بال عودة، لقد كانت حلظات مريرة تلك التي ع�صتها يا )قمر(. 
كانت وانتهت يا حبيبتي وحانت اأيام �صعدك، فدعي املا�صي بكل ما فيه. 	 
اإذن �صارعي اخلطى، فقد اأوح�صني النهر والربج ورائحة ال�صجر هناك.	 

نظرت )قمر( اإىل �صيدتها مبت�صمة وقالت: 
اأوح�صك النهر والربج ورائحة ال�صجر... فقط؟	 

ابت�صمت )مرمي( واحمر وجهها خجاًل ومل تنطق. 
اإن كان النهر فها هو فلَم نذهب اإىل حيث برج الذهب؟ 	 
ا... هل ا�صرتحِت الآن؟	  )وزيد( اأي�صً

�صحكت )قمر( وقالت: 
نعم ا�صرتحت فال تكتمي عني مرة اأخرى!	 
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�صارعت )مرمي( وجاريتها اخلطي وكانت كل خطوة تقربها من مكان التقائها 
)بزيد( تزيد من دقات قلبها، وكيف ل و)زيد( حبيبها ينتظرها هناك منذ زمن!
 اقرتبت )مرمي( من الوادي حتى اإذا ظهر اأمامها برج الذهب تهللت اأ�صاريرها 
اأكرث فاأكرث، وبعد وقت �صارت اأمام الربج على ال�صفة �صفة الوادي الكبري وهناك 
اأن  تريد  وكاأنها  الكبري،  الوادي  تريد احت�صان �صفة  وكاأنها  بقوة  فتحت ذراعيها 
تقول اأن �صيًئا مل يتغري فما زلت اأنا )مرمي( ابنة الأم�س، وكاأنها اأرادت اأن متحو 
من ذاكرتها تلك الأيام البائ�صة غري ال�صعيدة، عندما اأجربها اأهلها على الزواج 

مبن ل حتب وتهوى وحرموها من حبيبيها: النهر و)زيد(
كانت �صعادة مرمي غامرة ودقات قلبها متزايدة، وهي جتو�س هنا وهناك بلهفة 
اإىل  اللهفة  حتولت  الوقت،  م�صي  ومع  روحها.  وتواأم  ن�صفها  عن  تبحث  �صديدة 

حرية، وال�صعادة اإىل حزن. وت�صاءلت مرمي يف نف�صها:
لقد تاأخر )زيد( كثرًيا على غري عادته، فاليوم هو اجلمعة وهو يوم اللقاء 	 

ن�صي  تراه  اأم  املوعد،  ن�صي  وملاذا  اإىل هنا  ياأِت  فلماذا مل  واملوعود،  املنتظر 
املكان والزمان مًعا؟

فقالت  و�صديقتها،  �صيدتها  وجه  على  ارت�صمت  التي  احلرية  )قمر(  لحظت 
موا�صية: 

لو علم اأنك هنا ما تاأخر اأبًدا، فلرمبا مل يبلغه اخلرب بعد.	 
لكننا متواعدان منذ زمن يا )قمر(، و مل يختلف املكان ول الزمان فلما مل 	 

ياأِت وكيف مل يبلغه اخلرب واملحبُّ متتبع لأخبار حبيبه؟! 
قالت ذلك وهي تغالب الدموع يف عينيها.

تتبع 	  اأما  هنا،  اإىل  تاأِت  مل  �صهور  منذ  اأنك  تن�صي  ول  �صيدتي،  يا  تظلميه  ل 
اأخبارك فال اأظن )زيًدا( اإل حمًبا لك عا�صًقا، لذا لن مينعه عنك اإل مانع 

قوي. 
هل تظنني ذلك يا )قمر(؟ اأم هو الياأ�س الذي حال بيني وبينه؟	 
فعله 	  يعلم مبا  به من ظروف وهو قطًعا مل  ولكن رمبا ما مررِت  ياأ�ًصا  لي�س 

حديث  اخلطبة  ف�صخ  يظل  اإذ  اأخبارك،  تتبع  واإن  اخلطبة  ف�صخ  من  والدك 
الوقوع ل يعلمه اإل اأقل القليل من املحيطني بك، ولكي ل تظلميه يا حبيبتي، 
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لك اأن تعلمي اأنني خالل ال�صهور املا�صية كنت اأرقب )زيًدا( هنا دائًما، لي�س 
فقط يوم اجلمعة حيث موعد لقائكما القدمي ولكن يف معظم الوقت واحلني، 

فقد كان ياأتي هنا ليتن�صم هواًء تنف�صِته من قبل، ومكاًنا مل�صِته اأو مررِت به! 
فلماذا اإذا مل ياأِت اليوم؟	 
رمبا ا�صتحى اأن يظهر وملّا ي�صَف من اأثر التعذيب بعد، ورمبا مل يعلم مبا حدث 	 

بينك وبني ابن عمك وف�صخ ما كان بينكما فهوين عليِك.
يا ويل قلبي من يطمئنني عليه ويخربه اأين هنا؟	 
يا 	  فاطمئني  الأخبار  بجديد  واأطلعه  دكانه  على  ف�صاأمر  الغد  من  كان  اإن 

حبيبتي!

r
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)5(

خطة العقرب

اأمر  يف  اإل  يفكر  ل  و)فرناندو(  )طليطلة(،  من  )عبدالرحمن(  خرج  مذ 
الر�صالة والرد عليها، وباأمر هوؤلء الذين يحكمون )اإ�صبيلية( يف غفلة من الزمن، 
الأمور حماوًل  ح�صمها!  يقلب  بنف�صه  فاختلى  واأّرق م�صجعه،  كثرًيا   الأمر  �صغله 
كائًنا من كان، ومهما  اأحد،  باأن ل يدخل عليه  اأمر  اأن  بعد  يفكر يف �صمت  وراح 
كان يحمل من اأ�صباب، مر الوقت و)فرناندو( ل يبدل �صمته، بينما تراوده اأفكار 

واأفكار، وفجاأة �صرب بيده على ميني كر�صّيه، وقال: 
اللعنة عليك يا )�صقاق(، اللعنة عليك يا )ابن اجلد(!	 

ثم �صمت مرة اأخرى والتفت براأ�صه مييًنا، و�صرد بذهنه بعيًدا، وراح يفكر يف 
املع�صلة التي اأق�صت م�صجعه، ويقلب الأمور، وهو يقول يف نف�صه: 

)اإ�صبيلية( لي�صت كاأي مملكة يف �صبه اجلزيرة، فهي غنّية مبواردها، يقطنها 	 
ثلة خمتارة من  األف م�صلم، يحكمها رجل قوي، وحوله  اأكرث من خم�صمائة 

اأف�صل رجالت املدينة، مما يعني �صعوبة اأخذها... 
تنهد )فرناندو( يف حزن واأمل، وبدل و�صعية راأ�صه من اليمني للي�صار، واأكمل 

حديثه ال�صامت:
لقمة 	  )اإ�صبيلية(  ي�صلمني  اأن  قبل  اجلد(،  )ابن  قتل  ا�صتعجلوا  لقد  اللعنة! 

�صائغة، بدون قتال اأو حرب، لينا�صبوين العداء، فهوؤلء لن ي�صت�صلموا، قبل 
اأن ي�صنوا علّي احلرب تلو الأخرى...

ثم  حترك واقًفا فجاأة، وقال:
)اإ�صبيلية(، 	  يف  الأمر  راأ�س  على  هوؤلء  فوجود  بالقوة،  الأمر  ح�صم  يجب 

�صيوؤخر حلمي يف طرد امل�صلمني من �صبه اجلزيرة، لذا يجب علّي التحرك 
فوًرا قبل متكنهم من مقاليد الأمور.
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ثم و�صع يده على اأحد الأعمدة يف البهو، وقال: 
هذا )ابن الأحمر( �صاحب )غرناطة(، قد اأّدى اجلزية عن يد وهو �صاغر 	 

ذليل، وهذا ابن حمفوظ �صاحب لبلة قد  �صار يف نف�س طريق �صاحبه )ابن 
احل�صون  بع�س  عن  ونزل  مذعًنا،  والولء  الطاعة  فرو�س  وقّدم  الأحمر(، 
والقالع، ناهيك عن دفعه اجلزية نظري خطب الود وال�صداقة، وهذا �صاحب 
وبع�س  والطاعة  اجلزية  بدوره،  قدم  قد  هود(،  )ابن  حفيد  )مر�صية(  
ا على  احل�صون والقرى، ومل يبَق غري )اإ�صبيلية(، وهذه قدمت الطاعة اأي�صً
يد �صاحبها )ابن اجلد(، لكن قبل اأن يتم قتله، ثم ها هم اأ�صحابها اجلدد 
يجددون الأمر، ويلّحون يف طلب ال�صلم واملهادنة، ولكنهم يفعلون ذلك اليوم 

مكرهني، ليحاربوين غًدا، بعد اأن ي�صتد عودهم... 
ثم عاد يقهقه عالًيا: 

ولن 	  �صاأهاجمك،  بل  اأبًدا،  بر�صالتك  اأنخدع  لن  )�صقاق(،  يا  تخدعني  لن 
ال�صبب  وليكن  على ظهر هذه اجلزيرة،  واأنا حيٌّ  )اإ�صبيلية(،  اأدعك حتكم 
بني  ال�صلم  وارتباط  اجلد،  ابن  ل�صاحبي  قتلك   هو  الهجوم،  لهذا  املعلن 

)ق�صتالة( و)اإ�صبيلية(، بحياة )ابن اجلد(.
تغريت مالمح وجه )فرناندو(، وبداأت ثنايا فمه يف الظهور، وهو يبت�صم وكاأنه 
يرى بعينيه جيو�صه الفاحتة، وهي تدخل )اإ�صبيلية(، فقد ا�صتقر اأخرًيا على الأمر، 

وعزم على غزوها.
اأمامه، والتقط منه  وفور و�صوله لهذا القرار، قام )فرناندو( اإىل طبق كبري 

rثمرة تفاح كبرية، وجل�س ياأكلها بنهم غريب، حتى اأكل بذورها من دون اأن ينتبه!
مف�صلة  كبرية  خريطة  يطالع  )فرناندو(  وقف  التايل،  اليوم  �صباح  يف 
وقائد  )األفون�صو(،  ابنه  ومنهم  دولته،  رجال  وكبار  حا�صيته  وحوله  )لإ�صبيلية(، 
بحريته رامون دي بونيفا�س، والكاردينال الأعظم ماغنو�س، واأردونيو األباريث قائد 
اإىل جماوريه، وجميعهم ل يعرفون  اأ�صراره و�صفريه  جي�صه، و)األبار بريت( كامت 
�صبب ا�صتدعاء )فرناندو( لهم، ناهيك عن هذه اخلريطة التي يرفع راأ�صه عنها، 

بينما مل يتحدث اإىل اأحدهم بكلمة منذ و�صولهم... 
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هو فقط يتفح�س اخلريطة وهم يفعلون مثله، غري اأنهم ل يعرفون ملاذا يفعلون 
فرتك  وحريتهم،  �صكوكهم  يقطع  اأن  )فرناندو(  قرر  وجيزة  فرتة  وبعد  هذا، 
اخلريطة وكان منكًبا عليها ووقف، ليهّب اجلميع واقفني مثله، فيطالع وجوههم 

وجًها وجًها، ثم يقول اأخرًيا: 
لقد قررت افتتاح )اإ�صبيلية( يا �صادة!!	 

�صمع احل�صور كلمات فرناندو لكنهم مل يتكلموا، بل ظلوا على �صمتهم كاأنها 
الذي  ماغنو�س  الأعظم  الكاردينال  �صوت  اإل  ال�صمت  ذلك  يقطع  ومل  خدرتهم، 

قال مبتهجا: 
�صبه 	  يف  وقاعدتها  امل�صلمني،  دخول  قبل  املطرانية  مركز  اإ�صبييييلية...  

اجلميلة  احلقيقة  هي  اأم  حلم؟  يف  اأنا  هل  امل�صيح،  لأح�صان  تعود  اجلزيرة 
اخرًيا؟

اأجاب )فرناندو( يف حبور: 
للكني�صة 	  مركزا  كانت،  كما  �صنعيدها  الأعظم،  الكاردينال  اأيها  اأجل 

الكاثوليكية يف )ق�صتالة( كلها...
متعجًبا قال )األفون�صو(: 

�صيدي! وماذا عن املعاهدة املعقودة مع امل�صلمني؟	 
ابت�صم )فرناندو( يف �صخرية وا�صحة، قبل اأن يقول: 

اإمنا حُتفظ املعاهدات بالقوة، ل باحلرب املكتوبة به فقط!! 	 
ثم قب�س على يده، وا�صتطرد: 

للكاردينال 	  كان  اإْن  اإل  اجلد!  ابن  مبقتل  �صقطت  قد  املعاهدة  تلك  اأن  على 
الأعظم راأي اآخر!

اأيد ماغنو�س امللك، وقال من فوره: 
انق�صت 	  فان  يخدم م�صاحلنا،  اإل عهد  لهوؤلء،  ل عهد  اأن  يا مولي  الراأي 

م�صاحلنا ذهبت معاهداتهم! 
)فرناندو(: 

بوركت اأيها الأب العطوف.	 
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 ثم نظر اإىل )األبار بريت( وقال: 
وما راأي �صفرينا يف الأمر، وهو املكلف بدرا�صة اأحوال اأعدائنا؟	 

تنحنح )األبار بريت( قبل اأن يتكلم، ويقول: 
ا 	  رمبا قد حان الوقت يا �صيدي، لكي ننه�س اإيل افتتاح )اإ�صبيلية(، خ�صو�صً

اأن  ت�صتطيع  ل  متاًما،  معزولة  العظيمة  الأندل�صية  احلا�صرة  اأ�صبحت  وقد 
وقد  )غرناطة(،  ملك  من  ل  اآجلة،  حتى  اأو  عاجلة  معونة،  اأية  على  تعتمد 
خ�صع لنا، ول من املوحدين وقد نكثت )اإ�صبيلية( ببيعتهم غري مرة، ول من 

اأمري اإفريقية بعد الذي حدث منهم نحو عماله. 
ابتهج )فرناندو(، واأثنى عليه بقوله: 

اأثلجت �صدري يا )األبار(، فهكذا يجب اأن تكون... يقًظا وفاهًما لكل ما يدور 	 
من حولك، عارًفا بنقاط القوة وال�صعف لدى عدوك...

  ثم نظر )فرناندو( اإىل قائد جي�صه وقال: 
واأنت يا اأردونيو؟	 

اأنا طوع اأمرك �صيدي، فنحن �صيفك الذي ت�صرب به، ويدك التي تبط�س بها.
اإمنا اأردت اأن اأ�صمع راأيك.	 
لأمر 	  حالًيا  الأندل�س  حوا�صر  كربى  وهي  �صيدي،  يا  )اإ�صبيلية(  افتتاح  اإن 

عظيم، يحتاج اإىل ا�صتعدادات كبرية، )فاإ�صبيلية( هي اأزخر مدن الأندل�س 
وممالكها �صكاًنا، واأمنعها جانًبا، واأكرثها ح�صوًنا  وقالًعا، ومن جهة اأخرى، 
تقع يف منطقة كثرية  فهي   مي�صوًرا،  اأمًرا  يكون  لن  باحل�صار،  اأخذها  فاإن 
الكبري،  الوادي  نهر  طريق  عن  بالبحر  ات�صالها  اأنَّ  كما  والنماء،  اخل�صب 
ميّكنها من تلقى الأمداد واملوؤن من عدوة املغرب. ومن ثم فاإنه من الواجب 
ح�صونها  �صائر  اأوًل  تخ�صع  اأن  باحل�صار،  اأخذها  على  الأمر  ا�صتقر  اإذا 
الأمامية من �صائر النواحي، وثانًيا اأن تخرب �صائر ب�صائطها اخل�صراء التي 
متدها باملحا�صيل واملوؤن، واأن حتكم حما�صرتها من ناحية البحر بال�صفن، 

حتى ل يت�صرب اإليها �صيًئا من الأمداد، من وراء البحر. 
اأبدي )فرناندو( اإعجابه بحدة راأي اأردونيو، وابت�صم له ثم قال: 
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على 	  لريابط  اجلي�س  فيتحرك  والربي،  البحري  باحل�صار  �صنخ�صعها 
اأ�صوارها، بينما ت�صري ال�صفن من الثغور ال�صمالية اإىل م�صّب الوادي الكبري 
لتحول دون تلقي امل�صلمني لأية اأمداد اأو موؤن تاأتى من عدوة املغرب... فهل 

اأمري البحار م�صتعدٌّ لذلك؟
حتدث رامون دي بونيفا�س ب�صوت جهوري: 

مقربة 	  الكبري  الوادي  نهر  من  �صيجعل  �صيدي،  يا  الق�صتايل  الأ�صطول  اإن 
كربى، لكل �صفينة م�صلمة تطمح يف العبور نحو )اإ�صبيلية( اأو اخلروج منها، 
�صنجعلهم طعاًما لالأ�صماك يا مولي، فاعتمد علينا فلن توؤتى )ق�صتالة( من 

جانبنا. 
اأخذ )فرناندو( نف�ًصا عميًقا، وبرقت عيناه ابتهاًجا، وهو يبت�صم ابت�صامة كبرية 

قال بعدها: 
لن يكون للعرب امل�صلمني بعد )اإ�صبيلية( يف الأندل�س دولة تذكر!!	 

r
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غرناطة  صيف )1246( 

بعينيه،  العجيبة  النافورة  ي�صاهد  وهو  �صاكًنا،  �صامًتا  الأحمر(  )ابن  وقف 
وي�صمع خريرها باأذنيه، بينما يحمل كوًبا من املاء املثلج، وقد انعقد حاجباه ب�صّدة، 

توحي بغرقه يف بحر تفكري عميق، وهو يقول يف نف�صه: 
عن 	  ناهيك  وتطلعاته،  )�صقاق(  من  اأخ�صاه  ما  واأخ�صى  اجلد(،  )ابن  مات 

كونه قائًدا ل ُي�صّق له غبار.
مّر الوقت، ورفع )ابن الأحمر( كوب املاء، وما اإن و�صعه على �صفتيه حتى رده 
ب�صرعة، فقد ذاب الثلج وفرت املاء، التفت )ابن الأحمر( لأحد احلرا�س فجاء على 
عجل، واأخذ الكوب لياأتي مباء غريه، ثم جل�س )ابن الأحمر( على حافة النافورة 
بنف�س هيئته، يفكر يف �صمت مطبق، ل ُي�صمع فيه غري خرير املاء، وزقزقة الطيور 

من حوله..
ت�صرب  املاء قد  اأن  ليجد  يده  ثم رفع  املاء،  يده يغرف من  الأحمر(  مدَّ )ابن 
اأ�صابعه، عاود الفعل وكرره، فتكرر ت�صرب املاء من بني يديه، فتح )ابن  من بني 
الأحمر( عينيه ب�صكل اأكرب، وكاأنه يتعجب كيف ت�صرب املاء من بني يديه، ودخل يف 

تفكريه العميق مرة اأخرى وهو يقول يف نف�صه: 
اأين املاء الذي كان بني يدي؟ لقد ذهب كما ذهبت  )جيان( واأرجونة، لكن 	 

ولأحفادي  يل  )غرناطة(،  يف  مملكة  ت�صييد  ا�صتطعت  اأنى  ذلك  يف  عزائي 
من بعدى، لكن ترى يا ابن يو�صف كم الثمن الباهظ الذي دفعته لبناء تلك 
ذهبت  كما  �صتذهب  اأم  الق�صتايل؟  الزحف  اأمام  �صت�صمد  وهل  اململكة؟ 

)جيان( واأرجونة؟ 
زادت مالمح وجهه حزًنا وانعقاد حاجبيه �صدًة، وزاد ال�صمت �صمًتا، مل يقطعه 

�صوى �صوت احلار�س وهو يقول: 



294

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

املاء املاء يا �صيدي!	 
التفت )ابن الأحمر( اإىل احلار�س، وقال: 

ارجع به، ل اأريده الآن!	 
 وقبل اأن يلتف احلار�س ليخرج من حيث اأتى، قال له )ابن الأحمر(: 

هل من خرب عن الوزير )ابن عيا�س(؟	 
قال احلار�س يف وجل: 

ل يا �صيدي!	 
ال�صفراء يف  بهو  اإىل  ودخل  املكان متربًما  ترك  ثم  راأ�صه،  الأحمر(  )ابن  هز 
ق�صره، وجل�س على كر�صي عر�صه، والوجوم يك�صو وجهه، وما هو اإل وقت ق�صري 

حتى دخل الوزير )ابن عيا�س(، وهو يقول: 
اأما زلت حزيًنا على  )جيان( يا �صيدي؟	 

)ابن الأحمر( متاأوًها: 
لي�صت  )جيان( وحدها يا )ابن عيا�س(، فقد بلغ حزين على اأرجونة مبلغه، 	 

اجلزيرة  تركوا  منذ  الفتح،  منذ  اأجدادي  عا�س  وبها  راأ�صي  م�صقط  فهي 
العربية جماهدين يف �صبيل اهلل.

حاول الوزير اأن ي�صري عنه: 
هون عليك يا مولي، اإذ مل يك من �صبيل لإنقاذها.	 

وا�صل )ابن الأحمر( متح�صًرا: 
وماذا عن املعاهدة اللعينة مع ملك )ق�صتالة(؟ مل اأر يف حياتي م�صيبة مثلها، 	 

فبها اقتطع  )جيان( وغريها من املدن، وبها ينهب اأموالنا وثروات بالدنا. 
وقبل اأن يتحدث )ابن عيا�س(،  قطع عليه احلاجب حديثه، عندما دخل وقال:

مولي الأمري، ر�صول من ملك )ق�صتالة( ي�صتاأذن للدخول عليك!	 
بهت )ابن الأحمر( وقال يف غ�صب مكتوم: 

وماذا يريد منا ملك )ق�صتالة( بعدما ح�صل على كل ما يريد؟	 
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)ابن  اأ�صار  حني  يف  يتحدث،  اأن  دون  �صفتيه  ومط  كتفيه،  عيا�س(  )ابن  رفع 
الأحمر( للحاجب اأن ُيدخل الر�صول.

وهو  بريت(،  )األبار  وبجانبه  وعاد  قليلة  حلظات  اإل  هي  وما  احلار�س،  خرج 
يرتدي ثياًبا عربية اأثارت ده�صة )ابن الأحمر( ووزيره، فتطلعا اإليه يف ا�صتغراب، 
ورمقاه بنظرات م�صتفهمة اأ�صعرته مبا يدور يف راأ�صيهما، فبادرهما احلديث وقال 

وهو ينظر اإىل ثيابه ويبت�صم: 
لبا�س اأعجبني اأيها الأمري، فابتعته من بع�س اأ�صواق )غرناطة(، واأحببت اأن 	 

تراين به، لتعلم كم يحب �صفري )ق�صتالة( العرب وطبائعهم!
نع البت�صام  والتظاهر بالقتناع  راأ�صه حماوًل  ت�صّ متتم )ابن الأحمر( وهّز 

بكالم )األبار بريت(، وقال: 
اأ�صعدنا 	  الذي  ال�صعيد  اخلرب  هو  فما  )األبار(...  يا  يحبنا  من  نحب  ونحن 

بلقاك؟  
تنحنح ))األبار بريت( وابت�صم وهّم باحلديث، ثم تردد بع�س ال�صيء حماوًل 
اأن ينتقي كلماته، فقد كان يعلم �صعوبة �صفارته، وق�صوتها على نف�س )حممد بن 

يو�صف بن الأحمر( ثم قال: 
اأحواز 	  عند  بقواتك  وتوافيه  تتجهز،  باأن  )فرناندو(  امللك  �صيدي  يخربك 

)قرطبة(، عماًل  بالتحالف ال�صابق بينكما يا �صيدي، وهذا كتاب امللك اإىل 
جاللتكم.

قال  حلظة،  و�صمت  ريقه  ابتلع  ثم  وقراأها،  الر�صالة  الأحمر(  )ابن  التقط  
بعدها: 

األ تعلم �صبب ذلك اأيها ال�صفري؟	 
مبكر ودهاء، قال )األبار بريت(: 

ل اأعلم �صيدي، ولو علمت لأبلغتك. 	 
�صعر )ابن الأحمر( باملهانة، اإذ كيف ياأمره باخلروج بقواته هكذا، وكاأنه تابٌع 
اأمام  اأن يظهر ذلك  اأن يو�صح مقا�صده من هذا اخلروج، ولكنه مل يرد  له، دون 

ال�صفري، بل اكتفي باأن قال وهو يكظم ما بداخله: 
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اأبًدا، 	  ح�صًنا �صنفعل، فلتخرب امللك )فرناندو( باأننا ل ننق�س عهًدا قطعناه 
واأننا �صنوافيه بقواتنا كما طلب.

الأحمر(  اأمام )ابن  انحنى  ثم  �صماتة،  تفي�س  ابت�صامة  )األبار بريت(  ابت�صم 
وان�صرف،  ودخل )ابن الأحمر( يف �صمت عميق، وهو يفكر ويقول: 

ماذا يريد ملك )ق�صتالة(؟ وماذا لو كان ينوي الهجوم على بلد م�صلم؟ ماذا 	 
اأظل على حتالفي معه  لبلة؟ هل  اأو  اأو )مر�صية(   لو كان هدفه )اإ�صبيلية( 
ونك�صت عن  لو خذلته  وماذا  نف�صه؟  هو  اأخذله  اأم  امل�صلمني؟  بالد  واأخذل 

حلفه؟ هل �صيعود من حيث اأتى؟ اأم يتحول حلربي بدًل منهم؟!
هاجمت الهواج�س والأ�صئلة املخيفة راأ�س )حممد بن الأحمر(، لكنه مل ي�صتطع 
اإل اأن ميتثل لأوامر �صيده اجلديد، وهو يجهل كل اجلهل ما تخفيه الأيام القادمة، 

وما ينويه )فرناندو(..

r
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)قرطبة(

قرر)فرناندو( اأن تكون )قرطبة( قاعدة جليو�صه اجلرارة املتجهة لغزو بالد 
امل�صلمني، وذلك حل�صانتها وقربها منهم ولكونها كانت عا�صمة قدمية لهم، مريًدا  
قبل  كانت  التي  اإذ من )قرطبة(  �صيء،  كل  قبل  النف�صية  امل�صلمني  بذلك هزمية 
ع�صر �صنني فقط بلًدا  م�صلًما، �صيخرج جي�س ق�صتايل لغزو امل�صلمني يف عقر دارهم!
خرج )فرناندو( من )طليطلة( بجيو�صه متجًها �صوب )قرطبة(، فبلغها بعد 
ال�صكر،  �صالة  فيها  لي�صلي  الكربى  كني�صتها  دخل  حتى  و�صلها  اإن  وما  يومني، 
على  منها  وليح�صل  الرائعة،  ونقو�صها  البديعة  الكني�صة  تلك  بزخرفة  وي�صتمتع 
الثانية  الزيارة  تلك هي  واأكربها... كانت  اأعظم حروبه  ي�صن  اأن  قبل  التربيكات 
هذه  اأراد يف  وقد  كني�صة،  اإىل  املحّول  للم�صجد  الثالث(  )فرناندو  بها  يقوم  التي 
دخل  اإن  فما  فيها،  امل�صلمون  ترك  ما  وبقية  )قرطبة(،  بجمال  يتمتع  اأن  الزيارة 
امل�صجد القدمي حتى �صرح ب�صره يف اأرجائه، واأدرك اأنه ي�صاهد حتفة فنية عظيمة، 
مت ت�صويه معاملها بطريقة منظمة �صاذجة فّجة، ع�صر �صنوات مرت منذ مت حتويل 
حال  بني  ويقارن  اليوم،  ذلك  يتذكر  )فرناندو(  زال  وما  كني�صة،  اإىل  امل�صجد 
امل�صجد وقتها وحاله اليوم، بعدما اأُغلقت نوافذه امللونة، التي كان يت�صرب ال�صوء 
منها باألوانه اجلميلة، املكت�صبة من األوان زجاج تلك النوافذ، وحّل حملها الظالم 
القامت، فال�صوء قليل ينفذ اإىل ب�صعة اأركان ونواح متفرقة، ل تكفى لت�صيء كل هذا 

املبنى العظيم!
مل  ولكنه  الفج،  ال�صكل  بهذا  ت�صويهها  مت  التي  التحفة  لتلك  )فرناندو(  حزن 
ي�صاعد  الظالم  اإّن  اإذ  ت�صتوجب هذا،  الكني�صة  فاإقامة  اأن مينع ذلك،  يكن ميلك 
على اخل�صوع...  اأنهى )فرناندو( �صالته، وخرج من امل�صجد الكني�صة وتوجه من 
فوره اإىل ق�صر اإمارة )قرطبة(، ومن الق�صر اأر�صل وفوده اإىل اأرجاء )ق�صتالة( 
وفر�صان  ياقب،  �صنت  فر�صان  قوات من  فوافته  بنياته،  وجليقية، يخربهم  وليون 

قلعة رباح، اإ�صافة اإىل جي�س )قرطبة(.
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وبعد اأن اكتمل ح�صده خرج من )قرطبة( ون�صب مع�صكره على بعد اأميال منها، 
ومكث ينتظر وفود )ابن الأحمر( عليه، وهو ل ي�صّك اأبًدا يف ذلك، لكن مرت الأيام 
ومل يح�صر )ابن الأحمر(، فبداأ ال�صّك  ي�صاور )فرناندو( الذي جل�س يف خيمته، 

والأ�صئلة تدور يف راأ�صه: 
يف 	  التفكري  جمرد  على  يجروؤ  كيف  عهده؟  يف  الأحمر(  )ابن  �صيحنث  هل 

ذلك؟ 
ثم حترك جهة باب خيمته، واأم�صك بيديه جوانبها، وهو ينظر يف الأفق البعيد، 
خروج  تاأخر  يف  ت�صبب  الذي  الأحمر(،  )ابن  على  اللعنات  ي�صب  حاله  ول�صان 
اجلي�س اإىل وجهته، ومن ثم عاد وجل�س على كر�صيه وهو يق�صم،  لئن مل ياأِت )ابن 
بقائد  اإذا  وبينما هو كذلك  ولتكونن )غرناطة( غايته،  ليغريّن وجهته،  الأحمر( 
جي�صه اأردونيو األباريث، يدخل عليه خيمته مرتدًيا لبا�س احلرب، وقد لحظ وجوم 

�صيده و�صمته، فقطع هذا ال�صمت، وقال:
وي�صتعد 	  لنا  العدو  فيتنبه  املفاجاأة،  ميزة  النتظار  يفقدنا  رمبا  �صيدي! 

ملواجهتنا، فيطول اأمد احلرب بيننا وبينه!!
رفع )فرناندو( وجهه بال مبالة وقال: 

اأعلم ذلك جيًدا  يا اأردونيو، غري اأين ل اأعباأ به كثرًيا	 
رفع اأردونيو حاجبيه، وقال منده�ًصا: 

مَل يا �صيدي، فاحلرب خدعة، ويف اخلدعة ما ُيغني عن اآلف ال�صيوف؟	 
نه�س )فرناندو( وقال يف دهاء: 

بالهزمية 	  اأيقن  فمن  نف�صية،  فكذلك هي حرب  اأردونيو  يا  وكما هي خدعة 
فيخّون  لأحد،  ياأمن  يعد  ومل  نف�صه،  عليه  هانت  �صديقه  خانه  ومن  نالها، 
بعدها املخل�س، وي�صاوى بينه وبني اخلائن، فتنف�س النا�س من حوله، على 
اأين اأتنازل عن املفاجاأة يف �صبيل ك�صب احلرب النف�صية، واأن يرى امل�صلمون 

واحًدا  منهم يحاربهم، ويكون �صيفه م�صهوًرا يف وجوههم، ل معهم. 
تعجب اأردونيو من كالم )فرناندو(، وقال: 

القوات 	  هذه  كل  لنا  اجتمعت  بعدما  وقواته  الذليل  هذا  قيمة  وما  �صيدي! 
ال�صخمة من كل مناطق )ق�صتالة(؟ وما قيمة احلرب النف�صية بينما منلك 
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القوة الكافية لهزميتهم ودحرهم؟ و )ابن الأحمر( هذا مل ي�صتطع من قبل 
جمابهتنا، وتنازل لنا رغًما عن اأنفه عن م�صقط راأ�صه وبالده، فهل قائد كهذا 

تقيم له )ق�صتالة( وزًنا؟!
حرك )فرناندو( راأ�صه وتبدلت مالمح وجهه، فقد �صعر باأن قائده ل يعي كل 

اأمور احلرب، فقال له: 
ل اأريد من ابن الأحمر اأن يقاتل عني، ول تزيد قواته يف عدد قواتي اإل كما 	 

تزيد اخلردلة يف ماء البحر، لكني اأريد اأن اأهزم به نفو�س الإ�صبيليني.
ثم احتد قائاًل: 

يجب اأن تفهم ذلك جيًدا،  يا اأردونيو.	 
نظر اأردونيو اإىل �صيده يف ذهول، بينما تابع )فرناندو( حديثه فقال: 

هل تعلم معنى اأن يهاجمك من تظّن اأنه �صين�صرك؟ لك اأن تعرف وقتها قدر 	 
احل�صرة واخليبة التي �صتكون عند اأهل )اإ�صبيلية(، وهم يرون جي�س )ابن 

الأحمر( الذي هو منهم يقاتلهم معنا!!!.
اأم�صك )فرناندو( كاأ�ًصا بها خمر، وجترعها دفعة واحدة، وتابع قائاًل: 

معنا 	  الأحمر(  )ابن  وجود  لأن  قتال؛  دون  لنا من  �صي�صت�صلمون  وقتها فقط 
هوؤلء  اأهزم  اأن  اأريد  اإنني  والنجدات،  احلياة  يف  لهم  اأمل  كل  على  يق�صي 
اأملهم  هي  اخليانة  واأجعل  عقيدتهم،  حديد  من  بيد  واأ�صرب  داخلهم،  من 
و�صندهم، في�صري بذلك اخلائن �صيدهم، واملخل�س قتيلهم، وكيف ل، وقد 
منحهم اخلائن احلياة، بينما منحهم املخل�س املوت والدمار، بينما احلقيقة 

اأّن الدمار هذا �صببه اخليانة ل الإخال�س!
فتح اأردونيو فمه، ومل ي�صتطع اأن يخفي اإعجابه ب�صيده، الذي ا�صتطرد قائاًل: 

اأهله 	  يخون  معنا،  الأحمر(  بن  )حممد  يقاتل  ف�صوف  اأريده،  ما  حدث  لو 
�صر  ويكون  )غرناطة(،  تعي�س  �صوف  اخليانة  وبهذه  ودينه،  )اإ�صبيلية(  يف 
)اإ�صبيلية(  �صتموت  بينما  معي،  وحتالفه  الأحمر(  بن  )حممد  هو  حياتها 
اإخال�صها  ويكون  اجلد،  ابن  فيها  رجلي  وقتلت  معي،  التعاون  رف�صت  التي 
والدينية  الروحية  املعركة  الأندل�صيون من هذه  وفاتها! وبذلك �صيخرج  �صر 
والنف�صية مهزومني يف كل �صيء...  مهزومني يف معركة ع�صكرية خ�صروها، 



300

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

ا اإذ  ا اإذ اإن رجاًل منهم اأعان عليهم، ودينيًّ واأر�س مل يحافظوا عليها، وروحيًّ
اأّن اخليانة جناتهم، وعك�صها دمارهم،  اإنهم �صيحفظون ويعرفون ويوؤمنون 

هل فهمت الآن؟ 
اأجل يا �صيدي فهمت ووعيت.	 
اإذن اخرج الآن وتابع اأمور جندك.	 
اأمرك �صيدي!	 

 ثم خرج من اخليمة يتفقد اأحوال جنده، تارًكا  خلفه )فرناندو( الذي ما برح 
يفكر يف احلرب، و�صبيل الن�صر فيها.  

كان )فرناندو( على ثقة بقدوم )حممد بن الأحمر(، ولكن ومع انق�صاء اليوم 
نكث   اإن  الأحمر(  )بابن  الإطاحة  ينوي  وهو  )اإ�صبيلية(،  ال�صري جتاه  قرر  الثاين 

بعهده.
وقال  ميينه  اإىل  نظر  ثم  جواده،  )فرناندو(  امتطى  الثالث  اليوم  فجر  ويف 

لأردونيو: 
خذ قطعة من اجلي�س، وحترك بها، ومّهد لنا الطريق واأّمنه!	 

اأعطى  ثم  فوره،  من  وحترك  ح�صانه  ر�صن  وجذب  براأ�صه،  اأردونيو  اأوماأ 
)فرناندو( اأوامره لقائد فر�صان �صنت ياقب بالي كوريا باأن يتاأخر قلياًل ليحمي 
اأوامره  اأعطى  اأن  بعد  بباقي اجلي�س  انطلق )فرناندو(  ثم  ومن  موؤخرة اجلي�س، 
وتاأ�صر كل  ياع، وتقتل احليوانات واملا�صية،  ال�صّ الزروع، وتخرب  ُتتلف  باأن  لقواته 
قاًعا �صف�صًفا ل  وتركها  اإل  بقرية  اأردونيو مير  يكد  فلم  امل�صلمني،  تلقاه من  من 
ترى فيها زرًعا ول ما�صية، فقد كان مرور اجلي�س الق�صتايل يف مكان يعني دماره 

وحرقه.
عرب اجلي�س الق�صتايل نهر الوادي الكبري، وهو يبّث الرعب يف القلوب والنفو�س. 
حتى اإذا و�صل قرمونة، قرر )فرناندو( اأن يقيم مع�صكره اأمامها ويطوقها، وذلك 

حتى ل تكون �صوكة يف ظهره. 

r
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)8(

الشعب الغافل

على مقربة من جمع من اأهل )اإ�صبيلية(، وقف )عبدالرحمن( وهو مي�صح راأ�س 
يدور  ملا  ين�صت  وهو  الناعمة،  معرفته  اأ�صابعه يف  راح ميرر  ثم  وعنقه،  ح�صانه 

بينهم، اإذ قال الأول يف اهتمام: 
هل علمتم ما حدث بقرمونة؟	 

رد الثاين م�صتفهًما: 
ماذا حدث بها، فمنذ يومني مل اأبرح داري؟	 

ت�صاءل الثالث: 
هل تق�صد جي�س )ق�صتالة( الذي يحا�صرها؟	 

عاد الأول يجيب: 
اأجل وقد بلغني اأنَّ اللعني اإمنا يريد )اإ�صبيلية(.	 

رفع الثاين حاجبه وبرقت عيناه، وهو يردد: 
)اإ�صبيلية(؟!!	 

اأجاب الأول يف ثقة: 
نعم )اإ�صبيلية(، واإمنا حا�صر قرمونة، حتى يوؤمن ظهره اإن تقدم جتاهنا.	 

حت�صر الثالث متاوًها: 
واهلل لقد اأخطاأنا يوم اأن عا�صدنا )�صقاقا( يف م�صعاه، اإذ كان لنا يف )ابن 	 

اجلد( ما يغنينا، عما تنبئ عنه الأخبار والأيام.
اعرت�س الثاين:
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وهل ن�صيت يا رجل معاهداته، وخنوعه )لق�صتالة( واحلف�صيني وما فعلوا؟	 
مت�صك الثالث براأيه معلاًل: 

ا منيًعا، حال ولزمن طويل دون و�صول الق�صتاليني 	  رغم ما تقول ولكنه كان �صدًّ
اإلينا. 

�صرب )عبدالرحمن( كفا على كف، وهو يبت�صم ب�صخرية كبرية من هذا ال�صعب 
ق�صري النظر، ويقول يف نف�صه: 

واحلف�صيني 	  اجلد(  )ابن  على  ثاروا  من  اأول  اأنهم  هوؤلء  ن�صي  لقد  تاهلل 
اأنهم  اأفعال )ابن اجلد( وولءه )لق�صتالة(، بل ون�صوا  اأتباعه...  لقد ن�صوا 
كانوا له معار�صني، ولآرائه خمالفني... ن�صوا اأن احلف�صيني �صاموهم �صوء 
العذاب، واأّن )�صقاقا( ثار من اأجلهم، لقد ن�صوا كل �صيء، وراحوا يحّملون 
عا�صوا  اأن  بعد  ورعبهم،  خوفهم  نتيجة  بل  يحدث...  ما  نتيجة  )�صقاقا( 

�صنوات بعيدين عن ميادين الوغى. 
ظل )عبدالرحمن( يطالع القوم وهو �صارد الذهن، مل يخرجه عن �صروده �صوى 

�صيحة عالية مرعبة تقول: 
جلبنكم 	  ت�صت�صلموا  ل  اأخرى...،  وعقاب  اإياكم  الطريق،  يف  الق�صتاليون 

مرة  متوت  اجلريئة  فالنفو�س  فيهلككم،  خوفكم  وراء  ترك�صوا  ول  فيقتلكم 
واجمعوا  خيولكم،  وا�صرجوا  �صيوفكم،  اأحدوا  مرة،  األف  متوت  واخلائفة 
لقواهم  واأنهك  لقلوبهم  اأفزع  ذلك  فاإن  واحدا،  �صفا  وقاتلوهم  كلمتكم، 

واأهتك لكيدهم...
نظر )عبدالرحمن( اإىل �صاحب ال�صوت، وهز راأ�صه وقال: 

يو�صف البيا�صي...!!	 
الكالم  هذا  يردد  )اإ�صبيلية(،  �صوارع  يجول  وهو  حديثه،  يف  يو�صف  ا�صتمر 

العجيب! ثم تابع حديثه حتى اختفى عن الأنظار، فاإذا )بعبدالرحمن( يقول: 
اأهل 	  حديث  جمرى  حّول  اإنه  حتى  كهذا،  بحديث  يو�صف  يتحدث  مرة  لأول 

)اإ�صبيلية(، وبدًل من حديثهم عن اجلي�س الق�صتايل الرهيب، راحوا يتحدثون 
عن هذا ال�صيخ، الذي تبدلت اأحواله وكلماته، فلم يعد يقول )العقاب قادم(، 
بل راح يهددهم بالعقاب وكاأنه يغذي نفو�صهم، كي ل تتكرر ماأ�صاة العقاب، 

هلل درك يا يو�صف!!
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اأما اأهل )اإ�صبيلية( فقد ان�صغلوا بحديث البيا�صي، وبع�صهم اأخذه خياله فقال: 
وي�صد  لي�صجعهم،  اإنه جاء  قال:  وبع�صهم  ليطمئنهم،  َملك كرمي جاء  اإل  اإْن هذا 
م�صطربة،  وقلوب  مرتفعة  واأ�صوات  وذاك  هذا  وو�صط  �صوكتهم،  ويقوي  اأزرهم، 
اإذا )بعبدالرحمن( ي�صّق ال�صوق وخلفه ح�صانه، ومن ثم ربط احل�صان يف جذع 

�صجرة، ووقف على مرتفع منه وب�صوت جهوري قال: 
مقتل 	  ب�صبب  لي�س  اإليكم،  بجي�صه  قادم  )فرناندو(  اإن  )اإ�صبيلية(،  اأهل  يا 

)ابن اجلد(، اأو انتقاًما له كما تخيلتم، فاإن )ابن اجلد( لي�س بابنه اأو اأخيه! 
اإمنا اأراد طاغية )ق�صتالة( اأن يتذرع بذلك لتخور نفو�صكم، وتختلف قلوبكم، 

وتتنازعوا فيما بينكم، فتذهب ريحكم...
اأن  احلري  بينما  معه،  �صالمكم  �صبب  كان  اجلد(  )ابن  اأنَّ  تتذكروا  اأن  اأراد 

تتذكروا اأن )ابن اجلد( هو �صبب هوانكم و�صعفكم وجتروؤ ال�صليبيني عليكم...  
اأراد بذلك اأن ت�صقوا الطاعة على الأمري )�صقاق(، الذي ما فتئ يعمل من اأجل 

)اإ�صبيلية(، ومن اأجلكم، ومن اأجل الإ�صالم يف تلك الأر�س العامرة! 
ثم ا�صتدار وا�صتطرد قائاًل: 

نحن اليوم بحاجة اإىل اأيٍد حتمل ال�صالح، واأل�صنة تبث يف الأرواح حّب اجلهاد، 	 
وقلوب ل تخ�صى املوت، اإن )فرناندو( ل يريد اأن يثاأر )لبن اجلد(! بل اأراد 
اأن يتخذ مقتله ذريعة لحتالل دياركم، و�صلب اأموالكم، وحتويل م�صاجدكم 
اإين مبايع لالأمري �صائر خلفه مدافع عن )اإ�صبيلية(، فمن  األ  اإىل كنائ�س، 
اأراد منكم اأن يكون مع احلق فليتبعني، ومن اأراد عك�س ذلك فاإّن مرّده اإىل 

اهلل.
ثم  النا�س،  عن  ابتعد  حتى  و�صحبه  ح�صانه  �صرج  )عبدالرحمن(  اأم�صك  ثم 
قائمتيه  رفع  الذي  احل�صان  جلام  وجذب  جواده  �صهوة  امتطى  واحدة  وبوثبة 
وينطلق  بقوائمه،  الأر�س  اأن ي�صرب  قبل  قويًّا  واأطلق �صهياًل حما�صيًّا  الأمامتني، 

براكبه نحو الغاية املن�صودة.
لكن احلقيقة اأن )عبدالرحمن( نف�صه مل يكن يعرف اإىل اأن ينطلق به ح�صانه، 
فقد اأراد فقط اأن يخرج من بني هوؤلء الذين يتغريون بني يوم وليلة، وبعد تفكري 
ق�صري قرر اأن يجمع النا�س من حول الأمري، ويقود بهم جي�س املتطوعة، فكان اأول 
ما فكر فيه هو اأن يعتمد على اأ�صحابه الذين يثق بهم وباإخال�صهم، وقرر البدء 

ب�صديقه ابن �صعيب.
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اإذ اإنه يحتاجه معه يف تلك الأيام الع�صيبة، حتى اإذا و�صل اإىل داره ترّجل من 
ابن  كان  اإذ  بنف�صه،  الباب  له  فتح  الذي  باب �صاحبه  ليطرق  فوق �صهوة جواده، 
الوحيدة  اأخته  بينما  وتركاه،  اأن ماتا  بعد  اأم،  ول  له  اأب  يعي�س وحيًدا فال  �صعيب 
املتزوجة تقيم يف اآخر املدينة، وهي وحدها التي تهتم ب�صاأنه، وتزوره بني الفينة 

والأخرى تقوم على حاجته.
دخل )عبدالرحمن( وتبادل مع �صديقه ال�صالم والتحية، وجل�س الثنان فلفت 
نظر )عبدالرحمن( وجود اأوراق كثرية مبعرثة هنا وهناك، ورموز مكتوبة واأكيا�س 
من الفحم، وكي�س من مادة �صفراء غريبة ال�صكل كريهة الرائحة، وكي�س من مادة 

اأخرى جمهولة رمادية اللون... 
اقرتب )عبدالرحمن( من تلك املادة الرمادية، وقال ل�صاحبه م�صتفهًما: 

ما هذا يا ابن �صعيب؟	 
اإنها مادة القلية يا �صديقي! 	 

رفع )عبدالرحمن( حاجبيه وقال:  
وما هذا الأ�صفر؟	 
اإنه الكربيت! 	 
ومن اأين ح�صلت عليه؟	 

ابت�صم ابن �صعيب وهو يقول باعتزاز: 
لقد ا�صتخل�صته من الرتبة يا �صديقي!	 

هز )عبدالرحمن( راأ�صه وقال:  
كيف ذلك؟ 	 
خرجت اإىل اجلبال ونّقبت فيها لعدة �صهور، حتى ح�صلت على بع�س اخلام، 	 

ا  وقمت بتنقيته بطريقة معينة، حتى ح�صلت علي الكربيت يف النهاية، خال�صً
بهذا ال�صكل كما ترى، وقد ا�صتغرقت يف تنقيته ثالثة �صهور، حتى �صار هكذا.

ممممم عظيم يا ابن �صعيب، ولكن ماذا �صتفعل بتلك املواد؟	 
�صاأفعل بها ما يحري العقول، ويغيظ الأعداء. 	 
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تنهد )عبدالرحمن( وقال:  
جئنا اإىل الأعداء يا ابن �صعيب، وهذا ما اأتيتك من اأجله.	 

يف اهتمام قال ابن �صعيب: 
خرًيا يا �صديقي ما الأمر؟	 

اقرتب )عبدالرحمن( من ابن �صعيب، وقال: 
اإن اللعني )فرناندو( يريد )اإ�صبيلية(، ول اأظنه ير�صى بغري خروجنا منها، 	 

وقد اأتيتك يا ابن �صعيب لأنك من خرية اأ�صحابي واملقّدم عندي، واأنا بحاجة 
اإليك، بل اإن )اإ�صبيلية( بحاجة اإىل كل خمل�س لها، غيور على دينه.

تردد ابن �صعيب وتلعثم، قبل اأن يقول: 
اإنني رجل واحد يا )عبدالرحمن(، فلو تركتموين اأكمل ما بداأته!	 

�صاح )عبدالرحمن( بلهجة حادة وجادة: 
نعم اأنت رجل واحد، ولكن )اإ�صبيلية( اليوم بحاجة لكل واحد، بحاجة اإىل 	 

حملة ال�صالح يا ابن �صعيب، فلن ينفعها ما ت�صنع اإن هي �صاعت، واحتلها 
ملك )ق�صتالة(!!

اأنا اأخدمها من مكاين هذا، فثق بكالمي! 	 
ظهر احلزن يف وجه )عبدالرحمن( وهز راأ�صه اأ�صًفا، وقال: 

ل يا ابن �صعيب، اأنت هنا من اأجل نف�صك، ل من اأجل )اإ�صبيلية(.	 
 ثم نه�س من جمل�صه، ونظر اإىل �صديقه نظرة عتاب قوية، وقال: 

ا لبلدك ودينك، 	  اأنا حزين لك، وحزين ليوم ح�صبتك فيه �صجاًعا وفيًّا خمل�صً
ليخرجك  )ق�صتالة(  ملك  اإليك  ياأتي  حتى  كالن�صاء،   �صعيب  ابن  يا  اجل�س 

واأهلك منها.
 ثم خرج ل ينظر خلفه، بينما جل�س ابن �صعيب مكانه حزيًنا واجًما.  

r
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خريف عام 1246
قرمونة

حّل خريف �صنة 1246 م )اأوائل �صنة 644 هـ(، وو�صلت معه ح�صود الق�صتاليني 
اإىل قرمونة، الواقعة �صرق )اإ�صبيلية(، بينها وبني اإ�صتجة خم�صة واأربعون ميال..

وقف )فرناندو( اأمام هذه املدينة الأندل�صية، ممتطًيا �صهوة جواده، وهو فاحت 
فاه من روعة ما يرى، فاأ�صوار املدينة لي�صت كغريها من املدن، فهي قوية التح�صني 

ي�صتحيل اخرتاقها وثلمها.
نظر )فرناندو( اإىل اأردونيو يف ح�صرة يخالطها ده�صة كبرية، وقال: 

ما هذا؟ مل اأَر يف حياتي مدينة كتلك! كيف �صيدوا تلك الأ�صوار والأبراج؟ 	 
اأخرج من جعبته خريطة  اأردونيو الذي  ثم نزل من فوق �صهوة جواده، وتبعه 

لقرمونة....  فتح اأردونيو اخلريطة، وراح ي�صرح ل�صيده موقع املدينة، قائاًل: 
املدينة يا �صيدي تقع يف �صفح جبٍل عاٍل، عليها اأ�صور �صخمة من احلجارة كما 	 

ترى، وجنباتها ح�صينة ممتنعة على املحاربني اإل من جهة املغرب، وارتفاع 
الأجم،  بالربج  يعرف  برج  الغربي  ال�صور  هذا  ويف  حجًرا،  اأربعون  �صورها 
عليه ن�صبت العرادات ا�صتعداًدا للقتال؛ ويف ركنه  مما يلي اجلوف، بنيان 
مرتفع على ال�صور ي�صمى �صمرملة، عليه برج للمحاربني، ويت�صل بهذا ال�صور 
ال�صور القبلي مو�صع فيه  اإىل ال�صور، ويف  خندق عميق جًدا، وترابه م�صتند 
�صخرة عظيمة منيعة منت�صبة كاحلائط، يح�صر عنها الطرف من علوها، 
وال�صور مبني فوقها، ويف هذا ال�صور القبلي باب يعرف بباب يرنى، ن�صب اإىل 
قرية باإزائه ت�صمى يرنى، وباب )قرطبة( �صرقيه عليه ق�صبة واأبراج، وباب 
قل�صانة بني ال�صرق واجلوف؛ واأما باب )قرطبة( فطريقه وعر ممتنع، وباب 

)اإ�صبيلية( غربي، دونه اإىل داخل املدينة باب ثاٍن بينهما خم�صون ذراًعا. 
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و�صع )فرناندو( يده يف خا�صرته، ثم ا�صتدار جهة اأ�صوار املدينة، وقال: 
هذا يعني ا�صتحالة اقتحام املدينة اأو ثلم اأ�صوارها، األي�س كذلك يا اأردونيو؟	 
اإىل 	  املوؤدي  والتجويع،  باحل�صار  اإل  توؤخذ  ل  كهذه  فمدينة  �صيدي،  يا  اأجل 

ا�صت�صالم من فيها.
متتم )فرناندو( ثم قال مبكر ودهاء: 

اأو بحيلة تدفع اأهلها لال�صت�صالم!	 
مّط اأردونيو �صفتيه، ورفع كتفيه اإمياء جلهله بتلك احليلة العجيبة، التي �صتجرب 
اأهل مدينة  التي تدعو  اأهل املدينة على ال�صت�صالم، ثم قال يف نف�صه: ما احليلة 

ح�صينة كتلك اإىل ال�صت�صالم؟!! 
الرئي�صي  املدينة  باب  جتاه  املع�صكر  بن�صب  اأوامره  )فرناندو(  اأ�صدر  بعدها 

مب�صافة تبعد عن مرمى �صهام الأعداء املرتب�صني فوق الأ�صوار.
بعد ح�صار طويل،  اإل  املدينة  اأخذ  يرى عبث حماولت  كان  فقد  اأردونيو  اأما 
على  الأمر  بادئ  يف  يجروؤ  مل  ولكنه  واجلهد،  للوقت  ت�صييًعا  ذلك  يف  يرى  وكان 

التحدث يف ذلك.
التي  احليلة،  بتلك  نف�صه  ميني   واأردونيو  هي،  كما  والأمور  اأيام  ب�صعة  مرت 
امللك،  اإىل  يتحدث  اأن  قرر  عندها  جدوى،  دون  ولكن  باأيديهم،  املدينة  �صت�صقط 
فدخل عليه خيمته، وكان )فرناندو( من�صغاًل بدرا�صة تلك اخلريطة، التي اأخذها 

من اأردونيو.
رفع )فرناندو( راأ�صه ونظر اإىل اأردونيو، وقال:

هاِت ما عندك يا اأردونيو، فوجهك يدل عليك	 
�صيدي لن ت�صقط هذه املدينة بالقوة، ولكن باحل�صار كما قلت. 	 
ها، وما امل�صكلة ؟ 	 
احتمالية خروج 	  ناهيك عن  يا مولي،  )اإ�صبيلية(  اأن مينعنا ح�صارها عن 

قرمونة  بني  وقعنا  قد  وقتها  فنكون  حلربنا،  )اإ�صبيلية(  بجي�س  )�صقاق( 
وجي�س )اإ�صبيلية(. 

حترك )فرناندو( يف اخليمة، ثم رمق اأردونيو بنظرة ماكرة وقال: 
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نف�صك 	  ت�صغلن  ف�صيكون حلتفه، فال  واإن خرج  اأو غريه،  لن يخرج )�صقاق( 
اأردونيو، واعمل على تنفيذ ما اأمرتك به، وليكن احل�صار  بقرار اتخذته يا 
قويًّا، فال يدخل املدينة اأو يخرج منها كائن من كان، ولو ا�صتطعت منع الهواء 

عنها فافعل.
على  مر  قد  وكان  احل�صار،  اأمور  يتابع  وخرج  امللك،  لأوامر  اأردونيو  امتثل 
اإحكامه اأربعة اأيام بلياليها، ومل يعد للمدينة متنف�ًصا اأو م�صدًرا للغذاء غري ما بها 

من اأقوات خمزونة.
مرتب�س  واجلميع  خارجها،  اأو  قرمونة  داخل  جديد  ول  بطيئة  الأيام  مرت 
اجلي�س  جتاه  قادمة  خيل  غبار  و�صوهد  و�صجيج،  جلبة  �صمعت  وفجاأة  مرتقب، 
الق�صتايل... �صارع اأردونيو واأ�صدر اأوامره للجي�س، بال�صتعداد والتاأهب للقتال، ثم 

ولج اإىل خيمة )فرناندو(، وقال له وهو يلهث: 
�صيدي جي�س يرتدي مالب�س عربية يغلب عليها اللون الأحمر قادم نحونا، وقد 	 

اأمرت اجلي�س بالتاأهب وال�صتعداد
ابت�صم )فرناندو( ابت�صامة هادئة وقال:  

اإذن لقد و�صل؟ اأغمدوا �صيوفكم فال خوف من القادم اإليكم.	 
ولكن  القادم،  ماهية  عن  )فرناندو(  ب�صوؤال  وهّم  اأمّيا عجب،  اأردونيو  تعجب 
الأخري اأ�صار بيده له اأن ينفذ الأمر ول يطيل النقا�س، فخرج اأردونيو واحلرية متالأ 
قلبه ونف�صه، واأ�صدر الأوامر للجي�س باإغماد ال�صيوف ر�صوًخا لأوامر امللك، ثم راح 

يرتقب القادم من بعيد وهو حائر النف�س م�صطرب...  
تقدم اجلي�س واقرتب اأكرث واأكرث، وازدادت مع اقرتابه اأ�صوات حوافر اخليل 

و�صهيلها، وعلت الأتربة واجللبة...   
دقق اأردونيو النظر، فاإذا بالقادم هو �صاحب )غرناطة(، )حممد بن الأحمر 
الن�صري(، �صرب اأردونيو جبهته بعد اأن تنف�س ال�صعداء وقال �صاحًكا، وهو ينظر 

اإىل خيمة امللك: 
الآن فهمت، ما اأعظمك يا عقرب )ق�صتالة( وكل اأوربا!!	 

بادره  حتى  رجل،  خم�صمائة  البالغ  وجي�صه  الأحمر(  بن  )حممد  و�صل  اإن  ما 
اإن  ما  التي  الكربى  امللكية  اخليمة  حيث  اإىل  اأخذه  ثم  التحية،  له  وقدم  اأردونيو 

دخلها )ابن الأحمر( حتى ركع، وقدم التحية مللك )ق�صتالة( وقّبل يده... 
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ربت )فرناندو( على كتف )ابن الأحمر(، ثم اأعطاه يده ورفعه لأعلى، وقال له: 
لقد تاأخرت علينا كثرًيا يا ملك )غرناطة(، حتى كدنا نظنُّ بك الظنون	 

ب�صرعة قال )ابن الأحمر(: 
اأبًدا  يا �صيدي، ولكنها الطريق ووعورتها، واإل لكنت هنا يف 	  اأتاأخر عنك  ل 

ا�صتقبالك ورجالك حتى قبل اأن ت�صلوا.
هز )فرناندو( راأ�صه وقال: 

فاحر�س 	  �صبه اجلزيرة،  الأول يف  حليفنا  ملك )غرناطة(  يا  اأ�صبحت  لقد 
على هذا احللف ول تنق�صه.

و�صع )ابن الأحمر( يده على �صدره، وقال:  
هذا �صرف يل يا �صيدي.	 

)ابن  على  اإحداهما  عر�س  ثم  باخلمر،  كاأ�صني  ومالأ  )فرناندو(  حترك 
الثانية  الكاأ�س  دينه مينعه عنها! فرفع )فرناندو(  باأنَّ  الأخري  فاعتذر  الأحمر(، 

وجترعها مرة واحدة، وهو يقول:
اإّن هذه احلرب القادمة لهي فر�صة لك، كي تثبت ولءك )لق�صتالة( وحلليفك 	 

اجلديد!
مبت�صًما قال )ابن الأحمر(: 

�صيجد مولي مني ما يحب وير�صى.	 
ثم تبادل )ابن الأحمر( البت�صامات مع �صيده اجلديد، ثم اأمر )فرناندو(: 

لتكن خيمة ملك )غرناطة( بجوار خيمتي. 	 
على  ب�صلبان  تزيينها  مت  )ق�صتالة(،  ملك  خيمة  بجوار  خيمة  له  فُن�صبت 
اأقم�صتها، بعدها �صُمح )لبن الأحمر( بالولوج اإليها للراحة، اأما فر�صانه اخلم�صمائة 
فتم و�صعهم يف اأطراف املع�صكر، وراحوا يتدربون مع فر�صان )ق�صتالة( ا�صتعداًدا  

ملا هو اآت.
اأما اأردونيو فقد خرج من اخليمة مذهوًل، وهو يقول يف نف�صه: 

اخليانة 	  يحّرمون  ل  ولكنهم  اخلمر،  يحّرمون  امل�صلمني،  هوؤلء  اأمر  عجيب 
rوقتال بع�صهم البع�س!
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أمام قلعة جابر

�صرير  على  ونام  نعليه  فخلع  بنف�صه،  الأحمر(  بن  )حممد  انفرد  خيمته  يف 
خيمته، ثم نظر اإىل اأعلى، وراح يفكر يف اأمر اأمته، وهو يقول يف نف�صه: 

ل�صليل 	  كيف  يحدث؟  الذي  ما  امل�صني؟  املو�صع  هذا  يف  نف�صي  و�صعت  كيف 
الأن�صار اأن يفعل هذا؟ ماذا �صتقول يا حممد لأحفادك واأولدك؟ هل �صتقول 
لهم اإنك �صاركت بجي�صك يف الق�صاء على بلد م�صلم؟ اإّن هذا مل يحدث مذ 

بعث حممد �صلى اهلل عليه و�صلم ر�صوًل! 
زفر بح�صرة ثم ا�صتطرد وقال: 

اأجل، خان من خان، ونكث من نكث، لكن مل يحدث اأن �صارك جي�س م�صلم 	 
بجوار جي�س ن�صراين يف احلرب على امل�صلمني، مل يحدث، مل يحدث. 

ثم نه�س بعد اأن اأق�س تاأنيب ال�صمري م�صجعه، واتكاأ على ذراعه، وقد ت�صبب 
عرقه، ثم اأم�صك بكوب ماء ع�صاه يطفاأ ناًرا �صبت يف اأ�صلعه. مل ُيْجد املاء يف اإخماد 
النريان املتقدة يف خاطر ابن الأحمر، فراح يبحث عن �صيول من املربرات يفتحها 

على تلك النريان لعلها تخمدها، فقال لنف�صه:
وتابع 	  الأخرى  للجهة  ا�صتدار  ثم  غًدا  لأحاربهم  اليوم  الن�صارى  اأوايل  اأنا 

هذه  �صتنجو  هل  ق�صتالة،  ملك  جانب  اإىل  اأحارب  مل  اأين  ا  وفر�صً قائاًل:  
�صاقطة  اإ�صبيلية  ل،  قطعا  نف�صه:   بجواب  واأ�صرع   ، قب�صته؟  من  احلا�صرة 
ل حمالة، فاإن كانت كذلك فال غرو اأن اأ�صتفيد من هذا ال�صقوط واأجني من 

ورائه بع�س املكا�صب.
على  حافظ  بل  ال�صاقط،  ُي�صقط  مل  باأنه  نف�صه،  الأحمر(  )ابن  اأقنع  وهكذا 

بع�صه!
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ال�صباح  ويف  للنوم،  نف�صه  واأ�صلم  ج�صده  ومدد  �صريره،  اإىل  الرجل  عاد  ثم 
جل�س  وبعدها  و�صلى،  واأقام  فتو�صاأ  وقته،  يف  تعود  كما  الفجر  لي�صلي  ا�صتيقظ  
على  احلفاظ  هو  الآن  يفعله  ما  اأن  نف�صه  ويقنع  اأفكاره  يرتب  �صجوده  مكان  يف 
اأن اأخرجوه  اأّن اأهل )اإ�صبيلية( خانوه من قبل، يوم  )غرناطة( من ال�صياع، كما 
من بينهم وحاربوه وقدموا عليه )ابن اجلد(، لذا فقد اأعذر اإليهم، ولأّن قرمونة 

تابعة )لإ�صبيلية(، فقد حّق عليها القول، و�صيعذر )ابن الأحمر( اأن عاون عليها!
الوقت وهو  اإىل داخل خيمة ملك )غرناطة(، فقد مّر  ال�صم�س  اأ�صعة  ت�صربت 
اأمام خيمته  ال�صم�س، وقف حار�س  اأ�صعة  اأول �صعاع من  يتدبر ويفكر، ومع دخول 

وراح يقول: 
�صيدي ملك )غرناطة(... �صيدي ملك )غرناطة(	 

التفت )ابن الأحمر( اإىل ميينه، ثم نه�س ورفع باب اخليمة، ليجد حار�ًصا من 
حرا�س امللك )فرناندو(  فقال له: 

ما بك؟ 	 
يخربك مولي امللك اأنه ينتظرك للمثول اأمامه يف التّو واللحظة. 	 

خيمته  من  وخرج  الع�صكري،  زّيه  الأحمر(  )ابن  وارتدى  احلار�س،  ان�صرف 
طعام  ي�صاركه  اأن  اإىل  دعاه  ثم  به،  رحب  الذي  )ق�صتالة(  ملك  خيمة  حيث  اإىل 
الطعام،  انتهاء  وفور  امللك،  مع  طعامه  وتناول  الأحمر(  )ابن  فتقدم  الإفطار، 

حتدث )فرناندو( فقال: 
هيا يا ملك )غرناطة(، فالقادة ينتظروننا... 	 
هيا.	 

ثم حترك خارًجا من خيمته، ليتبعه )ابن الأحمر(، و�صار الثنان حتى دخال 
خيمة، و�صع يف و�صطها من�صدة كبرية، حولها كرا�صي عديدة... جل�س )فرناندو( 
�صنت  قائد جنود  كوريا  ي�صاره بالي  اأردونيو، وعن  املائدة، وعن ميينه  يف طرف 
ياقب، بينما جل�س )ابن الأحمر( يف املنت�صف، و جل�س الكاردينال ماغنو�س مقابل 

امللك... 
بداأ امللك وقادته يف درا�صة ما يجب عليهم فعله، اإزاء قرمونة احل�صينة، وكان 

)فرناندو( اأول املتحدثني اإذ قال: 
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لقد اأحكمت قرمونة اإي�صاد اأبوابها، ول فائدة من حماولة اقتحامها عنوة، 	 
فما الراأي عندكم؟

اأبدى اأردونيو راأيه الرامي اإىل عزل قرمونة فقال: 
اإىل 	  وت�صمها  املجاورة،  القرى  على  تغري  بقواتنا،  نبعث  اأن  �صيدي  يا  اأرى 

قطعنا  قد  بذلك  فنكون  بها،  امل�صلمني  قلوب  يف  الرعب  وتبث  )ق�صتالة(، 
اأو�صال قرمونة، وعزلناها عن �صائر ما حولها.
حبذ امللك )فرناندو( خطة قائد جيو�صه قائاًل: 

هذا ما اأفكر فيه يا اأردونيو، اإذ يجب علينا ا�صتغالل الوقت وتوزيع اجلهد، 	 
حتى ن�صغل امل�صلمني عن التفكري يف الهجوم علينا من جهة، ومن جهة اأخرى 
بن�صائهم  جنودنا  عن  ون�صري  الأمامية،  )اإ�صبيلية(  ح�صون  ندمر  حتى 

واأموالهم.
برقت عينا )ابن الأحمر( وردد يف نف�صه: 

)اإ�صبيلية(!! 	 
ولكنه عاد ب�صرعة خمافة اأن ينتبه لوجومه اأحد!

بارك الكاردينال ماغنو�س اخلطة، وا�صتح�صن راأي امللك وقائد اجليو�س فقال: 
نعم الراأي، اإذ يجب علينا اأن نعاقب هوؤلء، ون�صتتهم مبا فعلوا، ول ندع لهم 	 

جماًل للراحة. 
رمق )فرناندو( )ابن الأحمر( بنظره ماكرة، وقال بدهاء: 

وماذا يقول ملك )غرناطة( يف هذا؟	 
ا�صطرب )ابن الأحمر( ثم تنحنح وقال: 

اإمنا اأنا جزء منكم يا �صيدي، تبع لكم فيما  تقررونه.	 
ابت�صم )فرناندو( ابت�صامة غام�صة، ثم قال وهو ي�صري بيده: 

هذا ما اأظنه بك...	 
 ثم نظر اإىل اأردونيو وقال: 
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�صتخرج يا اأردونيو بفرقة كبرية من اجلي�س ومعك ملك )غرناطة( وتتجهان 	 
عوها  فاأخ�صِ ال�صرقي،  )اإ�صبيلية(  ح�صن  تعلمون  كما  وهي  جابر  قلعة  اإىل 
)لق�صتالة(، ول تعودوا قبل اأن ت�صعوا بها حامية ق�صتالية، اأما اأنت يا كوريا 
فُقد جنودك وحترك بهم واعرب نهر الوادي الكبري، واعبث يف فح�س ال�صرف 

املمتد اأمام )اإ�صبيلية(. 
اأوماأ القادة مبوافقتهم على هذه اخلطة، وا�صتح�صنها الكاردينال ماغنو�س، ثم 

اتبع )فرناندو( فقال: 
وعلى من ينتهي منكم من عمله اأوًل، اأن يتجه اإىل فح�س �صري�س فيخ�صعه 	 

لنا.
الأحمر(،  )ابن  ومنهم  لقادته  يديده  بكلتا  )فرناندو(  اأ�صار  انتهائه،  وفور 

فانطلقوا كل اإىل فرقته ورجاله، وخرجوا جميًعا ابتغاء اإجناز مهامهم.
جابر  قلعة  جتاه  اأردونيو  ومعه  اخلم�صمائة،  وفر�صانه  الأحمر(  )ابن  انطلق 
احل�صينة، بينما اجته بالي كوريا بجنوده اإىل فح�س ال�صرف، وجل�س )فرناندو( 
ببقية جي�صه يتابع ح�صار قرمونة، ويتغزل يف اأ�صوارها العظيمة، وهو يرمق بنظراته 
احلادة تلك العمائم التي تقبع فوق الأ�صوار، م�صتعدة للذود عنها، ويتوق لالنتقام 

rمنهم، لتعطيلهم حركته ب�صمودهم العجيب.
بتحالفه مع  امللقاة على عاتقه،  الثقيلة  املهمة  يعلم حجم  الأحمر(  كان )ابن 
ي�صتِطع  ومل  اأخرى،  مرة  الأ�صئلة  عاودته  فقد  لنف�صه،  تربيره  ورغم  الق�صتاليني، 
الذي  اأردونيو،  وبجانبه  جابر  قلعة  جتاه  بجي�صه  يتحرك  بينما  فوجم،  اإخمادها 

لحظ وجومه فقال له بعد اأن رمقه بنظرة ماكرة: 
ما الأمر يا ملك )غرناطة(؟ ما يل اأراك واجًما؟	 

التفت )ابن الأحمر( جتاه اأردونيو، حماوًل اأن يتكلف البت�صامة ثم قال: 
ل �صيء اأيها الأمري، �صوى التفكري يف كيفية النجاح، فيما نحن مقبلني عليه 	 

من حروب.
ا وقال:  تكلف اأردونيو البت�صامة اأي�صً

اأرجو ذلك اأيها امللك.	 
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اأبوابها،  تابع اجلي�س تقدمه حتى و�صل اإىل قلعة جابر، التي �صارعت باإغالق 
اأما اأردونيو فقد هاله �صخامة اأ�صوار القلعة، فلم ي�صتطع اإل اأن ي�صيح وهو ينظر 

اإىل الأ�صوار: 
اللعنة... اأنرتك قرمونة يف اخللف عاجزين عنها، لنجد )قلعة جابر( التي 	 

ت�صبهها؟!
بت�صفٍّ خمفي قال )ابن الأحمر(: 

هّون عليك اأيها الأمري، فقرمونة ل تقارن بغريها!	 
قال اأردونيو يف حنق ظاهر: 

ولكن كالهما �صعب املنال يا �صديقي! 	 
حتدث )ابن الأحمر( وكاأنه يكمل حديث اأردونيو، فقال: 

غري اأنَّ )قلعة جابر( �صغرية، �صهلة التطويق لن ت�صرب على ح�صار! األي�س 	 
كذلك؟

متتم اأردونيو و�صاأل: 
ا يا ملك )غرناطة(؟ 	  حقًّ
اأجل اأيها الأمري. 	 
اإذن لنطوقها فوًرا. 	 

يتلكاأ يف  الأحمر  ابن  واأخذ  اأردونيو  الأحمر عن �صهوة جواده، وتبعه  ابن  نزل 
م�صيته ويرمع براأ�صه، فقال له اأردونيو: 

هل بدا لك �صيء اآخر اأيها امللك؟ 	 
اأن نتفق على 	  القلعة يجب  اأن ت�صرب احل�صار على  اأيها الأمري، قبل  ا�صمع 

اأمر مهم. 
اأغلق اأردونيو ن�صف عينيه مركًزا ب�صره على )ابن الأحمر( وقال: 

ما هو؟	 
بينما تقوم اأنت وقواتك مبحا�صرة القلعة، اأتاأخر اأنا وقواتي، وبعد يومني من 	 

احل�صار اأظهر واأتقدم واأدخل املدينة مّدعًيا حماولتي اإنقاذها... و�صت�صارع 
القلعة قطًعا بفتح اأبوابها. 
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رمق اأردونيو )ابن الأحمر( بنظرة ريب، ففهمها الأخري وا�صتطرد قائاًل: 
بعد اأن اأدخل القلعة، �صاأعمل على اإقناع اأهلها بوجوب ال�صت�صالم.	 

متتم اأردونيو وقال: 
ملاذا ل تقنعهم بالت�صليم الآن، بدون اأن تفعل ما اأ�صرت به؟	 

ابت�صم )ابن الأحمر( وقال يف هدوء وحكمة: 
اإن فعلت الآن فحتما �صاأف�صل.	 
ملاذا؟	 
اأما يف حالة تقدمي كمغيث 	  لكم،  لهم عميل  �صيتعاملون معي كخائن  لأنهم 

لهم �صيختلف الأمر، و�صيتعاملون معي من منطلق خويف عليهم. 
متتم اأردونيو وهّز راأ�صه ثم �صمت حلظة، قال بعدها: 

لكن ملاذا تفعل هذا وقد دخلت القلعة بقواتك؟ اأق�صد اإن دخلتها فلماذا ل 	 
جتربهم على فتح الأبواب لنا؟

اإىل اجلبل القريب املطل  حترك )حممد بن الأحمر( مييًنا وي�صاًرا، ثم نظر 
علي القلعة وقال: 

لو فلعت ذلك �صينت�صر اخلرب، ويعدين امل�صلمون يف كل اجلزيرة خائًنا  لهم، 	 
فال يكون لكالمي ثمة تاأثري عليهم بعد ذلك، واأفقد ميزة مهمة رمبا نحتاجها 

يف القريب العاجل. 
اأ�صبت يف هذه، ولكن ملاذا تنتظر يومني بينما ميكن تنفيذ دخولك الآن؟	 
اأهل القلعة يعلمون اأن امل�صافة بينهم وبني )غرناطة( م�صرية يومني، فكيف 	 

اأ�صل لهم منقًذا  قبل هذين اليومني؟ 
اأوماأ اأردونيو بالر�صا بعد اأن فكر يف الأمر جيًدا،  وقال يف نف�صه: 

لي�س اأمامي �صوى اأن اأوافق على راأيه، فاإن �صدق �صي�صمن يل ذلك النتهاء 	 
اأتفوق  وبهذا  �صري�س،  اأتبعها بفح�س  ثم  القلعة، ومن  اأمر هذه  ال�صريع من 
فر�صان  اأف�صل  اأنه  يظّن  الذي  ياقب،  �صنت  فر�صان  قائد  كوريا  بالي  على 
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ا فاإّن )حممد بن الأحمر( ل ميلك اإل الوفاء بوعده،  وقادة )ق�صتالة(! واأي�صً
امللك  اإىل   اأر�صل  ثم  املحا�صرين،  مع  اأحا�صره  اأن  اأ�صهل  فما  به  حنث  فاإن 

)فرناندو(، اأخربه مبا حدث لري�صل يل املزيد من القوات.

r
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وتنفيًذا للخطة املو�صوعة فقد تقدم اأردونيو بقواته، وحا�صر قلعة جابر من كل 
اجلهات، ماعدا اجلهة الغربية منها، فقد تركها )لبن الأحمر( حتى يجوز بقواته 
منها اإىل داخل القلعة!! وبالفعل مت الأمر كما هو مرتب له، ودخل )ابن الأحمر( 
قلعة جابر التي اأغلقت دونه اأبوابها، بينما ا�صطنع اأردونيو التفاجاأ بالأمر، فاأكمل 

تطويق القلعة من جهتها الغربية، بعد ولوج )ابن الأحمر(.
واأ�صوارها،  القلعة  اأبواب  يتفقد  الأحمر(  بن  )حممد  راح  القلعة  داخل  ويف 
مظهًرا  حر�صه علي القلعة و�صالمتها، يرافقه يف تفقدها �صاحب القلعة وبع�س 
الفر�صان، ومت توزيع جنود )ابن الأحمر( على كل الأ�صوار لي�صاهموا يف حفظها، 

ثم اأ�صدر اأوامره باقتنا�س كل من يقرتب من اأ�صوار القلعة. 
ابتهج اأهل احل�صن مبا حدث وراأوه ب�صري خري لهم، وهبة من اهلل لإنقاذهم، بل 
وراأوا اأن )ابن الأحمر( هو اأمري الأندل�س على حق، وهو خري اأمراء تلك البالد، فهو 
الوحيد الذي هّب لنجدتهم، بينما )�صقاق( �صاحب )اإ�صبيلية( وامل�صوؤول عنهم، 

مل ُي�صمع له �صوٌت.
راح )ابن الأحمر( يبث يف اأهل القلعة روح املقاومة، مذكًرا  اإياهم بح�صانة 
قلعتهم وقوتها وا�صتحالة اقتحامها، فا�صتب�صر اأهلها خرًيا وكاأنهم متكنوا من طرد 

جي�س )ق�صتالة(!
التّف النا�س يف احل�صن حول )ابن الأحمر(، فراح يوزعهم على اأ�صوار القلعة 
واأبراجها، وبعد اأّيام من تواجده معهم، راح يتفقد خمازن احلبوب والغذاء، وهناك 

نع احلرية والهتمام ال�صديد، فاأثار بذلك اإعجاب �صاحب القلعة الذي قال: ت�صّ
ما الأمر يا �صيدي؟	 

زفر )حممد بن الأحمر( زفرة حارة، ورفع وجهه لالأعلى قبل اأن يقول: 
هل هذه كل احلبوب والغالل؟	 
اأجل يا �صيدي	 
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ُيظهر )حممد بن الأحمر( حالة من عدم الر�صا، ويقول بعدها: 
ل غالب اإل اهلل ول حول ول قوة اإل باهلل.	 
ما الأمر يا �صيدي؟ لقد اأثرت اهتمامي وخويف!	 

يلوي  ل   �صاهد، وخرج من خمازن احلبوب  ملا  ال�صجر  الأحمر(  )ابن  اأظهر 
على اأحد، وتبعه �صاحب القلعة وهو يف حرية �صديدة من اأمره، ل يعلم ماذا اأ�صاب 
)ابن الأحمر(، حتى اإذا دخل الثنان ق�صر القلعة، قال )حممد بن الأحمر( يف 

اهتمام �صديد: 
اإّن هذه الأقوات لن تكفي اأهل احل�صن، اإل اأياًما معدودة فقط.	 

وجم �صاحب القلعة و�صمت قبل اأن يقول: 
فما العمل يا �صيدي؟	 

اأحد  ناحية  واجته  �صمت،  يف  حترك  ثم  لربهة،  الأحمر(  بن  )حممد  �صكت 
ال�صواري و�صربه بيده، ثم نظر خلفه وقال ل�صاحب القلعة: 

اتبعني! 	 
حتدث  وهناك  اأردونيو،  جي�س  على  املطلة  الأبراج  اأحد  اإىل  الثنان  و�صعد 

)حممد بن الأحمر( فقال: 
انظر اإليهم!!	 

واأ�صار بيده، ثم ا�صتطرد قائاًل:
اإّن اأعدادهم غفرية!	 

نظر �صاحب القلعة �صوب اجلي�س املرابط خارج الأ�صوار، وهو حائٌر ل يدرى 
ماذا يحدث. وتابع )ابن الأحمر( حديثه: 

اأكرث منا 	  اإليهم وقتالهم، ولكن لن ن�صتطيع هزميتهم فهم  ن�صتطيع اخلروج 
عدًدا  وُعدة. 
ثم تنهد قائاًل: 

اإنني ل اأهاب املوت، ولكن اإن نحن خرجنا لقتال هوؤلء ومل ننل منهم، ف�صوف 	 
ويقتلوننا  بنا  �صيمثلون  اأقواتها، وحينها  تنفد  اأن  بعد  القلعة  يقتحمون علينا 

�صّر قتلة.
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وجم �صاحب القلعة اأكرث من ذي قبل، واأظهر فرط حزنه، والتزم ال�صمت اإذ 
مل يجد ما يقوله، فاأكمل )ابن الأحمر( حديثه، وقال: 

حتى واإن اقتحموا القلعة فمرحًبا بال�صهادة، غري اأنهم �صيفتكون بالأطفال، 	 
وي�صبون الن�صاء وهذا ما يزعجني ويوؤرقني!!

بهت �صاحب القلعة وبداأ يفكر يف حل ملا يحدث وما يجري، وكاأّن الق�صتاليني 
بالفعل قد اقتحموا املدينة، وراح يقول يف اهتمام: 

فما احلّل يا �صيدي؟	 
هز )ابن الأحمر( راأ�صه مييًنا وي�صاًرا، قبل اأن يقول يف خبث ودهاء: 

اأخ�صى اأن ل حل �صوى الت�صليم حفًظا للن�صاء والأطفال، والأمر اإليكم فانظروا 	 
ماذا تريدون واأنا معكم، فاإن اأردمت القتال كنت معكم، اأدافع عنكم اأو اأموت 

دونكم، واإن اأردمت الت�صليم �صعيت لكم يف اأف�صل ال�صروط واأح�صنها. 
اأعلى الربج، ودخل �صاحب القلعة يف �صمت رهيب،  هبط )ابن الأحمر( من 
وراح ب�صره يرتدد بني جنبات القلعة وقلبه زائغ ونف�صه م�صطربة، حتى اإذا وقعت 
عيناه املمتلئتان بالدموع على اأطفال يلهون يف و�صط القلعة، ذرفت منه الدموع ثم 

قال: 
افعل ما تراه يا �صيدي فنحن لك تبع، وقد علمنا حر�صك علينا فلن نخرج 	 

عما اأردته لنا.
اأظهر )ابن الأحمر( احلزن يف وجهه، حتى كادت الدموع اأن تذرف من عينيه 

وقال: 
اأ�صلمها 	  اأن  على  اأ�صوارها  حتت  املوت  لف�صلت  واأطفالها،  القلعة  ن�صاء  لول 

هكذا، ولكن ل راّد لق�صاء اهلل!

r





الفصل السابع

اأر�ضلوا اإىل ملوك واأمراء اأوروبا، اأعلموهم باأمر حملتي 
فرناندو  يقودها  حملة  اأنها  اأخربوهم  اإ�ضبيلية،  على 
غري  العواقب،  ماأمونة  العوائد،  م�ضمونة  فهي  الثالث، 
اإل  تلك التي وجهوها اإىل امل�رسق والتي لن تعود عليهم 
حدثوهم  والأموال،  الرجال  وفقدان  واخل�رسان  باخليبة 
وجودة  ن�ضائها  وح�ضن  اإ�ضبيلية  اأموال  وفرة  عن 

حريرها وكرثة زيتونها. 
الثالث  فرناندو 
ملك ق�ضتالة وليون
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)1(

داخل )إشبيلية(

كانت �صحب ال�صماء تخفي وراءها �صم�ًصا مل تظهر منذ اأيام، ولوًنا اأ�صود ينبئ 
عن مطر �صديد قادم، يف ظل �صتاء منخف�س احلرارة، ما اأجرب الكثريين من اأهل 

)اإ�صبيلية( على ارتداء الثياب الثقيلة التي اأخفت معاملهم...  
فجاأة اأرعدت واأبرقت، وتبع ذلك هطول اأمطار غزيرة غري معهودة، لرتتطم 
قطرات املاء مع تراب )اإ�صبيلية( فت�صكنه، ومع مياه الوادي الكبري فيفي�س بها... 
اأهل  انف�س  الوقت  ومع  املطر،  قطرات  حتت  وتراق�صت  ال�صجر،  اأوراق  اهتزت 
وهناك،  هنا  يلعبون  ال�صبيان  بع�س  من  اإل  منهم،  ال�صوارع  وخلت  )اإ�صبيلية(، 

وي�صتمتعون بهذا امل�صهد اجلميل، ول يبالون بات�صاخ ثيابهم واأج�صادهم.
وفى هذا اجلو وقف )�صقاق( ل لي�صتمتع به، اأو يلهو كما كان يفعل عندما كان 
طفاًل  �صغرًيا، بل لرياقب الطريق الوا�صل بني قرمونة و)اإ�صبيلية(، وهو يدعو اهلل 
الذي ي�صرب  ال�صديد  الربد  اأو  ببلل مالب�صه،  يعباأ  ول  واأهلها،  للمدينة  بال�صالمة 
اأو�صاله، واإذا باأحد احلرا�س يقرتب منه، واملاء يقطر من وجهه وحليته، ويقول له: 

قد اأطلت الوقوف يا �صيدي، فهلم لت�صرتيح قلياًل و�صاأتوىل الوقوف مكانك.	 
نظر )�صقاق( اإىل احلار�س بوجه حزين، وقال: 

ليت الراحة يف اجللو�س هنا وهناك، اإمنا هي راحة النف�س والفوؤاد، فاذهب 	 
اأنت، واإن احتجتك اأر�صلت اإليك.

اأوماأ احلار�س منفًذا اأوامر )�صقاق(... ومع مرور الوقت ا�صتد املطر اأكرث من 
ذي قبل، وكلما مر الوقت زادت حرية )�صقاق( وراح يقول يف نف�صه: 

الذي 	  ما  وا�صت�صلمت؟  قرمونة  �صقطت  هل  الوقت؟  هذا  كل  اأخره  الذي  ما 
حدث لقلعة جابر؟ 

ثم �صرب بيده على ال�صور وقال: 
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تّبا لأخبار مل تاأِت بعد... 	 
بدا ال�صجر وا�صًحا على )�صقاق(، ومع مرور الوقت اأ�صابه الياأ�س، ونزل من 
الربج ليتابع اأخبار )اإ�صبيلية(، بعد اأن يئ�س من اأخبار ح�صونها الأمامية... ابتعد 

)�صقاق( عن ال�صور، وبينما هو كذلك اإذا ب�صوت مرتفع ينادي ويقول: 
�صيدي �صيدي...	 

التفت )�صقاق( خلفه، فوجد احلار�س يقول يف �صعادة كبرية: 
لقد و�صل يا �صيدي... لقد و�صل يا �صيدي.	 

ثم اأ�صار بيده وا�صتطرد قائاًل: 
ها هو يقرتب بفر�صه من اأ�صوار )اإ�صبيلية(.	 

تبدلت مالمح )�صقاق(، وت�صمرت قدماه، وقال يف نف�صه: 
اأخرًيا  يا عبدالرحمن!	 

حيث  اإىل  و�صل  �صريعة  وبخطوات  الأ�صوار،  جهة  اأخرى  مرة  متجًها  ارتد  ثم 
احلار�س وهو يقول: 

اأمتاأكد اأنت يا رجل؟	 
اأجل يا �صيدي.	 

نظر )�صقاق( وتيقن من الأمر، فربقت عيناه وابتهج، وانفرجت �صفتاه اأخرًيا 
عن ابت�صامة كانت قد فارقته منذ اأيام، و نادى ب�صوت مرتفع وهو يتجه بب�صره 

ناحية باب املدينة: 
افتحوا الباب...  افتحوا الباب. 	 

الذي  الباب  ليفتحوا  اأقفاله،  بالغة رفعوا  الباب، وب�صعوبة  هّب احلر�س جتاه 
اأحدث فتحه �صوًتا عالًيا.

باب  من  وجلت  حتى  وتقرتب،  تقرتب  القادم  الفر�س  حوافر  ب�صوت  واإذا 
�صوب  واجته  ح�صانه،  منت  عن  ونزل  الفار�س  توقف  دخوله  وفور  )اإ�صبيلية(، 
)عبدالرحمن(  كتف  على  يديه  )�صقاق(  و�صع  بعدها  بقوه،  ليحت�صنه  )�صقاق( 

وهو يقول: 
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لقد خ�صيت اأن ل تعود يا )عبدالرحمن(!	 
ابت�صم )عبدالرحمن( وقال: 

مل يكن ليمنعني من العودة �صوى املوت يا �صيدي.	 
ب�صوت متلهف قال )�صقاق(: 

احلمد هلل على �صالمتك يا رجل....	 
ثم ربت على كتف �صاحبه، وميم الثنان �صطر ق�صر �صقاق القريب من امل�صجد 
للعائد،  الطعام  اأعدوا  اأن  �صقاق  البيت حتى �صاح  الرجالن  ولج  اإن  وما  اجلامع. 
اأطراف  كان يف  عما  يتحدثان  وهما  يتناولن طعامهما،  وجل�صا  املائدة،  فُو�صَعت 

اإ�صبيلية من حوادث، و�صاأل �صقاق يف تلهف:
اأخربين يا )عبدالرحمن( ما الأخبار هل �صقطت قرمونة؟ 	 

قالها وهو يتمنى يف قرارة نف�صه اأن ينفي )عبدالرحمن( اخلرب ل اأن يثبته. 
تناول )عبدالرحمن( كوًبا من املاء، و�صربه قبل اأن يحمد اهلل وينه�س، ليقول: 

اطمئن يا �صيدي، فقد رفع اللعني ح�صاره، وارتّد من حيث اأتى.	 
اأحدهم  تقدم  بينما  ال�صحائف،  لرفع  اخلدم  وحترك  ا  اأي�صً )�صقاق(  نه�س 

بدورق مياه،  ليغ�صل )عبدالرحمن( و)�صقاق( اأيديهما، واإذا )ب�صقاق( يقول: 
ا يا عبدالرحمن؟!	  اأحقًّ
اأجل يا �صيدي.	 

عاد )�صقاق( اإىل خمدعه وبجواره )عبدالرحمن(، فقال )�صقاق( منده�ًصا: 
رفع احل�صار...! ما الذي حمله على ذلك؟	 

رنا )عبدالرحمن( بب�صره وكانه يتذكر الأحداث ثم قال: 
لتخريب 	  يتاأهب  وبينما  جابر  قلعة  ح�صن  احتالل  يف  قواته  جنحت  بعدما 

مري�صة  تركها  قد  وكان  اأمه،  بهالك  الأخبار  وافته  اإذ  )اإ�صبيلية(،  ب�صائط 
طريحة الفرا�س، فاأمر باختتام الغزو من فوره، وقفل عائًدا  اإىل )طليطلة(.

اأخذ )�صقاق( نف�ًصا عميًقا حمد اهلل بعده، ثم قال: 
وماذا فعل اخلائن �صاحب )غرناطة(؟	 
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بعد جناحه يف خداع �صاحب ح�صن قلعة جابر، عاد مزّهوا  اإىل )فرناندو(، 	 
لكن واكبت عودته خرب هالك اأم )فرناندو(، فلم يحظ مبا اأراده من التكرمي 
ملك  ف�صرف  �صيء،  كل  اأمه  على  حزنه  اأن�صاه  الذي  )ق�صتالة(،  ملك  من 

)غرناطة( يف قواته وقفل عائًدا  اإىل )طليطلة(.
نه�س )�صقاق( من مكانه، و�صّب قلياًل من ع�صري التوت، واأعطى )عبدالرحمن( 

كوًبا منه واأخذ كوًبا لنف�صه، ثم قال: 
اإن كان قد جنح يف خداع �صاحب ح�صن قلعة جابر، فاأين �صيذهب من اهلل؟	 

ارت�صف )عبدالرحمن( قلياًل من ع�صري التوت، قبل اأن يقول : 
اأن يفعل 	  اأحدهم على  هوؤلء ل يفكرون بهذه الطريقة �صيدي، واإل ما جتراأ 

ما فعل.
�صدقت واهلل يا )عبدالرحمن(	 

r
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)2(

دفن برنغيال

اأما  وراح،  اخلطر  زال  فقد  ال�صعداء،  وتنف�صت  كلها،  )اإ�صبيلية(  ابتهجت 
)فرناندو( فقد �صيطر احلزن على قلبه، فالتزم ال�صمت واجًما طوال عودته قافاًل  
جتاه )طليطلة(، تلك املدينة التي خلت من اأمه امللكة برنغيال، التي كانت له �صنًدا  
ا  ل يهاب املوت، وهي  يف هذه الدنيا، فهي من علمته كيف يكون ملًكا حازًما  قويًّ

من زرعت يف قلبه كراهية العرب وامل�صلمني يف تلك اجلزيرة.
�صار )فرناندو( بح�صانه، وخلفه جي�صه العائد من )اإ�صبيلية(، وهو ي�صطرب 
اأمر  فيها  اأمه  تولت  التي  الأيام  تلك  تذكر  امللكة،  اأمه  عن  وذكرياته  باأفكاره 
)ق�صتالة(، قبل اأن تتنازل له عن العر�س، وي�صري ملًكا حتت و�صايتها، بينما حاول 
والده )األفون�صو التا�صع( ملك ليون وقتها اأن ينتزع اأمر )ق�صتالة( منه، فوقفت له 
برنغيال باملر�صاد، تذكر كيف كانت اأمه تبث فيه روح الكراهية للم�صلمني، وهي ل 
تفتاأ تذكره بجده العظيم )األفون�صو الثامن(، �صاحب )ل�س نافا�س دي تولو�صا( 
التي ي�صميها العرب العقاب، وكيف انتقم لهزمية )الأرك( بذبح امل�صلمني يف تلك 

املعركة الرهيبة.
اأغم�س )فرناندو( عينيه للحظات قبل اأن يتاأوه، ويقول: 

اآٍه يا اأماه...!!	 
 ثم انثالت دموعه رغًما عنه، وتقاطرت حزًنا على فقدان اأمه.

حّث )فرناندو( خطاه متجًها �صوب )طليطلة(، فو�صلها قبل اأن ُي�صّجى ج�صد 
اأمه ويوارى يف الرثى، ومبجرد و�صوله ذهب اإىل الكني�صة لينخرط يف بكاء �صديد، 

بينما ال�صموع ت�صئ املكان من حوله.
مر بع�س الوقت قبل اأن يقرتب الأب ماغنو�س منه، وي�صع يده على كتفه ويقول 

له ب�صوت حزين، ووجه عبو�س: 
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اإن الأبرار �صينعمون باحلياة الأبدية، حيث ينعمون مبا مل تَر عني، ومل ت�صمع 	 
اأذن، ومل يخطر على بال اإن�صان. هذا ما اأعده الرب للذين يحبونه فال حتزن 

يا بني.
بعيون دامعة نظر )فرناندو( اإىل الأب ماغنو�س، فربت الثاين على كتفه واأوماأ 

بعينه، ثم قال له: 
والآن يجب اأن ندفن امللكة.	 

م�صح )فرناندو( دموعه وقال: 
لن تدفن اأمي هنا اأيها الأب!	 
فاأين اإذن؟	 
�صتدفن يف دير )�صانتا ماريا ل ريال دي ل�س هولغا�س( ح�صب و�صيتها.	 

متتم ماغنو�س قائاًل: 
اإذن  يجب تنفيذ الو�صية وب�صرعة.	 

وهناك مت حفر  الدير،  اإىل حيث  امللكة  نقل جثمان  وباأمر من )فرناندو( مت 
القرب، وغ�صل ج�صد امللكة كاماًل، ومت اإلبا�صها َقبل الدفن اأف�صل املالب�س، وعطر 
جثمانها بالروائح الطيّبة، ثم متت ال�صالة عليها وطلب الغفران لروحها، ثم قام 
الكاهن بعد ذلك  بر�سِّ املاء املقد�س على التابوت، ودفنت امللكة الأم حيث اأرادت 

واأو�صت.

r
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)3(

أحزان )مريم(

قواها،  ووهنت  ج�صدها  وذبل  وجهها  �صحب  اأن  بعد  الفرا�س  )مرمي(  لزمت 
اأو  اأي علة طالتها  اأمها  اأنهكها املر�س، ومل تدر  فلم تعد تقوى على النهو�س وقد 
اأ�صابها، ومل  نزلت بها، فطلبت لها الدواء والأطّباء فلم يجدوا لها عالًجا  مما 
ال�صمت يف ح�صرة كل من زارها، فما  التزمت  بل  بها،  اأمٍل  ُتف�صح )مرمي( عن 
لذة  وما  القلب،  ميلك  من  مع  بالكلية  القلب  غاب  وقد  بالل�صان،  احلديث  فائدة 
�صماع احلديث وقد ُفقد من يقول اأجمله! ومل تعد تنطق ولو بكلمة، بل امتنعت حتى 
عن الطعام وال�صراب، بعد اأن فقدت لذته. فلم تعد تاأكل اإل بقدر حمدود، وكاأنها 

ت�صتعجل نهايتها ووفاتها.
ال�صاغل،  �صغلها  واأ�صبحت  �صيدتها،  )قمر(  لزمت  البيت  �صيدة  من  وباأمر 
فلم تعد )قمر( ت�صارك يف عمل البيت كباقي اجلواري، اأو تفعل �صيًئا اإل مالزمة 
�صيدتها. انق�صى اليوم كغريه من الأيام واأغلقت )قمر( الباب وانفردت )مبرمي(، 
�صعيف  ب�صوت  تقول  و)مرمي(  عنها،  والت�صرية  فيه  هي  مما  اإخراجها  حتاول 

م�صموع: 
)مرمي( 	  عليك  هانت  كيف  وحيدة؟  ترتكني  )زيد(  يا  احلب  هذا  كل  اأبعد 

فرتكتها هكذا طريحة الفرا�س؟ ل فرق عندها بني املوت واحلياة وبني الليل 
والنهار؟

قاطعت )قمر( �صيدتها وقالت: 
لي�س )زيد( بالذي يفعل يا )مرمي(، لي�س من كاد ميوت من اأجلك اأن ي�صلوك.	 

رفعت )مرمي( وجهها ودموعها متالأ عينيها، وقالت: 
فلماذا فعل؟ واأين هو مني وقد اأ�صبحت حرة؟ 	 
اأكاد اأجزم يا �صيدتي اأنه ل يعرف، واإل لتقدم فوًرا  خلطبتك.	 
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اإىل  ونظرت  عيناها  وبرقت  الكلمة،  بتلك  )مرمي(  وجه  على  الب�صر  ارت�صم 
)قمر( وكاأّن �صيًئا من احلياة لم�س حمياها، وقالت: 

ا يا )مرمي( لن ي�صلوين اأو ين�صاين؟	  ا..؟ اأحقًّ اأحقًّ
َمن اأحب حّبا كهذا ل ين�صاه ول ي�صلوه اأبًدا.	 

عاد احلزن اإىل وجه )مرمي(، وقالت: 
مني؟ 	  �صلبه  الذي  قلبي  اإيّل  ويرد  ياأتي  ل  ملاذا  )قمر(؟  يا  ياأِت  مل  فلماذا 

وروحي التائهة التي تبحث عنه؟
 ثم بكت مرة اأخرى.

يا حبيبتي! غًدا  �صاأحاول مرة اأخرى فلعلي اأ�صل اإىل خربه. 	 
م�صحت )مرمي( دموعها وقالت: 

هل �صتذهبني اإىل دكانه مرة اأخرى؟	 
ل يا حبيبتي فالدكان مغلق منذ وقت لي�س بق�صري، وما اأظّن )زيًدا( �صيعيد 	 

فتحه مرة اأخرى، واإل لو�صل خرب ذلك اإىل جريانه يف ال�صوق، ولعلمت وقتها 
اأين هو. 

يا 	  اأرجوِك  اإليه...؟   وتذهبني  بيته  مكان  عن  جريانه  ت�صاألني  ل  ملاذا  اإذن  
)قمر( افعلي ذلك من اأجلي!! 

ثم غرقت مرمي يف البكاء، فاحت�صنتها قمر وقبلت راأ�صها وهي تقول: 
لقد فعلت يا حبيبتي وذهبت فعاًل اإىل داره فوجدته قد باعها، وانتقل واأمه 	 

اإىل مكان ل اأحد من جريانه يعلمه.
يا ح�صرة قلبي، ليتني مت قبل هذا.. فكيف �صت�صلني اإليه وكيف يعلم بخربي؟	 
ل تبكي اأرجوِك... 	 
لقد ذهب )زيد( بال رجعة يا )قمر(!! 	 

ثم عادت تبكي 
مل يفعل، مل يفعل فاطمئني، وغًدا  �صاألتقي اأحد اأ�صحابه ليدلني عليه، فقد 	 

وما  معه،  �صحبة  على  )�صقاق(  الأمري  م�صت�صار  )عبدالرحمن(  اأّن  علمت 
اأظّن اأّن رجاًل  )كعبدالرحمن( �صيخفي عليه اأمر �صديقه.
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اأمتنى اأن تفعلي، بل واأرجوك!	 
 ثم قعدت وبنظرات عني تائهة، تردد وكاأنها تخاطب اأحًدا غري موجود، وتقول:

يق���ول يل الطبي���ب بغ���ري عل���م
علي���ل ه���ذا  ي���ا  فاأن���ت  ت���داو 

�ش���وائي يدري���ه  لي����ش  ودائ���ي 
جلي���ل  مل���ك  ق���ادر  ورب 

�شه�ي����ق ويك�شف����ه  اأاأكتم����ه 
طوي���ل  واإط���راق  يازمن���ي 

في���ه احل���زن  �ش���اهدات  ووج���ه 
نحي���ل �ش���ن  كاخلي���ال  وج�ش���م 

 واأثب���ت م���ا يك���ون الأم���ر يوًم���ا
الدلي���ل �ش���ح  اإذا  �ش���ك  ب���ا 

قلي���ا عن���ي  اأب���ْن  ل���ه:  فقل���ت   
تق���ول  م���ا  تع���رف  واهلل  ف���ا 

ج���ّدا زاد  نح���ول   اأرى  فق���ال: 
ذب���ول ت�ش���كو  الت���ي  وعلت���ك 

 فقل���ت ل���ه: الذب���ول تع���ل من���ه ال����
ت�ش���تحيل حم���ى  وه���ي  ج���وارح 

حم���ى اهلل  لعم���ر  اأ�ش���كو  وم���ا   
قلي���ل ج�ش���مي  يف  احل���ر  واإن 

r
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عزلة العقرب

مر �صهر دي�صمرب من �صنة 1246 ودخل العام اجلديد، و)فرناندو( غارق يف 
اأحزانه على وفاة اأمه، مل يغادر غرفتها لأكرث من �صهر ون�صف من الزمان، عا�صها 
يف حداد دائم، تارًكا اأمور الدولة لوىل عهده، وقد بدا ال�صحوب وال�صعف ي�صرى يف 
اأو�صاله، وزوجته امللكة )خوانا( ل تنفك توا�صيه، راجية اأن تزيح اأحزانه وهمومه، 
اإذ دخلت عليه هذه املرة، وجل�صت بني يديه، وقد قررت اأن تبذل ما يف و�صعها، ول 
ترتك امللك حلزنه كما حدث من قبل، فاإما اأن يخرج ويعود حلياته، اأو تدخل هي 

معه يف عزلته!
مل يلتفت )فرناندو( اإىل زوجته، وهي تقول: 

�صيدي امللك، لقد مر �صهر ون�صف ومل تغادر هذا املكان ومل تلتِق اأحًدا، فاإىل 	 
واأنت  امللكة )برنغيال( لن ت�صعد  واأملك، بينما روح  متى تظل �صجني حزنك 

بهذه الكيفية وهذا احلزن. 
�صمع )فرناندو( كالم زوجته ومل يهتم له، فعاودت احلديث مرة اأخرى، وقالت: 

ينعمون 	  امل�صلمون  بينما  هكذا،  بقاوؤك  ير�صيها  لن  حبيبي  يا  الأم  امللكة  اإّن 
باحلياة يف هذه اجلزيرة، وهي من اأو�صتك باأن تخرجهم منها...  هل ن�صيت 
ي�صغلنك  )ل  لك:  قالت  عندما  الأيام  تلك  حبيبي  يا  تتذكر  األ  و�صيتها؟!! 
يا  تراها  وقتلهم...(  امل�صلمني  املا�صي عن احلا�صر، ول �صيء عن مطاردة 
حبيبي كانت تق�صد ذلك اليوم، يوم وفاتها، لتعلم اإذن اأن ِمن برك بها اأن 

تنفذ و�صيتها، وها اأنا هنا لأذكرك بها.  
ا�صتمر )فرناندو( يف جتاهله كالم زوجته، بينما اقرتبت هي منه اأكرث واأكرث، 

وجل�صت اأ�صفل قدميه، وو�صعت يديها على فخذيه، وقالت وهي تنظر اإىل عينيه: 
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اأن 	  ا فعليك  امللكة الأم حقًّ اإن كنت حتب  �صيدي ومولي وزوجي وحبيبي...  
تنفذ و�صيتها، واأن تتابع حربك التي بداأتها، واأن ل ت�صت�صلم للحزن... �صيدي 
لقد كانت امللكة الأم مري�صة وقت خروجك لغزو )اإ�صبيلية(...  هل تتذكر 
املر�س  ت�صارع  ترتكها  ول  معها،  اأن جتل�س  اأردت  اأن  يوم  تتذكر  ذلك؟ هل 
وحدها، فرف�صت ذلك وقالت: )اإن �صفاءها يف قتل امل�صلمني وطردهم؟( األ 

تتذكر ذلك يا حبيبي؟..
ب�صوت خافت رد )فرناندو(: 

نعم يا )خوانا(، اأتذكر ذلك جيًدا.	 
ابت�صمت )خوانا( فها هو زوجها قد حتدث اإليها اأخرًيا، فا�صتطردت وقالت: 

اإذن يا حبيبي اأنت تعلم اأن حروبك قد اأ�صعدت مولتي يف حياتها، فعليك اأن 	 
ا بعد مماتها. تعلم اأّن حروبك �صوف ت�صعدها اأي�صً

هّز )فرناندو( راأ�صه، بينما تتابع )خوانا( قائلة: 
اإذن �صتعاود حروبك من اأجل امللكة واململكة!	 

لتجل�س بجواره، ثم نظر  يديها ورفعها  واأم�صك  يديه لزوجته،  مّد )فرناندو( 
اإليها  وهز راأ�صه، وكاأنه يعدها باأن يفعل هذه املرة. 

r
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مسبة الدهر

عاد )ابن الأحمر( اإىل )غرناطة(، وخلفه خم�صمائة فار�س، هم قوات جي�صه 
قد  ولأنه  امل�صلمني،  اإخوانه  �صد  )ق�صتالة( يف حروبها  مل�صاعدة  بهم  الذين خرج 
اأخفى وجهته عن �صعبه حني خروجه فقد اأخفى عودته للمدينة، فقد كان الرجل 
بفعلته  علموا  هم  اإن  الثورة  تعمهم  اأن  خ�صية  )غرناطة(،  اأهل  غ�صب  يخ�صى 

ال�صنيعة.
ال�صتاء )عام 1247(،  انتهى ف�صل  الأحمر( يف )غرناطة( حتى  )ابن  مكث 
اإل يف قمم اجلبال  تبق  الثلوج، ومل  وثلوجه، وذابت  وق�صوته  باأمطاره  الذي غادر 
وامتالأ  مبياهه،  �صنيل  نهر  وفا�س  ال�صريانيفادا،  كجبل  )غرناطة(  من  القريبة 
حّل  فقد  الأزهار،  وتفتحت  الأ�صجار  واخ�صرت  جوانبه،  فا�صت  حتى  حدرة  نهر 
اأما �صوارع )غرناطة( فقد ازدحمت باملارة، والباعة املتجولني  ربيع )غرناطة(، 

املنت�صرين يف هذا الوقت يف كل �صواحي املدينة.
منذ عودته من قرمونة، مل ينفك )ابن الأحمر( يفكر يف قادم الأيام، و يتمنى 
لو اأّن )فرناندو( قد ن�صي اأمر )اإ�صبيلية( اأو تنا�صاها، وكان ل يفتاأ يذكر ذلك اأمام 
ا  وزيره )ابن عيا�س(، ففي اأحد الأيام وبينما )ابن الأحمر( ووزيره جال�صان �صويًّ
يتحدثان حول بع�س الأمور، و)ابن الأحمر( مم�صك بكوب مملوء بع�صري الرمان، 
رفع )ابن الأحمر( الكوب وارت�صف منه ر�صفه خفيفة، ثم مال بظهره م�صتنًدا على 

كر�صي عر�صه، ليقول واحلزن ميالأ حمياه: 
ليته ما فعل، اللعنة عليه! 	 

ارتاع )ابن عيا�س( و�صاأل: 
من هو يا �صيدي؟	 
اللعني )فرناندو(...  فقد اأجربين على اأن اأفعل م�صبة الدهر.	 
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اأتق�صد يا �صيدي ما حدث يف قرمونة؟	 
تنهد )ابن الأحمر( وقال بح�صرة كبرية: 

وهل بعد ذلك فاجعة يا )ابن عيا�س(؟	 
حاول )ابن عيا�س( التخفيف عن �صيده فقال: 

مل يكن من �صبيل حلفظ )غرناطة( غري ما فعلت يا �صيدي!	 
�صّب )ابن الأحمر( الع�صري يف كوبه مرة اأخرى، ورفعه بيده التي ي�صري بها اإىل 

)ابن عيا�س( وقال:
نعم نعم وهذا ما يجب اأن نوؤمن به... 	 

ثم جترع الع�صري واأكمل: 
وما توؤمن به )غرناطة( كلها، اإننا ل�صنا من القوة بحيث نتحدى )ق�صتالة( 	 

بقوتها الرهيبة اأو ننق�س عهدها وحتالفنا معها!
اأي  اأن �صمت حتالف... هه   قال ذلك ب�صوته بينما كان يقول يف نف�صه  بعد 
حتالف هذا؟ بل هو اخل�صوع واخلنوع والتبعية )لق�صتالة( با�صم التحالف، بل هو 

التبعية املطلقة با�صم يليق بنا!!
 وبعد �صكوته، وحديث نف�صه، نظر اإىل )ابن عيا�س( وقال له: 

األي�س كذلك يا )ابن عيا�س(؟ 	 
رد )ابن عيا�س(  ب�صرعة موؤيًدا:  

هو كذلك يا �صيدي.	 
اأتدرى يا )ابن عيا�س(؟  اأمتنى لو جتمدت اأطراف )فرناندو( اأو حلق باأمه 	 

فين�صى اأمر )اإ�صبيلية( ويرتكها تعي�س يف �صالم!
اأخ�صى انه لن يفعل يا �صيدي!!	 

برقت عينا )ابن الأحمر( وهو يقول: 
ملاذا؟	 
)فرناندو( 	  عزم  على  يدل  مما  كنتربية  يف  يدور  مبا  الأخبار  و�صلت  لقد 

وجتدد نيته جتاه )اإ�صبيلية(! 



336

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

كنتربية...) قالها يف لهجة ونربة حادة.( اإنها يف اأق�صى ال�صمال، فما الذي 	 
يدور فيها وينبئ عن جديد يف )اإ�صبيلية(؟ وكيف حتجب الأخبار عني؟ 

الأخبار 	  اأن  الأمر  بل كل ما يف  �صيًئا عنك،  اأحجب  فاأنا مل  �صيدي،  يا  العفو 
و�صلت للتو واللحظة، واإمنا اأنا هنا لأنقلها لك، غري اأنك �صيدي حال و�صويل 

مل تك يف حالة جتعلني اأبدل حديثك اأو اأغري م�صاره.
اأنفا�صه وعاد  وزيره على حق، فهداأت  الأمر فوجد  وتدبر  الأحمر(  هداأ )ابن 

يتحدث ب�صوت خفي�س كما كان، فقال:
هاِت ما عندك من اأخبار.	 
لقد ح�صد اأمري البحر رامون بونيفا�س اأ�صطوًل  قويًّا يف ثغور كنتربية، و�صحنه 	 

بالبحارة واجلند واملوؤن، ا�صتعداًدا  لفر�س احل�صار على )اإ�صبيلية(.
رفع )ابن الأحمر( حاجبيه وقال: 

كيف فعل ذلك بينما )فرناندو( يف عزلة عن اأمور دولته.	 
لقد خرج من عزلته يا �صيدي، وعاد ملبا�صرة حروبه �صدنا؟! بل اإنه قد ح�صل 	 

من البابا على قرار باأن تخ�ص�س كل من الكني�صة الق�صتالية والليونية ثلث 
مواردها للم�صاهمة يف نفقات احلرب.

هّز )ابن الأحمر( راأ�صه يف اأ�صى كبري، وتنهد دون اأن يتكلم، ثم و�صع كفيه على 
ا بهما عينيه من �صدة الكرب.  وجهه مغم�صً

r
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صيف 1247 م

بحما�صة �صديدة وافتخار كبري، وقف )فرناندو( و�صط ق�صره وهو يقول: 
اإ�صبيلية، 	  على  حملتي  باأمر  اأعلموهم  اأوروبا،  واأمراء  ملوك  اإىل  اأر�صلوا 

اأخربوهم اأنها حملة يقودها فرناندو الثالث، فهي م�صمونة العوائد، ماأمونة 
العواقب، غري تلك التي وجهوها اإىل امل�صرق والتي لن تعود عليهم اإل باخليبة 
اإ�صبيلية  اأموال  وفرة  عن  حدثوهم  والأموال،  الرجال  وفقدان  واخل�صران 

وح�صن ن�صائها وجودة حريرها وكرثة زيتونها. 
 رفع الكاتب قلمه وقال: 

هل من �صيء اآخر يا �صيدي؟	 
خلع )فرناندو( خامته وقال له: 

ل.	 
 ثم اأعطاه اخلامت ليختم به الر�صائل.

كل  من  املتطوعة  قوات  عليه  تدفقت  حتى  الر�صائل،  تلك  على  �صهر  مير  مل 
بل  اإجنلرتا  جرمانيا،  الغال،  بالد  املنخف�صة،  الأرا�صي  )من  و�صوب،  حدب 
و�صلته قوات متطوعة من النم�صا وبلغاريا، وت�صخمت ح�صوده و�صاقت )طليطلة( 
عن ا�صتيعابها(! وملا متت هذه الأهبة �صار )فرناندو( اإىل )قرطبة(، وهي التي 
اتخذها مركًزا  لتجهيز احلملة )�صيف �صنة 1247 م(، وهنالك احت�صدت قوات 
جماعات الفر�صان الدينية، وقوات ليون وبطليو�س وغريها، ومن )قرطبة( اأر�صل 

اإىل )ابن الأحمر( ي�صتدعيه للح�صور بقواته.
املدينة  اأحوال  اختلفت  فقد  �صاخًنا،  �صيًفا  كان  فقد  )اإ�صبيلية(  �صيف  اأما 
اأحد يعرف ماذا �صيحدث غًدا!  وذهبت بهجتها، فالكل يرتقب والكل يتوهم، ول 
وحتولت املدينة فجاأة اإىل خلية نحل كبرية، تعمل يف جد واجتهاد، وكاأن قيامتها 
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و)�صقاق(  )اإ�صبيلية(،  جلي�س  ثكنات  اإىل  واأزقتها  �صوارعها  وحتولت  قامت،  قد 
ورجاله يتابعون عملهم يف جد كبري، وقد توزعت بينهم املهام، فهذا ابن خلدون 
وهذا  ال�صوق.  ورقابة  فيها  الفا�صدين  عيث  ومنع  املدينة،  ل�صبط  ورجاله  ي�صهر 
عبدالرحمن قد بداأ يدرب املتطوعني حلمل ال�صالح، وفقهاء املدينة ل حديث لهم 

اإل عن اجلهاد. 
رفع )�صقاق( يده وو�صعها على جبهته حماوًل التخفيف عن نف�صه من حرارة 
ال�صم�س املتعامدة، وهو ينتقل من مكان لآخر، ملتابعة اأعمال البناء يف ال�صور ال�صرقي 
للمدينة، مرت حلظات و)�صقاق( مي�صح عرقه بيده، وملا اأعياه القيظ ا�صتظل بظل 
�صجرة وحوله ثلة من حر�صه، مر بع�س الوقت قبل اأن يلتفت لريى )عبدالرحمن( 
و)ابن خلدون( وهما يف طريقهما اإليه ممتطيان �صهوة جواديهما، حتى اإذا و�صال 
نظر  )�صقاق(،  بجوار  وجل�صا  ك�صاحبهما  التعب  عليهما  بدا  وقد  الثنان  نزل 

)عبدالرحمن( اإىل )�صقاق( فوجد اأن التعب قد بلغ منه مبلغه فقال له: 
األ تريح نف�صك قلياًل اأيها الأمري؟	 

نظر )�صقاق( اإىل )عبدالرحمن( وقال: 
ي�صرب 	  لن  و)فرناندو(  طويل  والعمل  ق�صري  فالوقت  اأ�صرتيح،  اأن  يل  اأّنى 

علينا، ولن يرتك لنا الوقت الكايف لال�صتعداد ملجابهته.
تنهد ابن خلدون وقال: 

�صدقت يا �صيدي، فقد وىل عهد النوم والراحة.	 
عاد )�صقاق( يقول: 

ها قد اقرتب العمال من جتديد الأ�صوار، وبقى اأن نح�صد الزروع والثمار يف 	 
اأقرب وقت قبل اأن يدهمنا العدو بقواته ويح�صرنا خلف تلك الأ�صوار، فتكون 

زروعنا عوًنا علينا.
�صاأل )عبدالرحمن( : 

هل تتوقع يا �صيدي اأن يعود )فرناندو( قريًبا، وملّا مير على ذهابه وقت طويل؟	 
اإمنا ذهب لدفن اأمه ول اأظنه اإل عائًدا عما قريب، لذا وجب علينا التعجيل 	 

يف كل �صيء، حتى اإذا جاء الوقت وحانت ال�صاعة، كانت )اإ�صبيلية( م�صتعدة 
برجالها واأقواتها ل�صد املهاجمني. 
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هز )عبدالرحمن( راأ�صه وقال موؤكًدا: 
ح�صًنا يا �صيدي، �صنبداأ يف ح�صدها فجر الغد اإن �صاء اهلل.	 
يف 	  هو  اإمنا  طعام،  من  غًدا  �صتجمعه  فما  حت�صد،  ما  على  وحافظ  افعل 

احلقيقة �صالحنا الذي �صنحاربهم به، فال ت�صرف واحر�س عليه.
طماأنه )عبدالرحمن( واعًدا: 

طب خاطًرا يا �صيدي، ف�صوف ترى ما ُيثلج �صدرك.	 
متتم )�صقاق( بدعاء غري م�صموع، ثم نه�س ليتابع تفقد الأ�صوار واإ�صالح ما 
خرب منها، فقد كان يعلم علم اليقني �صعوبة املهمة التي كلف بها، بينما ان�صرف 
�صهوة  )�صقاق(  امتطى  بعدها  عمله...   ليتابع  كل  خلدون  وابن  )عبدالرحمن( 
جواده، واأطلق له العنان، ليثري ب�صرعته الأتربة وبحوافره الأ�صوات املرتفعة، وكاأنه 

اأراد اأن يتخل�س من همومه بهذه النطالقة املباغتة واجلريئة.
 وهناك بعيًدا عن )اإ�صبيلية(، نزل )�صقاق( من فوق ح�صانه الذي ظل يحمحم 
وي�صهل، ويدور حول �صاحبه...  ثم راح مي�صح بيده على راأ�س احل�صان وعنقه، 
حدث  فيما  يفكر  وهو  الف�صاء  يف  يحّوم  وب�صره  رقبته،  �صعر  بني  اأ�صابعه  وميرر 

ويحدث و�صيحدث، ثم �صاأل احل�صان قائاًل: 
هل اأخطاأت وخانني ح�صن التدبري يوم قتلت )ابن اجلد(...؟! لقد كان الرجل 	 

)اإ�صبيلية(  قد منعهم من دخول  الق�صتاليني ومبعاهدته معهم  مع  يف حلف 
واحلرب عليها!...  

�صمت )�صقاق( بعد اأن �صقط يف بئر من احلرية قال بعدها: 
نعم اأخطاأت يا )�صقاق(، لو مل تقتله لكانت )اإ�صبيلية( اليوم يف اأمن واأمان... 	 

ثم �صحب ر�صن ح�صانه، و�صار به وهو ينظر هنا وهناك، ثم و�صع يده وفرك 
رقبة ح�صانه، وراح ي�صاأله وكاأنه اإن�صان: 

ترى يا �صديقي هل اأخطاأ �صاحبك؟	 
نفر احل�صان باأنفه وحترك براأ�صه، فربت عليه )�صقاق( ثم قال: 

اأتعرف لو مل اأقتل )ابن اجلد( لبحث )فرناندو( عن �صبب اآخر ليغزو بلدنا!! 	 
نعم قالها يف حما�صة ثم ا�صتطرد: 
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اإن قتل )ابن اجلد( لي�س ال�صبب يف تلك احلرب التي ي�صنها )فرناندو(، ومل 	 
تكن �صبًبا، ولن تكون اإل يف عقول البلهاء...! )ففرناندو( احتل )قرطبة( ومل 
يكن )ابن اجلد( قتيلها و)خاميي( احتل )بلن�صية( ومل يكن )ابن اجلد( اأو 
)بابن  �صواء  )اإ�صبيلية(  يريد  )فرناندو(  اإّن  �صديقي  يا  ل  قتيلها...   مثله 
اجلد( اأو من دونه، لهذا يجب علينا اأن جناهد ونحارب، ونرفع عن اأنف�صنا 
اأن ن�صمت وي�صمت كل �صوت يبحث عن ال�صبب...   احلرج يف قتاله، يجب 
ليكون  )فرناندو(،  جهاد  يرتك  بينما  علينا،  )فرناندو(  هجوم  �صبب  عن 
�صنعمل  الغد  ومنذ  لوقتها...   وت�صييًعا  )اإ�صبيلية(  لقوة  تفتيًتا  هذا  حديثه 
ونبني  اجلنود  �صنجند  )لفرناندو(،  جيًدا  �صن�صتعد  خمتلف..  ب�صكل  ولكن 
على  �صم�س خمتلفة  �صت�صرق  الغد  من  وال�صهام،،،  الزرود  ون�صنع  الأ�صوار، 

)اإ�صبيلية(.

r
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الباحث عن النجاة

ا�صتوىل التعب والإرهاق على وجه )عبدالرحمن(، عندما دخل على )�صقاق(، 
يخربه بانتهاء مو�صم ح�صد الزروع والثمار، فقال له )�صقاق( بجدية: 

�صتكون اأنت امل�صئول اأمامي، عن حفظ تلك الأقوات يا )عبدالرحمن(.	 
�صعر )عبدالرحمن( بعدم الرتياح وقال: 

لكني يا �صيدي ل اأح�صن عماًل كهذا، ول اأريد  عماًل مينعني من قتال الأعداء 	 
واجلهاد يف �صبيل اهلل.

رد )�صقاق( بحزم: 
�صنتدبر هذا الأمر لحًقا.  	 

وفجاأة دخل اأحد احلرا�س وقال:
حاولنا 	  وقد  ذلك،  على  ويلح  يلتقيك،  اأن  يريد  فقيه  بالباب  الأمري،  �صيدي 

منعه فلم يرجع!
نظر )�صقاق( اإىل احلار�س، وقال له بلهجة حازمة: 

ا عني اأو عاملًا اأو فقيًها، فاأنا بحاجة اإليهم اأكرث من 	  اأدخله فوًرا، ول متنع م�صنًّ
حاجتهم اإيّل. 

خرج احلار�س، وبعد حلظات عاد وبجواره رجل طاعن يف ال�صن، مم�صك بع�صا 
غليظة، تظهر عليه عالمات الوقار وقد ابي�ّس �صعر حليته وقال: 

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل.	 
حّدق )�صقاق( النظر يف ال�صيخ ثم قال: 
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من 	  اأنت  فهل  ال�صيخ،  اأيها  اأعرفك  مل  كاأين  اهلل،  ورحمة  ال�صالم  وعليكم 
)اإ�صبيلية(؟

نظر ال�صيخ اإىل )�صقاق( ثم قال: 
ا�صمح يل يا ولدي باجللو�س، فقد اأتيتك من م�صافة طويلة، فاأنا من مدينة  	 

)جيان(.
�صارع )�صقاق( وقال:

اجل�س اأيها ال�صيخ.	 
 فيما ردد )عبدالرحمن( متعجًبا وقال: 

)جيان(؟!	 
جل�س ال�صيخ وهو ي�صعل ويقول: 

اأجل يا بني.	 
بنظرة تعجب قال )�صقاق(: 

لكن )جيان( احتلت منذ عام اأو يزيد اأيها ال�صيخ!!	 
اأطق 	  مل  اإذ  )فرناندو(،  اللعني  دخلها  يوم  تركتها  كنت  وقد  ولدي،  يا  اأجل 

الأذان،  فيها اجلر�س مكان  ودق  كنائ�س  اإىل  م�صاجدها قد حتولت  اأرى  اأن 
وال�صالة  الأذان  من  يُحرم  الذي  املكان  ذاك  هو  ولدي  يا  احلزين  فاملكان 

والنداء... تركتها وذهبت اإىل )غرناطة( اأعي�س فيها...
متتم )�صقاق( وقد تبدلت مالحمه:  

)غرناطة(؟ 	 
رد ال�صيخ بقوة وقال:  

اأجل )غرناطة(.	 
عاد )�صقاق( يقول: 

مل نر منها اأّي خري.	 
ولهذا فقد خرجت منها يا ولدي واأتيت اإليكم!	 

بلهجة حتمل اللوم، قال )عبدالرحمن(: 
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اأما كان اأحرى بك اأيها ال�صيخ اأن تقف يف وجه اخلائن؟	 
ب�صوت هادئ قال ال�صيخ: 

ومن قال لك اأين مل اأفعل يا بني؟ لقد فعلت وجهرت برف�صي ملا كان من )ابن 	 
الأحمر(، فكان م�صريي التهديد والوعيد ال�صديد، وال�صجن نهاية املطاف.

�صاأل )عبدالرحمن( يف قلق: 
وماذا عن اأهل )غرناطة(؟ اأمل ياأتهم نباأ ما قام به )ابن الأحمر(؟ 	 
اأهل )غرناطة( يا ولدي ل ت�صغلهم اأمور احلرب وال�صيا�صة... يظنون اأنهم 	 

يحيون وحدهم يف هذه الدنيا، ل يرون منها اإل ما يرى )ابن الأحمر(، ول 
ي�صمعون لغريه، ل يهتمون بغريهم ما داموا يف اأمان...  

اأخذت ال�صيخ �صعلة �صديدة مفاجئة، ثم ا�صتطرد:  
بعهودهم 	  لهم  بعيدة عنهم، �صديقة  الق�صتاليني  �صيوف  اأّن  ولدي  يا  يظنون 

معهم، بل و�صل اجلهل بهم اإىل اأنهم يحّملون غريهم نتيجة اأفعالهم، فلما 
بالعمالة  اتهموين  الأحمر(،  )ابن  كان من  وما  حتدثت معهم حول قرمونة 
اأن  اإن نق�س العهود لي�س من الإ�صالم، فكيف تريد مبلكينا  واخليانة وقالوا 

يفعل؟!! 
اأبدى )عبدالرحمن( ح�صرته مت�صائاًل يف ا�صتنكار: 

اأو قد و�صل بهم اجلهل اإىل هذه الدرجة؟	 
لو مل ي�صل بهم ما خرجوا مع )ابن الأحمر(، موؤيدين له يف حروبه وحتالفه!! 	 

ا�صتف�صر )�صقاق( يف دهاء: 
وملاذا اخرتت )اإ�صبيلية( حتديًدا  للخروج اإليها؟	 
لأجنو بنف�صي يا ولدي!	 

ت�صاءل )�صقاق( متعجًبا: 
تعي�س 	  بينما  الأخطار،  تهددها  التي  )اإ�صبيلية(  يف  هنا!؟  بنف�صك  تنجو 

)غرناطة( يف اأمن واأمان؟
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النجاة يا ولدي ل تكون يف ظل عر�س خائن، بل تكون حتت ظالل ال�صيوف، 	 
وقد تركت )غرناطة( مهاجًرا اإليكم، بعد اأن اأعيتني احليل يف اإ�صالح اأمر 
يتحرك  مل  بينما  �صده،  �صوتي  رفعت  عندما  �صجنني  الذي  الأحمر(  )ابن 

اأحد من الغرناطيني من اأجلي... 
زفر )�صقاق( وقال: 

على الرحب وال�صعة يا �صيخنا اجلليل.	 

r



345

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)8(

الحبيب الغائب

بداأت ال�صم�س رحلتها اليومية نحو املجهول، عندما خرج )عبدالرحمن( من 
لقاء )�صقاق(، واأم�صك بر�صن ح�صانه الراب�س خارج الق�صر، و�صحبه خلفه ومل 

ميتِطه وهو يفكر يف اأمر هذا ال�صيخ واأمر )غرناطة(، ويقول يف نف�صه: 
ماذا لو اأّن كل اأهل )غرناطة( مثل هذا الرجل؟ ل بل لو ن�صفهم فقط لأعدنا 	 

جيو�س الإ�صالم اإىل جبال الربتات، فما اأ�صدقه من �صيخ جاوز ال�صتني من 
عمره...  كان اجلواد ي�صهل وكاأنه ي�صّدق على كالم )عبدالرحمن( الذي 
ظل يتحرك وبخطوات غري حم�صوبة وجد نف�صه بجوار منارة امل�صجد الكبري 

)باإ�صبيلية(، فاإذا به يطالعها كمن يراها لأول مرة، وهو يقول: 
ما اأروعها!...	 

ثم ربت على عنق الفر�س، وقال: 
مل اأفكر يف �صعود تلك املنارة يوًما، فلماذا ل اأفعل اليوم، فنف�صي تتوق لروؤية 	 

جارة الوادي )اإ�صبيلية( من اأعلى!
ثم �صمت ليقول حمدًثا احل�صان: 

ولكن بعد هذا اليوم ال�صاق والعمل املتوا�صل، لن ت�صتطيع قدما �صاحبك اأن 	 
ت�صعدا به اإىل اأعلى املنارة البالغ ارتفاعها �صت وت�صعني ومائة ذراع... رمبا 

يجدر بي اأن اأحاول يف قادم الأيام.
رفع احل�صان راأ�صه وخف�صه وحتمحم، فتابع )عبدالرحمن( خماطًبا اإياه: 

اأتعلم يا غارب! رغم تعبي اإل اأّن �صغًفا كبرًيا يدفعني اإىل اإعادة التفكري يف 	 
�صعود املنارة العظيمة...

ثم ابت�صم وا�صتاأنف: 
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رمبا عليك اأن حتملني لأعلى... اأنت لها يا رفيقي!	 
ثم بوثبة واحدة ركب ظهر اجلواد، وب�صربة على بطنه انطلق الفر�س لي�صعد 

الدرج، وي�صل اإىل قمة املنارة.
اأعلى،  من  )اإ�صبيلية(  يطالع  املنارة  �صرفة  على  ووقف  )عبدالرحمن(  ترجل 
فبدت كجارية جميلة ح�صناء، فهذا نهر الوادي الكبري يجاورها ويحيط بها وكاأنه 
يحر�صها وميدها باحلياة، كما يحمل النهر يف ذاكرته الكثري والكثري من التاريخ 
املجيد، فهنا على �صفتيه وقعت ق�صة حب املعتمد واعتماد، وعلى ُبعد عدة فرا�صخ 

وقعت موقعة امل�صارة بني الداخل والقي�صيني، ثم ا�صتطرد قائاًل: 
اأتذكر 	  ول  بع�صها  اأتذكر  وروايات،  وق�ص�س  وحكايات  ن�صجت حكايات  هنا 

الأ�صواق  حيث  وهنا  املوحدون،  بناه  الذي  الذهب  برج  حيث  هنا  جميعها، 
والأرزاق... 

جالت عينا )عبدالرحمن( يف كل اأماكن )اإ�صبيلية( وكاأنه يعاينها للمرة الأويل، 
ومن ثم ترقب الغروب و�صاهد ال�صم�س وهي تختفي خلف اجلبال، حتى اإذا غط�صت 
اأذن لل�صالة، وهبط بعد ذلك بفر�صه ليكون اإمام النا�س يف ال�صالة، ثم امتطى 
�صهوة جواده واجته اإىل املنزل، وما اإن و�صله حتى وجد فتاة تنتظره، فما اإن ترك 

اجلواد حتى قدمت م�صرعة اإليه، وهي تقول يف ا�صطراب وقلق: 
�صيدي )عبدالرحمن( اأنا اأترقبك منذ �صهور، فاحلمد هلل اأن لقيتك اأخرًيا.	 

لها  فقال  جدوى  دون  ولكن  يعرفها،  لعله  الفتاة  اإىل  )عبدالرحمن(  نظر 
منده�ًصا: 

اأجل كنت يف مهمة خارج )اإ�صبيلية( ولكن َمن اأنِت، وملاذا ترتقبني عودتي؟	 
اأنا )قمر( يا �صيدي، جارية  )حممد بن عبداهلل الإ�صبيلي( وو�صيفة ابنته 	 

)مرمي(.
اأجل اأجل فاأنا اأعرف �صيدك، فماذا تريدين يا )قمر(؟	 

بداأ الهدوء والراحة على وجه  )قمر( وقالت: 
اأريد اأن تدلني على )زيد بن عمر(، �صاحب دّكان الزيت يف �صوق )اإ�صبيلية(، 	 

فقد �صاألت عنه كثرًيا يا �صيدي فلم اأ�صتدل عليه، ودكانه مغلق فكيف ال�صبيل 
اإليه؟ وقد دلني اأهل اخلري عليك وقالوا اإنك �صاحبه.
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اإىل )قمر( نظرات ذات معنى، ففهمت مراده وب�صرعة  نظر )عبدالرحمن( 
قالت: 
اأريده يا �صيدي على عجل، من اأجل حياة �صابة ت�صارع املوت، بعد اأن يئ�صت 	 

من احلياة.
م�صتهجًنا قال )عبدالرحمن(: 

هل غرر بها )زيد(؟	 
معاذ اهلل يا �صيدي اأن تكون اأخالق )زيد( بهذا ال�صوء!	 
فما الأمر اإذن؟	 

خف�صت )قمر( راأ�صها حياًء، وقالت: 
اعذرين يا �صيدي، فلن اأ�صتطيع اأن اأخربك باأكرث من هذا!	 
واأنا لن اأدلك قبل اأن اأعرف ال�صبب، قبل اأن اأعرف ماهية الفتاة وملاذا تبحث 	 

عن )زيد(!
�صمتت )قمر( وكاأنها توازن الأمور، ثم بعد تردد قالت: 

وُخطبت 	  بينهما،  احلياة  اأ�صباب  باعدت  وقد  �صيدي،  يا  حبيبها  اإنه  اإنه... 
)مرمي( رغما عنها لبن عمها، غري اأن خطبتها ُف�صخت، ولكن حب )مرمي( 
ا يا �صيدي،  )لزيد( م�صتعل ل فا�صخ له ول منا�س منه، وقد هامت به الفتاة حبًّ
فلما انقطع عن روؤيتها �صاقت بها احلياة وزهدت فيها، ول اأمل لنجاتها اإل 

بقربه يا �صيدي!  
تاأوه عبدالرحمن، ثم راح ي�صحك بينما تنظر اإليه )قمر( وقد ا�صطرب حالها، 

وقالت: 
هل وجد �صيدي يف كالمي ما ا�صتوجب ال�صحك؟	 

اأم�صك )عبدالرحمن( عن �صحكه، وقال: 
اأمره 	  اأ�صحك لكالمك، ولكن لزيد الذي ما فتئ ينكر  ل يا )قمر(، فانا ل 

ويكابر، لكن ل باأ�س ل باأ�س!
انفرجت اأ�صارير )قمر( وقالت: 
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اإذن هال اأخذتني اإليه يا �صيدي؟	 
هنا 	  اإىل  فتعايْل  الغد  من  كان  فاإن  متعب،  واأنا  )قمر(  يا  الوقت  تاأخر  لقد 

�صباًحا.
بابت�صامة كبرية �صكرت )قمر( )عبدالرحمن( وان�صرفت بعدما اأيقنت اأخرًيا 

اأنها و�صلت ملبتغاها وغايتها.
اأما )عبدالرحمن(، فلم يدخل بيته، بل لوى ر�صن جواده، وانطلق جتاه �صور 
املدينة الغربي، حتى اإذا و�صل ترك جواده، واأمر اأحد احلر�س املتواجدين بالقرب 

من الباب الغربي، وقال له: 
اذهب وجئنني )بزيد بن عمر(.	 

ويف تلك الأثناء انتهز )عبدالرحمن( فر�صة تواجده عند ال�صور، وتفّح�س ما 
مت جتديده منه، وبينما هو يتابع اإذا )بزيد( يقرتب منه وي�صلم عليه. 

ربت )عبدالرحمن( على كتف )زيد(، وقال له: 
لقد اأ�صبحت جندًيا مغواًرا يا )زيد(!	 

تنهد )زيد( وقال:
بف�صل توجيهك يا �صديقي	 
اإل 	  اأراك  واأنا ل  التحاقك باجلي�س  اإليك، فمذ  اأجل�س  اأن  اأريد  يا زيد،  تعاَل 

قلياًل، وقد حتدثت اإليك من قبل اأن تكون بالقرب مني، فاأبيت اإل اأن حتر�س 
يف غرب املدينة، لتكون مبناأى عمن بداخلها، وكاأنك يا �صديقي تفّر من �صيء 

ل اأعرفه.
رمبا قريًبا اأكون بني يديك يا )عبدالرحمن(.	 

ابت�صم )عبدالرحمن( وقال: 
األن تخربين عن ال�صبب؟	 
�صبب ماذا؟	 
عن 	  تبتعد  اأن  على  اإ�صرارك  ثم  باجلي�س  وتلتحق  دكانك  تغلق  جعلك  الذي 

املدينة ومن بها! 
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قال  ثم  بجواره  )عبدالرحمن(  فجل�س  ال�صخور،  اإحدى  على  )زيد(  جل�س 
)زيد(: 

تعلم اأين مل اأعد اأطيق فتح الدكان، مذ حدث ما حدث من اعتداء احلف�صيني 	 
علينا. 

نظر )عبدالرحمن( اإىل )زيد( نظرة ماكرة ف�صاحة، اأثارت  حفيظة )زيد( 
فقال:
ملاذا تنظر اإيّل هكذا؟	 

ا�صتمر �صحك )عبدالرحمن( وقال: 
لأنك مل تخربين باحلقيقة الكاملة...  تتذكر يا )زيد( عندما التقيتك منذ 	 

زمن واأنت جتل�س بجوار برج الذهب، وقتها وجدت يف عينيك نظرات عا�صق 
ولكنك  اأ�صاعدك  لعلي  بداخلك  عما  تف�صح يل  اأن  وقتها  �صاألتك  ولهان...  
اأبيت، حتى اإذا حدث ما حدث مع احلف�صيني، ودخلت ال�صجن ب�صبب فتاة 
دافعت عنها، فلما �صاألتك عن �صبب ما فعلت، قلت يل: الغرية على حمارم 

اهلل، ومل تذكر غري ذلك!
هل اأتيت اإىل هنا يا )عبدالرحمن(، لتذكرين مبا كان بيننا؟ 	 

قهقه )عبدالرحمن( وقال: 
ل بل جئت اإليك مبا يتمناه قلبك، وتر�صى به نف�صك!	 

تطلع )زيد( اإىل وجه )عبدالرحمن(، وا�صطرب حاله وقال: 
هاّل اأف�صحت اأكرث؟	 
اأتعرف جارية ا�صمها )قمر(؟	 

ا�صطرب )زيد( اأكرث، وت�صبب عرًقا وقال: 
)قمر(؟	 
نعم )قمر( يا )زيد(، لقد كانت تبحث عنك، حتى اأعياها البحث، فدكانك 	 

واأنت حتبها،  الفتاة حتبك  اأن  يا )زيد(  بدلته، وقد علمت  وبيتك قد  مغلق 
فلماذا يا �صديقي كل هذا؟
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�صمت )زيد( ومل يتحدث لتعود به ذاكرته لتلك الأيام املوؤملة احلزينة، عندما 
كان ينتظر )مرمي( عند �صاطئ الوادي الكبري، فاإذا مبن يخربه اأنها ُخطبت لبن 
عمها،   كم كانت حلظات قا�صية األيمة تلك يا )زيد(، ل، ل اأريدها اأن تتكرر، ل، ل 

يا )عبدالرحمن(، ل اأريد لتلك الأيام اأن تتكرر، ل اأريدها اأن تتكرر!

r
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لهيب الثأر

اكتملت احل�صود الق�صتالية، وت�صخمت مبن ان�صم اإليها من �صائر اأنحاء اأوربا، 
دون  من  )طليطلة(  اإىل  عودة  ل  اأن  املرة  هذه  وقرر  اخلطة،  )فرناندو(  وو�صع 
�صقوط  بعد  �صار  الذي   	 الكبري  م�صجدها  يحّول  اأن  ودون  )اإ�صبيلية(،  مفاتيح 

)قرطبة( اأكرب م�صاجد الأندل�س 	 اإىل كني�صة.
نظر )فرناندو( يف زهو اإىل جي�صه الكبري غري املتنا�صق، اإذ �صّم اجلي�س بني 
جنباته األ�صنة عدة واأ�صكاًل وعاداٍت خمتلفة، بل حتى اختلفوا يف الأ�صلحة ونوعياتها 
واملالب�س واأ�صكالها، ومل يكن �صيء م�صرتك بني تلك احل�صود �صوى حملهم ل�صليب 

واحد فقط، وكرههم للم�صلمني بوجه عام. 
حترك اجلي�س يقوده )فرناندو( حتى و�صل اإىل قرمونة، ليع�صكر بجي�صه مرة 

اأخرى، فاأمر ب�صرب املخيمات للمبيت، وانتظر قدوم )حممد بن الأحمر( عليه. 
اأما )برنارد( و)خو�صيه( فقد تركا خيمتهما، وخرجا يتذكران كيف كانا هنا 

منذ عام اأو يزيد.
نظر )برنارد( جتاه )اإ�صبيلية(، وقد اقرتب منها، وقال:

اآه يا )اإ�صبيلية(، لقد كانت اأياًما رغم ما فيها جميلة.	 
متتم )خو�صيه( وقال: 

هل اأحببت )اإ�صبيلية( يا رجل؟	 
الغروب، 	  وقت  الكبري  الوادي  نهر  ين�صى  فمن  واإل  �صديقي،  يا  متاًما  مثلك 

واأزقة و�صوارع )اإ�صبيلية(، واأ�صواقها ون�صاءها، واأموالها ومعازفها...  اآٍه، لقد 
كانت اأياًما رائعة اأمتنى اأن تعود.

ثم رقد على احل�صائ�س املوجودة يف املع�صكر، ونظر اإىل ال�ّصماء وا�صتطرد قائاًل: 
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ا 	  اأتعلم يا �صديقي، لقد حدثت زوجتي عن )اإ�صبيلية( وجمالها، واتفقنا �صويًّ
على احلياة فيها، متى افتتحها مولي )فرناندو(!

ا�صرب و�صتنال كل ما تطلب!	 
بيت 	  يف  وحتديًدا  )اإ�صبيلية(،  يف  اأعي�س  اأن  اأريد  )خو�صيه(،  يا  اأتعلم 

)عبدالرحمن الإ�صبيلي(!
وملاذا )عبدالرحمن( بالذات؟	 

نه�س )برنارد( من رقدته، وقال بعينني ت�صعان كرًها: 
لأنني اأتوق �صوًقا لالنتقام منه... األ تتذكر الأحداث...؟ 	 

اجتهد  يوم مقتل )ابن اجلد(، عندما  يتذكر  للخلف،  بذاكرته  ثم عاد  قالها 
)عبدالرحمن( يف القب�س عليه وقتله، كانت اأنفا�س )برنارد( مت�صارعة متقاربة، 
عندما زاغ ب�صره، وخ�صي اأن ي�صلوا اإليه، ف�صعد اإىل اأعلى منزله، وقفز منه اإىل 
يدّك  اخليل  �صنابك  و�صوت  تقرتب،  اجلند  اأ�صوات  كانت  املجاور،  املنزل  �صطح 
انت�صف  حتى  اجلريان،  منزل  �صقف  على  )برنارد(  مكث  عنه...   بحًثا  الأر�س 
الليل، وعندها نزل اإىل داره، وتنكر يف مالب�س الن�صاء، بينما ّغري )خو�صيه( من 

هيئته، وخرج الثنان اإىل خارج )اإ�صبيلية(، ثم نظر اإىل �صاحبه وقال: 
كان )عبدالرحمن الإ�صبيلي( وقتها يريد رقبتي! 	 

قالها وهو يتح�ص�س بيديه رقبته. ثم ا�صتطرد وعيناه ينبعث منهما ال�صرر: 
اأحظى 	  اأن  واأملي  التي خرجت منها مذعوًرا،  اإىل )اإ�صبيلية(،  اأعود  اأنا  وها 

براأ�س من حاول قطف راأ�صي، وال�صتيالء على داره!

r
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الشك القاتل

يف خيمته امللكية و�صط املع�صكر اأمام قرمونة، وقف )فرناندو( مت�صًحا ب�صيفه 
وهو يقول متوعًدا، وب�صوت جهوري: 

هذه املرة ل عودة اإىل )طليطلة(، قبل اأن اأطاأ بخيلي روؤو�س الإ�صبيليني، وقبل 	 
اأن اأحّول م�صجدهم الذي يتفاخرون به اإىل كني�صة �صتكون الأكرب يف كل اأوربا. 
�صمع )ابن الأحمر( هذا الكالم، ف�صمت مطاأِطًئا راأ�صه، ولحظ ذلك اأردونيو، 

فرمقه بنظرة ماكرة، حتمل كل معانى الت�صفي، و�صاأل بدهاء: 
ما يل اأرى ملك )غرناطة( �صاهًما، ل ي�صاركنا احلديث؟!	 

ا�صتجمع )ابن الأحمر( �صجاعته، وقال بوجه عاب�س ولهجة جادة: 
اإن كنت ل اأ�صارككم احلديث اأيها الكونت، فاأنا اأ�صارككم العمل والتنفيذ، ولو 	 

كان يل راأي خمتلف لأخربتكم به!
ابت�صم اأردونيو ابت�صامة ماكرة وقال:

خ�صينا اأن تكون كلمات امللك قد اأزعجتك!؟ 	 
ابت�صم )ابن الأحمر( ابت�صامة باهتة، وقال: 

اأنا ل يزعجني غري الت�صكيك، يف ولئي مللك )ق�صتالة(!	 
قائد  اإىل  حديثه  موجًها  جاده  لهجة  يف  فقال  يحدث،  ما  )فرناندو(  لحظ 

جي�صه: 
ل اأحد ي�صكك يف ملك )غرناطة( بعد الذي فعله يف قلعة جابر.	 

 ثم التفت اإىل )حممد بن الأحمر( وقال:
ل عليك اأيها امللك، فنحن نعرف لك حقك.	 
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خريطة  )فرناندو(  فتح  ثم  النظرات،  الأحمر(  و)ابن  )فرناندو(  تبادل   
مو�صوعة اأمامه وقال:

�صنرتك ملك )غرناطة( برفقة اأردونيو ملحا�صرة قرمونة، والت�صييق عليها 	 
مك�صوف  وظهرنا  )اإ�صبيلية(،  جتاه  نتقدم  اأن  ي�صح  ل  اإذ  ت�صت�صلم،  حتى 

لقرمونة، ل ندرى ماذا يخرج لنا منها!
ب�صوت اأج�س حتدث بالي كوريا: 

ما 	  التح�صني  �صديدة  فقرمونة  الوقت،  ت�صييع  مزيًدا من  يعني  �صيدي هذا 
يعني اأنها لن ت�صقط قبل �صهور، وهذا �صيعطي الفر�صة )لإ�صبيلية( اأن ت�صتعد 

جيًدا، وت�صاعف اأهبتها، بل رمبا يخرج اإلينا )�صقاق( يف قواته ويهاجمنا.
اإىل قائد فر�صان �صنت  حترك )فرناندو( بخطى وئيدة، وقال موجًها حديثه 

ياقب، وهو ي�صري بيده: 
واأردونيو 	  )غرناطة(  ملك  �صنرتك  بل  قرمونة،  عند  نتوقف  لن  املرة  هذه 

ملحا�صرتها، وبعد التاأكد من اإحكام احل�صار، �صنتجه نحن نحو )اإ�صبيلية(، 
وبهذا ن�صتت امل�صلمني، فال يدرون هل يدافعون عن قرمونة، اأم عن )اإ�صبيلية(، 
ويف اأثناء هذا �صيكون اأ�صطول رامون دي بونيفا�س، قد و�صل اإىل )اإ�صبيلية(، 

ا.  فيحا�صرها بحًرا  بينما نفعل نحن برًّ
نظر اأردونيو اإىل )ابن الأحمر(، وكان ل يثق به اأبًدا، بل كان ي�صعر اأّن وجود 
)ابن الأحمر( بينهم، اإ�صعاٌف لهم، وكان دائًما ما يبث �صكوكه اإىل �صاحبه )األبار 
ويطيع  ي�صمع  اأن  اإل  اأردونيو  ورغم ذلك مل ميلك  يطمئنه،  الأخري  فكان  بريت(، 

للملك! 
اقرتب اأردونيو من )ابن الأحمر( وقال: 

اأخربين يا ملك )غرناطة(، كيف ترى غزونا لبالدكم...؟  )ثم تنحنح(.. 	 
اأق�صد )اإ�صبيلية(؟

نظر )ابن الأحمر( اإىل اأردونيو، مبدًيا ده�صة كبرية اأتبعها بقوله: 
غريب اأمرك اأيها الأمري، فقد خرجنا من قبل لغزو )قلعة جابر(، وما نظرت 	 

اإيّل مثل تلك النظرات، اأو حتدثت معي مبثل هذا احلديث، وقد كان الأحرى 
اأن تفعل يف املرة الأوىل ولي�س الآن، مما يعني اأن ال�صوؤال احلق هو: ملاذا يا 

اأردونيو؟ ملاذا تظّن بي الظنون الآن ولي�س من ذي قبل؟
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ما 	  لهذا  امللك،  ا�صتدعاك  اأن  وقت  وجهتك  تعلم  تكن  مل  الأوىل  املرة  يف 
لنا،  اأ�صرى  وجي�صك  �صرت  واإل  اأوامره،  اتباع  غري  فر�صة  من  اأمامك  كان 
ونحن اأكرث منكم عدًدا وعدة، اأما اليوم فالو�صع خمتلف، فقد خرجت من 
ا من  )غرناطة( واأنت تعلم وجهتنا ونيتنا، وقد ترامى اإىل م�صامعي اأّن بع�صً
الذي  فما  ورّدتك،  بكفرك  حكم  وبع�صهم  عليك،  خرجوا  )غرناطة(  اأهل 

يجعلك تقف يف �صفوف )ق�صتالة( بينما الأحرى بك اأن تكون مع قومك؟
ما يجعلني اأقف معكم هو احللف املعقود بيني وبني امللك، وديني مينعني من 	 

خيانة العهد! 
هز اأردونيو راأ�صه وهّم بالكالم، فبادره )ابن الأحمر(: 

�صتعلم غًدا اأيها الأمري اأنك اأخطاأت كثرًيا يف حقي، واأّن وجودي معكم برغم 	 
قلة عدد جي�صي مفيد لكم لأبعد حد، فالعربة لي�صت بقوة اجلي�س!

املرة،  يتحدث هذه  يوافق، ومل  وكاأنه  واأوماأ  الأحمر(،  اإىل )ابن  اأردونيو  نظر 
ولكن قال يف نف�صه: 

قطًعا..! فخائن واحٌد ُيغنى عن كرثة اجليو�س!	 
اأغلقت قرمونة اأبوابها، فاأعطى اأردونيو اأوامره جلي�صه بتخريب كل ما يحيط 
الزروع،  ويحرقون  احليوانات،  يقتلون  وجوههم،  على  اجلنود  فهام  بقرمونة، 

ويح�صدون الثمار، وي�صعلون النريان والدمار يف كل مكان!
فوق  ال�صهام  رماة  فظهر  واحلرب،  للح�صار  ا�صتعدوا  فقد  قرمونة  اأهل  اأما 
هوؤلء  فع�صكر  مدينتهم،  من  القرتاب  من  الق�صتاليني  ومنعوا  والأ�صوار،  الأبراج 

على م�صافة من الأ�صوار، جتنًبا لأ�صهم الرماة.

r



356

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)11(

الثعبان األحمر

منذ اأن �صاهد اجلي�س الق�صتايل يحا�صر قرمونة، مل يخلع الأمري )اأبو احل�صن 
بن اأبي علي( زّيه الع�صكري، ومل يرتك يوًما �صيفه، بل داوم على التمنطق به، كما 
مل يهداأ اأو يكل من متابعة الأحداث، وراح يتابع عن كثب ما يحدث خارج الأ�صوار، 
واأ�صدر اأوامره لرجاله بقتل كل من يحاول القرتاب من املدينة، كائًنا من كان، بعد 

اأن عّول على املقاومة وعدم ال�صت�صالم.
وراح  املدينة،  اأهل  احل�صن(  )اأبو  جمع  ثم  اخلانق،  احل�صار  على  يومان  مر 

يخطب فيهم ويقول: 
ا�صربوا واحت�صبوا، فعما قريب تاأتينا الإمدادات من كل فج و�صوب، ومدينتنا 	 

حم�صنة، ولن ينفذوا اإليها، ومن اقرتب من اأ�صوارنا دفناه حتتها، فا�صتعدوا 
اأن  من  خري  ترابها،  اأ�صفل  منوت  ولئن  �صاعة،  �صرب  فال�صجاعة  واأعدوا، 

ُن�صتعبد فوقها، ولئن نرويها بدمائنا، خري من اأن تتحول م�صاجدنا كنائ�س.
وما اإن اأنهى كلمته الق�صرية، حتى علت الأ�صوات تهتف: 

نحن معك اأيها الأمري! ف�صر بنا اإىل حيث تريد، ولو اأمرتنا اأن نخرج اإليهم 	 
الآن ونحاربهم لفعلنا!

نظر اأبو احل�صن اإىل النا�س حوله، وكرب باأعلى �صوت: 
اهلل اكرب اهلل اكرب... 	 

قرمونة  اأهل  ونظر  بالتكبري،  الأ�صوات  وارتفعت  النداء،  خلفه  اجلميع  فردد 
اإىل اأمريهم نظرة اإعجاب وتقدير، بينما انطلق اأبو احل�صن �صاهًرا �صيفه، وكاأنه 

r�صينق�س على الق�صتاليني وحده!
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كان )حممد بن الأحمر( واأردونيو يتابعان الأمور عن كثب، لكن اأحًدا منهما مل 
يحاول القرتاب من اأ�صوار املدينة، فقد كان الثنان يعلمان اأن من يتقدم  �صيكون 
اأو  الأ�صوار  ثلم  حماولة  بعبث  يعلمان  كانا  كما  الأ�صوار،  اأعلى  للقنا�صة  فري�صة 

هدمها. 
يثبت  كي  يتدخل  اأن  الأحمر(  بن  قرر )حممد  بعدها  اأّياًما،  ا�صتمر احل�صار 
لأردونيو خطاأه، فقام بعلم اأردونيو باإر�صال اأحد جنده، فاألقى ب�صهم داخل الأ�صوار، 
واأمريها،  اأهل قرمونة  اإىل  ر�صالة من ملك )غرناطة(،  ال�صهم يحمل  وكان هذا 
تقول اإن الأمري )حممد بن الأحمر( �صاحب احلمراء و)غرناطة(، يريد اأن يلتقي 

ا عليهم! اإخوانه من اأهل قرمونة حر�صً
وقعت الر�صالة خلف الأ�صوار، فالتقطها اأحد اجلند، وذهب بها اإىل حيث الأمري 

اأبي احل�صن، كان اجلندي يلهث من التعب عندما دخل على الأمري، وقال له: 
خلف 	  �صقط  ب�صهم  اأر�صلوها  )ق�صتالة(،  جي�س  من  ر�صالة  الأمري،  �صيدي 

الأ�صوار.
هبَّ الأمري من جمل�صه، وتقدم ناحية اجلندي، وقال له: 

هاِتها.	 
 ثم اأم�صك بالر�صالة وفتحها، وبعد اأن قراأ ما بها اأ�صار للجندي بالن�صراف،  
بينما جل�س يفكر يف الأمر قلياًل، قبل اأن يتحرك خارًجا من الق�صر، ويتجه ناحية 
الأ�صوار، وي�صعد اأحد الأبراج، وياأمر اأحد رماة الأ�صهم باإلقاء ر�صالة عرب �صهم، 

حتمل �صروط قدوم الأمري اإىل داخل قرمونة.
كانت ال�صروط هي اأن يتقدم الأمري وحده، واإن حدث وقدم معه اأحد اجلند، 

rف�صيتم قتله.
كان  قرمونة،  يحا�صران  واأردونيو  )غرناطة(  ملك  كان  الذي  ذاته  الوقت  يف 

)فرناندو( يتابع املوقف من كثب، وميني نف�صه �صرعة اخلال�س من قرمونة.
ملا هو  ا�صتعداًدا   تابعوا ح�صد دفاعاتهم،  )اإ�صبيلية( و)�صقاق( فقد  اأهل  اأما 
اآت.  ومل يحاول )�صقاق( اإر�صال اجلي�س لقرمونة لعلمه بنيات )فرناندو(، فخ�صي 
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احتالل  على  ويعمل  الفر�صة،  )فرناندو(  ينتهز  اأن  )اإ�صبيلية(  بجي�س  خرج  اإن 
r)اإ�صبيلية( وقد خلت من اأهلها واملدافعني عنها.

ووقف  اأبو احل�صن،  الأمري  وا�صتقبله  قرمونة،  اإىل  الأحمر(  بن  و�صل )حممد 
اأهل قرمونة  ي�صاهدون ما يحدث، ويرتقبون ما �صي�صفر عنه هذا الجتماع.

اأبي احل�صن وقادة ووجوه  ويف ق�صبة قرمونة اجتمع )حممد بن الأحمر( مع 
قرمونة، فقام اإليهم )ابن الأحمر( ينفث �صمومه بنعومة ثعبان اأرقط، قائاًل: 

تعلمون جميًعا حر�صي عليكم وعلى بالد امل�صلمني، لهذا اأن�صحكم بالت�صليم، 	 
فح�صود الق�صتاليني كبرية، ولو علمُت خرًيا  يف املقاومة والدفاع لكنت معكم، 
ولكن لي�س من احلكمة حتدي جي�س ل ُيقهر. ولئن ن�صت�صلم اليوم لنحيا ونقاتل 

غًدا، خري من اأن ُنقتل اليوم وُييتم اأطفالنا وُترمل ن�صاوؤنا
نظر اأبو احل�صن اإىل )ابن الأحمر(، نظرات ريبة وا�صتنكار، اأتبعها بقوله: 

اأجل اأيها الأمري ح�صودهم �صخمة، لكن األ ترى اأنك �صاهمت يف ذلك؟!	 
بعدها قال )ابن الأحمر(: 

اإمنا اأنا معهم لأجلكم!	 
تهكم اأبو احل�صن وقال: 

من اأجلنا نحن؟!	 
جتاهل )ابن الأحمر( �صخرية اأبي احل�صن منه، وقال: 

ا�صمعوا يل جيًدا، اإن ملك )ق�صتالة( لي�س بحاجة اإيّل واإىل خم�صمائة فار�س 	 
غرناطي، هم كل من خرجت بهم من )غرناطة(، فاأنتم ترون قواته املنت�صرة 
حول قرمونة، ناهيكم عن القوات الرديفة التي يقودها )فرناندو( بنف�صه، 
وقد وافقُت اأن اأكون معهم، كي اأمتكن من موقعي منه من حقن دماء امل�صلمني 

اإخوتي قدر اإمكاين، ولكم اأن تتخيلوا وتت�صاءلوا: 
ماذا لو مل يكن �صاحب )غرناطة( بني اجلي�س الق�صتايل؟ 	 

�صعر  اأن  بعد  فتابع  حيارى،  فوجدهم  املوجودين  وجوه  يف  نظر  ثم  ذلك  قال 
بنجاح �صوؤاله الذي اأجلمهم فقال: 
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اأجيبكم اأنا، كان �صيحا�صركم حتى ت�صت�صلموا ب�صروطه، والتي �صتكون قطًعا 	 
جمحفة بكم، ورمبا ا�صت�صلمتم فا�صتحل بالدكم ون�صاءكم، واأنتم تعرفون اأن 
يختلف  معهم  وجودي  مع  ولكن  ومواثيق،  عهود  اأ�صحاب  لي�صوا  الق�صتاليني 

الأمر، اإذ لن ينق�س )فرناندو( عهوًدا قطعها يل، خمافة انف�صا�صي عنه. 
اأجلمت كلمات )ابن الأحمر( اجلميع، فانقلب بع�صهم يثني عليه، بينما كانوا 
اإذ  راأي خمتلف،  له  كان  احل�صن  اأبا  ولكّن  باخلائن.  وينعتونه  يلعنونه،  ذلك  قبل 

تكلم فقال: 
واأ�صوار 	  فح�صون  خمتلًفا،  راأًيا  يل  اأن  غري  حر�صك،  لك  ن�صكر  الأمري  اأيها 

املنال،  �صهلة  مدينتنا  تكون  فلن  الأندل�س،  مدن  باقي  عن  تختلف  قرمونة 
بالنجدات، فينقلب احلال، وينفك  ياأتينا  ومن يدري فلعل الأمري )�صقاقا( 

احل�صار رغم اأنف ملك )ق�صتالة( وحلفائه.
ابت�صم )ابن الأحمر( بخبث، وقال يف هدوء �صديد، وهو يت�صنع البت�صام: 

اإن )�صقاق( لفي �صغل عنكم، فملك )ق�صتالة( لن يرتك له فر�صة للنجاة، 	 
الوادي  اإىل  الق�صتايل  الأ�صطول  ي�صل  قريب  وعما  اجنادكم،  عن  ف�صاًل 

الكبري، قادًما من كنتربية، ووقتها لن يكون حال )�صقاق( باأف�صل منكم!
قال ذلك ثم �صكت، ومكث يبحث يف وجوه من حوله من رجال قرمونة، فوجدهم 

حيارى، غري اأّن اأبا احل�صن حتدث ثانية فقال: 
اأيها الأمري نحتاج اإىل مزيد من الوقت للت�صاور.	 

وقف )حممد بن الأحمر(، ونظر اإىل احل�صور وقال: 
اأرجو اأن ل يطول الأمر، وياأخذ اأكرث مما ي�صتحق، فاأنا لن اأ�صمن ماذا يفعل 	 

ملك )ق�صتالة(، اإن تاأخرمت عليه!
ومّناهم  املقاومة  عن  خّذلهم  اأن  بعد  قرمونة  من  خارًجا  عنهم  ان�صرف  ثم 

ال�صالمة.
ما اإن خرج )ابن الأحمر(، حتى راح الأمري يتفقد اخلزائن واملوؤن والأ�صلحة، 
اأبو  فكر  هكذا  ي�صت�صلم؟!  فلماذا  طويلة،  ل�صهور  و�صعبه  يكفيه  ما  لديه  اأّن  فوجد 
احل�صن، الذي كان مي�صي يف �صمت يتفقد �صوارع مدينته وحوله حر�صه، حتى و�صل 
اأعلن نيته عدم ال�صت�صالم، ورف�س اقرتاح )حممد بن  اإىل قلب املدينة، وهناك 

الأحمر(، وكان مما قال بعد اأن جمع النا�س: 
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قد بلغكم اأن ابن الأحمر جاء يعر�س علي ال�صت�صالم والت�صليم ظًنا منه اأين 	 
اأق�صي �صهيًدا هنا )ي�صري  اأبًدا واأن  اأخ�صاهم  اأخ�صى الق�صتاليني، ل واهلل ل 

اإىل اأ�صفل قدميه( هو غاية ما اأمتنى.
ثم ان�صرف ليتابع اأمور احل�صار، و�صئون املدينة ال�صغرية، وقد اأثارت كلماته 
الهرج واملرج يف �صفوف العامة، فانطلقوا واختلفوا فيما بينهم، بني موؤيد لالأمري 

وخمالف له، اإذ قال واحد منهم:
لقد �صدق الأمري يف حديثه.	 

م�صتنكًرا  قال كبري التجار: 
�صدق؟! تقولها لأنك ل متلك ماًل اأو ما تخ�صى عليه، لكننا منلك ما نخ�صى 	 

عليه، اإن متكن الق�صتاليون من اأخذ املدينة حرًبا، وقتها لن ُيبقوا منا اأحًدا 
فوقها!

عاد الرجل ي�صاأل متهكًما: 
اإليهم 	  انظر  وجتارتك؟  ت�صاء  كما  حتيا  �صيرتكونك  �صلًما،  دخلوها  لو  وهل 

لقد  فيها...  فعلوا  وماذا  اإىل  )جيان(  انظر  بل  فعلوا؟  ماذا  يف )قرطبة( 
حولوا م�صاجدها كنائ�ًصا، فلم يبق يف كل )قرطبة( م�صجد واحد ُيذكر فيه 
ا�صم اهلل، وحلقت  )جيان( )بقرطبة(، وحتول امل�صلمون فيها اإىل مدّجنني 
خانعني خا�صعني، فال م�صاجد لهم ول حقوق، ول ذكر هلل اإل يف القلوب، ول 

�صالة يف جماعة، فهل هذه هي احلياة التي ترنو اإليها يا كبري التجار!؟
بلهجة جادة، و�صوت مرتفع، وتهديد وا�صح، قال كبري التجار: 

ا�صمت يا هذا، اأنت ل تفقه �صيًئا مما تقول، ثم هل موتنا هنا هو ما �صيمنع 	 
من حتويل م�صاجدنا كنائ�س؟

مل يلتفت الرجل اإىل تهديد كبري التجار له، واأردف قائاًل: 
مننعهم برقابنا و�صدورنا، فال يفعلون وفينا عرق ينب�س اأو دم يجري.	 

مل ميلك كبري التجار نف�صه،  فقال  يحّقر الرجل، ويخّوف الباقني: 
�صاب غر ل يرى غري ما يف راأ�صه...  يا اأهل قرمونة لن يكون الأمر جمرد 	 

واأموالكم،  ن�صائكم  الق�صتاليون على  اإىل كنائ�س، ف�صيعتدي  امل�صاجد  حتويل 
فاإن كان ل بد من اخل�صارة فلتكن كما نريد، ولنخرج منها باأقل اخل�صائر، 
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اأنا ذاهب لالأمري فمن وافق راأيه راأيي فليتبعني، ومن اأراد اأن ُت�صبى ن�صاوؤه 
فليفعلن ما يريد! 

قرمونة  وجوه  من  كبري  جمع  وخلفه  املدينة،  ق�صبة  جهة  التجار  كبري  انطلق 
واأموالها،  املدينة  ن�صاء  حماية  وجوب  على  واتفقوا  الأمري  على  ودخلوا  ورجالها، 

فقال لهم الأمري:
ال�صيوف 	  بقيت  الأ�صوار،  ثملت  واإن  حتميكم،  قرمونة  واأ�صوار  ح�صون  اإّن 

والرماح، ندافع بها عن اأنف�صنا ون�صائنا، فال ي�صل الق�صتاليون اإىل ماآربهم، 
وفينا يد تتحرك، اأو راأ�س على عنق.

عاد كبري التجار ينفث �صمومه: 
غري 	  اأمامنا  يكون  لن  ووقتها  املوؤن،  �صتنفد  الأ�صوار  ظلت  اإن  الأمري  اأيها 

من  �صعة  يف  ونكون  فعله،  على  غًدا  �صُنجرب  ما  الآن،  نفعل  ل  فلم  الت�صليم، 
اأمرنا؟

اغتاظ اأبو احل�صن لكنه متالك نف�صه وقال: 
يدري 	  ومن  فيكون.  تتوقعوه  ول  ال�صر،  تتعجلوا  الأمر، فال  �صننظر يف  وقتها 

فلعل �صاحب )ق�صتالة( يياأ�س من مدينتنا، عندما يرى امتناعنا بها، فلم ل 
نكون اأ�صرب منه على حفظ املدينة؟

وقتها لن ير�صى ملك )ق�صتالة( بالتفاو�س معنا، ونحن نفاو�س عن �صعف 	 
وهزمية واقعة ل حمالة، ومَل يفاو�صنا واملوت يتبعنا؟! اأما الياأ�س اأيها الأمري 

فال اأظنه يفعل. 
لقد اأر�صلت يف طلب النجدات من )اإ�صبيلية(، فلماذا ل ننتظر؟ ملاذا ن�صلم 	 

قد  للدفاع  فر�صة  نرتك  ملاذا  علينا،  الت�صليم  فر�س  منهم  حماولة  اأول  يف 
نغنمها!؟

اأيها الأمري ل يخفى عليك تلك احل�صود خلف ملك )ق�صتالة(، ولو اأنه اأراد 	 
فقط قرمونة، لكان على راأ�س املحا�صرين لها، ولكنه اأراد )اإ�صبيلية(، فاأر�صل 
ا�صتحالة  يعني  مما  )اإ�صبيلية(،  جهة  هو  يتجه  بينما  جي�صه،  من  فرقة  لنا 

خروج جندات من اإ�صبيلية اإلينا!
تكاثرت الأ�صوات على الأمري، وجلهم يرى ما يراه كبري التجار، فلم يجد الأمري 
ا  من تنفيذ اإرادتهم، لأنه يف النهاية لن يجاهد وحده، فماذا لو اأنَّ اأحدهم  مفرًّ
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خان وفتح للق�صتاليني الأبواب، وماذا لو اأّن تلك الأ�صوات فعلت فعلها يف اجلند؟! 
اإّن اجلند من ال�صعب، فاإن خان ال�صعب �صيخون اجلند! 

لذا وبعد �صمت ي�صري، تكلم الأمري وقال: 
لهم 	  ن�صلم  لن  ولكن  اأردمت،  كما  الق�صتاليني  مع  �صنتفاو�س  ا�صمعوين جيًدا، 

واإذا مل ت�صل  النجدات حاربناهم،  فاإن و�صلت  اأ�صهر،  �صتة  بعد  اإل  املدينة 
ا�صت�صلمنا كما طلبتم!

وهل ير�صى ملك )ق�صتالة( بهذا الراأي؟	 
rل راأي عندي غري هذا!	 

ا من التفاو�س مع الق�صتاليني، بعدما اأجربه اأهل  مل يجد الأمري اأبو احل�صن مفرًّ
اإليهم من يتفاو�س معهم، وكان )ملحمد بن  املدينة بخنوعهم على ذلك، فاأر�صل 
الأحمر( اليد العليا يف اإمتام هذا الأمر، اإذ اأقنع ملك )ق�صتالة( با�صتحالة و�صول 
الإمدادات من )اإ�صبيلية( اأو غريها، مما يعني اأن �صرطهم واقع ل حمالة، وبهذا 
ي�صتفيد ملك )ق�صتالة( من هذا ال�صرط، في�صرف جنده ملهاجمة املناطق الأخرى، 
ويرتك على احل�صار األف جندي فقط! فر�صي ملك )ق�صتالة( بهذا، ومت له الأمر 

كما مل يحلم به من قبل.
�صوب  قواته  يف  )فرناندو(  حترك  قرمونة،  جهة  من  ظهره  اأّمن  اأن  بعد 
)اإ�صبيلية(، من طريق �صمالية بحذاء الوادي الكبري، وا�صتوىل يف طريقه على لورة 
اأهلها بطاعته، ثم �صار بعد ذلك اإىل قنطالنة الواقعة �صمايل  بالأمان، واعرتف 
�صبعمائة  منها  واأ�صر  عنوة،  واقتحمها  وهاجمها،  الكبري  الوادي  على  )اإ�صبيلية( 
لقنطالنة،  حدث  مبا  اعتباًرا  اأهلها  ف�صلم  غليانة،  اإىل  ذلك  بعد  وق�صد  م�صلم، 

وكذلك �صلمت جرينة القريبة منها.
وقد كان مللك )غرناطة( الدور الأعظم يف معاونة ملك )ق�صتالة(، على اإخ�صاع 
هذه املجموعة الكبرية من البالد، واحل�صون املهمة من قرمونة حتى القلعة، وذلك 
واإقناع ملك )ق�صتالة( من جهة  بالأمان،  بالت�صليم  اأهلها واملدافعني عنها  باإقناع 

rاأخرى بالت�صاهل يف �صروط الت�صليم.
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)12(

حكاية )قمر(

تبّدلت اأحوال )مرمي( وتغريت، وعادت تعانق احلياة بعد اأن فتحت لها ذراعيها 
اأمام املراآة تنظر اإىل وجهها، وتتح�ص�صه بيديها، فبدا غريًبا  مرة اأخرى، ووقفت 
عنها، فلي�س هذا وجه )مرمي( الذي تعرفه...  و�صعت يديها على خديها، ثم راحت 
تتلم�س كل وجهها بيديها... واعرتاها احلزن، لأنها مل تعد بهذا اجلمال الذي كان 
من ذي قبل، ثم ارتدت اإىل �صريرها، واأخرجت من اأ�صفل و�صادتها ر�صالة، وجل�صت 
تقراأها وعيناها تفي�صان بالدمع، ولكنه مل يكن هذا الدمع احلار املوؤمل، بل دموع 

فرح تتناثر كحبات اللوؤلوؤ، وقلب مبتهج �صعيد.
الوقت  ومر  تتحدث،  ومل  و�صمتت  بقوة،  واحت�صنتها  الر�صالة  )مرمي(  قبلت 
ودق باب غرفتها، الذي مل تخرج منه )مرمي( منذ زمن...  نظرت )مرمي( جهة 
الباب، فاإذا )بقمر( جاريتها و�صديقتها...  دخلت )قمر( و�صاهدت )مرمي( وهي 

حتت�صن الر�صالة، فابت�صمت، فبادرتها )مرمي( قائلة: 
اأخربيني مبا كان بينكما يا )قمر(.	 

يف حنان قالت )قمر(: 
يا حبيبتي لقد اأخربتك غري مرة، اأمل متلي من تكرار احلديث؟	 

�صهقت )مرمي( من اأعماق �صدرها، وقالت: 
ل اأمله اأبًدا، بل يزيدين �صوًقا يا )قمر(... فاعيديه على م�صامعي... اأرجوك.	 

نظرت )قمر( اإىل )مرمي( و�صمتت حلظة، قالت بعدها: 
بعد اأن التقيت )عبدالرحمن(، قال يل اإّن الوقت قد تاأخر. فاإن كان يف الغد 	 

اأمام منزل  اأقف  التايل كنت  اليوم  والتقي مبن تريدين، ويف �صباح  فتعايَل 
)عبدالرحمن( الذي ابت�صم يل حني راآين وقال: 
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مل تخلفي موعدك يا )قمر(!	 
فقلُت له: 

كيف اأخلف موعًدا تتوقف عليه حياة اإن�صانة، متثل يل الكثري يف هذه الدنيا؟	 
 ما اإن قلت هذا حتى ابت�صم متعجًبا، وقال يل: 

اتبعيني.	 
به،  و�صحت  توقفت  متباعدة،  �صريعة  خطواته  كانت  وملا  خلفه،  و�صرت  ف�صار 

فعاد اإيّل وقال: 
ما بك؟	 
تراك ن�صيت يا �صيدي اأين اأتبعك.	 
ل مل اأن�َس.	 
فلم حتث اخلطي وتباعدها؟	 

�صحك )عبدالرحمن( واعتذر، ثم تابع �صريه ولكن بخطوات حم�صوبة، حتى 
و�صل اإىل منزل �صغري بالقرب من م�صجد )حممد بن عمر بن عدِيّ�س(.

الباب وخرج )زيد( منه، يف  الباب، وبعد حلظات فُتح  طرق )عبدالرحمن( 
البداية مل ينتبه يل، غري اأّن )عبدالرحمن( قال له: 

اأنا ل�صت مبفردي يا )زيد(، )فقمر( معي؟	 
مل يدر )زيد( ماذا يفعل وقتها، فقد ا�صطرب وت�صبب عرقه، عندها �صعرت 
اأنا ملتابعة ما يجري  باحلرية والتوتر يف ردوده، فقال له )عبدالرحمن(: �صاأعود 
من اأمور، واأتركك مع )قمر( على اأن ل ياأخذك الوقت، وتن�صى اأّن موعد حرا�صتك 

قد اأزف.
انطلق )عبدالرحمن(، واقرتب )زيد( مني، وهو يقول ب�صوت كما احللم: 

)قمر(؟!!	 
نعم يا �صيدي )قمر(.	 
كيف حالك وكيف حال...؟	 
هل �صترتكنا نتحدث هنا؟	 
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تف�صلي يا )قمر( تف�صلي!	 
دخلت ف�صلمت على اأم )زيد(، التي كانت جتل�س يف بهو املنزل، ثم اأمر )زيد( 

جاريته باإعداد ال�صراب يل، وجل�صت اأنا و)زيد( الذي نظر اإيّل، فقلت له: 
مَل مْل تكمل ال�صوؤال يا �صيدي؟ هل ن�صيت ا�صمها اأم كرهت ذكرها؟	 

تنهد )زيد( وقال: 
ل تظلميني يا )قمر(! 	 
فلَم مل تذكر ال�صم؟	 
بعدما 	  لبعدها،  اأقا�صي  كم  تعلمني  ل  واأنت  م�صاعري،  فتهيج  ذكره  اأخ�صى 

بل  ا�صمها  اإّن  )مرمي(...  و�صالها...   علي   عّز  وقد  اأ�صلوها  اأن  من  يئ�صت 
حروف ا�صمها يا )قمر(، جتعل قلبي يحرتق �صوًقا لها... فما  اأجمل ا�صمها، 

وما اأجمل �صاحبته!
هل ما زلت حتبها يا )�صيدي(؟	 

تنهد )زيد( وقال: 
يف حزن واأمل، وما الفائدة يا )قمر( وقد ذهبت لغريي، وما فائدة احلب اإن 	 

انتهت اأيامه بالفراق والأمل؟ وقتها يتحول احلب اإىل نار، تاأكل القلوب التي 
حرمت حبيبها وقربه، وهذا هو حال قلبي... نعم يا )قمر( اأحبها، اأحبها وما 

زلت اأحبها، و�صاأظل اأحبها، ول اأملك غري ذلك، فال �صلطان يل على قلبي! 
ابتهجت )قمر(، وانفرجت اأ�صاريرها، وقالت: 

ا حتبك وتذوب �صوًقا اإليك يا )�صيدي(.	  وهي اأي�صً
مل يفرح )زيد( بكلمات )قمر(، بل نظر اإليها وقال:

وما الفائدة يا )قمر(، وقد ُحكم على هذا كله باحلرمان؟	 
لو كان احلكم كذلك، ما كنت اأنا هنا الآن!	 

م�صتفهمة،  بنظرات  عيناه  و�صاقت  م�صتفهم،  نظرة  )قمر(  اإىل  )زيد(  نظر 
وب�صوت مرتفع بع�س ال�صيء قال لها: 

ماذا تق�صدين؟	 
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بابت�صامة هادئة، قالت )قمر(: 
اأق�صد اأّن )مرمي( مل تعد خمطوبة لغريك!	 

فتح )زيد( عينيه على ات�صاعهما، وقال منده�ًصا: 
ماذاااااااا؟	 
نعم يا )�صيدي(، فبعد ما كان من اأمر احلف�صيني، وما فعلته من اأجلها، وما 	 

فعله ابن عمها من جب ونذالة، ف�صخ والدها اخلطبة، وطرد ابن اأخيه. 
ماذا؟ ل اأكاد اأ�صدق... هل هذه حقيقة اأم حلم؟	 
بل حقيقة يا )�صيدي(. 	 
فاإن كانت كذلك، فلماذا مل تخربيني من قبل؟ ملاذا؟	 
لقد حاولت يا )�صيدي( ولكن مل اأ�صتدل على مكانك، فدكانك مغلق، ودارك 	 

القدمية قد بعتها، ومل تعد تذهب اإىل الوادي الكبري، فكيف اأخربك واأنا ل 
اأعلم عنك �صيًئا؟

وقف )زيد( وهو ل يكاد ي�صدق نف�صه، ومل يعد يدري ماذا يفعل اأو ماذا يقول، 
وبعد حلظات جل�س، ويف اهتمام �صديد قال: 

اإذن اأخربيني كيف حال )مرمي(؟	 
اأمرها 	  يف  احتار  وقد  بعيد،  وقت  منذ  الفرا�س  طريحة  زالت  فما  م�صكينة! 

الأطباء، ومل يعرفوا ل�صفائها �صبياًل.
ا بكف ويقول:  هز )زيد( راأ�صه مييًنا وي�صاًرا، وراح ي�صرب كفًّ

منذ وقت طويل واأنا ل اأعلم!	 
لقد حدث ذلك مذ ذهبت اإىل �صاطئ الوادي، ومل جتدك تنتظرها، ثم علمت 	 

بعدها ببيعك دارك، واإغالقك لدكانك، ف�صعرت اأنها لن تراك ثانية، فدّب 
الياأ�س يف اأو�صالها، واأح�صت اأنَّ �صيًئا قد اأ�صابك، وبخا�صة بعد الذي فعلته 
مع احلف�صيني، فكيف تكون اأنت �صبب حياتها واإنقاذها من براثنهم، وتكون 

هي �صبًبا يف هالكك؟
زفر )زيد( نف�ًصا كاأنه اللهب، ثم اأغم�س عينيه، وو�صع كفيه عليهما، وقال: 

ا يل وما فعلت!	  ا يل، تبًّ تبًّ
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هداأ من روعك يا )�صيدي(، فما كان قد كان! 	 
اأريد اأن اأراها يا )قمر(...  اأرجوِك.	 
اأب�صر!! فما اأنا هنا اإل لأكون �صفرية، جتمع بينكما مرة اأخرى.	 

يف اهتمام قال )زيد(: 
فمتى يكون اللقاء؟	 
عندما تتح�صن �صّحتها، ول اأظّن اأن يكون بعيًدا.	 
�صاأنتظر ذلك على اأحرِّ من اجلمر. 	 
اإذن اأقوم اأنا، ل اأتاأخر اأكرث من ذلك.	 
انتظري حتى ت�صربي ما نعده لك، ول تخرجي حتى اأعود.	 

تنهدت )قمر(، ونظرت اإىل )مرمي(، الهائمة يف بحر من الأ�صواق، وقالت: 
دخل )زيد( غرفته، وجاءت جاريته، وهي حتمل كوًبا من الع�صري، قدمته 	 

اإيّل،  فاأم�صكته، وارت�صفت منه... حلظات مرت وعاد )زيد(، وهو يحمل تلك 
الر�صالة التي بيدك الآن.

�صرحت )مرمي( بب�صرها، وقالت: 
اأكملي وماذا بعد اأن اأعطاك الر�صالة؟	 
قّبلها قبل اأن يعطيني اإياها ثم قال يل: اأخربي َمن اأحبُّ اأين على العهد باٍق، 	 

واأنَّ حبها را�صخ متجذر يف قلبي، ل �صفاء منه اإل بقربها مني... واأبلغيها اأنها 
يومي وغدي، واأبلغيها اأّن حياتي ل قيمة لها بدونها، والأيام رتيبة ل لون لها 

ول طعم.
وبعدها نه�صُت لأن�صرف، فلما و�صلُت اإىل الباب �صاح، وقال: 

 برج الذهب... يوم اجلمعة.. كل جمعة.	 

r





الفصل الثامن

التي  القوة  بتلك  لي�ضوا  �ضيدي!  يا  الق�ضتاليون 
ي�ضتقوون  جعلهم  الذي  بالت�ضتت  ولكننا  نرهبها، 
�ضريتهم  وعادوا  قوتهم،  ذهبت  توحدنا  فلو  علينا، 
وت�ضتتنا،  ب�ضعفنا  )ق�ضتالة(  علينا  انت�رست  اإمنا  الأوىل، 

ل بقوتها. 

اجلياين �ضعيد  ال�ضيخ 
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)1(

طبخة ابن شعيب 

كان ابن �صعيب منهمًكا يف جتاربه التي اأرهقته ماديًّا فخ�صر كثرًيا من ماله، 
ولكن رغم ذلك فقد قرر اأن يجرب مرة اأخرى، فهو ل يعرف معنى الياأ�س. وقرر 
هذه املرة اأن ينجز �صناعة كميات كبرية من ملح البارود، فاأح�صر �صبعة ون�صف 
رطل من ثلج ال�صيننرتات البوتا�صيوم، مع اثنني ون�صف رطل من الفحم، واأ�صاف 
اإليها رطل من م�صحوق الكربيت الأ�صفر، وقام بطحنها جيًدا وبهدوء، حتى خرج 
منها م�صحوق متنا�صق اأ�صود اللون، بعدها قام باأخذ عينة �صغرية من هذا اخلليط 
بيده، واأ�صعل فيها النار، فا�صتعلت  ب�صرعة كبرية، اأبهجت ابن �صعيب، الذي راح 

يحمد اهلل على ما مت.
قطع  ليبتاع  بيته  من  خرج  ثم  �صنعه،  اأراد  فيما  الأوىل  خطوته  هذه  وكانت 
احلديد القدمية، فدار هنا وهناك، حتى جمع منه الوزن الثقيل، وحمله اإىل بيته... 
بعدها جل�س ينقي احلديد من �صوائبه، حتى اإذا مت له ما اأراد، قام ب�صهره حتى 
ذاب، وحتول اإىل �صائل اأحمر اللون، بعدها قام ب�صبه لي�صنع منه اأنبوًبا طوياًل ذا 

خمرجني، ولكن اأحد خمارجه اأ�صيق من الآخر.
ما اإن �صّب ال�صائل حتى جل�س ي�صرتيح، وقد ت�صبب منه العرق ال�صديد، وقد 
عليه  يطرق  مبن  اإذا  وفجاأة  بالفحم،  وجهه  تلطخ  كما  الأو�صاخ،  مالب�صه  طالت 

الباب، وبقوة غري معتادة.
ترك ابن �صعيب ما يف يده، ونه�س من فوره ليفتح الباب، فاذا هي اأخته، التي 
�صخم  حريق  بوقوع  تنبئ  كانت  الدار،  من  املت�صاعدة  فالأدخنة  مفزوعة،  كانت 

فيه، ولكن ابن �صعيب طماأن اأخته، وقال لها: 
اأقمته لبع�س 	  الفرن، الذي كنت  نار  اإل  يا زينب، فما هي  هدئي من روعك 

حاجتي!
جل�صت زينب تتنف�س ال�صعداء، وهي تقول: 
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�صاحمك اهلل يا اأخي، فقد راعتني رائحة الأدخنة املتطايرة.	 
�صحك ابن �صعيب، وقال لها: 

لو كان حريًقا كما تظنني، ل�صارع اجلريان اإىل اإطفائه! ولكن لأنهم يعلمون 	 
اأنه بيدي مل يتحركوا، اأو ُيحدثوا جلبة. 

ومن يل بتلك الأفكار الآن؟ فقد هالني ما راأيت فلم اأفكر يف غريه.	 
 قالت ذلك ثم اأخرجت طعاًما كانت حتمله،  وقدمته لأخيها الذي راح ياأكل يف 

نهم �صديد، وهو يقول: 
مل ل ت�صاركينني طعامي؟	 
لقد �صبقتك منذ وقت فكل هنيًئا مريًئا. 	 

نه�صت زينب لت�صاهد ما ي�صنع اأخوها، وتابع هو طعامه ثم اإذا بها تقول: 
اإىل متى تن�صغل عن اأمور النا�س هكذا؟	 
اأنا ل�صت من�صغاًل عنهم، بل اأنا من�صغٌل بهم!	 
تقول ذلك، بينما ل تنفك تخرج من بيتك وما ت�صنع! 	 

نظر ابن �صعيب مييًنا وي�صاًرا ثم قال: 
وعن 	  بيده  ي�صري  فهنا  اإليه،  اأ�صبو  ما  اإىل  اأ�صل  اأن  قبل  هنا  من  اأخرج  لن 

طريق تلك الأدوات، وهذا الرتاب، �صاأ�صنع )لإ�صبيلية( امل�صتحيل، فاطمئني، 
فاأخوِك ل يتاأخر اأبًدا عن بلده ودينه. 

واحتلوها 	  والقلعة،  وجرينة  وغليانة  وقنطالنة  قرمونة  اإىل  و�صلوا  لكنهم 
جميًعا.

ترك ابن �صعيب طعامه، وحمد اهلل، ثم وقف وقال بثقة كبرية: 
�صيجدون يف )اإ�صبيلية(، ما مينعهم من دخولها.	 

r
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وصول فرسان القلعة

كان )�صقاق( وقادته يتابعون ما يجري بقلق رهيب، خا�صة بعدما علموا من 
تواجد )حممد بن الأحمر( وجي�صه مع ملك )ق�صتالة(، مما يعني انقطاع الن�صري 
ال�صاة  اأّن  ال�صاردة، غري  كال�صاة  )اإ�صبيلية(  وانفراد  الأيبريية،  اجلزيرة  �صبه  يف 

ا. ال�صاردة تختار ال�صرود لنف�صها، اأما )اإ�صبيلية( فقد ُفر�س عليها فر�صً
كان كل من �صقاق وابن خلدون وعبد الرحمن عند اأ�صوار املدينة يوزعون اجلند 
�صقاق  �صعد  الذهب،  برج  اإىل  و�صلوا  وملا  الأ�صوار.  على  املرابطة  نوبات  ويرتبون 
امليدان  يدر�س  اأن  �صقاق  اأراد  فقد  خلدون،  وابن  الرحمن  عبد  خلفه  ومن  الربج 
ورجاله  �صقاق  دقق  اخلطط.  وي�صتلهم  احل�صار  خالل  النزال  ي�صهد  قد  الذي 
الأوفياء يف املوقع وت�صاري�صه حتى ا�صتوعبوها وحفظتها قلوبهم. وبينما هم كذلك 
اإذ بفر�صان مقبلني وخيولهم مطلقة الأعنة قد اأثارت �صنابكها غبارا وجلبة، فظن 

اجلميع اأنها طليعة اجلي�س الغازي.
وخلفه  عجل،  على  )�صقاق(  نزل  ثم  اخليول،  حيث  اإىل  الثالثة  نظر 

)عبدالرحمن(، بينما ظل ابن خلدون مكانه يراقب ما �صوف يحدث. 
)اإ�صبيلية(  باب  جتاه  واأ�صرعا  فر�صيهما،  و)عبدالرحمن(  )�صقاق(  امتطى 
ليطمئنا على اإحكام غلقه، ويف نف�س الوقت، نادى )�صقاق( بالرماة اأن ي�صتعدوا، 

ويقتلوا كل من يحاول من اجلي�س املغري القرتاب من الأ�صوار.
اخلرب  تناقلوا  الذين  )اإ�صبيلية(،  اأهل  يف  رعًبا  ال�صريع  التطور  ذلك  اأحدث 
فوجموا، وجتمهروا عند باب املدينة، يرتقبون جديد الأخبار، وفجاأة �صمعوا �صوًتا 

ي�صرخ ويقول: 
الق�صتاليون قادمون...  الق�صتاليون قادمون. 	 

نظروا مل�صدر ال�صوت فوجدوه يو�صف البيا�صي، الذي تابع ترديد كلماته حتى 
اأفزع اجلميع، وبكى الأطفال، ووجم الرجال، بينما اأكمل كالمه، فقال: 
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�صيًخا، 	  اأو  يرحموا طفاًل  ولن  الأ�صوار،  نحو  بيده  ي�صري  قادمون  الق�صتاليون 
فا�صتعدوا  األ  الن�صاء...   وي�صبون  الأطفال،  وي�صتعبدون  الرجال،  �صيقتلون 
واحدة،  مرة  ميوت  ال�صجاع  اأّن  غري  اآت،  اآٍت  وهو  قريب،  فاملوت  واأعدوا، 

وميوت اجلبان األف مرة، ا�صتعدوا واأعدوا،،، ا�صتعدوا واأعدو.
عن  اختفى  حتى  وحديثه،  كالمه  يكرر  )اإ�صبيلية(،  �صوارع  يجوب  حترك  ثم 

الأنظار.
)عبدالرحمن(  ا�صتعد  بينما  بعيد،  من  القادمني  يراقب  خلدون  ابن  ظل 
و)�صقاق( للقتال، وبينما هم يف حالة ترقب، وقد بلغت القلوب احلناجر، اإذا بابن 

خلدون ي�صيح: 
اإنهم اأهل القلعة، اإنهم اأهل القلعة يا رماة ال�صهام اأم�صكوا �صهامكم.	 

�صرخ )�صقاق( وقال لرماة ال�صهام: 
اأم�صكوا �صهامكم، ل تطلقوا عليهم �صهًما واحًدا	 

منه  فتدفق  الأبواب،  افتحوا  اأن  الأبواب  ل�صدنة  اأوامره  )�صقاق(  اأعطى  ثم 
ثالثمائة فار�س ودخلوا )اإ�صبيلية(، وفور دخولهم اأغلقت )اإ�صبيلية( اأبوابها مرة 

اأخرى. 
نزل قائد الفرقة عن �صهوة جواده، واقرتب من الأمري )�صقاق(، الذي عانقه 

وقال له: 
مرحًبا بك يف )اإ�صبيلية( يا ابن اأبي علي.	 

حاول اأبو احل�صن اأن يبت�صم فلم ي�صتطع. و�صمت، فنظر اإليه )�صقاق( وقال:
ما بك يا رجل؟	 

نك�س اأبو احل�صن راأ�صه، وقال: 
خرجت من قرمونة، بعد اأن كتبت بيني وبني ملك )ق�صتالة(، كتاًبا ين�س على  	 

اأ�صهر،  �صتة  والنجدات، خالل فرتة  الإمدادات  اإن مل ت�صل  املدينة،  ت�صليم 
القلعة  اإىل  و�صلت  اإن  فما  بنف�صي،  النجدات  لأح�صر  قرمونة خلفي  وتركت 
)اإ�صبيلية(،  يبلغني  ما  منها  اأتزود  دخلتها  حتى  )اإ�صبيلية(،  من  القريبة 
فتقدم العدو قاتله اهلل وحا�صرها واأنا فيها، فما كان من اأهل القلعة، اإل اأن 
ولوين اأمرهم، بعدما عرفتهم بنف�صي، فحاولت اأن اأتفق مع ملك )ق�صتالة(، 

نف�س اتفاقي معه يف قرمونة، فرف�س العر�س...
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ثم اأم�صك اأبو احل�صن بكوب ماء، وارت�صف منه ر�صفة، ثم اأكمل: 
اأجد 	  مل  )اإ�صبيلية(،  من  القلعة  بقرب  متعلاًل  ذلك  )فرناندو(  رف�س  وملا 

اأمامي غري احلرب التي قررت اأن اأخو�صها. 
قاطعه )عبدالرحمن(: 

وهي 	  قرمونة،  يف  احلرب  تلك  تخو�س  اأن  الأمري،  اأيها  الأوىل  من  يكن  اأمل 
اأح�صن من القلعة واأوفر اأمواًل ورجاًل؟

بالغثاء 	  ُتخا�س  ول  املوت،  يهابون  ل  الذين  بالرجال  احلروب  ُتخا�س  اإمنا 
اجلبناء، وقد وجدت يف القلعة ما مل اأجده يف قرمونة... وجدت رجاًل اأ�صداء، 

يف�صلون املوت عن ال�صت�صالم.
تدّخل )�صقاق( وقال

دعك من )عبدالرحمن( واأكمل.. 	 
خرجنا غري مرة لقتال الق�صتاليني، واأوقعنا بهم خ�صائر فادحة، وقتلنا منهم 	 

اأ�صعاف اأ�صعاف اأعدادنا، لكّن ذلك مل يفّت يف ع�صد )فرناندو(، بل قرر 
اللعني  ويقتحم   الأ�صوار،  تثلم  اأن  واللهب، فخ�صيت  باملجانيق  القلعة  �صرب 
القلعة، ويفعل باأهلها ما فعله من قبل يف قنطالنة، اإذ قتل كل اأهلها، فقررت 
اأنا ورجاىل اأن ن�صت�صلم له، لننحاز اإليكم، وبذلك �صمح لنا )فرناندو( مبغادرة 
يف  خل�صارتنا  وننتقم  معكم،  نقاتل  اإليكم  فجئنا  اأ�صلحتنا،  حاملني  القلعة، 

القلعة.
يف اهتمام وقلق قال )�صقاق(: 

وماذا عن قرمونة؟	 
اإنقاذ قرمونة... 	  اأمل،  يف  ثمة  يكون  فلن  �صيدي،  يا  )اإ�صبيلية(  اإن �صقطت 

لكن اإن جنت )اإ�صبيلية( �صتنجو قرمونة، كما اأن )فرناندو( لن ي�صمح لقوات 
)اإ�صبيلية( اأن تنجد قرمونة، و�صيحول بني ذلك بكثافة قواته. 

r
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الملك الذليل!

دخل )فرناندو( وقادته القلعة، بعد اأن خلت من املدافعني عنها، وفور دخوله 
اأمر اأن حُتّول م�صاجد القلعة اإىل كنائ�س، جرًيا على العادة الق�صتالية القدمية. 

جنحت  فقد  متتالية،  جناحات  من  حققه  مبا  )فرناندو(  احتفل  القلعة  ويف 
قواته يف اأ�صهر قليلة يف الت�صييق على )اإ�صبيلية(، واقتطاع اأجزاء كبرية من القرى 
حتى  الظماأى  ال�صفاه  وارت�صفتها  باخلمر،  املرتعة  الكوؤو�س  ودارت  لها،  التابعة 

الثمالة، كل يتجرع الكاأ�س تلو الكاأ�س، بينما تتعاىل ال�صحكات هنا وهناك.
اقرتب اأردونيو من حممد بن الأحمر، وقد ظهرت عليه عالمات ال�صكر، ومد 

له يده بكاأ�س خمر قائاًل: 
األن ي�صاركنا الأمري �صرابنا، واحتفالنا؟	 
اأنت �صكران يا اأردونيو، واإل فاأنت تعلم متاًما اأين ل اأ�صرب اخلمر.	 

�صحك اأردونيو �صحكات جملجلة، وقال: 
اخلمر حرام، والقتال بجانبنا لي�س بحرام، حلم اخلنزير حرام، والتحالف 	 

معنا لي�س بحرام!
وقد  جي�صه،  قائد  جماح  كبح  ي�صتطع  مل  ولكنه  يحدث،  ما  )فرناندو(  لحظ 
اأدرك اأن اخلمر لعبت بعقله، وحفاًظا على وجود اأمري )غرناطة( بينهم، فقد اأمر 

)فرناندو( بع�س حرا�صه بحمل اأردونيو اإىل خيمته، قائاًل لهم: 
احملوه فقد �صرعته اخلمر، فما عاد يدري ماذا يفعل اأو يقول.	 

تقدم حار�صان وحمال اأردونيو، وهو يقهقه ب�صدة ويقول: 
اخلمر حرام، وحلم اخلنزير حرام...!	 
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اأ�صقط يف يده، فلم ينب�س بكلمة...  بينما التزم )ابن الأحمر( ال�صمت، وقد 
ولتبديل جمرى احلوار انربى )فرناندو( مت�صائاًل: 

ما هي اأخبار الأ�صطول يا )األبار بريت(؟	 
تنبه )األبار بريت( لل�صوؤال، وقال: 

من 	  قادًما  الكبري،  الوادي  مياه  الأ�صطول  بدخول  �صيدي  يا  الأخبار  و�صلت 
كنتربية، وهو يف طريقة )لإ�صبيلية(.

ارت�صف )فرناندو( من كاأ�صه  جرعة كبرية، وقال: 
رائع!! رائع... كم عدد �صفن الأ�صطول يا )األبار(؟ 	 
ال�صغرية، وجميعها  	  القطع  �صيدي، وعدد من  يا  �صفينة كربى  ثالث ع�صرة 

م�صحونة بالرجال واملوؤن. 
وقف )فرناندو( ودار و�صط اجللو�س، وقال: 

حتًما �صيحتاج رامون بونيفا�س اإىل قوة برية توؤازره وحتميه.	 
�صدق بالي كوريا على كالم امللك، وقال: 

الدفاعية 	  وخطوطها  الأمامية،  ح�صونها  �صائر  من  )اإ�صبيلية(  جردت  لقد 
�صرب  بدء  وجوب  يعني  مما  يقرتب،  الأ�صطول  هو  وها  مولي،  يا  الأوىل 

احل�صار على املدينة، حتى جنربهم على ال�صت�صالم. 
ا�صتدرك الأب ماغنو�س، مت�صائاًل يف قلق: 

لكن ماذا لو خرج اجلي�س )الإ�صبيلي(،  وهاجم مع�صكرنا؟	 
تنحنح )األبار بريت( وقال: 

يف 	  بها  نتعامل  اأن  علينا  يجب  مهمة،  حقيقة  هناك  ولكن  �صيدي،  يا  العفو 
منذ  جراأتهم  فقدوا  قد  امل�صلمني  اإن  تقول  احلقيقة  تلك  احلايل...   الوقت 
زمن، فلم يعودوا يخرجون حلربنا كما كانوا من قبل، بل تراهم ميوتون خوًفا 
خلف الأ�صوار، لذا فمهما بلغت قوتهم لن يتجروؤوا على القرتاب منا بكامل 
ع�صابات  حرب  ويحاربونا  يخرجوا  اأن  هو  فعله،  ميكنهم  ما  وجل  قواتهم، 

خاطفة.
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�صمع )حممد بن الأحمر( هذا احلديث، فو�صع يده على جبهته، ومل ينطق، 
بينما كاد يتميز غيًظا وكمًدا، ولكنه مل يحاول اأن يظهر ما يعانيه.

اأيد )فرناندو( كالم وزيره وقال:
اأ�صبت يا )األبار(، فقد جعلتني اأتذكر يوم فتحي )لقرطبة(، ومل يكن معي 	 

بينما )حممد  املدينة،  اأخذ  بهم  ا�صتطعت  فقط،  مائتي جندي  �صوى  وقتها 
بن يو�صف بن هود( كان معه جي�س كبري، رمبا ي�صل عدده اإىل ع�صرون األف 

مقاتل، ورغم ذلك مل يجروؤ على مهاجمتي، و�صقطت )قرطبة( بيدي!
ثم قهقه فرناندو ورجاله ومتايلوا يف ن�صوة، كل هذا وحممد بن الأحمر �صامت 

ل يتحدث، فالتفت اإليه فرناندو، وقال:
ما يل اأراك عاب�س الوجه يا ملك )غرناطة(؟ اأحزين اأنت على )اإ�صبيلية(؟	 

ا�صطرب )ابن الأحمر( وقال ب�صرعة، وكاأنه ينفي التهمة عن نف�صه: 
قطًعا ل يا مولي، فقد غدروا بي منذ �صنوات واأخرجوين من بينهم، لهذا 	 

ل�صت اأعباأ مبا قد يحدث لهم. 
هّز )فرناندو( راأ�صه مبت�صًما، وراح يحدث نف�صه: 

رمبا اأثقلت على ملك غرناطة بحديثي عن احلوادث القدمية، ينبغي اأن اأبدل 	 
م�صار احلديث اإىل اأمور احل�صار واحلرب القادمة.

ثم اأم�صك بكاأ�س خمر يف يده، ورفعها عاليا، وقال: 
اأعود منها، وبها م�صجد 	  مهما كانت قوة احتمال )اإ�صبيلية( و�صربها، فلن 

واحد يوؤّذن فيه بندائهم!!
ثم �صرب الكاأ�س دفعة واحدة.

r
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أغسطس 1247

يف �صباح يوم اخلام�س ع�صر من اأغ�صط�س �صنة 1247 م غادر )فرناندو( بلدة 
القلعة يف قواته متجًها جنوًبا اإىل )اإ�صبيلية(، حتى اإذا وقف اأمام اأ�صوارها، زاغت 
اأب�صاره وهو ي�صاهد فخامتها وروعتها وح�صن تنظيمها وجمال بنائها، حتى بدت 

لأول وهلة كاأنها قطعة من اجلنة، بكثافة اأ�صجارها وروعة مبانيها...  
فتح )فرناندو( فمه ووقف م�صدوها اأمامها، يراقب جمالها الأخاذ يف �صمت 
رهيب، مل يخرجه عنه �صوى �صوت املوؤذن ل�صالة الظهر، مما راعه وجعل ب�صره 
يتوجه �صوب املنارة ال�صاهقة، التي تكاد ت�صل بارتفاعها اإىل ال�صحاب وهو يقول 
يف نف�صه: عما قريب �صتدق مكانك الأجرا�س، ثم رنا بب�صره ف�صاهد برج الذهب 

بارتفاعه الكبري.
وذات  اليمني  بب�صره ذات  يجول  وهو  ق�صاها )فرناندو(،  بعد جولة ق�صرية 
�صهوة  عن  نزل  ثم  املدينة...   اأ�صوار  من  بالقرب  املع�صكر  باإقامة  اأمر  ال�صمال، 
جواده وراح ي�صري ذات اليمني وذات ال�صمال، وبينما هو كذلك اإذ تقدم منه )األبار 

بريت( وقال: 
�صيدي امللك، يل راأٌي لو اأذنت يل؟	 
هاِت ما عندك يا )األبار(.	 
لي�س من ال�صواب اإقامة املع�صكر ها هنا، بالقرب من اأ�صوار املدينة.	 

تعجب )فرناندو( وقال منده�ًصا: 
ملاذا بينما نقيمه بعيًدا عن النبالة وحاملي ال�صهام؟ 	 
حت�صًبا من حرب خاطفة قد يقوم بها هوؤلء يا �صيدي، )ف�صقاق( هذا ل اأمان 	 

له!
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حترك )فرناندو( مم�صًكا ب�صيفه، وراح ينخر به الأر�س مع كل خطوة، ثم قال 
بعناد: 
لن اأّغري مكان مع�صكري يا )األبار بريت(.	 
لكن �صيدي..!	 
rل تراجعني يف هذا الأمر مرة اأخرى يا األبار.	 

ما اإن ظهر اجلي�س الق�صتايل اأمام اأ�صوار املدينة، حتى اأغلقت دونهم اأبوابها، 
وتبدلت اأحوال اأهلها، ومالأتهم احلما�صة، وحمل الكثريون منهم ال�صالح، وذهب 
عنهم اخلوف و�صرت فيهم روح جديدة، فالتفوا حول )�صقاق( يوؤازرونه يف �صعيه، 
بهم  �صعد  وقد  وم�صاجدهم،  ديارهم  يريدون  ال�صليب،  حملة  �صاهدوا  بعدما 

)�صقاق(، وراأى يف ذلك بادرة خري للمدينة، ولدولة الإ�صالم يف )اإ�صبيلية(. 
ويف ق�صبة املدينة اجتمع )�صقاق( وكبار رجاله، يدر�صون اخلطة ملناجزة العدو 
القادة  راح  م�صتديرة  من�صدة  وحول  والرتاجع،  الن�صحاب  على  لإجباره  واإرهاقه 
ر، فتحدث ابن  يناق�صون قادم اأيامهم، وخططهم، ومعلوماتهم عن اجلي�س املحا�صِ

خلدون وقال: 
يجب اأن ل نعطيهم فر�صة واحدة ي�صرتيحون فيها، يجب اأن نزلزل اأركانهم، 	 

ونبدل ليلهم نهاًرا، حتى يعلموا ويتعلموا اأّن )اإ�صبيلية( خمتلفة عن غريها، 
واأّن بها رجاًل ل يهابون املوت.

يف حما�صة قال )�صقاق( موافًقا: 
يهناأ 	  ولن  اأنفا�صهم،  ليلتقطوا  فر�صة  لهم  نرتك  لن  خلدون،  ابن  يا  اأجل 

)فرناندو( واخلائن )ابن الأحمر( يف مع�صكرهما هذا.
هتف )عبدالرحمن(: 

�صيدي! يجب علينا اأن نبادر، بطلب النجدات من العدوة؟	 
�صنفعل يا )عبدالرحمن(، غري اأنى ل اأنتظر من وراء العدوة خرًيا الآن، فقد 	 

ذهب ال�صاحلون منهم، ودر�صت دولة املوحدين، وها هي ت�صارع املوت يف 
مراك�س.
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حتدث ابن خلدون، وكاأنه يكمل حديث )�صقاق( فقال: 
لن 	  احلف�صيني  اأّن  يعني  مما  هنا،  ولتهم  يف  فعلناه  وما  تون�س  عن  ناهيك 

ميدوا لنا يد العون اأبًدا. 
ظهر الغ�صب على وجه )عبدالرحمن( وقال: 

لقد ا�صتحق هوؤلء ما فعلنا بهم، بل واهلل لقد فعلنا معهم ما يجب عليهم اأن 	 
ي�صكروه لنا، ويكفي اأنهم خرجوا من بيننا اأحياء، فكيف تقولون ما تقولون؟

قال )�صقاق( يهدئه : 
اهداأ يا )عبدالرحمن( فلي�س هكذا توزن الأمور، اأم هل تظّن اأّن الأمري اأبا 	 

زكريا يحيى �صيفكر بنف�س طريقتك تلك؟! هل تظنه  يحكم بالعدل، ويقدم 
م�صلحة امل�صلمني والإ�صالم يف )اإ�صبيلية(، على غريته وع�صبيته على قومه، 
اأم �صينتقم منا مبا فعلناه جتاه قومه بعدم اإجنادنا، هل يقدم عروة الإ�صالم 

على ع�صبية القبيلة؟ هذا ما �صتجيب عنه الأيام.
ا قال )عبدالرحمن(:  معرت�صً

لو كان اأمرًيا للم�صلمني كما يّدعي، فقطًعا �صيقدم امل�صلحة العامة على ما 	 
دونها، اأما لو كان اأمري قومه ف�صيقدم قومه على غريهم، وحينها لن ينجدنا، 
ولن يكون يف دولته خري يوؤمل، على اأنى يا �صيدي، اأرجو منك اأن تقيم عليه 

احلجة اإىل يوم الدين، وترا�صله تطلب منه النجدات، وليفعل اهلل ما يريد.
قال )�صقاق( مطمئًنا: 

 �صاأفعل يا )عبدالرحمن(.	 

r
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لقاء العاشقين

مبتهجة  فرحة  وهي  )قمر(،  جاريتها  وبجوارها  املراآة،  اأمام  )مرمي(  وقفت 
تقول: 
انظري! هل اأبدو جميلة يا )قمر(؟ اأم اأبّدل ثيابي، واأرتدي ثياًبا اأخرى؟	 

و�صعت )قمر( يديها على كتف )مرمي(، وقالت لها وهي تبت�صم ابت�صامة حانية: 
اأنت جميلة يف كل الأوقات يا حبيبتي!	 

ارت�صمت عالمات احلرية والقلق على وجه )مرمي(، وهي تقول: 
هل �صيكون هذا راأي )زيد( عندما يراين اليوم؟	 

وكاأنها تزيد من ثقتها يف نف�صها امل�صطربة، قالت )قمر(: 
راأيه اليوم والأم�س وكل يوم يا حبيبتي، فاطمئني!	 

يف حزن قالت )مرمي(: 
لكن )مرمي( اليوم، لي�صت هي  )مرمي( الأم�س!! 	 
بل هي هي، فاأنت مل تختلفي اأو تتغريي، ومن يع�صق الروح لن يهتم للج�صد، 	 

ثم ها اأنت يوما بعد يوم تعودين اأجمل واأن�صر مما كنت عليه، فاطرحي عنك 
هذه الو�صاو�س الآن، ول ت�صغلي راأ�صك اإل بالأيام ال�صعيدة التي تنتظرك.

اأحًقا يا )قمر( مل يتغري )زيد(، رغم ما حدث؟	 
نظرت )قمر( اإىل )مرمي( نظرات عتاب، وقالت: 

اأح�صبك تريدين التاأخر عن الرجل برثثرتك هذه. اقرتبت �صم�س الغروب! 	 
ب�صق  اإذنها  على  ح�صلنا  اأن  بعد  اخلروج  من  �صتمنعنا  فاأمك  غربت  واإن 

الأنف�س.
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املرتقب، فنه�صت،  املوعد  فوات  لذلك، ومتلكها اخلوف من  انتبهت )مرمي( 
وحترك الثنان جتاه �صفة الوادي الكبري، وهما ي�صرعان اخلطى للو�صول اإليه على 

عجل.
ودقات  تت�صارع،  اأنفا�صها  بداأت  حتى  النهر،  �صفة  اإىل  )مرمي(  و�صلت  اإن  ما 
قلبها تتزايد، وهي تتمنى اأن يكون لها جناحان، ينقالنها على وجه ال�صرعة للمكان 
الهواء، وت�صم  ت�صتن�صق  بعيد، راحت  الذهب من  لها برج  اإذا ظهر  املنتظر، حتى 
ن�صيًما طاملا اأحبته، وملا وِطئت قدماها جوار الربج التفتت، و نظرت هنا وهناك، 
تبحث عن حبيب طال غيابه، وقلب يتاأمل من الفراق، لكنها مل جتد من ينتظرها، 

وتبحث عنه.
خ�صيت اأن يتكرر ما حدث من قبل ول ياأتي )زيد(...  فتبدلت �صعادتها خوًفا 
اأر�صلت دموعها يف �صمت، فنزلت على  وحرية. وبقلب م�صطرب، وعيون هائمة، 
خديها. حاولت )قمر( التي احت�صنتها اأن تطمئنها، لكن دون فائدة، فقد انثالت 

دموع الفتاة  تبكي على حالها، وح�صرة قلبها، بل واأجه�صت بالبكاء...   
وفجاأة ومن اأ�صفل النهر، اإذا )بزيد( يخرج، ومعه وردة جميلة قطفها لأجلها، 
وبخطوات حثيثة تقدم من )مرمي(، التي مل تنتبه له، فناداها ب�صوت حاٍن، وقال: 

)مرمي( ملاذا البكاء وقد التقينا؟	 
تكاد ت�صدق، وفجاأة  ال�صوت، ورفعت وجهها وهي ل  التفتت )مرمي( مل�صدر 

تبدلت دموعها فرًحا، ومل تدر ماذا تفعل، ثم قالت ودقات قلبها تت�صارع: 
ملاذا تاأخرت كل هذا؟	 

ابت�صم )زيد( يف �صعادة، وقال: 
عنك 	  غبت  فاإن  اأتنف�صه،  الذي  والهواء  روحي،   واأنت  عنك  اأتاأخر  كنت  ما 

اأو حرمت منك، حرمت من احلياة، اإذ ل معنى حلياتي من دونك، اأنا هنا 
منذ وقت طويل، ولكن ما اإن راأيتك حتى ذهبت، لأح�صر لك تلك الوردة من 

هناك.
واأ�صار بيده اإىل حافة النهر.

يقولها  بكل كلمة  ال�صتمتاع  وكاأنها حتاول  اأغم�صت )مرمي( عينيها حلظات، 
)زيد(، وجففت دموعها لرتى بهما حبيبها، ثم فتحت عينيها وقالت: 
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اأخرًيا راأيتك يا )زيد(، اأم تراين اأحلم؟	 
حدث، 	  وما  كان  ما  كل  بعد  جمعنا  الذي  الواقع  الواقع،  اإنه  حبيبتي  يا  ل 

واحلقيقة التي ل تعنى غريك، فاأنت احلقيقة الأهم يف حياتي يا كل حياتي.
حتركت )مرمي( وجل�صت على �صفة النهر، وقالت يف دلل: 

كم افتقدت �صوتك، وكلماتك يا )زيد(!	 
جل�س )زيد( بالقرب من )مرمي( وقال: 

اأ�صمع �صوى 	  اإل فيك، ول  اأفكر  اأنا فقد ع�صت هذه الفرتة املوؤملة، واأنا ل  اأما 
�صوتك، فلم اأفتقدك اإل بقدر افتقادي لروحي. 

هل علمت اأنني مل اأعد خمطوبة لبن عمي؟.	 
علمت من )قمر( واأنا اأ�صعد النا�س بهذا، وقريًبا �صاأزور اأباك لأطلبك منه، اآٍه 	 

يا )مرمي(، اأريد اأن يطمئن قلبي لوجودك معي، وهذه املرة لن اأترك الفر�صة 
لأحدهم فيتقدم لِك ويعيد الكرة، على اأن يكون زفافنا يوم زوال خطر اللعني 

)فرناندو(، وحينها �صيكون زفافنا حديث )اإ�صبيلية( كلها! 
ظهرت عالمات احلزن على وجه )مرمي(، فقال لها )زيد(: 

مَل احلزُن يا حبيبة القلب؟	 
فوًرا، فوجدتك تربطه بزوال احل�صار 	  �صنعقد زفافنا  تقول  اأن  اأنتظر  كنت 

عن )اإ�صبيلية(.
تنهد )زيد( تنهيدة طويلة، مفعمة مب�صاعر الع�صق والنك�صار، ثم �صمت برهة 

ت�صمرت عيناه بعدها على �صفحة ماء النهر اجلاري، وقال: 
اأحر 	  على  قدومك  اأرقب  املكان،  هذا  نف�س  يف  هنا  كنت  اأ�صهر،  ب�صعة  قبل 

من اجلمر، لكنك تاأخرت يومها، وقد �صبقك اإيّل �صديقي )عبد الرحمن(، 
الذي جاء يدعوين للخروج معه لإنقاذ )بلن�صية(، وقتها اعتذرت عن اخلروج 
بي،  خا�صة  لأ�صباب  )اإ�صبيلية(،  مغادرة  على  قدرتي  بعدم  وتعللت  معه، 
اأو البعد عنك،  بينما كان ال�صبب احلقيقي، هو عدم مقدرتي على فراقك، 
وبعدها  فاأرداين،  هواي  واتبعت  وبلدي،  وديني  ربي  جتاه  واجبي،  تنا�صيت 
نزل العقاب الإلهي بي، وحدث ما حدث من خطبتك لبن عمك، فت�صاءلت 
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يف نف�صي حينها، كيف ر�صخِت لرغبة والديك؟ كيف مل تدافعي عن حبنا؟ 
وكيف مت الأمر بهذه ال�صرعة وتلك الكيفية؟ بحيث مل يرتك اأبوك الفر�صة 

لِك لرتف�صي، اأو يل لأتقدم واأتزوجك.
 تنهد )زيد( مرة اأخرى وتابع بح�صرة فقال: 

اأرواحنا، على يد 	  اأ�صد من قتل  اأجل لقد قتلتني، وهل  لقد قتلتني خطبتك، 
اأعز من �صكن فيها، كما ال�صمعة يحرقها اخليط الذي ي�صكن فيها...  ولكن ملّا 
تدبرت الأمر وجدت اأن ما حدث كان عقاًبا يل من اهلل، عندما قدمت هواي 
على طاعته، وحبك يا حبيبتي على اجلهاد يف �صبيله، وكاأّن اهلل اأراد اأن يقول 
يل: افعل يا ابن اآدم ما ت�صاء، ولن يكون لك ن�صيب من �صيء اإل ما اأ�صاء، لقد 
كانت خ�صارتك اأ�صد عقاب نزل بي يف حياتي، وقد ا�صتحققت هذا العقاب، 

على تفريطي يف واجبي جتاه بالد امل�صلمني. 
ثم رفع ب�صره اإىل ال�صماء، وتابع قائاًل: 

لقد عاهدت اهلل يا )مرمي( اإن اأعادك اإيّل، األ اأكرر فعلتي هذه، واأل اأتقاع�س 	 
عن اجلهاد يف �صبيله، ون�صرة اإخواين امل�صلمني اأينما كانوا.

r



386

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

)6(

تخاذل لبلة وتونس

كان ال�صيخ اجلياين يركب فر�صه، متحرًكا �صوب  املدينة احلمراء، ذات النهر 
الأحمر والرتبة احلمراء، وهو ياأمل اأن يدخلها قبل الغروب، ثم نظر لل�صم�س بعني 

مفتوحة واأخرى مغلقة، وقال يخاطب نف�صه، ولكن ب�صوت حزين مقهور: 
هل �صاأق�صي عمري يف التنقل بني املدن الأندل�صية، هل ُكتب على اأن اأ�صاهد 	 

م�صارع تلك املدن؟... 
ثم تاأوه واأكمل قائاًل: 

اإليها الق�صتايل، مل جتد من 	  ع�صت عمرى كله يف  )جيان(، حتى اإذا تقدم 
ين�صرها ف�صاعت، وحتولت م�صاجدها كنائ�ًصا، وها اأنا اأخرج من )اإ�صبيلية( 
)كابن  حمفوظ  ابن  �صيكون  فهل  )بجيان(،  تلحق  ل  حتى  النجدات  لطلب 
الأحمر(؟ اأم �صيّهب ويقدم النجدات )لإ�صبيلية(؟ اآه يا �صعيد...  لكم اأمتنى 
اأن تكون يا ابن حمفوظ قد اتعظت مبا يحدث من حولك، وعلمت اأن ل اأحد 
اآمٌن على نف�صه، واأن بقاء اأحدكم من بقاء جميعكم، واأّن  يف �صبه اجلزيرة 

احلكمة يف الوحدة، والعاقل من اأتعظ بغريه.
تابع �صعيد اجلياين �صريه �صوب لبلة، وملا بلغ به العط�س مبلغه، فتح قربة املاء 
م�صري  وبعد  ت�صادفه،  ماء  عني  اأول  يرتقب  فراح  فارغة،  فوجدها  معه  املوجودة 
املاء  من  غرف  يده  وبكفِّ  ح�صانه،  منت  عن  فنزل  يجرى،  ماء  نبع  وجد  �صاعة 
و�صرب، وكانت ال�صم�س قد مالت قلياًل عن كبد ال�صماء، وخّفت حرارتها، ثم �صحب 
اأو كاأنه ي�صكر  ر�صن جواده ف�صرب احل�صان و�صهل، وكاأنه ي�صكو احلر والعط�س، 

�صاحبه اأن �صعر به ف�صقاه...  
ثم �صّمر �صعيد عن ذراعيه، وتو�صاأ، و�صّلى ما عليه من فرو�س، بعدها اأخرج 
بع�س لقيمات كّن معه فاأكلهن، وبعد راحة مل تطل قام، وربت على رقبة ح�صانه، 

وقال له: 
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هيا يا رفيقي! نكمل رحلتنا يف بالد الإ�صالم، نحاول اإبقاءها بالد اإ�صالم! 	 
ال�صكل،  غريب  نهر  ظهر  �صاعات  وبعد  اخلطى،  ثابت  وحترك  الفر�س  �صهل 
فاملاء مل يكن ماًء عاديًّا، بل ذا لون اأحمر، كلون تربته احلمراء و�صفته احلمراء، 
تعجب ال�صيخ من هذا الذي مل ير مثله يف حياته، وظل يراقب النهر حتى دخل اإىل 
�صوق املدينة فتزود منه، ثم �صاأل عن ق�صر الوايل فاأخربوه مبكانه، بعد اأن تعجبوا 

كيف له اأن يجهله!
بكل  حماًطا  كان  الذي  حمفوظ،  ابن  ق�صر  قا�صًدا  جواده،  ر�صن  ال�صيخ  لوى 
اأنواع احلرا�صة واجلنود، وما اإن نزل حتى اأوثق رباط الفر�س، وتقدم جهة الق�صر، 
فما كان من احلرا�س اإل اأن اأوقفوه، و�صاأله كبريهم: من اأين قدمت؟ واأين تق�صد؟ 

فقال: 
اأنا يا ولدي �صعيد اجلياين، واإمنا اأنا هنا للقاء املعت�صم بن حمفوظ، �صاحب 	 

املدينة. 
قهقه احلار�س وقال متهكًما: 

تقابل �صاحب املدينة!! اأهكذا، بهذا الي�صر؟ لو اأن �صاحب املدينة التقى كل  	 
من طلبه لق�صى يومه ومل ينتِه منكم! 

يرد 	  مل  الذي  عنه،  اهلل  ر�صي  اخلطاب  بن  عمر  من  خرٌي  �صاحبكم  وهل 
�صائاًل؟!

اأو حتى 	  العطاء،  تريد  اإن كنت  ال�صيخ  اأيها  الآن؟  بن اخلطاب  لنا وعمر  ما 
ال�صكوى، فهذا ل ي�صتدعى مقابلة الأمري. فاعر�س علّي ما تريد واأنا اأجيبك! 

واأي �صكوى 	  اأريد؟  ال�صبعني من عمري، فاأّي عطاء  اأنا رجل قاربت  يا ولدي 
اأن�صرف من  الأمري، فافعل بارك اهلل فيك، فلن  لقاء  اإمنا حاجتي  اأحمل؟ 

هنا اإل بعد اأن األقاه، فاإن اأردت فخذين اإليه.
مط احلار�س �صفتيه ثم اأم�صك بلحيته، وقال: 

انتظر هنا ول تتحرك!	 
جل�س ال�صيخ على حجر بالقرب من �صور الق�صر، ينتظر، ويرجو اأن ُي�صمح له 

بلقاء الأمري، بينما دخل احلار�س اإىل املعت�صم بن حمفوظ، فقال له: 
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�صيدي املعت�صم، بالباب �صيخ كبري يريد لقاءك، وقد حاولت �صرفه فاأبى اإل 	 
اأن يلقاك.

بغ�صب قال املعت�صم: 
اأكلما قدم اإيّل من يريد لقائي، دخلتم على و�صغلتموين؟ 	 

ثم ب�صوت مرتفع قال: 
األ يح�صن اأحدكم الت�صرف؟	 

ارتعد احلار�س وقال: 
اإن اأردت �صاأ�صرفه فوًرا يا �صيدي!	 

�صمت املعت�صم قلياًل ثم قال:  
ل باأ�س اأدخله علّي، ولكن ل تعد اإليها، ول يدخل علّي اإل �صاحب اأمر كبري.	 

خرج احلار�س وهو يحمد اهلل اأن اأفلت من غ�صب املعت�صم، وقال يف نف�صه: 
واهلل لول اأن الأمري قال: اأدخله علي، لقتلته مبا نالني ب�صببه.	 

ثم وبوجه عبو�س تقدم من ال�صيخ وقال بغلظة: 
تعال معي!	 

ابن  بهو  اإىل  دخل  حتى  بطيئة،  بخطى  احلار�س  خلف  وحترك  ال�صيخ،  نه�س 
حمفوظ، و�صلم عليه قائاًل: 

ال�صالم علي مولي املعت�صم	 
نظر املعت�صم اإىل ال�صيخ بتمعن �صديد، وقال له: 

وعليك ال�صالم اأيها ال�صيخ، كاأنك ل�صت من لبلة؟	 
اأجل يا �صيدي اأنا ل�صت منها، بل اأتيتك من )اإ�صبيلية(.	 
مممم )اإ�صبيلية(، فما حاجتك يا �صيخ )اإ�صبيلية(؟	 
لي�صت حاجتي اأيها الأمري، اإمنا حاجة امل�صلمني يف هذه البالد. 	 

متتم املعت�صم وقال:
هاّل اأف�صحت اأكرث يا �صيخ، فال وقت لدي. 	 
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منذ 	  قرون...   منذ  بها  يحّل  وما  الأندل�س  مبدن  حّل  ما  الأمري  اأيها  تعلم 
انفراط عقد اخلالفة الأموية، تلك الدولة التي كانت جتمع امل�صلمني يف �صبه 
اجلزيرة، حتت راية واحدة، حتى اإذا ذهبت تلك الدولة، حلت حملها دويالت 
وا�صتاأ�صد  )�صرق�صطة(،  وبعدها  )طليطلة(  ف�صقطت  مت�صارعة،  متنافرة 
الق�صتاليون والأراجونيون علينا، وتبعهم الربتغاليون، كل ذلك لي�س لقوتهم، 

واإمنا لت�صتتنا و�صعفنا. 
بتهكم قال املعت�صم: 

هل اأتيت اإيّل اأيها ال�صيخ، لتعطيني در�ًصا يف التاريخ البائد؟	 
العفو اأيها الأمري، واإمنا جئت اإليك كي ل نكرر اأخطاء املا�صي العظيم.	 
اأي اأخطاء يا �صيخ؟	 
اأخطاء كتلك التي حدثت عند �صقوط )طليطلة(، عندما حا�صر )األفون�صو  	 

ال�صاد�س( املدينة وكان بها ابن ذي النون، وتركها ملوك الطوائف وحيدة يف 
ا منهم اأن �صقوطها لن ي�صريهم، مل يكونوا يعلمون اأّن  وجه )األفون�صو(، ظنًّ
�صقوط )طليطلة( هو فقط البداية، واأن جبنهم عن اجنادها بداية �صقوطهم 
اأن  رة طالًبا منك  املحا�صَ )اإ�صبيلية(  اأتيتك من  لقد  الأمري  اأيها  جميًعا...  
يبقى  ولن  لبلة،  تبقى  فلن  )اإ�صبيلية(  �صقطت  فلو  املا�صي،  اأخطاء  تكرر  ل 

لالإ�صالم دولة يف الأندل�س. 
نظر املعت�صم اإىل اجلياين متمعًنا وقال: 

	 لي�صت لبلة اليوم، )كاإ�صبيلية( ابن املعتمد وقت �صقوط طليطلة يا �صيخ، 	 
فماذا لو ا�صتدار )فرناندو( علّي وانتقم مني؟
اقرتب اجلياين اأكرث من كر�صّي املعت�صم وقال: 

يا �صيدي لو �صقطت )اإ�صبيلية(، �صي�صتدير عليك )فرناندو( �صئت اأم اأبيت، 	 
ولو كان بينك وبينه اأغلظ العهود واملواثيق، فهوؤلء قوم ل عهد لهم ول ذمة.

ا�صرتخى املعت�صم على كر�صيه، وفكر يف الأمر، فاأكمل اجلياين وقال: 
يهلك 	  اأن  تر�صى  فهل  املدينة،  على  احل�صار  اللعني  اأحكم  لقد  �صيدي!  يا 

اإىل  املوحدى  املن�صور  اأن يتحول  م�صجد جدك  امل�صلمون فيها؟ هل تر�صى 
كني�صة، يا �صليل املوحدين؟



390

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

زفر املعت�صم وقال:  
ل يا �صيخ ل اأر�صى ذلك اأبًدا، ول ير�صاه اأحد من امل�صلمني، ولكن كيف يل اأن 	 

اأ�صاعدكم، واأنت تقول اإن احل�صار قد اكتمل؟ 
ت�صتطيع يا �صيدي اأن تفعل، كما تفعل حامية ح�صن الفرج، غري اأنك اأقوى 	 

واأ�صد باأ�ًصا. 
بنظرات عني �صيقة قال املعت�صم: 

وماذا تفعل حامية ح�صن الفرج؟	 
خاطفة، 	  بحرب  الق�صتاليني  وُتفاجئ  والأخرى،  الفينة  بني  �صيدي  يا  تخرج 

وكذلك تفعل قوات )اإ�صبيلية( بقيادة )عبدالرحمن( وابن يحيى و)�صقاق(، 
مما ا�صتدعى اللعني اأن يركز جهوده لتلك املفاجاآت، بينما ل يتوقع غريها! 
زال مفتوًحا، وملك  ما  ال�صرف  وقواتك، فطريق فح�س  �صيكون دورك  هنا 
)ق�صتالة( ل يتوقع املفاجاآت منه، لهذا تركه دون حرا�صة كافية، وكل ما عليك 
اأن تاأتي بقواتك، وت�صرب بقوة مفاجئة، بينما يكون )�صقاق( وقائد ح�صن 
الفرج م�صتنفرين لقواتهم، حتى اذا هاجمت اأنت من طريق ال�صرف، خرجوا 
بقواتهم معك، فت�صتت حال الق�صتاليني، ونزل الرعب بهم، فتخيب خطتهم، 
وينهزم جمعهم، ومن يدرى يا �صيدي، فلرمبا جنحت خطتنا تلك و�صتنجح، 
يا  فالق�صتاليون  ع�صره،  ل�صابق  )قرطبة(  يف  م�صجدنا  نعيد  رمبا  ووقتها 
�صيدي لي�صوا بتلك القوة التي نرهبها، ولكننا بالت�صتت الذي جعلهم ي�صتقوون 
علينا، فلو توحدنا ذهبت قوتهم، وعادوا �صريتهم الأوىل، اإمنا انت�صرت علينا 

)ق�صتالة( ب�صعفنا وت�صتتنا، ل بقوتها.
راح املعت�صم مي�صح على حليته، ثم هز راأ�صه وقال لل�صيخ: 

�صندر�س الأمر ونتدار�صه اأيها ال�صيخ اجلليل، فعد را�صًدا اإىل )اإ�صبيلية(.	 
اأرجو اأن ل يطول تفكريك اأيها الأمري، فملك )ق�صتالة( قد ح�صم اأمره.	 

الرجل،  يتحرك  اأن  يف  اأمله  يحدوه  حمفوظ،  ابن  ق�صر  من  اجلياين  خرج 
اأن يحفظ مملكته  اأما الأخري فقد مكث يفكر يف الأمر مرات ومرات، وجل همه 
)اإ�صبيلية(،  اأمر  يف  تدخله  اأن  يرى  كان  فقد  )فرناندو(،  عن  بعيًدا   ال�صغرية 

�صيكون مغامرة كربى، قد تعجل بنهاية مملكته... 
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جده  م�صجد  بها  واأن  خا�صة  �صهاًل،  يكن  مل  اإ�صبيلية  عن  التخلي  قرار  لكن 
املن�صور ومعامل موحديه كثرية، كما اأنها كانت حا�صرة الأندل�س زمن املوحدين، 
ولكن يف النهاية وبعد تفكري طويل، ولكي يغلق الأبواب على نف�صه، ويعطيها ال�صبب 

يف عدم اإنقاذ )اإ�صبيلية(، قال: 
املوؤمن 	  عبد  بني  من  اأجدادي  على  خرجت  التي  )اإ�صبيلية(  هذه  األي�صت 

اإليهم لحًقا؟...  اإن كانت طردت املوحدين �صالًفا، فلماذا تلجا  وطردتهم؟ 
rل... لن اأغامر مبملكتي لإنقاذ مملكة غريي!

من  ا  اأي�صً عادت  فقد  بخفي حنني،  لبلة  اإىل  )اإ�صبيلية(  �صفارة  عادت  ومثلما 
تون�س بخيبة اأمل كبرية، فقد تنكر الأمري اأبو زكريا يحيى احلف�صي لهم، ونك�س 
�صاحب  خالد  اأبو  فعل  وكذلك  قبل،  من  بيعته  يف  حلنثهم  انتقاًما  اجنادهم  عن 

�صري�س، بينما كان �صاحب مملكة )غرناطة( يهاجم )اإ�صبيلية( مع املهاجمني!!
تناف�س اجلميع على التخلي عن )اإ�صبيلية(، و�صّبب كل واحد منهم الأ�صباب، 
وانقطعت )باإ�صبيلية( ال�صبل ومل يبَق اأمامها غري مواردها، و�صواعد رجالها تعتمد 
النجدات من مدينة  بع�س  اأتت  فقد  يتوقف عند ذلك،  الأمر مل  اأّن  عليهم، على 

�صبتة املغربية.

r
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)7(

قاب قوسين

القوات  من  وغريها  واجلليقية،  والليونية  الق�صتالية  الكتائب  تقا�صمت 
الن�صرانية، مناطق احل�صار، و�صرب )فرناندو( حملته جنوب املدينة على �صفة 
نهر الوادي الكبري قريًبا من �صفن الأ�صطول الن�صراين بقيادة اأمري البحار رامون 
بونيفا�س، ثم قرر )فرناندو( اأن يرابط ملك )غرناطة( بجي�صه على �صفة الوادي 
الكبري حلماية الأ�صطول، يعا�صده وي�صاعده يف ذلك اأردونيو األباريث قائد اجلي�س 
اإىل  جي�صه  قائد  )فرناندو(  ا�صتدعى  فقد  بينهما  ما  يعلم  كان  ولأنه  الق�صتايل، 

خيمته، ليحدثه يف هذا الأمر، فقال له: 
�صيكون )حممد بن الأحمر( معك، لتحمي قوات رامون بونيفا�س، ل اأريد اأن 	 

يت�صرر الأ�صطول.
امتع�س وجه اأردونيو، وقال: 

ملاذا )حممد بن الأحمر( بالتحديد يا �صيدي؟ واأنت تعلم ما بيني وبينه؟	 
ل 	  واأنا  قوة،  من  اأوتوا  ما  بكل  الأ�صطول  يهاجمون  �صوف  الإ�صبيليني  لأن 

اأريد لالأ�صبيليني حال خروجهم اأن ي�صطدموا  اأريد اأن اأ�صحي بجي�صي، بل 
بالغرناطيني، وتكون بينهم املقتلة عظيمة! اأما ملاذا اأنت حتديًدا  لهذه املهمة، 
�صيكون  ولهذا  الأحمر( يخ�صاك،  اأن )ابن  كما  كثرًيا بغريك،  اأثق  ل  فالأين 

ا يف اأفعاله، وهو يعلم يقيًنا اأنك تراقبه عن كثب. حري�صً
هذا 	  يف  ن�صعه  فكيف  له،  اأمان  ل  هذا  الأحمر(  بن  )حممد  �صيدي  يا  لكن 

املكان احلرج؟ فماذا يا �صيدي لو نق�س ما بيننا، وتعاون مع قومه �صدنا...؟  
وقتها �صيهلك الأ�صطول ومن به، ولو حدث ذلك، فلن يكون حل�صارنا فائدة، 

وقد هلك الأ�صطول!
اأتعنى اأن ملك )غرناطة( قد يخوننا؟ 	 
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يا �صيدي! هل من خان قومه �صيحفظ عهدنا نحن؟  	 
و�صع )فرناندو( يده على فمه ثم م�صح على حليته و �صّب لنف�صه كاأ�س خمر، 

وارت�صف منها قبل اأن يقول: 
عن 	  امل�صوؤول  وحدك  �صتكون  لذا  هذا...  تخوفك  يف  ا  حمقًّ تكون  رمبا  اأتعلم 

تاأمني الأ�صطول!
ظهر الب�صر على وجه اأردونيو وقال:

)وحممد بن الأحمر(؟	 
رفع )فرناندو( الكاأ�س واأفرغ ما فيها يف فمه قبل اأن يقول: 

�صاأ�صعه بجانب قوات �صانت ياقب جنوبي ح�صن الفرج، وبذلك ن�صمن عدم 	 
تالعبه، اإذ ل �صبيل للخيانة هناك، ولو فعل لُقتل من فوره، و�صاأو�صي كوريا 

بذلك.
الراأي ملولي، واأظّن اأن بالي كوريا �صرياقبه اأكرث من مراقبته لقوات ح�صن 	 

الفرج، فهو يحقد علي كل م�صلم، حتى لو كان خائًنا!
ي�صكتهما  ومل  واأكرث،  اأكرث  �صحكاتهما  وتعالت  واأردونيو،  )فرناندو(  �صحك 

�صوى اأ�صوات جلبة، و�صياح واأ�صوات عالية مفزوعة، ت�صرخ وتقول: 
امل�صلمون... امل�صلمون! 	 

على عجل خرج اأردونيو من خيمة )فرناندو(، ليتابع ما يحدث فوجد فر�صاًنا 
م�صلمني مقبلني يطيحون بكل ما يف وجوههم.

كانت الأتربة تتعاىل، واأ�صوات حوافر اخليول تدّك املكان، وتزلزله، والتكبريات 
تهدر من حناجر املهاجمني: اهلل اأكرب، ومعها �صربات �صيوف تعرف طريقها متاًما، 
فقطعت الأو�صال، وتطايرت الرقاب والأيدي، و�صالت الدماء وتناثرت هنا وهناك، 

وارتفعت حمم النريان يف املع�صكر.
به كثرًيا من اخليام،  واأحرقوا  النفط معهم،  املهاجمون  امل�صلمون   فقد حمل 
بني  الرهيبة  املعركة  يقود  وراح  جواده،  �صهوة  اأردونيو  امتطى  واحدة  وبقفزة 
املهاجمني واملدافعني، بعد اأن كادت القوات املهاجمة اأن ت�صل اإىل خيمة )فرناندو(، 
قطعتها  التي  باأج�صادهم،  يفتدونه  وراحوا  حوله،  من  جنوده  تكاثرت  اأن  لول 
�صربات �صيوف امل�صلمني، وو�صط تكاثر املدافعني، ا�صطر ابن خلدون للرتاجع نحو 
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اأ�صوار )اإ�صبيلية(، عائًدا اإليها بعد اأن ح�صد ب�صيفه وجنوده، الع�صرات من اأبناء 
)ق�صتالة(، وتركهم يف ذهول من اأمرهم.

مالأت الدماء املكان، وتعالت ال�صرخات ممزوجة بالأمل، و�صيطر الفزع على 
قلب )فرناندو(، فراح يلتم�س الطمئنان من جنده، وهو يدور هنا وهناك، ويقول  

ب�صوت مفزوع غا�صب: 
�صيوفهم 	  وبني  بيني  كان  لقد  املع�صكر؟  حرا�س  اأين  هنا؟   اإىل  و�صلوا  كيف 

�صربات قليلة.
عاد اأردونيو وقد تلطخ وجهه بالدماء، وهو حامل �صيفه الذي يقطر دًما، وقال 

بعد اأن اأخذ نف�ًصا عميًقا: 
اطمئن يا �صيدي، فلن ي�صلوا اإليك.	 

بغ�صب قال )فرناندو(: 
لقد كادوا يا اأردونيو، لقد كادوا اأن يفعلوا...  �صاِعفوا احلرا�صة على املع�صكر، 	 

واقتلوا كل من يقرتب منه.
اأمرك �صيدي.	 

ويف تلك اللحظات تقدم )األبار بريت(، وهو يلهث حتى ل يكاد يلتقط اأنفا�صه، 
وقال: 
ال�صكر للرب على �صالمتك يا �صيدي.	 
اأنا بخري يا )األبار( فطب خاطًرا. 	 
يا �صيدي ما زلت عند راأيي، بوجوب نقل املع�صكر من هنا، وبخا�صة بعد الذي 	 

حدث، فاخلطر يا �صيدي ل يكمن فقط يف حملة ال�صهام والنبالة، ولكن يف 
ا،   قرب مع�صكرنا من باب )اإ�صبيلية(، مما يعني اأّن هناك وقتا ق�صرًيا  جدًّ
من  يراقبوننا  �صيدي  يا  وهم  علينا،  وهجومهم  )اإ�صبيلية(  اأبواب  فتح  بني 
اأّن هجومهم علينا، �صيكون  خلف الأ�صوار، بينما ل نراهم نحن، مما يعني 

دائًما حم�صوًبا م�صبًقا ومفاجًئا لنا.
متتم )فرناندو(: 

رمبا اأ�صبت يا )األبار(، فاأي مكان ترونه اأن�صب لن�صب املع�صكر؟	 
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تالطة يا �صيدي، فهي بعيدة عن هنا مب�صافة، ت�صمح لنا بال�صتعداد للم�صلمني، 	 
اإن هم خرجوا ملباغتتنا. 

)فرناندو(: 
اإذن ل باأ�س فلينقل املع�صكر �صوب تالطة.	 

r
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نصرٌ خاطفٌ
خريف 1247م

ابتهج ابن �صعيب املعزول عما يحدث خارج منزله، وراح ي�صيح ب�صوت مرتفع 
مل ي�صمعه غريه، فلم يكن يف البيت اأحد �صواه، فحتى اأخته مل تكن موجودة لت�صمعه، 
وهو ينظر اإىل اأنبوبة م�صتطيلة ال�صكل �صنعها من احلديد، ويقول وهو يقب�س على 

يده: 
�صتعرف 	  وقريًبا  اأخرًيا  حقيقة....  ي�صري  اأن  من  حلمي  اقرتب  اأخرًيا 

)اإ�صبيلية( اأن ابن �صعيب مل يتاأخر عن ن�صرتها يوًما... قريًبا �صيعتذر اإيّل 
كل من �صخر مني...  كل من اتهمني يف ديني وحبي لإ�صبيلية، قريًبا �صيفهم 
)فرناندو( اأن ل فائدة من جمانيقه ويف امل�صلمني ابن �صعيب، الذي يعلم اأّن 

القوة يف العلم ل يف ال�صيف.
كان قد مر على احل�صار املوؤمل �صهران من الزمان، وبداأ ف�صل اخلريف يلملم 
اأوراقه، وال�صقيع يقرتب رويًدا رويًدا، وال�صماء قد ارتدت ثوًبا اأبي�س مرقًعا، وطوال 
يف  للق�صتاليني  حماولت  اأية  تفلح  مل  و�صبتمرب(  )اأغ�صط�س  ال�صابقني  ال�صهرين 
القرتاب من املدينة، كما مل يفلح اأ�صطول رامون بونيفا�س، يف منع املوارد الغذائية 
الأ�صواق عامرة بكل  اإىل )اإ�صبيلية(، وكانت  الكبري  الوادي  الدخول عرب نهر  من 
يتابعون  فالنا�س  �صيق،  اأو  تغيري  باأي  احل�صار  رغم  املدينة  ت�صعر  فلم  الب�صائع، 
حياتهم وكاأن �صيًئا مل يحدث، واأ�صوات الباعة �صاخبة، والأطفال تلهو يف ال�صوارع 
وال�صحكات ل تتوقف هنا وهناك، وفجاأة ظهر يو�صف البيا�صي و�صرخ يف النا�س: 

عن 	  باأ�صواقكم  تن�صغلوا  ول  واأعدوا،  ا�صتعدوا  )اإ�صبيلية(،  اأهل  يا  العقاب 
�صيوفكم، اإياكم والعقاب، فالعقاب ل يرحم، اإياكم والعقاب فالق�صتاليون ل 

عهد لهم ول ذمة، فالدماء �صبيلهم والأر�س غايتهم.
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رددها حتى غاب عن الأنظار. 
فزع النا�س حلديث البيا�صي رغم قدمه، ف�صكوه هذه املرة اإىل )�صقاق(، الذي 

اأراد اأن ي�صجنه فقال: 
اأما الآن ف�صجنه واجب وقد 	  كنا قدمًيا نرتكه لأنه لي�س على املجنون حرج، 

والقلق، ونحن فيما نحن  الرعب  نفو�صهم  ويبعث يف  النا�س،  اأ�صحي يخيف 
فيه، لقد اأ�صبح تركه بني النا�س من العبث، واأنا ل اأريد اأن ي�صغلني عما اأنا 

فيه �صاغل، فلرَت فيه راأيك يا ابن خلدون، فاأنت رئي�س ال�صرطة.
تدخل )عبدالرحمن( وقد كان حا�صًرا  فقال: 

�صيدي الأمري، مل يوؤِذ الرجل اأحًدا لي�صتحق ال�صجن!	 
بلهجة حادة قال )�صقاق(: 

ل يا )عبدالرحمن(، لقد اأحدث كالمه هرًجا ومرًجا بني النا�س، ولن اأ�صكت 	 
عليه مرة اأخري فقد وجب عقابه، اأنا ل اأريد من ُيرهب النا�س، بل اأريد من 

يحم�صهم حلمل ال�صالح ويب�صرهم بالن�صر ل الهزمية.
ت�صفع )عبدالرحمن( قائاًل: 

اأذنت يل فاأنا كفيل به و�صاأكفيك �صره، ووزر �صجنه يف هذه ال�صّن، فمن 	  لو 
يدرى يا �صيدي لو �صجنته فلرمبا ميوت، ويقع يف رقبتك.

متتم )�صقاق( وقال:
�صتكون م�صئوًل اأمامي عن اأي �صرر يوقعه هذا الرجل، اأو �صكوى ت�صل منه.	 
كما تاأمر �صيدي.	 
نعود الآن لأمر ال�صفارات، فقد خذلنا امل�صلمون يف كل مكان، بينما ي�صت�صرخ 	 

الغازي ملته من كل اأوربا فيلبون نداءه، وننادي نحن فال ي�صمع نداءنا اأحد، 
اأبو  والأمري  لبلة  �صاحب  حمفوظ  وابن  �صري�س  �صاحب  خالد(  )ابن  فهذا 
زكريا يحيى قد رف�صوا اإجنادنا، ناهيكم عن ما يقوم به )ابن الأحمر( من 

م�صاعدة الق�صتاليني علينا.
قال ابن خلدون مقرتًحا: 
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ل حل اأمامنا �صيدي �صوي العتماد على ما باأيدينا من قوة، وها هو �صاحب 	 
طنجة و�صبتة ير�صل اإلينا قواته لتكون بجانبنا، فلن�صتعن باهلل عليهم.

اأيد )عبدالرحمن( كالم �صاحبه: 
خارج 	  مع�صكراتهم  علي  الهجوم  نكرر  اأن  علينا  يجب  كما  �صيدي،  يا  نعم 

)اإ�صبيلية(، ول ندعهم يلتقطون اأنفا�صهم.
وافق )�صقاق( مت�صائاًل: 

اأ�صبت يا )عبدالرحمن(، فال يجدر بنا اأن نرتك اللعني ورجاله، وكاأنهم يف 	 
رحلة ل حرب ودماء، فما هي خطتك.

ب�صط )عبدالرحمن( خطته: 
فر�صان 	  بهم  فاأهاجم   فار�س،  األف  يف  اإليهم  �صاأخرج  الأمري،  يل  اأذن  لو 

القنطرة وقلعة رباح، الذين يدافعون عن الأ�صطول، ويف نف�س الوقت يخرج 
وبني  بيننا  فيقعون  ناحيته،  من  الق�صتاليني  ي�صتت  الفرج،  ح�صن  �صاحب 

�صاحب ح�صن الفرج.
هّز )�صقاق( راأ�صه مييًنا وي�صاًرا، فظّن )عبدالرحمن( اأنه �صريف�س، فقال: 

�صيدي! ملاذا...؟ 	 
ب�صوت يقطر اأملًا عقب )�صقاق(: 

�صتكون 	  كانت  هذه  فخطتك  فيه،  نحن  ما  على  )عبدالرحمن(  يا  ح�صرة 
قا�صية عليهم، لو اأّن �صاحب لبلة هاجم بقواته جي�س الق�صتاليني عرب طريق 
ح�صن ال�صرف، فلو اأنه ت�صجع وفعل وما جب، لكان لنا مع الق�صتاليني اليوم 

�صاأٌن اآخر.
قال )عبدالرحمن( يخفف عن اأمريه: 

�صيدي! �صي�صهد عليهم التاريخ، ويوم القيامة ت�صهد عليهم اأنف�صهم، فدعك 	 
منهم.

اأّمن )ابن خلدون( على كالم �صاحبه: 
اأجل اأيها الأمري، ولنعملّن مبا حتت اأيدينا من قوة.	 

اأقر الأمري )�صقاق( راأيهما مفتخًرا: 
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لعلكما علي حق اأيها البطالن.	 
ت�صاءل )عبدالرحمن( متلهًفا: 

فماذا تاأمر يا �صيدي.	 
ربت )�صقاق( على كتف )عبدالرحمن( وقال: 

اخرج اإليهم يا )عبدالرحمن( وعد �صاملًا. 	 
قدم )عبدالرحمن( التحية لالأمري، وخرج ليعد عدته ويختار قوام فرقته، وقد 
والليلة ظلماء غري مقمرة،  ب�صدة الربد يف )اإ�صبيلية(،  اأكتوبر متتاز  ليايل  كانت 

والنا�س يلتم�صون الدفء خلف ال�صتائر داخل اخليام... 
منها )عبدالرحمن(  )اإ�صبيلية(، وخرج  اأبواب  فتحت  بالذات  الوقت  يف هذا 
ومعه رفيقه )زيد( وجنده املنتخبون، وب�صرعة الربق خرجوا كقطع الليل املظلم، 
خيولهم  وركبوا  بالفحم،  وجوههم  لطخوا  بينما  كالفحم،  �صوًدا  مالب�س  مرتدين 
التي مل يكن فيها فر�ٌس اأبي�س واحٌد، وانطلقوا �صوب الق�صتاليني، الذين حب�صهم 
الربد خلف اخليام...وقد اأمنوا خروج امل�صلمني يف هذا الربد القاتل، ولكن يوؤتى 

احَلِذُر من ماأمنه!
�صربات  وراحت  الّدماء،  �صالل  وتدفق  فجاأة،  ال�صرخات  �ُصمعت  فلقد 
)عبدالرحمن( وجنده العاتية تقطف الروؤو�س، وتزيغ الأب�صار، وترهب القلوب، 
والتكبريات تزلزل املكان، والنريان امل�صتعلة يف اخليام قد اأن�صت اأهلها برد اأكتوبر 
القار�س، فجرى املحروقون بحًثا عن املاء، يطفئ نارهم ويهدئ حريقهم،، كل هذا 

و)�صقاق( يراقب من فوق الأ�صوار...  
ارتفاع  ومع  الكثريون،  الق�صتاليني  من  فيها  �صقط  �صاعة،  القتال  ا�صتمر 
ورفاقه،  النجدات، ف�صّدهم )عبدالرحمن(  ومعه  اأقبل بالي كوريا  ال�صرخات، 
ولكن ومع فقدان ميزة املفاجاأة، قرر )عبدالرحمن( الن�صحاب بجي�صه، ف�صحب 
ر�صن جواده، واأمر جنده بالرتاجع، بينما وقف هو يحمي ظهورهم... وملا اأمّت اآخر 
جندي ان�صحابه، قفل )عبدالرحمن( راجًعا،  وبجواره )زيد(، بينما الدماء ت�صيل 
من وجهه ويده، حتى اإذا اقرتب من اأبواب )اإ�صبيلية(، والفر�صان الق�صتاليون يف 
اأثره، اإذا بحملة ال�صهام ُيردون الع�صراِت من جند الق�صتاليني قتلى، فان�صحب من 

مل ُي�صب منهم خ�صية املوت املرتب�س فوق الأ�صوار.

r
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مرض )مريم(

ورفاقه،  )عبدالرحمن(  حققه  الذي  الن�صر  بنباأ  كلها  )اإ�صبيلية(  �صّجت 
وخرجت الن�صاء والأطفال لل�صوارع حتتفل مبا مت من ن�صر عظيم، وابتهج ق�صر 
احل�صار،  �صهور  منذ  مرة  ولأول  الإ�صبيليون  و�صعر  الفرح،  وعّمه  )اإ�صبيلية( 
وبيوتها،  )اإ�صبيلية(  اأزقة  على  ال�صعادة  ورفرفت  يحدوهم،  الأمل  من  بب�صي�س 
ما  حلبيبها  وعودتها  �صعادتها  ورغم  كانت  التي  )مرمي(،  بيت  باب  طرقت  حتى 
ولكن ج�صدها مل  روحها،  �ُصفيت  فقد  كل عافيتها،  بعد  ت�صرتد  تزال مري�صة، مل 
ي�صتعد عافيته كاملة، وبخطوات مت�صارعة، راحت )قمر( تزف اإليها نباأ الن�صر، 
ل  وكيف  البيت،  اأهل  لكل  وزفت اخلرب  بل  و)عبدالرحمن(،  )زيد(  الذي حققه 

تفعل، و)زيد( الآن زوج )مرمي(، بر�صاء اأمها واأبيها ومعرفة اجلميع.
فقد تقدم )زيد( خلطبة )مرمي(، ووافق الأب، وباركت الأم، ومت عقد النكاح 
بح�صور ال�صهود، غري اأن زيد طلب اأن يكون الزفاف يوم اأن يفك اللعني )فرناندو( 
يف  الزواج  حفالت  تقام  اأن  يجدر  ل  اإذ  )طليطلة(،  اإىل  اأدراجه  ويعود  ح�صاره، 
تلك الأوقات ال�صعبة، كما ل يجدر )بزيد( اأن يدخل بزوجته وميكث معها، بينما 
)اإ�صبيلية( كلها عر�صة لل�صقوط والدمار، وقد اأكرب والد )مرمي( هذا التفكري من 
زيد، وراح يقارنه مبا فعله ابن اأخيه اجلبان من قبل، وهو ي�صكر اهلل اأّن رجاًل يف 

�صهامة )زيد( هو زوٌج لبنته.
اأن  الفرا�س بال حراك، وقد حاولت  اأما )مرمي( فقد كانت كالثوب، طريحة 
تنه�س منه، عندما �صمعت بخرب انت�صار حبيبها وعودته �صاملًا، ولكنها مل ت�صتِطع، 
الأم  فبكت  تفلح،  فلم  بجوارها  اجلال�صة  اأمها  و�صاعدتها  اأخرى،  مرة  فحاولت 
ابنتها الوحيدة يف هذه الدنيا، يهدها املر�س هكذا، وهي يف  الروؤوم،  وهي ترى 

ريعان ال�صباب!
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امل�صّجاة يف  املري�صة  زوجته  ليزور  وعودته، جاء  و�صوله  فبمجرد  اأما )زيد(   
الفرا�س، وما اإن  و�صل اإىل الدار، حتى األب�صوها مالب�صها، وحملوها اإىل بهو املنزل 
لتجل�س مع حبيبها، وهي ل تكاد ت�صدق اأّن زوجها قد �صار بني يديها وو�صط اأهلها.
حزن )زيد( لروؤيته )مرمي(، وقد اأوهنها املر�س، بينما ل ي�صتطيع اأن يفعل �صيًئا 
وابت�صامة م�صطنعة  بنظرات حانية،  فاكتفى  الأطباء،  اأعيا مر�صها  وقد  لأجلها، 
اأن يقتله، وهو يحكي لها ما حدث،  متالأ وجهه، بينما احلزن على )مرمي( يكاد 
ويحثها على ال�صفاء العاجل، فقد بدت بوادر الن�صر، وقريًبا يتم الزفاف ال�صعيد.  

r





الفصل التاسع

مل  ومغاربها  الأر�س  م�ضارق  يف  امل�ضلمني  اأّن  يوؤ�ضفني 
اأ�رسف  بال�ضيف  املوت  اأن  بعد  يتعلموا  مل  بعد..  يتعلموا 
بني  يفرقوا  لن  الن�ضارى  اأّن  يتعلموا  مل  به!  الذبح  من 
بني  يفرقوا  لن  لهم،  املعاهد  وامل�ضلم  املحارب  امل�ضلم 
من  امل�ضلمني  حتى  اأو  الرببري  وامل�ضلم  العربي  امل�ضلم 
فامل�ضلم دمه وعر�ضه وماله  الق�ضتايل،  الل�ضان  اأ�ضحاب 
اأو عرقه، بل لأنه م�ضلم فقط، واهلل لو  مباح، ل لل�ضانه 
حاربونا  ما  وغريه،  )بجنت(  فعل  كما  دينهم  اتبعنا  اأننا 

اأبًدا ولكنه الدين! 
الأمري �ضقاق
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الهمجي

انطلقت حوافر اجلياد القوية، تنهب الأر�س نهًبا، وهي تنحدر اإىل اجلنوب، 
يف نف�س الوقت الذي بداأت فيه ال�صم�س رحلتها للمغيب، وعلى متنها رجال يرتدون 
مالب�س قذرة ويحملون اأنواًعا من الأ�صلحة، غري تلك امل�صتخدمة يف �صبه اجلزيرة، 

و�صعورهم م�صرت�صلة غري مهذبة، هيئتهم توحي باأنهم ل يعرفون معنى للتمدن.
اأردونيو  فقام  الق�صتايل،  املع�صكر  م�صارف  اإىل  و�صلوا  قليل،  غري  وقت  بعد 

بالرتحيب بهم، ومن ثم توزيعهم، ودجمهم يف قطاعات اجلي�س الق�صتايل.
غربت ال�صم�س ودخل الليل وهو يحمل يف طياته الربد القار�س، وتقدم اأردونيو 

من امللك وبعد اأن قدم له التحية قال: 
�صيدي! لقد و�صلت اأفواج جديدة من املتطوعة، عددهم يفوق احل�صى!	 

انفرجت �صفاه )فرناندو( عن ابت�صامة ثقة كبرية، قال بعدها: 
هل قمت بتوزيعهم على مع�صكرات اجلي�س؟	 
اأجل يا �صيدي، ولكن...	 
ولكن ماذا؟	 
اأخ�صى يا �صيدى اأننا ل منلك اخليام الكافية، ل�صتيعاب هذا العدد الكبري، 	 

ول ميكن تركهم يف الف�صاء فيهلكوا.
ظهرت على )فرناندو( بع�س مالمح الغ�صب، وقال: 

كنت تعلم بقدومهم، فلماذا مل تهيئ لهم اأ�صباب احلياة؟	 
ارتبك اأردونيو وقال: 
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اأجل يا مولي كنتم اأعلم، ولكنى مل اأكن اأتخيل اأن ياأتي كل هذا العدد دفعة 	 
واحدة.

اأخذ )فرناندو( نف�ًصا عميًقا قبل اأن يقول: 
على كل حال، ليق�صوا ليلتهم يف خيام اجلند الق�صتايل، فال�صيق اأف�صل من 	 

الهالك.
اأوماأ اأردونيو براأ�صه ثم خرج ليعيد توزيع اجلند للمبيت، ولكن ما اإن خرج من 
اخليمة امللكية حتى اأرعدت ال�صماء واأبرقت، واأمطرت بكثافة غري معهودة، وكاأن 

ال�صماء تعلم كم يحمل هوؤلء اخلبثاء من اأمرا�س فاأرادت اأن تطهرهم!
طال زمن هطول الأمطار، و�صرب ال�صقيع اأو�صال اجلي�س الق�صتايل، فاأ�صيب 
الأ�صوار  دّك  موا�صلة  الإمدادات  رغم  ي�صتطيعوا  ومل  ال�صتاء،  باأمرا�س  اأكرثهم 
باملجانيق، مما دعا )فرناندو( لإ�صدار اأوامره، باأن ي�صرتيح اجلي�س لياًل ويحارب 
فر�صة  تعطي  ول  ال�صماء،  متالأ  فال�صحب  ال�صتاء،  اأيام  ت�صابه  مع  خا�صة  نهاًرا، 

للقمر اأن ينري، ولو اأجزاء �صغرية منها.
املجعد  ال�صعر  ذو  �صيمون،  الهولندي  نزل  و)خو�صيه(  )برنارد(  خيمة  ويف 
امل�صرت�صل الزاخر باحل�صرات، والدال مظهره على اأن املاء مل يالم�صه منذ زمن، 
واملالب�س غري املهندمة، ويدل �صلوكه على اأنه همجي ل يعرف معنى التح�صر، مما 

جعل )خو�صيه( يتاأفف من وجوده، ويرمقه بنظرات تفي�س كرًها له.
اخليمة  يف  البقاء  يطيق  يعد  فلم  البغي�صة،  النظرات  تلك  �صيمون  لحظ 
ا تلك النظرات التي تنطلق من عيني �صاحبه  فخرج منها، ولحظ )برنارد( اأي�صً

كال�صهام، فقال  له ب�صيء من الغ�صب: 
ملاذا ترمقه هكذا؟ اأتخاله م�صلًما؟	 

بوجه ممتع�س قال )خو�صيه(: 
التي 	  اللعينة،  األ ت�صم رائحته؟ ناهيك عن تلك احل�صرات  بالطبع ل، ولكن 

تفي�س من ج�صده فتغزونا، وتنغ�س علينا نومنا؟
ب�صيء من ال�صيق واحلنق، �صرخ )برنارد(: 

حتى واإن كان كما تقول، فال يجدر بك اأن تنظر اإليه هكذا!! 	 
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ثم ارتدى ثيابه وخرج يف اإثر �صيمون، وجل�س جانبه وقد توقف املطر، واأ�صعل 
�صيمون بع�س احلطب ي�صطلي به من �صقيع ال�صتاء، وراح ميرر يديه اأعلى اللهب.

نظر )برنارد( اإىل �صيمون وقال: 
تهرب من اخلباء لت�صعل تلك النريان؟	 

التفت اإليه �صيمون وقال:
بل هربت من نظرات �صاحبك، ولول اأن تكون فتنة ما تركته حيًّا! 	 

�صحك )برنارد( حماوًل امت�صا�س غ�صب �صيمون، وقال: 
ل تغ�صب منه، فهو طيب القلب، وما رمقك هكذا عن كره لك، ولكنها اخليمة 	 

ال�صيقة!
ل باأ�س غًدا اأقيم لنف�صي اأخرى.	 

�صمت )برنارد( بعدما �صعر بف�صله يف اإزالة ما خلفته نظرات �صاحبه يف نف�س 
�صيمون، فاختار اأن يبدل احلديث ع�صاه يجد ل�صاحبه خمرًجا فقال: 

قل يل يا �صيمون، ما الذي حمل رجاًل مثلك على اخلروج، يف هذا الوقت من 	 
العام وال�صري كل هذه امل�صافة؟ اأهو املال والن�صاء؟

بحدة قال �صيمون، ولهيب النار يلفح وجهه: 
بل كراهية كربى اأكنها للم�صلمني هنا، بل ويف كل الدنيا، فل�صت طاحًما يف 	 

مال اأو ن�صاء، �صوى اأموال امل�صلمني ون�صائهم ودمائهم.
رفع )برنارد( حاجبية وقال متاوًها: 

اآه ن�صاء امل�صلمني واأموالهم، فكيف تقول اإنك ل تطمح يف املال والن�صاء؟	 
ابت�صم �صيمون بخبث وقال: 

لي�صت غايتي املال، ولكن اأهاًل به عندما يكون مال امل�صلمني، وكذا ن�صاوؤهم 	 
بعد قتلهم. 

اأراك تكنُّ لهم البغ�س ال�صديد!	 
بل قلبي ل يعرف غري الكراهية لهم، فقد قتلوا اأخي، عندما خرج مع حملة 	 

ملك جرمانيا يريد القد�س، واأنا هنا لالنتقام منهم فح�صب، اإذ ل فرق عندي 
بني م�صلمي امل�صرق واملغرب، فجميعهم م�صلمون.
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هّز )برنارد( راأ�صه معجًبا، حتى اإذا اأراد موا�صلة التحدث، لحظ )خو�صيه( 
يقرتب منهما، فانتظر حتى يبدي ما عنده.

جل�س )خو�صيه( وقال: 
العذر يا �صيمون، فقد �صاقت اخليمة ومل اأق�صد اأن اأغ�صبك، على اأين غًدا 	 

�صاأعمل على تعديلها، لت�صعنا جميًعا، ونكون بها �صويًّا فال تغ�صب مني. 
رد �صيمون بهدوء: 

ل عليك يا )خو�صيه( فقد راقت نف�صي، ومل اأعد اأحمل �صغينة لك.	 
بنظرات  )برنارد(  رمقه  بينما  قاله،  مما  بالر�صا  و�صعر  )خو�صيه(  ابت�صم 

ماكرة. 
غذى )برنارد( النار ببع�س اأعواد احلطب، ومد الثالثة اأيديهم بعد اأن كادت 
اأطرافهم تتجمد من الربد، مر الوقت وانبلج الفجر، فاإذا ب�صيمون يرتاع وُين�صت 

جيًدا، فيقول له )برنارد(: 
ما بك يا رجل؟	 

رد �صيمون يف فزع: 
ما هذا ال�صوت؟	 

�صحك )خو�صيه( وقال: 
اإنه املوؤذن اأعلى برج املنارة يوؤذن ل�صالة الفجر!	 

هز �صيمون راأ�صه واأخذ نف�ًصا عميًقا، مل يخرجه اإل وهو يحمل الكثري من بخار 
املاء املتطاير من فمه، ثم قال: 

وحّق الرّب لنمنعّنه، ولنحولنه كني�صة تدق بها الأجرا�س، في�صمعها القا�صي 	 
والداين.

ابت�صم )برنارد( ونظر اإىل �صيمون الذي اأ�صاف: 
اأتعلم يا )برنارد(، اأريد اأن اأكون اأول من ي�صعد تلك املنارة، اأريد اأن يكون 	 

يل ال�صبق لن�صب �صليبها وتركيب اأجرا�صها.
متتم )برنارد( وقال: 
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ا؟	  حقًّ
)ق�صتالة( 	  ملك  �صي�صمح  هل  اأ�صاألكما:  اأين  غري  ذلك،  اإىل  ا  جدًّ اأتوق  اأجل 

لرجل من غري جنده اأن يفعل هذا، واأن ينال هذا ال�صرف؟ 
ربت )برنارد( على كتف �صيمون وقال: 

امللك )فرناندو( ل يفرق بني جنده من )ق�صتالة( وغريهم، فجميعهم لديه 	 
�صواء، ما داموا خمل�صني للم�صيح، واأنت قد �صرت من جنده...  فقط اأثبْت 
ال�صرف  امللك يف منحك هذا  لهذا، ولن يرتدد  جدارتك وقوتك وحما�صتك 

الغايل!
فت�صتعر  النار مبزيد من احلطب،  يغذي  وراح  بهذا احلديث،  �صيمون  اغتبط 

وتزيد حرارتها ولهيبها ودخانها.

r
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 )2(

 المعركة البحرية الرهيبة

كاد )فرناندو( ي�صت�صيط غ�صًبا وهو يفكر فيما يحدث، وبركلة قدم اأطاح بطبق 
فواكه كبري مو�صوع اأمامه، ثم �صاح وقال: 

اأيها احلار�س... اأيها احلار�س!	 
انتف�س احلار�س وب�صرعة وقف اأمام )فرناندو( كال�صنم، ثم قال وهو يرتعد 

فرًقا، ويت�صبب عرًقا: 
اأمرك �صيدي!	 
اجمع يل قادة اجلي�س فوًرا!	 

خرج احلار�س ليجمع قادة اجلي�س، اأما )فرناندو( فراح يتحرك جيئة وذهاًبا 
زجاجة اخلمر  اإىل  ثم ذهب  مكان،  اجللو�س يف  ي�صتطع  ل  وهو  اخليمة،  قلب  يف 
املاثلة اأمامه، و�صّب يف كاأ�صه ثم جترعها مرة واحدة، وقذف بالكاأ�س الفارغة على 

املن�صدة، وهو يردد: الويل لهم الويل لهم...!
وجه  على  الغ�صب  ولحظ  الع�صكري،  بزيه  اأردونيو  دخل  حتى  قليل  بعد 
ا�صتجمع  ثم  وهلة،  لأول  احلديث  يف  فرتدد  عقابه،  يناله  اأن  فخ�صي  )فرناندو(، 

قوته وقال:
ما الأمر يا �صيدي؟	 

رمق )فرناندو( اأردونيو بنظرة حادة، وقال له:
اجل�س يا اأردونيو....	 

وتهداأ  اأنفا�صه  يلتقط  )فرناندو(  وبداأ  خيفة،  يتوج�س  واجًما  اأردونيو  جل�س 
نف�صه، بعدما اأفرغ جزًءا من غ�صبه يف كاأ�صه، ثم جل�س على من�صدة كبرية، و�صرخ 

بلهجة حادة جادة: 
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اأخربين يا قائد اجلي�س، كيف لهم اأن يخرجوا، ويقتلوا منا كل هذا العدد، ثم 	 
يعودوا بعدها �صاملني، دون اأن يقتل منهم اأحد... كيف؟

بدا التوتر على وجه اأردونيو، قبل اأن يجيب: 
فياأخذوننا على غرة 	  يا �صيدي،  الع�صابات  اأ�صلوب حرب  يتبعون معنا  اإنهم 

يف كل مرة!
بوجه غا�صب، ردد )فرناندو( وهو مكظوم: 

حرب الع�صابات، حرب الع�صابات!!	 
ثم زاد ارتفاع �صوته وقال:

تلك خطط تفلح فقط مع جي�س غافل، كجي�صك الذي تقوده، لقد مرت �صتة 	 
اأ�صهر يا اأردونيو، مل ت�صتطع اأنت وقواتك خاللها التقدم خطوة واحدة، جتاه 
املدينة املحا�صرة، فماذا تنتظر؟ هل تنتظر اأن يدخل امل�صلمون خيمتي تلك؟ 

اأم يقتلونني اأنا؟
يف ذهول وبعينني زائغتني، وبعد اأن ابتلع ريقه، قال اأردونيو: 

تتاأثر 	  مل  لهذا  والذخائر،  املوؤن  من  الكثري  حتوي  املدينة  زالت  ما  �صيدي! 
لن  )اإ�صبيلية(  اأن  ونعلم  احلرب،  بداية  قبل  هذا  نعلم  كنا  وقد  باحل�صار، 

تكون لنا لقمة �صائغة!
وفى تلك الأثناء دخل )األبار بريت(، وكان قد �صمع جزًءا من احلديث، فقال 

بعد اأن األقى التحية على )فرناندو(: 
�صيدي، يجب اإغالق طريق وادي ال�صرف ليتّم لنا عزل املدينة، فهو الذي ميد 	 

)اإ�صبيلية( مبا حتتاجه من حبوب وغالل، وذلك عن طريق ح�صن املدينة 
الغربي طريانة.

زادت كلمات )األبار بريت( من حدة )فرناندو(، فهتف: 
طريانة؟... اأين اأمري البحار؟ اأين رامون بونيفا�س؟	 

ويف ملح الب�صر خرج اأحد احلرا�س، ليعود بعد قليل ومعه الأمري بونيفا�س، الذي 
قدم التحية للملك واعتذر عن تاأخره، فتجاهل )فرناندو( العتذار، وبادره قائاًل: 

طريانة!	 
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ارتاع رامون بونيفا�س للمفاجاأة، وقال للملك م�صتفهًما: 
ما بها يا �صيدي؟	 
كيف مل حُتكم ح�صارها لالآن، مع كل ما وفرناه لك من قوات و�صفن؟	 

بلهجة متوترة قال بونيفا�س: 
�صيدي! لقد حاولت اأنا ورجاىل مراٍت ومرات، ولكننا مل ننجح اإىل الآن. ولكن 	 

هذا ل يعني اأننا نقف مكتويف الأيدي، بل نحاول حتطيم القنطرة، الرابطة 
بني  طريانة و)اإ�صبيلية( بكل الطرق، وقريًبا �صيدي �صناأتيك باخلرب ال�صعيد، 

ويتم لك ما تريد.
تطاير ال�صرر من عيني )فرناندو( وكاد اأن يبط�س بقادته، مل مينعه من ذلك 
�صوى �صماع �صوت ارتطام �صديد، وقد تعالت ال�صرخات الرهيبة، فخرج اجلميع 
من عنده على جناح ال�صرعة ينظرون ما الذي حدث،  فاإذا ب�صفن رامون بونيفا�س 

قد ا�صتعلت يف بع�صها النريان، وباقي ال�صفن يتقارع علي ظهرها الرجال...
حترك رامون ب�صرعة �صديدة جتاه النهر، ليقود املعركة ويحاول ال�صيطرة على 
باقي ال�صفن، فيما امتطى اأردونيو ح�صانه، وقاد فرقة كبرية من اجلي�س، وراب�س 
على ال�صاطئ بالقرب من املعركة الدائرة، وذلك ليغرق اأي �صفينة اإ�صالمية تر�صو، 

ويقتل من فيها، اأو من يحاول من امل�صلمني الفرار من ال�صفن. 
ينعك�س  املندلع  اللهب  �صاهد يف ذهول ما يحدث، و�صوء  اأما )فرناندو( فقد 
اإذا اقرتب مرتجاًل جتاه النهر، ن�صحه )األبار بريت( بعدم  على وجهه...  حتى 
التقدم، كي ل يكون يف مرمى �صهام العدو... يف تلك الأثناء كانت عدة �صفن من 

مدينتي �صبتة وطنجة، قد و�صلت لإجناد املدينة املحا�صرة.
 ويف م�صّب نهر الوادي الكبري، دارت املعركة البحرية الرهيبة، اإذ كانت مهمة 
الأ�صطول الن�صراين، هي قطع الإمداد واملوؤن عن املدينة من طريق البحر، فلما 
الق�صتالية  ال�صفن  حاولت  املغرب،  عدوة  من  القادمة  الإ�صالمية  ال�صفن  اقرتبت 
فوق  امل�صلمون  البحارة  حاول  وقد  الأ�صطولني،  بني  كربى  معركة  فن�صبت  منعها 
بالفعل،  منها  واقرتبوا  اليونانية،  بالنار  الن�صرانية  ال�صفن  يحرقوا  اأن  ذلك، 
يحميهم من �صفة النهر بع�س ح�صود من اجلند، واأمامهم مواعني مملوءة بالزيت 
امل�صلمني من الرب  اإىل املحاولة، وهاجموا  الن�صارى فطنوا  امللتهبة. ولكن  واملواد 
والبحر، فلجاأ اجلند الذين بال�صاطئ اإىل قلعة طريانة، ون�صبت بني �صفن الفريقني 
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الن�صارى  ولكن  امللتهبة،  موادهم  يقذفوا  اأن  امل�صلمون  وا�صتطاع  �صديدة،  معركة 
ا�صتطاعوا بعد جهد جهيد، اأن ُيخمدوا النريان.

وهكذا ف�صلت املحاولة، بعد اأن اأكلت النريان بع�س ال�صفن ال�صغرية فقط، وقد 
من  وبالرغم  الق�صتاليني،  قلوب  يف  الرعب  اجلريئة  البحرية  املعركة  تلك  اأثارت 
عدم جناحهم يف حرق �صفن الأ�صطول الن�صراين، فقد جنحت ال�صفن املغربية، 

يف اإف�صاح الطريق للموؤن كي تدخل اإىل املدينة املحا�صرة.

r
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)3(

جريمة 

اأن �صاهد  اأدار )فرناندو( وجهه �صوب مع�صكره، وهو يتجرع احل�صرات، بعد 
بعينه ما حدث، وع�س على اأ�صنانه غيًظا، وقال وهو ينظر لأ�صوار )اإ�صبيلية( من 

بعيد: 
)اإ�صبيلية( 	  قرى  زالت  فما  اللعينة،  الأ�صوار  بتلك  حت�صنتم  قد  كنتم  اإن 

مك�صوفة اأمامنا.
ثم �صرخ قائاًل: 

بالي كوريا، اأين قائد قوات �صنت ياقب؟	 
التحية  له  مقدًما  كوريا،  بالي  وافاه  حتى  كلمته  ينهي  )فرناندو(  يكد  مل 

الع�صكرية، فقال  له )فرناندو( بغ�صب �صديد: 
اقتلوا 	  بها...  من  كل  واقتل  واحرقها  املجاورة  القرى  اإىل  برجالك  اخرج 

منهم  تدعوا  ول  وم�صاجدهم،  دورهم  واحرقوا  والن�صاء،  والأطفال  الرجال 
على قيد احلياة اأحًدا!

خرجت كلمات )فرناندو( ك�صعلة من نار، فاأحرقت الأخ�صر والياب�س، وانطلق 
اإىل قرية منية  الأويل  بالي كوريا ت�صحبه كوكبة من خم�صمائة فار�س، وجهتهم 
البحرية  الغا�صة باحلدائق والريا�س، الواقعة يف جنوب �صرقي املدينة، والتي كان 
قد اأن�صاأها املوحدون، فعاثوا فيها، ونهبوا املا�صية واملتاع والثياب، وقتلوا من كان بها 
من امل�صلمني، واأحرقوا دورها، وفعلوا مثل ذلك برب�س مقرينة، الواقع يف �صمالها 
ال�صرقي. حتى فا�صت اجلثث ومالأت �صوارع القرى، وكان اجلند الق�صتاليون يقتلون 
الأطفال بال رحمة اأمام اآبائهم، ويقتلون الن�صاء بال �صفقة اأمام اأزواجهم، ت�صبقهم 
�صحكات الت�صفي التي اأطلقوها على دماء الأطفال، ومل يرحموا �صيًخا اأو طفاًل اأو 
امراأة اأًيا كانت، وبعدما اأمتوا املذبحة، ر�صموا بدماء القتلى ال�صلبان يف كل مكان، 
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على اأن كوريا قبل اأن يخرج من منية البحرية، اأمر رجاله بهدم م�صجدها، ففعلوا 
rوال�صحكات ترن يف اأرجاء املكان... 

الن�صر  بهذا  )اإ�صبيلية(  احتفلت  فقد  يحرزونه،  ن�صر  كل  عقب  كعادتهم 
حديث  جرى  الذي  و�صار  وامليادين،  ال�صوارع  يف  يلهثون  الأطفال  وراح  العظيم، 
يوقفها �صوى �صرخة  بال�صحكات، مل  الرجال، و�صجت )اإ�صبيلية(  الن�صاء وحوار 

قوية خرجت لتقول: 
لقد ذبح الق�صتاليون م�صلمي منية البحرية، وعدة قرى جماورة، لقد ذبحوا 	 

الأخ�صر  اأحرقوا  لقد  بعد اغت�صابهن،  الن�صاء  قتلوا  لقد  وال�صيوخ،  الأطفال 
والياب�س! 

قطع ال�صوت األ�صًنا تلهج بالثناء على ما حدث، ووجم اجلميع وعمهم الغ�صب 
جرم  عن  ويتحاكون  يحكون  والأزقة،  وال�صوارع  الدروب  يف  النا�س  وراح  والفزع، 

الق�صتاليني.
اأما )زيد( فقد كاد يجّن وهو يقول: 

ملاذا وتلك القرى مل ت�صارك يف احلرب بالأ�صا�س؟ ملاذا يقتلون من مل يحمل 	 
اخلراب  هذا  كل  ي�صيعون  ملاذا  والن�صاء؟  الأطفال  يذبحون  ملاذا  ال�صالح، 
والدمار؟ وملاذا تركوهم بعد قتلهم نهًبا للغربان تنوح عليهم، وللكالب تنه�س 

من اأج�صادهم العارية؟
اهداأ يا )زيد(، فما وقع قد كان فال جتزع! 	 
حتى الأطفال يا )عبدالرحمن(؟ حتى الأطفال؟! 	 

ويف هدوء كالبحر حتدث ال�صيخ اجلياين، الذي كان يجل�س بجوار )عبدالرحمن( 
وقال: 
ل يرقبون يف موؤمن اإلًّ ول ذمة.	 

تنهد )عبدالرحمن( وقال:
�صدق اهلل العظيم.	 

 ثم نظر اإىل )زيد( وا�صتطرد قائاًل: 
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نعم يا )زيد( ل يرقبون يف موؤمن اإلًّ ول ذمة، لقد انتقم )فرناندو( لهزميته 	 
غري مرة اأمام اأ�صوار )اإ�صبيلية(، بالعتداء على امل�صلمني العزل املجاورين 
للمدينة، والذين مل ي�صاركوا يف تلك الأحداث، ومل يحاربوا اأو يرفعوا �صيًفا 
يف وجه )ق�صتالة(! وكاأنَّ )فرناندو( اأراد اأن يعاقبهم لوقوفهم على احلياد 
بيننا وبينه، وكاأنه يقول لهم ل فرق عندي بينكم وبني املحاربني، ما دمتم 
م�صلمني، فدماوؤكم مباحة يل �صواء حملتم ال�صالح اأو تركتموه، اإذ يكفى اأن 

تكون م�صلًما لنقتلك.
والتزم  احلديث  عن  )زيد(  فامتنع  )�صقاق(،  الأمري  ح�صر  الأثناء  تلك  ويف 

ال�صمت، بينما قال )�صقاق( بعد اأن وقف له اجلميع: 
ومغاربها 	  الأر�س  م�صارق  يف  امل�صلمني  اأّن  ويوؤ�صفني  قلتموه،  ما  �صمعت  لقد 

اأ�صرف من الذبح به! مل  اأن املوت بال�صيف  مل يتعلموا بعد.. مل يتعلموا بعد 
لهم،  املعاهد  وامل�صلم  املحارب  امل�صلم  بني  يفرقوا  لن  الن�صارى  اأّن  يتعلموا 
لن يفرقوا بني امل�صلم العربي وامل�صلم الرببري اأو حتى امل�صلمني من اأ�صحاب 
الل�صان الق�صتايل، فامل�صلم دمه وعر�صه وماله مباح، ل لل�صانه اأو عرقه، بل 
ما  وغريه،  )بجنت(  فعل  كما  دينهم  اتبعنا  اأننا  لو  واهلل  فقط،  م�صلم  لأنه 

حاربونا اأبًدا ولكنه الدين! 
وراح ي�صرب على �صدره!

بغ�صب قال  )عبدالرحمن(: 
وهل �صنقف يا �صيدي هكذا مكتويف الأيدي؟	 
ل يا )عبدالرحمن(، بل �صرند لهم ال�صاع �صاعني.	 

تدخل ال�صيخ اجلياين نا�صًحا: 
يا ولدي ل جتعلوا جهادكم انتقاًما، فتخ�صروا حروبكم، ومن يقتل منكم لن 	 

يكون �صهيًدا، فاحت�صبوا جهادكم هلل ور�صوله.
ن الأمري )�صقاق( قائاًل:  اأمَّ

اأجل يا �صيدي لقد �صدقت، �صنجعلها هلل والإ�صالم. 	 
�صاأل )عبدالرحمن( م�صتف�صًرا: 

فما هي اخلطة اأيها الأمري؟	 
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هم الآن يتوقعون اأن نكرر الهجوم علي قواتهم عرب الوادي الكبري، لذا تراهم 	 
ي�صاعفون احلماية علي ال�صفن، ونحن لن نخذلهم بل �صنهاجم تلك ال�صفن!

�صيدي... 	 
 وقبل اأن يكمل قطع عليه )�صقاق( حديثه قائاًل: 

كما 	  قوتهم  مكمن  يف  ون�صربهم  �صفنهم،  �صنهاجم  )عبدالرحمن(  يا  نعم 
بخم�صمائة  اأنت  �صتخرج  اإذ  قبل،  ذي  عن  خمتلفة  بخطة  ولكن  يحبون، 
فار�س، وتهاجم ال�صفن الق�صتالية، وتثري الرعب فيهم، وبذلك �صنلفت نظر 
عندها  �صفنهم...   حلماية  فيتدافعون  فيه،  وال�صفن  النهر  اإىل  الق�صتاليني 

ا�صمد لهم قدر ا�صتطاعتك، على اأن ل ُتهلك نف�صك وجندك. 
ي�صتدير )�صقاق( ويكمل قائاًل: 

امللك 	  بهم  واأهاجم  اجلند،  من  خمتارة  بفرقة  اأنا  �صاأخرج  الوقت  نف�س  يف 
هلكت  اإن  حلمايتها،  املدينة  داخل  م�صتعًدا  خلدون  ابن  يكون  بينما  نف�صه، 

وجندي اأو هلكت اأنت يا )عبدالرحمن( اأو هلك كالنا. 
اق�صعر ج�صد )عبدالرحمن(، وبحركة ل اإرادية انتف�س واأم�صك ب�صيفه، وقال: 

اأهاًل بال�صهادة وقطف روؤو�س الق�صتاليني.	 
بكى ال�صيخ اجلياين وقال خماطًبا )�صقاق(: 

اأيها الأمري اأريد اأن يكون يل ن�صيٌب يف هذه املوقعة	 
ربت )�صقاق( على كتف ال�صيخ يف اإجالل وقال: 

يكفي اأن تدعو لنا يا �صيدي الإمام، فهذا ما نحتاجه اليوم.	 
 ثم هّم بتقبيل يده فامتنع اجلياين و�صحب يده �صريًعا وقال متو�صاًل:

ع�صت 	  التي  ال�صهادة  حترمني  ول  الأمري،  اأيها  اجلهاد  �صرف  حترمني  ل 
اأرجوها، فقد بلغت من العمر اأرذله، ولن اأعي�س اأكرث مما حييت، ومن يدرى 

لعلي اأنال ال�صهادة، فاأختم بها حياتي الطويلة، فاأكون من الفائزين! 
اأكرب )�صقاق( ال�صيخ ورمقه بنظرة حانية، وكادت دموعه اأن تنفجر تاأثًرا، وهو 

يقول: 
rل باأ�س يفعل اهلل ما ي�صاء.	 
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ولي العرش ينقذ الملك

يف  املراآة  اأمام   )مرمي(  وقفت  عميًقا،  حزًنا  يخفي  ووجه  مبت�صمتني  بعينني 
غرفتها تداعب �صعرها بيديها، وهي تتذكر تلك الأيام ال�صعيدة، عندما كان ل مير 
عليها اأ�صبوع واحد من دون روؤية )زيد( واحلديث معه، ثم راحت تذكر يوم ال�صوق، 
عندما راأته لأول مرة يف حياتها، بعدما اأجربت احلرب )زيًدا( على النقطاع عن 

زيارتها.
بنف�صه  األقى  اأن  يوم  يوم احلف�صيني،  تتذكر  ثم راحت  كان،  ما  بخيالها  جال 
يف التهلكة من اأجلها، وهي تتاأوه �صوًقا وحنيًنا، مل تدر حتى دخلت )قمر( عليها، 

حتمل بني يديها الطعام، تقدمت )قمر( من )مرمي( وقالت لها: 
اإىل متى  �صتظلني هكذا يا حبيبتي؟ فواهلل لقد �صحب لونك وزاد �صعفك.	 

فلم  التفكري يف )زيد( عما حولها،  �صغلها  فقد  تنطق،  ومل  ابت�صمت )مرمي( 
ت�صمع كالم )قمر( اأو تب�صرها، فعاودت )قمر( �صوؤالها وقالت: 

األ  تاأكلني؟ اأمل يبلغ منك اجلوع مبلغه؟	 
و)قمر(  وا�صحة،  مبالة  بال  تبت�صم  وراحت  �صريرها،  على  )مرمي(  ارمتت 
م�صفقة عليها مما و�صلت اإليه، فقد زاد مر�صها ب�صكل مفزع، واأ�صيبت بغور العني 
ويب�صها وعدم الدمع اإل عند البكاء، وحركة مت�صلة للجفن �صاحكة، كاأنها تنظر 
ا، اأو مزحة لطيفة. كما اأ�صبحت كثرية التنهد.  اإىل �صيء جميل، اأو ت�صمع خرًبا �صارًّ
اأو اإىل غم وبكاء عند �صماع ا�صم )زيد(، وبداأت  يتغري حالها اإىل فرح و�صحك، 
تردد كثرًيا ا�صمه، ومل تعد ت�صرب عليه، وامتنعت عن الأكل، بعد اأن اأ�صيبت بفقدان 

ال�صهية، وعادت لالنعزال مرة اأخرى. 
اأما )زيد( فقد كان  يتوق اإىل نهاية احلرب، والفوز بها ليفوز )مبرمي(، فكان 

rكال العا�صقني يفكران يف بع�صهما البع�س، ولكن ب�صكل خمتلف.  
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كانت ال�صحكات واأكواب اخلمر متالأ مع�صكر )ق�صتالة(، فقد عكف اجلند على 
الحتفال بن�صرهم املّزيف، على القرويني والفالحني والن�صاء ال�صعفاء، فراحوا 
يرت�صفون اخلمر يف �صعادة غامرة، ويرق�صون هنا وهناك واأمام الأ�صوار، وكاأنهم 
اأرادوا اأن ي�صاعفوا غيظ امل�صلمني واأملهم، ثم راح كل واحد منهم يفخر ببطولته 

وي�صتعر�صها، فقال اأحدهم بعدما جترع كاأ�ًصا من اخلمر: 
لقد كانت ممتعة جميلة، ومل ترتكني قبل اأن ترتك اأثًرا يف ج�صدي!	 

ثم اأطلق �صحكة كبرية، وك�صف عن كتفه  لرييهم ع�صة اأ�صابته من قتيلته، ثم 
ا�صتطرد قائاًل وهو ي�صري جلرحه: 

ولهذا فقد قطعت يدها بعدما فرغت منها، ثم قتلتها! 	 
وانفجر �صاحًكا. 

قال الثاين مفاخًرا: 
اأما اأنا فقد وطئت بخيلي روؤو�س ع�صرة اأطفال، حتى انغر�صت حوافر فر�صي 	 

يف بطن اأحدهم!
ثم قذف بكاأ�س اخلمر من يده، وقال وهو يتابع ال�صحك: 

حتى اإذا دخلت على بيت اأحدهم تقدم اإيّل امل�صلم، وركع على ركبتيه، وراح 	 
ي�صاألني بالرب اأن ل اأقتله واأهله، فرقَّ قلبي له، فبداأت بزوجته واأولده قبل اأن 

اأزيح ما حتت عمامته! 
كان ملك )ق�صتالة( يتابع الحتفال منت�صًيا، وي�صارك ع�صكره وقادته فرحتهم، 
جنوده  جموع  يف  وا�صح  ت�صفٍّ  يف  فقال  ا،  اأي�صً جنوده  فعله  مبا  ا  مزهوًّ كان  بل 

ال�صكارى: 
لقد كانت تاأتيهم املوؤن من وادي ال�صرف ومن باقي القرى، فليخربونا اليوم 	 

اأين واديهم ومن اأين �صتاأتيهم املوؤن!!
 ثم قهقه ب�صوت مرتفع، ف�صجَّ احلا�صرون بال�صحكات.

 وحتدث بالي كوريا فقال: 
احلمقى!! كانوا ينادون ربهم لينقذهم منا، ) وراح يقهقه(، ومل يعلموا اأن ل 	 

عا�صم لهم من �صيوفنا!
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وت�صاءل اأردونيو: 
ملاذا مل ينادوا حممدهم، ليع�صمهم من �صيوفنا؟ 	 

ثم انفجر �صاحًكا.
�صمع ملك )غرناطة( هذه الكلمات، و�صاهد بعينيه �صحكات ورق�صات القوم 
فال  ب�صره  ويغ�س  عنها،  �صمعه  ي�صم  اأن  مراًرا  فحاول  وقومه،  اأهله  جثث  على 
يراها، ولكن من دون جدوى، فما كان منه اإل اأن قام و ان�صحب اإىل داخل خيمته، 
ل ي�صتطيع البكاء على القتلى فيقتله اأ�صياده اجلدد، ول يقدر على ال�صحكات بينما 
ل  القلب،  دامي  النف�س،  حائر  العينني،  جاحظ  هكذا  وظل  عليهم،  منفطر  قلبه 

يدرى اأي جرمية فعل!
ا�صتمر ال�صحك، ومالت الروؤو�س من تاأثري اخلمور، ونام )حممد بن الأحمر( 
وفرقعة  الطبول  هدير  و�صط  واأوجاعه،  اأحزانه  يكابد  القلب،  ملتاع  خيمته  يف 

ال�صحكات. 
فقال  فيها،  اأب�صار من  امللكية، خطف  اأمام اخليمة  كالربق  نور  �صطع  وفجاأة 

بالي كوريا وهو �صبه خممور، رافًعا كاأ�صه بيده: 
ها هي ال�صماء حتتفل معنا، وت�صعل جنومها لتنري لنا ليلنا! 	 

اأ�صاف اأردونيو: 
برق ال�صماء ونورها هو اإ�صارة من الرب ومباركة لنا!	 

يده،  من  الكاأ�س  �صقطت  وفجاأة  يكفي،  ما  منها  ليتجرع  كاأ�صه  رفع  تابع  ثم   
وبرقت عيناه املحمرتان من تاأثري اخلمر، عندما �صمع ال�صائح ي�صرخ: 

امل�صلمون، امل�صلمون!!	 
وكذلك �صقطت كوؤو�س اخلمر من اأيدي اجلنود، وارتاعوا ملا �صمعوا، فلم يكن 
اأكرثهم ت�صاوؤًما يتوقع اأن يهاجمهم امل�صلمون بهذه ال�صرعة بعد الذي حدث، ومن 
فورهم خرجوا من اخليمة امللكية،  لي�صاهدوا ال�صفن الإ�صالمية، وقد جنحت يف 
اإحراق �صفينتني ق�صتاليتني، بينما حتميها قوة برية من امل�صلمني، ي�صّدون  كل من 

يقرتب منهم!
األقى )فرناندو( بكاأ�س اخلمر بعيًدا، ونظر اإىل اأردونيو اآمًرا: 
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براأ�س 	  يل  وُعد  اذهب  املرة،  هذه  مدينتهم  اإىل  العودة  خيار  لهم  ترتك  ل 
قائدهم!

اأردونيو جواده، وخرج من فوره لإنقاذ بونيفا�س ورجاله، وخرج خلفه  امتطى 
كل القادة، ومل يبق حول )فرناندو( غري حرا�صه، وراح )فرناندو( يراقب املعركة 
اأن دمار الأ�صطول يعني ف�صل احل�صار لالأبد، وبينما  بقلق �صديد، فقد كان يعلم 
هو يرتقب اإذا باأ�صوات حوافر خيل تقرتب، فظّن )فرناندو( يف بادئ الأمر اأنهم 
اإن  ما  ولكن  امل�صلمني،  �صحق  ب�صارة  بالب�صارة،  اإليه  اأقبلوا  قد  ق�صتاليون،  جنود 

اقرتب اجلنود، حتى و�صح الأمر على حقيقته!
الربق  وكاأنه  امللكية،  اخليمة  جتاه  نهًبا  الأر�س  ينهب  )�صقاق(  كان  فقد 
اخلاطف، يطيح بكل ما يالقيه، وهو ياأمل اأن يعود اإىل )اإ�صبيلية( وعلى �صن رحمه: 

راأ�س )فرناندو(، واخلائن )ابن الأحمر(!  
وزاغ  نف�صه،  عن  للدفاع  فتاأهب  بعيد،  من  القادمني  ملاهية  )فرناندو(  انتبه 
ب�صره، وترقب املوت القادم على اأ�صنة ال�صيوف الالمعة، امل�صرعة اإليه يف اإ�صرار، 
و�صعر بحرج عجيب وغباء كبري، فقد اأبعد بت�صرعه كل القادة واجلنود عنه، والليل 
اأو  ال�صيوف،  ارتفعت �صل�صلة  وقد  اإليه اجلند  ي�صتمع  اأن  الي�صري  ولي�س من  خباء 
ما  كل  واأظلم  )اإ�صبيلية(،  �صماء  بنريانها  واأ�صاءت  ال�صفن،  ا�صتعلت  وقد  يرونه 

دونها!
مل يكن بالقرب من )فرناندو( يف هذا الوقت �صوى اأقل من مائة فار�س وحار�س، 
التفوا جميًعا حوله، واأحاطوا به، وبداأت بينهم وبني )�صقاق( معركة قد ح�صمت 

م�صبًقا. 
ويف حما�س رهيب، وبقوة عظيمة، هوت يد )�صقاق( التي حتمل �صيًفا �صارًما 

لتقطف الروؤو�س احليارى، وت�صكت القلوب البالغة احللقوم ال�صكارى!
مل مير �صوى وقت ق�صري حتى �صقط رجال )فرناندو(، وانفتح الطريق للقوات 
الإ�صالمية لتقطف راأ�س امللك نف�صه، فلم يبق حوله �صوى ب�صع رجال يحيطون به 
وقد وقف �صاهًرا �صيفه يف وجه املهاجمني، مفزوع النف�س مرتاًعا، وبينما ي�صتعد 
للموت القريب،  ول ي�صك حلظة يف وقوعه، فال منجد له ول مغيث،  )فرناندو( 
اإذا بفر�صان ق�صتاليني كاأمنا قد ان�صقت  وقد تفرقت قواته للدفاع عن الأ�صطول، 
عنهم الأر�س، وظهروا فجاأة وتدخلوا يف ال�صراع، ومع مرور الوقت بداأت الكفة 
متيل  ل�صاحلهم وبقوة، فا�صطر )�صقاق( اإىل الن�صحاب بقواته القليلة، بعد اأن 

فقد الكثري منهم. 
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احلياة...  قيد  على  زال  ما  اأنه  ي�صدق  ل  وهو  ال�صعداء،  )فرناندو(  تنف�س 
متالك امللك نف�صه، ونظر حوله ي�صتطلع تلك القوة من ال�صماء التي اأتت لإنقاذه، 
فاإذا به ويل العر�س وقواته التي �صادف و�صولها ما حدث، وكانت �صبًبا يف اإنقاذ 

امللك بل وكل اجلي�س من الهالك املاحق ال�صريع.

r
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طلب النجدات

الهزائم، وعدم  الياأ�س مع تكرار  الق�صتايل، ودّب فيه  املع�صكر  اأحوال  تبدلت   
قدرتهم على منع و�صول الإمدادات للمدينة املحا�صرة، وكان قد مر على احل�صار 
ا يف املوارد اأو ال�صالح،  زهاء ت�صعة اأ�صهر، واملدينة �صامدة مل تتاأثر اأو تعانى نق�صً

بل وتقاتل بقوة وباأ�س، كما لو اأنها مل تعاِن يوًما من ح�صار اأو ت�صييق.
بداأ الرعب ي�صيطر على الق�صتاليني رغم كرثتهم، ويخ�صون �صيوًفا وعمائم قد 
بد   ل  كان  املوقف  تطور  ومع  روؤو�صهم!  وتقطف  الأ�صوار  فجاأة من خلف  تباغنهم 
)لفرناندو( اأن يتخذ القرار الذي يراه منا�صًبا، فاإما اأن يرفع احل�صار ويعود من 
حيث اأتى، وكان هذا مطلب بع�س القادة واجلند، اأو يتابع احل�صار واأهواله، وهذا 
�صيكلفه وجي�صه الكثري من الوقت واجلهد وبذل الدماء، وقد بّث )فرناندو( هذه 
اخلواطر لبع�س رجاله الثقات، يطلب م�صورتهم، ويبحث معهم عن حلول تر�صي 

اجلميع، وتنقذ اجلي�س الق�صتايل من هزمية قد حتيق به.
 وبينما ي�صري يف املع�صكر، يتفقده �صرًيا على الأقدام، وحوله كبار قادة اجلي�س، 

اإذ توقف فجاأة، وراح يناق�س الأمر مع قادته، فتحدث )األبار بريت( وقال: 
�صيدي لقد ت�صع�صعت احلالة املعنوية لرجالنا، من جّراء تكرار الهزائم لذا 	 

وجب رفع احل�صار واإعادة الأمور اإىل ن�صابها، ومن ثم اإعادته مرة اآخري يف 
ظروف اأف�صل، وبا�صتعدادات وجتهيزات اأ�صخم.

جتهم بالي كوريا ملا �صمعه من )األبار بريت( وقال جميًبا له: 
ل يا )األبار( فجيو�س )ق�صتالة( ل ولن ُتهزم اأبًدا، ولي�س هكذا تنتهي احلروب 	 

واحل�صار.
اأ�صر )األبار بريت( على راأيه: 
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ومن قال اإنها هزمية، هي فقط اإعادة ترتيب للموقف بناء على ما لدينا من 	 
معلومات.

حتدث )فرناندو( بحزن وقال: 
بل هي هزمية يا )األبار(، واأنا لن اأكون باأقّل من )خاميي( ملك )اأراجون(، 	 

اأمر  دعوا  لذا  اأخذها،  حتى  )بلن�صية(  اأ�صوار  عن  الرتاجع  رف�س  عندما 
الن�صحاب جانًبا، وفكروا فقط يف كيفية اقتحام هذه املدينة، وهدمها على 

روؤو�س من فيها!
اقرتح رامون بونيفا�س: 

�صيدي! ل بد من قطع العالئق بالكامل بني )اإ�صبيلية( واخلارج، ولن يتحقق 	 
هذا ما دامت املدينة مربوطة بطريانة عرب هذه القنطرة العجيبة. 

ت�صاءل )األفون�صو( يف ده�صة: 
القنطرة العجيبة؟	 

عاد رامون ي�صرح: 
نعم يا �صيدي، اإنها قنطرة عجيبة �صخمة، تربط طريانة )باإ�صبيلية(، وهي 	 

احلديدية  بال�صال�صل  واملربوطة  املرتا�صة  ال�صفن،  من  جمموعة  من  تتكون 
ال�صخمة، واإن اأردت ميكنك اأن تقرتب من النهر لرتاها بعينيك.

متتم )األفون�صو( وقال: 
وهل اأنت عاجز عنها يا بونيفا�س؟	 

اأكمل رامون بونيفا�س �صرحه للموقف: 
يا �صيدي، ففي تلك 	  الوافدة من �صبتة وطنجة  ال�صفن املغربية  متنعنا عنها 

يطلبون  ول  املوت  يهابون  ل  الباأ�س،  �صديدي  البحارة  من  جمموعة  ال�صفن 
احلياة، ل يفرون ول يوؤ�صرون!

هّز )األفون�صو( راأ�صه قائاًل يف حرية: 
فكيف ال�صبيل اإذن؟	 

رامون بونيفا�س: 



425

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

�صفن 	  طرد  ن�صتطيع  حتى  ال�صفن،  من  املزيد  �صناعة  من  �صيدي  يا  بد  ل 
امل�صلمني اأو اإغراقها، ولكن هذا الأمر يتطلب املزيد من الوقت والعمل. 

بعد �صمت طويل وعدم م�صاركة يف احلديث، حتدث )فرناندو( فقال: 
نعم يا رامون �صاأجلب لك املزيد من ال�صفن.	 

متعجبا قال بونيفا�س: 
�صيدي ما زالت دار ال�صناعة يف كنتربية كما هي، اإذ مل يتم بناء اأي �صفن 	 

جديدة اإىل الآن.
لن اأجلب لك ال�صفن من كنتربية، بل من بر�صلونة ول�صبونة... من )اأراجون( 	 

بيني  القرابة  �صلة  يعلم  لالأمام	، جميعكم  قدًما  و)الربتغال( 	ثم حترك 
وبني )األفون�صو الثالث( ملك )الربتغال(، كما تعلمون اأن وىل العهد هو �صهر 
اإن نحن طلبنا  مل�صاعدتنا،  و�صًعا  يدخروا  لن  اأنهم  يعني  اأراجون، مما  مللك 

rذلك.
جل�س )خاميي الأول( يطالع الر�صالة القادمة من )اإ�صبيلية(، حتى اإذا انتهى 

منها نظر اإىل زوجته وهو ي�صحك، ويقول: 
من كان يظّن اأن ملك )ق�صتالة( ير�صل يل اأنا طلًبا للعون؟	 

ابت�صمت )فيولنتي( وقالت: 
ومن اأوىل به منك وقد �صار ابنه �صهًرا لك؟ على اأّن هذا يعني اعرتاًفا منه 	 

بقوتك، اإذ ل يلجاأ املرء عند ال�صدة  اإل ل�صاحب القوة والباأ�س.
نه�س )خاميي( من مكانه فنه�صت )فيولنتي( معه، ثم اقرتب من طبق مليء 

بالفواكه، واأم�صك بثمرة تفاح وراح يق�صمها، وهو يقول: 
لول تلك امل�صاهرة لدخرت جي�صي لتو�صعة ملكي!	 

يف دهاء قالت )فيولنتي(: 
ومن يدرى يا حبيبي، فلعل ما يفعله اليوم يكون لك غًدا؟	 

رفع )خاميي( حاجبيه، ونظر اإىل )فيولنتي( بعد اأن توقف عن ق�صم التفاحة، 
وقال: 
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ماذا تق�صدين؟	 
)ق�صتالة( 	  ملك  اأنت  فتحوز  الأيام،  قادم  يف  اململكتان  تتحد  رمبا  اأق�صد 

واأراجون. 
اأتق�صدين يف حال موت )فرناندو(؟	 

تبت�صم )فيولنتي( يف مكر ومت�صك تفاحة بيدها، وتقول: 
ميوت )فرناندو( فيملك ابنه ال�صعيف مكانه، ووقتها تكون )لأراجون( اليد 	 

العليا، يف ت�صيري الأمور يف �صبه اجلزيرة، وقطًعا لن ين�صى �صعب )ق�صتالة( 
ما فعلته من اأجلهم. 

برقت عينا )خاميي( اإعجاًبا براأي زوجته، قبل اأن يقول: 
ملك 	  )فرناندو(  لنجدة  بها  ويتجه  خمتارة،  بقوة  العهد  ويل  ليخرج  اإذن 

r)اإ�صبيلية(.
يف ربيع �صنة 1248م وفدت على املع�صكر الق�صتايل، الوفود والقوات من كل حدب 
)اأراجون(،  عهد  ويل  )األفون�صو(  بقيادة  قطلونية  فر�صان  من  قوة  منها  و�صوب، 
من  وقوة  )الربتغال(،  عهد  )بيدرو( ويل  بقيادة  الربتغاليني  الفر�صان  من  وقوة 
يوحنا  قدم  وكذلك  هارو،  دي  لوبيث  بقيادة  القدمية  و)ق�صتالة(  ب�صكونية  جند 
مطران �صنت ياقب يف قوة من جند جّليقية، كما قدمت ح�صود اأخرى من مدينة 
�صامل، ومدلني، وقورية، وغريها، كما وفد كثري من الأ�صاقفة والرهبان، وفر�صان 
القوات املحا�صرة، يف  اإىل  الدينية، وان�صمت هذه احل�صود اجلديدة،  اجلماعات 

خمتلف مناطق احل�صار.
وهكذا ُعزز احل�صار حول )اإ�صبيلية(، واأُُحكمت حلقاته، وعّول ملك )ق�صتالة( 
على اللجوء اإىل الو�صيلة املاأمونة املوؤكدة، وهي اإرهاق املدينة باأق�صى ما ي�صتطاع، 

واإرغامها على الت�صليم باجلوع واحلرمان.

r



427

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

 )6(

سقوط طريانة

�صامدة،  وهي  اأ�صهر،  ت�صعة  زهاء  )لإ�صبيلية(  الن�صارى  ح�صار  على  م�صى 
تزداد مع الوقت ثباًتا واإ�صراًرا على مدافعتهم، ولكنها مذ اأحكمت حولها حلقات 
احل�صار، اأخذت ت�صعر بال�صيق يدب اإليها حثيًثا، و�صبح اجلوع يقرتب منها �صيًئا 
ف�صيًئا. و�صّحت الب�صائع يف الأ�صواق، و�صاحب ذلك ارتفاع �صديد يف الأ�صعار، ومل 
الغربية  اجلنوبية  قلعتها  �صوى طريانة،  البطيء  للتنف�س  �صبيل  عندئذ  لديها  يبق 

امل�صرفة على فح�س ال�ّصرف. 
يف  والأراجوين،  الربتغايل  الأ�صطول  مبعاونة  الن�صراين  الأ�صطول  جنح  فيما 

دحر ال�صفن املغربية، واأغلق بذلك طريق الإمدادات عرب الوادي الكبري.
بداأ التذمر يلوح يف الأفق، والإ�صبيليون ي�صعرون بال�صيق والختناق، وتواترت 
اأطياف  من  ال�صكاوى  تلك  كانت  وقادته،  )�صقاق(  الأمري  جمل�س  اإىل  ال�صكاوى 
ال�صعب املختلفة، وهم يتهمون التجار بالرتبح، ورفع الأ�صعار، وا�صتغالل احل�صار 

اأ�صواأ ا�صتغالل، بينما التجار يتربوؤون من ذلك، متذرعني ب�صح الأقوات وال�صلع.
من  الكثري  )اإ�صبيلية(  خمازن  من  فاأخرج  ال�صعب،  تهدئة  )�صقاق(  حاول 
ال�صوق  مبراقبة  خلدون  لبن  اأوامره  واأ�صدر  النا�س،  على  بتوزيعها  وقام  الغالل، 
و�صبط الأ�صعار، ولكن رغم تلك احللول العاجلة، كان )�صقاق( يدرك اأّن �ُصّح املوؤن 
اإل  احللول  تلك  تفيد  فلن  قليلة،  الب�صائع  دامت  وما  الغذاء،  اأ�صعار  ارتفاع  وراء 
عالج  يف  هذا  يفيد  فلن  املخازن،  يف  ما  كل  اأخرج  اإن  وحتى  فقط،  موؤقت  ب�صكل 
امل�صكلة ب�صكل جذري، لذا عاد يفكر من جديد يف مرا�صلة ملوك املغرب وتون�س، 
لعلهم ينتف�صون لإغاثة املدينة املحا�صرة، وقد مر عليها كل هذه ال�صهور �صامدة 
بب�صالة حتت وطاأة احل�صار، وبعد تفكري اأر�صل اإىل �صاعري )اإ�صبيلية(: اإبراهيم 
بن �صهل، وهارون بن هارون باأن يكتبا ر�صالتني ي�صت�صرخان فيهم ملوك املغرب 

لنجدة الأندل�س، فكتب اإبراهيم بن �صهل:
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امل�ش���در جن���اح  فم�ش���ون  وردا  
املح�ش���ر وف���وز  الدني���ا  ع���زة  ه���ي 

نادى اجلهاد بكم بن�شر م�شمر
م���ر وال�شُّ القن���ا  ب���ن  لك���م  يب���دو 

خل���وا الدي���ار ل���دار ع���ز واركب���وا
ع���ر العج���اج اإىل النعي���م الأخ�ش���ر

وت�شوغوا كدر املناهل يف ال�شرى
ت���رووا مب���اء احلو����ش غ���ري ُمك���ّدر

ي��ا مع�ش��ر الع��رب الذي��ن توارثوا
اأك���ر ع���ن  كاب���ًرا  احلمّي���ة  �ش���يم 

اإن الإل���ه ق���د ا�ش���رى اأرواحك���م
امل�ش���ري وف���اء  ويهنئك���م  بيع���وا 

اأنت���م اأح���ق بن�ش���ر دي���ن نبيك���م 
الأع�ش���ر ق���دمي  يف  مته���د  ولك���م 

فلتدعم���وا ركن���ه  بنيت���م  اأنت���م 
اأ�ش���مر  ل���ون  ب���كل  البن���اء  ذاك 

اأما هارون بن هارون فقال ق�صيدته، التي ي�صف فيها حمنة اأهل )اإ�صبيلية(، 
وما نزل باأهلها من �صنوف الآلم واخلطوب، ويهيب فيها باأهل الُعدوة اأن يبادروا 

اإىل اجنادها، وتدارك اأهلها فقال:
رما حن  املقدور  اأق�شدك  حم�ش  يا 

ذمم���ا ول  اإلًّ  ال���ردى  في���ك  ي���رع   مل 
ظامل���ة الده���ر  ي���د  علي���ك  ج���رت 

حكم���ا اإذا  �ش���يء  يف  الده���ر  يع���دل  ل 
اإذا احلادث���ات  اأن  اأح�ش���ب  كن���ت  م���ا 

ال�شلما لك  تلقي  ل  ال�شوء  بك  همت 
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فمذ ال�شباب  فتان  ح�شنك  كان  قد 
والهرما القبح  منها  عو�شت  اأ�شبت 

زخارفه���ا ع���ن  زجرتن���ا  جن���ة  ي���ا 
والندم���ا الب���ت  فلزمن���ا  ذنوبن���ا 

ومنها يف و�صف احل�صار وم�صائبه، وا�صتنها�س همم اأهل العدوة:
به ي�شيق  جمع  يف  حم�ش  وميموا 

فاكتتم���ا امل���اع  باملرهف���ات  الف�ش���ا  ذرع 
لهم وقام  الوادي  يف  القر  وا�شتوطنوا 

ال�شاأما به  ت�شكو  ل  الفلك  منه  ج�شر 
موثق���ة القي���د  يف  غ���دت  اأ�ش���ارى  فك���م 

حطم���ا له���ا  اأقداًم���ا  ال���ذل  م���ن  ت�ش���كو 
خمتطًف���ا ظ���ل  ر�شي���ع  �شري���ع  وك���م 

فطم���ا ق���د  بالأم���واج  فه���و  اأم���ه  ع���ن 
ندًب���ا الأ�ش���بى  اأبق���ى  بطريان���ة  وك���م 

كلم���ا كلم���ا  وج���ًدا  يبع���ث  القل���ب  يف 
جامع���ة للح�ش���ن  ع���رف  ح�ش���نها  ي���ا 

جم���ا النعي���م  اإل  له���ا  ق���ط  ط���ار  م���ا 
له���ا وق���ل  حم����ش  عل���ى  فاب���ك  ع���ن  ي���ا 

دم���ا تر�ش���ليه  م���ا  اإذا  الب���كاء  من���ك 
و�ش���اكنها الدني���ا  به���ا  اأ�شيب���ت  وق���د 

ثلم���ا ق���د  الدي���ن  رك���ن  واأ�شب���ح  حّق���ا  
به���ا الن�ش���ري  ق���ل  اإذ  الكف���ر  به���ا  �ش���طا 

�ش���لما م���ا  الإ�ش���ام  به���ا  مع���ز  فم���ن 
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انتع�ش���وا بالع���دوة  احلم���ا  وادي  اأه���ل  ي���ا 
�ش���قما ب���ه  اأ�ش���فى  فق���د  الذم���اء  ه���ذا 

وحولك���م عن���ا  يبطئك���م  فم���اذا 
رمم���ا اأ�شبح���ت  ق���وم  دار  تب�ش���روا  اأن 

يجمعن���ا فالدي���ن  واج���ب  وحقن���ا 
منتظم���ا زال  م���ا  ال���ذي  اجل���وار  م���ع 

كث���ب عل���ى  فاأ�ش���معنا  دعون���ا  وق���د 
والقلم���ا  القرطا����ش  ا�ش���تنفد  ق���د  مب���ا 

�صّمن )�صقاق( تلك الق�صائد يف ر�صائل، واأر�صل منها ن�صخا اإىل عدوة املغرب 
وتون�س، ولكّن املغرب كان غارًقا يف احلروب امل�صتعلة بني )بني مرين( واملوحدين، 

فلم ينظر اأحدهم لال�صتغاثة اأو حتى يهتم بها!
ها الأمري احلف�صي وطالع ما بها، حتى  اأما تون�س فقد و�صلتها الر�صالة، وف�صّ

اإذا انتهى منها نظر للجلو�س حوله، وقال: 
الآن يتذكرون اأننا اإخوة لهم في�صتنجدون بنا، الآن وقد فعلوا بعمايل ما فعلوا!!	 

انربى )ابن الأّبار( يذّكره اأخوة الدين وحتمية ن�صرتهم: 
لو اأجندتهم اأيها الأمري، فهم واإن كانوا قد فعلوا وقتلوا )ابن اجلد(، اإل اأنهم 	 

مل يقتلوا عمالك، ون�صرتهم الآن ن�صرة لالإ�صالم. 
وقف احلف�صي متحرًيا، وحترك �صوب )ابن الأّبار( بعد اأن اأجلمته كلماته، ثم 

راح يبحث يف اأعماق نف�صه عن عذر يعتذر به: 
حتى لو حاولنا، فلماذا ننجح اليوم وقد ف�صلنا من قبل يف )بلن�صية(؟ 	 

ثم ا�صتطرد قائاًل يف خزي: 
ل راّد لق�صاء اهلل، فاإن كان اهلل قد كتب عليهم الفناء فلن تنفعهم جندتي، 	 

واإن كان قد كتب لهم احلياة فهذا ما نرجو! 
وجم )ابن الأّبار(، والتزم ال�صمت اإزاء هذا املوقف الذليل، اإذ ل راأي ملن ل 

ُيطاع ومن ل اأمر له.
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وعاد الأمري اإىل كر�صيه، وبّدل املو�صوع، وغري �صري احلديث، وكاأن �صيًئا مل يكن، 
وكاأن )اإ�صبيلية( مل ت�صتنجد به، وكاأّن من بها لي�صوا م�صلمني موحدين، انقطعت 
بهم ال�صبل، وكاأّن احلف�صي توهم اأّن �صيوف الق�صتاليني �صتتوقف عند )اإ�صبيلية(!!
وهكذا رف�س الأمري احلف�صي، مد يد العون للمرة الثانية للمدينة املحا�صرة، 

وتركها مل�صريها املحتوم...

r
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)7(

قنطرة طريانة
مايو 1248 م

وهو  ج�صده،  كل  من  يت�صبب  والعرق  اأردونيو،  وجه  على  وا�صًحا  التوتر  كان 
يحاول جاهًدا التغلب على قيظ ال�صيف، وحرارته احلارقة. 

رفع اأردونيو يديه اأعلى جبهته، وهو ينظر يف الأفق البعيد، لعله يرى اأحًدا قادًما 
من هنا اأو من هناك، ثم رد ب�صره خا�صًئا، وقال يف نف�صه وهو غا�صب: 

الويل له، ملاذا تاأخر كل هذا الوقت...؟	 
 ثم بداأ يتحرك حول اخليمة قلًقا، وفجاأة ظهر �صبح  يجري من بعيد، و�صط 

ال�صراب الكائن يف اآخر املع�صكر...  دقق اأردونيو النظر، ثم تنهد قائاًل: 
اأخرًيا!!	 

ب�صرعة  ترجل  �صاحبه  و�صل  اإذا  حتى  القادم،  الفر�س  حوافر  �صوت  اقرتب 
بنظرات  اأردونيو  فرمقه  ورقة،  اإليه  وقّدم  اأردونيو،  �صوب  م�صرًعا  واجته  الربق، 

حادة، تفي�س بالغ�صب العارم، دون اأن ينب�س بكلمة. 
حتا�صى الرجل نظرات اأردونيو وقال: 

كدت اأن اأهلك لأح�صر هذه املعلومات، وهذا �صبب تاأخري فاعذرين يا �صيدي.	 
رمقه اأردونيو ثانية بنظرات احتقار، ثم اأ�صار له اأن ين�صرف، فان�صرف الرجل 
م�صطرًبا، وف�ّس اأردونيو الر�صالة، وقراأ ما بها ثم اأعاد لفها كما كانت، وهو يبت�صم 
يف ن�صوة كبرية، بعدها ذهب اإىل حيث خيمة امللك )فرناندو(، الذي كان يف اجتماع 
مع قائد الأ�صطول رامون بونيفا�س، وا�صتاأذن للدخول عليه، وما اإن دخل حتى ركع 

اأمام )فرناندو( موؤدًيا له التحية ثم قال: 
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�صيدي، لقد اأتت الأخبار من )اإ�صبيلية(!	 
بكل اهتمام ولهفة، قال )فرناندو(: 

هاِت ما عندك.	 
لقد بداأ احل�صار يوؤتي ثماره، فاجلوع يدّب يف اأو�صال املدينة، واأخذ ال�صيق 	 

يت�صرب اإىل نفو�س اأهلها، والعامة الآن يت�صورون جوًعا، وقد تركهم )�صقاق( 
قائدهم الكبري، وانتقل اإىل قلعة طريانة يدافع عنها بنف�صه، مما يعني خلو 

)اإ�صبيلية( من اأهم اأ�صباب قوتها.
اأخذ )فرناندو( نف�ًصا عميًقا قبل اأن يقول: 

اأخرًيا!!	 
اأردونيو: 

اأجل يا �صيدي، ولول قنطرة طريانة ملاتت املدينة جوًعا.	 
هّب )فرناندو( من مكانة بعد اأن ملعت عيناه فرًحا، وقال: 

لهذا يجب علينا اأن ن�صتويل على تلك القنطرة فوًرا، اأو ن�صرع بقطعها مهما 	 
كان الثمن!

اأردونيو: 
اأخ�صى يا �صيدي اأن يكون الثمن باهًظا!	 

مالأ فرناندو كاأ�صه جمدًدا وقال: 
ولكنها 	  للخ�صائر،  تنظر  فامللوك عندما تدخل احلروب ل  باهًظا...   فليكن 

ترتقب الن�صر وتطلبه باأي ثمن، لقد مر علينا ع�صرة اأ�صهر هنا، وما زالت 
)اإ�صبيلية( تتمتع بالقوة الكافية ملناجزتنا، ولي�س ذلك اإل لعدم تاأثرها بهذا 
احل�صار، بالقدر الكايف الذي يجربها على الركوع، وقد حان الوقت  لتتجرع 

املدينة اجلوع األواًنا.
تدخل بونيفا�س يف احلديث وقال: 

�صيدي لقد طوقنا املدينة من كل مكان، ومذ اأن ح�صر الأ�صطول الأراجوين 	 
والربتغايل، مل متر �صفينة واحدة عرب الوادي الكبري، مما يعني اأنها م�صاألة 
وقت لي�س اإّل، ثم تخور قوى املدينة، ويت�صع�صع حال من فيها، فلماذا نبذل 

الغايل والثمن الباهظ؟
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ردَّ )فرناندو( مفكًرا، كاأنه يكلم نف�صه: 
طريانة 	  متدها  طاملا  وت�صقط،  قواها  تخور  لن  لكن  نعم،  املدينة  �صت�صعف 

باأ�صباب احلياة.
عاد بونيفا�س ي�صاأل: 

فماذا ترى يا �صيدي؟	 
اأفاق )فرناندو( من تفكريه وقال يف حزم: 

يجب عزل طريانة عن )اإ�صبيلية( باأي ثمن، يجب الف�صل بينهما، ومبا اأن 	 
قائدهم الأكرب مقيم فيها، فلو مت عزل طريانة الآن، لكان لهذا العزل قيمة 

كبرية!
ا�صتف�صر بونيفا�س بلهفة: 

كيف ذلك �صيدي؟	 
�صتخور قوى املدينة، وي�صطرب حال املدافعني عنها، حاملا يفقدون �صلتهم 	 

باأمريهم، الذي يبث فيهم ال�صجاعة والإباء. ومن جهة اأخرى �صنقطع حبل 
الإمدادات الأخري لهذه املدينة العنيدة فت�صري املدينة لنا اإما بال�صت�صالم، 
فلن  �صيوفنا،  من  حمايتهم  يف  الأ�صوار  جنحت  فاإن  جوًعا،  اأهلها  مبوت  اأو 

تنجح يف �صّد رمقهم واإ�صباع اأطفالهم!
ا، وقد تذكر ما حدث من قبل :  قال بونيفا�س معرت�صً

اأخ�صى يا �صيدي اأننا لن ن�صتطيع ك�صر ال�صال�صل، وقد حاولنا قبل ذلك فلم 	 
ن�صتِطع.

لقد تبدل احلال يا بونيفا�س، فلي�صت )اإ�صبيلية( اليوم وقوتها كما كانت منذ 	 
�صهور، ولي�س الأ�صطول الق�صتايل اليوم كما كان منذ �صهور، خا�صة مبا ان�صم 

اإليه من قوات برتغالية واأوربية.
�صدقت يا �صيدي. 	 
لهذا عليك و�صع خطة لتحطيم القنطرة، و�صتكون اأنت امل�صوؤول اأمامي عن 	 

جناح تلك اخلطة اأو ف�صلها!
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هز بونيفا�س راأ�صه ياأ�ًصا، بعدما اأيقن اأنه ل مفر من حرب انتحارية، يقودها 
ورجاله لتحطيم تلك القنطرة. ثم �صمت حلظات وقال يف نف�صه يطمئنها: مفاجاأة 

كربى و�صربة قا�صية قد تغري كل �صيء، ثم رفع ب�صره جتاه )فرناندو( وقال: 
اإن كان ل مفر من عزل طريانة، فلنبادر بذلك فوًرا، فهذه الليايل 	  �صيدي! 

حالكة الظلمة، وامل�صلمون ل يتوقعون اأن ُنغري عليهم من البحر لياًل، فتكون 
املفاجاأة قا�صية، وت�صقط القنطرة اللعينة!!

اقرتب )فرناندو( من بونيفا�س وربت على كتفه، وقال:  
اخرج الآن وجهز ملعركتك، فاإن انت�صرت فبها ونعمت، واإل فال تريني وجهك 	 

مرة اأخرى.
حترك بونيفا�س متحفًزا، بعد اأن اأدى التحية )لفرناندو(، وخرج وقد علم اأّن 
معركته املقبلة ل بديل له فيها عن الن�صر،  فاإما اأن ينت�صر ويظّل كما هو اأمرًيا 

للبحار، اأو الهزمية ووقتها يغادر )ق�صتالة( كلها ت�صيعه اللعنات. 
رجاله  وو�صع  املوعودة،  للحرب  التخطيط  يف  القليلة  �صاعاته  بونيفا�س  ق�صى 
الظالم،  دخول  ومبجرد  حوله،  فجعلهم  اأ�صجعهم  واختار  ال�صتعداد،  اأُُهبه  على 
النريان حتى ل  واإطفاء  بال�صمت  واأمرهم جميًعا  ال�صفن،  و�صع رجاله على منت 

تلفت نظر امل�صلمني اإليهم، وقرر امل�صري يف النهر حثيًثا، دون اأي �صوء اأو دليل. 
حدد بونيفا�س طريق �صفنه وحب�س اأنفا�صه، ولأنه يعرف الطريق اإىل القنطرة 
لياًل، فقد قرر اأن يقود هو اأكرب ال�صفن الق�صتالية ويقتحم على امل�صلمني قنطرتهم، 
انتحارية �صخمة، وقد كانت مغامرة كربى،  ال�صفن الأخرى يف مهمة  تتبعه  فيما 
�صفنه  ترتطم  اأن  يبعد  ول  حالًكا،  الظالم  كان  فقد  بونيفا�س،  انتواها  التي  تلك 
بع�صها ببع�س، اأو ببع�س الأحجار وال�صخور، اأو حتى تغر�س يف الطني اإن عميت 

عليهم.
تلك  زحزحة  يف  تنجح  رمبا  التي  الوحيدة،  هي  الطريقة  هذه  اأّن  لعلمه  لكن 
اندفع  ا،  جدًّ قوي  وبتجديف  يغامر،  اأن  قرر  فقد  احلديدية،  و�صال�صلها  القنطرة 
بونيفا�س ب�صفينته متجًها �صوب القنطرة، فا�صطدم بها بقوة عنيفة اأدت اإىل قطع 
ال�صل�صلة، بينما ت�صربت املياه اإىل ال�صفينة وبداأت متيل للغرق، ومع وقوع الرتطام، 
بذلك  ليلفتوا  النريان،  باإ�صعال  جنوده  واأمر  املنتخبة،  بفرقته  )فرناندو(  حترك 
اأنظار امل�صلمني، ويبعدوهم عن القنطرة، ثم اأ�صرع بقواته جتاه النهر ليحمي ظهر 
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القنطرة، عرب  بقوة يف  النريان  اأ�صعل  ال�صل�صلة حتى  اإن قطع  ما  الذي  بونيفا�س، 
�صكب الزيت عليها، بينما كان جنوده �صاهرين ال�صالح، يقذفون ال�صهام على كل 

من تقدم من امل�صلمني، حماوًل اإنقاذ القنطرة اأو حمايتها!  
جنود  �صهام  ولكن  القنطرة،  حلماية  التقدم  امل�صلمني  اجلند  بع�س  حاول 
بونيفا�س كانت لهم باملر�صاد، ومل مير الكثري من الوقت حتى كانت القنطرة قد 
ان�صقت اإىل ن�صفني، وحتّقق بذلك الف�صل بني طريانة، و)اإ�صبيلية(. وكان ذلك يف 
الثالث من مايو �صنة 1248 م، وفقد بونيفا�س يف تلك املعركة الق�صرية اأكرب واأقوى 

�صفن الأ�صطول الق�صتايل، ولكن ما قيمة ال�صفينة بعد اأن اأدت مهمتها املن�صودة؟

r
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الفزع يعم المدينة

كان حتطيم القنطرة على هذا النحو �صربة �صديدة للم�صلمني، اإذ ترتب عليه 
ال�ّصرف، وهو املالذ الأخري  الف�صل بني قلعة طريانة، وبني املدينة، وقطع طريق 
الذي كان باقًيا للمحا�صرين، ل�صترياد الأقوات واملوؤن، بعد اأن اأ�صحى طريق النهر 
حمفوًفا  باأعظم املخاطر. كما ترتب عليه عزل ُطريانة، وتعر�صها خلطر هجوم 
الن�صارى منفردة. وهذا ما عّول عليه الن�صارى بالفعل على اأثر حتطيم القنطرة.
من  وفزع  املحا�صرة،  املدينة  اأ�صوار  داخل  كبرًيا،  قلًقا  القنطرة  قطع  اأحدث 
ذلك اخلرب قادة املدينة وحكامها، وت�صّرب اخلرب اإىل ال�صعب اجلائع، الذي كان 
يعلم اأهمية القنطرة، وكونها امل�صدر الوحيد، الذي ظل ميد املدينة باملوؤن والغذاء 
ل�صهور طويلة، فنزل اخلرب عليهم نزول ال�صاعقة، واأ�صاب الكثري منهم الوجوم، 

و�صعروا بقرب النهاية املحتومة.
ويف �صباح اليوم الثاين، كان )عبدالرحمن( وابن خلدون واأبو احل�صن بن علي، 
ينظرون اإىل القنطرة املقطوعة، باأ�صى �صديد وح�صرة كبرية، فقال )عبدالرحمن( 

ب�صوت حزين غا�صب: 
لقد ا�صتطاعوا خداعنا، ولكنهم لن ي�صتطيعوا هزميتنا! 	 

ويف حما�صة قال ابن خلدون: 
لهاجموا 	  يقدرون  كانوا  ولو  ي�صتطيعوا،  لن  )عبدالرحمن(  يا  ي�صتطيعوا  لن 

املدينة بدًل  من القنطرة!
غمغم اأبو احل�صن يف غ�صب وح�صرة: 

جبناء... ل يقدرون اإل على احل�صار!	 
عاد ابن خلدون يبث الأمل: 
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ون�صدُّ 	  �صفينتني،  اأو  جديدة  �صفينة  بناء  ن�صتطيع  اأننا   معي  تتفقون  األ�صتم 
باإ�صبيلية،  مت�صلة  طريانة  تعود  وبذلك  القنطرة،  طريف  بني  الثغرة  بهما 

والعك�س...؟
اأخذ )عبدالرحمن( نف�ًصا عميًقا، ثم قال: 

لن يرتكنا الق�صتاليون نفعل ذلك، ناهيك عن ال�صل�صة احلديدية التي ُقطعت، 	 
وهي مربط الفر�س يا ابن خلدون، فمن دونها لن ت�صمد قنطرة اأبًدا.

ع�سَّ ابن خلدون على اأ�صنانه غيًظا، وقال: 
ممم لقد غاب ذلك عن خاطري! 	 

قال )عبدالرحمن( موا�صًيا: 
ل باأ�س يا �صديقي....	 

 ثم نظر اإىل القنطرة واأردف: 
علينا الآن الت�صال بالقائد )�صقاق(، واطالعه على جديد الأخبار الدامية 	 

هنا، وما اأظنه غافاًل عما حدث.
هتف ابن خلدون موافًقا: 

نعم يا )عبدالرحمن(، يجب علينا ذلك حتى تتفق خططنا هنا وهناك، لذا 	 
�صاأنتخب اأحد جنودي لالإ�صراع بذلك.

قال )عبدالرحمن( يف اإ�صرار: 
لن يذهب اإىل الأمري )�صقاق( اأحٌد غريي. 	 

قال ابن خلدون يف جزع: 
لكننا نحتاجك هنا! 	 

نظر )عبدالرحمن( مييًنا وي�صاًرا وقال: 
ل بد من ذلك يا ابن خلدون، ل بّد.... 	 

r
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رامي السهام

اأخذ )زيد( نف�ًصا عميًقا، قبل اأن ي�صّد قو�صه، ويدقق نظره، ثم ُيفلت ال�صهم من 
يده، لي�صّق الريح، ويغو�س يف قلب اأحد اجلنود، في�صرعه من فوره، فيهب )زيد( 

فرًحا وهو ي�صري بيده جهة اجلندي ال�صريع، ويقول: 
ال�صاد�س!	 

رّد عليه اجلندي الواقف بجواره، ويقول: 
انظر اإليه!! اإنه مل ُي�صرع بعد، فها هو يحاول النهو�س! 	 

نظر )زيد( بعني مرتقبة، وقال: 
يحاول نعم، اأّما اأن ينه�س فهذا م�صتحيل، ثم ا�صتطرد، وقال: 	 
انظر لقد ا�صت�صلم، وعاد جثة هامدة!	 

ع�ّس اجلندي على �صفتيه، وقال: 
اآه! غلبتني هذه املرة!	 

قهقه )زيد( ورمق �صاحبه بنظرة ماكرة، وقال: 
هذه املرة فقط؟ وماذا عن املرات ال�صابقة؟	 

فالتزم  القائد )�صقاق( يقرتب،  يتحدث ملح  اأن  وقبل  زفر اجلندي يف �صيق، 
ال�صمت.

اقرتب )�صقاق( من )زيد( و�صاحبه، وكان قد �صاهد ما يحدث، فقال: 
اهلل 	  يحبه  مما  التناف�س،  وهذا  املزاح  فهذا  ا�صتمرا...  بل  ال�صمت،  ملاذا 

ور�صوله، واإين م�صارككم فيه. 
فتح )زيد( عينيه ورفع حاجبيه، وقال يف بهجة: 
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ا اأيها الأمري.	  حقًّ
نعم يا )زيد(، فواهلل لول ما نحن فيه، لأقمت لكل اأهل )اإ�صبيلية( م�صابقات 	 

مثل هذه، ولأ�صبح كل اأهل )اإ�صبيلية( حماربني اأمثالكم!
ثم التقط النبلة واأطلق �صهًما فاخرتق ال�صهم �صدر جندي ق�صتايل، كان يقف 

على حدود املع�صكر الق�صتايل.
برقت عينا )زيد( وقال متعجًبا: 

الق�صتايل يظّن نف�صه يف 	  بينما كان  الأمري! كيف فعلت ذلك،  اأيها  هلل درك 
ماأمن منا، لُبعد امل�صافة؟!

ابت�صم )�صقاق( وقال موجًها حديثه، لهما: 
اأماكن املوت 	  ابر �صهمك جيًدا، و�صد نبلك بقوة، واأح�صن الت�صويب، واخرت 

يف عدوك، وقدر امل�صافة، واأطلق �صهمك... لقد �صوبت جتاه رقبة الق�صتايل 
لعدم وجود لبا�س يحميها، ولهذا وقع قتياًل فوًرا، ولو �صوبت جتاه �صدره من 

هذه امل�صافة، لكان يف لبا�صه ما يحميه من ال�صهم، مع طول امل�صافة. 
انهمك )�صقاق( فيما يقول وفجاأة اإذا باأحد احلرا�س يقول: 

�صيدي! و�صل )عبدالرحمن الإ�صبيلي( اإىل طريانة. 	 
رفع )�صقاق( حاجبيه وقال: 

ا؟ لقد ا�صتقت اإليه..	  حقًّ
 ثم ربت على كتف )زيد( وقال له: 

اأريد اأن يكتمل عددك الع�صرين، فال تكتِف مبا دونهم.	 
ابت�صم )زيد( وقال: 

�صاأفعل اأيها الأمري. 	 
حترك )�صقاق( ونزل من اأعلى ال�صور، ليلتقي )عبدالرحمن( الذي كان ينتظر 
هناك يف الق�صبة، وما اإن التقيا، حتى احت�صن كل منهما الآخر، ثم جل�س الثنان 

يتباحثان.  فقال )�صقاق(: 
عن 	  طريانة  وعزلهم  للقنطرة،  قطعهم  واأزعجني  م�صجعي  ق�ّس  لقد 

)اإ�صبيلية(، ولكن يجب اأن ل يفتَّ  ذلك يف ع�صدكم اأو يرهبكم.
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بحما�صة قال )عبدالرحمن(: 
اأجل �صيدي الأمري، واإن كنا خ�صرنا القنطرة، فما زالت �صيوفنا معنا نقاتل 	 

بها ونذود عن اأنف�صنا واأهلينا.
وهذا ما يجب عليكم اأن تبثوه يف اجلند بل ويف كل اأهل )اإ�صبيلية(، فاإن كنا 	 

خ�صرنا جولة فهذا ل يعني خ�صارتنا احلرب بعد كل هذه ال�صهور من النزال 
والطعان.

اأجل اأيها الأمري فطب خاطًرا؟	 
اأغم�س )�صقاق( عينيه يف ح�صرة ثم فتحهما، وقال: 

اأخربين يا )عبدالرحمن( عن املوؤن، هل �صجر ال�صعب لقلتها؟	 
اأوماأ )عبدالرحمن( براأ�صه وقال: 

جلهم �صابر، وبع�صهم م�صطرب احلال. 	 
اأخ�صى ما اأخ�صاه يا )عبدالرحمن(، اأن يفقد الإ�صبيليون �صربهم، فيحدث 	 

ما ل ُيحمد عقباه، وينفلت زمام الأمور مبا ل ن�صتطيع رده.
�صيجعل اهلل بعد ع�صر ي�صًرا يا �صيدي.	 

نه�س )�صقاق( فنه�س بنهو�صه )عبدالرحمن(، وقال:  
اأمر طريانة والدفاع 	  اأنا  اأمورها، و�صاأتابع  اإىل )اإ�صبيلية( وتابع  والآن ارجع 

عنها، فال نوؤتنّي من قبلك!
لن يحدث اإل اأن اأ�صري حتت ترابها.	 

 ثم هّم بالن�صراف فا�صتوقفه )�صقاق(، وقال له: 
اأريدك اأن تعاود الإر�صال، اإىل ملوك امل�صلمني يف م�صارق الأر�س ومغاربها، 	 

ت�صتنجدهم، وت�صتغيث بهم، فمن يدري؟ لعل اهلل يجعل بعد ذلك فرًجا.
لكن يا �صيدي مَل نكرر ما ف�صلنا فيه قبل ذلك مرتني؟	 
اأوًل حتى نلزمهم احلجة، وثانًيا لأنه قد بلغني اأن �صاحب تون�س قد اتخذ لقب 	 

اخلالفة، و�صار يدعو نف�صه اأمرًيا للموؤمنني، وحقٌّ على حامل هذا اللقب اأن 
يرقى اإىل م�صتواه، ويدافع عن املوؤمنني.
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�صاأفعل يا �صيدي، واإن كنت اأعلم اأن ل فائدة من هذا!	 
ربت )�صقاق( على كتفه وقال: 

بوركت يا خري �صباب )اإ�صبيلية(. 	 
�صيء،  كل  )�صقاق( حول  مع  يتباحث  يومه يف طريانة،  )عبدالرحمن(  مكث 

ويرتبان �صويًّا جمريات الأمور، وما ميكن فعله يف قادم الأيام.
اأما )زيد(، فما اإن علم بنزول )عبدالرحمن( القلعة حتى بادر يلتقيه، فما اإن 
خرج )عبدالرحمن( من لقائه مع )�صقاق(، حتى كان )زيد( يف انتظاره. وبلهفة 
اأ�صوار  حول  الثنان  حترك  ثم  )عبدالرحمن(،  �صديقه  )زيد(  احت�صن  كبرية 

القلعة... وبعد تردد قال )زيد(: 
قلبي 	  فاإن  )مرمي(  اأخبار  عن  �صيء  تعرف  هل  عبدالرحمن،  يا  اأخربين 

يحدثني اأنها لي�صت على ما يرام!
الطماأنينة  ليبث  البت�صامة،  ت�صنع  اإىل �صاحبه حماوًل  نظر )عبدالرحمن(  

يف نف�صه: 
�صتكون بخري يا )زيد(... نعم �صتكون بخري، فما هي اإل وعكة، و�صتفيق منها 	 

اإن �صاء اهلل.
يف حزن  واأ�صى بالغني، نطق )زيد( وقال: 

لقد طالت حمنتها يا )عبدالرحمن(، ول اأدرى اإن حدث لها مكروه كيف يل 	 
اأن اأحيا يف )اإ�صبيلية( بغريها، بل كيف يل اأن اأعي�س يف هذه الدنيا بعدها!

نظر )عبدالرحمن(  اإىل الأر�س ثم رفع راأ�صه وقال: 
اإن �صئَت، كلمُت الأمري )�صقاق( يف اأمرك.	 
ملاذا؟	 
لترتك احلرا�صة هنا، وتنتقل معي اإىل )اإ�صبيلية(، فتكون قريًبا من )مرمي(.	 

وقف )زيد( ونظر اإىل )عبدالرحمن( وقال: 
ل تفعل!	 
ملاذا!؟	 
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اأن 	  بي  يجدر  ل  اإذ  نف�صي،  عني  ومن  )مرمي(،  عني  من  لأ�صقطنَّ  فعلت  لو 
اأترك مكان حرا�صتي 	 واملدينة وامل�صلمون يف اأ�صد الحتياج يل الآن 	 ل�صبب 

�صخ�صي، مهما كان الدافع واملربر، ولكن اإن ا�صتطعت... 
ثم ا�صتطرد وهو يخرج ر�صالة من جيبه: 

فهذه ر�صالتي لها، اأو�صلها بنف�صك لها يا )عبدالرحمن(،  واأخربها اأين ما 	 
ا  زلت على الوعد واأين اأنتظر انق�صاع الغمة، لأكون بني يديها زوًجا لها حمبًّ
ا، واإنها واإن كانت بعيدة عن  ا جمًّ ا اأين اأحبها حبًّ ا وفيًّا، واأخربها اأي�صً خمل�صً
ناظري، فهي داخل قلبي، واأمام عيني ليل نهار، ل اأفكر اإل فيها، ول اأرى من 

النا�س غريها، واأخربها اأنى اأريدها بخري، فلي�صِفها اهلل من اأجلي.
على ر�صلك يا رجل، اكتب هذا يف ر�صالتك، واأطنب كيفما �صئت.   	 

r
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هموم ابن األحمر 

كانت نومة غري هنية، تلك التي نامها )حممد بن الأحمر( يف خيمته يف مع�صكر 
الق�صتاليني، فقد بدا وجهه يحمل كل عالمات ال�صيق والفزع، بينما يتقلب مييًنا 
وي�صاًرا، وكاأنه ينام على جمرة من نار، اأو كومة �صوك تخزه، والعرق يت�صبب منه 
بينما  حليته،  من  املياه  وتقاطرت  ووجهه،  مالب�صه  ابتلت  حتى  �صديدة،  بكثافة 

تت�صارع اأنفا�صه، ثم فجاأة قام من نومه، ليجد نف�صه ما زال على قيد احلياة...  
اأم�صك )ابن الأحمر( رقبته، ثم برقت عيناه وهو ينظر اإىل كوب املاء بجانبه، 
قبل اأن ميد يده ويرفع الكوب ويرت�صف منه، وهو ينظر ذاهاًل بعينني مفتوحتني ل 

تكادان تريان �صيًئا، بينما بداأت اأنفا�صه املت�صارعة تهدئ من �صرعتها...  
نه�س فجاأة، وجل�س على كر�صي بجواره، غارًقا يف �صمت مطبق بوجه عبو�س، 

ثم بداأ يحدث نف�صه وهو زائغ العينني، ويهز راأ�صه غري را�ٍس: 
لقد 	  اأهلك...!  لو مل يطردين  لِك  الأف�صل  يكن من  اأمل  )اإ�صبيلية(!!..  يا  اآٍه 

امتالأ قلبي حقًدا عليِك، فاأردت اأن اأنتقم منك، فاإذا بي اأ�صربك ب�صيف لن 
يدميِك اإل بقدر ما يدميني، ولن يوؤملك اإل بقدر ما يوؤملني، ولن يقتلك اإل بقتل 

نف�صي وروحي... !
 قال هذا، ثم و�صع يده على وجهه، وتنهد بعمق كبري، بينما اأ�صند وجهه على 

كفيه، ومل يرفعه اإل عند دخول وزيره، الذي هاله ما راآه على وجه �صيده، فقال: 
ما يل اأراك عاب�ًصا  يا �صيدي؟	 

رفع )ابن الأحمر( وجهه وقال: 
واأي �صيء هنا يدعو لغري العبو�س يا )ابن عيا�س(؟ انظر اإلينا اأين كنا واأين 	 

اأ�صبحنا!!



445

شر والتوزيع
عصري الكتب للن

نحن باأف�صل حال يا �صيدي، وعما قريب تنتهي تلك احلرب، ونعود اإىل الديار 	 
ظافرين.

ي�صحك )ابن الأحمر( ب�صوت خفي�س، وب�صخرية وتهكم، ويقول: 
تقولها وكاأننا على اأبواب رومية يا )ابن عيا�س(!	 
ما بك �صيدي، ما الذي يدور يف راأ�صك؟	 
اأننا ن�صارك يف ح�صار 	  تعلم  األ  يا )ابن عيا�س(!  األ تعلم ما بي  ما بي..؟! 

اإخوتنا يف الدين، األ تعلم اأننا نعا�صد عدونا على اإخوتنا وقومنا...  نعم يا 
)ابن عيا�س( الإ�صبيليون منا ونحن منهم، و)فرناندو( هذا الذي نحن الآن 
معه، ل يختلف عن )فرناندو الأول( و)األفون�صو ال�صاد�س(، وما يع�صر قلبي 

اأملًا هو علمي اأنه �صي�صتدير يل بعد اأن ُيجهز على )اإ�صبيلية(...  
قالها، ثم و�صع يديه على خديه مرة اأخرى، ودخل يف �صمت مطبق، ومل يجد  

)ابن عيا�س(  كالًما يقوله، فان�صرف من حيث اأتى.

r
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وصول المرتزقة

للمرة الثالثة، ف�صلت كل ال�صفارات التي اأر�صلتها )اإ�صبيلية( اإىل املوحدين يف 
مراك�س، وقد كانوا يف نزاعهم الأخري مع بني مرين، وف�صلت كذلك ال�صفارات اإىل 
اخلليفة اجلديد بتون�س، ومل يتحرك اأو يهتز ملا يحدث يف )اإ�صبيلية(، �صوى طائفة 
)اإ�صبيلية(  حول  ت�صيق  احلياة  كانت  وبينما  املغرب،  عدوة  من  املجاهدين  من 
اأر�صل  فقد  الق�صتايل،  املع�صكر  عن  تنقطع  ل  والإمدادات  املوؤن  كانت  وطريانة، 
واأر�صل كذلك  الب�صائع من )بلن�صية( و)�صرق�صطة(،  )اأراجون(  )خاميي( ملك 

ملك )الربتغال( حمولت كبرية من املوؤن وال�صالح.
كما اأّن وفود املرتزقة مل تنقطع من كل اأرجاء اأوربا، فقد و�صل بع�س املحاربني 
من الأرا�صي املنخف�صة وبالد الفرجنة وجرمانيا واإجنلرتا، ودعا البابا يف روما 
ا من الرب، عن ف�صل حمالته  اإىل م�صاندة احلملة اإىل )اإ�صبيلية(، واعتربها تعوي�صً

الأخرية على بيت املقد�س! 
وهكذا عجَّ املع�صكر الق�صتايل باجلند من كل حدب و�صوب، وجميعهم يف �صوق 
املع�صكر  وحتول  فيها،  امل�صلمني  ودماء  ودورها،  ون�صائها،  )اإ�صبيلية(،  خلزائن 
الق�صتايل اإىل �صاحة كبرية اأو مدينة مفتوحة بها كل اأجنا�س الأوربيني واأل�صنتهم، 

تفرقهم اللغة والعادات، ويجمعهم احلقد على الإ�صالم.
اأح�صن )فرناندو( ا�صتغالل هذه الأعداد الكبرية من املتطوعني، وانتهز ارتفاع 
تتوقف  ل  واأن  الأ�صوار،  دّك  مبتابعة  جلنده  اأوامره  يعطى  وراح  املعنوية،  روحهم 
املجانيق عن ذلك ليل اأو نهار، وحتركت جمموعات من اجلي�س يقود كل جمموعة 
باقتحام  املكلفة  الفرقة  على  اأردونيو  وكان  )ق�صتالة(،  فر�صان  من  فار�س  منهم 
طريانة، بينما كان بالي كوريا على الفرقة املكلفة ب�صرب )اإ�صبيلية( باملجانيق، 
وكان �صمن فرقة اأردونيو )خو�صيه( وبرنارد و�صيمون القذر القادم من الأرا�صي 

املنخف�صة.
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حترك اجلميع �صاهرين �صيوفهم، واأمامهم عربات جتر املجانيق، واإذا باملوؤذن 
ي�صدح باأذان الفجر، فريتاع �صيمون من جديد، ويقول: 

األ من �صبيل لإ�صكات هذا ال�صوت املزعج؟!! 	 
التفت اإليه )برنارد( وقال:

لن يدوم يا �صديقي هذا ال�صوت. 	 
تاأفف �صيمون وقال: 

لقد مللت �صماعه خم�س مرات يف اليوم والليلة!	 
و�صتظل ت�صمعه ما دمنا خارج تلك الأ�صوار اللعينة.	 
واهلل لئن بقيت لأقطعّن ل�صان هذا الذي ينادي لهم بال�صالة.	 

r
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أبراج الموت

رتب الأمري )�صقاق( اأمهر الرماة، ورتبهم على اأ�صوار طريانة، يف اأبراج �صنعها 
ا لذلك الغر�س، وكانت العيون ل تغفل عن مراقبة ما يحدث خارج تلك  خ�صي�صً
الأ�صوار، حتى اإذا تقدم اأردونيو بفرقته، واقرتب من اأ�صوار طريانة، وهو ل ي�صك 
يف اإهمال امل�صلمني لها، وغفلتهم عنها، مل يفق وقواته حتى انثالت عليهم ال�صهام 
من كل حدب و�صوب، ونداء اهلل اأكرب يرّج الأرجاء، فت�صاقطت جثث الق�صتاليني 

كاأوراق ال�صجر البائدة يف ف�صل اخلريف، وحدث هرج ومرج كبري.
ان�صحب  بل  اأ�صوار طريانة،  واحًدا جتاه  �صرًبا  التقدم  اأردونيو على  يقدر   ومل 
ب�صرعة �صديدة مبتعًدا عن ال�صهام، وهو ي�صكر ربه على جناته هو �صخ�صيًّا، اأما 
)برنارد( و�صيمون فقد فجعهما مقتل �صاحبهما )خو�صيه( الذي ُقتل بغتة، ب�صهم 
�صق رقبته، فتهاوت جثته و�صط الرمال، ومل يجروؤ اأحدهما على التقاطه، خ�صية اأن 

ُي�صرع بجانبه، فرتكا جثة �صاحبهما وعادا مع العائدين. 
عاد اأردونيو يجر اأذيال الهزمية اإىل املع�صكر الرئي�س، ودخل على )فرناندو( 

ليخربه مبا حدث فقال له امللك: 
حتى لو مات مائة جندي... األف جندي يا اأردونيو، فاإن ذلك لن يغري يف الأمر 	 

�صيًئا اإل مزيًدا من حقدي على هذه املدينة ومن بداخلها.
فبماذا ياأمر مولي امللك؟	 
الليلة، 	  بالدروع، وهاجموا طريانة هذه  األف فار�س واحتموا  انتخب خم�صني 

ولريينا )�صقاق( ما ي�صتطيع! 
ولكن �صيدي! لو تنبه لنا امل�صلمون، ف�صتكون مذبحة كربى جلنودنا!	 

�صرب )فرناندو( بيده على من�صدة اأمامه، و�صاح: 
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�صيقللون 	  لذلك  �صنعوا،  مبا  الحتفال  يف  غارقون  الآن  فهم  يتنبهوا!  لن 
احلرا�صة، ولن يتوقعوا هجومنا ال�صريع عليهم، واأنا اأريد اإرهاقهم، والتعجيل 

بهم!
اأحنى اأردونيو راأ�صه، واأدى للملك التحية، وخرج من فوره ليكرر الهجوم على 
طريانة، فكان ن�صيبة هذه املرة اأكرث اأملًا من املرة ال�صابقة، اإذ توقع )�صقاق( هذا 
الهجوم، واأعد له جيًدا، )ف�صقاق( لي�س بالقائد الذي يغفل، حتى اإذا ر�صد حتركات 
الق�صتاليني نحوه، تركهم وت�صنع عدم النتباه ملا يجرى، فتقدم الق�صتاليون رويًدا  
رويًدا نحو الأ�صوار، دون اأن مينعهم اأحد، حتى اإذا اطماأن اأردونيو وجنده، وكانوا 
قاب قو�صني من اأ�صوار القلعة، �صدحت ال�صماء ب�صوت اهلل اكرب، وانثالت ال�صهام 
تخرتق �صدور املهاجمني، الذين لووا اأعناق خيولهم، حماولني البتعاد عن اأ�صوار 

طريانة، التي اأ�صبحت تهدي املوت لكل من يقرتب منها!

r
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األنفاط

فجاأة ويف �صوارع )اإ�صبيلية(، ظهر رجل كبري ال�صن، ذو حلية بي�صاء م�صهًرا 
�صيفه، يجوب �صوارع )اإ�صبيلية( ينادي  يف النا�س ويقول: 

حي على اجلهاد يا رجال )اإ�صبيلية(، مل يعد اأمامكم غري ال�صيف تدافعون به 	 
عن اأنف�صكم ودينكم ون�صائكم، األ اإّن ال�صهادة يف �صبيل اهلل خري من الهزمية 
والفرار، األ اإّن املوت جوًعا اأ�صرف من املوت �صلًما وقد اأُفرغت تلك الديار من 
اإليكم، فال كرامة لكم بدون  الإ�صالم، يا رجال )اإ�صبيلية(، املدينة بحاجة 

مدينتكم ودينكم، ول عا�صم لكم اليوم من الق�صتاليني �صوى اجلهاد!!
ال�صوت غريًبا على م�صامعهم،  اإىل بع�س، فلم يكن  الإ�صبيليون بع�صهم  نظر 
هي  بال�صوت  ي�صدح  من  هيئة  ولكن  لديهم،  ماألوفة  قدمية  تلك  ال�صوت  فنربة 
الغريبة!! حتى اختلفوا يف ماهية الرجل، فقال بع�صهم اإنه غريٌب جاء ليوؤازرهم، 
وقال البع�س بل هو البيا�صي قد بدل هيئته، وترك ع�صاه الغليظة وا�صتبدلها ب�صيف 

دم�صقي عظيم... ومع تكرار الكلمات و�صحت ماهية املنادي...
اأفزعت كلماته الإ�صبيليني! قد ظهر عليهم مرة   فاإذا به البّيا�صي الذي طاملا 
اعتادوه  الذي  غري  بكالم  مرة  لأول  يناديهم  جديد،  واإهاب  جديدة  بهيئة  اأخرى 
منهم  اليائ�صني  قلوب  وامتالأت  معه،  احل�صود  تفاعلت  للحديث  تكراره  ومع  منه، 
ابن  م�صامع  اإىل  البيا�صي  اأ�صوات  وو�صلت  ال�صالح،  منهم  الكثري  وحمل  حما�صة، 
�صعيب، الذي كان يتجهز للخروج من بيته ومعمله، ف�صعر ابن �صعيب باأنه فاأل خري 

rقد اأتاه.
اجته ابن �صعيب اإىل خزانة مالب�صه، واأخرج لبا�صه الع�صكري الذي مل يرتِده 
منذ �صنوات، وتقلد �صيفه، وقرر اأخرًيا اأن يكون جنديًّا يف جي�س )اإ�صبيلية(، فاملوعد 

قد اأزف، ول فائدة من اجللو�س يف املنزل، بينما العدو ظاهٌر على اأ�صوار املدينة.
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�صديقه  )عبدالرحمن(  لقاء  اإىل  وخرج  احلرب،  مالب�س  �صعيب  ابن  ارتدى 
القدمي، فوجد )عبدالرحمن( هناك، يتابع عن كثب ما يدور يف املدينة من �صح 
على  والطعام  الغالل  بتوزيع  رجاله  ياأمر  خلدون  ابن  بينما  والأقوات،  الأرزاق 

املحتاجني، مبا ي�صد رمقهم ول يزيد.
اأنه  راأى  فقد  كثرًيا،  بوجوده  يحتِف  ومل  �صعيب،  بابن  )عبدالرحمن(  تفاجاأ 
تاأخر يف هذه اخلطوة اأكرث مما ينبغي،  لهذا عب�س يف وجهه، ومل يه�س له، والتزم 

ال�صمت، اأما ابن �صعيب فقد قدر ل�صديقه فعله هذا، فاقرتب منه وقال: 
اأعلم اأنك غا�صب مني، ناقم علّي، ولكن �صيزول غ�صبك حينما تعلم اأنني مل 	 

اأن�صغل عن )اإ�صبيلية( يوًما، ول عن الدفاع عنها، واأنني �صدقتك ومل اأكذبك 
قط.

رفع )عبدالرحمن( حاجبيه، ورمق �صديقه بنطرة حادة ومل يتكلم.
نعم يا )عبدالرحمن( لقد �صنعت )لإ�صبيلية( ما ي�صونها، ولي�س بال�صيف 	 

وحده حتفظ  البالد.
كرر )عبدالرحمن( النظر اإىل �صديقه يف ا�صتنكار �صديد، فاإذا بالثاين يقول: 

�صياأتيك بالأخبار من مل تزّود!	 
 قالها، وانطلق بفر�صه م�صرًعا، ليعود بعد �صاعة تقريًبا، وبني يديه اآلة غريبة، 

ينوء بحملها معه اأربعة رجال اأ�صداء.
نظر اجلميع اإىل تلك الآلة با�صتغراب كبري، ثم نظروا اإىل ابن �صعيب كاأنهم 
ي�صتنطقونه، فا�صتمر �صمته، ثم نادى من ي�صاعده، لرفع تلك الآلة وتثبيتها اأعلى 

اأ�صوار )اإ�صبيلية(، يف اأقرب مكان من مع�صكر الق�صتاليني.  
اأنبوب كبري  ن�صب ابن �صعيب الآلة الغريبة بحرفية كبرية، وكانت عبارة عن 
قام   ذلك  بعد  ال�صربين،  حواىل  وقطره  اأذرع،  خم�صة  حوايل  طوله  احلديد،  من 
بح�صو الأنبوب ببع�س احلجارة، واملواد امللتهبة، وملح البارود، ثم اأ�صعل النريان يف 
خيط من البارود، وبعد ثوان احرتق البارود بالكامل، لتنطلق من اأنبوب احلديد 
كميات هائلة من النار الإغريقية، ي�صاحبها �صوت كالرعد كاد من �صدته اأن ي�صّم 
الآذان، ثم كرر الفعل نف�صه فحدث ما حدث يف اأول مرة، وقد كانت النريان تخرج 
من الآلة العجيبة كالرباميل امل�صتعلة، وخلفها ذيل طويل من الدخان الأ�صود، واأما 
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ت�صق  وكانت  القا�صف،  الرعد  فكاأنه  انطالقها  عند  حتدثه  كانت  الذي  ال�صوت 
الهواء كاأنها تنانني اأ�صطورية تطري يف الهواء، ت�صيء ظلمة الليل �صوًء قويًّا حتى 
كان )عبدالرحمن( وابن �صعيب وابن خلدون واأ�صحابهم، يرون بف�صلها  الأ�صياء 

يف خيام العدو؛ وكاأنهم بالنهار متاًما..!
اأحدثت قذائف تلك الآلة حرائق جمة يف املع�صكر الق�صتايل، واأثارت بينهم هلًعا 
كبرًيا، واأحرقت كل ما وقعت عليه، كما ا�صتطاعت قتل عدد ل باأ�س به من اجلند 

الق�صتاليني.
تهلل وجه )عبدالرحمن( وابن خلدون واأبي احل�صن، وهم يرون يف تلك الآلة 
به  ظنوا  الذي  �صعيب،  ابن  واحت�صنوا  جميًعا  فقاموا  ُيقهر،  ل  �صالًحا  العجيبة 
الظنون من قبل، وح�صبوه ل يعباأ بهم، بينما هو يف احلقيقة �صاهٌر  قائم على اأمر 

)اإ�صبيلية(، مل ين�صها يوًما..! 

r
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الحفارون

حتول اجلانب الكبري من مع�صكر الق�صتاليني اإىل رماد وجحيم، وجنحت الآلة 
فرتاجعوا  منهم،  الكثري  واإفناء  الق�صتاليني،  ترويع  يف  حديًثا  امل�صنوعة  العجيبة 

بعيًدا عن اأ�صوار املدينة، اتقاء لقذائف جديدة قد ت�صل اإليهم.
النهاية  بقرب  اأح�ّس  كلما  اإذ  عقله،  فقدان  على  اأو�صك  فقد  )فرناندو(  اأما 
 ، حالًّ ذلك  بعد  يجد  ومل  جديدة،  بحيلة  العنيدة  )اإ�صبيلية(  �صدمته  والحتفال، 
الآلة  تلك  نار  ت�صيبهم  ل  حتى  كافية،  م�صافات  بالبتعاد  جلنده  اأوامره  فاأ�صدر 

اجلهنمية، وعلى عجل مت بحث الأمر يف اخليمة امللكية. 
انربى بالي كوريا نادًبا: 

لقد مات الع�صرات من جندي حرًقا يا �صيدي، بينما اأ�صاب من جنا منهم 	 
الرعب واخلوف، فما عادوا ي�صتطيعون التقدم جتاه )اإ�صبيلية(.

بغ�صب قال  )فرناندو(: 
ل... لي�س جنود ق�صتالية من تذهب اآلة اأًيا كانت بعقولهم، وترهبهم هكذا!	 

اأردونيو: 
�صيدي، لو اأمرت باأن يحا�صر كوريا وجنده طريانة، بينما اأحتل اأنا وجندي 	 

مكانه.
تعجب امللك )فرناندو( وت�صاءل: 

وما الفائدة من هذا يا اأردونيو؟	 
يا �صيدي، اإن الآلة قد �صنعت ما �صنعت بجند كوريا، بينما جندي لن يرهبوها 	 

التعليمات  نعطيهم  اأن  بعد  حركناهم  نحن  فاإن  بعد،  تاأثريها  يروا  مل  وهم 
اجلديدة بالوقوف بعيًدا عن مرمى نريانها، ف�صوف تفقد تلك الآلة تاأثريها 
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الفعلي والنف�صي علي جنودنا، فلن ت�صل اإليهم نريانها، ولن يخيفهم �صوتها، 
بينما يتحرك جنود كوريا اإىل طريانة، وهذه ل يوجد بها مثل تلك الآلة.

)ابن  اأما  اخلطة،  تلك  على  موافًقا  راأ�صه  وحرك  �صفتيه،  )فرناندو(  مط 
الأحمر( فالتزم ال�صمت ومل يتفوه بكلمة واحدة، ولكنه يف قرارة نف�صه كان �صعيًدا 

بهالك جند كوريا، ذلك الفار�س املتغطر�س الكاره للم�صلمني حتى النخاع. 
ثم �صرخ )فرناندو(: 

لن اأ�صمح لهزمية نف�صية اأن تت�صلل اإىل قلوب جنودي، فهل لدى اأحدكم خطة 	 
بعينها، نزيل بها اآثار ما حدث ليلة اأم�س؟.

قال )األبار بريت( مقرتًحا: 
�صيدي، ماذا لو حتركت بنف�صك حل�صار طريانة واأخذها، قبل اأن ت�صل اإليها 	 

تلك الآلة العجيبة؟
وافق )فرناندو( واأ�صار بيده:

نعم يا )األبار( يجب اأن نفعل، كما يجب علينا حمو كل اأثر ملا حدث.	 
لبونيفا�س  اأوامره  اأعطى  اأن  بعد  طريانة،  مهاجمة  )فرناندو(  قرر  الليل  ويف 
بالن�صحاب م�صافة كافية، للنجاة من طائلة نريان الآلة كي ل حترتق �صفنه، وقد 
كان من ح�صن حظ بونيفا�س، اأن قام ابن �صعيب بتجريب اآلته على املع�صكر، ل على 
�صفنه، وبالفعل تراجع بونيفا�س بعيًدا عن مرمى نريان تلك الآلة، التي اأطلق عليها 

امل�صلمون ا�صم الأنفاط لأنها تقذف النار والنفط، فتحرق كل ما تقع عليه.
اأما )فرناندو( فقد تقدم بقواته جتاه طريانة، وقرر يف هذه املرة، اأن يفاجئ 
امل�صلمني بحيلة، وعمل جديد عليهم، فدفع باحلفارين اإىل ال�صور لإحداث ثلمة به، 
وتقدم احلفارون وبداأوا احلفر حتت ال�صور، ولكن �صوت اآلت احلفر، كان �صبًبا يف 
ف�صح ما يدور، عندها اأمر )�صقاق( جنده ب�صكب مواعني الزيت اأ�صفل ال�صور، ثم 
باإ�صعال النريان، فرتاجع احلفارون، وباءت حماولة )فرناندو( لأخذ القلعة  قام 

بالف�صل، ومل  يعد اأمامه �صوى احل�صار والتجويع!!

r
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)15(

شبح الجوع

جنح امل�صلمون يف �صناعة �صالح فتاك جديد، مل يكن اأحد يعرفه، اأو ميلك مثله 
يف الدنيا، فلم ينفعهم �صالحهم اجلديد وتفوقهم العلمي والتاريخي، بعدما فقدوا 
اإميانهم ووحدتهم ودينهم، وراح �صالحهم الفتاك مع الوقت ل يغنيهم �صيًئا عن 
واقعهم البائ�س، منذ اأن فقدوا �صجاعتهم يف احلروب، وبعدوا عن تعاليم دينهم، 
و�صاروا يتفننون فقط  يف احلروب خلف الأ�صوار، منذ اأن تركوا املبادرة، و�صاروا 

ُيجّرون اإىل احلروب جّرا...!
ا�صتمر احل�صار حول )اإ�صبيلية( وطريانة، وهو ي�صتد يوًما بعد يوم، واحلا�صرة 
املحا�صرة ت�صعر بال�صيق يرهقها �صيًئا ف�صيًئا، واجلوع ي�صرى اإليها بخطى وئيدة، 
ولكنها اأكيدة. والن�صارى يوالون �صربها بالآلت املخربة، متجنبني يف ذات الوقت 
ل�صيق  منه  الكثري  �صناعة  �صعيب  ابن  ي�صتِطع  مل  والذي  اجلديد،  ال�صالح  نطاق 

الوقت.
على  املخيفة  بطلته  يطل  اخلريف  وبداأ  احلارقة،  ب�صم�صه  القيظ  ذهب 
)اإ�صبيلية(، يزيد من جراحها وجوعها، فالرياح تزجمر هنا وهناك، حتمل بني 
طياتها اأوراق ال�صجر، التي كان الإ�صبيليون يتهافتون خلفها لياأكلوها، بعد اأن نِفدت 

الأقوات، واأخذ اجلوع يفري اأكباد املحا�صرين، ويفتك بهم، ويح�صدهم ح�صًدا.
 وراح )عبدالرحمن( مير يف �صوارع )اإ�صبيلية( واأزقتها، لريى النا�س قد اأ�صناهم 
اجلوع، ومات منهم ب�صبب ذلك خلق كثري، وكان منهم يو�صف البّيا�صي! فقد اأرهقه 
اجلوع فمات، وتوىل )عبدالرحمن( دفنه وال�صالة عليه، وهو يبكيه ويتذكر كلماته 
الأخرية، وتذكريه امل�صلمني بعاقبة اخلنوع، واخلوف من املوت واجلهاد، لقد كانت 
اأياًما ع�صيبة مرت على احلا�صرة الأندل�صية الكبرية، وما اإن فرغ )عبدالرحمن( 
اأو  و�صوارعها، وهي خالية  )اإ�صبيلية(  يتاأمل  راح  البّيا�صي حتى  ال�صالة على  من 
تكاد من احلركة، فاجلائع بطبيعته قليل احلركة، واخلائف بطبيعته يختفي ويلزم 
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بيته، ومل يعد يف ال�صوارع غري اأطفال تلهو، اأو رجال تبحث عن اأوراق ال�صجر، اأو 
املرافق  الإ�صبيليون  النا�س اخليول واحلمري، وعدم  اأكل  اأن  نافق بعد  اأو كلب  قط 
كلها، قليلها وجليلها، اإل ما كان يف بع�س ديار الأغنياء، والنا�س مع ذلك حيارى، 

مي�صون �صكارى وما هم ب�صكارى. 
النا�س  واأكل  وال�صعري،  القمح  من  الأطعمة  وعدمت  كثري،  خلق  باجلوع  مات 
اجللود، وفنيت املقاتلة من العامة واأ�صناف اجلنود. وهكذا فتك اجلوع واحلرمان 
واملر�س باأهل )اإ�صبيلية(، واأ�صنتهم املعارك امل�صتمرة بعد ح�صار �صارم مرهق، 

ا�صتمر خم�صة ع�صر �صهًرا متوا�صلة. 
وحتت وطاأة هذه الأحداث املوؤملة، وجد )�صقاق( نف�صه م�صطًرا لرتك طريانة 
الأيام، وملا  القادم من  اأ�صحابه فيها حول  للت�صاور مع  اإىل )اإ�صبيلية(،  والذهاب 
كان من امل�صتحيل على �صقاق عبور النهر �صباحة فقد اأر�صل اإىل الن�صارى ر�صالة 
يطلب اإليهم هدنة،  وال�صماح له بالعبور اإىل )اإ�صبيلية(، اإذ كانوا وقتها قد حتكموا 
يف كل الطرق الرابطة والوا�صلة بينها وبني )اإ�صبيلية(، فرف�س )فرناندو( طلبه، 

ا من اأن ير�صل اإليه مرة اأخرى ر�صالة، قال له فيها:  فلم يجد )�صقاق( بدًّ
اأريد اأن التقي اأ�صحابي للت�صاور حول الت�صليم!	 

اإىل  طريانة  من  بالعبور  )ل�صقاق(  بال�صماح  واأمر  )فرناندو(،  وافق  عندها   
)اإ�صبيلية(، وملا عار�صه يف ذلك بالي كوريا فقال: 

�صيدي كيف ن�صمح له بالعبور، واللجوء اإىل اأ�صحابه، بينما ل ناأمن غدره؟	 
اأي غدر تق�صد؟	 
رمبا يا �صيدي يكون يف الأمر خدعة، ويدخل )�صقاق( )اإ�صبيلية( ول يخرج 	 

منها! 
يبت�صم )فرناندو( يف مكر ويقول: 

وقتها �صتكون طريانة بال قائد يحميها!	 
لكن...!	 

فقاطعه )فرناندو( وقال: 
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اإن )�صقاقا( مل يطلب الهدنة، اإل لأنَّ اجلوع بلغ منه ورجاله مبلغه، لهذا لن 	 
تفيده اخلديعة اإن هو حاول خداعنا، فاجلوع الذي حا�صره بطريانة �صيكون 

حا�صًرا بقوة اأكرث يف )اإ�صبيلية(!!

r
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رحيل )مريم(

وقف )زيد( وقد انعقد حاجباه، وجفت �صفتاه، وعيناه تراقبان قر�س ال�صم�س 
ورحلته اليومية نحو املجهول، وقد انعزل عما يدور حوله، ثم راح يتذكر تلك الأيام 
التي كان يرى فيها حبيبته قبيل الغروب، مر الوقت وجّن الليل، وفّك )زيد( انعقاد 

حاجبيه وكاأنه قد عاد من رحلة طويلة، ثم تنهد تنهيدة حارة قال بعدها: 
ا�صتقت اإليِك يا )مرمي(، ومل اأعد اأطيق �صرًبا.	 

 ثم حترك متجًها اإىل حيث الأمري )�صقاق(، وما اإن التقاه حتى قال له: 
�صيدي الأمري علمت برجوعك اإىل )اإ�صبيلية(.	 
اأجل يا )زيد( فال�صرورة تقت�صي ذلك. 	 

�صكت )زيد( بعدها ومل ينطق بكلمة، فقال  له )�صقاق(: 
هل هناك ما يجب اأن تف�صح عنه؟	 

تلعثم )زيد(، ثم قال بعد تردد: 
حنيني 	  لهم  وزاد  اأهلي،  عن  ابتعادي  طال  فقد  الأمري،  اأ�صطحب  اأن  اأريد 

و�صوقي.
ابت�صم )�صقاق( وقال له: 

ل باأ�س، فلتتجهز لذلك.	 
)اإ�صبيلية(  �صوب  وحتركا  و)زيد(،  )�صقاق(  جتهز  الثاين  اليوم  م�صاء  ويف 

و�صهل لهما الق�صتاليون العبور يف اأمن و�صالم. 
�صبق ال�صوق واللهفة )زيد( اإىل )اإ�صبيلية(، فقد كان ُيح�صي الأنفا�س ويعدها 
لي�صل اإليها، وهو يتذكر تلك اللحظات ال�صعيدة التي مر بها، فلم ينطق، بل كان 
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يحاول اأن يعي�س تلك اللحظات بني يدي )مرمي(، وكاأنه قد �صار بني يديها، وقد 
كان التفكري فيها جزًءا من تلك اللحظات ال�صعيدة، وقد اعتاد )زيد( كلما اأراد اأن 
ينقطع عما حوله اأن يتذكر )مرمي( التي ما ن�صاها يوًما، وي�صتح�صر ب�صمة �صفتيها، 
نظرات عينيها، بع�س كالمها، فينعزل بهذا عن الدنيا، وي�صبح يف بحر غرامها، 

وحبه لها. 
بدا  لذا  حوله،  ويجرى  يحدث  ما  �صوى  �صاغل،  ي�صغله  يكن  فلم  )�صقاق(  اأما 

متجهًما �صارًما، قليل احلديث، طويل التفكري. 
مل مير كثري وقت، حتى نزل الثنان ال�صفة الأخرى من الوادي الكبري، وكان يف 
ا�صتقبالهما الوزير ابن خلدون �صاحب ال�صرطة، والقائد )عبدالرحمن الإ�صبيلي(. 
خلدون  ابن  ا�صطحب  ثم  اأخوي،  �صوق  يف  وتعانقوا  الأح�صان،  الأربعة  تبادل 
من  ا�صتاأذن  فقد  )عبدالرحمن(  اأما  الق�صر،  جهة  وحتركا  )�صقاًقا(  القائد 
)�صقاق( اأن يبقى هذه الليلة مع )زيد( على اأن يلقى الأمري غًدا، فاأذن له الأمري، 

و�صط تعجب )زيد( من اإ�صرار �صاحبه على ذلك.
ويف عتمة الليل، ويقظة البطون اخلاوية، و�صهر احلر�س على مدينتهم، حترك 
يفكر  )فعبدالرحمن(  واحد،  اأمر  يف  يفكر  وكالهما  و)عبدالرحمن(،  )زيد( 
اللقاء املرتقب، وكيف  بينما )زيد( يفكر يف  كيف يخرب �صاحبه بحال )مرمي(، 
�صت�صتقبل حبيبته زيارته املفاجئة، وعودته اإليها بعد هذا الغياب الطويل، وقد �صغله 
البقاء  لالإ�صرار على  الذي دعا )عبدالرحمن(  ما  له جواًبا  يجد  ل  �صوؤال حائر 
معي، وهو يعلم لهفتي لبيتي واأهلي؟! وقد غلب )زيد( ال�صوق فلم ي�صتطع اأن يخفي 

ما به عن �صديقه و�صاحبه فقال  له: 
اأتعلم يا )عبدالرحمن(، اأنا يف �صوق عظيم للقاء )مرمي(، واإين لنادم على 	 

تاأخري زواجي منها، وربطه مبا يحدث حولنا من حرب وح�صار. 
بابت�صامة تخفي حزًنا عميًقا، قال عبدالرحمن: 

ل حتزن على ما فاتك يا �صديقي، فما زال اأمامك مت�صع من الوقت.	 
نعم لن اأحزن، ولن مير وقت طويل حتى يحدث ما اأ�صبو اإليه، واإن كنت قد 	 

تاأخرت فاإمنا هو يف �صبيل اهلل. 
واإن اهلل لن ي�صيع اأجرك يا )زيد(.	 
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 ثم نظر )عبدالرحمن( بعيًدا وقال: 
لقد قارب ال�صبح اأن يتنف�س، فماذا لو �صرنا قلياًل نتن�صم هواء ال�صباح؟	 

اأخذ )زيد( نف�ًصا عميًقا قبل اأن يقول: 
اأما ال�صبح فال باأ�س، فليتنف�س ولينجِل هذا الليل الطويل، وليقرتب موعدي 	 

واإين واهلل لفي عجب من  اأن يقتلني،  ال�صوق  اآه يكاد  يا �صاحبي  اآه  معها... 
اأمري، كيف �صربت على فراقها كل هذا الوقت! 

رمبا لأنك مل تكن متلك من اأمرك �صيًئا يا )زيد(، وقد اأحاط بك الن�صارى 	 
يف طريانة، بعد اأن حالوا بينها وبني )اإ�صبيلية(، وحالوا دون عودتكم!

رمبا يا �صديقي رمبا، ولكن املهم حالًيا هو اأنني بقربها هنا يف )اإ�صبيلية(! 	 
تتابع  ولكن  بداخله،  عما  يف�صح  اأن  يريد  باإ�صفاق،  اإليه  )عبدالرحمن(  نظر 
الكلمات من �صديقه والأ�صواق التي حتفل بها حال دون ذلك، ثم ا�صتطرد )زيد( 

وقال: 
والآن دعني يا �صديقي اأذهب لأقبل يد اأمي، على اأن األقاك يف الغد اإن �صاء 	 

اهلل. 
ثم  يفعل،  ماذا  يدِر  الرحمن( ومل  ارت�صمت عالمات احلرية على وجه )عبد 

بنظرات حانية وابت�صامة تخفي وراءها حزًنا عميًقا قال: 
ل تغب عن �صاحبك طوياًل.	 

ثم افرتق الثنان، فتحرك )زيد( جتاه داره بينما تابع )عبدالرحمن( عمله، 
وتفقده لقطاعات اجلي�س، ومدى تنبههم ملا يدور حولهم.

م�صى )زيد( حتى و�صل اإىل داره، وبكل �صوق ارمتى يف ح�صن اأمه، وقبل يديها 
وراأ�صها، ثم دخل غرفته، وو�صع راأ�صه اأخرًيا على و�صادته، وراح يقول يف نف�صه: 

اأخرًيا يا )مرمي(، مرت �صتة اأ�صهر يا حبيبتي منذ التقيتك اآخر مرة، �صتة 	 
اأ�صهر منذ ح�صار طريانة مل تغيبي ثانية واحدة فيها عن خلدي، �صتة اأ�صهر 
مل اأفقد فيها الأمل يف روؤيتك، بل كنِت اأنِت الأمل، واأنت من تعطيني الأمل يف 

غٍد قريب، ون�صر اآٍت.
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تقلب )زيد( ذات اليمني وذات ال�صمال، وهو ي�صتعجل ال�صباح للذهاب اإليها، 
اإل  ذلك  بعد  يوًما  يحيا  ل  واأن  وقت،  اأ�صرع  يف  منها  الزواج  على  اأمره  عزم  وقد 
الواقع  عامل  عن  ورحل  النوم،  اختطفه  حتى  هكذا  ظل  داره،  يف  معه  و)مرمي( 

ليدخل عاملًا اآخر. 
وئيدة  وبخطى  )مرمي(،  بيت  اإىل  فوًرا  الذهاب  قرر  حتى  ا�صتيقظ  اإن  ما 
�صعيدة حترك وكاأنه الطري يتبخرت يف م�صيه، وهو يعلم اأن نهاية هذه الطريق بيت 
حمبوبته، وقلبه ال�صاكن هناك، كانت ال�صعادة حتدوه، وخفقات قلبه تزداد وجيًبا 
اإّن القلوب ت�صتطيع  مع كل خطوة تقربه اإيل حيث حبيبته، ول�صان حاله يقول: لو 

�صرًيا، ل�صار قلبي اإليك حثيًثا، �صري الواله املتلهف.
الباب،  له  )قمر(  ففتحت  للدخول،  وا�صتاأذن  الباب،  وطرق  الدار  اإىل  و�صل 
نظر اإليها نظرات با�صمة مبتهجة وهو متهلل الأ�صارير، فردت اجلارية مرحبة به 

بابت�صامة باهتة اأثارت ال�صكوك يف قلب الفتى فقال لها متوج�ًصا: 
ما بِك يا )قمر(؟	 
ل �صيء!!	 
بل هناك ما تخفيه عني!	 

ا�صتمعت اأم )مرمي( ملا يدور ويحدث، فخرجت من مكانها وا�صتقبلت خطيب 
ابنتها، واأجل�صته يف بهو الدار بجوار نافورة املياه. فابتدرها مت�صائاًل: 

كيف حالك يا خالة؟ وكيف حال )مرمي(؟	 
احلمد هلل على كل حال يا ولدي!	 
نعم احلمد هلل على كل حال، ومهما بلغ احل�صار منا واجلوع، فلن ن�صت�صلم اأو 	 

ن�صلم فال تياأ�صي يا خالتي. 
طال احل�صار يا بني، ولكن مل نياأ�س من روح اهلل.	 
ومبنا�صبة طول احل�صار يا خالة، وها قد بلغ عاًما وعدة اأ�صهر، فقد تبني يل 	 

خطاأ ما ا�صرتطنا من تاأخري الزفاف حتى فك احل�صار، لذا اأرجو منكم اأن 
نتم الزواج يف اأ�صرع وقت.

نظرت اأم )مرمي( اإىل )قمر( ثم ارتد ب�صرها ناحية الفتى ومل تنطق بكلمة، 
مما جعل الظنون وال�صكوك تدور يف خلد )زيد( وقلبه ثم قال:
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ما الأمر؟ ملاذا ال�صمت؟ واأين هي )مرمي(؟ وملاذا مل تخرج لأراها؟	 
بكت اأم )مرمي(، وانهمرت دموعها مدراًرا، فزاد ذلك من توتره وا�صطرابه 

فقال: 
ما بها؟ ملاذا تبكون واأنتم �صامتون؟	 

جتفيف  اأمها  حاولت  بينما  )مرمي(،  غرفة  باجتاه  متحركة  )قمر(  نه�صت 
دموعها وقالت: 

اإنها بخري يا ولدي لول املر�س!	 
ظهر القلق واخلوف على وجه )زيد( وقال: 

اأريد اأن اأراها يا خالة!	 
ا�صرب حتى تهيئها )قمر( لذلك!	 

تغريت اأحوال )زيد( وا�صطرب حاله ووجم، اأما )مرمي( فكانت تنظر بوجه 
اقرتبت  متباطئة...  واأنفا�س  خائرة،  وروح  ناحل،  وج�صد  غائرة،  وعني  �صاحب 

)قمر( من )مرمي( وبلم�صة حانية على كتفها، وهزة خفيفة قالت: 
)مرمي(...  ا�صحي يا )مرمي(! هناك من يريد روؤيتك يا حبيبتي!	 

كانت الفتاة كاأنها حتلم، اأو كاأنها ا�صتيقظت لكنها مل جتب على كالم )قمر(، 
التي هم�صت يف اأذنها فقالت: 

قومي يا )مرمي(، حبيبك )زيد( بالبهو ينتظرك... !	 
فتحت )مرمي( عينيها الواهنتني، وقالت ب�صوت �صعيف ملهوف: 

زيد..؟؟!	 
نعم هو! 	 
ملاذا تاأخر عني كل هذا الوقت يا )قمر(؟ ملاذا تركني اأنتظره طوياًل؟	 
اإنه احل�صار يا حبيبتي واحلرب! 	 

اأرادت )مرمي( النهو�س فلم تقَو على ذلك، فحاولت )قمر( م�صاعدتها، ولكنها 
اأبت اإل اأن تنه�س مبفردها، فكان لها ذلك... ارتدت الفتاة مالب�صها، واتكاأت على 
يد )قمر( وخرجت مت�صي ببطء. وما اإن �صاهدت حبيبها من بعيد، حتى �صقطت 
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على الأر�س، فاأحدث �صقوطها �صوًتا تنبه له اجلميع، فهرعوا اإليها م�صرعني، فاإذا 
بها تنظر اإىل )زيد( وتقول له: 

ملاذا تركتني كل هذا الوقت؟ ملاذا غبت عني كل هذه ال�صهور؟	 
حاول )زيد( اأن ير�صم البت�صام على وجهه، فلم يفلح يف ذلك، وقال لها م�صفًقا: 

معك، 	  لأعي�س  ح�صرت  قد  ها  يديك،  بني  و�صرت  ح�صرت،  قد  ذا  اأنا  وها 
ونكون �صويًّا حتت ظل �صقف واحد، ها اأنا عدت لأمت زواجي منك! 

باأنفا�س متقطعة، و�صوت واهن �صعيف، قالت الفتاة والدموع حائرة يف جفونها: 
لقد تاأخرت يا )زيد(، تاأخرت كثريا...	 

وبينما حتاول رفع يدها تتلم�صه، اإذ هوت تلك اليد مرة واحدة لتفي�س الروح 
اإىل بارئها...... و�صّج املكان بالبكاء، و�صرخت الأم �صرخة مرعبة، بينما اأجلمت 
ال�صدمة العنيفة )زيًدا( فانهمرت دموعه يف �صمت، وان�صكبت على وجهه، بينما 

يكاد قلبه اأن يتوقف من �صدة احلزن، وهو يقول ب�صوت خفي�س: 
قلبي 	  ب�صوق عظيم، فال حترقي  اإليك  قد عدت  يا )مرمي(،  ل ترتكيني  ل، 

وتذهبي، ل تاأخذي عمرى وترحلي...
 ثم احت�صنها، وانفجر يف بكاء ونحيٍب، وهو ل يريد اأن ي�صدق اأنها رحلت!

اأعي�س  ملاذا  يا )مرمي(؟  وترتكينني  يديه؟ كيف متوتني  كيف متوت وهي بني 
متوتي  ل  ل  املوعد؟  اأخلفِت  فلَم  �صويا؟  ومنوت  �صويًّا  نحيا  اأن  نتفق  اأمل  بعدك؟ 

انه�صي يا حبيبتي وقومي، انه�صي فحبيبك )زيد( عاد اإليِك، وجاء من اأجلك...
انهمرت الدموع كثيفة حارة من مقلتي )قمر( املحمرتني، وهي تقول: 

عجز 	  اأن  بعد  بك،  التفكري  وطول  الع�صق،  اأ�صناها  اأن  بعد  ماتت  امل�صكينة 
الأطباء عن تطبيبها، ماتت يا )زيد( وهي مل تنقطع ولو دقيقة عن التفكري 

بك... اآٍه يا )مرمي( اآٍه يا حبيبتي اآٍه يا حبيبتي...

r
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الجوع يقتل الرجال

املدينة  لي�صاهد عن كثب حالة  اأزّقة )اإ�صبيلية( ودروبها، حترك )�صقاق(  يف 
ومل  عليه  ما هي  اإىل  كيف حتولت  )اإ�صبيلية(؟  اأين  نف�صه:  يقول يف  وهو  واأهلها، 
اأتركها �صوى �صتة اأ�صهر ق�صيتها يف الدفاع عن طريانة، لكاأين غادرتها منذ قرن 
من الزمان، فقد تبدلت اأحوالها، ومات زهرة �صبابها ورجالها، ومالأ احلزن دروبها 

ودورها، وعّم اخلراب ربوعها...  
هل هذه )اإ�صبيلية( التي كانت تفي�س خرًيا  و�صعادة وبهجة؟ اأين هي )اإ�صبيلية( 
التي كان الفرح عنوانها والنعيم �صعارها؟ كانت اأ�صئلة حائرة كثرية تدور يف عقل 

وقلب )�صقاق(، ولكنه قطًعا مل يكن ميلك الإجابة عنها... 
جدرانه  من  غا�صت  الذي  املنيف،  ق�صره  و�صل  حتى  طريقه  )�صقاق(  اأكمل 
احلياة، وهناك اجتمع باأ�صحابه ورجاله: )عبدالرحمن، ابن خلدون، واأبي احل�صن 
بن علي ومعهم ابن �صعيب( يف م�صهد موؤمل بائ�س، فقد بلغ اجلوع من القادة، مثلما 

بلغ من ال�صعب! 
بداأ )�صقاق( احلديث فقال باأ�صى: 

يوؤملني ويحزنني ما اآلت اإليه اأحوالنا.	 
 ثم اأخذ نف�ًصا عميًقا قال بعده:

فبينما 	  اإفنائها،  على  اجلميع  تكالب  عظيمة،  ومدينة  قوية،  اأ�صواًرا  منلك 
ت�صل املوؤن اإىل )فرناندو( وامل�صاعدات من كل اأرجاء اأوربا، تقف )اإ�صبيلية( 
وحيدة �صامدة خم�صة ع�صر �صهًرا، ل يهتز ملحنتها جفن اأحد من امل�صلمني، 

وكاأنهم لي�صوا م�صلمني، اأو وكاأننا ل�صنا منهم!
اأ�صاف )عبدالرحمن( متح�صًرا: 
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اأجل اأيها الأمري، فواهلل لو اأننا نحارب )ق�صتالة( وحدها ما نالت منا �صيًئا، 	 
ولكننا نحارب كل اأوربا، فالبابا يف روما يح�صد �صدنا وكاأنه اأراد اأن ينتقم 
لف�صله وف�صل حمالته على امل�صرق باحتالله اأر�صنا، وها هو ملك )اأراجون( 
العون  يد  مّد  الأندل�س حتى  �صرق  واقتطاعه  )لبلن�صية(  باحتالله  يكتِف  مل 
املنخف�صة  الأرا�صي  حتى  )الربتغال(،  �صاحب  عن  ناهيكم  )لفرناندو( 

�صاهمت يف احلرب �صدنا.
قال ابن خلدون مف�صًحا عن ات�صاع اأطراف املوؤامرة:

ويا ليتها اأوربا وق�صتالة و)اأراجون( و)الربتغال( وحدها يا )عبدالرحمن(...!	 
عقب الأمري )�صقاق(: 

اأما ما تق�صده يا ابن خلدون، فقد فاق اإجرامه حدود ال�صماء!	 
ب�صوت كالنواح اأ�صاف اأبو احل�صن: 

الذي 	  املخادع  الرجل  الأحمر(،  بن  ملك غرناطة )حممد  الكربى  والطاّمة 
قومه  الأعداء  مع  يحارب  بجي�صه  جاء  ثم  وقرمونة،  جابر  قلعة  يف  خدعنا 

ودينه واأمته!
غمغم ابن خلدون متاأثًرا: 

بتحويل 	  ي�صاهم  اأن  له  كيف  الكربى،  الكارثة  اإنها  واهلل  اأبا احل�صن،  يا  نعم 
م�صاجدنا كنائ�س؟

قال )�صقاق( ببطء وهو ي�صغط خمارج احلروف: 
اإن غلبت �صهوة احلكم الرجل، مل يفكر يف دينه ول يف وطنه، بل ينح�صر كل 	 

تفكريه يف احلفاظ على عر�صه ولو باأبهظ الأثمان...
ثم �صكت برهة قال بعدها: 

لقد انقطعت بنا ال�صبل هنا، واإين لأخ�صى اإن ا�صتمر الو�صع هكذا اأن منوت 	 
جوًعا، واهلل لئن دخلها )فرناندو( عنوة ليمثلن بنا وبن�صائنا...

  اأرخى )�صقاق( راأ�صه واأكمل بنربة حزينة باهتة: 
لن�صغالهم 	  املوحدون  يتحرك  فلم  والنجاه،  الإنقاذ  يف  اأمل  كل  غا�س  لقد 

مبكافحة بني مرين، واأمري اإفريقية الذي اتخذ لقب اخلالفة مل يتحرك ملا 
�صبق ِمن فعلنا برجاله.
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لحظ )عبدالرحمن( نربة الياأ�س يف حديث )�صقاق( فبادر قائاًل: 
لكننا منلك الآن �صالًحا فتاًكا، فلماذا ن�صت�صلم ونحن قادرون على جمابهتهم؟ 	 

حتم�س ابن �صعيب وقال: 
�صيدي! اإّن الأنفاط التي تو�صلت اإىل �صناعتها فتكت بالق�صتاليني، وجنحت 	 

يف اإبعادهم عن اأ�صوار املدينة، فلن يجروؤ اأحدهم على القرتاب من اأ�صوارنا 
ثانية.

خف�س )�صقاق( راأ�صه وقال يف اأمل �صديد: 
ميلكون 	  كانوا  بينما  �صيوفنا،  غري  منلك  ول  ب�صدورنا،  نحاربهم  كنا  قدمًيا 

الأ�صلحة والدروع واخليول، فكنا نهزمهم رغم اأعدادهم وعدتهم، ثم انقلب 
احلال ف�صرنا منلك اأ�صلحة عجيبة فتاكة قوية، فيهزموننا رغم ذلك!. 

حتري ابن �صعيب من كالم الأمري فت�صاءل: 
عفًوا �صيدي الأمري ماذا تق�صد؟	 
نعم يا ابن �صعيب اأ�صبحنا منلك الأنفاط، ولكن الأنفاط لن حتارب عنا، وقد 	 

�صحب ملك )ق�صتالة( جنوده من اجلهة التي و�صعت بها الأنفاط، وا�صتمر 
الأنفاُط جنود )فرناندو(، ولكنها  اأبعدت  نعم  رغم ذلك على ح�صارنا...  

مل متنع اجلوع اأن ي�صل اإلينا، واجلوع هو �صالح )فرناندو( الذي ل ُيخطئ.
خف�س اجلميع روؤو�صهم، بينما تابع )�صقاق( كالمه، فقال: 

اإن جنود )ق�صتالة( اليوم راهبني تلك الأنفاط، لكن يوؤملني اأن تلك الأنفاط 	 
لن تعمل بدون رجال، بينما اجلوع يقتل الرجال! 

تختنق الكلمات يف �صدر )�صقاق( في�صكت وي�صمت اجلميع حوله ول ي�صتطيع 
وا�صتاأذن  )عبدالرحمن(،  وقف  وفجاأة  عرفوه،  وقد  احلديث  اإكمال  منهم  اأحد 

الأمري يف مغادرة الجتماع، فاأذن له  فخرج، بينما اأكمل الباقون نقا�صاتهم. 
وقرر  جواده،  ميتط  فلم  �صدره،  �صاق  وقد  الق�صر  من  )عبدالرحمن(  خرج 
ال�صري على قدميه، وظل مي�صي بني اأزقة )اإ�صبيلية( ودكاكينها و�صوقها، وهو يراها 
باهتة، لي�صت هذه )اإ�صبيلية( التي اعتاد عليها، اأين ذهب بريقها و�صبابها؟ اأين 
واحلياة،  ال�صعادة  مظاهر  كل   منها  غا�صت  لقد  وفخامتها؟  �صحكاتها  اختفت 
هنا  بب�صره  يدور  )عبدالرحمن(  ظل  احلياة،  معاين  فقدت  كعجوز  واأ�صبحت 
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مرة  عليه  للح�صول  يعاين  هو  وها  فقده،  قد  �صيء  عن  يبحث  وكاأنه  وهناك، 
اأخرى، ولكن بال جدوى، فحملته قدماه حتى جل�س اأ�صفل منارة املن�صور العظيمة 
يخاطب  راح  ثم  امل�صلمني،  اأيام  من  وفخر  عز  يوم  ليتذكر  اجلميلة،  بتفافيحها 

املئذنة وكاأنها ب�صر فقال: 
والهوان؟ كيف 	  الذل  تعي�صي  اأن  العز  املن�صور، كيف لك بعد هذا  اأيا منارة 

كيف  الإ�صالم؟  بعد  للن�صرانية  رمًزا  ت�صريي  اأن  الإميان  هذا  كل  بعد  لك 
تنتقلني من عز اجلهاد اإىل ذل الت�صليم وال�صت�صالم، هل تتذكرين املن�صور 

يا منارته؟ هل تتذكرين الأرك يا خالدة؟ 
كان )عبدالرحمن( يقول هذا الكالم للمنارة، ويتمنى اأن جتيبه، اأو تقول له: 
لن اأ�صري بعد الإ�صالم رمًزا للن�صرانية، ولن اأحمل بعد الهالل اأجرا�ًصا و�صلباًنا... 
لكنها مل جِتب، فرفع عينيه اإىل تفافيحها، التي لفحتها ال�صم�س فاأبرقت، فخف�س 
ب�صره، والدموع تكاد تتحجر يف مقلتيه، وقد حاول مراًرا اأن مينعها اأن ت�صيل، ولكن 

هيهات يا )عبدالرحمن(! 
اأن  على  فاتفقوا  )فرناندو(،  ي�صاوموا  اأن  قرروا  فقد  ورجاله  )�صقاق(  اأما 
اأكرث مما كانوا  اأن ل يدفعوا من املكو�س  له الق�صر وجباية املدينة، على  ي�صلموا 

يدفعونه مللوكهم.
ذلك  بعد  عاد  لكنه  الر�صل،  عالمة  يحمل  )اإ�صبيلية(  من  الر�صول  وخرج 
بخفي حنني، فقد رف�س ملك )ق�صتالة( العر�س، واأر�صل اأنه لن ير�صى باأقل من 

)اإ�صبيلية( كلها...  فتقدم )عبدالرحمن( من )�صقاق( وقال له: 
من 	  باأقل  ير�صى  لن  لهذا  ب�صعفنا  )فرناندو(  �صعر  لقد  الأمري،  �صيدي 

)اإ�صبيلية(، مبا حتوية من كنور، فلو �صمحت يل باخلروج اإليه لرمبا يتبدل 
بعد  فلي�س  ف�صلُت  واإن  )اإ�صبيلية(،  عا�صت  مهمتي  يف  جنحت  فاإن  احلال، 
اإن  اأكرب، ولأنه رف�س ما قدمناه له من عرو�س، فلرمبا  )اإ�صبيلية( خ�صارة 

راأى مّنا قوة، اأن ير�صى بالقليل الذي عر�صناه عليه.
فكر )�صقاق( يف كالم )عبدالرحمن(، وقال: 

لو اأنى اأملك رجاًل مثلك يا اإ�صبيلي ما برحت مكاين هذا اأبًدا، فاإما موت هنا 	 
اأو حياة بالإ�صالم نحياها ونعي�صها، فاخرج اإليهم وانتخب من جنودنا من به 

قدرة على حمل ال�صالح، ول تفجعني فيك!
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حاول )عبدالرحمن( اأن يبت�صم وهو يقول: 
�صتكون فجيعتنا اأكرب لو حتول هذا امل�صجد اإىل كني�صة، اأما اأنا فاإن مت فيكفي 	 

اأن قدمت دمائي من اأجل اأن تعي�س )اإ�صبيلية( يف ظل الإ�صالم.

r
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عرس الشهيد

اأرجاء  كل  يف  ب�صره  يجيل  راح  ثم  احلرب،  مالب�س  )عبدالرحمن(  ارتدى 
منزله، وكاأنه يودعه، ثم خرج اإىل حيث فر�صه، فربت على رقبته، ومي�صد �صعره 
من  مينعه  اأمامه  واقف  )بزيد(  واإذا  احل�صان،  ظهر  امتطى  ثم  يتكلم،  اأن  دون 
)زيًدا(  احت�صن  كبرية  وب�صرعة  الفر�س،  فوق  نزل )عبدالرحمن( من  اخلروج، 
بقوة، فلم يتمالك الثاين  اإل اأن بكي بقوة وحرارة �صديدة، ف�صد )عبدالرحمن( 

على ذراعيه وقال: 
رحمها اهلل، ورزقك ال�صرب على فراقها وال�صلوان!	 

م�صح )زيد( دموعه وقال: 
اأما ال�صرب فادُع اهلل يل اأن ميدين به، واأما ال�صلوان فال اأريد اأبًدا اأن اأن�صاها! 	 

احلياة  هذه  يف  اأتزوجها  مل  كنت  واإن  وعقلي،  قلبي  يف  )مرمي(  و�صتظل 
الق�صرية، فقطًعا �صيحدث يف العامل الآخر! 

نعم �صيحدث يا )زيد( �صيحدث اإن �صاء اهلل. 	 
والآن اأريد اأن اأ�صاركك حملتك الليلة!	 
واأنت بهذه احلالة يا �صاحبي؟	 
اأنا بخري ولن يعيقني جرح قلبي، عن واجب اأقدمه جتاه ديني وبلدي!	 
بورك فيك يا �صديقي... بورك فيك!	 

كانت اخلطة اأن يخرج )عبدالرحمن( بقوة كبرية خمتارة من الفر�صان، ويف 
وتلفت  الق�صتاليني،  معاقل  لتدّك  الأنفاط،  بت�صغيل  �صعيب  ابن  يقوم  الوقت  ذات 
عن  بعيًدا  املرابطة  الق�صتالية،  ال�صفن  اإغراق  الطرق  بكل  وحتاول  انتباههم، 

الأ�صوار. 
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اأبواب )اإ�صبيلية(، وانطلق منها )عبدالرحمن  وعند ال�صاعة املحددة، فُتحت 
وزيد(، ترافقهما فرقة خمتارة من اجلي�س، ليواجه بتلك الفرقة ال�صغرية جي�ًصا، 

يفوقه عدًدا وعدة! 
حترك )عبدالرحمن( وكاأنه يف �صباق ل حرب، فلم ينظر خلفه حيث تباعدت 
الأ�صوار عنه، ومل ينظر بجواره حيث قلة عدد جنده، بل كانت )اإ�صبيلية( وحربه 

الفا�صلة هو ما ي�صيطر على عقله وتفكريه.  
نريانها  انطلقت  فقد  حوله،  من  ال�صماء  تنري  بالأنفاط  اإذا  يتقدم  هو  وبينما 
متبعرثة، فاأ�صابت �صفن بونيفا�س بالرعب، فرتاجعت تلك ال�صفن اأكرث واأكرث عن 
�صالًحا  ميلكون  امل�صلمني  يرى  وهو  مرتفع،  ب�صوت  يقهقه  بونيفا�س  وراح  ال�صور، 

فتاًكا ولكنه اأ�صبح بف�صل خطط الق�صتاليني عدمي الفائدة.
الرهيب،  الق�صتايل  اجلي�س  قلب  يف  تعمقوا  فقد  وجنده  )عبدالرحمن(  اأما 
هوت  كلما  �صيء،  يوقفهم  ل  �صديد،  باأ�س  يف  وهناك  هنا  ت�صرب  ب�صيوفهم  واإذا 
�صيوفهم تطايرت الروؤو�س والأ�صالء، ودقت الأعناق... وكاأّن )عبدالرحمن( يقاتل 
ل لتحقيق الن�صر، ولكن ليفني الأعداء، لهذا ظل ي�صرب ب�صيفه مييًنا وي�صاًرا ول 
يلتفت اإىل جراح قد اأملّت به، كما مل ينتبه اإىل �صقوط رجاله من حوله �صهداء، رووا 

بدمائهم الطاهرة اأر�س )اإ�صبيلية( وترابها.
 مر الوقت، وتكاثرت ال�صيوف عليه وعلى رجاله، وهو ل يهداأ، ول تتوقف ميناه 
كان  حوله،  من  لكل  مرعبة  مزلزلة،  منه  التكبريات  تخرج  بينما  ال�صرب،  عن 
ال�صراع مريًرا ع�صيًبا، اأما )زيد(  فقد كان يقاتل ب�صراوة اأ�صد ه�صور، و�صجاعة 
ل تقل عن ب�صالة )عبدالرحمن( و�صجاعته، وهو يوقن اأّن ال�صهادة اأقرب ما تكون 
منه، فراح يطلبها يف قوة واإ�صرار، وهو ي�صرخ فيمن حوله، ويحم�صهم على ال�صرب 
يف احلرب، وفجاأة اخرتق رمح طويل رقبة احل�صان الذي يركبه )عبدالرحمن(، 
فهوى من فوقه، وترجل وهو ل يزال ي�صرب ب�صيفه هنا وهناك، ثم �صرخ يف جنده 

اأن تراجعوا تراجعوا...
اأراد  وملا  الع�صرة،  عن  يزيد  عددهم  يكن  ومل  اجلند،  من  بقي  من  فرتاجع   
الأمر وين�صحب، فما  اأن ينفذ  واأمره  اأن يثبت معه زجره )عبدالرحمن(،  )زيد( 
زال هو اأمري تلك الفرقة، فما كان من )زيد( اإل اأن ر�صخ لالأمر، وان�صحب يقود 
اأما )عبدالرحمن( فقد اخرتق ج�صده �صهٌم غادر  اأبواب املدينة،  العائدين جتاه 
وقد  وي�صاًرا،  ب�صيفه  مييًنا  ي�صّوح  ركبتيه  على  وقعد  قواه  فخارت  قلبه،  �صقط يف 
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اأن  اإل  اأحدهم  الدنو منه، فما كان من  اأحدهم على  اأن يجروؤ  اجتمعوا عليه دون 
عزيزة،  غزيرة  وانفجرت  الدماء،  ف�صالت  ج�صده،  اخرتق  بعيد  من  برمح  رماه 
تروي تراب )اإ�صبيلية(، بينما رفرفت روحه الطاهرة، �صاعدة اإىل جنة، عر�صها 

ال�صماوات  والأر�س... 
اأعطى اأردونيو اأوامره بتعقب الفارين، حتى ل ي�صلوا اإىل باب املدينة، فتتبعوهم 
ومل يردهم �صوى نار الأنفاط، تزجمر يف �صماء حزينة، حترق من تقدم منهم جهة 
اأردونيو املثقل بجروحه جهة ج�صد )عبدالرحمن( وكان عندما  الأبواب... تقدم 
�صقط قد �صقط على ظهره، وزرد احلديد يغطي كل وجهه... ترجل اأردونيو ودنا 
من الفار�س املقنع املجهول، ورفع احلديد عن وجهه، ونظر نظره عجيبة مرتاعة، 

وارتد للخلف اأقداًما وهو يقول: 
كيف لقتيل ُمني بكل هذه اجلروح وهذا الأمل، اأن ميوت بهذا ال�صكل، مبت�صم 	 

rالوجه وكاأنه يف عر�س ل حرب، اأو وكاأنه انت�صر ومل ُيقتل؟.
مل يعد من فرقة )عبدالرحمن( �صوى ب�صعة رجال، يتقدمهم �صديقه )زيد(، 
وربوعها،  )اإ�صبيلية(  اأربا�س  اجلوع  فوق  احلزن  وعّم  الباقون،  ا�صت�صهد  فقد 
فاجلميع يحبون )عبدالرحمن(، وي�صهدون بفرو�صيته واأخالقه ونبل �صيمته، ذلك 
ال�صاب الذي خرج ليدافع عنهم، ور�صي باملوت ليحيوا هم، ول تتحول م�صاجدهم 
اأما )زيد( فقد بكي �صديقه طوياًل، وراح يلوم نف�صه: كيف عا�س وترك  كنائ�س، 
اإرادته، ويرتكه وحيًدا  )عبدالرحمن( ميوت وحده؟ وكيف ر�صي لنف�صه اأن ينفذ 

تنه�صه �صيوف الأعداء من كل جانب؟

r
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عروض التسليم

مات خلق كثري من م�صلمي )اإ�صبيلية( جوًعا، وف�صا يف من بقي منهم املر�س، 
ودب فيهم ال�صعف والوهن، وخاف )�صقاق( من عاقبة ذلك، فعاد ليعر�س على 
ملك )ق�صتالة( الت�صليم مرة اأخرى، فعر�س اأن ي�صلم الق�صر وثلث املدينة، فرف�س 
فعر�س  اأخرى.  خطوة  يتقدم  اأن  فا�صطر  ا.  اأي�صً العر�س  هذا  )ق�صتالة(  ملك 
الآخر  الن�صف  واأن يرتك  امل�صلمني،  يخليه من   اأن  بعد  املدينة،  ن�صف  ي�صلم  اأن 
للم�صلمني، واأن يقام بني الن�صفني �صور فا�صل. وو�صلت اأنباء تلك املفاو�صات اإىل 
اجلند الق�صتاليني املحا�صرين للحا�صرة، فاختلفوا فيما بينهم، فمنهم من متّنى 

ا لذلك فقال �صيمون:  اأن يوافق امللك، ومنهم من كان معار�صً
ل يجب اأن يتفاهم امللك مع هوؤلء امل�صلمني اأبًدا، بل يجب عليهم اأن ي�صت�صلموا 	 

بال �صرط اأو قيد.
اأما )برنارد(  فقد �صاأل: 

وملاذا يجب عليهم ذلك يا �صديقي بينما ي�صتطيعون عك�س ذلك، واأ�صوارهم 	 
و�صالحهم الغريب يحميهم؟

لن ت�صمد اأ�صوارهم ولن ينفعهم �صالحهم، بعد اأن فقدوا ال�صجاعة لقتالنا، 	 
ولو كانوا ي�صتطيعون ملا تقدموا خطوة ناحية ال�صت�صالم والت�صليم، فال�صالم 
اأن ل ير�صى  يا )برنارد( يعني ال�صت�صالم واخل�صوع، لذا يجب على امللك 

منهم اإل بالت�صليم بال اأي �صروط.
ا كبرًيا!	  اأرى يف حديثك عنهم �صرًّ
نعم يا )برنارد( اأريد اأن ارتوي من دمائهم، بل اأنا ل اأريد غريها الآن، وغري 	 

اأن اأ�صع بيدي هاتني اجلر�س اأعلى املنارة، لي�صمت الآذان وهذه الأ�صوات 
rلالأبد.
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النهـــاية

رف�س ملك )ق�صتالة( كل العرو�س، والتنازلت املقدمة من زعماء )اإ�صبيلية(، 
ومن قائدهم )�صقاق(، ورف�س اأن يت�صّلم ن�صف املدينة، واأ�صّر على اأخذها جميًعا، 
ثم بالغ يف اإمالء �صروطه املجحفة، بعد اأن تيقن باأنَّ �صالح اجلوع الفتاك بداأ يف 
اأياًما قليلة، بعد  العمل بجد واجتهاد، واأّن خمزون املدينة من الطعام لن يكفيها 
يعد  اأوراقها، ومل  الأ�صجار من  تعّرت  اأن  بعد  بل  اأكله،  نفد منها كل ما ميكن  اأن 
هناك اأثر يف )اإ�صبيلية( حليوان يوؤكل، بل حتى القطط والكالب والفئران نفدت، 

واختفت من املدينة كلها، لهذا اأر�صل لزعماء )اإ�صبيلية( يقول لهم: 
فتدبروا 	  بها،  جثث  واأنتم  غًدا  �صناأخذها  مبرادكم،  اليوم  ت�صت�صلموا  مل  اإن 

اأمركم.
للت�صليم،  واأنَّ الزعماء يتجهون  اأن )اإ�صبيلية( �صاقطة ل حمالة،  �صعر )زيد( 
فلم ُيرد اأن يرى هذا امل�صهد بعينيه، بل بادر باخلروج من املدينة، فحزم اأمتعته 
وذهب اإىل قرب )مرمي(، وجل�س بجوار قربها �صاعات و�صاعات، وهو يودع قربها 
ل روحها، ج�صدها ل طيفها، والدموع تفي�س من عينيه، والدماء تقطر من قلبه، 
فقد ذهبت )مرمي(، وتركته وحيًدا يف هذه الدنيا، وها هو يرتك )اإ�صبيلية( كلها، 
فتجتمع عليه فرقة احلبيب، و�صياع الأر�س، مبا حتمله من اأيام وذكريات �صعيدة، 
يبت�صم  وهو  )مرمي(،  وبني  بينه  الأول  اللقاء  ينفطر  اأن  يكاد  وقلبه  يتذكر  وراح 
والدموع احلارة تنهمر من عينيه، ثم جالت به ذاكرته اإىل يوم ال�صوق، واعتداء 
اجلند احلف�صيني عليها، وما فعله من اأجلها، ثم بيعه الدار، ثم اللقاء مرة اأخرى، 
حتى اإذا تذكر كيف كان اللقاء الأخري، وحني فا�صت روحها بكى بكاًء �صديًدا، حتى 

كادت روحه اأن تذهب... بعدها قال: 
وداًعا يا جارة الوادي، وداًعا يا قرب )مرمي(، فاإن عّز اللقاء يف هذه الدنيا، 	 

فعند اهلل جنتمع يف جنة اخللد.
ثم خرج من )اإ�صبيلية( قا�صًدا عدوة املغرب.
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ا من قبول م�صريهم املحتوم،  اأما )�صقاق( ورفاقه واأهل )اإ�صبيلية( فلم يروا بدًّ
وجرت املفاو�صة بينهم وبني ملك )ق�صتالة( على ت�صليم املدينة، وذلك عن طريق 
ممثل ملك )ق�صتالة( دون ردريجو )األباربريت(، وانتهت املفاو�صات بني الفريقني 

على اأن ت�صلم املدينة بال�صروط الآتية: 
اأوًل: اأن ت�صلم املدينة كاملة حرة �صليمة، ل يهدم من �صروحها �صيء.

اأمتعتهم  كل  معهم  يحملوا  باأن  لهم  ال�صماح  مع  �صكانها،  يغادرها  اأن  ثانًيا: 
املنقولة، واملال، وال�صالح.

ثالًثا: اأن ي�صلم الق�صر يف احلال، بعد اإخالئه عقب و�صع �صروط الت�صليم.
رابًعا: اأن ت�صلم مع املدينة �صائر الأرا�صي التابعة لها، واأن يعطى ملك )ق�صتالة( 
اإىل القائد �صقاق من بالد ال�صرف، �صلوقه وح�صن الفرج، ثم لبلة متى مت افتتاحها.
واإخالء  �صئونهم  لت�صوية  ال�صهر،  عن  تقل  ل  مهلة  املدينة  لأهل  مُتنح  خام�ًصا: 

دورهم، والتاأهب للرحيل.
ويقع  الولة،  مقر  وهو  الق�صر،  �ُصلِّم  الفريقني،  بني  الت�صليم  عهد  ُوقع  وملا 
ملك  وبعث  )ق�صتالة(،  ملك  اإىل  َجْهور،  باب  من  مقربة  على  املدينة،  جنوبي  يف 
)ق�صتالة( مندوبه، لريفع �صعاره امللكي فوق برجه الأعلى، ومت ذلك �صبيحة اليوم 
الثالث والع�صرين من �صهر نوفمرب �صنة 1248 م، املوافق يوم الثنني اخلام�س من 

�صعبان �صنة 646 هـ. 
وق�صى امل�صلمون زهاء �صهر يف اإخالء املدينة، وت�صفية �صئونهم، وبيع متاعهم، 
وكان ملك )ق�صتالة(، ي�صرح �صرياٍت من فر�صانه لتاأمني املهاجرين منهم بطريق 
الرب حتى مدينة �صري�س، وحتى ثغر �صبتة لتاأمني املهاجرين منهم بطريق البحر، 
�صغرية.  وثماٍن  كبرية،  �صفن  خم�س  من  يتكون  اأ�صطوًل  الغر�س  لذلك  وخ�ص�س 
وخرجت من )اإ�صبيلية( جموٌع غفرية من امل�صلمني ي�صعب حتديد عددها، وت�صمل 
�صائر الطبقات.، وكل منهم يف بحر املنايا غا�س وعام، مما حّل بهم من الأوجاع 
والآلم، وكان جملة ما خرج منها يزيد عن اأربعمائة األف، منهم مائة األف هاجروا 
يف  وتفرقوا  �صري�س،  بطريق  ا  برًّ �صاروا  األف  وثالثمائة  �صبتة،  اإىل  البحر  بطريق 
خمتلف الأنحاء بالأندل�س واملغرب. وق�صد اأكرثهم بالأندل�س مملكة )غرناطة(، 
وذلك بت�صجيع )ابن الأحمر(، وكورة لبلة وغربي الأندل�س، وق�صد من عرب البحر 
منهم اإىل خمتلف ثغور املغرب، ول �صيما �صبتة وتون�س، وكان يف مقدمة من غادرها 
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الن�صارى عليه من منح  الذي مل يحفل مبا عر�صه  �صقاق،  القائد  منهم زعيمها 
واإقطاعات، وعرب البحر اإىل �صبتة، مع جماعة من القواد والأجناد.

غادرها  اأن  بعد  عرو�صها،  على  خاوية  خالية،  اأيام  ثالثة  )اإ�صبيلية(   وبقيت 
اأهلها. ويف اليوم الثاين والع�صرين من �صهر دي�صمرب �صنة 1248 م )اأوائل رم�صان 
�صنة 646 هـ( دخل )فرناندو الثالث( ملك )ق�صتالة(، مدينة )اإ�صبيلية( يف موكب 
فخم، وكان مطران )طليطلة( قد قام كالعادة بتحويل اجلامع الأعظم اإىل كني�صة، 
و�صنع به هيكاًل موؤقًتا، فق�صد اإليه امللك الن�صراين، وحا�صيته من اأكابر الأحبار 

والقادة والفر�صان، واأقيم قّدا�س ال�صكر.
 ثم ق�صد )فرناندو( بعد ذلك اإىل الق�صر وت�صلمه، وعني بو�صع اأ�ص�س احلكم 
للحا�صرة املفتوحة، وجعل منها مركًزا للمطرانية، كما كانت قبل الفتح الإ�صالمي، 
وقام بتق�صيم دور امل�صلمني واأرا�صيهم، بني اأولئك الذين بذلوا اأكرب جهد يف حتقيق 
الفتح. وبذلك اختتم الفتح، واأخذ الن�صارى يف تقوي�س حمالتهم خارج املدينة، 

ونزلوا بها. 
اأما �صيمون، فقد اأراد اأن يكون اأول من ي�صعد منارة املن�صور من الن�صارى، 
الأرا�صي  من  هولندًيا  اأّن  التاريخ  و�صجل  اأراد،  ما  له  وكان  اأمنيته  فتحققت 

املنخف�صة، هو اأول من �صعد املنارة و�صرب اجلر�س.
ومن ذلك التاريخ غدت )اإ�صبيلية(، عا�صمة مملكة )ق�صتالة(، ومقر البالط 

الق�صتايل، بدًل من )طليطلة(. 
وهكذا �صقطت )اإ�صبيلية(، حا�صرة الأندل�س العظمى، بعد اأن حكمها امل�صلمون 
منذ افتتحها مو�صى بن ن�صري يف �صنة 712 م، خم�صة قرون وثلث القرن، وحكمها 
بعد  �صقوطها،  فجاء  بالأندل�س،  حكومتهم  قاعدة  وكانت  قرن،  زهاء  املوحدون 
اجلزيرة  �صبه  يف  ل�صلطانهم  نهائية  ت�صفية  ال�صرق،  وقواعد  )قرطبة(،  �صقوط 
مراكز  اأعظم  من  )قرطبة(  جانب  اإىل  )اإ�صبيلية(  وكانت  الأيبريية.  الأندل�صية 
العلوم والآداب يف الغرب الإ�صالمي، وبها �صطعت عبقريات فريدة، يف تاريخ الفكر 
الع�صور  يف  الغرب  يف  والكيمياء  الطب  اأ�صاتذة  اأعظم  زهر،  ابن  مثل  الإن�صاين، 
الو�صطى، واأبي العبا�س بن الرومية اأعظم النباتيني والع�صابني، بعد دي�صقوريد�س. 
قرن  ن�صف  زهاء  ولبثت  عباد،  بني  ظل  يف  الطوائف  اأيام  )اإ�صبيلية(  وازدهرت 
قاعدة  املوحدون  منها  وجعل  الأندل�س.  يف  والنرث  ولل�صعر  لالآداب  جممع  اأعظم 
واأزخرها  اجلزيرة،  �صبه  حوا�صر  اأعظم  ظلهم  يف  وغدت  الأندل�س،  يف  احلكم 
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جوامع  اأعظم  اجلامع  مب�صجدها  تتيه  و�صروًحا،  تخطيًطا   واأجملها  عمراًنا، 
الأندل�س بعد جامع )قرطبة(، ومبنارته ال�صاهقة الرائعة التي مازالت تقوم حتى 
اليوم اأثًرا من اأعظم الآثار الأندل�صية الباقية، وذلك بالرغم من حتويلها اإىل برج 

لأجرا�س الكني�صة. 
وكان ل�صقوط )اإ�صبيلية( وقع عظيم يف الأندل�س، اأو بعبارة اأخرى فيما بقي من 
اأنحاء  و�صائر  املغرب  ويف  كلها،  الأندل�صية  اجلزيرة  �صبه  ويف  وربوعها،  قواعدها 
العامل الإ�صالمي. وقد رثاها ال�صعر يف ق�صائد عديدة مبكية، حتى قبل اأن ت�صقط 

rنهائّيا يف اأيدي الن�صارى.
ول غالب اإل اهلل

بعد اأن اأمت مهمته عاد )ابن الأحمر( اإىل مملكة )غرناطة( بعد خم�صة ع�صر 
)غرناطة(  اأحواز  اإىل  و�صل  اإن  وما  واأمته،  ور�صوله  اهلل  يحارب  ق�صاها  �صهًرا 
حتى  ا�صتقبله اأهلها ا�صتقبال الأبطال الفاحتني، وظلوا يهتفون: الغالب! الغالب! 
و)ابن الأحمر( يعرتيه اجلزع والأ�صى لعلمه بذله، وجرمه العظيم يف حق الإ�صالم 
�صعاًرا   احلني  ذلك  منذ  واتخذها  اهلل  اإل  غالب  ل  عليهم:  يرد  فظل  وامل�صلمني، 
ململكته.. ولكن ملاذا؟ اأغلب ظني اأّن ال�صعور بالذنب والذل والعار، جعله يجلد ذاته 
ويلومها، فاأفرط يف ا�صتخدام ذلك ال�صعار، وزخرفة اجلدران به، رمبا ليذكر نف�صه 
مبا ن�صيه، اأو ليرتكها كر�صالة ملن بعده من اأبنائه، حتى ل يقعوا يف نف�س الأخطاء،  
َيَتِّخُذوَن  ِيَن 

َّ
اأو حتى كر�صالة عرب القرون لنا نحن، وتذكرٍي  بقول اهلل تعاىل:  ﴿ال
َة هلل َجِيًعا﴾. إَِنّ الِعَزّ

َ
َة ف ِعَزّ

ْ
يَبَْتُغوَن ِعنَدُهُم ال

َ
ُمْؤِمننَِي أ

ْ
ْوِلَاء ِمن ُدوِن ال

َ
َكفِِريَن أ

ْ
ال

        r
يا جارَة الوادي الكبري....

ماذا تكتب الأقالم، وكيف ُيرتب الكالم، وماذا نقول يف البداية واخلتام؟؟
وماء،  وظل  ع�صماء،  وق�صيدة  خ�صراء،  ورو�صة  زرقاء،  �صماء  اإ�صبيلية،،، 
وعّلٌو و�صناء، وهمة �صماء، فيك الوقفات الإ�صالمية، والبطولت املرابطية، واملاآثر 

املوحدية..
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وزهٌر  يرتقرق،  ودمع  يتدفق،  ونهر  ت�صفق،  واأوراق  تخفق،  اأكباد  اإ�صبيلية،،، 
يت�صقق،،،

الأجفان،  لهم  وفر�صت  بالأح�صان،  فلقيتهم  غابة،  كاأ�صد  الفاحتون  دخلك 
فعا�صوا على روابيك كالتيجان.

اإ�صبيلية،،، فنون و�صجون، وعيون ومتون، و�صهول وحزون، تغنى بك ابن �صهل، 
وبكى لفراقك ابن عباد، ورقد فيك ابن زيدون.

قلبي يرى فيك  وامل�صتهى،  املبتغى  واأنت  اأملي  انتهى  اإليك قد  الوادي  يا جارة 
املحا�صن كلها وعلى هواك يدين يالتوحيد، اأ�صكو اإليك لياًل ما اأ�صّد ظالمه وحزًنا 
بات م�صاكًنا خفقاتي، كٌلّ تخرّيَ يف الغرام حبيبه، واأنت تبقني يف الغرام حبيبتي...

    r
واآٍه يا اأندل�س، كم ن�صتاق اإليك، �صوًقا نحمله لأيام مل نع�صها، لأر�س مل نطاأها، 
لوطن مل يلدنا، هو �صوق لك، لدينك، لتاريخك، �صوق للداخل، كيف عرب البحر 
الوحدة  اأعاد  كيف  للنا�صر،  نحمله  �صوق  الدواوين،  ودّون  البالد  فاأ�ص�س  وحده، 
لعبداهلل  �صوق  والت�صتت،  التفرق  وق�ّس م�صجعها  النحيب،  اأ�صناها  مفرقة،  لأمة 
بن يا�صني، كيف خرج يدعو  النا�س لدين ربهم،  فعاد بهم اإىل ربهم، و�صنع بهم 
لطارق،  �صوق  لكة،  ووادي  والزلقة،  الأرك،  لأيام  �صوق  املرابطني،  دولة  ومنهم 
ومو�صى يعربان البحر ويفتحان الدنيا، �صوق وحزن ل ينقطع، وقلب ناب�س با�صمك 

rلن ي�صكت، وا�صم يف الذاكرة خالد لن ين�صاه امل�صلمون، هو ا�صمك يا اأندل�س. 
واآٍه يا اأندل�س!

اأيها الفردو�س املفقود!
ا ت�صكننا، واإن مل ن�صكنها...  يا اأر�صً

اأتدري ما هي الأندل�س؟
هي الأر�س التي ما اإن تقرتب منها حتى تنجذب اإليها. فتع�صقها نف�صك، وتهفو 

روحك اإليها �صوًقا، ويرق�س قلبك لها طرًبا.
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هي تلك الأر�س التي تتغنى با�صمها قبل ر�صمها، وتهيم بحبها من �صغاف قلبك، 
بلن�صية،  طليطة،  �صرق�صطة،  الزهراء،  اإ�صبيلية،  قرطبة،  مدنها:  اأ�صماء  وتتذوق 
مالقة، املرية، بلد الوليد، جمريط، مر�صية، طرطو�صة، �صاطبة، و�صقه، قلمرية، 

�صلب، الأ�صبونة، وادى اآ�س... 
هي الأر�س التي تتمنى اأن تعي�س بها ما ُكتب لك من احلياة.

هي الأر�س التي حتلم اأن تعود يوًما اإىل �صالف جمدها وفخرها وعزها.
هي طارق بن زياد، يبدد ب�صيفه ظالم اأوربا، ويحمل بيده م�صاعل نور، ت�صيء 

جنبات غرب القارة العجوز.
هي مو�صى بن ن�صري، وحلمه اجلميل بتحويل البحر املتو�صط اإىل بحرية اأموية 

اإ�صالمية. 
هي �صقر قري�س، وحنينه واأ�صواقه ال�صامية...

هي عبدالرحمن النا�صر، وعظمته، و�صموخه، وانت�صاراته، وعبقريته الفذة.
هي احلكم امل�صتن�صر، وعلمه، وفنونه.

هي احلاجب املن�صور، وغزواته، و�صولته.
هي ابن زيدون، ورّقة كلماته، وق�صة ع�صقه لولدة بنت امل�صتكفي.

هي املعتمد �صاحب اإ�صبيلية، الذي ا�صتق لقبه من ا�صم حمبوبته اعتماد.
لالأندل�س  ويعيد  الطوائف،  على  ويق�صي  البحر  يعرب  تا�صفني،  بن  يو�صف  هي 

قوتها وعزتها و�صالبتها. 
هي جارة الوادي اإ�صبيلية، عا�صمة اأبي يو�صف يعقوب املن�صور  

هي �صرق�صطة، وحدائقها الغناء، وعذوبة مائها النمري. 
هي طليطلة، وعبق تاريخها املجيد، و�صالبة اأ�صوارها ال�صاهقة.

هي غرناطة، وح�صونها املنيعة، و�صمودها البا�صل.
 هي  جوهرة العامل، ودرة التاج، وعا�صمة الدنيا يف زمانها قرطبة.

هي الب�صرات، واأحزانها، واآلمها!
هي الزهراء، تاأتيها الوفود من اأرجاء الدنيا، تخطب ودَّ �صاحبها.
rهي حممد بن اأمية، يرفع علم الثورة، ويحرر الأر�س لول اخليانة.
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يا اأندل�س!
هل تعلمني اأّن حبك يجري يف دمي، جريان ماء نهر الوادي الكبري يف اأرجائك 

اجلميلة؟
يا اأندل�س! 

ينتهي  اأن  اأخاف  واأنا  وعلمت جمدك،  وعرفتك  اأحببتك  منذ  اأنه  تعلمني   هل 
عمري، قبل اأّن تكتحل عيني بلقياك؟!! 

يا اأندل�س! 
مل يكن و�صلك اإل حلًما،،، يف الكرى اأو خل�صة املختل�س...

من  ون�صرقها  لذيًذا،  حلًما  نعي�صها  حياتنا،  يف  اجلميلة  اللحظات  هي  هكذا 
الزمن والأيام، لن�صتيقظ على عامل الواقع الأليم، لتذهب �صراًبا، وتبقى الذكرى، 

rويبقى الأمل!
يا اأندل�س!

هل ترون  ق�صور احلمراء؟؟
هل �صاهدمت مدينة الزهراء؟؟

هل �صليتم يف م�صجد عبدالرحمن الداخل، اأم قد مت حتويله اإىل كني�صة؟؟
هل عرفتم من هو احلاجب املن�صور؟

هل قراأمت عن خليفة الأندل�س النا�صر؟
هل �صمعتم عن يو�صف بن تا�صفني؟

هل اأتاكم نباأ الأرك والزلقة واأقلي�س؟
هل و�صلتكم علوم ابن حزم، وابن ر�صد، والزهراوي؟

هل تعلمون من هو اأول رائد ف�صاء يف التاريخ؟
هل �صمعتم عن الرجل الذي حّول الرمل اإىل زجاج؟

هل اأُخربمت عن تلك املدينة الفريدة، التي كانت ت�صاء لياًل، و�صوارعها مبلطة، 
وت�صل املياه النقية اإىل بيوتها، وبها قنوات لل�صرف ال�صحي، قبل األف عام؟
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هل �صاهدمت منارة املن�صور، وكم بلغ ارتفاعها وجمالها؟
فاإّن  وحا�صرنا..  بالدنا  يف  يجري  مبا  �صدورنا  فيه  �صاقت  وقت،  غ�صينا  لئن 
اأعجبتنا  ولو  ال�صنني،  وغموم  الأيام  هموم  ُين�صينا  ما  وتاريخها،  الأندل�س  يف  لنا 
تاأخر، فاإّن  اليوم، فتح�صرنا على ما نحن فيه الآن من  واأده�صتنا ح�صارة الغرب 
ال�صماء...  حتى يف  عنان  اإىل  وارتفعت  كل ح�صارة،  فاقت  قد  الأندل�س  ح�صارة 
يبهر  ما  الأندل�صيني،  الباحثني  وعلوم  احلمراء،  فنون  يف  جتد  والفنون،  العلوم 

rالعقول، وياأخذ الألباب!
يا اأندل�س!

اأيتها احلمراء...  اأيها الق�صر ال�صامخ الذي زينتك اأنامل مبدعة، ف�صورتك 
املزخرفة  ال�صرف،  ذات  القلعة  اأيتها  الن�صجام..  يف  اآية  وجعلتك  اخليال،  فوق 
القمر  اأ�صعة  تنعك�س  حينما  النهدام..  اإىل  املائلة  والأغ�صان،  كالزهور  بنقو�س 
الليل  لِك يف  وُي�صمع  العربية،  قناطرك  العتيقة، من خالل  على جدرك  الف�صية، 

r�صوٌت يفنت القلوب وي�صحر الألباب!
يا اأندل�س! 

هل تتذكرين الداخل، وهو ي�صدو ب�صوت رخيم، ي�صيل حنيًنا و�صوًقا:
اأر�ش���ي امليّم���م  الراك���ب  اأيه���ا 

اأق���ري م���ن بع�ش���ي ال�ش���ام لبع�ش���ي
اإن ج�ش���مي كم���ا علم���ت باأر����ش

باأر����ش ومالكي���ه  وف���وؤادي 
فافرقن���ا بينن���ا  الب���ن  ُق���در 

وط���وى الب���ن ع���ن جف���وين غم�ش���ي
ق���د ق�ش���ى اهلل بالف���راق علين���ا

فع�ش���ى باجتماعن���ا �ش���وف يق�ش���ي!
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من  نف�صي  على  اأ�صفق  والآن  ال�صام،  اإىل  حنينه  من  الداخل  على  اأ�صفق  كنت 
rحنيني اإليك! 
يا اأندل�س!

rاأُيوِح�ُصني الّزماُن، َواأْنَت اأُْن�ِصي، َوُيْظِلُم يل الّنهاُر َواأنَت �َصْم�صي؟
يا اأندل�س!

�صوقنا اإليك يتجدد كل يوم، مع اإ�صراقة �صم�س كل �صباح، وقلوبنا تهفو اإليك يف 
rكل وقت وحني.

يا اأندل�س!
حترقني والأ�ش���واُق  الهجَر!!  اأ�شع����َب  ما 

هِطُل الدجى  يف  املاآقي  ُمْزِن  ودم����������ُع 
لظًى!! واخل�دوُد  املُحيَّا  ف��������وق  �ش�ال  كم 

بلُل فا  وه�����ٍج،  من  دمع����َي  فج����فَّ 
�ِشنٍة ف����ي  واخلل���ُق  الدجى  بدَر  �شاهرُت 

الوجُل ُه  ه����زَّ وقلبي  ى،  ح��������رَّ والآُه 
طلعتكم اأن�������وار  وف������ي  اأقول؟!  ماذا 

اجُلمل اأ�ش������طري  وخانْت  الرياُع،  حار 

r
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اأيها امل�شلم، واأيتها امل�شلمة:

�صقطت الأندل�س وهي يف تقدم علمي و�صناعي رهيب، ففي الوقت الذي كان 
الغرب يحارب بال�صهم وال�صيف، كان امل�صلمون قد �صنعوا املدافع )الأنفاط(، فمن 
ما  ذلك  يف  وقتها  الق�صتاليون  فكر  فلو  املدفع؟  يهزم  ال�صيف  اأنَّ  يتخيل  الذي  ذا 
ي�صتخدمه،  من  قلوب  �صعفت  وقد  اجلديد،  ال�صالح  يرهبوا  مل  ولكنهم  هزمونا، 

واأ�صابها الوهن، فُهّنا عليهم بعد اأن هانت علينا اأنف�صنا، فهزمونا وطردونا... 
واليوم دارت الدائرة، واختلفت املقاعد، وتبادلنا الأدوار، ف�صاروا قوة واحتاًدا، 

و�صرنا �صعًفا وت�صتًتا، ول نهاية ل�صعفنا وفرقتنا، اإل بعودتنا لديننا.

r








