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 إعرتاف
ــــدي  ــــة إىل بري ــــة كامل ــــذه الرواي ــــن أرســــل ه ــــو م ألن عــــامر إشــــبيليو, ه

 :اإللكرتوين

(jabir_kh@yahoo.com) 

نقلهــا عــن راوٍ آخــر, مــن أســالفه, عــاش قبــل  −اعــرتف بنفســه كــام −وألنــه 
 .أكثر من أربعة قرون, واسمه, عامر إشبيليو, أيضا

ـــة,  ـــي للرواي ـــف احلقيق ـــيس املؤل ـــر ل ـــو اآلخ ـــبيليو األول ذاك, ه ـــامر إش وألن ع
 .كام ذكر حفيده, عامر إشبيليو األخري عنه

ـــو  ـــن ه ـــد م ـــا بالتحدي ـــذكر لن ـــبيليو األول مل ي ـــامر إش ـــة, وألن ع ـــف الرواي مؤل
ـــو  ـــرين, أم ه ـــن قم ـــد ب ـــقيقهُ حام ـــو ش ـــل ه ـــد األندليســـ, ه املســـمى ب حام

 حامد بن كناري أخته?

وغـــري هـــذا, ال أحـــد يعلـــم كيـــف اجتـــازت الروايـــة مئـــات الســـنني لتصـــل إىل 
 عامر إشبيليو األخري?

ـــن  ـــث ع ـــة البح ـــارئ يف متاه ـــيع الق ـــي ال يض ـــة, ولك ـــباب جمتمع ـــذه األس هل
.أليف الرواية, وأضع اسمي عىل غالفهااملؤلف, قررت أن أدعي ت
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 أمحـد رودميـرو
ـــدكتور رودمـــريو, أمحـــد رودمـــريو,  ... ـــك أيضـــا عـــن ال ـــودي أن أحتـــدث ل ب

ــــىل  ــــرف ع ــــاثوليكي, تع ــــباين ك ــــريا, إس ــــتعجبك كث ــــة, س شخصــــية جذاب
ـــالمنكا  ـــن س ـــان م ـــل ك ـــلم, يف األص ـــم أس ـــا, ث ـــذ عرشـــين عام ـــالم من اإلس

يســكية, عــىل مــا أظــن مــن إشــبيلية, القريبــة مــن الربتغــال, لكــن أصــوله مور
 ... جنوب األندلس

ــادو  ــل: أم ــن قب ــا م ــا رأهت ــة كأهن ــات غريب ــوم بحرك ــه يق ــني رأت ــه ح ــه أم ــت ل قال
 .ماذا تفعل? وكان هذا اسمه اإلسباين

ـــدين  − ـــه ل ـــن عودت ـــل ع ـــن قب ـــا م ـــرب. حتـــدث هل ـــا, أصـــيل املغ أصـــيل مام
ب أمـــادو, ابنهـــا املوريســـكيني, قـــال أمـــوراً كثـــرية مل تفهـــم أغلبهـــا, لكنهـــا حتـــ

ل األمـــر نوعـــا مـــن الرياضـــة,  الوحيـــد, واحلركـــات التـــي رأتـــه يؤدهيـــا ظنّتهـــا أوّ
ــاذا  ــادو م ــألته: أم ــد فس ــن بعي ــا م ــت يف ذاكرهت ــغرية تالمع ــوء ص ــاط ض ــن نق لك

 ..تفعل?

 .ثم قال هلا: ماما أرجوك سميني أمحد وليس أمادو, بليس ماما

ـــة بجـــدك,  − ـــا صـــغرية متعلق ـــت وأن ـــادو.. كن ـــادو, ومل أوه أم ـــه جـــدا أم أحبّ
ــه  ــث بلحيت ــنه وأعب ــام يف حض ــيالً ألن ــرك أيب ل ــت أت ــي كن ــى إنّن ــه, حت ــن أفارق أك
ـــدما  ـــنام ذهـــب, ومل يكـــن ذاك يضـــايقه إال عن البيضـــاء املشـــذبة, كنـــت أتبعـــه أي
ينـــزل إىل القبـــو, كـــان يـــتخلص منـــي برفـــق ويغلـــق البـــاب خلفـــه, لكنـــي إذا 
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ــاب ــن أفــارق الب ــه يف القبــو, مل أك ــت أنّ ــف عــىل  عرف ــذل جهــدي ألق وكنــت أب
ـــرة,  ـــت ألول م ـــني نجح ـــاح, وح ـــق املفت ـــن ش ـــي أراه م ـــابعي ك ـــراف أص أط
ـــاح  ـــق املفت ـــدي يف ش ـــري كج ـــل كب ـــا, رج ـــغري متام ـــق الص ـــط الش ـــه وس رأيت
الصــغري, حــري هــذا األمــر عقــيل آنــذاك, ومــا حــريين أيضــا احلركــات الغريبــة 

ــوم ــدك يق ــان ج ــا ك ــادو م ــان, أم ــاه دامعت ــا وعين ــان يؤدهي ــي ك ــام  الت ــن قي ــه م ب
وانحنـــاء وقعـــود, يشـــبه مـــا فعلتـــه قبـــل قليـــل, كـــان يلصـــق جبهتـــه بـــاألرض 

 .أيضا, ويبكي, يا إهلي هذا يعني أنّه كان يصيل املغرب أيضا

ـــف  − ـــخص لطي ـــه, ش ـــريو نفس ـــدكتور رودم ـــاه يل ال ـــا حك ـــذا م ـــديقي ه ص
ـــا  ـــان مولع ـــار, ك ـــازف كيت ـــعر والقصـــص وع ـــدع الش ـــه, يب ـــاءك ب ـــى لق أمتن

ـــر, ـــيقى أكث ـــن  باملوس ـــدائم ع ـــث ال ـــا والبح ـــب يف األدب أيض ـــا بالتجري ومولع
ـــية إىل  ـــحات األندلس ـــه باملوش ـــاده اهتامم ـــى ق ـــه, حت ـــة يف مؤلفات ـــدة والغراب اجل
أقىصـــ أعامقـــه, أقىصـــ أعـــامق القلـــب كـــام يعـــرب أمحـــد رودمـــريو نفســـه, حيـــث 
كـــان اإلســـالم خمتبئـــا وخائفـــا مـــن حمـــاكم التفتـــيش, احلكايـــة طويلـــة صـــديقي, 

ـــد ـــذ ذاك, أشـــهر ســـأمدك باملزي ـــه أســـلم م ـــم أنّ ـــتعطش, امله ـــك م , أعـــرف أن
 .إسالمه وحج إىل مكة املكرمة

ــــل واآلن  ــــة مــــن قب ــــإذن اهللا, أعــــرتف أين كســــول يف الكتاب ســــنلتقي غــــدا ب
ـــا املوريســـكي  كســـول يف الطباعـــة أيضـــا, لـــذا سأخترصـــ, ولـــوال أين أحبـــك أهيّ

خـــر, عـــرب النـــت الـــذي مل أره, ملـــا أتعبـــت نفيســـ, أنـــت تثـــري حمبتـــي, إىل لقـــاء آ
 .طبعا, وأعتذر عن كسيل
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ـار إشبيـليـو  عمّ
ــان ــدة ك ــائل عدي ــد رس ــذه إح ــبيليو  −ه ــامر إش ــلها  −ع ــمه أرس ــو اس ــذا ه وه

ــــــاذا خــــــاطبني  ــــــه. أدهشــــــتني أوىل رســــــائله, ال أدري مل ــــــادرة من يل بمب
ـــة,  ـــام الطفول ـــود ألي ـــي, بعضـــها يع ـــا عن ـــرية يعرفه باملوريســـكي, تفاصـــيل كث

ة األنــــدلس االبتدائيــــة للبنــــني, وموقعهــــا يعــــرف اســــم مدرســــتي, مدرســــ
بالتحديـــد ذكـــره يل, عـــىل ضـــفة شـــط العـــرب, قـــرب جـــامع الفضـــيل يف الفـــاو 

 .يوم كانت عامرة بأهلها

حتــى إنّــه ذكــر الكوســج املحــنط واملعلــق قريبــا مــن مكتــب مــدير مدرســتنا, 
ـــي مل  ـــا, إال أنن ـــف عرفه ـــي, ال أدري كي ـــيل عن ـــذه التفاص ـــه هب ـــتني معرفت أدهش

ـــتغرب  ـــدلس اس ـــاريخ األن ـــن ت ـــا ع ـــي قرأهت ـــب الت ـــن الكت ـــه ع ـــريا حتدث كث
ـــن  ـــا م ـــون وغريه ـــتالة وأراغ ـــطوة قش ـــت س ـــة حت نني وموارك ـــدجَ ـــعبها, م وش
ـــن دخـــويل  ـــك م ـــرف ذل ـــه ع ـــن الواضـــح أن ـــة الشـــاملية, م ـــك الكاثوليكي املامل

ـــع املهتمـــة بالشـــأن األندليســـ, وهلـــذا ظـــن  إين مـــن  −عـــامر إشـــبيليو −للمواق
ــــاءت إىل ــــكية ج ــــول موريس ــــفن  أص ــــع الس ــــريب والبرصــــة م ــــيج الع اخلل

ـــة  ـــن املوارك ـــال إن اآلالف م ـــال, ق ـــباين للربتغ ـــتالل اإلس ـــام االح ـــة أيّ الربتغالي
ـــد والســـاحل  ـــاع النرصـــانية إىل اهلن ـــني حتـــت قن ـــوا هكـــذا, وأبحـــروا متخف فعل
ـــا  ـــر يف أمريك ـــن الق ـــد م ـــابر العدي ـــاحثون أنَّ مق ـــد اكتشـــف الب ـــي وق األفريق

 .ةالالتينية تتجه إىل القبل
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ـــة  ـــوك يف مدرس ـــك أب ـــاذا أدخل ـــا مل ـــك يوم ـــأل نفس ـــائال: أمل تس ـــه ق ـــزز ظن وع
ـــرب منهـــا إىل داركـــم? ال  ـــت أق ـــدلس مـــع أن مدرســـة أخـــر كان اســـمها األن

 .شكّ أن أباك كان موريسكيا خملصا رمحه اهللا

ال أدري إنْ كــــان موضــــوع بعــــد املدرســــة عــــن بيتنــــا صــــحيحاً أم ال, لكنــــي 
ـــه يتـــابع كـــل مهـــتم بمأســـاة اســـتغربت معرفتـــه هبكـــذا تفصـــيل.  وكـــان رده أنّ

ــــت  ــــه, وأضــــاف: مل أن ــــل يشء عن ــــرف ك ــــب أن يع ــــعبه األندليســــ وحي ش
ـــا أخـــي, أحـــب املوريســـكيني, رضـــعت  ـــه ي ـــدلس أحبّ ـــدهش? شـــعب األن من
ـــه  ـــة أو حـــدث يعرف ـــرتك أيب أي حكاي ـــولتي, مل ي ـــوال طف ـــاهتم ط حـــبهم وحكاي

يل اآلن مـــن  إال وقصـــه عـــيل وال يشء أحـــب إيلّ مـــن ســـامعها, بـــل ال حيـــاة
 .دون اسرتجاع تلك احلكايات وتنفسها

هـــذه احلكايـــات تقطـــر أملـــاً ومـــرارة وإنســـانية, وهـــي التـــي مجعتنـــا معـــا 
نـــا بعـــد تعارفنـــا ال نكـــاد نفـــرتق  كصـــديقني, أنـــا والـــدكتور رودمـــريو, حتـــى إنّ

 .إال لنلتقي ثانية

 − هأو أمــادو كــام حيلــو ملواطنيــه األســبان تســميت −مــع أنّ للــدكتور رودمــريو
انشـــغاالت كثـــرية, فهـــو عضـــو ناشـــط يف إحـــد املـــنظامت املدافعـــة عـــن 
ــــه شــــارك يف  ــــان مســــتقال إال أنّ ــــو وإنْ ك ــــد, وه ــــوق اإلنســــان يف مدري حق
ـــه  ـــن توجهات ـــرهبم م ـــد بق ـــوة لصـــالح مرشـــحني يعتق ـــة بق ـــالت االنتخابي احلم
ـــالل  ـــن الظ ـــة م ـــة الديمقراطي ـــبانيا امللكي ـــص إس ـــتلخص برضـــورة ختل ـــي ت الت

ـــا الســـوداء املخ ـــة وم ـــتالة القديم ـــو وسياســـات قش ـــرال فرانك ـــد اجلن ـــة لعه جل
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ارتكبتــــه مــــن جمــــازر وإبــــادات مجاعيــــة للشــــعب األندليســــ وللعديــــد مــــن 
ــــذار  ــــر أنَّ االعت ــــذلك, وي ــــا ك ــــريكيتني, وآســــيا وإفريقي الشــــعوب يف األم
ــوا  ــا تعرض ــة وأنّ م ــريهم, خاص ــمل غ ــه ش ــو أنّ ــد ل ــر جي ــود أم ــن اليه ــي م امللك

 .عـــه األندلســـيون وهنـــود املايـــا واألزتيـــك واآلخـــرونلـــه أقـــل بكثـــري ممـــا جتر
يصـــف الـــدكتور رودمـــريو ذاك االعتـــذار بالرباغامتيـــة الســـلبية التـــي تيســـء 
ـــدعو إىل  ـــريو ي ـــع, باختصـــار صـــديقي, إنّ رودم ـــا تنف ـــر مم ـــبانيا أكث ـــه إس لوطن
جمتمـــع متســـامح متعـــدد األلـــوان والثقافـــات التـــي تتالقـــى معـــا لرســـم اللوحـــة 

بكـــل  −كـــام يقـــول  −انيا العظـــيم, وهـــو الشـــعب اإلســـباين األروع لفنـــان إســـب
أطيافــــه وثقافاتــــه املتالقحــــة عــــرب التــــاريخ, وغالبــــا مــــا يقــــول ألصــــدقائه 

 :وتالميذه وزائريه

ــــا أو ال  ــــك أنْ تكــــون كاثوليكي ــــة فرانكــــو الشــــهرية (يف إســــبانيا علي إنَّ مقول
مهـــام كـــان تكـــون أي يشء) باتـــت مـــن املـــايض وعلينـــا أن ال نـــدع هلـــا أي حيـــز 

ــــع  ــــلوكنا م ــــا وس ــــن أفعالن ــــا وال يف أيّ م ــــا وال أقوالن ــــغريا, ال يف أفكارن ص
 .بعضنا ومع اآلخرين

هــــل يكفيــــك هــــذا تعريفــــا بالــــدكتور أمحــــد رودمــــريو? أتركــــك اليــــوم, 
 .ألحدثك بعدها عن خميمنا, انتظرين
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 أول املخيـم
ـــا  ـــام تقريب ـــل ع ـــبيليو –قب ـــامر إش ـــول ع ـــا الطو −يق ـــة وخـــالل أحـــد لقاءاتن يل

ـــررة  ـــا  −املتك ـــوم تقريب ـــل ي ـــا أم  −ك ـــن صـــاحبها أن ـــرة املخـــيم, م ـــدت فك ول
ـــا  ـــق لن ـــوم وحتق ـــذها يف ذات الي ـــارش بالســـعي لتنفي ـــه ب ـــريو? ال أدري, لكن رودم
نحــــن مجاعــــة مــــن املواركــــة الشــــباب ذاك االجــــتامع اجلميــــل, بعــــض 
ـــا  ـــل إن أديب ـــبان وقي ـــالب أس ـــاتذة وط ـــا أس ـــا وأيض ـــن معن ـــكيات ك املوريس

ـــا  ـــرر أرجنتيني ـــام تك ـــام, ك ـــدة أيّ ـــة حرضـــوا لع ـــا الالتيني ـــن أمريك ـــني م ومثقف
 ...حضور كاتب هولندي وزوجته

اســـمع صـــديقي, جلســـات عديـــدة بصـــحبة الـــدكتور أمحـــد رودمـــريو ســـبقت 
انبثــاق مرشـــوع املخـــيم, ال أحـــىل منهـــا غـــري أيـــام املخـــيم نفســـها, مجعتنـــا هـــذه 

رسد  اجللســـات لســـاعات, قـــرأت عليـــه بعـــض مـــا كتبـــت, كانـــت قصاصـــات
 ...تتضمن ما يشبه الشعر

 حني قرأها سألني: شعر?

ــة وردة أو  ــل باق ــن ك ــا, م ــم أيض ــام الرس ــد ورب ــعر والرس ــن الش ــل م ــت كوكتي قل
 .أكثر

 ..وأسمعته العديد منها

ـــرأ وكـــان  ـــا أق ـــا أراه منشـــدا مل ـــي انشـــداده, ال تتصـــور كـــم فرحـــت وأن أفرحن
 .دامعا
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قــرون مــن قــرار اإلبعــاد بعــد أربعــة  −2009أول أيــام  −ورســمنا تلــك الليلــة
 ..الدامي, رسمنا برنامج املخيم, وكان حافال وغريبا بمساراته
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 املـطرودون إىل البحـر
ـــاهبم,  ـــن ثي ـــى م ـــيا, تبق ـــا, شـــمس فالنس ـــحلهم إليه ـــرودون إىل البحـــر تس املط
ـــيغرق أيضـــا,  ـــا, س ـــق إليه ـــق, والطري ـــران يف األف ـــة وه ـــر.. ثم ـــيتاموج البح س

 .ستغرق األندلس −ربام  –خلفهم, يف هنر الوادي الكبري 
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 خميّـم املـواركـة
ـــ ـــة ث ـــكرنا أوالً يف غرناط ـــدة, عس ـــاكن ع ـــوال يف أم ـــا اجل ـــا خميمن ـــد أقمن م أبع

ـــا  ـــبيلية, جنوهب ـــا إىل ضـــواحي إش ـــل البرشـــات وانتقلن ـــفوح جب ـــىل س ـــيال ع قل
إىل جانـــب الطريـــق إىل قـــادس, وعـــىل ضـــفاف هنـــر شـــنيل عـــدة مـــرات, هنـــا 

ـــا  ـــاك, وتوقفن ـــيم  −وهن ـــن دون أن نخ ـــارف  −م ـــىل مش ـــدرة ع ـــر حي ـــد هن عن
 ..غرناطة

ــ ــق, أم ــذا مل يتحق ــن ه ــة لك ــة أو قرطاجن ــاه املري ــالنزول جت ــنا ب ــب بعض ــرة رغ ا امل
ـــامين أو  ـــدا, ث ـــازين حتدي ـــا, ويف حـــي البي ـــة طبع ـــت يف غرناط ـــد كان األخـــرية فق
تســع مــرات غرينـــا مكــان املخــيم وكـــان تعبنــا لذيــذا, وقـــد أدركنــا متـــأخرين 
ــــة,  ــــا أن حتــــاكي حــــاالت الطــــرد املختلف ــــدكتور رودمــــريو أراد لتنقالتن أنّ ال

ـــني ـــر ش ـــالقوارب هن ـــا ب ـــر, عربن ـــهد البح ـــن مش ـــر م ـــرتاب أكث ـــر ولالق ل وهن
ــاء  ــا يف امل ــني من ــاء اثن ــم إلق ــد ت ــدقني لق ــاذيف, ص ــع باملج ــل اجلمي ــدرة وعم حي
ــن  ــري م ــدر الكث ــذا, ق ــ هل ــه أدرك الرسّ ــيم كل ــن املخ ــب, لك ــة وغض ــم يف دهش وه
ــــق أحــــدهم وانترشــــت املشــــاعر  ــــوا يف البحــــر, هكــــذا عل ــــة أن يلق املوارك
ـــار للمأســـاة,  ـــوم وحـــزن واستحض ـــاح إىل وج ـــن ضـــحك وانرش ـــة م املختلف

ـــد ـــذكر إح ـــا أت ـــىل م ـــمها ع ـــي, اس ـــت تبك ـــكيات كان ـــا" املوريس  "مارتين
وكــان اثنــان مــن الضــيوف أحــدمها إســبانياً يقومــان بتصــويرها, بكــت وســط 

 .أضواء الكامريات, مشهد مؤثر فعال, ليتك كنت معنا يا صديقي
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ــــوىض  ــــة إىل الف ــــام القريب ــــع اخلي ــــة توزي ــــه وطريق ــــكله وتنقالت ــــيم بش املخ
ـــد هلـــا أن حتـــ ـــي تعـــرض هلـــا والتشـــتت أري ـــات الطـــرد الوحشـــية الت اكي عملي

شـــعب كامـــل بمختلـــف انتامءاتـــه وأطيافـــه, أمـــا الثيمـــة األســـاس لفكـــرة 
املخـــيم فهـــي اجتامعاتنـــا أو حفالتنـــا القصصـــية والتـــي ابتـــدأت بـــأن يطـــرح أيّ 
ـــي  ـــك الت ـــة, كتل ـــل مكثف ـــة بجم ـــات املوارك ـــن حكاي ـــه م ـــا يعرف ـــارك م مش

ـــن أ ـــريو, يمك ـــدكتور رودم ـــع ال ـــا م ـــة أو تبادلته ـــات رسدي ـــميها قصاص ن أس
 .. حبات قصصية

أربعــــون حبــــة أو قَصاصــــة أو قُصيصــــة, لنقــــل أربعــــون مجلــــة رسد مركــــزة 
وأزيـــد عرضـــت عـــىل املشـــاركني, ليقـــوم أحـــدهم أو أكثـــر بـــاالنطالق مـــن أي 
 , ـــاً ـــان معيش ـــع ك ـــي إىل واق ـــال املنتم ـــاق اخلي ـــا ضـــمن آف ـــع فيه ـــة والتوس مجل

 .املتخيل ورسم مشاهدهوبمعنى آخر, بسط الواقع املوريسكي 

وزعهــا الــدكتور رودمــريو عــىل مجيــع اخليــام بعــد أن مجعهــا منهــا, وقــال هلــم 
ـــن  ـــة ويمك ـــا بحكاي ـــرب عنه ـــم, ولنع ـــني, ال هي ـــة, مجلت ـــا مجل ـــل من ـــرت ك ليخ
ـــة الشـــعر أو الرســـم وحتـــى املوســـيقى, اإلبـــداع  ـــة وســـيلة إبداعيّ االســـتعانة بأيّ

 ..هو املبتغى وخصوبة اخليال
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 إقـفــال
ـــي  ـــت.. ثبت ـــعامئة أغلق ـــك التس ـــة,ومحامات املوريس ـــ قرطب ـــىل جرس ـــذارة ع الق
شـــمعك األمحـــر جيـــدا يـــا قشـــتالة.. نســـاؤك وحـــدهن لـــن يغـــري اإلغـــالق, يف 

 .أجسادهن حاال

ال أدري إن كانـــــت هـــــذه البـــــذرة القصصـــــية يل أو للـــــدكتور رودمـــــريو أو 
ـــاركنا يف إ ـــا ش ـــا مجيع ـــذكر أنن ـــي أن تت ـــيم.. ينبغ ـــن رواد املخ ـــر م ـــداد آلخ ع

وكتابـــة هـــذه اجلمـــل املكثفـــة, لقـــد اشـــرتكنا حتـــى يف كتابـــة اجلملـــة الواحـــدة, 
 .كلمة من هذا أو ذاك, حتى نستقر عىل الصياغة األخرية هلا

 :أحد الشباب علق عىل مجلة (إقفال) لكن باختصار

 فــرح
بعـــد ســـالمة الوصـــول إىل الـــرب املغـــريب نقطـــة الفـــرح الوحيـــدة للموريســـكيات 

ليغســـلن أدران قشـــتالة ولـــو بـــامء  −عـــن األنظـــار −ام بعيـــد اجلمـــيالت هـــي محـــ
 ..البحر

أو اجلمــل املكثفــة عــىل اجلميــع, مــع أننــا  −آميكــو −نحــن وزعنــا القصاصــات
ـــر  ـــدة, أذك ـــات ع ـــت تعليق ـــول القصاصـــة كتب ـــداعها وح ـــارك يف إب ـــا ش مجيعن

 :لك منها ما كتبه مشارك آخر بعنوان
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 ختم
ة املســـيح املصـــلوب كانـــت األقفـــال عـــىل شـــمع البـــاب اخلشـــبيةكان اخلـــتم هبيئـــ

ـــر املورســـكيات  ـــاب احلـــامم  –أكـــرب.. حـــني مت ـــاءاهتن,  −بب ـــدا بعب ـــتلفعن جي ي
 .وال يتذكرن.. سو انتعاشة املاء, وغري خوايب احلنة

أمـــا املشـــاركة الرســـدية األوىل فكانـــت مـــن اخليمـــة الثامنـــة التـــي تضـــم مخســـة 
وثالثــــة مــــن أشــــخاص أصــــوهلم مــــن مــــدن متقاربــــة, تريويــــل وكوينكــــا, 

 .فالنسيا, وهي ميناء عىل املتوسط

كانـــت مشـــاركتهم قصـــرية وأحـــداثها خمتزلـــة حـــني نرشـــوها أول مـــرة, لكـــنهم 
عـــادوا مـــرارا لتطويرهـــا, واشـــرتطوا أنْ تنرشـــ بنســـختها األخـــرية ولـــيس جمـــزأة 
ـــن اإلدارة  ـــيم, لك ـــامج املخ ـــالف برن ـــر خ ـــذا وإن ج ـــل, وه ـــو األص ـــام ه ك

لعت آراء اجلميـــع, بـــام فـــيهم الضـــيوف اضـــطرت للموافقـــة بعـــد أن اســـتط
 .والزائرين

ــــوان  ــــة االســــتطالع كانــــت ممتعــــة, وكانــــت مشــــاركتهم بعن بســــتان "جترب
 "احلرير

 :قال أحد الضيوف وكان شاعرا أرجنتينيا اسمه خوليو سوريس

ـــاالت  ـــارئ انثي ـــد الق ـــري عن ـــوان القصاصـــة الرســـدية, تث ـــو عن ـــال, وه إن األقف
ـــواه ومنهـــا شـــتى, منهـــا الســـجن واملطـــاردة ومصـــ ـــات وتكمـــيم األف ادرة احلري

مـــات وإلقاءهـــا يف الســـجن, ختيـــل محامـــات  أهنـــا تعنـــي هنـــا, القـــبض عـــىل احلامّ
facebook.com/the.Boooks
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ـــذه  ـــك, ه ـــل ذل ـــازين, ختي ـــل الزن ـــاة داخ ـــا ملق ـــها ورواده ـــا ومغاطس بأبنيته
قـــراءيت كشـــاعر, أمـــا كلمـــة احلريـــر فقـــد أرسَّ يف أذين صـــديقي أمـــادو ( يقصـــد 

حروفهـــا وصـــوتياهتا قريبـــة مـــن كلمـــة حريـــة أنّ  ( الـــدكتور أمحـــد رودمـــريو
بـــالعريب, وهـــذا يؤيـــد قـــراءيت, أنّ بســـتان احلريـــر وفقـــا للعربيـــة يعنـــي بصـــورة 
ـــب  ـــة عـــىل القل ـــال بصـــناعتها القشـــتالية الثقيل ـــن األقف ـــا الســـعي للتحـــرر م م

 ..واملتقنة

هـــو عنـــوان ملـــا نرشـــته اخليمـــة الثامنـــة انطالقـــا مـــن  −آميكـــو –بســـتان احلريـــر 
 ."لأقفا"مجلة 
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 بستان احلرير
أراد مـــارتينو أنْ جييـــد التقشـــتل ويتقنـــه مرتعبـــا مـــن مصـــري حـــل بأبيـــه عـــىل يـــد 
رجـــال حمكمـــة التفتـــيش يف إشـــبيلية, فخـــرج إىل قرطبـــة ومنهـــا إىل فالنســـيا 
مبتعــدا عــن كــل معارفــه املوريســك, واســتقر هبــا مســتعينا بــام يملــك لرشــاء 

 .بيت وبستان حرير ليس بعيدا عنه

ــــالغ ــــاك ب املوريســــكي مــــارتينو بإظهــــار نرصــــانيته, أغلــــب أصــــدقائه  وهن
ـــه بـــدا قشـــتاليا أكثـــر مـــن القشـــتاليني أنفســـهم, ال يتحـــدث  قشـــتاليون, كـــام أنّ
إال بالقشــــتالية ويضــــمن كالمــــه ازدراءً وجترحيــــا لكــــل مــــا هــــو موريســــكي 
وغــري كـــاثوليكي, كـــان مواظبـــا كـــل أحـــد عـــىل الـــذهاب للصـــالة يف الكنيســـة, 

ـــام اجلمعـــة وخـــالل أعيـــاد وحـــرص دائـــام عـــىل ا لظهـــور العلنـــي يف األســـواق أيّ
ـــل  ـــة ك ـــي هتم ـــام ه ـــه ك ـــالة رسا يف بيت ـــتهم بالص ـــئال ي ـــة ل ـــلمني املعروف املس
موريســـكي ال يأكـــل حلـــم اخلنزيـــر أو يتغيـــب عـــن الكنيســـة, بيـــده نقـــش 
ــدو  ــقراء يب ــع ش ــب م ــل دور احل ــم مث ــانه, ث ــىل قمص ــليب ع ــة الص ــارتينو عالم م

يلـــوح يف قســـامهتا املتوحشـــة, فعـــال كانـــت مجيلـــة أنّ دم الفـــايكنغ املجـــوس 
ـــة  ـــا اجلرماني ـــقرهتا ومالحمه ـــة  −بش ـــول احلكاي ـــام تق ـــه,  −ك ـــدعت ب ـــد انخ وق

كــان شــابا أســمر فارعــا ووســيام, مالحمــه تيشــ بــالقوة والرجولــة, لكنــه بعــد 
ل خلــــوة هلــــام مل  أن أوقعهــــا بشــــباكه مل يــــدم متثيلــــه معهــــا طــــويال, إذْ ويف أوّ

وال قبالهتــــا, ســــليلة الفــــايكنغ تلــــك ال يــــر املــــاء يســــتطع حتمــــل قرهبــــا 
ـــا بعيـــد  جســـدها, مل يطـــق رائحتهـــا, والنهـــر حيـــث تســـتحم القشـــتاليات أحيان
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عـــن بيتهـــا, وقبـــل أن يعـــود زوجهـــا مـــن البحـــر تـــوار صـــاحبنا املوريســـكي 
 .وهترب من إحلاحها

ـــامش  ـــل ه ـــرأ, تأم ـــام تق ـــتمتاعك ب ـــاد أر اس ـــديقي, أك ـــو, ص  −أرو −آميك
مــن تــونس, أصــوهلا مــن بلنســية, لكنهــا مــن خيمــة قرطاجنــة,  وهــي معلمــة
 :انظر هامشها

 هنايات
ـــا مؤملـــة, هـــل مـــر انســـحاب  مل تـــذكروا خامتـــة احلكايـــة يـــا إخـــوة, ال شـــكّ أهنّ
, خاصـــة يف ظـــروف كتلـــك,  ـــاب? ال أظـــنّ ـــال عق املوريســـكي مـــن صـــاحبته ب

ــام  ــة ك ــع أنّ النهاي ــاح, وم ــا مت ــام هل ــرأة, واالنتق ــا للم ــة فيه ــة, الغلب ــرتم حمتمل ذك
 ..لكني أرسم أكثر من هناية خمتلفة للقصة

 1هناية 

ـــام األوىل مـــرّ احلـــادث بســـالم, بيـــنام كانـــت الشـــقراء تبحـــث عنـــه, فقـــد  يف األيّ
ـــت تتقىصـــ  ـــا, فظل ـــأخر أمجـــل منه ـــق ب ـــدا وتعل ـــا متعم ـــه تركه ـــت أنّ أدرك
أخبـــاره وســـعت لالنتقـــام منـــه, لكـــن مـــارتينو كـــان قـــد اختفـــى عـــن األنظـــار 

ـــو  ـــوي وه ـــقراء  −ين ـــت الش ـــام توقع ـــذوب  −ك ـــا لي ـــتالية غريه ـــرتبط بقش أنْ ي
ــم  ــل حيل ــه ظ ــال إنّ ــاكم, يق ــبح املح ــه ش ــد عن ــاثوليكي ويبع ــع الك ــر يف املجتم أكث
ــل ســخرة عــىل ســفن  ــم عليــه بالعم ــد مخــس ســنوات مــن احلك هبــذا حتــى بع

 .األسطول اإلسباين
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ـــارة " ـــياط البح ـــعر بس ـــن يش ـــم مل يك ـــو حيل ـــارتينو وه ـــكّ أنّ م ـــبان ال ش اإلس
 "تلهب ظهره العاري خالل التجذيف

 .هذه تعليقة ليست ألرو لكن صاحبها مل يكتب اسمه

 2هناية 

إنّ اجلميلــــة الشــــقراء وبحــــسّ األنوثــــة املرهــــف الحظــــت اشــــمئزازه منهــــا 
فشـــكته لزوجهـــا أو أبيهـــا العامـــل يف ديـــوان حمكمـــة التفتـــيش مدعيـــة أنـــه 

ـــه والتحـــق صـــاحبنا ـــبض علي ـــارتينو  يتحـــرش هبـــا, وهلـــذا ق ـــم م ـــه, مل يعل بأبي
بالشـــكو, فقـــد دامهـــه اجلنـــود لـــيال ودفعـــوا الكمثـــر اخلشـــبية يف فمـــه لـــئال 
يرصـــخ, وبـــني الســـحل والرضـــب, رمـــوه يف حـــوض عـــربتهم ومضـــوا, ومنـــذ 

 ..ذاك, مل تر الشقراء مارتينو ومل يسمع بأخباره أحد

نو هنـــاك شـــائعات تقـــول إنّ وكيـــل الكاردينـــال زمنيـــز قىضـــ بـــأن يـــزف مـــارتي
ـــاف  ـــل الزف ـــاك يف حف ـــب, وهن ـــا املرع ـــة يف تابوهت ـــذراء اجلميل ـــيدة الع إىل الس
الرهيـــب انغـــرزت املســـامري مـــن كـــل صـــوب ومزقـــت جســـده وبقـــي ينـــزف, 
قطــــرات قطــــرات حتــــى اســــرتاح, وكانــــت الكمثــــر مل تــــزل تغلــــق فمــــه 

 .الدامي
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 3هناية 

ـــم أنّ املت ـــد أنْ عل ـــه بع ـــكواها أوالً, لكن ـــل ش ـــار جتاه ـــا البح ـــرش إنّ زوجه ح
موريســـكي, اســـتغل األمـــر لالســـتيالء عـــىل كـــل مـــا يملكـــه مـــارتينو, أي داره 

 ..شجرة توت واآلالف من دودة احلرير40 0وبستانه الذي يضم 

ــــاس يف فالنســــيا  ــــازل عــــن أمالكــــه إال أنّ الن ومــــع أنَّ مــــارتينو املســــكني تن
ـــداده عـــن  ـــه وارت ـــا هلرطقت ـــه حي ـــل إحراق ـــد أســـبوع ليشـــهدوا حف ـــوا بع جتمع

 .الدين

ـــرة  ـــة اجلزي ـــة, خيم ـــة الرابع ـــىل اخليم ـــرض ع ـــة تع ـــذه احلكاي ـــت ه ـــنام كان وبي
اخلرضـــاء وفيهـــا الجـــئ ســـيايس مـــن العـــراق وثالثـــة مغاربـــة, أضـــيفت هـــذه 

 ..اخلامتة املوحية بتهكمها ومرارهتا

رشكُش 4هناية   ) (لشمُ

يف أول عنــــاق ملتهــــب صــــدمت رائحتهــــا الزنخــــة مــــدمن احلاممــــات هــــذا 
ـــــا.. ـــــانكمش وافتضـــــح أمامه ـــــة فشـــــتمته  ف ـــــة اإلهان ـــــل اجلرماني مل حتتم

 :بالقشتالية

رشـــكش, ورفعـــت يـــدها بوجهـــه, لكنـــه وهـــو األندليســـ صـــفعها  − كـــافر لُشمُ
ـــوا لنجـــدهتا,  ـــذين هب ـــة ال ـــود الثالث ـــرارا إىل أن توزعـــت جســـده ســـيوف اجلن م

 .لقد نجا املوريسكي من املحرقة .. مربوك
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ـــام  ـــة جـــذب اهـــتامم اخلي ـــة إغـــالق محامـــات قرطب ـــك حكاي ـــا, ســـأروي ل كلّه
 حكايات أمجل, انتظرين ..حمبتي

ـار إشبيـليـو  عمّ

ـــت  ـــرة, ال أدري, أن ـــوة هـــذه أو م ـــة حل ـــيكم, حكاي أهـــال صـــديقي الســـالم عل
تقـــدر, اقرأهـــا, هـــم يف خيمـــة إشـــبيلية, اخليمـــة السادســـة, أعـــادوا كتابـــة 

 :القصيصة أو مجلة الرسد, أعادوا صياغتها وقدموا نصني خمتلفني قليال

 أوىل صياغة

 القذارة عىل جرس قرطبة "

 ..ومحامات املوريسك, ال حيطان هلا

 داكنة أرديتك قشتالة

 " ونسوتك, مل ال يغتسلن?

 صياغة ثانية

 أخرجي محامات املوريسك,"

 من توابيتك,

 وجرس قرطبة أيضا,
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 أرديتك داكنة قشتالة,

 فأبدليها بألوان األندلس,

 "وعودي فتياتك عىل االغتسال

حكــــايتهم اجلميلــــة التــــي تالقفهــــا املخــــيم برســــعة وابتهــــاج, ثــــم أضــــافوا 
 :وكانت بعنوان

 مايوركا
ـــا  ـــنهم, أم ـــيام بي ـــكيون رسا ف ـــه املوريس ـــامس ب ـــريم, يته ـــ ك ـــمه األندليس اس

 ..كاسياس فهو االسم الذي عمدوه به يف الكنيسة الكاثوليكية

ـــام  ـــة ع ـــن يف قرطب ـــياس مل يك ـــريم كاس ـــبانيا  1567ك ـــك إس حـــني أصـــدر مل
ـــإغالق محامـــات املواركـــة, ألهنـــم كـــام تقـــول الكنيســـة فيليـــب ا ـــراره ب ـــاين ق لث

ـــــتالة  ـــــة رسا, يف قش ـــــالة املحمدي ـــــوء والص ـــــتخدموهنا للوض ـــــة يس املقدس
وغريهـــا مـــن ممالـــك إيربيـــا ال أحـــد يبنـــي احلاممـــات العموميـــة أو يرتادهـــا غـــري 
ـــذارة واضـــطروا لالســـتحامم  ـــام تراكمـــت الق ـــان الشـــامليون كل املوريســـكيني, ك

ــــإنّ م ــــف ف ــــابون وال املناش ــــوا الص ــــي, مل يعرف ــــداول تكف ــــربك واجل ــــاه ال ي
 .. املنسوجة من القطن وال الدالكات, هذا فقط, من شؤون املواركة

ـــب إىل  ـــل احلط ـــاه ينق ـــر أب ـــو ي ـــام وه ـــبيلية, ن ـــياس يف إش ـــريم كاس ـــان ك ك
, أمـــا يف أوقـــات احلـــر وانتفـــاء احلاجـــة للحطـــب, فـــإنّ بعـــض  احلاممـــات شـــتاءً
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يســــتخدمونه لتقــــديم الرشــــابات للزبــــائن كنــــوع مــــن أصــــحاب احلاممــــات 
ــعر  ــه يش ــن أبي ــدال ع ــل ب ــوىل العم ــب وت ــد أن ش ــريم بع ــان ك ــه, وك ــاعدة ل املس
بـــاحلرج مـــن هـــذا, فبـــدأ بـــتعلم صـــناعة الـــدمى وبيعهـــا يف الوقـــت املخصـــص 
للســــيدات املوريســــكيات اللــــوايت كــــن يصــــطحبن أطفــــاهلن لالســــتحامم, مل 

كـــن مـــا يكســـبه وقـــت الـــربد مـــن نقـــل يكـــن مـــا يربحـــه كافيـــا يف الصـــيف, ل
احلطــب وبيعــه حلــامم الســـيدة قمــرين أكثــر مــن حاجتـــه, قمــرين هــذه كانـــت 
ـــان محائمهـــا عـــىل  ـــاء بأقن ـــة, وكانـــت تكلفـــه أيضـــا باالعتن تعطيـــه أجـــورا جمزي
م, وكـــان االهـــتامم بـــالطيور يرحيـــه, طاملـــا ألـــح وهـــو صـــغري عـــىل  ســـطح احلـــامّ

ـــا ـــيض لريبيه ـــات ب ـــه محام ـــده أن يشـــرتي ل ـــان  وال ـــاه ك ـــو هبـــا, لكـــن أب ويله
ـــة  ـــن إجاب ـــرب م ـــب, ويته ـــر أو لع ـــات أخ ـــاء حاجي ـــه برش ـــرفض ويقنع ي

 ..طلبه

كـــان توريـــده للحطـــب مقترصـــا عـــىل محـــام الســـيدة قمـــرين ومل يكـــن يتعامـــل 
مــع غريهــا مــن أصــحاب احلاممــات يف إشــبيلية وهــم كثــريون, وكــان يتهــرب 

ـــة إذا ســـأله أحـــدهم عـــن ســـبب متســـكه بالعمـــل يف محـــام قمـــرين  مـــن اإلجاب
فقـــط, وكـــان يقيضـــ أغلـــب أوقـــات فراغـــه إذا كـــان وقـــت االغتســـال خمصصـــا 
ـــان  ـــد ك ـــيف فق ـــا يف الص ـــور, أم ـــع الطي ـــطح م ـــىل الس ـــد ع ـــال بالتواج للرج
ـــق برســـعة  ـــرار اإلغـــالق امللكـــي طب ـــا, لكـــن ق ـــدمى وبيعه ـــي بنحـــت ال يكتف
ـــم عنـــدما  وقـــوة, لـــيس يف قرطبـــة فقـــط, بـــل يف كـــل منـــاطق قشـــتالة, حتـــى إهنّ

ـــة احلطـــب اقتحمـــ ـــإنزال محول ـــوم ب ـــريم كاســـياس يق ـــان ك وا محـــام قمـــرين ك
فتناوشـــــوه بـــــالركالت وأخـــــذوا محارتـــــه مايوركـــــا, هكـــــذا يســـــميها, ومل 

facebook.com/the.Boooks



25 
 

ـــريا  ـــت كث ـــياط, هزل ـــا بالس ـــم حيثوهن ـــهر وه ـــد ش ـــرياها بع ـــه, س ـــدوها إلي يعي
ـــه  مايوركـــا وكـــان يتـــأمل حلاهلـــا, ونيســـ ولعـــه بـــاحلامئم حزنـــا عليهـــا, حتـــى إنّ

ـــدت صـــناع ـــد أن غ ـــىل وبع ـــة ع ـــة مجيل ـــدة, نحـــت دمي ـــه الوحي ـــدمى مهنت ة ال
شـــكل محارتـــه أوال, ثـــم بعـــد عـــدة جتـــارب أخـــذت الدميـــة مـــن دون أن يقصـــد 
ـــة وســـامها  ـــون الطري ـــن أغصـــان الزيت ـــا م ـــة, نحته ـــة ومجيل ـــة وادع شـــكل ظبي
ــن  ــامذج م ــع ن ــه ببي ــن رشوع ــل م ــام قالئ ــد أي ــه, وبع ــع محارت ــا م ــا تعاطف مايورك

األطفـــال وراجـــت مبيعاتـــه, وملـــا ازداد عـــدد دميتـــه اشـــتهرت وذاع صـــيتها بـــني 
زبائنـــه حـــاول أن ينحتهـــا مـــن أخشـــاب أخـــر غـــري الزيتـــون للعجلـــة وكثـــرة 
الطلبــــات فلــــم يقــــدر, مل تطاوعــــه أناملــــه وال أزاميلــــه, ارتبطــــت مايوركــــا 
ــــة  ــــل بخرضــــهتا اخلفيف ــــبط شــــكلها اجلمي ــــة وارت ــــون الطري بأغصــــان الزيت

 ..وباسمها, مايوركا

اء التــي رخصــت كثــريا وتــوفرت بعــد منــع املوريســكيات كــان يصــبّغها باحلنــ
ــجار  ــمغ األش ــتخدم ص ــون واس ــرز مل ــالدة خ ــا بق ــيل عنقه ــا, وحي ــزين هب ــن الت م
ليلصـــق عـــىل رأســـها عصـــابة حمـــالة باألزهـــار, كـــام تفعـــل األندلســـيات عـــادة, 
كـــام جعـــل لكـــل مايوركـــا يـــدين بعرشـــة أصـــابع نـــاعامت, ونحـــت هلـــا قـــدمني 

ـــا, وث ـــيس أظالف ـــني ول ـــت ورديت ـــة, كان ـــل دمي ـــد ك ـــر يف ي ـــاتم أو أكث ـــة خ م
اخلـــواتم مزينـــة بفصـــوص مـــن األحجـــار والزجـــاج امللـــون, وأمجـــل مـــا جيـــذب 
ـــود  ـــال األس ـــو اخل ـــا, ه ـــاء مع ـــال والنس ـــار الرج ـــات, أنظ ـــر إىل املايورك النظ
اللــامع املنقــوش عــىل خــد كــل مايوركــا, فكــان مــع جفوهنــا املدهونــة بصــبغة 

ـــة والب ـــني الزرق ـــا ب ـــا م ـــرتاوح لوهن ـــر ي ـــا, يظه ـــة تقريب ـــون الفض ـــاض, كل ي
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املايوركـــا وكأهنـــا عـــروس موريســـكية أهنـــت للتـــو محامهـــا اســـتعدادا للزفـــاف, 
ــت  ــا كان ــتعيد م ــويال ليس ــا ط ــفافا وجلباب ــارا ش ــا مخ ــبس املايورك ل ــريم يُ ــان ك وك
ـــيل  ـــن ح ـــه م ـــزينَّ ب ـــا يت ـــالمي وم ـــن زي إس ـــدينَ م ـــدلس يرت ـــوة يف األن النس

ـــع ا ـــرارات املن ـــق ق ـــل أن تطب ـــه كـــان وأصـــباغ قب ـــاين, لكن ـــب الث ألخـــرية لفيلي
ـــافرات  ـــن س ـــات وه ـــض املايورك ـــرض بع ـــه بع ـــار مهارات ـــىل إظه ـــرص ع حي
ليســــتمتع املــــارة بجــــامل صــــناعته, وجيمــــل الباقيــــات كاألندلســــيات متامــــا 
ـــول  ـــاب وفض ـــرن اإلعج ـــة, فيث ـــة الزاهي ـــاويل الطويل ـــاءة والرس ـــاخلامر والعب ب

 ..الناظر أكثر
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 مارانوش
ســـك كـــانوا فـــرحني برشـــاء أحـــدهم مايوركـــا, أثـــار ثالثـــة مـــن أطفـــال املوري

ـــافز  ـــا, تق ـــر جمان ـــدة أخ ـــاهم واح ـــياس فأعط ـــريم كاس ـــف ك ـــرحهم عط ف
الصــــغار مبتهجــــني وتضــــاحكوا, ويبــــدو أهنــــم مل يســــتطيعوا الصــــرب حتــــى 
ـــب  ـــارشوا اللع ـــل وب ـــد قلي ـــدرب بع ـــب ال ـــذوا جان ـــم, فأخ ـــلوا إىل داره يص

ـــن ـــع م ـــرباءة تش ـــة وال ـــة الطفول ـــدميتني بدهش ـــب ال ـــوههم, يف ذات  وتقلي وج
ــد  ــك بي ــي متس ــنهم وه ــا م ــر قريب ــا مت ــاً أراغوني ــدي زيّ ــرأة ترت ــت ام ــت كان الوق
هــا وركضــت  ابنتهــا الصــغرية التــي مــا إن رأت املايوركــا حتــى انفلتــت مــن أمّ
ــركض  ــي ت ــرأة وه ــر للم ــذا املنظ ــا, ه ــرول خلفه ــا هت ــا أمه ــال وتبعته ــاه األطف جت

ـــأس أنْ  ـــاول بي ـــارك وحت ـــي تتع ـــة وه ـــر وللطفل ـــد وتتعث ـــن ي ـــة م ـــذ الدمي تأخ
ــانوا واقفــني  ــن اجلنــود ك ــة م ــار ضــحك جمموع ــر أث ــة, هــذا املنظ ــغري القوي الص
قـــرب أحـــد الرهبـــان الـــدومينيك, كانـــت األم حتـــاول منـــع ابنتهـــا مـــن العـــراك 

 :واجلنود يضحكون حني مهس هلم مارانويش قريب منهم

 .هؤالء الصغار املالعني من املوريسكوس ساديت

ـــلّ يشء,  ـــري ك ـــا تغ ـــرك وهن ـــه, حت ـــب جبين ـــب الراه ـــحك, وقط ـــف الض توق
اجلنـــود ورضبـــوا األطفـــال فهربـــوا مـــذعورين, ثـــم توقفـــوا عـــىل مبعـــدة, لـــريوا 
مصــــري املايوركــــا التــــي انتزعــــت مــــنهم وأعطيــــت للبنــــت, أمــــا املايوركــــا 

 ..األخر فقد ترافست هبا أحذية اجلنود وقهقهاهتم حتى حتطمت
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ـــر ا ـــياس ي ـــان كاس ـــدخل, ك ـــتطيع الت ـــن يس ـــه مل يك ـــر حبيبت ـــال وي ألطف
ـــه  ـــمي نفس ـــريم يس ـــد ك ـــة مل يع ـــك احلادث ـــذ تل ـــه يعترصـــ, ومن ـــا وقلب املايورك
كاســـياس, ومل يعـــد لنحـــت أغصـــان الزيتـــون, لقـــد اعتكـــف يف بيتـــه زمنـــا, ثـــم 

ـــة − ـــض املوارك ـــول بع ـــام يق ـــو  −ك ـــبيلية وه ـــة بإش ـــراج املحيط ـــرج إىل األح خ
 .يتأبط سيفا صنعه بمطرقته

 " .بة م عن نحت دميته املحبّ ب توقف كريقيل إنّ هذا سب"

ـــا يف خيمـــة اســـمها, خيمـــة  ـــاو كانت ـــة هلـــا مـــن بلب ـــة موريســـكية وزميل أكاديمي
الزهـــراء, ربـــام محلـــت هـــذا االســـم اعتـــزازا بقرصـــ الزهـــراء أو ألنّ املوريســـكية 

 .. كان اسمها زهراء, هذه اخليمة رسمت هناية مؤملة لكريم
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 املغـارة
ـــات وخـــرج بســـالحه ـــرك نحـــت املايورك ـــال,  ت ـــة وإىل اجلب إىل األحـــراج الكثيف

ومـــن هنـــاك كـــان يـــرتبص بـــدوريات اجلنـــود القشـــتاليني ويصـــطاد مـــن ينفـــرد 
ـــه كـــان يكتـــب عـــىل جســـد كـــل قتيـــل كلمـــة  ـــل إنّ ـــه, وقي مـــنهم عـــن مجاعت
ـــى ضـــجت  ـــة بغريهـــا, حت ـــي ال يعـــرف الكتاب ـــادو الت مايوركـــا بحـــروف اخلمي

ـــو ـــتاليات ين ـــات القش ـــت األمه ـــل وكان ـــام يفع ـــبيلية ب ـــن إش ـــاهلن وه من أطف
خيــــوفنهم بكــــريم كاســــياس, أو كاســــياس مايوركــــا, ويقــــال إنّ املــــارانويش 
ـــة  ـــى الكلم ـــلطات معن ـــرجم للس ـــن ت ـــو م ـــال ه ـــى باألطف ـــذي وش ـــه ال ذات
 , املوشــــومة عــــىل أجســــاد القــــتىل, وهكــــذا غــــدا كــــريم كاســــياس مطلوبــــاً
ـــارة  ـــه يف مغ ـــن حمارصت ـــريا م ـــوا أخ ـــى متكن ـــدة حت ـــات عدي ـــتنفرت دوري فاس

نهم عجــزوا عــن الــدخول عليــه لضــيق فتحــة املغــارة وألنــه كــان صــغرية لكــ
يقتـــل كـــل مـــن يقـــرتب منـــه, فعمـــدوا إىل تكـــويم األغصـــان اليابســـة يف بـــاب 
املغــــارة وأشــــعلوها فكــــاد أنْ خيتنــــق واضــــطر للخــــروج علــــيهم بســــيفه, مل 
يتمكنــوا مـــن أرسه كـــي حيـــرق حيـــا كـــام هـــي األوامـــر, وهكـــذا ســـحلوه قتـــيال 

ـــىل ا ـــبيلية وع ـــا إىل إش ـــه, كأهن ـــة تصـــطبغ بدم ـــاب الطري ـــت األعش ـــق كان لطري
ـــمح  ـــذ ذاك مل يس ـــه ومن ـــت جثت ـــكيات, وأحرق ـــل املوريس ـــام تفع ـــه ك ـــى ب تتحن

 .. أليّ طفل أن يلهو باملايوركا

ـــة " ـــلة باجلمل ـــامهة ص ـــذه املس ـــراء أنّ هل ـــة الزه ـــن خيم ـــة م ـــارت مالحظ أش
 " القصصية التالية

facebook.com/the.Boooks



30 
 

ـــمع اجل ـــدخان س ـــار وال ـــيهم بالن ـــارة عل ـــوا املغ ـــعاهلم والرصـــاخ أغلق ـــود س ن
فتضــــاحكوا وفجــــأة, انفلتـــــت راكضــــة, أم شـــــابة ورضــــيعها لكـــــنهم يف 

 . اخلارج, وكانوا يرقصون..قطعومها بسيوفهم

مـــا أقـــول لـــك صـــديقي, هكـــذا هـــي حكايـــات املوريســـك, هـــل هـــي مجيعـــا 
 ..حمزنة? ال أدري

ـــل أن  ـــية قب ـــة القصص ـــذه اجلمل ـــرأ ه ـــوك اق ـــدري, أرج ـــداً ي ـــن أن أح وال أظ
 .اية أخر لكريم كاسياس, هناية اقرتحتها خيمة البرشاتأذكر لك هن

عنـــدما اختطـــف القشـــتاليون األربعـــة ابنتـــه طـــاردهم بخنجـــره, ثمـــة خيـــول "
 ."اندفعت, أربعة عرش ربيعا يا إهلي وكان قتيال حني رآها إىل األبد

 :تقول خيمة البرشات

قتلـــه  هنـــاك مـــن يقـــول إنّ اختطـــاف هـــذه الفتـــاة الصـــغرية مـــن يـــد أبيهـــا, ثـــم
, هـــو الـــذي دفـــع كاســـياس  بوحشـــية وفـــرح, أمـــام ابنتـــه وأمـــام النـــاس علنـــاً
للتوقــــف عــــن نحــــت املايوركــــات والصــــعود إىل اجلبــــال, لكنــــا ال نملــــك 
ــع  ــال م ــدث لألطف ــا ح ــه, أنَّ م ــون من ــن واثق ــا نح ــرب, وم ــذا اخل ــد ه ــائق تؤي وث
ـــت  ـــن نح ـــريم ع ـــف ك ـــبب توق ـــو س ـــن ه ـــة مل يك ـــرأة األراغوني ـــود وامل اجلن

ـــ ـــة املايورك ـــذكر خمطوط ـــام ت , ك ـــالً ـــت فع ـــة وقع ـــذه احلادث ـــاء, ه ات واالختف
ـــة  ـــن املخطوط ـــارع, لك ـــب األندليســـ الب ـــرين األدي ـــن قم ـــد ب ـــب إىل حام تنس

 :ذاهتا يف موضع آخر, قبل هنايتها بأربع صفحات, تقول
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قبـــل ســـاعة مـــن غـــروب يـــوم حـــار مـــن أيـــام يوليـــو, كـــان كـــريم كاســـياس 
ــات ا ــل املايورك ــذت ك ــد نف ــطته فق ــم بس ــت يلمل ــا وقف ــوم, حينه ــا الي ــي نحته لت

ــبالء أو  ــات الن ــن بن ــا م ــا أهنّ ــدو عليه ــة يب ــنّ املراهق ــة يف س ــاة مجيل ــه فت ــىل رأس ع
ـــكوس  ـــن املوريس ـــد م ـــد العبي ـــا, وأح ـــي فرس ـــت متتط ـــة, وكان ـــال الدول رج
املحكـــوم علـــيهم بـــالرق, كـــان يمســـك بلجـــام الفـــرس, قالـــت لكـــريم بتعـــال 

 :وغرور

 أنت موريسكوس, ما اسمك? −

 "ح ألسلوهبامل يرت"

 .كاسياس سيديت −

 اسمك الكامل? −

 .كاسياس رودمريو سيديت −

 أين مايوركاتك, ال أراها? −

 .نفذت سيديت −

اســـمع, اصـــنع يل مايوركـــا مجيلـــة جـــدا, أحـــىل واحـــدة, اجعلهـــا تشـــبهني,  −
 هل أنا مجيلة موريسكوس?

 .مجيلة جدا سيديت −
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 أنا أمجل أم مايوركاتك هذه? −

 .أمجل سيديتبالطبع أنت  −

ـــن " ـــذه م ـــا اهللا أن ينق ـــه? دع ـــد من ـــا تري ـــريم , م ـــب ك ـــات قل وتصـــاعدت دق
 ."رشها وتغري لونه

 .ما بك? هل أنت خائف أم هبرك مجايل? قل −

أنــت مجيلــة ســيديت قلــت لــك, فقــط أنــا مرتبــك لتكرمــك بــالوقوف عنــد  −
 .بسطتي املتواضعة هذه

للموريســــكوس, إذن اصــــنع غــــدا مايوركــــا مــــثيل, وال تبــــع أي واحــــدة  −
 مفهوم?

 "هنـــا تغـــريت هلجـــة كـــريم قلـــيالً ومل خياطبهـــا بســـيديت"مايوركـــا مثلـــك?  −
ـــريي  ـــد غ ـــتطيع أح ـــا, وال يس ـــذه املايورك ـــري ه ـــت غ ـــرف نح ـــي ال أع ولكن

 .نحت أمجل منها

 "اندهشت الفتاة من تغري هلجته وغضبت"

 .موريسكوس, حقري, قل سيديت, ورفعت سوطها يف اهلواء −

 ..ورصخ بوجههافتفاداه كريم 
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ـــدين  − ـــذين علمـــوك كيـــف ترت ـــراء, املوريســـك هـــم ال ـــت وأجـــدادك احلق أن
 ..ثيابك يا بنت الربابرة, بصق جتاهها وغاب عن األنظار

ـــع يف " ـــه تراج ـــا, لكن ـــريامً أراد تأديبه ـــرب أن ك ـــل اخل ـــرين يف ذي ـــن قم ـــق ب عل
 "اللحظة األخرية ألهنا امرأة

 ..لحكايةتتمة ل −بعد ساعة  −وأضافت اخليمة ذاهتا 

ــاة, إذ  ــرس الفت ــود ف ــان يق ــذي ك ــكي ال ــد املوريس ــل بالعب ــا ح ــريا مل ــريم كث ــأمل ك ت
ـــه وهـــو يرصـــخ  ـــدهلم عـــىل اســـم كـــريم ومكان ـــدوارة لي ـــدواليب ال عـــذبوه بال
ويقســـم, ال أعـــرف, توســـل إلـــيهم بالســـيدة العـــذراء وبالطفـــل املســـيح, لكـــن 
ــــه إىل أربعــــة دواليــــب, كــــل دوال ــــه وقدمي ب ال أحــــد يصــــغي, شــــدوا يدي

يســـحبه إىل جهـــة وشـــدوه, حتـــى أغمـــي عـــىل املســـكني ومتـــزق جســـده قطعـــا 
 ..أربعاً 

هلـــذا خـــرج كـــريم إىل األحـــراج املحيطـــة بإشـــبيلية زمنـــا, ثـــم شـــارك يف ثـــورة 
ـــدا  ـــان قائ ـــات, ك ـــإغالق احلامم ـــب ب ـــرار فيلي ـــن ق ـــام م ـــد ع ـــيني بع األندلس
ـــا مـــن غرناطـــة, وثمـــة  شـــجاعا وقتـــل خـــالل معركـــة يف جبـــل البرشـــات قريب

ـــه, وإىل اآلن زيت ـــن في ـــذي دف ـــان ال ـــل املك ـــت إىل اآلن تظل ـــا زال ـــرة م ـــة معم ون
املزارعـــون اإلســـبان يتربكـــون هبـــذه الزيتونـــة الوارفـــة ويســـموهنا مايوركـــا مـــن 

 .دون أن يعرفوا سبب التسمية
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وعلقــت اخليمــة: إنّ غرناطــة أحــقّ مــن غريهــا بكــريم وســنثبت هــذا بحكايــة 
أخر. 

ذكرتـــه خيمـــة البرشـــات وادعـــاءَهم بكـــريم لكـــن خيمـــة إشـــبيلية مل تتقبـــل مـــا 
 :ووزعت هامشها

ـــه  مـــا ورد يف النهايـــة املقرتحـــة للحكايـــة مـــن خيمـــة البرشـــات أثـــار دهشـــتنا ألنّ
ـــه أنّ اخلامتـــة كانـــت خمتلقـــة, ألنّ كـــريامً  ـــا واضـــحا يظهـــر من تضـــمن خطـــأ فني
ـــن  ـــون ع ـــأل املحقق ـــامذا يس ـــياس, فل ـــمه: كاس ـــتالية باس ـــة القش ـــم املراهق أعل

أنــه معــروف, فهــو الوحيــد الــذي كــان يبــدع نحــت املايوركــات  اســمه? كــام
ــل وكــان  ــت طوي ــد وق ــل بع ــده, هــذا حص ــد بتقلي ــدأ أح ــا مل يب ــا, ووقته ويبيعه
ـــام يســـموهنا  ـــات كاســـياس األصـــلية ك ـــني مايورك ـــزون بســـهولة ب ـــاس يمي الن
وبـــــني النســـــخ املـــــزورة لآلخـــــرين, فلـــــامذا حيتـــــاجون لتعـــــذيب العبـــــد 

 املوريسكي?

ـــدي ـــت ل ـــذبوا إنّ الثاب ـــم ع ـــر أهن ـــدع ذك ـــا املب ـــرين أديبن ـــن قم ـــداً اب نا أنّ حام
املوريســــكي املســــتعبد, بتهمــــة التواطــــؤ مــــع كــــريم كاســــياس عــــىل إهانــــة 
القشـــتالية, لكـــنهم مل يقتلـــوه, بـــل عوضـــوا الســـيد املالـــك لـــه بموريســـكي آخـــر 
وأرســلوا هــذا مقيــدا إىل برشــلونة للعمــل مــد احليــاة عــىل الســفن امللكيــة يف 

 ..األرمادا
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وقالـــت الســـيدة املخولـــة للتحـــدث باســـم خيمـــة إشـــبيلية: إنَّ لـــدينا مـــا يؤكـــد 
أنّ كـــريامً بقـــي مرابطـــا قريبـــا مـــن إشـــبيلية حتـــى استشـــهد رمحـــه اهللا, وسننرشـــ 

 .هذا قريبا

ـــا, أنْ يتشـــعب الرســـد هبـــذه  ـــدكتور أمحـــد رودمـــريو وال أن مل نكـــن نتوقـــع, ال ال
ــا جيــري) أال يــذكرك الطريقــة, وقــال رودمــريو غــامزا (كأنــه هــو مــن رتــ ب م

ــــى اســــتعانوا  ــــف ورصاعــــاهتم حت ــــوك الطوائ تنافســــهم هبــــذا الشــــكل بمل
 بالشامليني عىل بعضهم?

ـــة,  ـــذه الطريق ـــا هب ـــريم ومايورك ـــة ك ـــتمرت حكاي ـــت إذا اس ـــيحارصنا الوق س
ـــاول األقصوصـــات األخـــر وهـــي كثـــرية, لكنـــه اسرتســـال  وســـنعجز عـــن تن

 .رسدي مدهش شدنا وانجذب اجلميع إىل متعاته

أراســـلك غـــدا إن شـــاء اهللا, أشـــعر باإلرهـــاق, للتـــذكري فقـــط, وعـــدت خيمتـــا 
ــــبيلية" ــــات وإش ــــة  "البرش ــــة, حكاي ــــائع احلكاي ــــحة لوق ــــافات موض بإض

ـــة جديـــدة ومجيلـــة كـــام  املايوركـــا. وفـــوق هـــذا ســـتقدم خيمـــة إشـــبيلية, حكاي
 يقولون ..حمبتي

ـــل  ـــومني أرس ـــد ي ـــبيليو −بع ـــامر إش ـــة −ع ـــة غرناط ـــدرهتا خيم ـــة أص  يل حكاي
تأييــدا الدعــاء البرشــات بكــريم كاســياس, وذيــل رســالته بســالم حــار ووعــد 

 :باملزيد من املتعة يف اآلتيات من رسائله
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 زيت زاكاو
كاســـياس املوريســـكي مل يكـــن مـــن أهـــل إشـــبيلية يف األصـــل, ومل يكـــن اســـمه 
كـــريم أو كاســـياس وإنـــام اســـمه األندليســـ زكـــي, وبالقشـــتالية ســـمي زاكـــاو, 

الرابـــع ملهـــدي أحـــد مالكـــي مـــزارع الزيتـــون يف غرناطـــة الـــذي وكـــان االبـــن 
ـــاء مهـــدي  ـــان مـــن أبن ـــد مـــات اثن ـــة, غارســـيا, وق ســـمته الكنيســـة الكاثوليكي
ــد  ــىل ي ــل ع ــن قت ــو م ــولينو ه ــالح أو س ــنهم, ص ــرب م ــن األك ــرض, لك ــبب امل بس
القشـــتاليني بعـــد أن دافـــع عـــن امـــرأة موريســـكية حـــاول اجلنـــود التحـــرش هبـــا 

ت جـــارة هلـــم, وكانـــت األوامـــر امللكيـــة تقيضـــ أن تبقـــى وهـــي يف بيتهـــا, كانـــ
أبــــواب املوريســــكيني ونوافــــذهم مفتوحــــة دائــــام كــــي ال يصــــلوا أو يقــــرأوا 
القـــرآن, فاســـتغل اجلنـــود األمـــر ودخلـــوا بيتهـــا بذريعـــة التفتـــيش, وملـــا كانـــت 
وقتهـــا وحيـــدة حترشـــوا هبـــا فرصـــخت هبـــم وعـــال رصاخهـــا, ومـــن دون تـــردد 

رتـــه وأدمـــى رؤوســـهم بخشـــبة تســـلح هبـــا قبـــل أن انـــدفع صـــالح إىل بيـــت جا
 ..يتكاثروا عليه ويقتلوه

خــــالل أســــبوع قضــــت حمكمــــة الكاثوليــــك بــــأن يرســــل األب للســــخرة يف 
مـــزارع امللـــك يف ســـانتا يـــاغو, عـــىل ســـاحل األطليســـ, ومـــن حينهـــا مل يعـــد إىل 
ـــا,  ـــي يملكه ـــت الت , كـــام صـــادروا كـــل مزارعـــه ومعرصـــة الزي ـــداً غرناطـــة أب

ــا كــان  ــه العجــوز املنهكــة عمــل أيامه زاكــاو يف أوائــل شــبابه, ولكــي يعيــل أمّ
ــب  ــل احلط ــني مح ــد ح ــره أو أزي ــن عم ــين م ــان يف العرش ــوام, ك ــدة أع ــا لع حطاب
ــه أن  ــا ويف نيت ــه دورق ــب مع ــا, وجل ــوم تقريب ــل ي ــل ك ــام يفع ــه ك ــه لبيع ــىل محارت ع
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يشــــرتي بــــثمن احلطــــب زيتــــا للطعــــام أو اإلضــــاءة, يف الطريــــق إىل ســــوق 
نـــاداه أحـــد اخلـــدم واشـــرت منـــه احلطـــب لكنـــه دعـــاه ليتبعـــه قلـــيال القيرصـــية, 

 ..إىل قرص سيده كي يعطيه نقوده
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 محّـام قمـريـن
 :مما كتبه لزوجته

ــوم  ــل ي ــاديت ك ــا كع ــالتي, تأملته ــامم قب ــة احل ــباك, واجه ــن الش ــيي م ــت كرس ب قرّ
دون أنْ أمـــل, أفعـــل هـــذا منـــذ أنْ جئـــت إىل إشـــبيلية متـــاجرا بالتيـــل اهلولنـــدي 
ـــوالين,  , ك ـــاً ـــبالء والقساوســـة, أمحـــل اســـام إيطالي ـــة الن ـــالزم ألردي ـــر ال واحلري
ـــدة  ـــودة وش ـــي للع ـــع تلهف ـــا م ـــزيت ديان ـــاثوليكي, عزي ـــدين الك ـــت الت وادعي

ــــي  ن ــــوة, إال أنّ ــــتينا احلل ــــاس كريس ــــتياقي ألحضــــانك وألنف ــــي  −اش ال أخف
مشـــدود إىل احليـــاة هنـــا, هـــذه التفاصـــيل الرســـية حليـــاة النـــاس هنـــا,  −عليـــك 

ــــة  ــــال الكنيس ــــك ورج ــــود املل ــــوة جن ــــا, قس ــــتطعت مالحظته ــــي اس والت
الكاثوليــــك الــــذين يتحكمــــون بكــــل يشء وفظــــاظتهم مقابــــل أمــــارات 
اخلـــوف والقلـــق التـــي تســـم نظـــرات ومالمـــح أغلـــب مـــن أراهـــم هنـــا, حتـــى 
ـــي  ـــذبت روح ـــوأ, انج ـــاهلم األس ـــكوس, فح ـــا املوريس ـــدامى, أم النصـــار الق

قهـــم الواضـــح عـــىل كـــل ســـلوكياهتم إلـــيهم, أنـــاس ضـــعفاء وطيبـــون, مـــع قل
فــــإنَّ البشاشــــة واللطافــــة ســــمتهم األوىل, كرمــــاء جــــدا, ورأيــــت مــــنهم يف 
مواقــــف عــــدة وهــــم يســــاقون إىل املــــوت وإىل التعــــذيب يف ديــــوان التفتــــيش 

 ..املقدس شجاعة مدهشة مل أتوقعها

ـــبب  ـــت أنَّ الس ـــون, عرف ـــون وأراغ ـــتالة ولي ـــامتي يف قش ـــن إق ـــهر م ـــد أش وبع
ــ ــا حي ــي مل ــل اخلف ــد ك ــاء بع ــم أغني ــذي جيعله ــاطهم ال ــاؤهم ونش ــو ذك ــم ه ل هب

ـــد اجلشـــعني مـــن رجـــال  مصـــادرة ألمـــواهلم, ممـــا يعرضـــهم يف كـــل مـــرة ملكائ
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ـــا الســـبب األهـــم املعلـــن فهـــو إرصارهـــم عـــىل التمســـك  الدولـــة أو الكنيســـة, أمّ
ـــبض  ـــور, والق ـــاول اخلم ـــر أو تن ـــم اخلنزي ـــل حل ـــبهم أك ـــاداهتم وجتن ـــزهيم وع ب

لصـــالة أو التطلـــع لرؤيـــة اهلـــالل, ديانـــا حبيبتـــي, املســـلمون علـــيهم متلبســـني با
ـــن صـــيامنا,  ـــف ع ـــا صـــيامهم خيتل ـــي يصـــوموا, طبع ـــالل لك ـــون إىل اهل يتطلع

 ..وبواسطة اهلالل عندما يرونه صغريا جدا حيتفلون بأعيادهم

ـــهد  ـــر, مش ـــوم وآخ ـــني ي ـــا ب ـــرج عليه ـــت أحـــب التف ـــي كن ـــاهد الت ـــن املش م
ــــكيات ال ــــات املوريس ــــن البن ــــة م ــــوم جمموع ــــأتني يف الي ــــن ي صــــغريات, ك

ـــب  ـــت أعج ـــال, وكن ـــرين لالغتس ـــام قم ـــاء إىل مح ـــتحامم النس ـــص الس املخص
ــة  ــا اجلميل ــده يف بالدن ــا مل أعه ــر مم ــوم وآخ ــني ي ــال ب ــىل االغتس ــداومتهن ع ــن م م
ـــون  ـــيس وحـــدهن, أغلـــب املوريســـكيني هكـــذا حيب ـــا, ل ـــدا ويف كـــل أورب هولن

 ..ارتياد احلاممات العمومية

ظــر البنــات, أصــابع يقطعهــا الظــل, هــو الوقــت املتبقــي مــن مكــاين كنــت أنت
ملوعـــد مـــرورهن, منظـــر خمتلـــف مجاعـــات املواركـــة التـــي متـــر أمـــام نافـــذيت يف 
ـــة,  ـــاركيني املتع ـــي لتش ـــت مع ـــك كن ـــي, ليت ـــرين تبهجن ـــام قم ـــا إىل مح طريقه
ـــون فظـــائع بحـــق  ـــي أخشـــى عليـــك مـــن هـــؤالء القساوســـة, إهنـــم يرتكب لكن

ـــا, عزيـــزيت كنـــت أســـتمتع بمشـــاهد النـــاس هنـــا أضـــعاف مـــا فعلـــوه يف  بالدن
وفـــود املوريســـكيني واملوريســـكيات هبيئـــة مجاعـــات إىل احلـــامم كـــل يـــوم, لكـــن 
بشـــكل خـــاص كنـــت أســـتمتع أيـــام اســـتمتاع بمجـــيء البنـــات املوريســـكيات, 
ـــام كامرينـــا, هكـــذا يلفـــظ  ل مـــرة يـــأتني لالغتســـال يف مح ـــذ رأيـــتهن ألوّ من
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ـــا أيضـــا ألفـــظ اســـمها املوريســـكي اإلســـبان اســـم كمـــرين صـــاحبة احلـــامم, أ ن
 ـــر ـــاد ي ـــس, ال يك ـــمة املالب ـــاوزت اخلمســـني, حمتش ـــرأة جت ـــي ام بصـــعوبة, ه
ـــى القشـــتاليني,  ـــا حيرتموهنـــا, حت ـــع هن ـــب مـــن وجههـــا, اجلمي منهـــا غـــري جان
 والـــدها مـــالح شـــهري, شـــارك كـــوملبس يف رحلتـــه وهـــو أول بحـــار يـــر

 .. نته كامريناألرض اجلديدة, أمريكا, وهذا سبب احرتامهم له والب

ــــرورهن كــــل  ــــي أنتظــــر م ــــا شــــدين هلــــؤالء الصــــغريات وجعلن ال أدري م
يــومني, ربــام ألهنــن بعمــر ابنتنــا كريســتينا ومرحــات مثلهــا, كــن صــغريات ال 
ـــة,  ـــة وملون ـــواهبن فضفاض ـــة, أث ـــة عرش ـــارشة أو احلادي ـــن الع ـــاوز أعامره تتج

ـــة وفضـــية وبيضـــاء, من ـــوط ذهبي ـــة ومزركشـــة بخي ـــوان, زاهي ـــددة األل ظـــر متع
مـــا مل أره عنـــد القشـــتاليات اللـــوايت تـــذكرين أثـــواهبن الداكنـــة بالشـــتاء الرمـــادي 
الثقيـــل عنـــدنا, وهـــذا يفرســـ لـــك رس ارتيـــاحي للمتـــاجرة مـــع الـــبالد الدافئـــة, 
ــالدي,  ــات ب ــى بن ــه حت ــن تفعل ــا مل تك ــو م ــزيت, ه ــا عزي ــأين ي ــني وفاج ــا أدهش وم

 بالد األزهار, أنّ أغلب سيدات املوريسكوس هنا يغطني

ـــالورود اجلميلـــة, أكاليـــل ورد, تصـــوري كـــم هـــو  رؤوســـهن بقبعـــات حمـــالة ب
 –بـــديع أن تـــر أزهـــارهن حتركهـــا النســـامت ويضـــوع منهـــا إذ اقرتبـــت مـــنهن 

عطــر مــنعش ومــريح يعيــدين إىل مــروج الربيــع  −وعــادة أفعــل ذلــك, أعــرتف
ومراتـــع صـــباي, هـــذه الدهشـــة مـــا زالـــت تالزمنـــي كلـــام رأيـــت ســـيدة 
موريســـكية تـــزين رأســـها باألزهـــار الطريـــة امللونـــة, أي ذائقـــة بديعـــة ذائقـــتهن 
ـــدلوثيا, كـــل املوريســـكيات صـــغارا وشـــابات وســـيدات, كـــن أيضـــا  نســـاء أن
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ن وراحـــات أكفهـــن الناعمـــة بصـــبغة محـــراء تشـــد النـــاظر, ال يصـــبغن أصـــابعه
ـــي كـــامرين, أهنـــا صـــبغة  ـــل, أخربتن ـــة, محـــرة مل أرهـــا مـــن قب فاقعـــة وال خفيف
أوراق احلنـــاء, يـــزرع القليـــل منهـــا هنـــا يف إســـبانيا ونوعيتـــه رديئـــة, لكـــن جيـــد 

 .الصبغة منها جيلبه التجار من مراكش وبالد العرب احلارة

ـــن ـــات الصـــغريات حي ـــق, مـــن البن ـــرحهن عـــىل طـــول الطري ـــأتني ينرشـــن م ام ي
النقطـــة البعيـــدة حيـــث تقـــع عينـــي علـــيهن وإىل أن يقـــرتبن أكثـــر, أســـعد 
ــــارشة, ثــــم خيتفــــني يف احلــــامم,  حلظــــايت النفســــية حــــني يصــــلن أمــــامي مب
ــــا أين  ــــدا يل أحيان ــــى ب ــــحكاهتن, حت ــــاهى إيل ض ــــزحن وتتن ــــن ويم يرتاكض

بشــقاوهتا وشــقرهتا, أتــذكر لعبنــا  أحلــم, كلــام أراهــن أتــذكر ابنتنــا كريســتينا,
 ..معا, واحتجاجاتك إذا غبنا عنك قليال

 :أضافت خيمة إشبيلية

منـــذ أكثـــر مـــن شـــهر وهـــو ينتظـــرهن, بـــني يـــوم وآخـــر يـــأتني لالســـتحامم,  "
 ..هكذا كل املوريسك, يدمنون املجيء إىل احلاممات, حتى الرجال

ددات, اليــــوم تــــأخرن قلــــيال ثــــم ظهــــرهن, أســــتغرب مشــــيتهن, كــــن مــــرت
ــــىل  ــــعره ع ــــه, استش ــــى إلي ــــوف رس حت ــــن اخل ــــرح, يشء م ــــهن امل ينقص
ــث  ــه إىل حي ــوقفن دارت عين ــت ت ــمه, وحي ــان يش ــو ك ــام ل ــد ك ــن بعي ــن م مالحمه
ينظـــرن, أمامـــه عنـــد بـــاب احلـــامم, رأ مشـــهدا غريبـــا, جنـــودا قشـــتاليني 
وراهبـــني, كـــانوا يغلقـــون احلـــامم بأقفـــال كبـــرية وخيتموهنـــا بطـــني أمحـــر يشـــبه 

 .كانت قمرين واقفة ومذهولة حني غادروا الشمع,
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عـــدد قليـــل مـــن النســـوة ابتعـــدن عـــن احلـــامم مرســـعات, مل يـــر قمـــرين حزينـــة 
هبـــذه احلـــال حتـــى عنـــدما كانـــت حتدثـــه عـــن جـــدها (هـــالل رودريغـــو) ومـــا 
ــف  ــة وق ــىل مقرب ــي اآلن, وع ــام ه ــا ك ــة يوم ــن حزين ــا, مل تك ــراد عائلته ــر ألف ج

ـــدا ع ـــتالية, ب ـــس قش ـــكيان بمالب ـــنهم موريس ـــف م ـــاض, وإىل اخلل ـــيهام االمتع ل
 .التمت البنات الصغريات عىل بعضهن, ساكنات كن وخائفات

 .سيدة كامرينا ماذا حيدث? نزل وسأهلا −

 .أغلقوا احلامم, يقولون كل احلاممات تغلق بأمر صاحب اجلاللة امللك −

وقالـــت هبـــدوء حـــريين, أهنـــا مل تعـــرتض قـــط وإال ستســـاق إىل التفتـــيش وأقـــلّ 
ــا  ــن م ــآلالف م ــل ل ــذا حص ــة وه ــاع كجاري ــو أن أب ــت ه ــو اعرتض ــه ل ــم ب أحك

 "املوريسكيات, لذا مل أفعل شيئا وال أحد يستطيع فعل يشء

, حقـــا ال −كتـــب لزوجتـــه  −مل يكـــن لـــدي مـــا أقولـــه هلـــا وال حتـــى مواســـاهتا 
ـــا,  ـــن أجله ـــدق ألصـــيل م ـــدت إىل الفن ـــرب, ع ـــاعدهتا إال ال ـــه مس ـــد يمكن أح

 .كرت كريستينا, وصليت هلن أيضاخطرت الصغريات أمامي, تذ

عنـــد العشـــاء قـــال يل صـــاحب الفنـــدق: ســـنيور كـــوالين الحظـــت تـــأثرك عنـــد 
 :إغالق احلامم, هذا ألنك مسيحي صالح, وأضاف بحامسة

ـــن  − ـــر م ـــم أخط ـــك, إهن ـــؤالء املوريس ـــال ه ـــأثّر حل ـــوالين, ال تت ـــنيور ك س
 ..املارانوش اليهود, أنت كاثوليكي صالح
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ــــا, إجــــاديت" ــــت كــــاثوليكي الحظــــي ديان ــــل والتنكــــر, يقــــول يل أن  للتمثي
صـــالح, الغبـــي يظننـــي كاثوليكيـــا, وكثـــريا مـــا حيـــدثني عـــن إعجابـــه بفلورنســـا 

 ". وهو يعتقد أينّ منها

هــــؤالء املوريســــكوس خمــــادعون ســــنيور, يظهــــرون بمظهــــر املســــيحيني  −
 ـــار ـــن النص ـــا نح ـــر من ـــائس أكث ـــالة يف الكن ـــىل الص ـــون ع ـــاء ويواظب األتقي

ـــدماء,  ـــق الق ـــة, ال تث ـــيعهم هراطق ـــدون, مج ـــة ومرت ـــع هراطق ـــنهم يف الواق لك
هبـــم, أنـــا ســـنيور ال أثـــق بـــأي مـــنهم, كلهـــم يعبـــدون نبـــيهم حممـــداً ويقـــرأون 

 ..كتابه يف بيوهتم, يصلون رسا ويعلمون أوالدهم صالهتم اليومية

ــة  ــن خمالف ــك م ــى علي ــا أخش ــبالد وأن ــذه ال ــرف ه ــب ال تع ــيدي غري ــا س ــت ي أن
ـــاحب اجلال ـــدق, إرادة ص ـــربك أن مل تص ـــي أخ ـــم, دعن ـــاطف معه ـــني تتع ـــة ح ل

مــــرات عديــــدة, عرشــــات املــــرات, أوه ليقطــــع لســــاين مــــاذا أقــــول, لــــيس 
ـــيش  ـــوان التفت ـــبض رجـــال دي ـــرات يق ـــات وآالف امل ـــل مئ عرشـــات ســـيدي, ب
ـــد مـــنهم حكـــم  ـــيهم وهـــم يامرســـون صـــالهتم وســـحرهم, والعدي املقـــدس عل

ـــذه املور ـــعوذته, ه ـــحره وش ـــال س ـــاحلرق ألبط ـــه ب ـــي علي ـــامرين الت ـــكية ك يس
ــري, جــدها كــان كــافرا ومــن  تتــودد إليــك, ال تصــدقها, أنــا أعــرف عنهــا الكث
ـــه اخفـــى احـــد أعـــداء املســـيح مـــن املـــارانوش يف بيتـــه  أعـــداء الـــدين, حتـــى إنّ
ــآمر معــه, وقــد تــم إحراقــه هنــا يف هــذا امليــدان قبــل ثامنــني عامــا, ال  ــان يت وك

 ..تنخدع هبا سيدي 
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ـــت " ـــة كن ـــذه املعلوم ـــده ه ـــن هتدي ـــاخلوف م ـــعرت ب ـــد ش ـــا وق ـــا حق أعرفه
 "املبطن

 وملاذا أمر صاحب اجلاللة بإغالق محامها? −

ســـنيور كـــوالين, أمل أقـــل لـــك إنّـــك جديـــد عـــىل بالدنـــا, هـــؤالء املوريســـك  −
ـــوم أو  ـــذلك كـــل ي ـــا حـــاجتهم ل ال يســـتخدمون هـــذه احلاممـــات لالغتســـال, م

كثـــر دون اســـتحامم, فهـــل يـــومني, يســـتطيع الســـيد القشـــتايل البقـــاء شـــهراً أو أ
ـــم  ـــل ه ـــتنا? ه ـــا وقساوس ـــن نبالئن ـــل م ـــعاليك أفض ـــك الص ـــؤالء املوريس ه
ـــة  ـــان الكنيس ـــة إىل أحض ـــادت غرناط ـــي أع ـــزابيال الت ـــة إي ـــن املقدس ـــل م أفض
ــا مل تســتحم ســو مــرتني,  املقدســة, إيــزابيال املقدســة هــي التــي افتخــرت بأهنّ

ـــد زواجهـــا, هـــل هـــم أو نســـا ـــة عن ؤهم العـــاهرات األوىل حـــني ولـــدت والثاني
 أفضل منها? قل سنيور?

ـــم يســـتغلوهنا لغســـل وجـــوههم وأيـــدهيم قبـــل أن يصـــلوا, هـــذه  ال ســـيدي إهنّ
أوامـــر نبـــيهم وهـــم ال خيالفوهنـــا مـــع أهنـــم يف بـــالد املـــؤمنني الكاثوليـــك, أؤكـــد 
ــم يغتســلون للصــالة وهــذا كفــر, لــذلك امــر جاللتــه بــاغالق بيــوت  لــك أهنّ

 . الشيطان هذه, احلاممات

ــيس  ــاء ل ــداء أزي ــن ارت ــنعهم م ــة بم ــاحب اجلالل ــر ص ــد أم ــيدي, لق ــط س ــذا فق ه
ـــنهم  ـــة دي ـــدثوا بلغ ـــد اآلن أن يتح ـــم بع ـــمح هل ـــم, وال يس ـــة هب ـــرة اخلاص الكف
املحمــدي, كــام منعــت نســاؤهم مــن التــزين باألصــباغ, إهنــن يغــرين املــؤمنني 
ــــاذب  ــــورهن الك ــــد حض ــــى عن ــــواق وحت ــــات واألس ــــك يف الطرق الكاثولي
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ـــة ـــالة يف الكنيس ـــكت للص ـــف يس ـــاؤهم, فكي ـــا نس ـــة ال حترتمه ـــى الكنيس , حت
 .عنهم صاحب اجلاللة

*** 

ـــيم  ـــدت املخ ـــبيلية, ش ـــة إش ـــدت يف خيم ـــي ول ـــرين الت ـــة قم ـــديقي, حكاي ص
ـــول  ـــيت أنْ أق ـــة, نس ـــدت يف ذات اخليم ـــي ول ـــا الت ـــة مايورك ـــابقتها حكاي كس
ـــة  ـــذي اخليم ـــاء ه ـــمن أعض ـــمه ض ـــريو ورد اس ـــد رودم ـــدكتور أمح ـــك إنَّ ال ل

ـــذلك اســـمي أ ـــا, ال وك ـــايت حامل ـــد قضـــيت حي ـــي وق ـــامر إشـــبيليو, لكن ـــا, ع ن
ــا  ــني م ــع, وب ــال يف الواق ــه فع ــر ب ــه وأم ــا أعيش ــني م ــوح ب ــز بوض ــتطيع التميي أس
ــغااليت  ــد انش ــا يف أش ــى وأن ــم, حت ــائام أحل ــا ون ــا, يقظ ــراين حامل ــام ت ــه, دائ ــم ب أحل
ق,  ـــدّ ـــدق أو ال تص ـــنفس, ص ـــي ال أت ـــم يعن ـــو, ال أحل ـــم, آميك ـــك أحل ال أنف

ـــا أح ـــل أحيان ـــامر, ال أطي ـــو صـــديقك ع ـــذا ه ـــالعكس, هك ـــت, أو ب ـــم أينّ أن ل
 .عليك وسنلتقي, أعدك, بإذن اهللا

كانـــت رســـائل عـــامر إشـــبيليو تـــرد إىل بريـــدي وال أردّ عليهـــا إال بإجيـــاز, لـــيس 
عنـــدي مـــا أقولـــه ســـو حثـــه عـــىل إكـــامل حكايـــات املخـــيم, خمـــيم املواركـــة 

ــــني غرناطــــة وإشــــبيلية, تصــــ ــــدلس ب ــــوب األن ــــت املقــــام جن فحت اإلنرتني
 واملواقع التي أرتادها بحثا عن خرب عن

ـــوا أخبـــاره  املخــيم أو أيّ إعـــالن عنـــه أو معلومــة فلـــم أجـــد أيَّ ذكــر, ربـــام أخفَ
, كتموا أخبار املخيم, لكن, ملاذا التكتّم? ر صفوهم أحدٍ  لكي ال يعكّ
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 :أجاب عامر

ل هبــم, الغيــاب والتــواري عــن أنظــار التــاريخ حــال الزم املواركــة ومــا حــ −
ـــار  ـــي إلخفـــاء أخب ـــدو يل أنَّ هـــذا هـــو املـــربر الفن ـــه, يب ـــارخيهم مســـكوت عن ت
ـــنهم عـــىل  ـــام كـــان يف هـــذا التكـــتم احتجـــاجٌ م ـــه, ورب ـــب فعاليات املخـــيم وتغيي
ــتالق  ــي اخ ــيم ه ــرة املخ ــل إنَّ فك .. لنق ــآسٍ ــن م ــم م ــل هب ــا ح ــرين مل ــال اآلخ إمه

ـــدلس املوريســـكيني يف القـــرن الســـادس عرشـــ و ـــدلس مصـــغرة, أن ـــاله, أن ـــا ت م
 ..إعادة متثيلها عىل خشبة مرسح, يمثلها هذا املخيم

اقرأ معي أرجوك هذه القصاصة مرة أخر: 

 املارانوش الذين اعتذر خوان كارلوس منهم, "

 كانوا هيودا

 واملواركة الذين نسيتهم حتى مدارسنا,

 ".. كانوا مواركة

بنفســـه ممـــا  الكاتـــب املوريســـكي يشـــري هنـــا إىل اعتـــذار امللـــك خـــوان كـــارلوس
جـــر لليهـــود يف قشـــتالة, لكـــن, كـــام قلـــت لـــك, إن كـــتم حالنـــا وغيابنـــا هـــو 

 !الواقع وهكذا فعلنا بأخبار املخيم, أليس خميامً للمواركة هو?
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ــد  ــي وأع ــرأ مع ــع, اق ــط لتطل ــري, فق ــع ال غ ــن لتطّل ــر, لك ــك أكث ــد أنْ أؤذي ال أري
ـــه ل ـــادة قراءات ـــاج إلع ـــا حيت ـــط, كلن ـــت فق ـــا, لســـت أن ـــك كله ـــاريخ قراءات لت

 ..وحقائقه, كلنا

 !ملاذا?

 ما فعله الكاردينال زمينز

 وبشاعات خوان أوسرتيا,

 جتاهلها ليون األفريقي أو حسن الوزان,

 ملاذا?! تساءل موريسكي بمرارة,

 .2010وأمامه يف التلفاز قدمت جائزة أستورياس لألدب 

حقـــا تســـاءلت معـــه, ولكـــن حكايـــة قمـــرين تـــرتاء أمـــامي وعـــامر تـــأخر يف 
لكتابــة, إيميلــه ال يســتلم, وغــري هــذا ال اتصــال بيننــا, أحيانــا أشــكّ يف نفيســ ا

ـــل هـــذي األحـــداث واحلكايـــات  ق بـــأينّ أنـــا مـــن خيتلـــق ك وأكـــاد أصـــدّ
 ..ويكتبها

ـــام أفضـــيت بشـــكوكي ومـــا أنـــا فيـــه مـــن تشـــوش إىل عـــامر أشـــبيليو,  بعـــد أيّ
 :والغريب أنّه ردّ بربود

 .إنَّ هذا ما حيصل يل متاما −
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ـــي  ـــن لكن ـــي يل ع ـــرغ ليحك ـــه التف ـــيح ل ـــي أت ـــه يف املوضـــوع, ك ـــع مع مل أتوسّ
يها كوالين تاجر احلرير املتنكر, وكتب  .. قمرين أو كامارينا كام يسمّ

ـــة,  ـــر احلكاي ـــىل وت ـــت ع ـــا, عزف ـــيم طبع ـــي األوىل يف الرتق ـــة, وه ـــة غرناط خيم
ـــة  ـــراد خيم ـــل انف ـــا مل تتقب ـــات, كأهن ـــالق احلامم ـــة إغ ـــرين أو حكاي ـــة قم حكاي

ـــه ريشـــات أصـــحاهبا مـــن  إشـــبيلية هبـــا, فنرشـــت عـــىل رواد املخـــيم مـــا أبدعت
 ..حكاية جتمع بني األمل اإلنساين واملحبة, حكاية سوق القيرصية
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 سوق القيرصية

ـــان  ـــه ك ـــام أنّ ـــرين, ك ـــة قم ـــر يف حكاي ـــاجر احلري ـــوالين, ت ـــمه ك ـــن اس مل يك
بروتســــتانتيا هولنــــديا مــــن دهنــــل, ومل يكــــن إيطاليــــاً وال كاثوليكيــــا, لكــــن 
ــري  ــج أم ــن أوران ــا م ــه قريب ــة جعلت ــروة طائل ــع ث ــن مج ــه م ــارة مكنت ــه يف التج براعت
ـــه  ـــبالدهم, كلف ـــباين ل ـــتالل اإلس ـــىل االح ـــردين ع ـــتانت املتم ـــديني الربتس اهلولن
أورانـــج بعـــدة مهـــام ليقـــوم هبـــا خـــالل رحالتـــه, كـــان يـــتقن الالتينيـــة ولغـــة 

فينيســــا  اإلنكليــــز ممــــا ســــاعده عــــىل النجــــاح, خاصــــة يف املــــدن اإليطاليــــة,
ـــافة إىل  ـــتلط باإلض ـــاثوليكي, واخ ـــه ك ـــاك أنّ ـــى هن ـــا, وادع ـــو وفلورنس وجن
ـــاعهم  ـــل والتمـــور, وب ـــنهم التواب ـــراك, اشـــرت م ـــني بتجـــار عـــرب وأت األوربي
احلريـــر اهلولنـــدي, األقـــلّ جـــودة مـــن حريـــر غرناطـــة النـــادر.. لكـــن يف املـــوانئ 

ثامن عاليـــة اإليطاليـــة, كـــان الســـؤال دائـــام عـــن حريـــر غرناطـــة الـــذي يبـــاع بـــأ
 .لندرته وجودته

ـــىل  ـــة, ع ـــا ينســـج يف غرناط ـــدلس, خاصـــة م ـــر األن ـــىل حري ـــب ع ـــزه الطل حف
الســـفر بحـــرا إىل قشـــتالة التـــي تعلـــم لغتهـــا بصـــعوبة بعـــد أنْ قصـــد غرناطـــة 

 ..وسوقها الشهري, سوق القيرصية, وطالت إقامته أشهراً 

ـــيم  "" ـــارك يف املخ ـــدي املش ـــب اهلولن ـــة الكات ـــا −زوج ـــمها فريونيك ـــام  اس ك
ـــذكر ـــارة  −أت ـــت عب ـــا حت ـــعت خط ـــاريخ, وض ـــة بالت ـــت مهتم ـــر "وكان حري

. وكتبـــت بمحاذاهتــــا هامشـــاً اســـتغرق جــــانبي الصـــفحة كلهــــا "األنـــدلس
""  
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 هامش فريونيكا

وفقـــا للمخطوطـــات امللكيـــة يف الهـــاي مل يكـــن ســـفر باســـتن, مصـــادفة, "
ألجـــل جتــــارة احلريـــر كــــام ورد, كـــان ســــفر باســـتن إىل غرناطــــة مقصــــودا 
ــــس وإثــــارة املشــــاكل داخــــل إســــبانيا  وبتوجيــــه مــــن أمــــري أورانــــج للتجسّ
ـــتانتية  ـــاؤهم الربوتس ـــق آب ـــذين اعتن ـــبان ال ـــض اإلس ـــن مصـــري بع وللبحـــث ع
خــــالل وجــــودهم يف هولنــــدا ضــــمن قــــوات االحــــتالل اإلســــباين, وكــــانوا 
ـــدي, عملـــوا مـــا بوســـعهم ملســـاعدة الربوتســـتانت  أصـــدقاء للشـــعب اهلولن

تـــيش واضـــطهادها هلـــم, وثمـــة عـــدة حـــوادث ورفضـــوا ظلـــم حمـــاكم التف
ـــتاليون  ـــف القش ـــداها اكتش ـــديني, يف إح ـــع اهلولن ـــؤ م ـــذا التواط ـــن ه ـــة م موثق

ـــد  ـــل الربي ـــرادو, حام ـــاون ب ـــة  −تع ـــني حمكم ـــة وب ـــة الكاثوليكي ـــني الكنيس ب
مـــع املطلـــوبني للمحـــاكم, إذْ كـــان العديـــد مـــن املتهمـــني باهلرطقـــة  −التفتـــيش 

قبـــل ســـاعات مـــن اقتحـــام بيـــوهتم مـــن قبـــل يفـــرون  ((اعتنـــاق الربوتســـتانتية
اجلنـــود القشـــتاليني, تكـــررت حـــاالت الفـــرار الغريبـــة تلـــك, فأثـــارت شـــكوك 
ـــدة  ـــد ع ـــتطاعوا بع ـــل, واس ـــة يف دهن ـــيش الكاثوليكي ـــة التفت ـــني يف حمكم املحقق
ـــا  ـــكان إيربي ـــن س ـــرادو م ـــداد ب ـــان أج ـــل, ك ـــوا الفاع ـــة أنْ يعرف ـــن ذكي كامئ

ــــدينون باإلري ــــانوا ي ــــذين ك ــــدامى ال ــــة الق ــــتهم الكنيس ــــم كثلك ــــية, ث وس
ـــانوا  ـــدلوثيا, ك ـــدلس الصـــغر, أن ـــه يف األن ـــض أقارب ـــال إنَّ بع ـــتالية, ويق القش
قــد اعتنقــوا اإلســالم قبــل اهنيــار إمــارة غرناطــة األندلســية, ومــنهم مــن طــرد 

 ". 1609مع املوريسكوس املتنرصين بعد عام 
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ـــد امل عرتضـــون أنَّ مل توافـــق خيمـــة غرناطـــة عـــىل إضـــافة اهلـــامش للحكايـــة, وأكّ
ــر, وإنّ  ــراً أخ ــيس أم ــتن ول ــرت باس ــدي بي ــى باهلولن ــذي أت ــو ال ــة ه ــر غرناط حري
ـــذين أحـــرقتهم حمـــاكم  ـــة عـــن ســـؤاله عـــن الربوتســـتانت ال ـــذكره احلكاي مـــا ت
التفتــــيش يف قشــــتالة كــــان وليــــد اللحظــــة وهــــو أمــــر طبيعــــي أنْ يتعــــاطف 

 .اإلنسان مع أبناء دينه أو قومه

ا اإلضـــافة كهـــامش, وأيـــدنا يف هـــذا طيـــف واســـع لكنّنـــا لألمانـــة العلميـــة ثبتنـــ
يف املخــــيم وكــــذلك بعــــض أفــــراد خيمــــة غرناطــــة والــــذين حــــني رفــــض 
زمالؤهـــم مـــن نفـــس اخليمـــة إضـــافة اهلـــامش طـــالبوا بعـــرض املوضـــوع عـــىل 
التصـــويت الـــذي اشـــرتكت فيـــه خيمـــة البرشـــات أيضـــا ومل تكـــن نتيجـــة 

 . التصويت لصاحلهم

ـــا تفا ـــديقي, ولكنه ـــك ص ـــل علي ـــا ال أطي ـــف كن ـــرف كي ـــة لتع ـــيل رضوري ص
 .نامرس احتفاالتنا القصصية يف املخيم

لنعــــد اآلن إىل إكــــامل حكايــــة ســــوق القيرصــــية, وفقــــا ملــــا كتبتــــه اخليمــــة 
 .. احلمراء, خيمة غرناطة
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ة سوق القيرصية  تتمّ
كـــان اهلولنـــدي بيـــرت باســـتن, وهـــذا اســـمه احلقيقـــي, يـــتفحص القـــامش حـــني 

حريـــرا جيـــدا ورخيصـــا.. ثـــم تنحيـــا جانبـــا  حـــاذاه أحـــدهم ومهـــس بـــأنَّ لديـــه
 ..وخاضا يف حديث خافت وطويل, حفظت أوراق باستن بعضاً منه

 كيف وثقت يب? −

ــك ال  − ــك وكالم ــول, مالبس ــام تق ــا ك ــت طلياني ــك لس ــام أنّ , ك ــاً ــك أجنبي عرفت
 يدلّ عىل ذلك, أليس صحيحا?

 .صحيح لكن أال ختاف مني? أنا مسيحي أيضاً وقد أخربهم عنك −

ـــا  − ـــنا مع ـــبهم, عش ـــا ونح ـــار حيبونن ـــن النص ـــدلس م ـــكان األن ـــب س أغل
ـــة  ـــى إنَّ الكنيس ـــا, حت ـــم مثلن ـــوا للظل ـــنهم تعرض ـــري م ـــدة, الكث ـــاالً عدي أجي
ـــام أنَّ  ـــا, ك ـــالظ يؤذونن ـــامليون الغ ـــؤالء الش ـــط ه ـــنهم, فق ـــددا م ـــت ع أحرق
, الحظتـــك يف الســـوق  وجهـــك مـــريح, تشـــع منـــه الرمحـــة, كأنـــك مســـلمٌ

ـــة, و ـــع املوارك ـــاطف م ـــا تتع ـــاذا يقتلن ـــاتنا, ال أدري مل ـــرف مأس ـــك تع اضـــح أنّ
ـــه? ال  ـــا ال يمكـــن التحـــدث ب ـــا ونســـائنا م ـــا وبأوالدن ـــون بن القشـــتاليون ويفعل
أدري ملـــاذا? فـــنحن طـــوال حياتنـــا مل نـــؤذ اآلخـــرين, عشـــنا معـــا كـــاإلخوان, ال 

 . أدري يا سيد, ال أدري ملاذا

َ تريد بيعي حريرك رسا? −  وملِ

facebook.com/the.Boooks



53 
 

ــو − ــدهم أنْ يعرف ــدي ال أري ــا, ل ــرتبح منه ــأثامنٍ س ــك ب ــه ل ــري ألبيع ــدي الكث ا, ل
أربـــع لفـــات كبـــرية مـــن أفخـــر احلريـــر األندليســـ, أخفيهـــا, ولـــدي مصـــوغات 
ـــد  ـــل تري ـــطنبول, ه ـــياغة إس ـــها ص ـــاهرة وبعض ـــراكش والق ـــغل م ـــة ش ذهبي
ـــوك  ـــا اآلن? أرج ـــة لبيعه ـــا بحاج ـــن, أن ـــأيّ ثم ـــذها ب ـــوك, خ ـــا? أرج رشاءه

 .تفضل معي إىل الدار

ـــه بعـــد  يقـــول باســـتن يف ـــدت إىل أهل ـــي أعي ـــه الت ـــة كتب أوراق وجـــدت يف خزان
 :وفاته يف اهلند أو اخلليج

كـــان البـــاب وشـــبابيك داره مرشـــعة حـــني وصـــلنا, ومـــا إن رآنـــا صـــبي صـــغري 
 ..له حتى هرع إىل الداخل, كأنام حيذرهم مني

 .يظنك قشتايل, هذه حياتنا كلها رعب, حتى أطفالنا مرعوبون دائام −

 ما اسمه? −

مـــد وســـمته الكنيســـة ميشـــيل, وإذا وصـــلنا الـــرب املغـــريب ســـاملني إنْ شـــاء حم −
ل عمــــل أقــــوم بــــه, هــــو ختانــــه, وأشــــار بأصــــابعه إشــــارة القــــص  اهللا, أوّ

 .باملقص

ــا..  ــحكا مع ــذكر " ض ــه مل ي ــا ولكن ــان أيض ــري خت ــه بغ ــد نفس ــو حمم ــان أب ــام ك رب
 ". هذا للهولندي
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مثلــه, هــل ستقصــونني إذا جئــت وملــاذا تقصــه, املســكني ســيتأمل, أنــا أيضــاً  −
 لبالد املسلمني?

ـــا  − ـــر, ثاني ـــذا للتطه ـــه, أوالً ه ـــى بدين ـــه وموس ـــى بدين ـــي عيس ـــاذ اهللا أخ مع
, مل أســـمع هبـــذا مـــن أيب  املســـلمون ال يفعلـــون هـــذا بغـــريهم, ال جيـــربون أحـــداً

اً   .وعمي, كانا يعلامنني اإلسالم رسّ

 ."ن بمزاحقاهلا باست"تتحدث وكأنك مسلم, ألست كاثوليكيا?  −

ضـــحك أبـــو حممـــد, ثـــم هـــزّ رأســـه عالمـــة النفـــي وهـــو يربـــت عـــىل كتـــف 
 .باستن

قـــل يل البـــاب والشـــبابيك مفتوحـــة هكـــذا, ملـــاذا? أال ختشـــى مـــن عـــدواهنم  −
 .وقد يدخلون عىل عائلتك, لو كنت مكانك ألحكمت إغالقها

ــا ســيد, يريــدون التأكــد مــن أنّ  − ــا أو شــبابيكنا ي نــا يُمنــع علينــا إغــالق أبوابن
, وأننــــا ال نصــــيل مثــــل املســــلمني أو نتلــــو القــــرآن, هكــــذا  نصــــار فعــــالً
ـــا  ـــراض أخـــر, إلذاللن ـــك ألغ ـــون ذل ـــم يفعل ـــون, ولكـــن الصـــحيح أهنّ يقول
ــــدوة  اً إىل الع ــــأرحل رسّ ــــر, س ــــل أكث ــــتطيع التحم ــــا, ال أس ــــة أموالن ورسق

 .املغربية

ـــا  − ـــك, أن ـــت ل ـــام قل ـــا أيضـــا, ك ـــون بن ـــتاليون يتحكم ـــا زال القش ـــمع م اس
نـــدي يـــا صـــديقي ولســـت كاثوليكيـــا, بالدنـــا تقـــع عـــىل البحـــر, بعيـــدا يف هول

ـــام  ـــونني ك ـــي ألحرق ـــاش بحقيقت ـــؤالء األوب ـــرف ه ـــو ع ـــد, ول ـــامل البعي الش
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ـــم  يفعلـــون بكـــم, وعنـــدنا أحرقـــوا اآلالف مـــن األبريـــاء ال لســـبب, ســـو أهنّ
, قلـــت يل  ليســـوا كاثوليكـــا, سأشـــرتي منـــك مـــا تريـــد وســـأدفع لـــك مضـــاعفاً

 م أحرقوا بعض املسيحيني, هل تعرفهم?قبل قليل أهنّ 

املســـاكني الـــذين أحرقـــوهم أعـــرف بعضـــهم, هـــم ال يتبعـــون البابـــا الكبـــري  −
 يف روما, هل هم من تبحث عن أخبارهم?

ـــىل  − ـــدر ع ـــل أق ـــوائلهم? ه ـــن ع ـــنهم? أي ـــرف ع ـــا تع ـــم, م ـــم, ه ـــم, نع ه
 مساعدهتم?

 ريكــــاردو املســــكني, أعرفــــه, كــــان صــــديقي, وطاملــــا ســــاعدين يف حمــــن −
ـــا  ـــة الرنك ـــه الطيب ـــي يف داره, زوجت ـــاخلطر أختف ـــعر ب ـــام أش ـــت كل ـــدة, كن عدي
وابنتـــاه الرائعتـــان تانيـــا وأنخـــيال, عشـــنا معـــا مـــن زمـــان بعيـــد, لســـنا نحـــن, 
ــان  ــات, ك ــى م ــذبوه حت ــه اهللا, ع ــامل رمح ــا س ــا, جارن ــوا مع ــدادنا عاش ــداد أج أج

ـــه صـــهر ريكـــاردو, قبـــل عـــا ـــه موريســـكي وألنّ مني متزوجـــاً أختـــه, عـــذبوه ألنّ
ـــل,  شـــتمني جنديقشـــتايل مـــن دون ســـبب, كـــان خممـــورا حـــني شـــتمني ومل أمحّ
ـــه يف شـــبابه إال أنّ اهللا نرصـــين  كـــان مســـلحا, لكنـــي هامجتـــه بكـــل قـــويت ومـــع أنّ
عليـــه, فطرحتـــه أرضـــاً وأدميـــت وجهـــه بلكـــاميت قبـــل أن أتـــوار, خشـــيت أنْ 
يكـــون قـــد عرفنـــي فقصـــدت ريكـــاردو وأخربتـــه بـــام حصـــل, ظـــل قلقـــا عـــيلَّ 
واستضـــافني يف بيتـــه أســـبوعا كـــامال, عشـــت معهـــم كـــأين أحـــدهم, ويف اليـــوم 
الثـــامن قتلـــوا ثالثـــة موريســـكيني تعـــرف اجلنـــدي علـــيهم, كـــان كاذبـــا طبعـــا 
وجبانـــا, وكـــانوا أبريـــاء, أنـــا لوحـــدي تغلبـــت عليـــه وعـــىل ســـالحه وأشـــبعته 
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رضبـــا, لكـــنهم هكـــذا, وبعـــد عـــام أو أقـــلّ قبضـــوا عـــىل ريكـــاردو وســـامل مـــع 
ـــ ـــدد م ـــوهم, ع ـــالكفر, وأحرق ـــوهم ب ـــة, اهتم ـــموهنم اهلراطق ـــيحيني يس ن املس

ـــال  ـــم ق ـــاركوس, ث ـــتايل م ـــمه القش ـــان اس ـــات وك ـــكي للحظ ـــكت املوريس س
 ..وكأنه ينظر ملكان بعيد

ـــركض,  ـــة ت ـــا جمنون ـــركض, كأهن ـــة الشـــعر وت ـــا حملول ـــت الرنك رها, كان ـــذكّ أت
ـــاردو  ـــىل ريك ـــالقبض ع ـــرف ب ـــن أع ـــن, مل أك ـــن يركض ـــا, ك ـــا خلفه وابنتاه

هــــا, فصــــحت وراءهــــا وأردت اجلــــري لكــــن جــــاري املوريســــكي زوج
ـــي..  ـــق فم ـــوة وأغل ـــدين بق ـــدهم يف القرصـــ, ش ـــا عن ـــان موظف ـــل وك الكوازي
ـــيحرقونك  ـــا? س ـــد أن هتلكن ـــل تري ـــال: ه ـــق يب, وق ـــل? زع ـــا تفع ـــون, م جمن

 .معهم, اسكت وال تفعل شيئا, وال تذهب لبيت ريكاردو وال سامل أبداً 

حمكمــة التفتــيش.. وكــان حفــل اإلحــراق كــان الكوازيــل يعــرف مــا جيــري يف 
ام ال أكثر د موعده بعد أيّ  .قد حدّ

 أين زوجته وبناته اآلن? −

, هـــه, جـــواري يـــا ســـيد جـــواري, يشـــتغلن كاخلـــدم يف بيـــوهتم,  − أيـــن هـــنّ
 ..ويفعلون هبن ما يريدون, وبكى األندليس ماركوس

ــام اختــ ذوا طريقــا مــا جــر بعــدها لبيــرت باســتن واألندليســ ال نعرفــه يقــال إهنّ
إىل اجلنـــوب مـــن غرناطـــة, بـــني ملقـــا واملريـــة, وتنقلـــوا كتـــاجرين كـــاثوليكيني 
ـــزي  ـــدوا ال ـــر وارت ـــادوا التنك ـــائلتيهام, أج ـــام ع ـــا ومعه ـــواطني فلورنس ـــن م م
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الفلورنيســ لــئال يشــكوا هبــم, كانــت الرنكــا وابنتاهــا مــع باســتن والغرنــاطي 
رق الكنيســة, خيبئــون وعيالــه, لكــنهم كــانوا إذا ملحــوا دوريــة مــن اجلنــود أو فــ

النســـاء واألطفـــال يف األحـــراج أو خلـــف الصـــخور, حـــدث هـــذا مـــرارا حتـــى 
بلغـــوا الشـــاطئ ومعهـــم البضـــائع وهـــي التـــي أبعـــدت عـــنهم الشـــكوك طـــوال 

 ..الطريق, ومن هناك اكرتوا مركبا إىل مليلة عىل الساحل املغريب

ـــك, عـــدد مـــن  ـــال ذل ـــن ق ـــا م ـــا صـــديقي, لســـت أن ـــة ي ـــة هـــذه احلكاي طويل
ــء امل ــض اليش ــة بع ــا مملّ ــالوا إهنّ ــا وق ــد فيه ــة الرس ــد طريق ــيم انتق ــاركني يف املخ ش

ة وحمبــة  ــوّ ــموهنا مــن أخ ــا حــواه مض ــدح غــريهم م ــة, بيــنام م ــر إىل اجلاذبي وتفتق
ـــد  ـــريو أكّ ـــدكتور رودم ـــار, ال ـــلمني ونص ـــدلس مس ـــاء األن ـــني أبن ـــانية ب إنس

ــــا ــــا أشــــعر الغرن ــــا بنفســــه, ممّ ــــام بتوزيعه ــــة وق ــــا كوثيق طيني عــــىل أمهيته
ّ املغـــريب هنايـــة طيبـــة, لكـــن دور  باالرتيـــاح, وعـــىل كـــل حـــال فـــإنَّ بلـــوغ الـــربَ
ـــافة  ـــه إض ـــا أبدعت ـــة م ـــالة قادم ـــك يف رس ـــأقص علي ـــد وس ـــه بع ـــتن مل ينت باس

 .الكاتب اهلولندي وزجته فريونيكا

ــل  ــد أرس ــوع, فق ــل املوض ــ, أو أجّ ــه نيس ــدو أنَّ ــديان, يب ــه اهلولن ــام كتب ــربين ب مل خي
 :ثل تتمة إشبيلية حلكايتها عن كاسياس وعنواهنايل حكاية ثانية مت

 ..مالحظتان خليمة إشبيلية قبل أوردهتا قبل احلكاية

مالحظـــة أوىل: كنـــاري هـــي االبنـــة البكـــر لقمـــرين, تـــاريخ والدهتـــا مســـجل "
ــــاريخ  ــــبيلية بت ــــة إش ــــا, 24−6−1547يف كاتدرائي ــــدان غريه ــــرين ول , ولقم

ـــالح  ـــوليس امل ـــة, وه ـــت يف الكنيس ـــام مثب ـــو ك ـــوان رودريغ ـــد أو خ ـــا, حام مه
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املوريســـكي املعـــروف بـــنفس االســـم, لكنـــه حفيـــده, ولـــد حامـــد الـــذي اشـــتهر 
, بيــــنام ولــــد أخيــــه 1552ســــم حامــــد بــــن قمــــرين, ولــــد عــــام يف األدب با

اريو بعده بخمس سنوات أيضاً   .األصغر عامر أو أمّ

مالحظــــة ثانيــــة: ذكرنــــا هــــذه التفاصــــيل املوثقــــة لكــــي ال يــــزعم آخــــرون 
ـــام حصـــل مـــع كاســـياس, هـــذا الســـبب األول,  انتســـاب قمـــرين إلـــيهم ك

ــرين التــي  ســيتداخل اســمها والثــاين, كــي يميــز القــارئ بــني كنــاري بنــت قم
 . "مع كناري أخر, لكن من نوع خمتلف
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 كنــاري
ـــة  ـــة املحيط ـــال الكثيف ـــا يف األدغ ـــان كاســـياس مســـلحا بســـيف قصـــري, خمتبئ ك
بإشـــبيلية حيـــنام ملـــح مـــن بعيـــد ثالثـــة فرســـان قـــادمني عـــىل الطريـــق املحـــاذي 
ملكانـــه حيـــث كـــان يرتصـــد, أدرك أهنـــم قشـــتاليون قبـــل أن يقرتبـــوا, ودعـــا اهللا 

ــت أن  ــم بان ــا, ث ــيل غيظ ــدره يغ ــور, ص ــاء الثغ ــن دع ــرات م ــال فق ــنهم, ت ــه م يمكن
 .. شخصياهتم, كانوا فارسني وراهبا, ذاهبني ربام إىل قرطبة أو ملقا

لســنا متأكــدين مــن وجهــتهم, فــإذا كــان مكمــن كاســياس شــامل إشــبيلية,  "
ـــا إذا كـــان كاســـياس إىل اجلنـــوب مـــن إشـــبيلية فهـــم  فـــإنّ وجهـــتهم قرطبـــة, أمّ

 ".ون إىل ملقا أو قادسيتجه

ـــه, ومىضـــ  ـــن مكمـــن كـــريم, ترجـــل أحـــد الفارســـني لقضـــاء حاجت ـــا م قريب
ــو عــار  ــتايل وه ــانقض عــىل القش ــت ف ــريم الوق ــل, مل يُضــع ك ــىل مه ــران ع اآلخ
ـــارودة  ـــرح بالب ـــيفه, ف ـــرية وس ـــه القص ـــذ بارودت ـــمت, أخ ـــه بص ـــز علي وأجه
ــــه  وأرسع بتفحصــــها ليعــــرف كيــــف يســــتخدمها, كانــــت حمشــــوة ويبــــدو أنّ

خطـــأ فانطلقـــت الرصاصـــة واســـتدار اآلخـــران بارتبـــاك, عـــادا بحـــذر, ال أ
ر وفّــر لكــريم  ــر, وصــاحا باســم صــاحبهام مــرارا, هــذا التــأخّ يعرفــان مــا ج
كاســـياس وقتـــا إلعـــادة حشـــو البـــارودة وتصـــويبها عـــىل اجلنـــدي اآلخـــر 
ــو  ــياس وه ــرتجع كاس ــا, اس ــه مرعوب ــن فرس ــقط م ــد س ــب فق ــا الراه ــه, أم فقتل

ـــه ال ـــر إىل وج ـــن ينظ ـــاء م ـــراق األحي ـــاالت إح ـــن احتف ـــاهده م ـــا ش ـــب م راه
ـــه رآه يف أكثـــر مـــن حفـــل إحـــراق أو تعـــذيب يف امليـــدان  املوريســـكيني, تـــذكر أنّ
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ـــذكر  ـــه, وت ـــىل وجه ـــية ع ـــاج والوحش ـــح االبته ـــذكر مالم ـــبيلية, ت ـــام بإش الع
ينغــرس أكثــر  −وهــو يتــذكر −املايوركــا ومحــام قمــرين, وكــان ســيفه القصــري 

ـــة  فـــأكثر يف صـــدر الراهـــب, وقـــف للحظـــات, ثـــم انحنـــى عـــىل جثـــث الثالث
ــه  ــو أنّ ــى ل ــادو, متن ــا باخلمي ــة مايورك ــروف كلم ــدمها, ح ــة ب ــل جث ــىل ك ــط ع وخ
ـــه إىل جهـــة أخـــر, مشـــى عرشـــ  ـــم غـــري مكان ـــة بالقشـــتالية.. ث يعـــرف الكتاب
ســـاعات دون توقـــف, قطـــع بعـــض املســـافات بـــالفرس وبعضـــها مشـــيا, وحمـــا 

 .هنم كانوا خيالة وبالعرشاتآثاره ملسافة, ومل يعثروا عليه, مع أ

ـــل هـــو  ـــوا أنّ القات ـــادو, وعرف ـــارانوش اليهـــود فـــك هلـــم رمـــوز اخلمي أحـــد امل
ــــا  ــــاخلطر, أمّ كاســــياس, وانترشــــ اخلــــرب يف إشــــبيلية, وشــــعر املســــافرون ب
ـــت  ـــام كان ـــرحهم, رب ـــار كـــريم ختفـــف عـــنهم وتف ـــت أخب ـــد كان املواركـــة, فق

 ..قمرين أكثرهم فرحا وافتخارا بام يفعل

ــ ــا كتب ــه مم ــل ينادي ــطح برج ــىل الس ــو ع ــوجئ وه ــه ف ــده, أنّ ــرين بي ــن قم ــد ب ه حام
ـــا  ـــال أعطه ـــة, ق ـــات ذهبي ـــاين دوق ـــياس, أعط ـــه كاس ـــت, وجدت ـــس, التف هبم
ـــأيّ  ـــوا ب ـــيحرقوننا إذا عرف ـــم س ـــن أهنّ ـــذرين م ـــالكتامن وح ـــاين ب ـــك, أوص ألمّ
ـــرين أينّ إذا احتجـــت  ـــيدة قم ـــال: أخـــرب الس ـــه محـــامتني وق ـــم أخـــذ مع يشء, ث

ا رســالة بقــدم احلاممــة, وقــال يل: حامــد تفقــد بــرج الطيــور إليهــا سأرســل هلــ
ــك  كــل يــوم فــإذا وجــدت ورقــة مربوطــة بقــدم إحــد احلاممــات خــذها ألمّ

, ثم ودعني, وكان الوقت ليال  .برسعة وال تعطها لغريها أبداً
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ـــر  ـــذت, وســـتجازف بجـــرأة يفتق ـــؤونتهم نف ـــرين أنّ م ـــام ســـتعرف قم ـــد أيّ بع
وستوصـــل اخلبـــز والتـــني املجفـــف وأنواعـــاً أخـــر إليهـــا الكثـــري مـــن الرجـــال 

, الـــذي عـــرف بـــذلك  , حتـــى حامـــداً مـــن الطعـــام إليـــه بنفســـها, مل ختـــرب أحـــداً
بعــد حــني, وحرصــت عــىل أنْ تكــون حتــت يــد كــريم دائــام محامــة أو محامتــان 
ـــريم  ـــه ك ـــام يفعل ـــائعات ع ـــبيلية انترشـــت الش ـــاره, ويف إش ـــع أخب ـــي ال تنقط ك

ـــت األ ـــحاياه, وحيك ـــياس بض ـــى كاس ـــه حت ـــة حول ـــص اخليالي ـــاطري والقص س
ــــاح القشــــتاليني, ويف  إنّ القشــــتاليات كــــن خيــــوفن صــــغارهن بكاســــياس ذب
ـــلواهتم  ـــون ص ـــاء خيتتم ـــاالً ونس ـــلني, رج ـــع املص ـــان مجي ـــبيلية ك ـــائس إش كن
بالـــدعاء إىل القـــديس يـــاغو ذبــــاح األندلســـيني ليخلصـــهم مـــن كاســــياس, 

انتاياغو يف وبعثـــــت الكنيســـــة بعـــــدة جمموعـــــات ليحجـــــوا مشـــــياً إىل ســـــ
كومبوســـتيال البعيـــدة ويترضـــعوا لديـــه بـــاخلالص مـــن كاســـياس, وكـــل هـــذا 
ــاً  ــرح أيض ــت تف ــاري كان ــا كن ــرين. ابنته ــب قم ــىل قل ــارد ع ــاء ب ــزل كامل ــان ين ك
وحامــد وأغلــب املواركــة, عــدا بعــض اخلــائفني مــن انتقــام الكنيســة ورجاهلــا 

 .سنّهاملرعبني, ومل تُطلع قمرين ابنها عامر عىل أيّ يشء لصغر 

ـــب وضـــع املخـــيم,  ـــدكتور أمحـــد لرتتي ـــي بال ـــيل أنْ ألتق ـــب أخـــي وع ـــا متع أن
 .بالتأكيد سنتواصل, بإذن اهللا, لكني متعب اآلن, دعاءك

ـــني  ـــاذا أوردوا املالحظت ـــم, ومل ـــة? مل أفه ـــمون احلكاي ـــاري بمض ـــة كن ـــا عالق م
ــا يف املقدمــة? كنــت أتســاءل وأنتظــر, بعــد أيّــام ظهــرت رســالة مــن عــامر  عنه

متلهفـــا, أكثـــر مـــن حكايـــة انتظـــر هنايتهـــا بشـــوق, كـــأنام كـــان ذلـــك  فقرأهتـــا

facebook.com/the.Boooks



62 
 

التــــأخري مقصــــودا منــــه, لكنــــه أكــــد يل فــــيام بعــــد, أنّ ســــري االحتفــــاالت 
ـــري  ـــب واملث ـــوائي الغري ـــو العش ـــذا النح ـــىل ه ـــت ع ـــيم كان ـــية يف املخ القصص

 ..للمتعة واالنشداد

 :كانت رسالته تتمة حلكاية كناري اجلميلة وأسموها

 كناريات

ـــكل انت ـــت قصـــري وبش ـــة, خـــالل وق ـــد املوارك ـــامم عن ـــة احل ـــادة تربي رشـــت ع
ـــان  ـــات, وك ـــموهنا كناري ـــة يس ـــان املوارك ـــه, ك ـــتاليون ل ـــن القش ـــب مل يفط غري
ـــاهرة  ـــىل ســـطوح اآلخـــرين, ظ ـــا ع ـــه, حيـــط أحيان ـــام لكثرت بعـــض احلـــامم, رب
ــذبا  ــة ج ــر األبني ــنهم, وأكث ــامليون م ــى الش ــبيلية, حت ــكان إش ــا س ــاح هل ــة ارت مجيل

ـــا ـــا للكناري ـــة, ومنه ـــة العالي ـــن األبني ـــا م ـــبيلية وغريه ـــة إش ـــت كاتدرائي ت كان
ـــل  ـــاه أحـــد األندلســـيني قب ـــذي بن ـــس  300قرصـــ الطـــني ال ـــاه يف نف , بن ـــامٍ ع

املكـــان الـــذي لعبـــت فيـــه بـــالطني اعـــتامد الرميكيـــة زوجـــة املعتمـــد بـــن عبـــاد, 
أمـــري إشـــبيلية وكـــان الطـــني الـــذي أمـــر املعتمـــد بإعـــداده هلـــا لتلعـــب بـــه مـــع 

 ..ا, معجونا ومضمخا بأغىل وأندر أنواع العطوروصيفاهت

 ــــو ــــل األق ــــز, الرج ــــو خيمين ــــدون الفونس ــــيم اآلن ال ــــذا القرصــــ يق يف ه
ـــة  ـــاحب اجلالل ـــرتيا أخ ص ـــوان أوس ـــدون خ ـــديق ال ـــبيلية وص ـــى يف إش واألغن
ـــبيلية  ـــب إش ـــع القرصـــ يف قل ـــم, يق ـــتالة املعظ ـــك قش ـــاين مل ـــب الث ـــك فيلي املل

عنـــه يف طـــرف إشـــبيلية بنـــى أحـــد أغنيـــاء  تقريبـــا, أغلـــب بنائـــه قـــديم, وبعيـــد
ـــن قرصـــ  ـــف ع ـــن ختتل ـــني, مل تك ـــامها, دار الط ـــه, وأس ـــبيهة ب ـــة دارا ش املوارك
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الطـــني إال بحجمهـــا, فقـــد كانـــت أصـــغر بكثـــري, كـــام أنّ مظهرهـــا مـــن اخلـــارج 
مل يكـــن جـــذابا, وقـــد تعمـــد صـــاحبها تشـــويه جـــدراهنا اخلارجيـــة لـــئال يطمـــع 

ــ ــت آي ــداخل كان ــن ال ــبان, م ــا اإلس ــي هب ــاء, تغط ــال البن ــة ومج ــن والروع ة يف الف
ـــوان يف  ـــع األل ـــان توزي ـــة, وك ـــوش املغارب ـــية ونق ـــاء األندلس ـــدراهنا الفسيفس ج
ـــه  ـــون هـــذا ويكتمون ـــر املواركـــة يعرف ـــداخل مدهشـــا وســـاحرا للنظـــر, وأكث ال
ــاعدة  ــة ملس ــوت فرص ــن يف ــذي مل يك ــاحبها, ال ــامل ص ــن س ــيهم ب ــىل أخ ــية ع خش

ــ ــات م ــض العالق ــه بع ــت ل ــه وكان ــم إخوان ــى إهنّ ــة حت ــة والكنيس ــال الدول ع رج
ــــرة تربعــــه للكنيســــة  ــــا صــــاحلا وإن كــــان موريســــكيا, لكث ــــه كاثوليكي يرون
ــان  ــات, وك ــعا للكناري ــا واس ــه قن ــويس ابن ــأ ل ــدار أنش ــطح ال ــىل س ــا, وع ورجاهل
عـــددها كثـــريا وأشـــكاهلا خمتلفـــة وبـــريش خمتلـــف األلـــوان, وتعـــد مـــن أجـــود 

ــاء ــوم أثن ــها يق ــان بعض ــبيلية إذ ك ــام إش ــري  مح ــة تث ــب مجيل ــات تقل ــه بحرك طريان
ـــات  ـــهرة كناري ـــذاعت ش ـــا, ف ـــات وذكائه ـــالة احلامم ـــن أص ـــنم ع ـــة وت الدهش
ـــا القشـــتاليون فلـــيس هلـــم اهـــتامم برتبيـــة  لـــويس بـــني األندلســـيني املواركـــة, أمّ
احلـــامم وال معرفـــة بفنونـــه, لكـــن طريانـــه يف ســـامء إشـــبيلية وألعابـــه كانـــت تشـــد 

تـــى الرجـــل القـــوي الفونســـو, كـــان يتلهـــى بعـــض املرتفـــني مـــنهم, وأحيانـــاً ح
ـــي يصـــعد فيهـــا إىل ســـطح قرصـــه,  ـــادرة الت بمشـــاهدة أرساهبـــا يف األوقـــات الن
قرصــ الطــني, للـــرتويح عــن نفســه, حـــدث هــذا مــرات عـــدة, وكــان يعجـــب 
ـــن  ـــا م ـــاورته الشـــكوك بأهنّ ـــا املدهشـــة يف الســـامء فس ـــور وألعاهب ـــات الطي لتقلب

ـــكوس واهلراط ـــه املوريس ـــذي يتقن ـــحر ال ـــام الس ـــحرهم ك ـــي س ـــي يتق ـــة, وك ق
 ..أخربه صديق له أمر اخلدم بنثر احلب عىل سطح قرصه إلطعامها
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ـــة  ـــو إىل الكنيس ـــه دون الفونس ـــل توج ـــد قب ـــوم أح ـــباح ي ـــذكر  −يف ص ـــام ت ك
ـــد  ـــة اإلســـكوريال بمدري ـــة يف مكتب ـــة حمفوظ ـــان يف ســـاحة القرصـــ  −خمطوط وك

ــيدت ــيوف س ــني الض ــن ب ــلعته, وم ــىل ص ــة ع ــت محام ــه, ذرق ــيوف ل ــع ض ــن م ان م
 ــــبالء, فتضــــاحكت إحــــد ــــدون خــــوان أوســــرتيا وبعــــض الن ــــات ال قريب
ــــى  ــــع, حت الســــيدتني, تبعتهــــا األخــــر بالضــــحك ورست العــــدو للجمي
الفونســـو, اضـــطر ملشـــاركتهم الضـــحك وهـــو يمســـح رأســـه ال إراديـــا, وشـــاع 
اخلـــرب يف الطبقـــة األرســـتقراطية وصـــار حـــديث احلفـــالت يف إشـــبيلية عـــىل 

األحـــد التـــايل عنـــد إقامـــة القـــداس يف الكنيســـة مـــد األســـبوع, لكـــن يف 
أدهـــش القـــس اجلميـــع بـــذكر احلادثـــة واهتـــم املوريســـكوس بالتعمـــد يف إهانـــة 
الـــدون الفونســـو وطالـــب بمعاقبـــة كـــل مـــن يـــريب طيـــور الشـــيطان يف بيتـــه .. 
ـــور  ـــن طي ـــه ع ـــي عظت ـــو يلق ـــس وه ـــة الق ـــداس ومحاس ـــة والق ـــة الكنيس حرم

ـــ ـــن خف ـــع بعـــض املصـــلني م ـــت الشـــيطان مل متن ض رؤوســـهم والضـــحك وعل
مههمــــة خافتــــة كبحهــــا صــــوت القــــس الغاضــــب وهــــو يؤنــــب املــــؤمنني 

 ..الستخفافهم بخطورة احلدث

جلـــدوا العديـــد مـــن املواركـــة, وشـــويت احلاممـــات التـــي أمســـكوها أو أطلقـــوا 
النـــار عليهـــا, لكـــن التهمـــة وجهـــت حتديـــدا إىل بـــن ســـامل, ربـــام لكثـــرة احلـــامم 

ـــي ذ ـــة الت ـــده, وألنّ احلامم ـــمن عن ـــن ض ـــت م ـــو كان ـــىل رأس الفونس ـــت ع رق
ـــدا إىل  ـــامل مقي ـــن س ـــيق ب ـــو, وس ـــال الفونس ـــى رج ـــام ادع ـــه, ك ـــد ل رسب عائ
الكاردينـــال زمينـــز الـــذي وإن كـــان يســـتمتع ويضـــحك بكـــل قوتـــه كلـــام 
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ـــه انـــزعج ألنَّ الفونســـو كـــان مقربـــا مـــن  أعيـــدت احلكايـــة عـــىل مســـامعه, إال أنّ
 ..موريسكيالدون خوان أوسرتيا, وألنّ الفعل نسب إىل 

ــل  ــو ك ــادر الفونس ــد ص ــد, وق ــريه أح ــم مص ــهر, ال يعل ــدة أش ــامل ع ــن س ــي ب بق
ـــن  ـــتحم دار ب ـــني اق ـــه ح ـــو أنّ ـــن غضـــب الفونس ـــا داره, وزاد م ـــه, ومنه أمالك
ســـامل العتقالـــه فـــوجئ بتشـــابه تصـــميمها وشـــكلها مـــن الـــداخل مـــع تصـــاميم 
قرصـــه فاستشـــاط ورضب بـــن ســـامل أمـــام عيالـــه, ثـــم أمـــر بتخريبهـــا وجعلهـــا 

ســطبال خليولــه, كــام أخــذ جاريتــه هيلينيــا لتعمــل خادمــة يف بيتــه, وكــان بــن إ
ـــذا طـــرد  ـــوق ه ـــويس, وف ـــه أم ل ـــرض زوجت ـــام مل ـــل ع ـــا قب ـــد تزوجه ســـامل ق
الفونســو كــل عائلــة بــن ســامل, لكنــه عــاد بعــد أيّــام وســمح هلــم بالســكن يف 
حجـــرة تقـــع عنـــد هنايـــة بســـتان تفـــاح ملحـــق بالـــدار, كـــان الفالحـــون 

احة أوقـــات العمـــل, لـــذا فهـــي واســـعة, بنيـــت حيطاهنـــا مـــن يتخـــذوهنا لالســـرت
 ..الطني وسقفت بالقش والقصب

ـــال  ـــان أطف ـــام ك ـــار, أو ك ـــبيلية بوق ـــاد إىل إش ـــامل ع ـــن س ـــب أنَّ ب ـــن الغري لك
ــامل  ــن س ــاملا ب ــاد س ــرددون (ع ــة ي ــودة أي  −املوارك ــأن ع ــامل) ك ــن س ــاملا ب ــاد س ع

معجــزة وهكـــذا  شــخص ســاملا بعــد اعتقالــه مــن قبــل حمــاكم التفتــيش يعتــرب
 رس هذا املثل بني املواركة

للداللـــة عـــىل أنَّ مـــن يكتـــب اهللا لـــه احليـــاة فســـيحيا  "عـــاد ســـاملا بـــن ســـامل"
 .رغم أنف النغل أوسرتيا وزمينز كام يقولون
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 ويقــــال إنَّ وســــاطات قشــــتاليني وأراغــــونيني مــــن إشــــبيلية اشــــتغلت لــــد
ل, لكنــه أبقــاه عنــده الكاردينــال لصــالح بــن ســامل فــأفرج عنــه مــن اليــوم األوّ 

 .عدة أشهر مراعاة أللفونسو

ــك يظنــون أنّــه كــان مقشــتال, أي  ــودة بــن ســامل جعلــت العديــد مــن املوريس ع
ـــداره وبســـاتينه,  ـــوالني لقشـــتالة, غـــري أنَّ اســـتمرار مصـــادرة الفونســـو ل مـــن امل
وتوضـــيحات ابنـــه لـــويس إذ رشح هلـــم حقيقـــة مـــا جـــر مـــن وســـاطات, بـــدد 

 ــر ــا ج ــه, وم ــكوك عن ــرق الش ــه يتح ــه, جعل ــداره وأمالك ــه ل ــامل وفقدان ــبن س ل
ـــه, واســـتطاع هـــو  ـــا من ـــر احتقان ـــده الشـــاب, أكث ـــويس, ول ـــام, وكـــان ل لالنتق
ـــار  ـــدخال يف صـــفوف الكب ـــرين, أن ي ـــن قم ـــد ب ـــرا حام وصـــديقه األصـــغر عم
ـــداً  ـــويس وحام ـــوا ل ـــتاليني, وكلف ـــد القش ـــورة ض ـــون للث ـــانوا خيطط ـــذين ك ال

ــــات رسا للتواصــــل مــــ ع كــــريم كاســــياس وغــــريه مــــن باســــتخدام الكناري
ـــه  املواركـــة خـــارج إشـــبيلية وداخلهـــا, ثـــم امتـــد نطـــاق تراســـلهم ليســـتفيد من
ـــل  ـــثلج واجلب ـــال ال ـــة جب ـــدة خاص ـــاطق البعي ـــع املن ـــل م ـــياس يف التواص كاس

 األمحر وضواحي غرناطة

اختـــذ حـــاكم إشـــبيلية قـــرارات عـــدة ملنـــع تربيـــة احلـــامم, واصـــطياده, إضـــافةً إىل 
يربيــه ويؤويــه أو يعتنــي بــه, ومنهــا إرســاله للعمــل  عقوبــات خميفــة لكــل مــن

ســـخرة عـــىل ســـفن األســـطول, وكـــان املواركـــة يعرفـــون أنَّ معنـــى العمـــل عـــىل 
ـــام بالتجـــذيف حلـــوايل  ـــادا, هـــو القي ـــوم وبظهـــور  20ســـفن األرم ســـاعة يف الي
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ـــام,  ـــة الطع ـــع قل ـــذيف, م ـــرتاخ يف التج ـــياط أي م ـــي يرضـــب بالس ـــة ك عاري
 ..رىض أو املعاقبني بإلقائهم يف البحروكثرة حاالت التخلص من امل

ومــــع كــــل هــــذه اإلجــــراءات العنيفــــة, مل يكــــن أمــــام بعــــض املواركــــة إال 
ــــم كــــانوا عــــازمني عــــىل الثــــورة فقــــد  االســــتمرار يف اســــتخدام احلــــامم ألهنّ
ـــاين  ـــب الث ـــارمة لفيلي ـــرارات الص ـــق الق ـــبب تطبي ـــة بس ـــذمر املوارك ـــاعد ت تص

ـــتا ـــيش القش ـــول اجل ـــر دخ ـــدرت يف ذك ـــي ص ـــة الت ـــن حادث ـــة, لك يل لغرناط
ـــريا عـــىل نشـــاطاهتم, فقـــد  ـــن ســـامل أثّ ّرا كث ـــال ب احلاممـــة مـــع الفونســـو واعتق
ــد  ــه وبع ــل إنّ ــه, ب ــو ورجال ــاغل للفونس ــغل الش ــامم الش ــريب احل ــاردة م ــدت مط غ
أنْ كثــــر اصــــطياد الطيــــور, جلــــأت الكناريــــات غريزيــــا إىل أعــــىل البنايــــات 

اس أعــــىل كاتدرائيــــة الشــــاهقة ومــــع هــــذا تابعوهــــا حتــــى يف بــــرج األجــــر
إشـــبيلية, والـــذي حـــل حمـــل املئذنـــة, فقـــد صـــار ملجـــأ آمنـــا للكناريـــات فلـــم 
ـــي  ـــا وه ـــان منظره ـــه, وك ـــى علي ـــه أو حت ـــل في ـــي ختت ـــذاءها وه ـــتطيعوا إي يس
تتجمـــع أعـــاله مزعجـــا ومثـــرياً لغضـــب الفونســـو الـــذي رست الشـــائعات 
ـــو ـــتخلص مـــن طي ـــا, وحلـــل املشـــكلة وال ـــه ســـيكون حـــاكم إشـــبيلية قريب ر بأنّ

ـــدس  ـــها املهن ـــرة اقتبس ـــن فك ـــان ع ـــت األذه ـــموهنا, تفتق ـــام يس ـــياطني ك الش
ـــل قرصـــ  ـــن أحـــد متاثي ـــه ع ـــن قراءت ـــث) م ـــان روي والنحـــات القشـــتايل (هرين
ـــة إشـــبيلية  ـــدعم وحتمـــس حكوم ـــام هـــذا النحـــات وب احلمـــراء يف غرناطـــة, فق
بنصـــب متثـــال لفـــارس حيمـــل رحمـــا عـــىل قمـــة املئذنـــة, ويرتكـــز الـــرمح عـــىل 

ــــ ــــال حمــــور متحــــرك لت ــــاح حســــب وجهتهــــا, ســــمي هــــذا التمث ديره الري
ــــوردة  ــــذلك ب ــــبيلية وك ــــروس إش ــــتهر بع ــــاح واش ــــدا أو دوارة الري باخلريال
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ـــم بواســـطته متكنـــوا مـــن إخافـــة احلـــامم مـــن أن حيـــط عـــىل أبـــراج  الريـــاح ألهنّ
الكاتدرائيـــة كلهـــا, كانـــت احلامئـــم يف البدايـــة تفـــر مـــن الفـــارس ورحمـــه كلـــام 

رك التمثـــال بفعـــل الريـــاح املســـتمرة يف األعـــايل حركتـــه الريـــاح, لكـــن كثـــرة حتـــ
ـــد  ـــا, لق ـــة هنائي ـــرج الكاتدرائي ـــر ب ـــامم هيج ـــت احل ـــات, جعل ـــرية االجتاه واملتغ
انترصـــوا بفضـــل متثـــال اخلريالـــدا عـــىل ســـحر املوريســـكيني ومحـــائم الشـــيطان, 

 ..هكذا يقولون

ـــبب  ـــدفة أنَّ س ـــو ص ـــرف الفونس ـــار ع ـــذا االنتص ـــه هب ـــوته وفرح ـــالل نش وخ
ـــا محامـــات وليســـت كناريـــات, هـــو اعتـــزاز تســـميتهم هلـــ ا بالكناريـــات, مـــع أهنّ

املوريســكيني بقمــرين, لــذلك اختــذوا مــن اســم ابنتهــا كنــاري اســام لطيــورهم 
ـــراد حاشـــيته أنّ الســـبب هبـــذه التســـمية يعـــود إىل  الشـــيطانية, وأخـــربه أحـــد أف
ـــل  ـــاش طوي ـــذا دار يف حرضـــة الفونســـو نق ـــرين, وهك ـــت قم ـــاري بن مجـــال كن

 ..كم باملوريسكيني ومحاماهتمختلله الته

 قمرين, ماذا تسمون محاماتكم اللعينات? −

ســـأهلا الفونســـو بعـــد أنّ قصـــد بيتهـــا وحولـــه عرشـــون فارســـا مـــدججا "
 ".بالسالح

ـــا  − لقـــد ختلصـــنا منهـــا دون الفونســـو, ختلصـــنا منهـــا مجيعـــا بعـــد أوامـــر أبين
 .القس

, سؤايل ماذا كنتم, تسمون بنات الشيطان,  −  محاماتكم?أعرفُ
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, دون الفونسو −  .ماذا نسميها, محامات أو طيوراً

 ما اسم ابنتك? −

 )كناري سيدي (قالتها خائفة متلعثمة, واستشعرت اخلطر −

 وتسمون احلامم كناري ها? −

 .ال سيدي, أقسمُ بالعذراء مريم سيدي, ال أسميها هكذا, ربام غرينا −

 أين ابنتك كناري? −

 .ذه صغرية, ال شأن هلا بالطيورمريضة دون الفونسو, ه −

 .نادِهيا −

أتوســـل إليـــك دون الفونســـو, ابنتـــي مل تفعـــل شـــيئا (قالتهـــا وهـــي تبكـــي 
 .)وجثت تتوسل به

 .ال, ال ختايف فقط أريد أن أراها, ألسأهلا هي −

ـــة  − ـــي طفل ـــالح وه ـــاثوليكي ص ـــت ك ـــيدي, أن ـــوك س ـــل أرج ـــيدي املبج س
بغ يــــدهيا باحلنــــاء وال بريئــــة, وهــــي تكــــره احلــــامم مــــثلكم ســــيدي وال تصــــ

 .تستحم

 .. اسمعي قمرين, قلت لك ال ختايف, هاهتا برسعة وإال −
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ـــا,  ـــدار, لكـــن الفونســـو مل ينتظـــر, ودخـــل خلفه هرعـــت قمـــرين إىل داخـــل ال
ــعرت  ــني ش ــهقة ح ــرين ش ــن قم ــدت م ــوار, ون ــمع احل ــة تس ــاري واقف ــت كن كان

 ..بالفونسو خلفها

 .ها كناري كيف حالك? أرين وجهك −

ـــا ـــت كن ـــيات يف كان ـــادة األندلس ـــا كع ـــي نصـــف وجهه ـــة بشـــال خيف ري متلفع
االحتشـــام, وترتـــدي جلبابـــا فضفاضـــا يغطـــي ثوهبـــا ورسواهلـــا النـــازل إىل 
هـــا كأهنـــا تســـتنجد هبـــا, ثـــم أرخـــت شـــاهلا, وكانـــت  القـــدمني .. نظـــرت إىل أمّ
قمــرين تتــابع نظــرات الفونســو, وأدركــت بحــس األنثــى نوايــاه حــني تفــرس 

 :بوجهها وقال

تــك مجيلــة قمــرين, كأهنــا قمــر, هلــم احلــق يســمون احلــامم باســمها, ثــم ابن −
 ..رمى كناري بنظرة وقحة وخرج

 :كتبت مارتينا املوريسكية تعليقا موجزا

 يوم الطني

ــاء " ــد أغني ــامل أح ــن س ــريي ب ــاه خ ــو بن ــكنه الفونس ــان يس ــذي ك ــني ال قرصــ الط
ـــاين  ـــه للجـــد الث ـــى آلـــت ملكيت ـــدلس وصـــار مـــن بعـــده ملكـــا ألوالده حت األن
البـــن ســـامل احلـــايل واســـمه ســـاملني وبعـــض كبـــار الســـن مـــن املوريســـكيني إىل 
ـــت الكنيســـة  ـــد قام ـــىل صـــاحبه وق اآلن يســـمونه قرصـــ ســـاملني ويتحرســـون ع

ــــادرته ل ــــرتاه بمص ــــنوات اش ــــل س ــــاريخ وقب ــــادر الت ــــذكره مص ــــبب مل ت س
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ــــذكر فيهــــا قرصــــه  ــــن ســــامل ال يفــــوت مناســــبة إال وي الفونســــو, وكــــان ب
ـــى داره كـــأنموذج مصـــغر لقرصـــ الطـــني  ـــه بن املغتصـــب, ومـــن شـــدة تعلقـــه ب
ـــري  ـــاه الفونســـو ويث ـــت انتب ـــئال يلف ـــة ل ـــه اخلارجي ـــه وحيطان ـــوه واجهت ـــه م لكن

 ".غضبه

 :توضيحا آخر وبعد ساعات أضافت مارتينا

اعــتامد الروميكيــة حبيبــة املعتمــد بــن عبــاد أمــري إشــبيلية األندليســ وزوجتــه, (
رأت يومـــا مـــن رشفـــة قرصـــها فالحـــات يمشـــني يف الطـــني وكـــن يغنـــني وهـــن 
ـــأنْ  ـــد ب ـــأمر املعتم ـــني, ف ـــثلهن ومتيشـــ يف الط ـــل م ـــتهت أنْ تفع ـــات, فاش فرح

وم بيـــوم يعجـــن الطـــني باملســـك والعطـــور كـــي متيشـــ فيـــه, وســـمي هـــذا اليـــ
 )الطني

 ..ثم نزل تعليق ثالث, مل يوقع باسم

ـــني " ـــوم الط ـــري ي ـــذا املخـــيم غ ـــا نســـكن يف ه ـــدلس وجعلن ـــن أضـــاع األن وم
 "!وأمثاله

ـــت  ـــة, ومل تُضـــع أي وق ـــذا الطاغي ـــاري غـــدت هـــدفا هل أدركـــت قمـــرين أن كن
, وقالت له  :وقررت املجازفة, دعت حامداً

صـــة النصـــار القـــدماء ســـافر بأختـــك خـــارج إشـــبيلية, قـــل ملعارفـــك, خا −
ـــك ســـتأخذ أختـــك للعـــالج يف قرطبـــة, مرضـــها خبيـــث, قـــل هكـــذا  مـــنهم, أنّ

 .ألكثر من شخص, اليوم افعل هذا لينترش اخلرب, ثم اخرج هبا ليالً 
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ــت  − ــون أينّ ذهب ــت, ويقول ــيؤذونك أن ــا س ــا معه ــت أن ــي? إذا غب ــا أم ــن ي إىل أي
 .إىل كاسياس

ـــعة  − ـــأخر معهـــا بض ـــمع ت ـــاك, اس ـــريم ال أوصـــلها هن جهـــا لك ـــام وزوّ أي
كاســـياس, هـــذا احلـــل الوحيـــد, ال نـــرتك ابنتنـــا لوحـــدها وهـــي غـــري متزوجـــة, 
زوجهــا لكــريم, أخــرب عمنــا عــيل اخلــري ودعــه يتــوىل األمــر, ثــم عــد إيل, مــا 

 رأيك?

ي, بإذن اهللا سأفعل −  ..عني العقل أمّ

واصـــل املواركـــة االعـــتامد عـــىل مـــا تبقـــى مـــن محامـــات لتبـــادل الرســـائل رسا, 
طنـــوا أنفســـهم عـــىل الثـــورة بعـــد التطبيـــق العنيـــف لقـــرارات فيليـــب الثـــاين, وو

وكـــان حامـــد بـــن قمـــرين ولـــويس وأبـــوه بـــن ســـامل مـــن الناشـــطني يف داخـــل 
إشـــبيلية, إىل أنْ قامـــت ثـــورة األنـــدلس بعـــد عـــام مـــن إغـــالق محـــام قمـــرين, 
ـــه  ـــول ورافق ـــان جمه ـــه إىل مك ـــن أهل ـــد م ـــاجي الوحي ـــويس الن ـــادر ل ـــا غ وقته

ــد  ــد بع ــث حام ــدي, حي ــتن اهلولن ــرت باس ــع بي ــامر م ــه ع ــه وأخي ــفر أمّ ــب س ترتي
ــا  ــني ولق ــاحل ب ــىل الس ــة ع ــري إىل منطق ــوادي الكب ــر ال ــوا يف هن ــا ونزل ــرتوا قارب اك

 ..وقادس, ومن هناك أبحروا إىل شاطئ الربتغال القريب

ـــى  ـــارا, حت ـــة, صـــغارا وكب ـــىل املوارك ـــذابح ع ـــد جـــرت امل ـــا يف إشـــبيلية فق أم
ـــن ـــال م ـــاء واألطف ـــائهم النس ـــن آب ـــا م ـــع انتقام ـــى الرض ـــوا حت ـــل ذبح هم, ب

 ..املشاركني يف التمرد ضد صاحب اجلاللة
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*** 

هكـــذا صـــديقي خـــتم اإلشـــبيليون حكـــايتهم كنـــاري أو كناريـــات لكـــنهم 
ـــم ســـيعاودون توليـــد  ـــذا يعنـــي أهنّ ـــداع تركـــوا النهايـــات مفتوحـــة وه وبإب

 .حكاية جديدة, أو, أكثر

ـــإغالق احلاممـــات أخـــذت أغلـــب الحـــظ صـــديقي, أنَّ مجلـــة الرســـد اخلا صـــة ب
ـــبيلية  ـــاطيني وإش ـــني الغرن ـــح ب ـــافس الواض ـــك أنَّ التن ـــيم, وال ش ـــات املخ أوق
هـــو الســـبب, وهـــذا كـــام تعلـــم يعـــود لتـــاريخ العالقـــة بـــني املـــدينتني يف 
األنــــدلس, وخاصــــة اشــــرتاك أمــــري غرناطــــة وفرســــاهنا يف حصــــار إشــــبيلية 

رناطـــة هـــو الســـبب األهـــمّ ومســـاعدهتم للجـــيش القشـــتايل, ويـــرون أنَّ غـــدر غ
ـــدلس, كـــام تصـــفها إحـــد خمطوطـــات  ـــوك األن لســـقوط إشـــبيلية, بســـتان مل

 .اخلميادو

نـــي كتبـــت لـــك الكثـــري, لكـــن, قبـــل أن أتركـــك, سأكشـــف لـــك عـــن  أر أنّ
ـــة  ـــع احلكاي ـــام م ـــة, إذ إهنّ ـــبيلية وغرناط ـــني إش ـــافس ب ـــن التن ـــر م ـــة أخ جول

ـــرتكان يف  ـــة, ستش ـــة غرناط ـــدعتها خيم ـــي أب ـــة الت ـــد القادم ـــة بع ـــية ثاني شخص
ـــافس  ـــع التن ـــي موض ـــرين ه ـــار قم ـــياس, باختص ـــريم كاس ـــول ك ـــام ح خالفه

 .القادم

 يف أمان اهللا

facebook.com/the.Boooks



74 
 

ـــذا  ـــا موجـــودا, هك ـــان محامه ـــا ك ـــأن ومل ـــرين ش ـــان لقم ـــا ك ـــة مل ـــوال غرناط ل
 ..صدرت غرناطة حكايتها بانفعال, وكان عنواهنا الرئيس هو
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 حامد املالح
اخلميـــادو, والتـــي عثـــر عليهـــا نقـــال عـــن إحـــد املخطوطـــات املكتويـــة بلغـــة 

ــالون,  ــل خ ــاجي دي ــديم يف ب ــزل ق ــدمهم ملن ــالل ه ــاء خ ــامل بن ــدار ع ــاة يف ج خمف
 ..يف أراغون, وحفظت يف جناح اخلميادو يف مكتبة اإلسكوريال

 :تقول املخطوطة املوريسكية

ـــو, واشـــتهر أيضـــاً  ـــاملالح خـــوان رودريغ ـــروف ب ـــالح األندليســـ املع ـــد امل حام
 باسم

ـــا, هـــو الـــذي رافـــق القبطـــان اجلنـــوي كرســـتوف كـــوملبس رودريغـــو دي تري ان
ـــن  ـــان أول م ـــا, وك ـــار غرب ـــق اإلبح ـــن طري ـــد ع ـــاف اهلن ـــه الستكش يف رحلت

 شاهد األرض اجلديدة

كـــام ثبـــت هـــذا كـــوملبس بخـــط يـــده يف دفـــرته املحفـــوظ اآلن ضـــمن ملفـــات "
 "..دي أندياس يف إشبيلية

ــــه, فشــــارك مــــع وكــــوملبس اإليطــــايل, كــــان مغــــامرا ومتعصــــبا  لكاثوليكيت
ـــان يف  ـــا, وك ـــىل أبواهب ـــل ع ـــري, قات ـــة األخ ـــار غرناط ـــة يف حص ـــوات اجلنوي الق
ســانتايف, معســكر إيــزابيال وفردينالــد وبعــد أشــهر مــن ســقوط غرناطــة تســلم 
التفـــويض امللكـــي باإلبحارغربـــاً بحثـــا عـــن طريـــق جديـــد إىل اهلنـــد, ال يســـيطر 

 ..األتراك واملغاربة عليه
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نفــس الرحلــة, شـــارك املــالح حامــد رودريغــو, الــذي كـــان  ومــع كــوملبس, يف
 ..مقشتالً وموجودا مع جيش قشتالة املحارص ألهله يف غرناطة

ــــز أوف " ــــائق املركي ــــذا وث ــــدت ه ــــوملبس, أكّ ــــتوف ك وباإلضــــافة إىل كرس
 "..كاديز الذي كتب عن رحلة كوملبس الشهرية

ـــا  ـــه املخطوطـــة  –تقـــول خيمـــة غرناطـــة  −لكنن ـــد مـــا ذكرت ـــأنّ حامـــداً ال نؤي ب
كـــان مقشـــتال, فـــربام كـــان حامـــد أو خـــوان رودريغـــو مضـــطرا للتواجـــد مـــع 
القشـــتاليني حفاظـــا عـــىل حياتـــه مـــن ســـطوة حمـــاكم التفتـــيش وشـــكوكها, كـــام 
ــــؤثر يف حصــــار  ــــزي وغــــري م ــــاطيون للمشــــاركة بشــــكل رم اضــــطر الغرن

 ..إشبيلية

 :كام أنّ خمطوطة أخر من نفس الرزمة, تقول

ـــد, دأب وبصـــرب وتســـرت عـــىل إنَّ احلـــاج هـــالل رو ـــد حام ـــو رمحـــه اهللا وال دريغ
تعلــــيم ولديــــه بــــدر وحامــــد, الكتابــــة بالعربيــــة وقــــراءة القــــرآن, وكــــانوا 
ـــامل  ـــعوبتها إال اهللا الع ـــدر ص ـــروف ال يق ـــوم يف ظ ـــالة والص ـــىل الص ـــواظبني ع م
وحــده بــأرسار خلقــه, وهلــذا نــر أنّ حامــدا رمحــه اهللا كــان مضــطرا للتواجــد 

ـــدل ـــة األن ـــه يف معرك ـــوملبس يف مغامرت ـــع ك ـــارك م ـــام ش ـــه رب ـــرية وأنّ س األخ
البحريـــة عـــىل خطورهتـــا, هربـــا مـــن بطـــش قشـــتالة ولكـــي ال يشـــرتك ثانيـــة يف 

 .أيّ موقف مشابه
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ـــه  ـــى احلـــامم املعـــروف باســـم ابنت ـــه, بن ـــن رحالت ـــي عـــاد هبـــا م ـــاألموال الت وب
 . جاءت شهرة قمرين ومحامها −بفضل غرناطة  −قمرين, ومن هنا 

  

facebook.com/the.Boooks



78 
 

 خيمة إشبيليةاحتجاج 
حـــول اهتـــام حامـــد املـــالح, احتجـــت خيمـــة إشـــبيلية وطلبـــت ذكـــر الســـبب "

ـــل  ـــام ال دلي ـــاء باهت ـــبهات لإلحي ـــارة الش ـــن إث ـــدالً ع ـــا ب ـــت تارخيي اآليت والثاب
 "..عليه

ـــة اإلســـكوريال, أوردت  ـــة يف مكتب ـــاريخ خمتلف ـــه مراجـــع ت ـــا ذكرت اســـتنادا إىل م
 :اإلسباين خوان رود ريغوخيمة إشبيلية اآليت حول املالح األندليس 

 خوان رودريغو

ـــعت  ـــي خض ـــبيلية الت ـــكيي إش ـــن موريس ـــان م ـــو ك ـــوان رودريغ ـــالح خ إنَّ امل
لتســـلط قشــــتالة قبــــل قـــرنني مــــن ســــقوط غرناطـــة, لكنــــه كــــان متســــرتا 
ـــذي محـــل  ـــو احلـــاج هـــالل, ال ـــأبوه ه , ف ـــطّ ـــة ومل يكـــن مقشـــتال ق بالكاثوليكي

بــــ (كـــروس) ردا عـــىل االســـم املســـيحي كـــروس رودريغـــو, وســـمته الكنيســـة 
 ـــار ـــز النص ـــليب رم ـــل الص ـــلمني مقاب ـــز املس ـــي رم ـــي ه ـــالل الت ـــة اهل كلم

 .القدماء وكروس أو كروث تعني بالقشتالية الصليب

ـــفرته  ـــاجرا, ويف س ـــالل ت ـــاج ه ـــان احل ـــا رسا  −ك ـــج خالهل ـــي ح ـــرج  −الت خ
بذريعــة التجــارة مــن قشــتالة بحــرا إىل جنــو, وكــان ابنــه حامــد معــه, وهــو 

رود ريغــــو, وهنــــاك التقــــى بكرســــتوف كــــوملبس وأصــــبحا  املــــالح خــــوان
صـــديقني مـــن دون أنْ يعـــرف كـــوملبس أنَّ هـــالالً وابنـــه كانـــا مســـلمني. ومنـــه, 
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ـــالت  ـــن رح ـــات ع ـــوملبس حكاي ـــرف ك ـــريه, ع ـــن غ ـــالل ال م ـــاج ه ـــن احل م
 .. بحرية لألندلسيني من الساحل الربتغايل جتاه اهلند وبطريقني

ـــة  ـــواحل املغارب ـــع س ـــا م ـــدمها جنوب ـــار اح ـــرب بمس ـــاين إىل الغ ـــزنج, والث وال
بحـــري مســـتقيم ولكنـــه حافـــل باألخطـــار الضـــطراب تلـــك البحـــار وتقلبـــات 

 ..النوء فيها

ــا, ورحــل هــالل ألداء فريضــة احلــج تاركــا أغلــب جتارتــه عنــد ابنــه  ثــم افرتق
ـــد  ـــا  –حام ـــابا ذكي ـــان ش ـــا إىل  −وك ـــودا هب ـــرتي بضـــائع يع ـــا ويش ـــاجر هب ليت

احلــج كــي ال يــتهمهام رجــال الكنيســة بالــذهاب إشــبيلية بعــد عــودة أبيــه مــن 
إىل األتـــراك أو املغاربـــة للتـــآمر كـــام يفعـــل العديـــد مـــن التجـــار والبحـــارة 

 ..املواركة

ـــداقة  ـــك بص ـــوملبس فتمس ـــامر ك ـــن املغ ـــغلت ذه ـــد ش ـــار إىل اهلن ـــرة اإلبح فك
ـــد الشـــاب األندليســـ الوســـيم بصـــحبة كـــوملبس  ـــد, وأســـفر تواجـــد حام حام

ــار ــع ك ــه احلــب م ــن تبادل ــاج ع ــده احل ــودة وال ــد ع ــا بع ــوملبس فتزوجه ــة ك من ابن
 ..هالل, ثم أبحروا مجيعا إىل قشتالة ومعهم كوملبس

ـــرر عرضـــها عـــىل ملكـــي قشـــتالة  ـــد كـــوملبس وق نضـــجت فكـــرة اإلبحـــار عن
ـــان  ـــا, وك ـــة ومتويله ـــي الرحل ـــريهم بتبن ـــاع غ ـــل يف إقن ـــد أنْ فش ـــون, بع وأراغ

 امللكان يف سانتايف عند
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ـــذه  أســـوار غرناطـــة, فقصـــدمها ـــر يف ه ـــان ي ـــذي ك ـــد ال ـــه صـــهره حام ومع
الرحلـــة خالصـــا لـــه مـــن بطـــش حمـــاكم التفتـــيش وهتديـــدها الـــدائم حليـــاة أيّ 

 .. موريسكي يف كل حلظة

وانفــــرد مصـــدر موريســــكي, جمهــــول املؤلـــف: أنّ حامــــداً كــــان يضــــمر  "
غرضــــا آخــــر مل يكتشــــفه القشــــتاليون إىل اآلن, وهــــو الســــعي للبحــــث عــــن 

ـــه ـــاعدة إخوان ـــان  فرصـــة ملس ـــوه, إذ ك ـــام أوصـــاه أب ـــة ك ـــارصين يف غرناط املح
ممنوعـــا عـــىل أيّ موريســـكي أنْ يتحـــرك خـــارج مدينتـــه خـــالل حـــرب غرناطـــة 

 ".األخرية خشية من اشرتاكهم يف القتال لصالح غرناطة

أقلعــــت ســــفن كــــوملبس بعــــد أشــــهر مــــن دخــــول اجليــــوش الكاثوليكيــــة 
ــــارمن  ــــرح كــــوملبس وك ــــد الحــــظ ف ــــد ق ــــان حام ــــة لغرناطــــة, وك هبزيم

ـــه برســـه, والتـــي مل تكـــن  ـــدِ هلـــام شـــيئا, ومل يـــبح لزوجت ـــه مل يب األندلســـيني, لكن
تعـــرف شـــيئا عـــن املوريســـكيني وال عـــام يتعرضـــون لـــه, أبحـــر كـــوملبس ومعـــه 
خـــوان رودريغـــو وكـــارمن, وشـــاءت األقـــدار واخلـــربة بالبحـــار أنْ يكـــون 
 املــــالح األندليســــ حامــــد املســــمى خــــوان رودريغــــو, هــــو أول مــــن يــــر

أقــــام اإلســــبان متثــــاال  −تقــــول خيمــــة إشــــبيلية  −ألرض اجلديــــدة, لــــذاك ا
ـــا مـــن مكـــان احلـــامم الـــذي شـــيده خـــالل  حلامـــد يف إشـــبيلية تكـــريام لـــه, قريب
ـــرين,  ـــه قم ـــام أوىص ابنت ـــا, ك ـــة رشق ـــاه الكعب ـــه جت ـــة من ـــن يف زاوي ـــه ودف حيات
وأوصـــاها بإخفـــاء معـــامل القـــرب, ومـــن بعـــده تولـــت قمـــرين إدارة احلـــامم حتـــى 

 ..لق وهدمأغ
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بعـــد هـــذه اإلضـــافة أو التعـــديل حلكايـــة حامـــد املـــالح, تـــدخلت خيمـــة قرطبـــة 
 ..للمرة األوىل بحكاية ثانوية لكنها مهمة

 هالل القرطبي

حامــد أو خــوان رودريغــو هـــو ابــن احلــاج هــالل القرطبـــي الــذي غــادر أبـــوه 
ـــالل  ـــاج ه ـــد احل ـــا ول ـــبيلية, وفيه ـــكنوا إش ـــة وس ـــه قرطب ـــض أهل ـــعيد وبع س

ــن  ــم م ــائل بلغــة وتعل والــده معــامل الــدين والقــرآن والعربيــة, ولــه بعــض الرس
ـــا  ـــان النصـــار, منه ـــهم يف زم ـــة أنفس ـــة األوالد وتزكي ـــة تربي ـــادو يف كيفي اخلمي
ـــام  ـــبالد) وكـــان عـــامال ب رســـالته (احلفـــاظ عـــىل طهـــارة األوالد بعـــد ضـــياع ال
يكتــــب, إذ كــــان يعطــــي لولديــــه بدر(اســــمه بالقشــــتالية بيــــدرو) وحامــــد, 

وميــــة, ويشــــدد الوصــــية علــــيهام أنْ ال يــــتكلام, ويف أخبــــار وقعــــت دروســــا ي
ـــام مـــا كتبـــه بـــدر( بيـــدرو) عـــن كيفيـــة  حتـــت أيـــدينا قبـــل دخولنـــا املخـــيم بأيّ

 :اختبار والده له

ـــعيد  ـــن س ـــالل ب ـــاج ه ـــدأ أيب احل ـــدما ب ـــل عن ـــابعة أو أق ـــت صـــغريا يف الس كن
ـــال يل ـــدار وق ـــة آخـــر ال ـــة منعزل ـــاري, أخـــذين إىل غرف ـــي باختب : ال ختـــرب القرطب

ـــم اهللا  ـــة (بس ـــظ اآلي ـــف ألف ـــي كي ـــك.. ورشع يف تعليم ـــأفعله مع ـــام س ـــدا ب أح
ــرحيم ــرمحن ال ــا  (ال ــدا عن ــيل بعي ــو يص ــريا وه ــه كث ــمعتها من ــا, س ــت أعرفه وكن

ـــذلك,  ـــرف ب ـــدما ع ـــرح عن ـــم, وف ـــن دون أنْ يعل ـــه م ـــد نراقب ـــا وحام ـــا أن وكن
ــ ــروف كلم ــة ح ــي كتاب ــدأ تعليم ــم ب ــجد, ث ــد هللا وس ــال احلم ــاه وق ــت عين ة دمع

, ال ختـــرب أيّ  ـــال لنخـــرج, وأكـــد عـــيلّ ـــا قصـــريا, فق ـــدرس وقت بســـم, طـــال ال
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ـــدك أن تكـــون  ـــا, أري ـــام جـــر بينن ـــك ب ـــى أم ـــداً وال حت أحـــد, ال أخـــاك حام
ـــم  ـــه, ث ـــت وخارج ـــل البي ـــن داخ ـــان, م ـــد, أيّ إنس ـــل أليّ أح ـــال وال تق رج
ــا,  ــب اهللا ثراه ــي طي ــه أم ــي ال تنتب ــا لك ــت أن ــم خرج ــو أوالً, ث ــرج ه ــي وخ قبلن

 .تت حزينة مظلومةفقد ما

 :بعدها نادتني أمي وقالت يل

 ماذا كنت تفعل أنت وأبوك? −

 .فلم أخربها بالصحيح وراوغت يف الكالم

 قالت: أنا أعرف ما فعلتام, أكان يعلمك شيئا?

 ..قلت ال, ومل تفلح يف جعيل أكشف الرس −

عنــــدها ظهــــر والــــدي وكــــان خمتبئــــا يســــمعنا واحتضــــنني, فقــــد كــــان ذاك 
تبـــه أيب ليعـــرف هـــل ســـأكتم الرســـ أم أكشـــفه, وهكـــذا واصـــل اختبـــارا ر

ـــل  ـــن أه ـــدثني ع ـــدلس, ح ـــمة األن ـــة عاص ـــاريخ قرطب ـــي بت ـــي وتعريف تعليم
األنــــدلس, تــــارخيهم, كيــــف اختلفــــوا, وكيــــف ضــــاعت األنــــدلس كلهــــا 
بســـبب اختالفـــاهتم, قـــص عـــيل مشـــاهداته يف مـــدن األنـــدلس األخـــر وعـــن 

ـــة, وأ ـــف يعـــيش املغارب ـــاريخ املســـلمني, وكي ـــرائهم, كـــام ت ســـامء علامئهـــم وأم
ذكـــر لنـــا قـــوة دولـــة اخلالفـــة العثامنيـــة وفتحهـــا القســـطنطينية وخـــوف الـــدول 

 . األخر منها, وعمل مع أخي حامد بنفس الطريقة
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ــد  ــا بع ــر, وعرفن ــرب اآلخ ــدنا خيت ــات, وأح ــادل املعلوم ــد نتب ــي حام ــا وأخ ــا أن كن
 .ل أيبأنْ كربنا أنَّ أغلب املواركة كانوا يعلمون أبناءهم مث

خيمــة إشــبيلية, تعقيبــا عــىل حكايــة هــالل القرطبــي, نرشــت وبرســعة حكايــة 
مــؤثرة أضــاءت الشــطر األخــري مــن قصــة احلــاج هــالل القرطبــي كــام تســميه 

 ..خيمة قرطبة, أو اإلشبييل كام تشري الوقائع التالية املوثقة تارخييا
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 هبـو البـرتقـال
ـــه حيمـــل رســـميا اســـم كـــروس رودريغـــو, إال أنَّ مجيـــع ســـكان إشـــبيلية  مـــع أنّ

ـــه  ـــنهم ينادي ـــى القشـــتاليني م ـــبهم, حت ـــالالً, وأغل ـــون اســـمه األندليســـ ه يعرف
بـــه, وهـــذا نـــادرا مـــا يســـكت عنـــه, لكنـــه كـــان تـــاجرا معروفـــا, والكثـــري مـــن 
ـــه يف  ـــرتاكهم مع ـــن اش ـــة م ـــا مغري ـــوا أرباح ـــة حقق ـــة والكنيس ـــاالت الدول رج

 الســـاحل اإليطـــايل جتارتـــه التـــي عـــادة مـــا تكـــون مـــع املـــوانئ املهمـــة يف
كالبندقيــــة وجنــــو وفلورنســــا, كــــان يتــــاجر يف أيّ يشء, ومل يتعــــرض يومــــا 
للخســـارة, خالفـــاً لغـــريه ممـــا مكنـــه مـــن مجـــع ثـــروة كبـــرية, محاهـــا بمشـــاركة 
املتنفـــذين القشـــتاليني معـــه, وكـــان يقـــول ألبنائـــه ومعارفـــه الثقـــاة مـــن املواركـــة 

 .)(مالك دون نفسك, ونفسك دون دينك

ملــــه التجــــاري مــــع القشــــتاليني وحيــــث املواركــــة عــــىل التمســــك ليــــربر ع
باإلســـالم مهـــام قســـت الظـــروف وصـــعبت األحـــوال, كـــان كثـــري التوكـــل عـــىل 
اهللا, ال يفــــرت عــــن الــــدعاء, ويــــويص بالــــدعاء كســــالح مــــا بعــــده ســــالح 
ـــه  للمستضـــعفني الصـــادقني كـــام يقـــول, فرافقـــه التوفيـــق أيـــنام توجـــه, حتـــى إنّ

ـــ ـــود, امل ـــار اليه ـــزّ التج ـــه, ب ـــاع ب ـــتغلوا لإليق ـــيهم, فاش ـــب عل ارانوش, وتغل
ـــار  ـــاربات واحتك ـــاموا بمض ـــرة, وق ـــن م ـــر م ـــدين أكث ـــعار متعم ـــوا األس أنزل
ــــه مــــن القــــادة  ــــورط مــــع رشكائ للبضــــائع, كــــل ذاك ليخرســــ هــــالل ويت
والقســـس, لكنـــه كـــان يـــدرك مقاصـــدهم, وإذا مـــا تعرضـــت إحـــد صـــفقاته 

ىل مـــا يملـــك, وال خيـــرب للخســـارة, كـــان يتحمـــل اخلســـائر لوحـــده, معتمـــدا عـــ
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ـــني  ـــنهم ح ـــاح, لك ـــتالم األرب ـــو اس ـــال س ـــون عم ـــذين ال يعمل ـــاءه ال رشك
ـــزداد  ـــده, ت ـــائر لوح ـــل للخس ـــن حتم ـــالل م ـــه ه ـــا فعل ـــامعهم م يصـــل إىل أس
مكانتــــه عنــــدهم وال يرتكــــون مناســــبة دون كيــــل املــــديح هلــــذا الكــــاثوليكي 

كـــان املخلـــص, وال يكتفـــي هبـــذا بـــل كـــان يـــؤمن هلـــم األربـــاح فـــوق ذلـــك, و
ـــه,  ـــارانوش ل ـــد مـــن عـــداوة اليهـــود امل ـــه يزي مـــديح القشـــتاليني ونجـــاح جتارت

 ومن أشدهم

عــــدواة وكيــــدا لــــه, هــــو نقيــــب املــــارانوش يف حــــي اخلودريــــة, اليهــــودي 
املتنرصـــ, زئيـــف شـــاليط, والـــذي محـــل بعـــد تنرصـــه, اســـام مســـيحيا قشـــتاليا, 
ــو ــو امل ــالل س ــر هل ــن يُظه ــذا مل يك ــورخي ه ــن خ ــا, لك ــورخي خوس ــو, خ دة ه

ـــه  ـــرة أنْ ينادي ـــاول م ـــالل, ح ـــوفا هل ـــلوكه مكش ـــان س ـــف, وك ـــة والتزل الزائف
 :بالعربية هكذا

ــال  − ــوت ع ــائال بص ــالل ق ــره ه ــك? فنه ــف هال ــالل, كي ــاج ه ــري ه ــباخ اخل س
 :ليخيفه كي ال يعيدها ثانية

ـــارانوش عمـــدتك الكنيســـة املقدســـة  − ـــت مســـيحيا م اســـمع خـــورخي إذا كن
 .أظنك ما زلت هيوديا فال تتحدث بكالم ذهب مع أهله, وال

ال ال, دون هــــالل, أرجــــوك ال ترفــــع صــــوتك, احليطــــان هلــــا آذان, (ثــــم  −
تلفـــت يســـارا ويمينـــا وقـــال بالقشـــتالية بصـــوت هـــامس) الكـــالم العـــريب أنـــتم 

 .أهله حاج هالل
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ــربه  ــه وليخ ــد بمثل ــىل التهدي ــريد ع ــاج ل ــب ح ــه بلق ر خماطبت ــرّ ــه ك ــالل أنّ أدرك ه
اً   :إىل احلج, فقالأنّه يعرف بقصة ذهابه رسّ

ـــتكلم معـــي بغـــري  − ـــاغو), وال ت ـــاغوب (ســـانت ي مل أحـــج بعـــد إىل شـــانت ي
 لغة الكنيسة بعد اآلن, أفهمت?

 ..مفهوم, كروس رودريغو, مفهوم −

ـــبيلية  ـــقف إش ـــوا إىل أس ـــرات ذهب ـــد امل ـــه, ويف إح ـــود ل ـــد اليه ـــرت مكائ كث
ـــة  ـــالة يف الكنيس ـــس للص ـــني جيل ـــو, ح ـــروس رودريغ ـــه إنَّ ك ـــوا ل ـــرأ ليقول يق

ــل  ــام نفع ــؤمنني ك ــع امل ــالة م ــردد الص ــرآن, وال ي ــلمني الق ــاب املس ــن كت ــات م آي
ـــب  ـــة, غض ـــة املقدس ـــقف وللكنيس ـــيدنا األس ـــني لس ـــارانوش املخلص ـــن امل نح
ـــا  ـــدعى ريغ ـــه ي ـــن أخـــت ل ـــأمر اب ـــد, ف ـــه أراد التأكّ األســـقف واســـتغرب, لكن

 :وكان يثق به وأوصاه

ي ال يشـــعر بـــك اجلـــس خلـــف كـــروس رودريغـــو بعـــد أن تبـــدأ الصـــالة كـــ −
ــــال  ــــة أم ال, وتع ــــرة املغارب ــــان الكف ــــتكلم بلس ــــان ي ــــه إذا ك وتنصــــت علي
, أخـــربين قبـــل خروجـــه مـــن الصـــالة, وكـــان األســـقف ينـــوي  وأخـــربين فـــوراً

 ..اعتقاله يف الكنيسة حاال إذا صدق كالم املارانوش

ـــب  ـــرتكون يف الصـــلوات وأغل ـــيعهم يش ـــة ومج ـــت أصـــوات املصـــلني خافت كان
ا حيركــــون شــــفاههم فقــــط, مــــن دون أن يلتفــــت أحــــد املوريســــكيني كــــانو

ـــه  ـــكل الحظ ـــالل بش ـــن ه ـــه م ـــرب أذن ـــه وق ـــد عنق ـــا م ـــن ريغ ـــيهم, لك إل
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ـــودون  ـــف  −املوج ـــا اإلنصـــات  −يف اخلل ـــا ريغ ـــتطاع فيه ـــي اس ـــة الت ويف اللحظ
جيــدا خلفــوت صــوت كــروس رودريغــو كــان املصــلون يرتلــون الســالم عــىل 

ــىل ــالم ع ــرتال الس ــالل م ــوت ه ــارتفع ص ــام, ف ــامق  ماري ــن أع ــدق وم ــريم بص م
ـــه وكـــرر الرتديـــد فـــرآه ريغـــا دامعـــا وســـمعه وهـــو يكـــرر  قلبـــه ودمعـــت عين

 :السالم عىل ماريام, فقام ريغا إىل خاله برسعة ومهس منفعالً 

ــا,  − ــا, أن ــام, صــىل بلغتن ــذراء ماري ــو يصــيل للع ــي وه ــال, يبك ــا خ ــي ي ــان يبك ك
ـــان  ـــد ك ـــاهنم, فق ـــىل بلس ـــو ص ـــى ل ـــن حت ـــدا, لك ـــمعه جي ـــا مل أس ـــيل أن يص

 ..بإخالص لشفيعتنا العذراء يا خال

 :بعدها علم هالل بام جر, فقال له ولده بدر

ــاذا ال توقــع بــه وتشــتكيه إىل  − , مل هــذه مــن دســائس زئيــف الوســخ يــا أبــتِ
رشيكــــك دون فرانسيســــكو وإىل األســــقف نفســــه, عنــــدما تســــلمه أرباحــــه? 

 أمل ينتقد القشتاليني أمامك ويسخر من كنيستهم?

ـــا  − ـــيعذبني ضـــمريي, ال ي ـــببي, فس ـــذا بس ـــدث ه ـــيحرقونه, وإذا ح ـــي, س بن
ــنا  ــذا, لس ــر هك ــا ال تفك ــت مظلوم ــام كن ــي, مه ــا بن ــدا, ال ي ــول هللا غ ــاذا أق ــم م ث

 .هيوداً وال قشتاليني لننتقم هكذا

ـــد رست  ـــبيلية فق ـــو يف إش ـــروس رودريغ ـــالل أو ك ـــة ه ـــت مكان ـــدها ارتفع بع
ـــرب غ ـــارك يف ح ـــو ش ـــوان رودريغ ـــه خ ـــأنَّ ابن ـــار ب ـــة األخب ـــة وأنَّ امللك رناط

ـــوي  ـــع اجلن ـــافية م ـــة االستكش ـــة البحري ـــلته يف البعث ـــه أرس ـــا ل ـــزابيال إكرام إي
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كـــوملبس, جعـــل هـــذا اخلـــرب هـــالل وأهلـــه يف وضـــع جيـــد يف إشـــبيلية, وخـــالل 
قرارهـــا بطـــرد اليهـــود املـــارانوش مـــن كـــل 1492هـــذا أصـــدرت إيـــزابيال عـــام 

 ..أرايض قشتالة وأراغون

د مـــن يأمتنـــه أفضـــل مـــن هـــالل, أموالـــه, ذهبـــه, زئيـــف بعقلـــه اليهـــودي مل جيـــ
هــــا عنــــد رجــــل أمــــني, وهيــــرب  ثروتــــه املحمولــــة سترســــق كلهــــا إن مل خيفِ
ـــة وهـــو احلـــي اليهـــودي يف إشـــبيلية, خـــرج  ـــادرة اخلودري ـــأرسع بمغ بنفســـه, ف
ــــه يف الكاتدرائيــــة فقصــــده, التقــــاه  , مل جيــــد هــــالل يف داره, عــــرف أنّ متنكــــراً

ـــا ـــو الربتق ـــده يف هب ـــالل حيـــب يتمشـــى لوح ـــان ه ـــبيلية, ك ـــة إش ل, يف كاتدرائي
املجـــيء لبهـــو الربتقـــال, املكـــان هنـــا يـــذكره بعظمـــة األنـــدلس وأنفـــاس أهلهـــا 
ومـــا قـــرأه عـــن حلقـــات الـــدرس هنـــا تعبـــق بصـــدره ومتـــأل روحـــه بـــام حيـــب, 
ــه  ــل إلي ــتايل وتوس ــزي قش ــرا ب ــف متنك ــه زئي ــف أمام ــال, وق ــذه احل ــىل ه ــو ع وه

قَّ قلـــب هـــالل لـــه, وأخـــذه معـــه إىل الـــدار, أنْ خيفيـــه عنـــده كـــي ال يقتلـــوه, ر
ومل يكــن تطبيــق قــرار الطــرد قــد بــدأ يف إشــبيلية, بقــي عنــده ليلتــني, خالهلــام 
ـــن  ـــان اب ـــام, وك ـــد أي ـــبيلية بع ـــن إش ـــيلهم ع ـــالتهيؤ لرتح ـــارانوش ب ـــذروا امل أن
زئيـــف واســـمه شـــلومو, قـــد عـــرف بمكـــان أبيـــه وجـــاء إىل دار هـــالل ليطمـــئن 

ـــه إىل مبنـــى ديـــوان التفتـــيش لييشـــ عليـــه كـــام قـــال, لكنـــه بعـــد أ نْ خـــرج توجّ
ـــروة  ـــىل ث ـــتيالء ع ـــارل) االس ـــيحي ش ـــمه املس ـــلومو (اس ـــه, أراد ش ـــالل وأبي هب
أبيــــه ويف نفــــس الوقــــت أراد أن يثبــــت للكنيســــة إخالصــــه هلــــا ولقشــــتالة, 

 ..وهكذا قبض عىل زئيف يف بيت هالل وقبض عىل هالل أيضا
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ـــدا وأشـــب ـــه وســـحل مقي ـــف وجموهرات , ومل صـــودر ذهـــب زئي ـــالً ـــاً ورك ع رضب
ــم  ــيش حك ــوان التفت ــن دي ــلومو, لك ــده ش ــري ول ــريه أو مص ــن مص ــد م ــتم التأك ي
ـــدين  ـــن ال ـــداده ع ـــه وارت ـــتالة وخيانت ـــىل قش ـــآمره ع ـــا لت ـــالل حي ـــإحراق ه ب

ـــو ـــا, وكـــان خـــوان رودريغ ـــذ احلكـــم يف إشـــبيلية علن ـــه  −املقـــدس, ونف مل  −ابن
 .يزل يف البحر مع كرستوف كوملبس

ـــة يف ـــة حامـــد دخـــل املخـــيم ثاني ـــارخيي حـــول حكاي  حـــراك النقـــاش األديب والت
املـــالح, واحتـــدم أشـــد بعـــد أن أنزلـــت غرناطـــة حكايـــة أخـــر تظهـــر تـــأثريات 
ـــا إن  ـــديقي, م ـــا ص ـــذا ي ـــبيلية, وهك ـــرين اإلش ـــاة قم ـــا يف حي ـــة وأبنائه غرناط
نجحـــت حكايـــة مايوركـــا حتـــى ادعـــت غرناطـــة بانتســـاب مبـــدع املايوركـــات 

ـــد ــا, وحـــني أب ـــريم كاســـياس هلـ ـــاري, ك ـــرين وكن ـــايتي قم ـــبيليون حك ع اإلش
ـــت غرناطـــة  ـــا, وحاول ـــود إليه ـــة تع ـــذكرت أنَّ أصـــول العائل ـــة ف ـــت قرطب دخل
التقليـــل مـــن تـــاريخ قمـــرين يف مشـــاركتها األخـــرية, وبعـــد ردّ إشـــبيلية القـــوي 

 ..طرحت غرناطة هذه احلكاية لتشرتك بقصة قمرين عرب إبداع جديد
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 بدر البرشات
حامــد فــيام كتبــه عــن تــاريخ عائلتــه: أخربتنــي أمــي يقــول األديــب األندليســ 

رمحهـــا اهللا: إنَّ جـــدنا بـــدر بـــن احلـــاج هـــالل, واملســـمى يف الكنيســـة (بيـــدرو) مل 
ـــذه  ـــه وأخ ـــىل أبي ـــيش ع ـــال التفت ـــد هجـــوم رج ـــبيلية عن ـــن موجـــودا يف إش يك
ـــار  ـــده إىل غرناطـــة لتقىصـــ أخب ـــد أرســـله وال ـــدا, فق ـــركالت مقي بالرضـــب وال

ــر ــذي أبح ــد ال ــقيقه حام ــه  ش ــىل أبي ــبض ع ــرب الق ــه خ ــاك بلغ ــوملبس, وهن ــع ك م
ـــه عرضـــت للبيـــع كجاريـــة ومل  ـــا بتهمـــة الكفـــر واهلرطقـــة, وأنَّ أمَّ وإحراقـــه حي
ـــذي  ـــكيني, ال ـــد املوريس ـــت أح ـــي اآلن يف بي ـــنّها, وه ـــرب س ـــد لك ـــرتها أح يش

 ..آواها بموافقة الكنيسة

ومنـــذ ذاك نـــدرت األخبـــار عـــن مصـــري جـــدنا بـــدر املســـمى بيـــدرو رودريغـــو, 
ـــد الكاتـــب األندليســـ حامـــد: إنَّ بـــدراً اســـتطاع التســـلل لـــري أمـــه للمـــرة  وأكَّ
ـــد  ـــاملبكي فق ـــا ب ـــاهنا البنه ـــف احتض ـــا, ويص ـــة وقته ـــت مريض ـــرية وكان األخ
ـــنام  ـــه, بي ـــرفض ترك ـــي وت ـــمه وتبك ـــت تش ـــذراعيها الضـــعيفتني وكان ـــه ب طوقت
ــن  ــا م ــف خوف ــو يرجت ــدوء وه ــا اهل ــب منه ــده يطل ــكن عن ــذي تس ــكي ال املوريس

 األمر, وأبت العجوز أنْ تدع ابنها, حتىانكشاف 

اهنـــارت قواهـــا وأغمـــي عليهـــا, فـــأرصَّ الرجـــل عـــىل أن خيـــرج بـــدر إىل مكـــان 
ـــة عـــىل  ـــال البرشـــات املطل ـــدها إىل جب ـــثام يتوجـــه بع ـــه, ري ـــأ الختبائ آخـــر مهي
غرناطـــة حيـــث كـــان يقـــوم مـــن هنـــاك مـــع مجاعـــات مـــن األندلســـيني بغـــارات 

 ..عىل كل من يصادفونه من أعدائهم
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ـــال غرناطـــة  ـــدرا بقـــي جياهـــد القشـــتاليني يف جب ويقـــول حامـــد األندليســـ, إنّ ب
وودياهنــا, مــع عــيل العطــار وغــريه, حتــى انــدلعت الثــورة يف حــي البيــازين يف 

, وقتهــــا كــــان الرتاســــل بــــني أهــــل غرناطــــة يف حــــي البيــــازين 1499عــــام 
نــوا وخارجهــا يــتم عــن طريــق احلــامم الــذي أتقــن أهــايل البيــازين تربيتــه وتفن

ـــزاة والصـــيد هبـــا لـــذلك  ـــة الصـــقور والب يف تعليمـــه فقـــد كـــانوا يتعـــاطون تربي
ـــا  ـــور عـــادة أتقنه ـــة احلـــامم والطي ـــريب الصـــقور. وتربي ـــازين, أي م ســـموهم البي
بـــدر املعـــروف لشـــجاعته بــــ بـــدر البرشـــات, ومنـــه انتقلـــت إىل أفـــراد العائلـــة 

هدمـــه حتـــى وصـــلت إلينـــا, وكانـــت عـــىل ســـطح محّامنـــا (محـــام قمـــرين) قبـــل 
ـــىل  ـــدين ع ـــة املتواج ـــني املوارك ـــل ب ـــتخدمت يف الرتاس ـــا اس ـــرية منه ـــداد كث أع

 ..وما بعدها 1568أطراف إشبيلية وشاركوا يف ثورة األندلسيني عام 

هــامش لتوضــيح الــنص, تقــول خيمــة غرناطــة: هــذا يــدل بوضــوح عــىل أنَّ "
 ".تربية احلامم يف إشبيلية إنّام كان مصدره حي البيازين يف غرناطة

ا هنايات بدر البرشات وليس هنايته, فقد ذكروا له عدة  أمّ

 1هناية 

ـــرّ القشـــتالييون, وأرست املجموعـــة  ـــف خاضـــه عـــيل العطـــار ف ـــال عني بعـــد قت
ـــيهم  ـــاز عل ـــرفض اإلجه ـــانوا جرحـــى, ف ـــنهم وك ـــة م ـــدر ثالث ـــا ب ـــي يقوده الت
ـــوا  ـــودهم, ال تقطع ـــلمني جلن ـــاليم املس ـــن تع ـــوه م ـــه أب ـــه إلي ـــا نقل ـــذكرا م مت

ـــجرة, وال  ـــن ش ـــا, لك ـــدبرا وغريه ـــا وال م ـــال وال جرحي ـــرأة وال طف ـــوا ام تقتل
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ـــور هنـــر  ـــادلتهم, وكـــان عـــىل األندلســـيني عب ـــاظ هبـــم ملب ـــيهم االحتف ـــان عل ك
حيـــدرة إىل الضـــفة األخـــر, كـــي يبتعـــدوا مســـافة آمنـــة, وأثنـــاء العبـــور وهـــو 

 .حياول إنقاذ جريح من الغرق غرق هو اآلخر ومل يعثر أحد عىل جثته

املشــــاركني أنّ هــــذه النهايــــة غــــري مقبولــــة فنيــــا وال يمكــــن علــــق أحــــد "
 ".تصديقها لشدة العداء بني الطرفني

 2هناية 

ـــه قتـــل يف اشـــتباك خـــالل املعـــارك ودفـــن بـــني صـــخور جبـــال البرشـــات وال  أنّ
ـــررة يف  ـــوان املتك ـــده خ ـــاوالت ول ـــن حم ـــرغم م ـــىل ال ـــربه ع ـــان ق ـــرف مك يع

ـــرب ـــد لق ـــنوات دون أنْ جي ـــدة س ـــه رسا ولع ـــال إنَّ  البحـــث عن , ويق ـــراً ـــده أث وال
 ..ثلوج البرشات أخفته برتاكمها عرب السنوات

 3هناية 

ـــا طـــويال حتـــى أهنكـــت الشـــيخوخة والترشـــد جســـده  ـــا زمن ـــدراً بقـــي حي أنّ ب
فمــرض, وخــالل مرضــه كــان أحــد الرعــاة اإلســبان يعتنــي بــه دون أن يعرفــه 

 .إىل أنْ مات

 4هناية 

ـــه اســـتطاع العبـــ ور إىل العـــدوة املغربيـــة وعـــاش وهـــي روايـــة ضـــعيفة تقـــول إنّ
 .بقية عمره هناك
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ــه,  ــذر من ــاه وحي ــدر خيش ــان ب ــا ك ــذا أخشــى م ــه أحــرق وه ــذكر أنّ ــداً مل ي ــن أح لك
 .لذا كان يقاتل قتال امليت كام يصفون قتاله

كـــان خـــوان رودريغـــو شـــقيقه, بعيـــدا, يـــأيت مـــن رحلـــة ليـــذهب مـــع كـــوملبس 
ــا, ــجنا مع ــوملبس وس ــو وك ــيهام, ه ــبض عل ــى ق ــأخر, حت ــزابيال  ب ــرت إي ــم أم ث

بــأن تســجل اخلــرائط البحريــة التــي رســمها كــوملبس لــألرض اجلديــدة باســم 
ــو ملكــي  ــدر عف ــم ص ــبان, ث ــارة اإلس ــن البح ــوملبس م ــاوين ك ــد مع ــو أح أمريك
ـــلطة,  ـــن الس ـــر ودواوي ـــن البح ـــدين ع ـــبيلية, بعي ـــا يف إش ـــا مع ـــنهام, وعاش ع

ـــه مـــن  − وهنـــاك ماتـــا ودفنـــا, لكـــن كـــوملبس دفـــن تقـــديرا لـــه النصـــار ألنّ
يف كاتدرائيـــة إشـــبيلية, بيـــنام دفـــن خـــوان أو حامـــد املـــالح يف احلـــامم  −القـــدماء 

ــا  ــه, وترك ــارمن زوجت ــت ك ــام دفن ــد ع ــواره بع ــه, وإىل ج ــاش من ــاه ليعت ــذي بن ال
ابنــتهام قمــرين التــي ورثــت محــام أبيهــا ثــم اشــتهر باســمها ((محــام قمــرين)) 

راً أيضـــا ختليـــدا وتزوجـــت مـــن ابـــن عمهـــا حفيـــد بـــدر البرشـــات املســـمى بـــد
 .. لذكر جده

مالحظـــة: إنّ اســـم قمـــرين جـــاء مـــن رغبـــة والـــدها خـــوان أو حامـــد بتخليـــد "
ــري  ــان كث ــام, وك ــا هب ــرين, حب ــه قم ــمى ابنت ــدر فس ــه ب ــالل وأخي ــده ه ــر وال ذك
البكـــاء علـــيهام, خاصـــة شـــقيقه بـــدر الـــذي مل يـــره أبـــداً منـــذ رحلتـــه املشـــؤومة 

 ".ابنته, قمرين أي, هالل, بدر مع كوملبس, فجمع اسميهام معا يف اسم

 :يقول الدكتور أمحد رودمريو معلقا عىل تسلسل األسامء هذا(
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ولـــيس واحـــدا,  −هـــالل, ثـــم بـــدر, ثـــم قمـــر أو قمـــرين  –كـــأن األمـــر هكـــذا 
ألـــيس هـــذا تشـــبثا حضـــاريا بالبقـــاء? أو ردا عـــىل قـــرار الكنيســـة بتســـمية أبيـــه 
ـــو  ـــى وه ـــيته, حت ـــد أندلس ـــا يؤك ـــالح هن ـــد امل ـــليب? إنّ حام ـــروث أي الص ك

 .)ينتصب اآلن متثاال يشري إىل أجماد قشتالة الغابرة, كأنه يقول هكذا

ـــ ـــف عن ـــي صـــديقي أخفّ ـــرتك دعن ـــف .. لن ـــول? أي ختفي ـــاذا أق ـــا إهلـــي م ك, ي
األمــــر دون توصــــيف, دعنــــي أنقــــل إليــــك مجلــــة قصصــــية تُركــــت جانبــــا 
ـــباين  ـــام اإلس ـــن الرس ـــرين, لك ـــام قم ـــول مح ـــات ح ـــدام احلكاي ـــا الحت كغريه
ـــن  ـــريو ع ـــدكتور رودم ـــدث ال ـــني حت ـــده ح ـــأعىل ي ـــها ب ـــاتريو عرض ـــى ثاب حيي

ـــ ـــبب ك ـــذا س ـــاتريو: ه ـــال ثاب ـــم ق ـــامر, ث ـــة واألق ـــميات, األهل ـــك التس ل تل
التمســـك املوريســـكي بـــاهلالل األندليســـ, كـــرد حضـــاري يقابـــل تغطـــرس 

 ..قشتالة وسعيها لتنصريهم بالصليب القشتايل

 كانوا يتطلعون

ـــدا  ـــام رسا −غ ـــن الطع ـــيمتنعون ع ـــانوا,  −س ـــال ك ـــة رج ـــد, ثالث ـــد غ أو بع
ـــانوا  ـــني وك ـــة صـــبيان, وطفلت ـــا  −وثالث ـــم  −غرب ـــالل, فل ـــة اهل ـــون لرؤي يتطلع

ـــروا ـــاههم  ي ـــموا جب ـــط, وش ـــومني فق ـــد ي ـــيهم.. بع ـــط عل ـــي حت ـــول وه اخلي
 ..بالصليب, ويف عيد امليالد أحرقوهم

ـــا,  ـــة يف مياهه ـــبح املوارك ـــدار س ـــدايات, أي أق ـــي الب ـــام ه ـــة ك ـــات مؤمل النهاي
صــــديقي املرشــــقي, وســــط هــــذا االحتــــدام يف املخــــيم بــــدا واضــــحا لنــــا, 

ـــه, أنَّ األنـــدلس  ـــه إلي ـــع بلـــداهنا ومـــدهنا والـــدكتور رودمـــريو أول مـــن نب بجمي
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وقصـــباهتا اشـــرتكت يف تارخيهـــا, صـــاغته معـــا, شـــاءت أم أبـــت, كـــل أحـــداثها 
ـــة  ـــال عائل ـــاً ح ـــو أيض ـــذا, وه ـــد ه ـــام تؤي ـــات اخلي ـــريها, فعالي ـــمت مص رس
قمـــرين, كـــأن ســـرية تلـــك العائلـــة حيكـــت لتصـــوغ حكايـــة األنـــدلس كلهـــا, 

ـــا, ـــرة اخلرضـــاء جنوب ـــامل, إىل اجلزي ـــكايا أقىصـــ الش ـــاحل باس ـــن س ـــن  م وم
ــــن  ــــة واآلرسات م ــــة وغرناطــــة وطليطل ــــرورا بقرطب ــــا إىل إشــــبيلية م كتالوني

 ..مدن األندلس وقصباهتا

ــدلس,  هنايــات مؤملــة حقــا, وربــام آن ملخيمنــا أنْ ينتهــي أيضــا, كــام انتهــت األن
 ربام,

ـــداع  ـــل اإلب ـــه فتواص ـــذ ب ـــن مل يؤخ ـــا, لك ـــاركني هن ـــض املش ـــه بع رأي تداول
 ..واستمرت احلكايات
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 ريـدخيمـة مـد
ـــية,  ـــاالت القصص ـــب االحتف ـــا يف أغل ـــد معن ـــة مدري ـــدقاء يف خيم ـــان األص ك
ـــة  ـــة واألدبي ـــذائقتهم الفني ـــوس اآلخـــرين ارتياحـــا ل ـــوا يف نف وشـــيئا فشـــيئا ترك
املرهفـــة, كـــانوا أربعـــة, كلهـــم مـــن ســـكان مدريـــد, وكلهـــم ولـــدوا وعاشـــوا 
, لكــن كـــارمن وهــي املـــرأة الوحيــدة بيـــنهم, كثــريا مـــا تـــرت دد يف مدريــد أيضـــاً

ــيش قريبــا مــن ســانتا فــاتيام (أي  عــىل الربتغــال, فأمهــا مــن هنــاك, ومل تــزل تع
ـــح  ـــن رضي ـــا تســـتمد مشـــاهدها م ـــب لوحاهت ـــت أغل ـــة), وكان القديســـة فاطم
ســــانتا فــــاتيام, األطفــــال الــــذين جتلــــت هلــــم العــــذراء, ووجــــوه احلجــــاج 
ـــدها  ـــارمن ليســـت وح ـــدة, وك ـــاكن بعي ـــن أم ـــذين يقصـــدوهنا م ـــيحيني ال املس

ـــامة يف ـــام الرس ـــدي, ك ـــى املدري ـــامون, حيي ـــا رس ـــة مجيع ـــد, األربع ـــة مدري  خيم
ـــداعات  ـــز إب ـــريب, وأنج ـــك الع ـــاملنمنامت واألرابس ـــتم ب ـــمى, مه ـــب أنْ يس حي
ذات شـــأن حـــني زاوج بـــني املنمـــنامت الرشـــقية وبـــني فـــن البورتريـــه بأســـلوب 
جديــــد ومغــــاير مل يســــبقه أحــــد إليــــه, وحييــــى كالــــدكتور رودمــــريو, كــــان 

ـــل ـــم أس ـــا ث ـــون كاثوليكي ـــدا, والفن ـــتايل حتدي ـــذور, وقش ـــباين اجل ـــه إس م, لكن
ـــرب  ـــة الع ـــىل بيئ ـــرف ع ـــه للتع ـــه وجذبت ـــي أرست ـــي الت ـــة ه الرشـــقية والعربي
ـــن  ـــري اســـمه م ـــه باإلســـالم, فغ ـــق قلب ـــق وتعل ـــى غـــاص أعم واملســـلمني, حت
ــــي  ــــدي, وجــــون تعن ــــى املدري ــــاتريو, أو, حيي ــــى ثاب ــــاتريو, إىل حيي جــــون ثاب

 ..قولونبالقشتالية, القديس حييى كام ي
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ـــارمن  ـــا ك ـــان مه ـــيحيون, كاثوليكي ـــة مس ـــلام, والثالث ـــان مس ـــى ك ـــده حيي وح
 ..وخوان بينيكاس, وبروتستانتي هو ماتيو توريش

عائلــة خــوان بينيكــاس ســكنت مدريــد مــن مخســني عامــا, وهــي تنحــدر مــن 
ـــد بعـــد أرسهـــم  أجـــداد موريســـكيني كـــانوا يعملـــون يف حقـــول الباســـك كعبي

ــــة  ــــتعبادهم يف غرناط ــــان أو اس ــــة يف س ــــزارع الكنيس ــــة يف م ــــم للخدم ونقله
ـــد احلـــدود  ـــريانس عن ـــال الب ـــن جب ـــيج بســـكايا وم ـــن خل ـــا م سباســـتيان, قريب
الفرنســـية, كـــان عـــددهم باملئـــات كـــام يقـــول بينيكـــاس اســـتنادا ملرويـــات 
متوارثـــة يف العائلـــة, وقـــد جـــازف بعضـــهم بعبـــور اجلبـــال الشـــاهقة هـــاربني إىل 

ــة و ــامل الكنيس ــطهاد ع ــن اض ــا م ــب فرنس ــر, أغل ــرب البح ــا ع ــوا إليه ــرون هرب آخ
الفـــارين لقـــي حتفـــه, عـــدا قلـــة مـــنهم مـــا زال بعضـــهم حيـــتفظ بأخبـــار بعيـــدة 

 ..عن أجداده املوريسك

ــــه مــــزيج مــــن البشــــكنس واملوريســــك املطعــــم  خــــوان بينيكــــاس يــــر أنّ
ـــا  ـــع كـــام يصـــف نفســـه, ويقـــول مبتســـام: أن ـــة املنفتحـــة عـــىل اجلمي بالكاثوليكي

ـــبانيا  ـــفات إس ـــع ص ـــات أمج ـــت لوح ـــاز, وكان ـــباين بامتي ـــواطن إس ـــا, م كله
بينيكـــاس غالبـــا مـــا تتنـــاول الســـفن ومنـــاظر البحـــر ووجـــوه عـــامل التجـــديف 
املربـــوطني بالسالســـل, وهيـــتم أيضـــا برســـم أشـــكال لوجـــوه وأجســـاد منهكـــة 

 ..أو منهارة عىل امتداد طرق طويلة

ــه األملانيــة اجلميلــة إنجــيال تــأث ــا مــاتيو تــوريش, فقــد كــان ألمّ ري عــىل أبيــه أمّ
ــــون  ــــا بجن ــــورت وأحبه ــــته يف فرانكف ــــالل دراس ــــا خ ــــرف عليه ــــذي تع ال
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ـــوان  ـــان األب ـــة وك ـــدي بصـــبغة جرماني ـــت مدري ـــاتيو يف بي ـــد م ـــا, فول وتزوجه
ـــام  ـــد ع ـــا بع ـــيال عـــىل بروتســـتانتيتهام, إىل م ـــث جـــاهرا 1975يتكـــتامن قل , حي

 ســـباينهبـــا ومل يعـــودا هيـــتامن النتقـــادات املتعصـــبني الكاثوليـــك يف املجتمـــع اإل
. 

ـــام  ـــة ك ـــاظر اهلادئ ـــوج واملن ـــة والثل ـــة اجلميل ـــاول الطبيع ـــوريش تتن ـــومات ت رس
ــه اســتخدام األلــوان البــاردة املحــالة بظــالل مــن احلمــرة اخلفيفــة أو  يغلــب علي

 .االصفرار اخلافت املريح

خــــالل أغلــــب االحتفــــاالت القصصــــية قــــدم األربعــــة, ختطيطــــات أوليــــة, 
البعــــد املجســــد واملتخيــــل اسكتشــــات ومشــــاهد وبورترهيــــات, تصــــور 

ملضـــامني احلكايـــات, حتـــى نضـــج عنـــدهم كـــام قـــالوا مرشـــوع إلنجـــاز لوحـــة 
ـــات  ـــارات أو اإليقون ـــد اإلش ـــد تعتم ـــا, ق ـــة م ـــا بطريق ـــات كله ـــوي احلكاي حتت
الدالــــة وأحيانــــا انبســــاطا أوســــع لتجســــيد احلكايــــات وتقــــديمها مشــــاهد 

 ..مرسومة للناظرين

ـــات  ـــدرجييا مـــن الفعالي ـــدأوا وهكـــذا انســـحبوا ت غـــري القصصـــية يف املخـــيم وب
 .بتنفيذ لوحتهم

ــذ  ــيم م ــة املخ ــوات إقام ــل خط ــواكبتي لك ــع م ــل, فم ــام املغف ــا صــديقي ك ــت ي كن
بـــدأ عنـــدنا, أنـــا ورودمـــريو, جمـــرد أفكـــار وإىل اآلن ونحـــن نقـــرتب مـــن هنايتـــه 
ـــوي  ـــة واحلضـــور الق ـــة واملواكب ـــذه املشـــاركة الفاعل ـــع ه ـــري الواضـــحة يل, م غ

ـــي, إال أنّ  ـــدائم من ـــريو, رســـم كـــل ال ـــدكتور أمحـــد رودم ـــدأت أدرك أنَّ ال ـــي ب ن
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ـــري اآلن  ـــمه يس ـــا رس ـــل م ـــعر, وك ـــن دون أن أش ـــم يب م ـــدء وحتك ـــن الب يشء م
ـــامي  ـــة لرس ـــة الرئيس ـــثيل, أنَّ اللوح ـــرون م ـــد أدرك اآلخ ـــط, فق ـــا خط ـــا مل وفق
ـــا حتـــى يف  ـــام الحتفـــاالت املخـــيم وفعالياتـــه, وأن مدريـــد ســـتكون املشـــهد اخلت

ــا ر ــت قارئ ــا زل ــذا م ــه مل ه ــم يل أنّ ــريو أقس ــديقي رودم ــن ص ــري, لك ــا جي ــا مل ديئ
يرســـم يف ذهنـــه تفاصـــيل دقيقـــة للمخـــيم, لكنـــه خطـــط فقـــط املالمـــح العامـــة 
ـــرط  ـــن ف ـــتجىل ضـــمن إطـــار يمكـــن م ـــا أن ت ـــا, وأراد هل ـــام توقعه ملســـاراته, ك
شـــفافيته جتـــاوزه أو الرجـــوع إليـــه, مـــن دون أنْ يـــؤثر هـــذا يف مســـار املخـــيم أو 

 .. يرتك أثراً ما

ـــذ  ـــرب إىل تلمي ـــي أق ـــه, وجعلن ـــا إلي ـــي قياس ـــر خميلت ـــه, فق ـــف يل اعرتاف كش
مــــا رسبــــه عــــرب النقاشــــات  −طبعــــا  –يتلقــــى أفكــــاره ويؤيــــدها, ومنهــــا 

واملـــداخالت إىل خيمـــة مدريـــد حتـــى اختمـــر عنـــدهم مرشـــوع اللوحـــة اخلتـــام 
 .. ونضج

ـــال ـــربين مغف ـــو أن ال تعت ـــديني, وأرج ـــة املدري ـــوقك إىل لوح ـــك اآلن يف تش  أدع
ــن  ــة م ــائع خالي ــك الوق ــر ل ــط أذك ــدا, فق ــذلك أكي ــت ك ــري, لس ــد كب ــال إىل ح فع
ـــا, يف  ـــأعود قريب ـــك . س ـــاء بمخيلت ـــا تش ـــق م ـــك وختل ـــرت بنفس ـــوش, ل الرت

 . أمان اهللا

ــا  ــىل م ــدا ع ــد متهي ــة مدري ــا نرشــته خيم ــوم م ــك الي ــأقص علي ــيكم, س ــالم عل الس
ـــه, ولكـــن بل ـــرئيس, كـــان عـــىل شـــكل ختطـــيط أويل ل ـــدو ملرشـــوعهم ال ـــة يب غ

 .. الرسد ال الرسم
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 حييى املجريطي
ــــور  ــــارق حض ــــا ال يف ــــت كاثوليكي ــــاتريو: كن ــــون ثاب ــــى أو ج ــــول حيي يق
ـــت  ـــة وكن ـــاالت الديني ـــن االحتف ـــا م ـــة وغريه ـــالة يف الكنيس ـــات والص القداس
مولعــــا بإعــــادة رســــم اللوحــــات املســــيحية الكالســــيكية كصــــورة العــــذراء 

ـــري ـــاء األخ ـــة العش ـــدا لوح ـــا, ع ـــا ونظائره ـــريم وطفله ـــم  م ـــت رغ ـــد كن فق
انبهـــاري هبـــا مـــرتددا برســـمها النتقـــاد الكنيســـة هلـــا إذ أظهـــرت الســـيد املســـيح 
ـــاخلمور  ـــاهج ك ـــذات واملب ـــامرة باملل ـــدة ع ـــام مائ ـــوي صـــاخب وأم ـــو دني يف ج
وغريهــا مــن أطايــب الطعــام والرشــاب, وهكــذا بقيــت وبقيــت قــدرايت الفنيــة 

رّ الســـنني, هكـــذا حمـــدودة ال جتتـــذب املشـــاهدين ربـــام لكثـــرة تكراراهـــا عـــىل مـــ
ـــاء  ـــة العش ـــارض بلوح ـــاحف واملع ـــتامم زوار املت ـــي اله ـــن مالحظت ـــت, لك ظنن
األخـــري وغريهـــا ممـــا كنـــت أبتعـــد عنـــه مـــن لوحـــات, جعلنـــي أعيـــد قـــراءيت 
ــا,  وآرائــي, حللــت العشــاء األخــري واكتشــفت ســحر الفــن وغنــى اخليــال فيه

غـــريه  ثـــم درســـت لوحـــات دافنيشـــ األخـــر, كاملونـــاليزا, كـــام تأملـــت أعـــامل
ـــدا حتـــى عـــىل نفيســـ  ـــي ورصت جدي ـــار, تغـــريت ذائقت ـــانني الكب ـــن الفن م
وأعــاميل الســـابقة, وثمــة حمطتـــان خـــالل جتــوايل مـــع الرســامني ولوحـــاهتم كـــان 
هلــام أثــر يف حتــواليت ومراجعــايت لثــوابتي ومعتقــدايت حتــى رســوت أخــريا عــىل 

 ..شاطئ األندلس

, أدهشــــتني هــــذه األوىل: كانــــت مــــع بروجــــل ولوحتــــه (أمثولــــة العميــــان)
اللوحــة وغــريت يف حيــايت كثــريا لــيس عــىل املســتو الفنــي, غــريت أفكــاري 
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ونظـــريت إىل احليـــاة, كنـــت أتســـاءل, مـــن يـــدري لعـــيل مثـــل عميـــان بروجـــل, 
ـــى  ـــن أميضـــ, ومت ـــرف إىل أي ـــان, ال أع ـــوده عمي ـــى يق ـــن أعم ـــر م لســـت أكث
ـــريون  ـــان, يس ـــتة عمي ـــل س ـــدي متث ـــل اهلولن ـــة بروج ـــة, لوح ـــقط يف اهلاوي أس

احــــدا بعــــد اآلخــــر, األعمــــى األول يقــــودهم, وكلهــــم يمســــك بعصــــاه, و
ـــا  ـــنهم بعص ـــد م ـــل واح ـــاك ك ـــرب إمس ـــهم ع ـــون ببعض ـــا يرتبط ـــنهم مجعي لك
ـــان األول,  ـــدة, ك ـــة واح ـــكون بعصـــا طويل ـــأهنم يمس ـــدوا وك ـــى ب ـــر, حت اآلخ
ــة عــىل  ــو يف اللوح ــع الســقطة وه ــرّ م ــاين انج ــقط يف حفــرة, والث ــد س ــدهم ق قائ

ـــذا الثا ـــقوط, وهك ـــك الس ـــرون وش ـــان اآلخ ـــان العمي , وك ـــلّ ـــة أق ـــث بدرج ل
يتجهــــون إىل الســــقوط منقــــادين خلــــف قائــــدهم مــــن دون أن يعلمــــوا مــــا 
جيــــري, مالمــــح الرعــــب والفــــراغ عــــىل وجــــوههم, ويتحركــــون كالــــدمى, 
ـــق  ـــد أث ـــا مل أع ـــن حينه ـــذه, وم ـــه ه ـــاطبني بلوحت ـــه خي ـــل, كأن ـــزين بروج ه

ـــأ ـــرك, ك ـــيل حت ـــل يشء يف داخ ـــة, ك ـــوابتي الفكري ـــلاميت وث ـــا بمس ـــزازا م ن اهت
جعلـــه يتحـــرك, وبـــدأت رحلـــة بحـــث عـــن حقيقتـــي ومنهـــا, بـــل يف مقـــدمتها, 
تـــاريخ وطنـــي احلبيـــب إســـبانيا, ومـــوقفي الصـــارم املتشـــدد مـــن كـــل مـــا هـــو 
غـــري إســـباين وغـــري كـــاثوليكي, أعـــدت قـــراءة تـــاريخ األنـــدلس والـــدور 
ــــدي  ــــا, فقــــرأت للمــــؤرخني باروخــــا وكون احلضــــاري للمســــلمني يف حياتن

ــع ولألمريكـــ ي واشـــنطن إيرفنـــغ الـــذي فاجـــأين بحياديتـــه أو بانحيـــازه املقنـِ
لألندلســـــيني وحضـــــارهتم, قـــــرأت أيضـــــا القصـــــائد الســـــورية لشـــــاعرنا 
اإلســـباين الكبـــري أنطونيـــو غـــاال, وغـــدا اجلنـــاح األندليســـ واملوريســـكي يف 
األســـكوريال حمطتـــي اليوميـــة لســـاعتني أو أكثـــر حســـب مـــا يســـمح بـــه عمـــيل 
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ـــا ـــالريي, ويوم ـــكية  يف الغ ـــة موريس ـــىل خمطوط ـــدي ع ـــل ي ـــي قب ـــع قلب ـــا, وق م
ـــادو اخلاصـــة  ـــة اخلمي ـــوب بلغ ـــد وضـــع األصـــل املكت مرتمجـــة إىل اإلســـبانية وق
ـــامل  ـــه مع ـــىل غالف ـــمت ع ـــد, رس ـــد واح ـــة يف جمل ـــص الرتمج ـــكيني ون باملوريس

 .أندلسية, جانب من احلمراء ورجال بعامئم وكتابات, وغريها

ــــك املحطــــة األوىل يف حتــــواليت  ــــت تل ــــو يل أن كان ــــدلس كــــام حيل نحــــو األن
ــى  ــم, حيي ــذا االس ــت ه ــا محل ــدي, ومنه ــم عن ــة واأله ــة الثاني ــا املحط ــفها, أمّ أص
ـــد,  ـــؤلفني كالمهـــا اســـمه حام ـــك املخطوطـــة وهـــي مل ـــود إىل تل ـــدي, فتع املدري
هكـــذا علـــق املـــرتجم ويقـــول إهنـــام معـــا حيمـــالن لقـــب حامـــد األندليســـ ومهـــا 

ـــاين إ ـــارش الث ـــدو, إذ ب ـــا يب ـــىل م ـــان ع ـــا قريب ـــي تركه ـــة األول الت ـــامل خمطوط ك
 .. ناقصة, وكان يسميه بخايل ويذكره بعبارات االحرتام ويرتحم عليه

 بنات األندلس

يقــــول حامــــد األندليســــ: إنَّ الرســــام األندليســــ حييــــى املجريطــــي (جمــــريط 
االســـم العـــريب ملدريـــد) كـــان يف القـــاهرة حـــني شـــهد مبـــاراة يف الرســـم جـــرت 

ـــر الســـلطنة يف مرصـــ  ـــام وزي ـــني رســـام مرصـــي أم ـــاراة ب ـــذاك, جـــرت املب وقت
ــا  ــاهرة هارب ــاء إىل الق ــذي ج ــه ال ــة منافس  براع ــدّ ــد حت ــان ق ــز, ك ــن عزي ــمه ب اس

 :من بطش صاحب الرشطة يف بالده بغداد, بالقول

مــوالي وزيــر الســلطان املعظــم, سأرســم بعــد إذن مــوالي صــورة حيــة لـــ  −
ـــة ا "دالل" ـــت اجلاري ـــوالي (كان ـــام م ـــة اآلن أم ـــذي الواقف ـــة ه ـــة واقف جلميل
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ــن  ــرج م ــمها خت ــاء) سأرس ــيدها م ــقي س ــا لتس ــاً وكأس ــدها إبريق ــل بي ــي حتم وه
اً فيه  .هنا عرب هذا اجلدار الذي أمامكم وسرتوهنا وكأهنا تدخل حقّ

أبـــد الـــوزير إعجابـــه بـــام قـــال بـــن عزيـــز, ثـــم التفـــت إىل الرســـام العراقـــي 
 .واسمه قاسم

ـــاه − ـــدك إزاء رســـام ق ـــا عن ـــي, م ـــت أهيـــا العراق ـــن وأن ـــدين اهللا, ب رة املعـــز ل
 عزيز?

ـــة وهـــي ختـــرج مـــن اجلـــدار  − ـــوزير فسأرســـم ذات اجلاري إذا أذن يل مـــوالي ال
ـــا, وســـرت مـــوالي أهنـــا هـــي بلحمهـــا ودمهـــا وبأرديتهـــا هـــذه  ـــة إىل هن داخل

 . وبخامرها ستدخل

 .ها, أبد الوزير السلطاين تعجبه أكثر

 كم يوماً يكفيكام? −

 .ان, قال قاسم العراقيما يراه موالنا وزير السلط −

فتنحــنح بــن عزيــز ثــم قــال: أســبوع مــن اآلن يــا مــوالي, ألنَّ جاريــة موالنــا 
ــذي ال  ــيفنا ال ــداه ض ــا أب ــر مم ــا أكث ــول واهتامم ــا أط ــتحق وقت ــلطان تس ــر الس وزي
يعـــرف قـــدرها عنـــد مـــوالي, وكـــذلك يـــا مـــوالي ليعـــرف اخلـــرب مجيـــع رعايـــا 

 .وا العرضموالنا السلطان يف القاهرة وما حوهلا وحيرض
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ـــر  ـــه وزي كـــان قاســـم قـــد ســـمع هتكـــم النـــاس يف القـــاهرة وانتقـــادهم ملـــا يكنّ
ـــه دالل, وأوشـــك أنْ يـــرد عـــىل كـــالم بـــن عزيـــز,  ـــام بجاريت الســـلطان مـــن هي

 :لكن صوت الوزير أسكته وهو يقول

 .هذا أفضل, لنر, عىل بركة اهللا وقام إيذانا باالنرصاف −

, وكــان كثــري التعــريض "الكرخــيقاســم "قاســم كــان يــدعى يف بغــداد بـــ "
د دائـــام  واالنتقـــاد لكبـــار الدولـــة هنـــاك, خاصـــة اخلليفـــة الضـــعيف وكـــان يـــردّ

 :بيت الشعر املعروف

 )خليفة يف قفص بني وصيف وبغا يقول ما قاال لـه كام تقول الببغا(

 وكذلك بيت املعري

 )يسوسون البالد بغري علم فينفذ حكمهم ويقال ساسة(

 )أفّ منهم ومن زمن رياسته خساسةفأفّ من احلياة و(

وكـــان هـــذا ســـبب هربـــه مـــن بغـــداد بعـــد أنْ أمـــروا بصـــلبه وجلـــأ إىل القـــاهرة 
فوجــد أنَّ حــال احلكــام يف القــاهرة ال خيتلــف كثــريا عــن بغــداد / هــامش مــن 

 .املشارك العراقي يف املخيم

ـــت دالل  ـــاس, كان ـــت األنف ـــز وانحبس ـــن عزي ـــة ب ـــن لوح ـــتارة ع ـــت الس رفع
ـــاطيع  ـــت تق ـــرقص, وبان ـــا ت ـــنج ودالل كأهن ـــة بتغ ـــن القاع ـــرج م ـــة خت اجلاري
ـــنهم  ـــارضون وم ـــن احل ـــراء, وظ ـــري لإلغ ـــي مث ـــكل ح ـــه بش ـــدها ومفاتن جس
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ـــا هـــي فعـــالً مـــن متيشـــ خارجـــة عـــرب احلـــائط  الـــوزير الســـلطاين وحاشـــيته أهنّ
ـــك ا ـــيس صـــورهتا, فارتب ـــذلك ول ـــا, هـــم ب ـــد أنْ يتبعه ـــه يري ـــام كأن ـــوزير وق ل

ـــه,  ـــا لقيام ـــارضون مجيع ـــيته واحل ـــت حاش ـــف, وقام ـــه وتوق ـــه لنفس ـــه انتب لكن
 .وتعالت صيحات اإلعجاب

تقــــدم بعــــدها قاســــم, تقــــدم يف أنــــاة, تطلــــع يف وجــــوه احلــــارضين, كأنــــه 
ـــبطء  ـــه ب ـــن لوحت ـــتارة ع ـــم أزاح الس ـــر, ث ـــار أكث ت األنظ يستعرضـــها, فانشـــدّ

ـــدوء, وشـــهق ـــي خرجـــت وه ـــذا, دالل الت ـــاس احلـــارضين, أيّ ســـحر ه ت أنف
قبـــل قليـــل بـــدلع وتـــراقص, هـــا هـــي تـــدخل اآلن عـــرب احلـــائط ذاتـــه بأرديـــة 
ـــوحي  ـــا ت ـــه, حركاهت ـــ إلي ـــن متيش ـــاحرتام مل ـــن ب ـــيتها لك ـــ مش ـــة, متيش طويل
ـــت  ـــيهم, وتعال ـــت عل ـــن دخل ـــها, م ـــي, دالل نفس ـــي ه ـــار, ه ـــمة والوق باحلش

وقـــف ثانيـــة انبهـــاراً بـــام يـــراه, وبعـــد مههـــامت اإلعجـــاب, لكـــن الـــوزير الـــذي 
أنْ جتــــاوز حلظــــات االنــــدهاش, اســــتغرب أنَّ قاســــامً وهــــو يعــــرض لوحتــــه 
ـــا  ـــىل مخاره ـــام ع ـــم رس ـــذا االس ـــب ه ـــيس (دالل), وكت ـــالم) ول ـــامها (س أس

 ..بشكل الفت وذكي 

 :أخذ السلطان وقتا ليتاملك نفسه, ثم سأل قاسم بربود

 ل?ما الذي دعاك لتغيري اسم جاريتنا دال −

هيبــة ســلطان املســلمني يف الــديار املرصــية يــا مــوالي, دعتنــي الختــار هــذا  −
 .االسم, السالم هو األليق بكم موالي الوزير
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أعجبتـــه شـــجاعة العراقـــي وفصـــاحته, وفهـــم تلميحاتـــه, لكنـــه اســـتغرب مـــن 
ـــر باســـتطالع رأي  ـــه وأم ـــه بوجه ـــا عـــىل مضـــض, فأشـــاح عن ـــه, وجترعه جرأت

 .قول الفصل لهاملحكمني, عىل أنْ يكون ال

 ..قال املحكمون رأهيم بنقاط

ـــوحتني نالـــت الدرجـــة القصـــو يف الفـــن والصـــنعة والســـحر  −1 ـــا الل إنّ كلت
 .اجلميل

ــم اجلاريــة وهــي تــدخل فــال  −2 إنَّ الرســام العراقــي كــان لبيبــاً باختيــاره لرس
ـــز  ـــن عزي ـــات ب ـــا ف ـــذا م ـــر الســـلطان, وه ـــا وزي ـــا بوجـــه موالن يكـــون ظهره

 .االلتفات إليه

ـــة  −3 ـــاة اجلاري ـــاظر بحي ـــام الن ـــاويني يف الصـــنعة وإهي ـــامن متس ـــان الرس ـــا ك مل
ــة تكــون ملــن رســم اجلانــب األصــعب  ــ وتتحــرك, فــإنَّ الغلب ــا حقّــاً متيش وكأهن
ــة  ــة غنج ــتعان بالتفات ــز اس ــن عزي ــع أنَّ ب ــدمها, وم ــة ال مق ــر اجلاري ــا ظه ــو هن وه

 .من وجه اجلارية, إال أنَّ الدرجة هنا لصاحله

وضـــع جهـــده يف الفـــن والصـــنعة فقـــط ومل يلتفـــت لتـــأثريات  إنّ بـــن عزيـــز −4
ـــاد  ـــي إىل األبع ـــم العراق ـــه قاس ـــنام انتب ـــلوكهم, بي ـــاظرين وس ـــىل الن ـــم ع الرس
ـــة عـــىل أذواق النظـــارة, مـــن خـــالل  ـــه وطبـــع بصـــامت مهذب األخالقيـــة يف لوحت

 .سلوك اجلارية ومالبسها املحتشمة, مما جيعل الغلبة له يف هذا اجلانب
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ـــري  لكـــن الرســـام −5 ـــة دالل غ ـــار اســـم للجاري قاســـم جتـــاوز حـــدوده باختي
ـــا الـــوزير الســـلطاين, ونـــويص بمحـــو  ـــاره هلـــا بنفســـه موالن االســـم الـــذي اخت

 .االسم من عىل الرسم, واعتذار الرسام عام فعل

ــا  ــوحتني حين ــق الل ــه ترم ــنام عين ــا بي ــب هب ــام وأعج ــىل آراء احلك ــوزير ع ــع ال اطل
مني كــــان انعكاســـا للبيئــــة التــــي وآخـــر. أدرك الــــوزير أنّ كــــال مـــن الرســــا

 ..عاشها

ـــأذن صـــاحب  ـــام, ومهـــس ب ـــام دهشـــة حاشـــيته باجلـــائزة متســـاوية هل ـــأمر أم ف
ـــم انرصـــف إىل  ـــاهرة, ث ـــن الق ـــدا ع ـــا بعي ـــي مكرم الرشـــطة أنْ يرصـــف العراق

لت اللوحتان الساحرتان  .جناحه اخلاص وخلفه محُ

يها يف شــــهد حييــــى املجريطــــي املبــــاراة وانطبعــــت تفاصــــيل اجلاريــــة بصــــورت
ـــه كـــان بارعـــا يف  ـــل تعلّمـــه لفـــن الرســـم والتصـــاوير, لكن ـــه, كـــان يف أوائ ذهن
رســــم املنمــــنامت والزخرفــــة باألشــــكال اهلندســــية املتنــــاظرة واملتداخلــــة 
واملتقابلــــة ومبــــدعا فيهــــا, وحتــــى بعــــد عودتــــه إىل تطــــوان عــــىل الســــاحل 

ــوم امل ــان ي ــتهم, ك ــقوط مملك ــد س ــاطيني بع ــايف الغرن ــن من ــي م ــريب, وه ــاراة املغ ب
ــــائق  ــــتولداً دق ــــوحتني, مس ــــم الل ــــادة رس ــــانزو إلع ــــه, ف ــــا خليال مالزم
مشـــاهدمها مـــن ذاكرتـــه وإبـــداعات خيالـــه, أنجـــز أوالً لوحـــة بـــن عزيـــز, لكنّـــه 
ـــ,  ـــامل األندليس ـــارات اجل ـــمنه أم ـــا ض ـــة, وجه ـــر للجاري ـــا آخ ـــتغل وجه اش
ـــاض العنرصـــ  ـــني بي ـــه اآلرسة وب ـــريب وحنطيت ـــون الع ـــة الل ـــني عذوب ـــم ب املالئ

يب وشــــقرته اجلاذبــــة, ســــعى حييــــى لعجــــن مالمــــح األنــــدلس وإيربيــــا األور
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ـــيات  ـــات أندلس ـــالث فتي ـــى ث ـــد حيي ـــة عن ـــدت اجلاري ـــم غ ـــا, ث ـــرنج مع واإلف
يرتــــدين أزيــــاء األنــــدلس الزاهيــــة بأصــــباغها وتغطــــي رؤوســــهن باقــــات, 
بـــثالث أو أربـــع وردات نرضـــات, رســـم إحـــداهن حتمـــل باقـــة أزهـــار كبـــرية, 

ـــ ـــا ويتضـــاحكن وه ـــن يمشـــني مع ـــيتهن ك ـــات بمش ـــائط خارج ـــرتقن احل ن خي
ـــتارة  ـــدي أو س ـــور اهلن ـــن البخ ـــة م ـــربن غالل ـــن يع ـــأهنن ك ـــة, ك ـــة املرح الربيئ

 .. شفافة من اهلواء امللون وهن خيرجن

ــدخلن  ثــم أكمــل بعــدها لوحــة الرســام قاســم, وجعــل البنــات األندلســيات ي
جـــوههن جتـــاه النـــاظر مـــن خـــالل احلـــائط نفســـه وباهليئـــة األوىل ذاهتـــا, إال أنَّ و

ـــ األخـــاذ,  ـــا شـــعت مالمـــح اجلـــامل األندليس ـــاهد ومنه كلهـــا بانـــت للمش
ـــات الشـــعر بشـــاالت  ـــن مغطي ـــة عرشـــة وك ـــن ال تتجـــاوز الثاني ـــت أعامره كان
ـــاطي امللـــون واملشـــبع باخلرضـــة اخلفيفـــة الرائقـــة واالصـــفرار  مـــن احلريـــر الغرن

 ..البهيج, مما أضفى عىل حركاهتن مسحة من الطفولة الفرحة والسعادة

ــل و ــة أذه ــرة مبدع ــن فك ــاد ع ــه الوق ــرق ذهن ــى ب ــوحتني حت ــن الل ــى م ــا إن انته م
 ..األندلسيني التطوانيني هبا

وضــع الفنــان األندليســ حييــى املجريطــي اللــوحتني معــا ظهــرا لظهــر واحكــم 
ـــة) األول  ـــرة وكتب ـــة (ط ـــوجهني, كالعمل ـــة ب ـــدت لوح ـــث ب ـــا بحي ـــدمها مع ش

ـــد ـــن ي ـــا وه ـــن أيض ـــاين هل ـــرجن والث ـــن خي ـــيات وه ـــواجهن لألندلس خلن وي
النـــاظر بوجـــوههن, ثـــم ربـــط اللـــوحتني معـــا مـــن األعـــىل بحبـــل مـــن حبـــال 
األرشعـــة القويـــة املرنـــة وصـــبغه حلزونيـــا بـــألوان متناســـقة مـــن األزرق إىل 
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البنفســـجي فـــاالمحر فالربتقـــايل ثـــم األصـــفر فاألخرضـــ فـــاألزرق وهكـــذا, 
ـــه  ـــد برم ـــي بع ـــود إىل وضـــعه الطبيع ـــو يع ـــدها وه ـــل لوح ـــة احلب ـــدو حرك لتب
ـــال  ـــذا وإنْ ن ـــن ه ـــا, لك ـــتامزج معه ـــارد بعضـــها وت ـــوان تط ـــة أل ـــدة, حرك بش
إعجــــاهبم لطرافتــــه وجدتــــه, لكنــــه مل يثــــر األندلســــيني كــــام إثــــارهتم وهــــم 
ـــأل  ـــا يم ـــنهم إليه ـــا وحني ـــدلس قريب ـــدهم باألن ـــزل عه ـــن ومل ي ـــذواقون للف ال
قلــــوهبم وحيــــاهتم كلهــــا, حركــــات اخلــــروج و الــــدخول الوادعــــة املتتاليــــة 

للبنــات الصــغريات, يــرون البنــات خيــرجن كــأهنن يــومئن هلــم برتيــث ومهــل 
ـــدوران اهلـــادئ للوحـــة, وهـــن باســـامت  ـــدات مـــع ال ـــن عائ ـــم يطلل ـــالوداع ث ب
ـــدع  ـــ املب ـــام األندليس ـــاء للرس ـــاب والثن ـــيحات اإلعج ـــع ص ـــات, فرتتف والهي

 ..كأنام كانوا يف ذاك الزمان البعيد يشاهدون فيلام سينامئيا متحركا

  

facebook.com/the.Boooks



110 
 

ـاكيـن  قريـة السمّ
ـــة, عـــىل الســـاحل متامـــا تنترشـــ بيـــوت لصـــيادين  ـــد الطـــرف اجلنـــويب للمري عن
مواركـــة, يقـــال إن بعضـــهم يتحـــدر مـــن عائلـــة بنـــي محـــود األدارســـة, وكـــانوا 
ـــه,  ـــون إســـالمهم ويعلًمون ـــدلس املوريســـكيني يكتم ـــل األن ـــو حـــال أه ـــام ه ك
ـــني  ـــة واع ـــن املري ـــريتهم ع ـــد ق ـــنحهم بع ا, يم ـــم رسّ ـــعونه ألوالده ـــل يرض ب

ريـــة أوفـــر يف إقامـــة شـــعائرهم اإلســـالمية, وهكـــذا اعتـــادوا أول كـــل الرقبـــاء ح
شـــهر قمـــري خاصـــة مـــع إطاللـــة رمضـــان ووداعـــه وشـــهري احلـــج وحمـــرم أنْ 
يتطلعــــوا جهــــة الغــــرب لرؤيــــة اهلــــالل, كــــي يبــــدأوا صــــومهم أو حيتفلــــوا 
ــــاة  ــــىل مأس ــــزن ع ــــعائر احل ــــارشوا ش ــــحى أو يب ــــر واألض ــــدين الفط بالعي

ــــل  ــــن قب ــــدث م ــــوراء, ومل حي ــــاهلم, إال يف عاش ــــتاليون أفع ــــف القش أن اكتش
ـــان  ـــة, وك ـــامهم بدق ـــبوا أي ـــد حس ـــة الرســـدية, فق ـــمه اجلمل ـــذي ترس ـــوم ال الي
هــالل رمضــان متوقعــا الليلــة أو ليلــة غــد, فخــرج مجاعــة مــنهم إىل أعــىل تــل 
قريـــب مـــن قـــريتهم, كـــانوا أكثـــر مـــن عرشـــين رجـــال مـــع أوالدهـــم, لكـــن 

ـــرهتم القصاصـــ ـــذين ذك ـــوا ال ـــك أدرك ـــود املل ـــذابات جن ـــوهم ع ـــط, وأذاق ة فق
ـــة أنَّ احلمـــدي  ـــه, عـــرف أهـــايل القري ـــل إحراق بشـــعة, فقـــد مـــات بعضـــهم قب
وكـــان يف الســـتني مـــن عمـــره زفـــوه مـــرتني إىل تـــابوت العـــذراء اجلميلـــة نكايـــة 
ــابوت اللعــني صــورة حســناء شــبه عاريــة بثــوب الزفــاف  بــه, ففــي أرضــية الت

احلمــــدي عليهــــا وهــــي متــــد ذراعيهــــا كأهنــــا تريــــد احتضــــانك, فــــأدخلوا 
وطرحـــوه يف التـــابوت عـــىل وجهـــه كـــي حيتضـــن عـــذراءهم اللعينـــة, لكـــنهم مل 
يطبقــــوا التــــابوت عليــــه جيــــدا لكــــي ال يتمــــزق جســــده كليــــا بســــكاكني 
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ــزق  ــى مت ــة حت ــوه ثاني ــم أدخل ــئن ث ــا ي ــوه دامي ــه, أخرج ــا يف تعذيب ــابوت, إمعان الت
ــار ــه يف الن ــوا بجثت ــم رم ــا إال أهن ــان ميت ــه ك ــع أنّ ــه اهللا وم ــل  رمح ــرين, قي ــع اآلخ م

ـــر  ـــهادة إىل آخ ـــد الش ـــىل تردي ـــم وإرصاره ع ـــه هل ـــذا ملعاندت ـــذبوه هك ـــم ع إهن
ـــدان  ـــال يف املي ـــاموا االحتف ـــا, أق ـــة أيض ـــني ميت ـــد الطفلت ـــت إح ـــة, وكان حلظ
ـــال, عرضـــوا  ـــا لتحرضـــ االحتف ـــة الصـــيادين كله ـــاقوا قري ـــة وس ـــام يف املري الع

ـــأهنّ  ـــوهم ب ـــام, اهتم ـــة االهت ـــرأوا الئح ـــم ق ـــاء أوال ث ـــة األحي ـــىل التل ـــانوا ع م ك
ينتظــــرون جمــــيء قــــوارب القراصــــنة األتــــراك (طبعــــا كانــــت وجــــوههم إىل 
ــر  ــام ذك ــر ك ــيس إىل البح ــا ول ــة تقريب ــاه غرناط ــالل, أي جت ــروا اهل ــي ي ــرب ك الغ
الراهــــب وهــــو يقــــرأ االهتــــام). كــــام اهتمــــوهم بــــأهنم يامرســــون الشــــعوذة 

ــــدين,  ــــانوا مقي ــــم جرجــــروهم وك ــــتطلعهم للنجــــوم, ث ــــد والتنجــــيم ب وق
ـــدة  ـــر بحدي ـــد اآلخ ـــدا بع ـــاهم واح ـــووا جب ـــوههم, ك ـــدمات وج شـــوهت الك
ـــت صـــيحات االستحســـان  ـــة الصـــليب, وكان ـــا عالم متجمـــرة, ووشـــموا عليه
اهلســتريية تــدوي, كــان منظــر الصــغار مفزعــا يفطــر القلــب, وقــد أكــد أهــل 
القريــــة أنَّ العديــــد مــــن املســــيحيني احلــــارضين بكــــوا, وكــــانوا يمســــحون 

أحــــد, رصخــــت أم الصــــبيني أمحــــد وجعفــــر حــــني  دمــــوعهم لــــئال يــــراهم
ـــا وســـقطت, فهـــب  ـــن أعـــامق قلبه ـــر, رصخـــت م ـــدها جعف ـــيَّ ول ـــارشوا ك ب
ـــب  ـــائال جي ـــار, ق ـــا بالن ـــع إلقاءه ـــس من ـــن الق ـــحلوها, لك ـــا وس ـــود إليه اجلن
ـــد ذاك  ـــا بع ـــرف بخربه ـــذت ومل يع ـــدس أوالً وأخ ـــديوان املق ـــىل ال ـــها ع عرض

حلمـــدي أوالً ثـــم الصـــبية أحـــد, بعـــدها بـــدا االحتفـــال املقـــدس, رمـــوا جثـــة ا
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امليتـــة ثـــم اآلخـــرين واحـــدا بعـــد اآلخـــر ومل يصـــدر عـــنهم أي رصاخ أو صـــوت 
 .. فقد كانت أفواههم مكممة وحمشوة بالقامش

ـــة الســـامكني  ـــام مـــن شـــهر رمضـــان كـــان أهـــل املريـــة وخاصـــة قري تلـــك األي
 .ترتاء هلم أشباح األطفال كاملالئكة وكان فطورهم يمتزج بالدموع

ـــديقي الع ـــن ص ـــافة م ـــاك إض ـــابقة أنّ هن ـــالة س ـــك يف رس ـــت أخربت ـــز, كن زي
ــــه فريونيكــــا, بصــــدق نســــيتها, لكــــن اآلن  ــــديني, كورنيلــــوس وزوجت اهلولن
وأنــا أراجــع رســائيل إليــك قرأهتــا, إليــك اآلن تلــك املشــاركة اهلولنديــة وهــي 
مهمـــة لســـد ثغـــرة يف رسدياتنـــا وســـرتبط بـــني حكـــايتني خليمتـــي غرناطـــة 

 .. وإشبيلية
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 ارتينوحرير م
ــــديان, أهنــــام اطلعــــا يف أوراق بيــــرت باســــتن املحفوظــــة ضــــمن  يقــــول اهلولن
ـــاركوس  ـــني م ـــر ب ـــا ج ـــىل م ـــة ع ـــقية اهلولندي ـــد الرش ـــة اهلن ـــيف رشك أرش
الغرنـــاطي وبيـــرت باســـتن يف الليلـــة التـــي قـــررا فيهـــا اهلـــرب مـــع الرنكـــا 

 ..الربوتستانتية وابنتيها

روجنــــا ســــو كتــــب باســــتن: اخــــتىل مــــاركوس بنفســــه, مل يبــــق عــــىل خ
ــــه والرنكــــا  ــــاركوس وعائلت ــــا م ــــا أنْ نخــــرج مجيع ــــان خمططن ســــاعات, ك
ـــر غطـــاء  ـــة كـــي أوف ـــا معهـــم ببضـــائعي وأوراق ســـفري اإليطالي ـــا, وأن وابنتاه
ــــة  ــــاركوس إذا وصــــلوا أرض املغارب ــــود, وســــيتوىل م هلــــم إذا اعرتضــــنا اجلن
ـــدا, حيـــث زودهتـــا  ترتيـــب نقـــل الرنكـــا وابنتيهـــا عـــىل ظهـــر ســـفينة إىل هولن

ـــارهم, بر ـــرد إبح ـــاعتي بمج ـــأعود ببض ـــا فس ـــا أن ـــج, أم ـــري أوران ـــالة إىل أم س
ـــال يل يصـــيل, وســـمعته  ـــه, ق ـــن أبي ـــداً ع ـــيل أو حمم ـــا, ســـألت ميش ـــت قلق كن
يرتــل بصــوت حــزين, يتقطــع ببكائــه وترضــعاته, كــان يقــرأ القــرآن ويصــيل, 

 :انتظرته بصرب صعب, ثم جلس إىل جواري وقال

ا ال −  يعرفـــه يف غرناطـــة أحـــد ســـو اســـمع أخـــي باســـتن, سأكشـــف لـــك رسّ
زوجتـــي فاطمـــة, مـــا أرجـــوه أن تكـــتم الرســـ حتـــى نصـــل إىل العـــدوة املغربيـــة, 
ـــأتعبك  ـــرف أين س ـــاعدتك, أع ـــاج مس ـــم أردف, أحت ـــيال ث ـــكت قل ـــدها, س بع

 .لكني مضطر لذلك
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ـــدي  − ـــأبذل جه ـــده وس ـــا تري ـــل م ـــك, ق ـــاركوس, ال علي ـــي م ـــك أخ ال علي
 .ملساعدتك

ـــن ـــا م ـــتي: أن ـــك قص ـــأروي ل ـــدر, ويف  أوالً, س ـــمي األندليســـ ب ـــبيلية, اس إش
الكنيســة عمــدوين باســم بيــدرو, وجلــأت إىل غرناطــة هاربــا مــن بطشــهم لقــد 
ـــأعامهم اهللا,  ـــاورة ف ـــرة جم ـــت يف حج ـــروين, كن ـــنهم مل ي ـــامي لك ـــوا أيب أم اعتقل
ـــب  ـــان ال حي ـــيش, ك ـــة التفت ـــذوه إىل حمكم ـــدار, وأخ ـــارج ال ـــحلوا أيب إىل خ س

ـــه اعتقـــل  االخـــتالط بالنـــاس ومل يفعـــل شـــيئا, ال أدري ملـــاذا اعتقلـــوه, يقـــال إنّ
ــا  ــا, م ــه زمن ــت مع ــد وعش ــيام بع ــه ف ــري, عرفت ــيل اخل ــمه ع ــه اس ــديق ل ــبب ص بس
زال حيـــا مرابطـــا يف اجلبـــال, وهـــو مـــن نســـل الســـادة األدارســـة, أحفـــاد النبـــي 
ـــوين باالســـم  ـــي, طلب األمـــني, وبعـــد ســـاعة مـــن أخـــذ أيب عـــادوا للبحـــث عن

, كرســـوا فكهـــا, فـــأغمي عليهـــا, كنـــت ولطمـــوا زوجتـــي قمـــرين عـــىل وجههـــا
قــــد خرجــــت واختبــــأت عنــــد صــــديق نرصــــاين, ال أدري إنْ كــــان موجــــودا 
اآلن أم ال, اســـمه الـــونزو, كربنـــا معـــا مـــذ كنـــا صـــغارا, وكنـــا ال نفـــرتق, لكـــن 
ــال  ــام ق ــببي ك ــه بس ــنجس روح ــي ال تت ــس, ك ــن الق ــب م ــي بطل ــدوه عن ــه أبع أهل

دنا محَــام, ورثتــه زوجتــي هلــم, ومــع هــذا, كــان خيــتلس الفــرص للقــائي, عنــ
ــم  ــروف باس ــالح املع ــو امل ــه, ه ــمعت ب ــك س ــي, لعل ــة عم ــو بمنزل ــا, وه ــن أبيه م
ـــوملبس يف  ـــع ك ـــان م ـــد, ك ـــامل اجلدي ـــن رأ أرض الع ل م ـــو, أوّ ـــوان رودريغ خ

 تلك الرحلة البحرية الشهرية, هل سمعت به?

 . أجل سمعت عن رحلة كوملبس −
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م, وكنـــا نجلـــس لســـاعة أو كنـــا كلـــام جـــاء الـــونزو نصـــعد إىل ســـطح احلـــامَ  −
أكثـــر قـــرب قـــن الطيـــور ثـــم يعـــود إىل أهلـــه, واســـتمرت عالقتنـــا إىل أنْ تـــزوج 
كـــل منـــا, وحـــني أخـــذوا أيب, كانـــت عالقتـــي بـــالونزو شـــبه منقطعـــة, ومل أكـــن 
ــب  ــر أذه ــا آخ ــد مكان ــدته, مل أج ــذا, قص ــع ه ــي م ــهور, لكن ــذ ش ــه من ــد التقيت ق

 عنـــده, كـــام أهنـــم ســـيبحثون إليـــه, الكـــل خيـــاف انتقـــام الكنيســـة إذا وجـــدوين
ـــه  ـــل أنْ أدخـــل داره أخربت ـــه, قب ـــت إلي ـــذا ذهب ـــوت املوريســـكيني, ل ـــي يف بي عن
بكــل يشء, فــأدخلني مــن البــاب اخللفيــة لــداره وأخفــاين عــن زوجتــه, بقيــت 
ـــه يف  ـــديق ل ـــالة إىل ص ـــة ورس ـــات ذهبي ـــالث دوقي ـــاين ث ـــاعات, أعط ـــده س عن

يكفـــي, فقـــط أخـــذت  فالنســـيا, شـــكرته وأعـــدت النقـــود إليـــه, كـــان معـــي مـــا
الرســالة, رافقنــي الــونزو حتــى خــارج إشــبيلية, ثــم عــانقني طــويال وافرتقنــا, 
ـــن املوريســـكيني, مل  ـــاريف م ـــد أحـــد مع ـــا عن ـــت يوم ـــة أوالً, بقي فقصـــدت قرطب
ـــاك  ـــيا, هن ـــة إىل فالنس ـــة طويل ـــادرت يف رحل ـــر غ ـــع الفج ـــربه بقصـــتي, وم أخ

ـــن  ـــوارب م ـــانع ق ـــان ص ـــونزو وك ـــديق ال ـــالة إىل ص ـــلت الرس ـــا أوص كاتلوني
ـــده إىل أنْ اشـــرتيت داراً وبســـتان تـــوت  ـــه املقـــام يف فالنســـيا, بقيـــت عن اســـتقر ب

 ...بام محلته معي من مال

ــــون  − ــــام يقول ــــالح ك ــــاثوليكي الص ــــواطن الك ــــل دور امل ــــت أنْ أمثّ حاول
ـــتطع  ـــي مل أس ـــايكنغ, لكن ـــوس الف ـــا املج ـــن بقاي ـــقراء م ـــاة ش ـــت إىل فت وتعرف

 ذهبــت, حاولــت الــتخلص منهــا بشــتى معارشهتــا كــام تريــد, وطــاردتني أيــنام
ـــا  ـــان زوجه ـــت, ك ـــام قال ـــي ك ـــاد عن ـــادرة عـــىل االبتع ـــا غـــري ق الطـــرق, لكنه
ضــابطا أو بحــارا وقــد ذهــب يف رحلــة بعيــدة, وأنــا ال أســتطيع االرتبــاط هبــا, 
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ــة,  ــرأة متزوج ــارش ام ــتطيع أنْ أع ــي وال أس ــا أخ ــلم ي ــا مس ــك, أن ــت ذل ــ أب نفيس
خفيــــت وجهــــي عنهــــا مســــتعينا ومل يكــــن مســــموحا هلــــا بــــالطالق, لــــذا أ

بالكــــاتلوين الــــذي حــــاول إبعادهــــا عنــــي, فــــذكر هلــــا أين موريســــكي كــــي 
ـــددتني بفضـــح أصـــيل  ـــأحلق يب الرضـــر, ه ـــي ف ـــي, املســـكني أراد أنْ ينفعن ترتكن
املوريســـكي إنْ مل أذهـــب معهـــا إىل البيـــت, حاولـــت إرغـــام نفيســـ عـــىل ذلـــك, 

كنـــت أتوقـــع أن تيشـــ  مـــا أفعـــل? لكنـــي مل أطـــق رائحتهـــا املقرفـــة, وتركتهـــا,
يب, وقـــد الحظـــت اشـــمئزازي منهـــا, مجعـــت مـــا أملـــك مـــن مـــال وهـــو لـــيس 
ـــتج يف منســـجتي أجـــود  ـــت أن ـــر, كن ـــن جتـــارة احلري ـــه م ـــيال, حصـــلت علي قل
ــت  ــى ذاع ــن, حت ــأيّ ثم ــي ب ــرتونه من ــار يش ــان التج ــيا وك ــر يف فالنس ــواع احلري أن

, الكـــل شـــهرته وســـمي بحريـــر مـــارتينو وهـــو االســـم الـــذي محلتـــه يف فالنســـيا
ـــاندرا,  ـــرب س ـــذي أخ ـــوارب ال ـــانع الق ـــاتلوين ص ـــدا الك ـــتايل ع ـــرف أين قش يع
ـــأنَّ  ـــاتلوين ب ـــربين الك ـــدما أخ ـــاغل عن ـــة املش ـــاء بذريع ـــا يف املين ـــت متواري كن
رجـــال حمكمـــة التفتـــيش يبحثـــون عنـــي, وهكـــذا هربـــت إىل مكـــان مـــا ثـــم إىل 

هــذا غرناطــة, ألتنكــر باســم مــاركوس, وأعــود جمــددا تــاجرا بارعــا للحريــر, 
ـــاحلرق أو التعـــذيب, ومـــا  ـــراد عـــائلتي قتلـــوهم, ب ملخـــص قصـــتي, أغلـــب أف
أرجـــوه منـــك يـــا أخـــي أنْ تســـاعدين بإنقـــاذ زوجتـــي قمـــرين وأوالدي, حامـــد 
ـــاين  ـــي, أبك ـــش يبك ـــنوات, وأجه ـــذ س ـــم من ـــى, مل أره ـــاري, وبك ـــامر وكن وع
معـــه مـــاركوس ووعدتـــه بالـــذهاب إىل إشـــبيلية وأخـــذت منـــه رســـالة تعريـــف 

 .رينإىل زوجته قم
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ـــاركة اهلولنـــديني, وزعـــت  ـــراءة املدريـــديني األربعـــة ومش ـــع اســـتغراقنا بق م
خيمــة قرطاجنــة حكايــة جديــدة متــأل فراغــاً آخــر يف متواليــة حكايــات قمــرين 
كـــام بـــدأ املشـــاركون يف املخـــيم يســـمون كـــل احلكايـــات ألهنـــا بشـــكل وبـــآخر 
ـــتقو ـــم اس ـــة أهن ـــة قرطاجن ـــون يف خيم ـــرين . يقول ـــة قم ـــك حكاي ـــدور يف فل ا ت

ــيل اخلــري) ممــا كتبــه رشطــي قشــتايل خــدم يف قرطاجنــة وحفظــت  حكــايتهم (ع
ـــكوريال  ـــن اإلس ـــر م ـــادر أخ ـــافة إىل مص ـــة, باإلض ـــة املدين ـــه يف مكتب يوميات

 . ومكتبة تطوان وغريها
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 الكـوندي دي لـرييـا
ـــان  ـــة, ك ـــة املقدس ـــتنا الكاثوليكي ـــيم لكنيس ـــارس العظ ـــا الف ـــدي دي لريي الكون

الكاردينــــال ثيســــنريوس, وكــــل رجــــال كنيســــتنا عظــــام معاونــــا للمقــــدس 
ــــآداب الفروســــية  ــــا ب ــــان ملتزم ــــا ك ــــدي دي لريي ومقدســــون, لكــــن الكون
ــدس  ــدنا مق ــا عن ــل م ــا, ك ــة أيض ــادة مقدس ــا س ــيتنا ي ــة, وفروس ــتالية املقدس القش
ــود  ــان يق ــدما ك ــه عن ــى إنّ ــدا, حت ــدا, ج ــدا, ج ــجاعا ج ــا ش ــان دي لريي ــا, وك طبع

دســــني, نعـــم ســــاديت فرســـاننا مقدســــون, مخســـني مـــن خــــرية فرســـاننا املق
وقائـــدهم الشـــجاع جـــدا جـــدا مقـــدس أكثـــر مـــنهم, وألنـــه كـــذلك, وحفاظـــا 
مـــن حرضـــته املقدســـة عـــىل قداســـة نفســـه, مل يعـــرض نفســـه خلطـــر االشـــتباك 
ـــتالة  ـــانوا قش ـــذين خ ـــكيني, ال ـــن املورس ـــدس م ـــا املق ـــن دينن ـــدين ع ـــع املرت م

ـــرة, ا ـــة الكف ـــآمروا عليهـــا مـــع املغارب ـــرة املقدســـة, وت عـــذروين ســـاديت مـــن كث
تكــراري لكلــامت القداســـة, هكــذا ينبغـــي تبجيــل ديننــا ورجالنـــا أمــام أولئـــك 
ـــدس,  ـــه مق ـــا, ألن ـــدي دي لريي ـــاديت إن الكون ـــول س ـــعوذين, أق ـــة واملش اهلراطق

 أدار جواده وعاد خببا إىل غرناطة, بل إنّه الهتاممه بقداسته مل

ــدين, ــاتلون املرت ــه يق ــرك رجال ــدا, وت ــه أب ــت خلف ــا  يلتف ــدم لتارخين ــد ق ــذا فق وهب
املقـــدس خدمـــة كـــرب لبقائـــه حيـــا, بيـــنام قتـــل اهلراطقـــة أكثـــر رجالنـــا وأرسوا 
ــــال  ــــام رأ الكاردين ــــه ك ــــل, وإن فات ــــنجُ إال القلي ــــنهم ومل ي ــــر م ــــددا آخ ع

 ..ثيسنريوس املقدس, فاته أن يتربك بذبح املوريسكيني مثل النعاج
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إخالصـــــا للكاردينـــــال وألنَّ الكونـــــدي دي لرييـــــا, ال أحـــــد أكثـــــر منـــــه 
ـــه  ـــال بعقل ـــالم الكاردين ـــع ك ـــدا وانطب ـــية جي ـــف الوص ـــد تلق ـــنريوس, فق ثيس
وحفظـــه كـــام حيفـــظ أوقـــات طعامـــه, وهلـــذا أرسع حـــني علـــم بـــان العرشـــات 
مـــن املوريســـكيني ممـــن ال يســـتطيعون القتـــال قـــد جلـــأوا بعـــد هـــدم دورهـــم إىل 
 مســــجد قريــــب, أرسع املقــــدس دي لرييــــا, وهــــو حيفــــظ كلــــامت املقــــدس

ـــر مـــن الســـابق مـــن الفرســـان, املقدســـني أيضـــا,  ثيســـنريوس ومعـــه عـــدد أكث
ـــا  ـــدي دي لريي ـــا, كـــام أنَّ الكون وإن كـــانوا مقدســـني بدرجـــة أقـــلّ مـــن دي لريي
أقـــل قداســـة مـــن الكاردينـــال ثيســـنريوس, مـــاذا أقـــول ســـاديت, كـــان دي لرييـــا 
يف مقدمـــة فرســـانه, وهكـــذا هـــم الشـــجعان, هكـــذا هـــي الفروســـية القشـــتالية, 

ـــام كـــان يرســـع أكثـــر مـــن اآلخـــرين, كـــ ان يف املقدمـــة, هـــذه املـــرة مل يتـــأخر, وإنّ
ـــادوا  ـــرة, وحـــني ع ـــه باقتحـــام مســـجد الكف ـــر رجال ـــى أم ـــا إنْ وصـــل, حت وم
إليـــه, عـــاد رجالـــه وقـــالوا لـــه إنَّ مـــن يف املســـجد ليســـوا مســـلحني ويتبـــاكون, 
فــامذا نفعـــل هبـــم? هنـــر مــن ســـأله وهجـــم وهـــو شــاهر ســـيفه وخلفـــه جنـــوده 

جعان جـــدا وذبحـــوا اجلميـــع, كـــل كبـــار الســـن ذبحـــوهم, كـــل الرجـــال الشـــ
حتـــى الصـــبيان, وانفـــردوا بالنســـاء ســـاعات, ارتـــاحوا لســـاعات, ومعهـــم 
ـــم  ـــا, ث ـــدات أيض ـــن مرت ـــدين, ه ـــاء املرت ـــن نس ـــا, ك ـــا طبع ـــدس دي لريي املق
ـــة,  ـــد إىل جه ـــن كـــل واح ـــم, لك ـــاء, كله ـــم, األطفـــال والنس ـــاعوهم كله ب

 ..املسجد عىل جثث القتىل كانت أثامهنم رخيصة, وهدموا
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ــــه,  ــــر من ــــد املقــــدس أكث ــــه عن ــــا املقــــدس حظوت ــــدها اســــتعاد دي لريي عن
الكاردينـــال ثيســـنريوس, وعـــادت األمـــور كـــام كانـــت صـــحيحة متامـــا, هكـــذا 

 .فروسيتنا املقدسة وفرساننا املقدسون

ــــة ردود أفعــــال  ــــارت قصــــة الفروســــية هــــذه بطرافتهــــا وانتقاداهتــــا اخلفي أث
ا بعـــض األدبـــاء إســـاءة للتـــاريخ القشـــتايل املجيـــد, وكـــاد متباينـــة, فقـــد عـــده

ــــه  ــــدهم بتقديم ــــب أح ــــل طال ــــجن, ب ــــد إىل الس ــــلوا بحام ــــؤالء أنْ يرس ه
ـــــوا  ـــــن أنْ يكون ـــــكيني ال يمك ـــــا إىل أنَّ املوريس ـــــيش, ملمح ـــــة التفت ملحكم
ـــاء وحمبـــي قصـــص الفروســـية  خملصـــني لقشـــتالة, لكـــن عـــددا مهـــام مـــن األدب

ـــدا يف ـــا جتدي ـــدوا فيه ـــوهم ووج ـــان عارض ـــائد, وك ـــ الس ـــلوب القصيص  األس
ـــدوا عـــىل  ـــوا احلـــارضين بجـــامل القصـــة وأك ـــة, إذ أقنع ـــة يف النهاي هلـــؤالء الغلب
ـــامت القداســـة, أحـــد  ـــع لكل ـــا الرائ ـــدس بتكراره ـــا هـــو مق ـــا لكـــل م احرتامه
األدبـــاء اإلســـبان مـــع أنـــه كـــان كثـــري اإلعجـــاب باألســـلوب القصيصـــ اجلديـــد 

ـــالتهكم الـــذي ابتدعـــه حامـــد, لكنـــه مل يـــرتح ملضـــا مني قصصـــه التـــي تزخـــر ب
عـــىل فرســـان الكنيســـة املقدســـة وأبطـــال املســـيحية وكـــان هـــذا األديـــب املفلـــس 
عـــادة حيمـــل لقبـــا ممـــاثال للقـــب عائلـــة حامـــد (رودريغـــو) وتعـــرض لإلصـــابة 
عـــىل يـــد املغاربـــة وأرس عنـــدهم لعـــدة ســـنوات, هـــذه األســـباب جعلتـــه يكـــره 

لقصيصـــ, وقـــد الحـــظ حامـــدا ويف نفـــس الوقـــت كـــان متـــأثرا بأســـلوبه ا
ـــه,  ـــده ل ـــة القصـــص وتقلي ـــد يف كتاب ـــلوب حام ـــأثره بأس ـــاألدب ت ـــون ب املهتم
وأصـــبح تـــأثره حمـــل انتقـــاد األدبـــاء وهتكمهـــم ممـــا أوغـــر صـــدره عـــىل حامـــد 
ــل  ــذل ك ــو ب ــى ل ــه, فحت ــه ويزعج ــد يالحق ــل حام ــدا ظ ــد غ ــه, لق ــا ل وازداد بغض

facebook.com/the.Boooks



121 
 

ــا تق , إهن ــدمٌ ــه مق ــم زمالئ ــإن حك ــدة, ف ــة جدي ــة قص ــه يف كتاب ــص طاقت ــد لقص لي
ـــن  ـــا) م ـــطهاد (البارانوي ـــدة االض ـــعر بعق ـــار يش ـــه, وص ـــد أو مرســـوقة من حام
ره بحامـــد, وبـــات يتحـــني الفـــرص لالنتقـــام منـــه خاصـــة بعـــد أنْ  كـــل مـــا يـــذكّ
ـــاثال  ـــا مم ـــل لقب ـــه حيم ـــ, وأنّ ـــكوس متنرص ـــوان موريس ـــداً أو خ ـــم أنَّ حام عل
ـــذا  ـــق ه ـــتايل بح ـــانون القش ـــق الق ـــىل تطبي ـــبا وأرصّ ع ـــاط غض ـــه فاستش للقب
املوريســـكي املنتحـــل ألســـامء ســـادته القشـــتاليني, وكـــان القـــانون القشـــتايل 

ـــديم,  (حيـــرم عـــىل النصـــار اجلـــدد (املوريســـكيني انتحـــال اســـم لنرصـــاين ق
ـــد  ـــديم ونرصـــاين جدي ـــني نرصـــاين ق ـــاهبة ب ـــامء متش ـــة بأس ـــررت وثيق وإذا ح
ـــلطة أنْ  ـــىل الس ـــائق , فع ـــرر الوث ـــرب حم ـــك ومل خي ـــد ذل ـــى النرصـــاين اجلدي وأخف

م النرصـــاين اجلديـــد مبلغـــا كبـــريا يـــدفع للنرصـــاين القـــديم, ويـــتم إصـــالح تغـــر
 ..اخلطأ

ـــره,  ـــة تغســـل فق ـــا نفســـه بغرام ـــد للمحـــاكم, ممني ـــام بجرجـــرة حام وهكـــذا ق
وأرص (رودريغـــو) عـــىل ذلـــك رغـــم تـــدخل صـــديقهام املشـــرتك األديـــب جـــون 

 ..بريز

 1609جـــون بـــريز هـــو أديـــب مـــن أصـــل موريســـكي, طـــرد فـــيام بعـــد عـــام ))
إىل تـــونس وهنـــاك عـــرف باســـم إبـــراهيم الطبـــييل, نســـبة إىل هنـــر طبيلـــة أحـــد 
ـــا  ـــي اطلعن ـــض املصـــادر الت ـــول بع ـــة, وتق ـــة مرثي ـــقورة يف مدين ـــر ش ـــروع هن ف
ـــراهيم  ـــريوان: إنّ إب ـــة الق ـــود ألحـــد أســـاتذة جامع ـــة خاصـــة تع ـــا يف مكتب عليه

ــون بــريز هــو نفســه اإلشــبييل لــويس بــن ســامل وقــد هــرب مــع الطبــييل أو  ج
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صـــديقه حامـــد إىل بلـــد الوليـــد وهنـــاك تنكـــر لـــويس باســـم جـــون بـــريز, بيـــنام 
بقــي حامــد حمتفظــا باســمه, ومل يــذكر املصــدر وهــو رســالة أو مــا يشــبه جملــة 
قديمـــة بـــال غـــالف, ســـبب اختيـــاره الســـمه األخـــري إبـــراهيم وملـــاذا مل يعـــد إىل 

 (( 1609لــويس بــن ســامل بعــد إخراجــه مــن األنــدلس عــام  اســمه الســابق
 .إضافة ملوريسكي من تونس

ـــرار احلكـــم  لكـــن القـــايض حكـــم لصـــالح حامـــد, ألنَّ االســـم كـــام ذكـــر يف ق
ــــت يف  يتعلــــق بمــــالح إشــــبيلية وقشــــتالة العظــــيم خــــوان رودريغــــو, واملثب
الســـجالت امللكيـــة ممـــا ال يمكـــن حمـــوه أو االعـــرتاض عليـــه, وهـــو عـــىل كـــل 

 .. أنّ االسم مسجل قبل أنْ يولد املشتكي –كام قرر القايض  −ال ح

 :تقول خيمة العدوة املغربية, يف إضافة قيمة ((

ـــداً  ـــن ســـامل: إن حام ـــويس ب ـــريز أو ل ـــييل, أو جـــون ب ـــراهيم الطب ـــال عـــن إب نق
ــلها إىل  ــل أن يرس ــص, قب ــن قص ــه م ــا يكتب ــىل م ــه, ع ــه أطلع ــة ب ــداقته الوثيق لص

ــمى بال ــامر املس ــقيقه ع ــد ش ــد الولي ــني بل ــارة ب ــل بالتج ــو يعم ــارو, وه ــتالية أمّ قش
 .. وقلعة هنارس

 :كتب ضيف إسباين هذا اهلامش((

ـــانتس  ـــول رسف ـــي يق ـــة الت ـــي املدين ـــارس ه ـــه  −هن ـــف دون كيخوت ـــه  −مؤل أن
ولـــد فيهـــا ويفـــاخر دائـــام بمكتبتهـــا التـــي أنشـــأها الكاردينـــال زمينـــز املشـــهور 

 .))ش وغريهابإبادته للموريسكيني عرب حماكم التفتي
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ـــه مل يكـــن  ـــريا أنّ ـــام مـــن ضـــياع قصصـــه, ويضـــايقه كث ـــا دائ وكـــان حامـــد قلق
ـــه مشـــاكل كـــام حـــدث مـــع قصـــته  يســـتطيع نرشـــ أكثرهـــا لكـــي ال تســـبب ل
(الكونـــدي دي لرييـــا) لـــذلك كـــان يرســـل نســـخة مـــن كـــل قصـــة ينجزهـــا إىل 
ـــه  ـــد أنجـــز يف أيام ـــذلك, وق ـــروف ب ـــه ويوصـــيه بنرشـــها إذا ســـمحت الظ أخي

ة مجيلــة مضــحكة مــن قصــص الفروســية, وهــي أطــول قصصــه, األخــرية قصــ
يقـــول  –تتجـــاوز املائـــة صـــفحة, وكنـــت ال أمـــلّ مـــن الضـــحك عنـــد قراءهتـــا 

ـــييل  ـــد  −الطب ـــاهر تنتق ـــت يف الظ ـــا وإن كان ـــدم نرشـــها, ألهن ـــي نصـــحته بع لكن
ـــي ال يغيـــب  ـــكل خف ـــا بش ـــخرية واســـتهزاء, إال أهنّ ـــية وفرســـاهنا بس الفروس

ــ ــد م ــذكي تنتق ــارئ ال ــن الق ــية ع ــوالت الفروس ــن بط ــتالة م ــة قش ــه حكوم ا تدعي
ومالمحهـــا ضـــد املوريســـكيني العـــزل مـــن القـــوة والســـالح, ووصـــف حامـــد يف 
قصـــته مـــن يســـري وراء حكومـــة كهـــذه بالتـــابع الغبـــي أو احلـــامر, ورســـم 

 ..مشاهد رسدية غاية يف التندر وإثارة السخرية من قشتالة وفرساهنا

ة تلـــك, لكـــن مصـــري حامـــد مؤلفهـــا, مل يعـــرف إىل اآلن مصـــري قصـــة الفروســـي
ـــاده رجـــال حمكمـــة التفتـــيش  معـــروف لإلشـــبيليني وســـكان بلـــد الوليـــد, إذ اقت
ظهـــر يـــوم مجعـــة, فقـــد فاجـــأوه يغتســـل ويفـــرش ســـجادته للصـــالة, خرجـــوا 
ــــري  ــــب إســــباين يتمشــــى بانتشــــاء, ويث ــــان أدي ــــم ك ــــن داره, وخلفه ــــه م ب

 ..))االستغراب لوجوده معهم

ــــوم  أرجــــو أنْ ال تكــــون قــــد تعبــــت, عــــىل خــــالف عــــاديت, سأضــــطر الي
لالســـتمرار معـــك, قـــد يلفـــت انتباهـــك صـــديقي, أنَّ خيمـــة بلـــد الوليـــد, هـــي 
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ت حكايـــة حامـــد وقصصـــه عـــن الفروســـية ولـــيس إشـــبيلية, هـــذا  التـــي أعـــدّ
ــامل,  ــن س ــويس ب ــد ول ــروب حام ــد ه ــداث بع ــح األح ــي مرس ــد ه ــد الولي ألنّ بل

ـــد ـــد الولي ـــة بل ـــد  وألن خيم ـــة بجه ـــة التارخيي ـــادر اخلـــرب ذي القيم ـــت مص مجع
ـــة  ـــة قلع ـــن مكتب ـــدينتهم وم ـــة شخصـــية يف م ـــن صـــاحب مكتب ـــا م خـــاص هب
هنــــارس واســــتطاعوا اخــــرتاق نظــــام التشــــفري اإللكــــرتوين يف أكاديميــــة 
ــــا,  ــــاالطالع عليه ــــمح ب ــــادر ال يس ــــول إىل مص ــــد للوص ــــاريخ يف مدري الت

ـــوم,  ـــامل الي ـــتباحة يف ع ـــرض لالس ـــل رس مع ـــن, ك ـــة ولك ـــافة خيم ـــام أنّ إض ك
 ..العدوة املغربية كانت الفتة للنظر أيضا ألمهيتها اخلاصة

طبعـــا مـــا نرشـــته بلـــد الوليـــد ســـيثري إشـــكاالت ولـــيس إشـــكاال واحـــدا, فمـــن 
ـــه ـــراد  − لدي ـــم أو األف ـــن األم ـــا  −م ـــجل تأرخيي ـــام س ـــازل ع ـــتعداد للتن االس

 هنـــا, للقـــارئ باســـمه مـــن اآلثـــار األدبيـــة العظيمـــة, إال أننـــا, ال نتوقـــف طـــويال
أن يعيــد قراءاتــه ثــم يقــرر, ونعــود إىل خيمــة العــدوة املغربيــة ومــا مللمتــه مــن 
ـــارتينو عـــىل اخـــتالف أســـامئه القشـــتالية  ـــاركوس أو م ـــدرو أو م ـــار عـــن بي أخب
ونعنـــي بـــدر بـــن حامـــد وزوج قمـــرين الـــذي أبحـــر إىل العـــدوة املغربيـــة, 

ــــهاب  ــــة الش ــــا رحل ــــدة, منه ــــع عدي ــــك إىل مراج ــــتندة يف ذل ــــاي مس أفوق
ــــار  ــــن األخب ــــرة م ــــة وف ــــا, عرضــــت اخليم ــــدا وغريه املوريســــكي إىل هولن
ــــإدارة للمخــــيم, أرصرنــــا عــــىل رضورة  والتفاصــــيل الدقيقــــة, إال أننــــا ك
ـــبانية  ـــىل األرض اإلس ـــيم ع ـــازة املخ ـــكت إج ـــد أوش ـــار, فق ـــز واالختص الرتكي
ــع  ــد والواق ــي الرس ــن جهت ــا, م ــاح لن ــا يت ــأرسع م ــا ب ــا مل حكاياتن ــاء وعلين باالنته

facebook.com/the.Boooks



125 
 

ـــنهم  ـــا ع ـــد غبن ـــا, فق ـــا, يف إســـبانيا وخارجه ـــودة إىل عوائلن ـــا, والع ـــيش مع املع
 ..طويال, وهكذا كان 
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 العدوة املغربية
بعـــد عـــام تقريبـــا مـــن بلـــوغهم العـــدوة مـــع بـــدر بـــن حامـــد وعائلتـــه, رتـــب 
حامـــد لنيكـــوال وابنتيهـــا الســـفر بحـــرا إىل الربتغـــال كـــام اتفـــق مـــع اهلولنـــدي 

تقـــت ب بيرتباســـتن إثـــر وصـــوله لشـــبونة أيضـــا باســـتن, لكـــن نيكـــوال التـــي ال
ـــا  ـــاي وفق ـــم إىل اله ـــن الســـفر معه ـــذرت ع ـــامر, اعت ـــا ع ـــرين وابنه ـــه قم ومع
ــار  ــىل بح ــت ع ــد تعرف ــة, فق ــن غرناط ــرب م ــد اهل ــا عن ــوا عليه ــي اتفق ــتهم الت خلط
برتغـــايل وســـتتزوجه قريبـــا لريحلـــوا بعـــدها إىل الربازيـــل, وكانـــت ســـعيدة بـــام 

 ..نانتقوله وهي حتتضن ابنتيها بح

ـــه  ـــدوره يف املخـــاطرة بحيات ـــرت باســـتن ل ـــدا بمواطنهـــا بي احتفـــت حكومـــة هولن
ــــن اضــــطهاد حمــــاكم  ــــن املســــيحيني يف إســــبانيا م ــــد م ــــاذ أرواح العدي وإنق
التفتـــيش التـــي عـــانى منهـــا أيضـــا شـــعب هولنـــدا خـــالل االحـــتالل اإلســـباين 
ـــق يف ـــه مل يب ـــريم, لكن ـــرار التك ـــص ق ـــول ن ـــام يق ـــرارة ك ـــو امل ـــرارة تل  وذاق امل
ـــرين  ـــود قم ـــة ووج ـــه العربي ـــه اهتاممات ـــتغلت حكومت ـــد اس ـــويال فق ـــاي ط اله
ـــة  ـــد الرشـــقية اهلولندي ـــة اهلن ـــب رشك ـــل يف مكات ـــه إىل العم ـــه, لتبعث ـــا مع وابنه

 ..خارج هولندا

بعــد ثالثــة أعــوام مــن العمــل يف إندونيســيا, وكــان عــامر قــد أصــبح املســاعد 
لبرصــــة كــــام تســــميه األهــــم لبيــــرت, انتقلــــوا إىل اخللــــيج العــــريب أو خلــــيج ا

ـــيج تعرضـــوا هلجـــوم مـــن ســـفن  ـــاء إبحـــارهم يف اخلل ـــة, وأثن اخلـــرائط اهلولندي
ـــميهم املصـــادر اهلولنديـــة بالقراصـــنة العـــرب,  ـــة, تس صـــغرية رسيعـــة احلرك
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ـــم مـــن  ـــم مـــن القواســـم لقـــرب اهلجـــوم مـــن ســـواحلهم وقيـــل إهنّ ويظـــن أهنّ
فـــيام  اخلـــواري عـــرب جزيـــرة خـــرج, وقـــد قتـــل بيـــرت باســـتن خـــالل املعـــارك,

ـــام إىل  ـــرين ونقله ـــه قم ـــامر وأم ـــاذ ع ـــة إنق ـــة هولندي ـــفينة حربي ـــتطاعت س اس
ـــإنَّ عـــامر, أو أمـــارو, ســـكن منطقـــة  البرصـــة, ونقـــال عـــن أرشـــيف الرشـــكة ف
ـــه وتـــزوج مـــن فتـــاة برصـــاوية, وقـــد تنقـــل يف عملـــه  العشـــار يف البرصـــة مـــع أمّ
و بــني مكــان قريــب مــن مينــاء املعقــل حاليــا, أعــىل شــط العــرب, وبــني الفــا

ـــارا  ـــاك فن ـــة هن ـــكة اهلولندي ـــأت الرش ـــث أنش ـــي, حي ـــوب العراق ـــ اجلن أقىص
لرصــد الســفن أو إرشــادها, وانتهــت أخبــاره هنــاك إذ طــاب لــه أهــل البرصــة 
ــد  ــة اهلن ــامل رشك ــاء أع ــد انته ــدهم بع ــار كأح ــا وص ــي فيه ــهتم فبق ــبّ عرش وأح

 .الرشقية اهلولندية يف البرصة

*** 

ـــوي بح ـــور الق ـــة إىل الظه ـــة غرناط ـــادت خيم ـــري ع ـــي بتعب ـــة, وه ـــة فاجع كاي
أدق, إخبــــار عــــن املرســــى األخــــري حليــــاة مبــــدع دميــــة املايوركــــا, كــــريم 

 ..كاسياس, أو زكي احلطاب الغرناطي الشجاع
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 1صيـد الرؤوس 
ـــاري أواخـــر عـــام  ـــو شـــهدته 1567حفـــل زواج كـــريم وكن , كـــان بســـيطا, ول

ولكـــن  قمـــرين لتقطعـــت أملـــا, كانـــت حتلـــم بزفـــاف هبـــيج البنتهـــا يف إشـــبيلية,
ـــدها  ـــة عن ـــرآن, ال مقارن ـــاحبة الق ـــت األرشاف وص ـــرين بن ـــد قم ـــة عن ال مقارن
بـــني الفونســـو اللعـــني ونظراتـــه الوقحـــة البنتهـــا وبـــني كـــريم احلطـــاب الفقـــري 
ـــل الذلـــة وال  ـــلم أندليســـ حـــر, ال يقب ـــارد, ال ليشـــء, ســـو أنّـــه مس واملط

ـــل البرشـــات ويزو ـــه إىل جب ـــداً أنْ خيـــرج بأخت ـــذا أوصـــت حام ـــوان, ل ـــا اهل جه
وصـــية بـــدر والـــد  −وفقـــا لـــبعض املصـــادر −مـــن كـــريم, وربـــام كانـــت هـــذه 

 ..كناري نفسه

مــــع زواجهــــام وبعــــده بأشــــهر, انــــدلعت أقــــو وأوســــع وآخــــر ثــــورات 
ـــيل  ـــده, ع ـــتاذه وقائ ـــان أس ـــه, وك ـــة كعادت ـــريم يف املقدم ـــان ك ـــيني, وك األندلس

ـــم  ـــدوة هل ـــ, ق ـــري األندليس ـــنه  −اخل ـــرب س ـــىل ك ـــجاعة  −ع ـــالق والش يف األخ
 ..القتالو

ـــاوي  ـــوان النمس ـــدون خ ـــيني ال ـــوار األندلس ـــد الث ـــارية ض ـــارك الض ـــاد املع ق
ـــل  ـــاين, وأرسف يف القت ـــب الث ـــتالة فيلي ـــك قش ـــعي ملل ـــري الرش ـــه, األخ غ بنفس
والتنكيــــل باملوريســــكيني, قتــــل األرس مــــن الثــــوار بــــال تــــردد, اغتصــــبت 

, وتـــم التفريـــق بـــني األمهـــات وأطفـــاهلن, الـــذين  تـــم النســـاء وبيعـــت كجـــوارٍ
ـــل اآلالف مـــن الصـــبيان الصـــغار, ويف أجـــواء كهـــذه  , وأمـــر بقت ـــيعهم أيضـــاً ب
ــة,  ــة لثاني ــن معرك ــر, وم ــان إىل آخ ــن مك ــا م ــع زوجه ــة م ــاري, متنقل ــت كن عاش
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 , ـــداً ـــدين أســـميا األول حام ـــام ول ـــت خالهل ـــوام أنجب ـــة أع ـــا أربع ـــذا عاش وهك
نـــاً بخالـــه حامـــد بـــن قمـــرين, والثـــاين, عـــامر, باســـم خالـــه اآلخـــر, و كـــان تيمُّ

ـــورة األندلســـية الكـــرب عـــام  ـــع أصـــعبها فقـــد أمخـــدت الث , 1571العـــام الراب
ـــب  ـــا أغل ـــارك فيه ـــعة ش ـــالت واس ـــاردة ومح ـــات مط ـــان عملي ـــاله ك ـــا ت وم
ـــدون خـــوان  ـــود الصـــطياد املوريســـكيني, إذ إنّ ال ـــودا وغـــري جن القشـــتاليني جن
النمســــاوي, ويســــميه املواركــــة, بالنغــــل, كونــــه ناجتــــاً عــــن زنــــا اجلرمــــاين 

ـــوار وإعطـــائهم كـــارل ـــام بعـــد خـــداع الث وس اخلـــامس ملـــك قشـــتالة بأمـــه, ق
وعـــود األمـــان التـــي مل يـــفِ هبـــا, قـــام بإصـــدار ختويـــل عـــام لكـــل القشـــتاليني, 
ـــى  ـــي ملكـــه, حت ـــردين فه ـــن نســـاء املوريســـكيني املتم ـــرأة م فمـــن يصـــطاد ام
ـــرأس  ـــأيت ب ـــا الرجـــال, فكـــل مـــن ي الصـــغريات مـــنهن, وكـــذاك األطفـــال, أمّ

 ..دوقة ذهبية20موريسكي فله 

وهكـــذا اشـــتهر عنـــد القشـــتاليني مـــا ســـمي بصـــيد الـــرؤوس, فكـــانوا خيرجـــون 
ـــا  ـــور أو الغـــزالن وم ـــرق صـــيد الطي حلفـــالت الصـــيد مجاعـــات, كـــام ختـــرج ف

 ..شاكل ويتفاخرون كل منهم بعدد الرؤوس التي اصطادها

ـــربة,  ـــإيراد قصاصـــات رسد, أو مجـــل قصصـــية مع ـــة البرشـــات ب ـــدخلت خيم ت
 ..عالقة بحكاية صيد الرؤوسلكنها ذات 

 مبيـد املـواركـة

 الدون خوان أوسرتيا
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 )مبيد املواركة(
 كان أمريا من قشتالة

 لكن أمه مل تتزوج قط

 .متخط كارلوس امللك −كام يقال  –وعىل صدرها 

 األندلسية مريم

 مع رصخات فتاها الذي يمزق اآلن

 تتلو −مريم  –كانت األندلسية 

 اعتاله قشتايلومن عىل رسيرها الذي 

 .. ارتشقت عينها

 .عىل النافذة

 يعد نقوده

 عرشون, أربعون دوقة ذهب, ستون

 كان القشتايل يعد الرؤوس املدماة,

 لكل رأس عرشون,
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 .كأنام يعد نقوده

 كانوا يتضاحكون

 ..بربود

 مل يأخذوا معهم سو رأسه

 ومن خلف األكمة,

 !كم متنت لو تلحق هبم, لتقبله

 ..موكانوا عىل أفراسه

 ..يتضاحكون

*** 

ـــأن  ـــا, وك ـــقيقتها وجارهت ـــا للبرشـــات, ش ـــا كافي ـــة وقت ـــة غرناط ـــت خيم أعط
 ..األمر متفق عليه بينهام, ثم عاودت رسد حكايتها, صيد الرؤوس

  

facebook.com/the.Boooks



132 
 

 2صيـد الرؤوس 
ــــدع  ــــريم كاســــياس, مب آن لرأســــه األندليســــ أنْ يرتجــــل عــــن جســــده, ك

ـــيون يف  ـــميه األندلس ـــام يس ـــة, ك ـــا اجلميل ـــارس البرشـــات, املايورك ـــبيلية وف إش
 ..أو, ذباح القشتاليني, كام يسميه الشامليون

 يف تلـــك الســـاعة مـــن الضـــحى, حتاوشـــوه, كـــان جرحيـــا, وكـــان خـــائر القـــو
ويقاتــــل, عــــىل مبعــــدة منــــه, خلــــف الصــــخور اختبــــأت كنــــاري وأخفــــت 
طفليهـــا, الرضـــيع يف حضــــنها, كتمـــت فمـــه, واآلخــــر, حامـــد, اصــــطكت 

ـــه قطعـــة دم أســـنانه, وانـــدس حتتهـــا, ر ـــه, برضـــاوة يقاتـــل, ثياب ـــه, كـــام تعرف أت
ويقاتــــل, وكــــانوا كثــــريين, أكثــــر مــــن عرشــــة, ورأهتــــم يقطعــــون رأســــه 
بوحشــــية, ربــــام أغمــــي عليهــــا للحظــــات, علــــق أحــــدهم الــــرأس برســــج 

 ..جواده, ومضوا, كأهنم اصطادوا أرنبا أو محامة, وكانوا مبتهجني

ومل يعـــانق أبـــاه, أو جســـد تركـــوا هلـــا جســـده ومل يروهـــا, خـــاف الصـــغري حامـــد 
ه, ثم بعد ساعات جاء إخوة له, أندلسيون, ودفنوه  ..أبيه مثلام عانقته أمّ

ــم  ــي عل ــة والت ــه فاطم ــا ابنت ــر فيه ــان ي ــري, ك ــيل اخل ــة ع ــاري يف رعاي ــت كن بقي
ـــد  ـــدرو, وال ـــا بي ـــع زوجه ـــة م ـــدوة املغربي ـــا إىل الع ـــد عبوره ـــت بع ـــا توفي أهن

ـــاري, ووضـــع كـــل مهـــه  ـــو –كن ـــق بعـــد إمخـــاد الث ـــذه ورفي رة واستشـــهاد تلمي
ـــياس ـــريم كاس ـــه ك ـــرر  − درب ـــامر, وق ـــد وع ـــدهيا حام ـــا وبول ـــاة هب يف النج

املجازفــــة والنــــزول مــــن اجلبــــال لالبتعــــاد عــــن غرناطــــة وعــــن األنــــدلس 
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الصــــغر كلهــــا, لكــــنهم فوجئــــوا بغــــارة للقشــــتاليني مل يتوقعوهــــا, كانــــت 
, ال جمــــال كمينــــا, ســــارعوا بالصــــعود إىل األعــــايل, موريســــكيون وعــــوائلهم

ـــريا  ـــم, أخ ـــة وراءه ـــرة, والقتل ـــخور وع ـــائج, الص ـــون النت ـــالم, يعرف لالستس
ـــاردون,  ـــم املط ـــال, أدركه ـــتعدوا للقت ـــدخل, واس ـــيقة امل ـــارة ض ـــأوا إىل مغ جل
لكــنهم عــدلوا عــن اقتحــام املغــارة بعــد مقتــل العديــد مــنهم, ثالثــة جنــود أو 

ـــة إال غائمـــة, عـــيل اخلـــري ـــذكر احلادث ـــد ال يت ـــوا, حام ـــة قتل ـــه أربع , قـــص علي
 ..تلك احلوادث وتفاصيلها فيام بعد

مجــع القشــتاليون األغصــان, كوموهــا أمــام بــاب املغــارة, كــأهنم اعتــادوا فعــل 
ـــارة  ـــتألت املغ ـــا, وام ـــان رطب ـــض األغص ـــان بع ـــار, وك ـــعلوا الن ـــم أش ذاك, ث
بالـــدخان, عـــال الرصـــاخ يف الـــداخل والســـعال, أمـــا يف اخلـــارج فقـــد ابتهجـــوا, 

م, وكانـــت ســـيوفهم مرشـــعة بانتظـــار مـــن هيـــرب وعلـــت صـــيحات ابتهـــاجه
مــن النــار أو االختنــاق, انــدفع فتــى يف اخلامســة عرشــة, اخــرتق النــار فعلقــت 
بــه, نحيفــا كــان ورسيعــا حــني انــدفع, فــارتبكوا, أخــافهم الندفاعــه مشــتعال, 

 ..ثم تناوشوه, بسيوفهم وتركوه مدمى وحيرتق

تبــــادلوا النكــــات ســــمعوا بعــــض االســــتغاثات مــــن الــــداخل بالقشــــتالية, ف
ـــدخان,  ـــن ال ـــا أســـود م ـــدفعت أم ورضـــيعها, وجهه ـــدها ان والضـــحكات, وبع
ـــار بســـالم, لكـــنهم مزقوهـــا  ـــازت الن ـــا اجت ركضـــت وهـــي ترصـــخ, ومـــع أهنّ
ــيكا,  ــالم وش ــان الظ ــر, وك ــانا أكث ــار أغص ــوا للن ــعة, رم ــرة وبرس ــذه امل ــة ه بخف
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فانســــحبوا وهــــم حــــذرون خــــوف أن هيــــامجوا وكــــانوا يتلفتــــون, وخلفهــــم 
 ..نريان ترتاقص ألسنتها أعايل البرشات, كأهنا تطاردهمال

ــد  ــد عن ــده حام ــري وبي ــيل اخل ــف ع ــارصين, وق ــن املح ــل م ــا القلي ــة نج ــن املحرق م
كنـــاري, عـــىل صـــدرها مل يـــزل نصـــف أمـــارو, رضـــيعها, وقريبـــا منهـــا نصـــفه 
اآلخـــر, ذراعـــه الصـــغرية الناعمـــة وبعـــض صـــدره, وكانـــا مصـــطبغني بالـــدماء 

 .والرماد

ــوب الرب ــد, جن ــغري حام ــه الص ــري ومع ــيل اخل ــاش ع ــر, ع ــن البح ــا م ــال, قريب تغ
بقيـــا بانتظـــار بيـــدرو وحفيـــده حممـــد, عـــاش عـــيل اخلـــري ســـنوات, ثـــم تـــرك 
ــرآن رسا  ــه الق ــرف, علم ــا يع ــل م ــأ ك ــدره عب ــه ويف ص ــات, ترك ــابا وم ــداً ش حام
والعربيـــة واخلميـــادوا الربتغاليـــة والقشـــتالية أيضـــا, ســـقى قلبـــه الصـــغري رشـــفة 

ـــ ـــفة, اخل ـــي إىل اآلن, رش ـــه مع ـــه, كأن ـــاس ومىضـــ عن ـــة للن ـــالم واملحب ري والس
 ..قاهلا حامد خلاله عامر بن قمرين, حني التقاه يف البرصة

مداخلـــة بـــال اســـم: مل يـــأت بـــدر للربتغـــال وال حممـــد حفيـــد عـــيل اخلـــري, ومل ))
ـــام غرقـــا يف البحـــر, وقيـــل أيضـــا قراصـــنة  يســـمع عـــنهام أحـــد, فقـــد قيـــل إهنّ

 ((..تلومها أو رمومها يف البحرإسبان أرسومها, ق

ـــن رحـــب  ـــر م ـــدة, أكث ـــة إىل األضـــواء بمســـامهة جدي ـــديون األربع ـــاد املدري ع
ــــراءة  ــــاولوا بمســــامهتهم ق هبــــا أعضــــاء خيمــــة إشــــبيلية, ألنّ الرســــامني تن

 ..لإلشارات املتبادلة بني أربعة نصب يف إشبيلية
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 متثال حامد املالح أو خوان رودريغو −1

 وج إيزابيالمتثال فردينالد ز −2

 متثال اخلريالدا أعىل كاتدرائية إشبيلية −3

 قرب كرستوف كوملبس −4

, قــد يتضــمن هــذا االختيــار تكــريام "كــارمن"عنــون املدريــديون قــراءهتم بـــ 
ـــت  ـــارمن بن ـــذكر ك ـــاء ب ـــان احتف ـــه ك ـــارمن, لكن ـــامة ك ـــزميلتهم الرس ـــا ل م
ــــبب  ــــة س ــــذكروا رصاح ــــو, مل ي ــــد رودريغ ــــالح حام ــــة امل ــــوملبس وزوج ك

ــــام الت ــــت خت ــــة, وكان ــــوحتهم, األخــــرية, الرائع ــــوا بعــــرض ل ســــمية, اكتف
 ..املخيم, خميم املواركة
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 كـارمـن
ــيد أو  ــارمن جتس ــا, ك ــه عنوان ــن كون ــا م ــع أفق ــه أوس ــام أنّ ــام, ك ــيس اس ــارمن ل ك
ـــروس  ـــدلس وع ـــوك األن ـــتان مل ـــبيلية بس ـــل إش ـــب حتتف ـــة نص ـــزال ألربع اخت

املســــكوت عنــــه أكثــــر إغــــراءً يف إســــبانيا باحتضــــاهنا, وإذا كــــان املخفــــي أو 
ــــة غــــدت حمطــــا  العــــادة مــــن املعلــــن والالحمظــــور, فــــإنّ كــــارمن اإليطالي
إلشـــارات األربعـــة, وملتقـــى ملـــا يبـــث مـــن تـــردداهتم, كـــارمن الراقـــدة حتـــت 
قــــدمي زوجهــــا وحبيبهــــا خــــوان رودريغــــو, آو, حامــــد املــــالح األندليســــ, 

ـــئ اإلســـبان هلـــا نصـــبا أو رســـام, نراهـــا ا ـــي مل ينشِ ـــا ومتـــأل والت ـــع إلين آلن تتطل
ـــدها  ـــوملبس وال ـــتوف ك ـــر كرس ـــي ت ـــاماهتا وه ـــه بابتس ـــارات كل ـــد اإلش م
ــــك األرض,  ــــن رأ تل ــــأول م ــــا, ك ــــب بريشــــته اســــم خــــوان, زوجه يكت
األرض التــــي أغرقــــت إســــبانيا وأغرقــــت الربتغــــال جارهتــــا بالــــذهب, 

 ..وأغرقتها اإليبرييتان, إسبانيا والربتغال, بالدم, الدم والفظائع

ول كـــارلوس الناقـــد األرجنتينـــي نقـــالً عـــن روايـــة إنـــيس إليـــزابيال يقـــ((
ــــراري  ــــاهنم يف ب ــــن فرس ــــرزة م ــــك مف ــــبان إذا أرادوا حتري ــــدي: إنّ اإلس ألين
ـــن  ـــر م ـــعة أو أكث ـــاة مرض ـــار فت ـــارس باختي ـــل ف ـــوم ك ـــة, يق ـــا اجلنوبي أمريك
اهلنــــديات بعــــد أن جيــــربوهن عــــىل تــــرك أطفــــاهلن ملصــــريهم, قــــد يقــــذف 

ـــيع جان ـــارس بالرض ـــه الف ـــه أو إعطائ ـــع برتك ـــه, أو ترس ـــام آم ـــم أم ـــا فيتهش ب
ألقــرب هنديــة, تــربط املرضـــع اهلنديــة بحبــل وجيرهـــا الفــارس خلــف جـــواده 
ـــاط,  ـــط لالحتي ـــون كـــل هـــذه البشـــاعة والوحشـــية والقســـوة, فق ماشـــية, يفعل
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لكـــــي يرضـــــعوا أثـــــداءَهن إذا تعرضـــــوا للجـــــوع أو العطـــــش يف وســـــط 
 .))الصحراء

ـــق األرجنتينـــي  (( ذكـــرت كـــارمن لوحـــة كالســـيكية يظهـــر فيهـــا حـــول تعلي
ــطبة  ــىل مص ــس ع ــت جتل ــي كان ــه الت ــام ابنت ــه أم ــىل ركبتي ــاث ع ــجني ج ــوز س عج

 ..وتنحني عىل أبيها وهو يرضع ثدهيا, كانت تطعمه

ــذه  ــا الســجني لتنق ــزور أباه ــة ت ــني ابن ــري ب ــرق كب ــة ف ــن شــييل: ثم ــق مثقــف م وعل
ــيع ــا رض ــزع منه ــرية ينت ــني أس ــا وب ــا أو عطش ــوت جوع ــن امل ــاق م ــالقوة وتس ها ب

ماشـــية عـــرب الصـــحراء لـــتطعم فارســـا قاســـيا ال تعرفـــه, وقـــد ال حيتـــاج إليهـــا 
 ..)) ..ومتوت هي من اجلوع أو اإلرهاق, أو من احلنني إىل رضيعها

ــــت ألــــواهنم, شــــطبت برصــــاص اإلســــبان  كــــارمن, إذن, تعنــــي شــــعوبا احمّ
تعنـــي وهـــي ووحشـــيتهم, املايـــا, األزتيـــك, ســـالالت اهلنـــود احلمـــر العريقـــة, و

تتنقــل بإشــاراهتا بــني متثــال فردينالــد وبــني متثــال خــوان املوريســكي, زوجهــا, 
 ..تعني األندلس

ــق, إىل  ــاه الرش ــا جت ــد, ووجهه ــالل ترق ــاج ه ــن احل ــد ب ــدمي حام ــد ق ــارمن عن ك
 اجلنوب قليال, هل ستبقى كارمن هكذا, تصيل جتاه الكعبة إىل األبد?

 ..األنصاب األربعةقراءاتنا األربع هي كارمن وإن توزعتها 
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(1) 
ولــــدت الكاتدرائيــــة األكــــرب يف العــــامل الكــــاثوليكي, كاتدرائيــــة إشــــبيلية, أو 
كاتدرائيـــة ســـيفيا, ولـــدت مـــن رحـــم مســـجد, عنـــاق وأمومـــة, هكـــذا نقرؤهـــا 
ــــة العاصــــمة,  ــــا يف أذن املدين ــــس هب ــــا أن هنم ــــد, ولن ــــة مدري نحــــن يف خيم

أنجبتـــه كنيســـة أيضـــا, مدريـــد.. ثمـــة مســـجد يف اســـطنبول, املســـجد األعظـــم, 
 ..كنيسة أيا صوفيا, بعضنا أنجب بعضا, وكلنا للسامء

(2) 
ـــال  ـــة التمث ـــدأت حكاي ـــة, وب ـــه املئذن ـــاح, رفعت ـــارس الري ـــا, ف ـــدا أيض اخلريال
املشـــري إىل جهـــة الـــريح يف ليـــايل بغـــداد, ألـــف ليلـــة وليلـــة, ولـــه, عـــن طيـــب 

فتســـاقطن  خـــاطر, هـــزت إشـــبيلية تفاحاهتـــا األربـــع فتســـاقطن, هزهـــا الزلـــزال
ليرتبـــع اخلريالـــدا عاليـــا, وإىل حملـــه ربـــام, يتمنـــى فردينالـــد, لـــو يطـــري, يتمنـــى, 
ـــه,  ـــذين ذبحـــوا حتـــت رايت ـــاطيني ال ـــاء الغرن ـــدمهم, دم ـــة ب ـــة املثقل لكنهـــا الراي

 ..تثقله, وسيظل هكذا, مثقال بدماء ضحاياه ويتمنى

ـــا ـــرأه يف اللي ـــا ق ـــاك يف الرشـــق أيضـــا, يف روســـيا, ســـيتلقف بوشـــكني م يل وهن
البغداديـــة أو نقلـــه عـــن واشـــنطن إيرفنـــغ ويكتـــب عـــن ديـــك الريـــاح, أنجـــب 
اخلريالـــدا ديكـــا صـــائحا, ال شـــك أنـــه كـــان وريثـــا للمـــؤذن فجـــرا, لـــذا بـــاض 

 ..اخلريالدا فولد ديكا, حبة حبة سيلتقط الديك الذهبي رمانته
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 .وعىل مبعدة كان فردينالد يردد: سنلتقط غرناطة, حبة حبة كالرمانة

 ك آكل الرمان الرويسعاش الدي

 وفيفا فردينالدو آكل غرناطة

 كل يشء أمحر

 كل يشء أمحر يف غرناطة

 ..اسمها

 ..وقرصها

 ..علم الثوار املوريسكيني يف حي البيازين, أمحر

 وعىل باب الرمان, حتت راية فردينالد,

 .دماء الغرناطيني, مل تبهت بعد

ـــو (( ـــذهبي ل ـــديك ال ـــرا ال ـــر هـــل ســـيعزف كورســـاكوف أوب ـــم ت ـــان يعل ك
 ))بكل هذي الدماء

(3) 
ـــا  ـــي أباحه ـــة الت ـــة البحري ـــر, وبحرســـة, فاخلارط ـــد ال أكث ـــوملبس, يرق ـــد ك يرق
لقشـــتالة مـــن أرض وذهـــب وهنـــود, وقـــع عليهـــا أمريكـــو باســـمه ونيســـ 
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ـــع اآلن إىل  ـــا, يتطل ـــة عنه ـــه غرناط ـــات أبعدت ـــة األهرام ـــذا, كلعن ـــوملبس, هك ك
ـــر  ـــه, مت ـــدا عن ـــيس بعي ـــو, ينتصـــب ل ـــاعده رودريغ ـــباحا, مس ـــبيلية ص ـــه إش ب

ـــة  ـــاك كتميم ـــه إىل هن ـــت أرشعت ـــي رافق ـــور الت ـــى النس ـــوملبس, حت ـــى ك وتنس
ـــأنام مل  ـــى, ك ـــذرق حت ـــه وال ت ـــط علي ـــدا وال حت ـــول اخلريال ـــوم اآلن ح ـــظ, حت ح

يكن كرستوف كوملبس جنديا دخل غرناطة مع قوات جنو.. 

ـــتالية منتصـــف  ـــبيلية القش ـــكان إش ـــي س ـــي أهلكـــت ثلث ـــة الت ـــا ذات اللعن لعله
 القرن السابع عرش للميالد?

زلـــزاالً مـــدمراً بعـــد قـــرن  −أيضـــا  −املـــؤرخ خوســـيه ماريـــا دي ســـينا ســـيذكر 
 آخر, لعنة من هذه?

(4) 
ـــاه  , أب ـــدراً ـــالالً وب ـــة, ه ـــذكر الثالث ـــ, يت ـــالح األندليس ـــد, امل ـــو, حام رودريغ

 ..وشقيقه وابنته قمرين, ويبكي

 ..اإليطالية كارمن ترنو إليه وتبكي

 آلن أباها, كوملبس?تر هل تذكر ا

الكــل نســوه, نســوا كرســتوف كــوملبس, فــاتح الطريــق إلبــادة اهلنــود ..كلهــم 
 نسوه
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ــار  ــه البح ــات زميل ــني م ــذكرها ح ــه, ت ــاليم أبي ــنس تع ــو مل ي ــوان رودريغ ــن خ لك
وكـــان موريســـكيا أيضـــا, فـــدفن خـــوان صـــاحبه املوريســـكي هنـــاك يف أول 

 .نس القبلةاجلزر, تذكر احلاج هالل والده وهو يدفنه, ومل ي

ــه  ــايروا ب ــالوا غ ــام ق ــم ك ــد, ألهن ــة مدري ــه خيم ــا قدمت ــغ م ــيم مل يستس ــض املخ بع
الرســــد الســــائد, لكــــن آخــــرين, عــــدوا قــــراءة املدريــــديني ممتعــــة, وتــــابعوا 
ـــتمتعاً  ـــديقي مس ـــأين أراك ص ـــالوا, ك ـــام ق ـــة ك ـــة وموحي ـــت ثري ـــا, كان إيامءاهت

 ..أيضا, إذن ألحاول رسم لوحتهم األخرية لك

ـــرة الل ـــن فك ـــي م ـــى املجريط ـــدعها حيي ـــي أب ـــة الت ـــة أو املتحرك ـــة املزدوج وح
ـــز  ـــدي, أنج ـــى املدري ـــميه حيي ـــه وس ـــف مواطن ـــذها بموضـــوع خمتل ـــاد تنفي وأع
ـــة  ـــا لوح ـــىل أهن ـــة ع ـــن توصـــيفها بدق ـــة ال يمك ـــا لوح ـــة مع ـــامون األربع الرس
ـــن أن  ـــر م ـــات أكث ـــف, لوح ـــد دون توق ـــات تتوال ـــة لوح ـــي جمموع ـــى, ه وكف

ـــوان ال يمكـــن عـــدها, لكـــن تعـــد, متامـــا, مـــثلام الطيـــف الشم يســـ جمموعـــة أل
بعضــــها يكمــــل بعضــــا, وإن كانــــت يف نفــــس الوقــــت واضــــحة االخــــتالف 
ــــىل الشاشــــة  ــــت لوحــــات تتحــــرك مشــــاهدها ع ــــاين, باختصــــار كان والتب
ـــتامزج ببعضـــها,  ـــا, ت ـــد أخـــر حمله ـــي, لتول ـــم ختتف ـــي ث ـــري, تشـــد املتلق وتتغ

ــ ــوين ب ــجام ل ــكل بانس ــا تش ــا مجيع ــض, لكنه ــن بع ــد م ــها يول ــة وبعض ديع اللوح
 ..األم, وكان اسمها
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 وردة السالم: مايوركا
ـــائبهم  ـــامهم وحق ـــوا خي ـــد أن حزم ـــى بع ـــة حت ـــه املوارك ـــذي مل ينس ـــهد ال املش
ـــذي رســـمته  ـــد ال ـــدا اجلدي ـــد, هـــو مشـــهد اخلريال ـــن جدي وعـــادوا للشـــتات م

 ..أنامل املدريديني عىل الشاشة الكبرية وسط املخيم

ـــة تشـــكلت  ـــة خفيف ـــام تتشـــكل غيم ـــت األرض أوالً, ك ـــة إشـــبيلية, بان كاتدرائي
رشــــتها بنــــات أندلســــيات باخلرضــــة, فــــامتألت ورودا وألوانــــا, قبلهــــا, مــــرّ 
ـــانيون,  ـــوط اجلرم ـــر الق ـــل, وم ـــون أوائ ـــم إيبريي ـــل, ث ـــاين بع ـــرّ ه ـــون, م فينيقي

 ..وحل لثامنية قرون وأكثر, املسلمون

عمدتـــه وهبـــو نـــام املبنـــى كـــام تنمـــو الـــزروع بتـــأن, مســـجد إشـــبيلية أمامنـــا, بأ
ـــوي يصـــعد  ـــلمها امللت ـــىل س ـــة, وع ـــه, وتصـــاعدت املئذن ـــه وأروقت ـــال في الربتق
ـــؤذن,  ـــالة, آرس صـــوت امل ـــؤذن للص ـــا وي ـــعدها خبب ـــه, يص ـــىل فرس ـــؤذن ع امل
شــــق اللوحــــة وانترشــــ يف املخــــيم, وكأشــــجار التفــــاح يف إشــــبيلية, أثمــــرت 

, إنام من ذهب  ..املئذنة, تفاحات أربعاً

ـــدفع الشـــامل اإلســـباين ـــال البـــريانس ثـــم ان ـــدفع, عـــرب جب , رســـمته اللوحـــة ين
انـــدفعوا, ومـــن أشـــتوريا, مـــن صـــخرة باليـــو والكوفـــا دونكـــا, ومـــن البحـــر, 
ـــدت  ـــري, ش ـــة الكب ـــرس الكاتدرائي ـــائس, ج ـــراس الكن ـــراس, أج ـــت األج ورن
ـــري, تفاحـــات  ـــا تط ـــادت كأهن ـــؤثر, هت ـــهد م ـــش, ويف مش ـــه, وارتع املخـــيم دقات

ــــة حر ــــقطت, ثم ــــة س ــــت الكاتدرائي ــــذهب وحت ــــدان ال ــــق صــــغرية يف مي ائ
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ـــالنريان  ـــاهد ب ـــتألت املش ـــرتق, ام ـــة برشـــ حي ـــتغاثات, وثم ـــة اس ـــبيلية, وثم إش
املقدســـة عـــىل اتســـاعها, وكـــان اخلريالـــدا فـــارس الريـــاح شـــيئا فشـــيئا يرتفـــع, 
يقـــص خطـــى املـــؤذن صـــاعدا, وبرحمـــه يطعـــن كـــل اجلهـــات, هيـــش احلاممـــات 

ـــا, ـــا احلضـــور مجيع ـــزَّ منه ـــه, ويف ملحـــة, ف ـــي ال حتـــط علي ـــدا  ك ـــى اخلريال اختف
ـــا  ـــاال ملايورك ـــوا متث ـــه, نحت ـــدال عن ـــاهتم, وب ـــديون بريش ـــه املدري ـــلح, هدم املس
مجيلـــة ســـاحرة, حلـــت حملـــه, كاميوركـــات كـــريم كاســـياس كانـــت, اطمأنـــت 
قلـــوب احلـــارضين هلـــا, رفرفـــت محـــائم حوهلـــا, كـــأنام تطـــوف, وكانـــت مجـــل 

ـــالم,  ـــامت الس ـــدور, كل ـــيم ت ـــدور, دوار املخ ـــا ت ـــات إيربي ـــل لغ ـــت بك وكان
 األخرية منها تقول ومعها كانوا يرددوهنا

 السالم إلسبانيا, وطني احلبيب

 ..السالم عىل األندلس

 ..وحل السالم

شــاعت نســائم الســالم يف املخــيم وعــم التســامح مــع مــا عــرض مــن مشــاهد 
ـــــالونيون  ـــــتاليون وكت ـــــبان, قش ـــــة وإس ـــــع موارك ـــــات وراح اجلمي وحكاي

ـــئ بعضـــا  ـــيون, بعضـــهم هين ـــىل نجـــاح املخـــيم, ووســـط وبشـــكنس وأندلس ع
هـــذه املشـــاعر الطيبـــة وزعـــت آخـــر املشـــاركات التـــي مللمـــت احلكايـــة, حكايـــة 
ــــاءً ألهلهــــا  ــــة, وف ــــت خليمــــة العــــدوة املغربي ــــات, وكان قمــــرين, أم احلكاي

 ..جعلوها مسكاً للحكاية
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ـــه قمـــرين يف  ـــى عـــرف أنَّ جدت ـــار حت ـــاري يتســـقط األخب ـــن كن ـــد ب ظـــل حام
ــن  ــا م ــد رآه ــن ق ــدا, ومل يك ــن هولن ــاهنا م ــاش يف أحض ــن ع ــان كم ــه ك ــل, لكن قب

ـــا إىل  ـــربه برحيله ـــا, خاصـــة حـــني أخ ـــيل اخلـــري عنه ـــه ع ـــدث ل ـــا حت ـــرة م كث
ـــاك  ـــأبحر إىل هن ـــوت, ف ـــني حرضـــه امل ـــا ح ـــاق هب ـــاه بااللتح ـــدا, وأوص هولن
ـــدا بعـــد ســـيطرة  ـــع هولن ـــافس وحـــروب بحـــار م ـــال يف تن ـــت الربتغ رسا, وكان

ـــم مدر ـــت حك ـــدمها حت ـــال وتوح ـــىل الربتغ ـــبان ع ـــام اإلس ـــد ع ـــا  1580ي وم
بعــدها, وهنــاك, يف الهــاي, علــم برحيلهــا مــع خالــه عــامر إىل البرصــة, وكــان 
يتـــابع أخبارهـــا مـــذ رحلـــت, ثـــم قـــرر اللحـــاق هبـــام, فعـــاد أوالً إىل الربتغـــال, مل 
ـــادا  ـــفن األرم ـــع س ـــل م ـــم رح ـــه, ث ـــبب عودت ـــة س ـــادر التارخيي ـــذكر املص ت

ســــفينة املــــؤرخ الربتغــــايل إىل خلــــيج البرصــــة, وكــــان معــــه عــــىل نفــــس ال
والرحالـــة الربتغـــايل بيـــدرو ختســـريا, وكـــان هـــذا هيوديـــا مكثلكـــا, رتـــب ســـفره 

 ..لتحايش حماكم التفتيش بعد تصاعد نشاطها يف الربتغال أخريا

صـــارا صـــديقني, وكـــان حامـــد متعمـــدا صـــداقته, فمـــن خاللـــه بلـــغ البرصـــة, 
وهنــاك بحــث عــن جدتــه قمــرين, وكانــت قــد ماتــت, والتقــى بخالــه عــامر, 
ــان  ــني, وك ــاوز اخلمس ــد جت ــد ق ــان حام ــرف, ك ــام يع ــر ب ــنهام لآلخ ــل م ــ ك أفىض
ــاك  ــا هن ــت أخبارمه ــأخوين, وانته ــا ك ــا, بقي ــ عام ــة عرش ــه بثالث ــن خال ــغر م أص
ـــارق  ـــداً ف ـــري إىل أنّ حام ـــة تش ـــات متفرق ـــف معلوم ـــة نت ـــن ثم يف البرصـــة, لك
ـــدرو ختســـريا إىل مـــدينتي النجـــف وكـــربالء وزار  ـــه أشـــهرا وذهـــب مـــع بي خال

ــة ــة  أرضح ــه, وثم ــيل اخلــري حــني وفات ــاه ع ــام أوص ــالم ك ــيهم الس ــت عل ــل البي أه
خـــرب يقـــول إنّ حامـــدا تـــزوج شـــقيقة زوجـــة خالـــه, وعاشـــت العائلتـــان يف دار 
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واســـعة واحـــدة, مل يســـموا صـــبياهنم بغـــري هـــالل وبـــدر وحامـــد وعـــامر وعـــيل 
 ..وكريم وسموا بناهتم جيال بعد جيل قمرين وكناري وفاطمة

 آلن, ملاذا سامين أيب بعامر, عامر إشبيليو?هل أدركت صديقي ا

ــتطع عــىل الــرغم مــن كــل أبحــاثي وتــدقيقايت أنْ أعــرف ملــن أنتســب  أنــا مل أس
حتديـــدا, حلامـــد بـــن كنـــاري أمْ لعـــامر بـــن قمـــرين? الـــذي كـــان معروفـــا بعـــامر 
إشـــبيليو, لقـــب بـــه أثنـــاء وجـــوده يف إشـــبيلية حيـــث اعتـــاد املوريســـكيون 

 مناداته به..?

بـــأين عجـــزت عـــن التحديـــد الـــدقيق, عمـــن كـــان عـــامر إشـــبيليو  كـــام أعـــرتف
 يروي, عن أيّ حامد?

حامـــد بـــن قمـــرين الـــذي أخذتـــه حمكمـــة التفتـــيش يف إشـــبيلية يف بلـــد الوليـــد أم 
 حامد بن كناري الذي سكن البرصة?

ـــاريخ  ـــة وت ـــرية العائل ـــن س ـــري ع ـــب الكث ـــا كت ـــا, وكالمه ـــان مؤلف ـــا ك كالمه
 ..ديبا وكاتبا للقصص واحلكاياتاملوريسكيني, وكل منهام كان أ

ـــه,  ـــروي عن ـــذي كـــان عـــامر إشـــبيليو األول ي ـــنهام حامـــد األندليســـ ال فمـــن م
 وينسب كتاباته إليه?
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بعـــض األبحـــاث تشـــري إىل أن املقصـــود هـــو حامـــد بـــن قمـــرين الـــذي يـــذكره 
رسفـــانتس, أكثـــر مـــن مـــرة, كمصـــدر حلكاياتـــه عـــن دون كيشـــوت, ويســـميه, 

 ..سيدي حامد العريب

مـــداً اآلخـــر, بـــن كنـــاري, كـــان كخالـــه مؤلفـــا بارعـــا وكاتبـــا جيـــدا, لكـــن حا
ـــة  ـــدلس واملوارك ـــاريخ األن ـــه وت ـــن ســـرية عائلت ـــرف أدقّ التفاصـــيل ع ـــد ع وق

 ..من مربيه وأستاذه عيل اخلري
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 حدائق األندلس
انتهـــت الروايـــة, أو هكـــذا ظننـــت, فخرجـــت بـــأوالدي للتنـــزه, كـــام وعـــدهتم, 

ــــم ب ــــدي هل ــــاز وع ــــأخرت يف إنج ــــد ت ــــدائق فق ــــزه يف ح ــــطحاهبم للتن اص
ـــني  ـــبيليو ح ـــامر إش ـــرين ع ـــل يف البرصـــة, أخ ـــاء املعق ـــاذاة مين ـــدلس, بمح األن
ـــال  ـــت حب ـــرتوين, واآلن, حل ـــدي اإللك ـــىل بري ـــه ع ـــائله وحكايات ـــدفقت رس ت
خمـــيمهم, املواركـــة, وعـــاد كـــل إىل بلـــده, كنـــت كمـــن خـــرج مـــن محـــام بخـــار 

, روايــــة (خمــــيم ســــاخن, أشــــعر باخلفــــة واالرتيــــاح, فقــــد انتهــــت الروايــــة
ـــاحي انعكـــس  املواركـــة) هكـــذا ســـامها مؤلفهـــا, عـــامر إشـــبيليو, فرحـــي وارتي
ــــدلس, وفجــــأة رن هــــاتفي بنغمــــة  عــــىل لعبــــي مــــع األوالد يف حــــدائق األن

 ..اإلنرتنيت اخلاصة به, بـ عامر إشبيليو, وفتحت رسالته

ـــدلس,  (( ـــدائق األن ـــزه يف ح ـــا اآلن أتن ـــز, أن ـــديقي العزي ـــيكم, ص ـــالم عل الس
 )) !قريبا من ميناء املعقل, وأهلو مع أوالدي, أين أنت اآلن?

 −انتهت −
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 )املالح األندليس (خوان رودريغو –حامد بن احلاج هالل  −3

 )حامد بن بدر بن احلاج هالل (خوان رودريغو −4

ـــن احلـــاج هـــالل −5 ـــدر ب ـــن ب ـــن حامـــد ب ـــدر ب ـــارتينو +  –ب ـــدرو + م زوج قمـــرين (بي
 )ماركوس

 )قمرين بنت حامد/ خوان رودريغو املالح األندليس (كامرين −6

 )حامد بن قمرين (خوان −7

 )عامر بن قمرين (أمارو −8

 كناري بنت قمرين −9

 حامد بن كناري −10

 عامر بن كناري −11

 زكي أو كريم كاسياس أو زاكاو −12

 عيل اخلري −13

 )كوالين أو بيرت باستن اهلولندي (قتل أو غرق يف خليج البرصة −14
facebook.com/the.Boooks


