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كانت ال�سماء مل ّبدة بالغيوم والريح ت�صفر من وراء الأبواب
املغلقة والثلوج تغطي معظم �شوارع و�أز ّقة البيازين املطلة على ق�صور
احلمراء ،ويع ُّم اجلو �سكون ووح�شة ،فقد كان ال�شتاء قا�س ًيا هذا
العام؛ لذا خلت ال�شوارع مبك ًرا من املارة ،فالنا�س قد الذوا ببيوتهم
والتفوا حول مواقدهم لي�ستدفئوا بها من �ش ّدة هذا الربد القار�س.
ويف �أحد بيوت البيازين العتيقة التي تتم ّيز بطابعها القدمي ،كان
ال�سكون يخيم على الدارّ � ،إل يف غرفة واحدة فقط ،حيث كانت جتل�س
عاما ،وقد ا�سرتخت على �سريرها
(فاتيما) ذات الثمانية ع�شر ً
متدثرة بالغطاء وراحت تداعب خ�صالت �شعرها برفق ،بينما ذهب
خيالها �إىل يوم االحتفال املنتظر يف اليوم التايل ،ومن َث َّم نه�ضت
وتوجهت �إىل حيث خزانة الثياب ،ففتحت با َب ْيها ونظرت فيها لتختار
ّ
لنف�سها ثيا ًبا مم ّيزة ،وبعد �أن �أم�ضت وقتًا يف التفكري وت�أ ّمل اخليارات
املتاحة قر ّرت ما �سرتتديه يف �صباح اليوم التايل ،وو�ضعت ما اختارته
من مالب�سها على الأريكة ال�صغرية بجانب �سريرها ،ثم و�ضعت
ل وجهها ،وقالت يف
ر�أ�سها على و�سادتها وراحت تف ّكر والب�سمة مت أ
م�شم�سا حتّى ن�ستمتع به ،ويف النهاية
نف�سها� :أرجو �أن يكون يوم الغد
ً
ا�ست�سلمت  ..و�أ�سلمت نف�سها للنوم؛ ّ
عميق مل يقطعه
لتغط يف ُ�سبات ٍ
�صباحا ...ا�ستيقظت فاتيما
�سوى �صوت املنبه الذي رنّ ليعلن الثامنة ً
من نومها وفركت عينيها حماولة نف�ض الك�سل عنهماّ ،ثم نه�ضت
وحت ّركت �صوب احلمام لتعود بعد وقت ومت�سك تلك الثياب التي
انتقتها لرتتديها يف هذا اليوم من العام...
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قمي�ص �أبي�ض حريري ذو ياقة عالية وتنورة �سوداء من اجلوخ ،ومل
تن�س �أن تلب�س الأقراط الل�ؤل�ؤية ال�صغرية التي �أهداها لها �صديقها
َ
(بيدرو) يف عيد ميالدها الأخري قبل ب�ضعة �أ�سابيع.
مل تكن فاتيما بحاجة ال�ستخدام م�ساحيق التجميل؛ لأ ّنها كانت
جميلة للغاية ،عينان ع�سليتان وا�سعتان ،و�أهداب طويلة ،وب�شرة
بي�ضاء ُم ْ�ش َر َبة با ُ
حل ْمرة ،و�شعر طويل بني اللون مائل �إىل الأ�شقر
من�سدل على �أكتافها ،أ� ّما �أجمل ما كان مي ّيزها فهي �ضحكتها التي
تربز جمال الغمازتني يف وجنتيها.
قليل من الكحل يف عينيها والقليل من �أحمر ال�شفاه هو ك ّل ما
حتتاجه فاتيما لتزداد ً
جمال وجاذبية.
جت ّهزت الفتاة يف دقائق قليلة ّ
وتعطرت بعطرها املف�ضل وخرجت
جال�سا يف َب ْه ِو املنزل يق ّلب يف �صفحات
امل�سن ً
من غرفتها ،لتجد ج ّدها ّ
ال�صحف يطالع ما ورد فيها من �أخبار كعادته كل �صباح.
بابت�سامة ملأت وجهها قالت له� :صباح اخلري يا جدي.
نظر لها اجل ّد وبابت�سامة كبرية قال� :صباح اخلري يا فاتيما،
وبنربة ا�ستفهام �س�ألها� :إىل �أين �أنت ذاهبة؟
فاتيما :اليوم هو الثاين من يناير يا ج ّدي!
زلت
تن ّهد اجل ّد وذهبت من وجهه تلك االبت�سامة وقال :هه� ،أما ِ
عازمة على ح�ضور احلفل؟
فاتيما :بلى ،وع�سى �أن ت�صحبني فيه ،فهذا يو ٌم حقّ على ك ّل
الإ�سبان �أن يحتفلوا به.
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ه ّز اجل ّد ر�أ�سه وقال :لقد كربتُ يا بنيتي ،وما عدتُ �أ�ستطي ُع
ح�ضور تلك املهرجانات.
أق�ص عليك
َق َّب َل ْت فاتيما ر�أ�س جدها وقالت� :س�أح�ضره عنك و� ّ
الأحداث حال عودتي حتّى ك�أ ّنك ترى كل �شيء بعينيك.
اجل ّد :ح�س ًنا تفعلني يا عزيزتي ،والآن قد �أعددْتُ لك الفطور،
فه ّيا فقد بلغ اجلوع م ّني مبلغه.
جل�ست فاتيما �إىل مائدة �صغرية وجل�س جدها يف اجلهة املقابلة،
ثم قالت �ضاحكة :ال ذنب يل ف�أنت ت�ص ّر على اال�ستيقاظ باك ًراّ ،ثم ال
ت�صرب على اجلوع.
اجل ّد :الربكة يف البكور يا حبيبتي.
تناول االثنان طعام الفطور ،وما �إن انتهت فاتيما حتى نه�ضت
ب�سرعة وح ّيت ج ّدها وغادرت املنزل بعد �أن ارتدت معطفها الأحمر
و�شاحا �أ�سو َد حول رقبتها؛ اتقاء للربد وحملت بيدها
الطويل وو�ضعت ً
راية �صغرية ت�شبه تلك الراية الكبرية التي يحملها الإ�سبان يف مثل
هذا اليوم من كل عام.
ما �إن فتحت فاتيما باب منزلها حتى وجدت �صديقها (بيدرو) يف
وحب
انتظارها على مقربة من الباب ،نظر �إليها بيدرو نظرة �إعجاب ّ
وابت�سم لها ،ت�صافح االثنان ثم و�ضع بيدرو يده يف يد فاتيما وبد�آ
يتجاذبان الأحاديث وهما يتجهان �صوب �ساحة املدينة.
كان اجلو �صاخ ًبا وال�سعادة تغمر معظم احل�ضور ،والأعالم
الإ�سبانية متلأ املكان ،ورجال ال�شرطة منت�شرون هنا وهناك...
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وبعد وقت ق�صري ظهرت كوكبة من الفر�سان يرتدون الزي
الع�سكري الق�شتايل ،وهم يواجهون كوكبة �أخرى ترتدي مالب�س ّ
تدل
على �أ ّنهم من العرب امل�سلمني..
بد�أت احلرب التمثيلية! وكان ال�سالح فيها هو ال�سيف والرمح
والنبال والبنادق القدمية ،انهزم امل�سلمون وا�ست�سلموا ،ليظهر بعد
هذا الن�صر التمثيلي رج ٌل �آخر يرتدي ِز ًّيا عرب ًيا وعلى ر�أ�سه تاج
امللك ،وهو مي�سك بيديه مفاتيح كبرية ت�شري �إىل مفاتيح غرناطة
وق�صور احلمراء ،ليتقدم بتلك املفاتيح -وهو منك�س الر�أ�س حزين
الوجه مغتم النف�س � -صوب رجل وامر�أة ميثالن ا َمل ِل َك ْ ِي الكاثوليك َّي ْ ِي
(فرناندو اخلام�س و�إيزابيال الأوىل)؛ ليعطيهم تلك املفاتيح و�سط
بهجة عظيمة و�سعادة غامرة وت�صفيق حاد وهتافات عالية من
اجلموع املحت�شدة يف املكان.
وفاتيما وبيدرو يتابعان تلك امل�شاهد وهذه االحتفاالت بحما�سة
بالغة ،ي�صفقون ويهتفون واملو�سيقى الع�سكرية الإ�سبانية تعزف،
والتلفاز الإ�سباين ينقل تلك الأحداث ،وبعد ذلك حترك االثنان
وجم ٌع من احل�ضور �صوب مقربة امللكني الكاثوليكيني وو�ضعوا �أكاليل
الزهور على القرب ...نظر بيدرو �إىل فاتيما وقالَ :ل َك ْم �أ�شعر بالفخر
و�أنا يف هذا املكان الذي يحوي قرب �أعظم ملوك التاريخ ،وكيف ال
وقد ا�ستطاعا �أن يخل�صانا ويحررا �إ�سبانيا من نري املحتل العربي
الهمجي.
بادلته فاتيما نظرات مليئة بالفخر واالعتزاز ،ثم �أكمل قائ ًال:
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ولكنت اليوم تقبعني يف املنزل
ولوالهما لك ّنا اليوم نتكلم العربية
ِ
كاجلواري حم ّرم عليك العلم والثقافة متزوجة منذ �سنوات ،ولكانت
بالدنا �شبيهة ببالدهم ،حرب وخراب ودمار و�أنهار من الدماء.
فاتيما ب�سخط بالغ� :سح ًقا لهم فل َك ْم �أكرههم.
بيدرو مبت�س ًما :والآن ما ر�أيك يف نزهة يف ق�صور احلمراء.
فاتيما «بفرح كبري» :ح ًقا؟
و�ضع بيدرو يده يف جيبه و�أخرج تذكرتني لزيارة الق�صرّ ،ثم قال:
طب ًعا.
ابتهجت فاتيما وفرحت � ّأيا فرح وو�ضعت يدها يف يد بيدرو
وحت ّرك االثنان �صوب ق�صر احلمراء وراحا يتجوالن يف �أرجائه وهما
ي�شاهدان روعة فنونه ،ويرتحمان على الإمرباطور �شارلكان!
كانت فاتيما تختال بجمالها الفتّان يف �أروقة احلمراء ك�أمرية
راحت تداعب مياه النافورة
�أندل�سية ،حتى �إذا دخلوا َب ْه َو الأ�سود
ْ
بغنج ودالل ،ومل يك ّدر �صفو �سعادتها �إال ر�ؤيتها ل�شاب عربي يقر�أ
�أبيات ال�شعر املحفورة على جدران الق�صر ويطالع النقو�ش بانبهار
و�إعجاب .....اقرتبت منه فاتيما ونظرت �إليه بازدراء وقالت بلغتها
الإ�سبانية التي مل يفهمها ذلك العربي :عربي حقري ،لقد تخل�صنا
منكم يف عام  ،1492فلماذا ت�صرون على العودة �إىل هنا؟ ما �أنتم
�إال �أجالف �صحراويون ال تعرفون معنى الرقي واملدن ّية ،لقد �أنقذنا
امللوك الكاثوليك عندما تخ ّل�صوا منكم وطردوكم خارج بالدنا ولوال
ذلك لكانت �إ�سبانيا الآن كما هي بالدكم الآن...
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ً
ً
منده�شا م�ستهج ًنا �إزاء ما
مذهول
�أ ّما ال�شاب العربي فقد وقف
ي�شعر به من ازدراء� ،إذ حاول �أن يتحدث �إليها باللغة الإجنليزية التي
أح�س من نظراتها و�أ�سلوبها أ� ّنها تهاجمه ولك ّنها رف�ضت
يتقنها عندما � ّ
ً
منده�شا
الإن�صات ،وتدخل بيدرو و�شتم العربي الذي وقف ب�صمت
مما يحدث ،ثم بالغت فاتيما يف �إهانته و�س ّبه ،حتى �إذا و�صل بع�ض
ّ
رجال الأمن �أ�شارت فاتيما �إىل ذلك العربي وقالت لهم :ال يجب �أن
وخ�صو�صا يف مثل هذا اليوم!
يكون هذا العربي هنا
ً
مالت ال�شم�س للمغيب فبدت للعني يف مر�أى عجيب ،وعادت فاتيما
�سعيد ق�ضته يف م�شاركة حبيبها هذا االحتفال
يوم ٍ
�إىل منزلها بعد ٍ
العظيم ،وما �إن فتحت الباب حتى راحت تبحث عن ج ّدها ولكن دون
جدوى ،ثم ا�ستدركت وقالت لنف�سها :ال ب ّد �أ ّنه دخل تلك الغرفة املغلقة
التي ال ي�سمح لغريه بدخولها!
دخلت فاتيما غرفتها لتبدل ثيابها وما �إن خرجت حتى ا�ستقبلها
ج ّدها بنظرات حانية ووجه ب�شو�ش وقال لها :كيف كان يومك يا
حبيبتي؟
يوما عظي ًما يا جدي ول َك ْم متنيت �أن تكون معي وت�شاهد
فاتيما :كان ً
َ
االحتفال الرائ َع وكيف �أنقذ امللكان الكاثوليكيان
كما �شاهدتُ هذا
بال َدنا من همجية العرب وتخلفهم.
بدى االمتعا�ض يظهر على وجه اجل ّد بينما تابعت فاتيما قائلة:
لوال امللكان الكاثوليكيان لك ّنا اليوم مثل الدول العربية املتخلفة،
�أجالف ال�صحراء الذين ال يعرفون معنى احل�ضارة واملدنية ،ل َك ْم
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�أرجو �أن ُي ْ�ص ِد َر فران�شي�سكو فرانكو قانو ًنا ُيح ّرم على ه�ؤالء العرب
دخول �إ�سبانيا.
مل يتمالك اجل ّد نف�سه ،فقطع حديث حفيدته وقال م�ستف�س ًرا:
ملاذا؟!
فاتيما :يجب �أن نحافظ على تراثنا يا جدي ،و�إال ف�سيطمعون
ببالدنا مرة �أخرى كما طمع �أجدادهم.
و�ضع اجل ّد يده على وجهه و�صمت ،بينما تابعت فاتيما قائلة :لقد
كنت �أ�شعر بالفخر و�أنا �أ�شاهد ما حدث ،وكم متنيت يا جدي �أن �أكون
ممن عا�صر هذا اليوم التاريخي و�أن تكون حياتي حتت ظل امللوك
ّ
الكاثوليك العظماء.
ً
حماول �أن يعرف �إن كان كل
رفع اجل ّد يده عن وجهه وقال لها
ال�شباب الإ�سباين يرى ما تراه حفيدته :وماذا عن �أ�صحابك؟
فاتيما� :إ ّنهم �أكرث حما�سة وفخ ًرا م ّني ،حتى �إنّ بيدرو طلب مني
�أن يكون زفافنا يف مثل هذا اليوم من العام القادم� ،إذ قال يل « :كما
بد�أت عظمة �إ�سبانيا يف مثل هذا اليوم؛ �سنبد أ� حياتنا �سو ًيا يف مثل
ذلك اليوم العظيم من العام القادم!
اجل ّد م�ستهج ًنا :ماذا؟
احم ّر وجه فاتيما ً
خجل وقالت :ع ّما قريب �سيزورك يا ج ّدي
ليخطبني منك.
تر ّد ّد اجل ّد ومتلكتْه احلرية ،ومل يدر ماذا يقول ،فالتزم ال�صمت
يف ظ ّل �سعادة غامرة من فاتيما التي مل ت�شك حلظة واحدة �أن ج ّدها
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يرحب بتلك الزيجة ،وخا�صة �أن بيدرو ينحدر من عائلة ثرية
لن ّ
وي�شغل وظيفة مرموقة وميلك من الو�سامة ما مي ّيزه عن �أقرانه ،فهو
حلم كل فتاة غرناطية حتلم بالزواج واحلياة امل�ستقرة وال�سعيدة.
َق َّب َل ْت فاتيما ر�أ�س جدها ثم حت ّركت �صوب �شرفة املنزل؛ لتقوم
ب�إلقاء نظرة اطمئنان على �أحوا�ض الزرع هناك بعد موجة ال�صقيع
التي �ضربت املدينة يف الأيام ال�سابقة ،فقد كانت ال�شرفة متتلئ
ب�أحوا�ض الورد والزهور والرياحني التي تنتظر الربيع حتى تزهر من
جديدّ ،ثم عادت �إىل َب ْه ِو املنزل لتجد ج ّدها مل يتحرك من مكانه،
طعاما لت�أكله؟
فجل�ست بجواره ،وقالت :هل �أ�صنع لك �شي ًئا لت�شربه �أو ً
اجل ّد :ال يا عزيزتي.
طبعت فاتيما قبلة على ر�أ�س جدهاّ ،ثم ه ّمت باالن�صراف �إىل
غرفتها غري �أنّ اجل ّد ا�ستوقفها وقال لها بنربة هادئة وحنونة :فاتيما.
طعاما �أو �شرا ًبا؟
غيت ر�أيك وتريد ً
فاتيما :هل ّ
اجلد :ال.
فاتيما :فماذا � ًإذن؟
بعد �صمت ب�سيط وتر ُّد ٍد وا�ضح وبنربة م�ؤثرة قال لها :هنالك ما
يجب �أن تعرفيه قبل �شروعك بالزواج من بيدرو يا عزيزتي.
تب ّدلت مالمح فاتيما وملأت احلرية وجهها وقالت :ما الذي يجب
�أن �أعرفه؟
اجل ّدّ :ربا لي�س هو ال�شخ�ص املنا�سب لك.
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فاتيما (با�ستهجان وا�ستغراب) :كيف تقول هذا على �شاب ناجح
يف عمله من �أ�سرة غنية مرموقة يا جدي؟
تن ّهد اجل ّد وقال :لقد كربت يا فاتيما وحان الوقت لتعلمي احلقيقة
و ُت َق ِّر ِري م�صريك وم�ستقبلك.
ت�سارعت �أنفا�س الفتاة وهي تقول م�ستنكرة :حقيقة! � ّأي حقيقة
تلك التي متنعني من الزواج ب�شاب �أحبه؟!
اجل ّد� :أرهفي �سمعك جيدً ا ،ف� ّإن ال �أقدر �أن �أرفع �صوتي؛
«فاجلدران لها �آذان» ،و�أخ�شى �أن ت�شي بي وبك ويلحق بنا ما �أخ�شاه يا
عزيزتي ،فرجال فرانكو ال يرحمون من ُ
ي�ش ُّكون بوالئه للدين والوطن.
اقرتبت فاتيما من ج ّدها ،بينما كاد قلبها يتوقف من اخلوف
واحلرية وقالت :ما الأمر يا جدي؟ لقد بد�أَ ْت كلما ُتك تخيفنيّ � ،إن
م�صغية �إليك.
أخربك ب�س ّر عظيم تكتمينه ما
اجل ّد (ب�صوت خافت وحذر)� :س� ِ
حييت ،وال تبوحي به لأحد مهما كانت الظروف ،فهل تعدينني بذلك؟
ِ
وبحرية كبرية قالت� :أعدك.
�أوم�أت فاتيما باملوافقةَ ،
�صمت اجلد حلظ ًة َب َل َع فيها ري َقه ثم قال� :أنا م�سلم يا فاتيما وكذا
كان �أبوك و�أمك رحمهما اهلل ،ف�أنت تنحدرين من �ساللة م�سلمة؛ لذا
ال يجوز لك الزواج من بيدرو الكاثوليكي املتع�صب.
نه�ضت فاتيما كاملجنونة وقد تب ّدلت مالحمها وبدت غري م�صدقة
ملا ت�سمع من كالم ،وقالت م�ستهجنة :م�ستحيل ما تقوله� ،أنت بك ّل
ت�أكيد متزح يا جدي ،ثم �ضحكت ب�سخرية وعدم ت�صديق وقالت

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

18

ﻋﺼ

با�ستعالء وا�ستنكار� :أنا من �أ�صول �إ�سالمية� ،أنا حفيدة لأولئك
الأجالف الغزاة؟!
اجلد (م�ضطر ًبا)� :أخف�ضي �صوتك .إ� ّنها احلقيقة يا عزيزتي.
فاتيماّ � :أي حقيقة و� ّأي هراء هذا ،بل � ّأي هذيان ذلك!
اجل ّد :ه ّدئي من روعك يا فاتيما
�صرخت فاتيما يف وجه ج ّدها ،وقالت :لن �أهد�أ و�أنت تقول يل ما
تقول ..وبلهجة ا�ستهجان� :أيعقل �أن �أكون �أنا حفيدة له�ؤالء الهمج
الذين ال � ّ
أنفك �أ�سخر منهم و�أق ِّل ُل من �ش�أنهم؟
وبنربة قا�سية :لقد كربتَ يا جدي و�أظنّ قد �أ�صابك اخلرف.
نزلت كلمات فاتيما كال�صاعقة على م�سامع اجل ّد ف�أ�صابه
الذهول ..والتزم ال�صمت.
�أ�شارت فاتيما �إىل �صور ي�سوع وال�صلبان املعلقة على اجلدران
و�س�ألت جدها :وماذا عن هذه؟ �أيعقل �أن يكون هذا �سراب وخداع؟!
م�ستحيل...
حاول اجل ّد تهدئتها ولك ّنها رف�ضت و�صرخت يف وجهه :لقد كربت
وخرفت ،من الغد �س�أترك هذا املنزل اللعني ،فال حياة يل فيه بعد
الذي قلت .بل مل تعد ج ّدي بعد اليوم ...ثم حتركت �صوب غرفتها
لتدخل وتغلق الباب خلفها بقوة وترمتي على �سريرها وهي تبكي
بحرقة كبرية غري م�صدقة ملا �سمعت.
وقت وفاتيما مت�س ّمرة يف مكانها والدموع تنهمر من عينيها
م�ضى ٌ
ال ت�ستطيع �أن توقفها ،بل كادت �أن جتنّ وهي حتدث نف�سها « �أنا حفيدة
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له�ؤالء احلمقى؟ يا ليتني مت قبل �أن �أ�سمع هذا الهراء ..ماذا �س�أقول
لبيدرو؟ كيف �س�أواجه النا�س بعد الآن؟ هل �أخرب بيدرو �أن ّني حفيدة
ملن كنت اليوم �أ�ستهزئ بهم؟ قط ًعا �سريف�ض جمرد احلديث معي،
لن ير�ضى �أن يتزوجني وهو الكاثوليكي املتع�صب مللته واحلري�ص
يوم َ أ�حد ،بل ّربا يتهمني ب�أنني
على ح�ضور الق ّدا�س يف الكني�سة كل ِ
خمادعة...
بدت فاتيما م�شتّتة الذهن والأفكار م�ضطربة العواطف ،ثم
وج َث ْت على ركبتيها �أمام �صورة العذراء املعلقة على
م�سحت دموعها َ
جدار غرفتها و�ص ّلت �إىل الرب ثم قالت :يا عذراء� ،ساعديني �أ ّيتها
البتول ،مل �أعد �أعرف �أين احلقيقة� ،ساعديني فقد �ضللت الطريق،
خذي بيدي �إىل النور...
ّثم عاودت البكاء ب�صمت حتى غلبها النوم ،ولك ّنه مل يكن هذا
النوم الهانئ ،فقد ر�أت نف�سها ت�سري على ال�شاطئ �سعيدة مع بيدرو ثم
اجتهت �صوب البحر وهي تلهو باملاء وفج�أة بد�أت الأمواج ب�سحبها �إىل
داخل البحر ،ومل تعد فاتيما تقوى على ال�سيطرة على نف�سها من �شدة
متاما مع �أ ّنها تتقن ال�سباحة.....
قوة الأمواج ،وك�أنّ حركتها قد ُ�ش ّلت ً
�أ�شاحت فاتيما بوجهها مينة وي�سرة تبحث عن بيدرو فلم جتده،
فبد�أت بال�صراخ وطلب النجدة ،وفج�أة ظهر اجل ّد وم ّد يده نحوها
و�أم�سك بها و�سحبها ب�سهولة �إىل ب ّر الأمان.
ا�ستفاقت فاتيما من نومها على �صوت �أنينها وهي تفكر يف هذا
احللم الغريب ،وبد�أت ت�ستعيد �شريط ذكرياتها مع ج ّدها ،لقد تويف
والداها يف حادث �سري �أليم ومنذ ذلك اليوم وهي تعي�ش يف كنف
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جدها «خليل» ،الذي �أح�سن تن�شئتها واعتنى بها كما لو كانت يف كنف
والديها بل رمبا �أف�ضل ،لقد �أحاطها بك ّل احلب واحلنان والرعاية
والأمان حتّى �أ ّنها يف كثري من اللحظات مل تعد تذكر �أ ّنها يتيمة ،وما
كانت ت�شتهي �شي ًئا � ّإل و�أح�ضره اجل ّد لها ،ولطاملا كانت �صديقاتها
يغبطنها على �أناقة هندامها وت�سريحة �شعرها التي كانت تذهب بها
�إىل املدر�سة كل يوم ...ا�ستذكرت فاتيما ك ّل تلك اللحظات اجلميلة
التي جمعتها بج ّدها «الأعياد والنزهات والرحالت وحفالت التكرمي
يف املدر�سة ،الوجبات اللذيذة التي طاملا �أع ّدها اجل ّد لها� ،ساعات
املذاكرة اليومية التي كان يق�ضيها معها ،ق�ص�ص ما قبل النوم التي
اعتاد �أن يرويها لها اجل ّد يف ال�صغر»
أح�ست فاتيما بالذنب جتاه ج ّدها و�أ�شفقت عليه ،كيف �صرخت يف
� ّ
املحب لها؟ حتى �أ ّنها قد �أهانته واتهمته باخلرف!
وجهه وهو ّ
�صباحا،
نظرت الفتاة �إىل ال�ساعة فوجدتها ت�شري �إىل اخلام�سة
ً
ً
م�ستيقظا حتى تطلب منه
فتحركت وهي تتم ّنى �أن جتد ج ّدها
الغفران ،وبعدها تفعل ما ت�شاء...
خرجت فاتيما من غرفتها وحتركت �صوب غرفة ج ّدها فلم جتده
نائ ًما ،فعرفت �أ ّنه داخل تلك الغرفة املغلقة التي ال يدخلها �سواه،
فق َّر َر ْت �أن تنتظره عند بابها حتى يخرج ،لك ّنها فوجئت �أنّ باب
مفتوحا على غري العادة!
الغرفة كان
ً
ارتبكت فاتيما يف هذه اللحظة وت�سارعت �أنفا�سها قبل �أن تتح ّرك
�صوب الباب لتنظر ،ف�إذا بج ّدها يجل�س على الأر�ض ...طرقت الباب
طرقة خفيفة ،تن َّبه اجلد لوجودها لك ّنه مل يلتفت �إليها ،واكتفى ب�أن
قال لها :ادخلي يا فاتيما ،تعايل يا بنيتي.
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ت�س ّمرت قدما الفتاة وك أ� ّنها مل ت�صدق نف�سها ،وراحت تت�ساءل:
وقوبلت
حاولت دخولها
«هل ح ًقا �س�أدخل تلك الغرفة التي كث ًريا ما
ُ
ْ
حماوالتي بالرف�ض من ِق َبل جدي»؟
اجل ّد :ما بك ال تتحركني؟ تعايل واجل�سي بجواري.
حت ّركت الفتاة وبخطوات حائرة وجدت نف�سها يف الغرفة ،فراحت
عيناها تنظر هنا وهناك فكث ًريا ما كانت تتخ ّيل ما يف الغرفة من
�أثاث وجموهرات ونقود كثرية �أخفاها اجلد فيها ،لك ّنها مل جتد �أ ًّيا
من ذلك ،بل مل جتد �سوى �سراج زيتي ي�ضيء املكان ،وغرفة �شبه
مما كانت تتوقع ر�ؤيته من العجائب ،وما فيها
خاوية ،لي�س فيها �شيء ّ
�إال ب�ساط ممدود على الأر�ض باجتاه زاوية من زوايا الغرفة وكتاب
مو�ضوع على ّ
رف ،و�سيف معلق على اجلدار ،و�صورة لكاتدرائية
قرطبة وعلى اجلدار املقابل �صورة لق�صر احلمراء وبع�ض ال�صحف
القدمية التي قد عفا عليها الزمن.
�أم�سك اجل ّد يد حفيدته و�أجل�سها �إىل جانبه على الب�ساط ،عندها
�شعرت فاتيما ك�أ ّنها انف�صلت عن الدنيا التي تركتها خلف هذا الباب،
وانتقلت �إىل دنيا �أخرى ،وقرون �أخرى ،فلم ت�ستطع فهم �أو و�صف ما
أح�ست به...
� ّ
ارمتت فاتيما يف ح�ضن ج ّدها ،وبد�أت بالبكاء جمددًا.
ر َّبت اجل ّد على ر�أ�سها ،ثم �أم�سك بوجهها وم�سح دموعها و�أ�شار �إىل
الكتاب الذي كان على الرف ،وقال� :أتعرفني ما هذا الكتاب؟
فاتيما :ال.
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اجلد :هذا كتاب اهلل.
فاتيما :الكتاب املقد�س الذي جاء به ي�سوع ابن اهلل؟
اجل ّد :ال بل القر�آن الذي �أنزله اهلل ،الواحد الأحد ،الفرد ال�صمد،
الذي مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كف ًوا �أحد.
مما
فتحت فاتيما عينيها من الده�شة ،و�شعرت ك�أ ّنها مل ت ِع �شي ًئا ّ
�سمعت ،بينما تابع اجل ّد قائ ًال « :هذا كتاب الإ�سالم الذي �أنزله اهلل
النا�س من عبادة
على نبينا حممد� -صلى اهلل عليه و�سلم-؛ ل ُي ْخ ِر َج َ
رب العباد ،ويقيم العدل وين�شر
الأ�صنام والعباد �إىل عبادة اهلل وحده ّ
الرحمة ويرفع الظلم...
إ�سالم وانت�شر بني ربوع مكة
هناك يف بالد احلجاز يا بنيتي ُو ِل َد ال ُ
واملدينةّ ،ثم يف ك ّل بالد احلجاز والعراق وال�شام وم�صر حتى و�صل
هنا �إىل بالد الأندل�س �أو (�إ�سبانيا) كما يطلق عليها اليوم.
مرجتفة قالت فاتيما :ج ّدي ماذا تقول؟
اجل ّد :نعم يا فاتيما ،نحن م�سلمون ولكن نخفي ديننا خ�شية
ين�ص قانون �إ�سبانيا على كون الكاثوليكية
املالحقات والتعذيب� ،إذ ّ
هي دين الدولة الوحيد ،ف�إنْ هُ ْم َع ِل ُموا حقيقة ديننا لن يرتكونا بل
ّربا يقتلوننا كما قتلوا �أهلنا و�إخواننا من َق ْب ُل!
انهمرت الدموع من عيني فاتيما مرة �أخرى ،ولك ّنها مل تنب�س
ببنت �شفة ،ففهم اجلد ما يدور يف خلد الفتاة فقال لها:
�أترين هذه ال�صحف؟
فاتيماّ � :أي �صحف تق�صد؟
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اجل ّد :ام�سحي دموعك وانه�ضي و�أح�ضري يل هذه (و�أ�شار �إىل
�صحيفة قدمية).
م�سحت فاتيما دموعها ونه�ضت لتم�سك ب�صحيفة قدمية وناولتها
علي ما فيها.
جلدها الذي قال لها :بل اقر�أي ّ
فتحت فاتيما ال�صحيفة وقالت� :إ ّنها �أخبار قدمية يا جدي ،وال
�أَ ِج ُد فيها ما ي�ستحق االهتمام!
اجل ّد :تابعي القراءة.
تابعت فاتيما التقليب يف ال�صفحات ،وفج�أة قالت :ال �أكاد �أ�صدق
هذا؟!
اجل ّد� :إ ّنها جزء من احلقيقة يا بنيتي ولي�ست ك ّلها ،وهذا بال�ضبط
ما ق�صدته ،فقد احتفلت احلكومة الإ�سبانية يف عام  1961مبرور
�ألف عام على وفاة عبد الرحمن الثالث كواحد من �أعظم حكام هذه
الديار على م ّر التاريخ...
ه ّز اجل ّد ر�أ�سه ،وتابع كالمه� :أجل يا بنيتي فلوال أ� ّنه ا�ستحقّ ،
ما احتفل به �أعدا�ؤه ،ثم تن ّهد اجل ّد ،وتابع� :أجل ،فعبد الرحمن
و�أحفاده هم من احتفلتم بطردهم اليوم من الأندل�س ،وهم ه�ؤالء
الذين ت�صفينهم ب أ� ّنهم همج ال�صحراء ،وهم � ً
أي�ضا من احتفلت بهم
احلكومة كونهم �أعظم َمنْ َح َك َم هذه اجلزيرة...
هم بناة احلمراء التي ت�شاهدينها ك ّل يوم من �شرفة غرفتك،
يوما �أعظم من باري�س ووا�شنطن ولندن
وهم بناة الزهراء التي كانت ً
وبرلني الآن.
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�أَ ْ َ
ل َم ْت كلمات اجل ّد فاتيما ومتلكتها احلرية �أكرث ف�أكرث ،وراحت
الأ�سئلة الغريبة تراودها ،ومل تعد تعرف ماذا تقول؟ فقد اختلطت
م�شاعرها بني هذا وذاك .....بني واقع تعي�شه وتراه بعينها وبني
ما�ض يق�ضي ب�أمر �آخر على ل�سان ج ّدها ،واجل ّد ينظر �إليها وينتظر
ما �ستبوح به حفيدته ...م ّرت حلظاتّ ،ثم قالت له بعدها:
الزهراء كانت �أعظم من باري�س؟ هل هذا معقول؟ و�إن كان عبد
الرحمن الثالث بهذه العظمة ،فكيف لهم �أن يخربونا عك�س ذلك؟ �أين
احلقيقة �أين احلقيقة؟ ثم و�ضعت يدها على وجهها ودخلت يف نوبة
بكاء جديدة.
اجل ّد :احلقيقة وا�ضحة يا بنيتي.
فاتيما� :أين وكيف؟
اجل ّد :يف ق�صور احلمراء والزهراء و�سرق�سطة ،يف قنطرة قرطبة
وم�سجدها ،يف �أ�سوار �إ�شبيلية ومنارتها وبرجها الذهبي وق�صرها ،يف
املرية وبلد الوليد وطليطلة ،يف ل�شبونة و�شنرتين و�شلب ،يف قرمونة
وبطليو�س وجبال الب�شرات وال�سريانيفادا ،يف الكتب املحروقة يف
ميدان باب الرملة ،يف تلك النقو�ش العربية التي تز ّين اجلدران هنا
وهناك ،بل يف كل بقعة من بقاع الأندل�س.
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م�سحت فاتيما عينيها املليئتني بالدموع و�سط �شفقة ج ّدها وحنوه
عليها ،وقالت :حتى لو كانت هذه نقو�شهم وتلك �آثارهم ،فكيف �أكون
حفيدتهم وهم من ال يعرفون للمدنية عنوا ًنا وللرقي طري ًقا وللعلم
با ًبا؟ ...كيف ذلك؟!
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اكفه ّر وجه اجل ّد وتب َّد َل ْت مالحمه ،وقال :من قال لك �أنهم ال
يعرفون للمدنية عنوا ًنا وللعلم طري ًقا؟ لقد كان �أجدادك هم من
حملوا �شعلة النور التي �أ�ضاءت �أوروبا كلها يف الع�صور الو�سطى ،حتى
جاء ملوكها �إىل قرطبة يرجون �صداقة عبد الرحمن الثالث ويلحون
عليها ويطلبون و ّده.
فاتيما :تراك تخفف ع ّني بذلك؟
اجل ّد� :أنا ال �أقول ذلك لأخفف عنك ،بل لأ ّنها احلقيقة و�أنت
تعلمني � ّأن ال �أكذب �أبدً ا...
كفكفت فاتيما دموعها وبد�أت �أنفا�سها تتباط�أ ،بينما و�ضع ج ّدها
يده على يدها وقال بلهجة حازمة :يجب عليك �أن تفخري ب�أجدادك
العرب( ،وب�إحلاح وتكرار) يجب عليك �أن تفعلي.
لربا كنت جارية لأحدهم ،وملنع ع ّني
فاتيما :لو كنت اليوم معهم ّ
العلم وحرمني من احلياة.
�ضحك اجل ّد وقال :لو كانوا كما تقولني ملا �سادوا الدنيا ،ولو كانوا
يهينون املر�أة ملا بنى خليفتهم مدينة و�أطلق عليها ا�سم جاريته تخليدً ا
لذكراها وح ًبا فيها؟
فاتيما (غري م�صدقة) :هل هذا حدث ح ًقا؟
بفخر قال اجل ّد� :أجل حدث ومدينة الزهراء �شاهدة على ذلك.
فتحت فاتيما فاهها من هول ما �سمعت ،وقالت :كيف ذلك؟
هل ح ًقا ما تقول؟ ..هل بنى خليفتهم مدينة و�أطلق عليها ا�سم
جاريته؟ �أمل يكونوا يحجبون الن�ساء عن احلياة؟
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بفخر قال اجل ّد� :أجل حدث ومدينة الزهراء �شاهدة على ذلك،
والن�ساء الالتي نزلن �إىل دركة اخلدم يف بالد �أوروبا ً
عمل مبا روته
التوراة يف ق�صة حواء ،ولكراهية الق�سي�سني ال�سابقني للزواج و�إيثارهم
العزوبية ،كنّ على خالف ذلك عند العرب مكرمات مالكات حريتهنّ .
وللكرم �إن مل نقل البذخ وال�سرف اللذين انتقال �إىل الأندل�س ،فكانا
كافيني حلفظ مركز املر�أة ،والن�ساء يف الق�صر امللكي يف قرطبة ،كنّ
ي�ساعدن اخللفاء يف تدبري الأمور ،حتى اتّخذ منهن النا�صر كاتبة له،
ومل يكن من ال�صعب عليهن االت�صال بالأدباء وال�شعراء و�أ�صحاب
مباحا لهن بكل حرية ،وكثري
الفنون ال�صناعية .وكان طلب العلم ً
منهن كان لهنّ ولع بالعلوم الرائجة يف ذلك الزمان من فلك وفل�سفة
وطب وغريها ...وكانت الن�ساء يتربقعن خارج بيوتهن ،ولكنهنّ كنّ
مكرمات ،ويف منازلهن كنّ م�ش َّرفات وحمرتمات.
وال حاجة بي �إىل �أن �أتك ّلم عن ُظرف العرب و�شهامتهم؛ لأ ّنهم هم
الذين ط ّبعوا ال�شعب الإ�سباين بطبائعهم -التي ال ُتحى �أبدً ا -على
االحرتام ال�شخ�صي واللطف الذي ال يزال من خوا�صه امل�ستميلة حتّى
يف ال�ص َّناع والفالحني ..وهناك مز ّية �أخرى امتاز بها العرب ،وهي
الت�سامح الديني ،فقد كان �أهل الأديان جميعهم ي َعاملون باحل�سنى،
وكان على اليهود والن�صارى فري�ضة مالية قليلة تخ�صهم ،وكانوا
يتمتّعون بحماية حقوقهم ،فكرث عددهمّ ،
ورخ�صوا لن�صارى طليطلة
باملحافظة على كني�ستهم الكربى .و�أخ ًريا ُ
ا�شتيت منهم بثمن
غال جدً اّ ،
ورخ�صوا لهم ب�أن يبنوا عددًا من الكنائ�س ،وكانت لهم
ٍ
يخ�ص اليهود فقد كانوا يتمتعون
يف طليطلة �ستة كنائ�س� ،أ ّما فيما ّ
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حينئذ ،وارتقوا �إىل �أعلى درجة يف العلوم ،ونالوا
بع�صرهم الذهبي
ٍ
�أعلى املنا�صب يف دولة الإ�سالم.
فتحت فاتيما فاهها من روعة ما �سمعت ،وقالت بلهفة:
�أخربين عن الزهراء �أكرث ف�أكرث ،فمدينتها حا�ضرة على الأر�ض
�شاهدة عليهم �أو لهم.
بابت�سامة كبرية وب�أعني مت�أ ّلقة نظر اجل ّد �إىل �صورة معلقة على
اجلدار -كانت مل�سجد قرطبة اجلامع -ثم ارت ّد ب�صره �إىل فاتيما،
وا�ستطرد ً
قائل:
ا�ستيقظ �أهل الأندل�س على خرب وفاة اخلليفة العظيم ،ف�ساد
وعم احلزن وخ ّيم على �أرجائها،
البيا�ض ربوع الأندل�س ومدنهاّ ،
و�شعر النا�س �أ ّنهم فقدوا الأب واحلار�س والرجل العظيم ...بكت
الن�ساء ووجم الرجال و�أجلمت ال�صدمة الكثريين فهام بع�ضهم على
وجهه ،وانهمرت الدموع من عيونهم عزيزة غزيرة ،وخرج الرجال
�إىل ال�شوارع وبع�ضهم يتم ّنى لو �أنّ املوت �أ�صابه دون اخلليفة ،ومنهم
من مل ي�صدق �أنّ النا�صر قد مات �أو ال يريد الت�صديق ،وراح يت�ساءل،
ويقول« :كيف له �أن ميوت؟! �أ َب ْع َد حياة حافلة ي�أتي املوت لي�أخذ ً
رجل
عظي ًما؟! �أَ َب ْع َد حياة م�ستقرة يف دولة عظيمة �ش ّيدها بعبقريته ،ي�أتي
املوت وينهي كل هذا يف ملحة عني؟! �أ ّما قرطبة عا�صمة النا�صر
وجوهرة العامل ،فقد كان حزنها �أكرب ،وم�صابها �أعظم وكيف ال وفيها
منزل اخلليفة ،ومنها خرجت جيو�شه وح�شوده ت�ضرب هنا وهناك ...
لهذا كان وق ُع امل�صيبة �أعظم؛ فخرج ال�شعب القرطبي عن بكرة �أبيه
ً
(رجال ون�سا ًء) وتوجهوا �إىل حيث جبل العرو�س مرتدين البيا�ض،
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حتى �إذا و�صلوا �أ�سفل �أ�سوار الق�صر اخلليفي جل�ست جموعهم
تبكي اخلليفة وتنعاه ،فكبري ال�سن منهم كان ينعي يف اخلليفة �أخاه،
و�صغريهم كان ينعي فيه �أباه ،ويتيمهم كان ينعي فيه الكافل والأمني.
كانت �صدمة عظيمة ،ووح�شة كبرية ،فقد ُط ِو َي ْت بوفاة عبد الرحمن
النا�صر �أمل ُع �صفحة يف تاريخ الأندل�س بعد �أن ا�ستقرت اخلالفة
و�س ِحقت ثورات املولدين والعرب
الأندل�سية يف عهده على �أ�س�س ثابتةُ ،
والرببر ،و�أ�صبحت الكلمة العليا للدولة ،بعد �أن كادت الفنت تق�ضي
على ُملك بني �أمية ،وعلى �صرح الدولة الأندل�سية ك ّلها ،و ُر َّد الن�صارى
الق�شتاليون �إىل عقر دارهم ،ف�سكنوا وجلني منتظرين ،و�أ�صبح
فم النا�صر وحركة من �سيفه و�إ�شارة
م�صريهم مع ّل ًقا بكلمة من ّ
من بنانه ،ومتتّعت الأندل�س بعهد من ال�سلم واال�ستقرار والرخاء مل
تعرفه من قبل ...وو�صلت رقعة بالد الأندل�س �إىل �أعظم ما و�صلت
�إليه �إذا ا�ستثنينا مرحلة الفتح ...وهكذا كان ع�صر النا�صر بالن�سبة
للأندل�س ،ذروة ع�صورها قوة وعظمة وجمدً ا.
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�أ ّما يف داخل الق�صر اخلليفي يف الزهراء ،وحتديدً ا يف البهو
الأو�سط من الق�صر ،فقد جل�س على عر�ش اخلالفة رجل قد جتاوز
الأربعني من عمره� ،أبي�ض ،م�شرب بحمرة� ،أقنى ،جهري ال�صوت،
ق�صري ال�ساقني� ،ضخم اجل�سم ،غليظ العنق ،عظيم ال�سواعد،
�أفقم ،وقد ارتدى لو ًنا �أبي�ض مثل �سائر �أهل قرطبة يف احلداد ،وما
�إن جل�س على كر�سي عر�شه حتى تقدم لبيعته �إخوته ،و�سائر الوزراء
ورجال الدولة ،و�أكابر الفتيان ال�صقالبةَ ،ومنْ دو َنهم ِمنْ رجال
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اخلا�ص ،و�أهل اخلدمة ،و�أكابر اجلند ،وقد انتظموا جمي ًعا وفق
مراتبهم يف املجل�سني ال�شرقي والغربي ،ويف خمتلف الأروقة ،وانتظم
ال�سدة،
احلر�س وفر�سان احل�شم وطبقات اجلند ،فيما وراء باب ُّ
�صفو ًفا مت�صلة حتى باب املدينة ،واجلميع يرتدي لون احلداد ،وهم
ال يت�ساءلون فقط عن م�صري الأندل�س بعد النا�صر ،بل عن م�صري
العامل ب�أكمله!
وملّا ّمتت البيعة� ،أذن للنا�س باالن�صرافّ � ،إل الإخوة والوزراء
ورجال اخلا�صة ،فقد لبثوا يف الق�صر ،حتى احتمل ج�سد اخلليفة
الذاهب (النا�صر) �إىل ق�صر قرطبة ودُفن هنالك يف مقربة الق�صر
بجوار �أجداده الأمراء.
مل يكد ينتهي َ
احل َك ُم امل�ستن�صر من مرا�سم الدفن و�أخذ البيعة
باد على وجوههم والتعب على
حتّى غادر اجلميع الق�صر ،واحلزن ٍ
حمياهم والكدر جاثم على قلوبهم ،بعد يوم ع�صيب مليء بالأمل على
فقدان النا�صر العظيم.
ولج اخلليفة َ
احل َك ُم امل�ستن�صر �إىل ق�صره ،وكان لأ ّول مرة يخلو من
النا�صر ،وما �إن دخله حتى تقدمت منه حمظيته (�صبح الب�شكن�سية)،
وخاطبته قائلة:
ل َما �أَ َخ َذَ ،و َل ُه َما �أَ ْع َطى يا �سيدي».
« إِ� َّن ِ َّ ِ
ه ّز اخلليفة ر�أ�سه بحزن و�أ�سى والدموع ترتقرق يف عينيه ومل
يتحدث ولو بكلمة ،بل انطلق �إىل حيث مكتبة اخلليفة ال�سابق ،حتّى
�إذا دخلها �أغلق عليه بابها ،وراحت دموعه احلارة املحبو�سة تنهمر من
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مقلتيه وك�أ ّنه مل ُي ِر ْد لأحد �أن يراه هكذا ،فاحتفظ بدموعه لي�سكبها
على �أبيه دون �أن يراه �أحد ،وهو و�إن كان اخلليفة �أمام النا�س فهو
ولد الفقيد ولي�س اخلليفة بع�صي للدمع ،وهو يقول :رحمك اهلل �أ ّيها
النا�صر العظيم فقد �أر�سيت الدولة وحفظت الإ�سالم يف هذه الديار،
و�أتعبت كل من �أتى بعدك من اخللفاء.
م ّرت حلظات واخلليفة يبكي ب�صمت ،ودموعه تت�ساقط على وجهه
وتتخ ّلل حليته ،وهو مي�سك �أوراق �أبيه و�أدواته يق ّبلها ويحت�ضنها ،حتى
�إذا وقعت عيناه على ر�سالة يف �أحد �أركان مكتبة والده م�سح دموعه
بكمه ،والتقط الر�سالة املكتوبةّ ،ثم جل�س مكانه ّ
وف�ضها ،فوجد بها
ر�سالة مكتوبة بيد اخلليفة الراحل يقول فيها� :أ ّيام ال�سرور التي َ�ص َف ْت
يل دون تكدير يف مدة �سلطاين يوم كذا من �شهر كذا من �سنة كذا.
برقت عينا َ
احل َك ِم وهو يقر أ� الر�سالة ويح�صي الأ ّيام التي ع ّدها
يوما فقط يا �أبي....
والدهّ ،ثم متتم وقال يف ذهول� « :أربعة ع�شر ً
فقط!» ويح�سب النا�س �أنّ اخلالفة جا ٌه عظيم وق�صور منيفة ومال
وجمال�س ُ �أ ْن ٍ�س وموائد فخمة �شهية
وافر وجوا ٍر ِح�سان وخيول م�سومة
ُ
ٌ
وتكاليف عظيم ٌة،
عليها ما ل ّذ وطاب؟! ومل يعلموا �أنّ اخلالفة ه ٌّم وغ ٌّم
من حرب �إىل حرب ،ومن خ�صومة �إىل خ�صومة ،ومن نزاع �إىل نزاع،
و�أداء حقوق العباد والنظر يف مظاملهم ،و�إن�صاف الرعية والعمل على
توفري احلياة الكرمية لهم؟
يتفح�ص حروفها ويطالع �سطورها،
ثم عاود النظر يف الر�سالة ّ
ودموعه ترتقرق يف جفونها ،ف�إذا بذاكرته ت�أخذه لذلك اليوم البعيد
عندما كان الأمري (املطرف بن عبد اهلل بن حممد) ذو الطول الفارع
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واحلواجب الكثيفة وال�صوت اجلهوري ،يجل�س يف جمل�سه ويقف على
باد على وجهه
خدمته الفتى ال�صقلبي (ر ّيان) وهو يقول -والكدر ٍ
والغ�ضب على حمياه:-
املطرف :مل يكتف الأمري بتوليته والية العهد و�أنا الأحقّ منه بذلك،
حتى واله كورة �إ�شبيلية.
ريان :ه ّدئ من غ�ضبك يا �سيدي ،فال �شيء يدوم على حال.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

وقف املطرف فج�أة وحت ّرك �صوب النافذة وقال بغ�ضب -ك�أنه
بركان يغلي:-

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ال ...لن �أهد أ� حتى ميلك حممد كل �شيء  ...والية العهد وكورة
�إ�شبيلية ...لن �أهد أ� لأجد نف�سي خامل الذكر يف دولة �أخي الذي
�سيو ّرثها لأبنائه دون �إخوته.

ﺸﺮ

ريان :فماذا �ستفعل يا �سيدي ،وقد ق�ضي الأمر؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
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�أطرق الأمري املطرف بر�أ�سه وفتح عينيه ،وراح يتد ّبر الأمر ويفكر
فيه وعيناه تبثان �شر ًرا ،وقد ت�سارعت �أنفا�سه ...وبعد م�ضي وقت من
التفكري ،قال« :ال مل �أعد �أ�ستطيع املكوث هكذا ً
طويل يف املجل�س هنا».
ريان� :إىل �أين يا �سيدي يف هذا الوقت من الليل؟
املطرف� :أت�س�ألني؟ ...ال �أبا لك.
مت ّلك اخلوف ر ّيان وا�ضطربت مالحمه قبل �أن يقول :العفو يا
�سيديّ � ،إنا �أردت �صحبتك فلع ّلك حتتاجني.
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املطرف :بل �أريد اخلروج وحديّ ...ثم حترك متج ًها �صوب دار
�أخيه ،وكان الليل قد ت� ّأخر وخلت �شوارع قرطبة من املارة ،واملطرف
يطالع البيت ويحوم حوله...
وفج�أة �سمع �أ�صوات حوافر فر�س يتقدم ...فنظر �إىل م�صدر
ال�صوت ،ف�إذا ب�أحد موايل الأمري حممد ميتطي فر�سه ويتقدم باجتاه
الق�صر.
تقدم املطرف �صوب الفار�س ورفع يده م�ش ًريا له �أن يتوقف،
ف�سحب الفار�س ر�سن ح�صانه الذي ارتفع �صهيله ووقف من فوره
وترجل الفار�س عن فر�سه واقرتب من املطرف مط�أطئ الر�أ�س ،وهو
ّ
يقول� :سيدي الأمري.
املطرف :من �أنت؟
الفار�س� :أنا بدر �أحد موايل �أخيك الأمري حممد يا �سيدي.
متتم املطرف حلظة ،ثم عاود النظر �إىل الفار�س ،وقال بحدة:
وما الذي جاء بك يف مثل هذا الوقت املت�أخر من الليل؟
الفار�س� :أر�سلني موالي الأمري لأحمل له �أهله ،و�أعود بهم �إىل
�إ�شبيلية يا �سيدي.
املطرف وقد �أ�شار ب�إ�صبعه :وما هذا الذي يف يدك؟
الفار�س� :إ ّنها ر�سالة موالي �إىل الأمري عبد اهلل والدكم يا �سيدي.
م ّد املطرف يده �إىل بدر ،وقال� :أعطني الكتاب.
فزع بدر وب�صوت خا�شع خائف قال :اعذرين يا �سيدي ،فقد �أمرين
الأمري حممد � ّأل يفتح �أحد الكتاب وال �أُ�س ّلمه � ّإل للأمري ب�صفته وذاته.
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زجمر املطرف وغ�ضب وب�صوت عال �صرخ وقال :كيف جتر�ؤ؟ ..
ثكلتك �أمك.
ارتاع بدر وظهرت عليه عالمات اخلوف والرت ّدد ،وبينما هو
كذلك �إذ ا�ست ّل املطرف �سيفه وب�سرعة الربق وبدون تر ّدد غرزه يف
�صدره ،ف�سقط � ً
أر�ضا و�سط دمائه ،فما كان من املطرف � ّإل �أن م ّد
يده ،و�أم�سك الكتاب ،ثم انطلق عائدً ا �إىل داره ،فما �إن دخله حتى
جل�س على �سريره وفتح الكتاب وقر�أ ما فيه ،وهو يقول :اللعنة عليك
يا حممد ..اللعنة عليك �أ ّيها اخلادم اللعني.
ويف ال�صباح ا�ستفاق املطرف ليجد الر�سالة ما زالت يف يده ،فعاد
يطالع ما فيها ،ف�إذا بها �أخبار �إ�شبيلية ونواحيها ...متتم املطرف
وقال :اللعنة عليك يا حممد ،وبينما هو كذلك �إذ بخادمه ر ّيان يدخل
عليه ،ويقول :بالباب ر�سول من الأمري وهو يلح يف طلبك يا �سيدي.
نه�ض املطرف من �سريره وقد تب ّدل وجهه ،وراح يقول يف نف�سه:
ماذا �س�أقول للأمري لو منا �إليه خرب مقتل ر�سول �أخي حممد؟!
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يف ق�صر قرطبة الكبري بجوار م�سجدها العظيم ،ويف بهو ال�سفراء
م�شرب بحمرة �أزرق �أقنى
اجلميل كان يجل�س رجل �أبي�ض �أ�صهب
ٌ
باد
خم�ضب بال�سواد ،ربعة �إىل الطول ،عظيم الكرادي�س والغ�ضب ٍ
على وجهه وهو غارق يف تفكري عظيم ،...وفج�أة قطع �صمته وقال
ب�صوت مرتفع �أين املطرف؟
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ب�سرعة دخل احلاجب (عبد الرحمن بن �شهيد) ،وقال للأمري:
لقد �أر�سلت �إليه من ي ِل ُّح يف طلبه يا �سيدي؟
أر�س ْل �إليه مرة �أُخرى وال يرجع ر�سولك � ّإل به.
الأمريِ � :
�أوم�أ ابن �شهيد بر�أ�سه وخرج من �إيوان احلكم لريى الأمري املطرف
فهب �إليه وقال :ملاذا ت�أخ ّرت يا �سيدي؟
ً
قادما من بعيد ّ
املطرف (حماو ًال ا�صطناع الهدوء) :ما بك يا ابن �شهيد؟
ابن �شهيد :الأمري ي ِل ُّح عليك يا �سيدي و�أخ�شى �إن ت�أخرت �أن
يبط�ش بي.
املطرف� :ألهذا احلد؟
وربا �أكرث يا �سيدي.
ابن �شهيدّ :
امتقع وجه املطرف وتلعثمت خطواته وتوج�س خيفة من �أبيه؛
فتباط�أت خطواته قبل �أن ي�ستحثها مرة �أخرى خ�شية �أن يزيد ت�أخره
من غ�ضب الأمري ،حتى �إذا دخل جمل�س الأمري نظر �إليه الأمري وقد
عقد حاجبيه وبنظرات حادة غا�ضبة ،وقال:
حممد؟
ما اخلرب الذي و�صلنا بقتلك لأحد موايل �أخيك
ٍ
املطرف :لقد �أ�ساء الأدب يا موالي؛ فحنقت عليه وقتلته بعدما
رف�ض �أن يعطيني كتا ًبا كان يحمله.
كاف لقتله؟
�سبب ٍ
الأمري :كتاب !...وهل هذا ٌ
املطرف� :أجل يا �سيدي ،عندما يكون الكتاب من �أمري �إ�شبيلية
(حممد بن عبد اهلل) يدعو فيه �أهله وحرمه �إىل اللحاق به يف
�إ�شبيلية.
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فهب من مكانه ،وحت ّرك �صوب
ظهر الغ�ضب على وجه الأمريّ ،
املطرف ،وقال :وما ال�ضري يف ذلك؟ هل تريده �أن يظل وحيدً ا يف
�إ�شبيلية؟
املطرف :ه ّدئ من غ�ضبك يا �سيدي.
ر�س ْل �إليك؟
الأمري� :أتقتل ر�سول �أخيك لأ ّنه مل يعطك كتا ًبا مل ُي َ
وتقول يل :ه ّدئ من روعك! (وبلهجة تهديد قا�سية) :الويل لك يا
مطرف.
حر�صا على ُملك الأمري.
املطرف :لك ّني مل �أفعل �إال ً
نظر الأمري �إىل املطرف نظرات م�ستفهمة م�ستنكرة ،وعاد �إىل
كر�سيه ،فاقرتب املطرف من �أبيه وقال:
�أجل يا �سيدي ،فقد بلغني من بع�ض عيوين ما يدور هناك يف
�إ�شبيلية من توا�صل بني �أخي حممد وبني ال�شقي «عمر بن حف�صون»،
واتفاقهم على اخلروج على الأمري ،فرحت �أتر َّق ُب ق�صر �أخي ،فل ّما
جاء هذا الر�سول ظننت به الظنون يا موالي وطلبت منه الكتاب
خ�صو�صا
الذي يحمل ،فل ّما رف�ض مل �أجد بدً ا من قتله لأخذ الكتاب،
ً
وقد بالغ الر�سول يف الرف�ض ،فل ّما فتحت الكتاب ووجدت �أمر �أخي
(حممد) بحمل �أهله وحرمه �إىل �إ�شبيلية يف هذا الوقت املت�أخر من
الليل ،ت أ� ّكد ظ ّني ،فمحمد � ّإنا يريد �أهله ليكونوا عو ًنا له ،ولكيال ين ّكل
بهم الأمري حال افت�ضاح الأمر.
ُب ِه َت الأمري ،واتّك أ� على جانب كر�سيه الأمين ،ثم نظر �إىل املطرف،
وقال -ب�شيء من احلرية� :-أ َو َق ْد فعل ذلك ح ًقا؟
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حاول املطرف ا�صطناع احلزن قبل �أن يقول� :أجل يا �سيدي ،قد
ً
م�ستغل مكانته يف والية العهد ومكانته من والية �إ�شبيلية
فعل ذلك
ً
م�ستعجل والية الأندل�س �-أطال اهلل بقاءك يا �أبيّ -ثم اقرتب من
الأمري �أكرث وا�ستطرد ً
مو�سو�سا يف �أذن �أبيه� :إنه
قائل ب�صوت خافت
ً
يد ّبر عليك يا �سيدي ..ومن يدري فلع ّل حممدً ا هو �سبب نكث ال�شقي
ابن حف�صون عهوده بعد �أن �سامل الأمري...
فعلت و�شاية املطرف فعلها يف نف�س الأمري؛ فازدادت نظراته
نف�سا عمي ًقا ،قبل �أن ي�أمر املطرف �أن يرتكه وحده ،فخرج
ح ّدة و�أخذ ً
فرحا ،فقد جنا بفعلته وجنح يف زرع
املطرف وقلبه يكاد �أن يطري ً
ال�شك يف قلب �أبيه ،وهو يقول يف نف�سه :ما هي � ّإل �أيام ويتم عزلك
يا حممد عن �إ�شبيلية وعن والية العهد ،وحينها لن يكون لوالية العهد
�سوى املطرف.
�أ ّما الأمري فقد جل�س يف ق�صره وحيدً ا يف ّكر يف الأمر ،و�أخذ ال َب ْه َو
جيئة وذها ًبا ،مرة يجل�س ومرة يقف ،ثم قال :يجب �أن �أتي ّقن من
حديث املطرف ،ف�إن كان قد �صدق فقد ِح ْل ُت بني حممد وبني ما يريد،
و�إن كان غري ذلك تب ّينت الأمر وردد ُته �إىل �إ�شبيلية غري منقو�ص...
ثم �صاح على حاجبه ،فدخل ابن �شهيد ،ف�أمره الأمري ،وقال:
اكتب �إىل ويل عهدنا الأمري حممد ،قل له �أن يوافيني فور و�صوله
كتابي دون ت�أخر.
ابن �شهيد� :أمرك �سيدي.
�أما الأمري حممد فما �إن و�صلته ر�سالة الأمري ،حتّى ترك �إ�شبيلية
على َع َج ٍل و�سارع للمثول بني يدي والده ،وهو ال يعلم ال�سر الذي دعا
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الأمري لطلبه بهذه ال�سرعة ،وهو الذي كان يرتّب حلياة طويلة يف
�إ�شبيلية حتت كنف ورعاية والده.
ما �إن و�صل الأمري حممد �إىل احلا�ضرة ودخل ق�صر قرطبة حتّى
�أحاط به جند الأمري ،وهو ال يكاد ي�صدق ما يجري ،فالتزم ال�صمت،
ومل يقاوم احلر�س �أو يتف ّوه ولو بكلمة ،ف�سار به اجلند و�ألقوه يف
ال�سجن ،ول�سان حال حممد يقول :ما الذي حدث وماذا َج َن ْت يدي؟!!
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يف �أحد جوانب ق�صر الأمري حممد املظلمة ،جل�ست (مزنة)
حزينة باكية ،ت�ضع يدها تارة على بطنها الكبرية �أمامها ب�صمت،
وتارة تناجي طفلها الذي ملّا يولد بعد ،وهي ال ت�صدق ما حدث ،ثم
و�ضعت يدها على خديها وراحت ت�سرتجع بذاكرتها �آخر لقاء جمعها
ب�سيدها (حممد) وهو يتج ّهز للخروج من قرطبة باجتاه �إ�شبيلية،
فرحا.
وكان وقتها الأمري حممد �سعيدً ا ً
حممد :هل ّمي يا مزنة ،ال �أريد �أن �أت� ّأخر على الأمري.
تتق ّدم مزنة ،وبيدها عمامة تعطيها ملحمد الذي �أخذها ووقف
�أمام املر�آة وراح يهندم نف�سه ،وما �إن ارتداها حتّى التفت �إىل اخللف
ونظر ملزنة فوجدها حزينة ،فقال لها:
هل هذا وقت حزن وبكاء؟
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مزنة :قلبي غري مطمئن خلروجك �إىل �إ�شبيلية يا �س ِّي ِدي.
ابت�سم حممد ،وقال :ولكني �أدخلها �أم ًريا ،و�أنا بعد ويل العهد يا
حبيبتي و أ� ّم ولدي القادم.
مزنة :لكن ملاذا �أنت دون �أخيك يا �سيدي؟
حممد :ذلك لأنه ُي ِع ُّدين للإمارة من بعده� ،أم تراك ال تعلمني �أنّ
�س ِّي َدك قد �صار ول ًيا للعهد.
�أغم�ضت مزنة عينيها ونك�ست ر�أ�سها ،وقالت :ولهذا يا �سيدي
�أرجوك � ّأل تخرج.
بنظرة مليئة بالتعجب واال�ستهجان ،قال حممد :ما بك يا مزنة؟
مزنة :يا �سيدي �أخ�شى �إن خرجت �أن يحيك لك الأمري املطرف،
و�أنت تعلم �أ ّنه يح�سدك ملكانتك عند �أبيك ،ف�إن خرجت �سيخلو له
وجه الأمري ويغريه عليك.
حممد :ال ال ال ،لقد خانك تفكريك يا مزنة ،ف�أنا واملطرف �إخوة
ولن ي�ضرين �أبدً ا ،..بل �أنا على يقني أ� ّنه �سي�شتاق �إ ّ
يل فور غيابي عنه.
يوما يا �سيدي ،لهذا �أرجوك ابق هنا ،ثم
مزنة :حد�سي مل يخطئ ً
مل تتمالك �أن انهمرت دموعها ،فاقرتب منها حممد و�ضمها ل�صدره،
ّثم ق ّبل جبينها وم�سح بيده دموعها ،وقال لها مطمئ ًنا:
اطمئني �س�أكون بخري �-إن �شاء اهللّ -ثم �أطلقها ،وقال :يجب �أن
�أو ّدع الأمري ،وخرج.
وبينما تغرق مزنة يف دموع عينيها وذكريات �آخر لقاء جمع بينها
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وبني �سيدها� ،إذ بو�صيفتها (جواهر) تدخل عليها حزينة مك�سورة،
وهي تقول:
�أجل يا موالتي فقد ت أ� ّكد اخلرب.
مزنة� :أواه يا حممد ،مل تكد تفرح بحملي حتّى ّولك الأمري
�إ�شبيلية ،حتّى �إذا �ضبطت �أمورها ،و�أر�سلت من يحملنا �إليك� ،صار
ما �صار ،ثم بكت وانتحبت.
جواهر :هوين عليك يا �س ِّي َدتي ،فع�سى �أن يجعل اهلل بعد ع�سر
ي�س ًرا.
مزنة� :أخ�شى يا جواهر �أن يولد ابني فيجد �أباه �سجي ًنا �أو ً
مقتول.
جواهر :ال تقويل هذا يا �سيدتي.
مزنة منتحبة :ليته ما حاز والية العهد وال توىل �إ�شبيلية� ...آه �آه يا
حممد ...
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يف ق�صر الإمارة جل�س الأمري (عبد اهلل) يت�شاور مع وزيريه (عبد
اهلل بن حممد بن �أبي عبده ،والوزير عبد امللك بن عبد اهلل بن �أمية)
ومعه حاجبه (عبد الرحمن بن �شهيد) وكاتبه (مو�سى بن زياد)،
وهم يناق�شون �أحوال البالد وما ح ّل بها ،والأمري عبد اهلل ي�ستمع
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لهم ،فتحدث الوزير عبد امللك وقال :موالي الأمري لقد ع ّمت الفتنة
�أرجاء البالد؛ فالدجنة متكاثفة ،والقلوب خمتلفة ،وع�صي اجلماعة
مت�صدعة ،والباطل قد �أُعلن ،وال�شر قد ا�شتُهر ،وقد متالأ على �أهل
داج،
الإميان حزب ال�شيطان ،و�صار النا�س من ذلك يف ظلماء ٍ
ليل ٍ
ال �إ�شراق ل�صباحه ،وال �أفول لنجومه ،وت�أ ّلب على �أهل الإ�سالم �أهل
ال�شرك َومن �ضاهاهم من �أهل الفتنة الذين ج َّردُوا �سيوفهم على �أهل
الإ�سالم؛ ف�صار �أهل الإ�سالم بني قتيل وحمروب وحم�صور ،يعي�ش
جمهودًا ،وميوت ً
هزل ،وقد انقطع احلرث ،فال تقطع الن�سل يا موالي،
فالأمري (حممد) لك ُمل�ص ولطاعتك مقدِّ م ،ثم التفت �إىل الوزير
عبد اهلل بن حممد وك أ� ّنه ي�ستح ّثه على احلديث ،فبادر الأخري وقال:
�أجل يا �سيدي الأمري ،فواهلل ما علمنا منه �ش ًّرا �أبدً ا ،و�إنَّ باطنه
كظاهره فال ينزغن ال�شيطان بينكم ،فهو ابنك وويل عهدك.
عبد امللك� :سيدي الأمري لقد كان الأمري حممد يف (�إ�شبيلية)
وملّا طلبتموه مل يرتدد �أو يت�أخر ،فهل هذا ِف ْع ُل َمن ينتوي الع�صيان
ويرتب له؟ ،ثم كيف يا �سيدي يت�آمر �ضدك وملاذا وقد �أوليته والية
العهد؟ فلماذا ي�ستعجل بال�شر ما �سيحوزه باخلري؟ �أطال اهلل بقاءك
يا �سيدي ...
�شعر الأمري عبد اهلل ب�صدق �أقوال الوزيرين ،وكان قد �شعر ببع�ض
الت�سرع يف �سجن ابنه وملّا يتبني بع ُد احلقيقة� ،إذ �أخذه بالظنون،
ف�أم�سك حليته و�صمت ً
قليل� ...شعر فيها الوزيران بنجاح م�سعاهما
فتب�سما ونظر بع�ضهما �إىل الآخر ِومنْ َث ّم �إىل الأمري الذي ذهبت به
مر�ض فيه ،وتذ ّكر كيف كان حال حممد وخ�شيته عليه
ليوم ِ
ذاكرته ٍ
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و�سهره الليل بجواره ،يج ّفف عرقه ويعطيه الدواء بيده ،بينما مل يهتم
املطرف حينها ملر�ضه ...
جال هذا املوقف يف ر�أ�س الأمري ،فه ّز ر�أ�سه وقال للوزيرين:
�سنرتوى يف الأمر ،ومن يدري فلع ّل اهلل يحدث بعد ذلك �أم ًرا ..والآن
دعونا من �أمر حممد ،و�أخربوين عن حال اخلارجني والع�صاة.
عبد الرحمن بن �شهيد :لقد ا�ستطاع ال�شقي (ابن حف�صون)� ،أن
ي�أ�سر حممد بن �أ�ضحى �صاحب �ألبرية ،و�أودعه �سجنه وطلب فيه املال
الكثري نظري تركه.
الأمري بغ�ضب :ال�شقي اللعني ،واهلل لئن �أمكن ِني اهلل منه لأبط�شنّ
به بط�شة جبار عنيد ،ولكن ال ب�أ�س «�إن غدً ا لناظره قريب»� ،أر�سلوا
�إليه وافتدوه ،فلي�س مثل ابن �أ�ضحى من ُيرتك هكذا �أ�س ًريا.
عبد الرحمن بن �شهيد� :سنفعل يا موالي.
وبينما يتح ّدث الأمري مع وزيريه وحاجبه� ،إذ ب�أحد احلرا�س يدخل
وينحني �أمام الأمري ،ويقول:
فار�س من �إ�شبيلية ي�ست�أذن للدخول عليك يا �سيدي ويلح يف ذلك.
الأمري (ب�إ�شارة من يده)� :أدخله.
خرج احلار�س ليدخل بعد دقائق وخلفه �أحد الفر�سان ،وقد
ظهرت عليه عالمات التعب والإرهاق وما �إن �س ّلم على الأمري حتى
ناوله ر�سالة ثم ابتعد �إىل اخللف.
ّ
ف�ض الأمري الر�سالة ،ف�إذا بها «لقد تغلب �إبراهيم بن حجاج على
�إ�شبيلية تغل ًبا ،ون�صب لأحواز قرطبة منها حر ًبا وحر ًبا؛ وارتبط مع
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ابن حف�صون على العبث التام ،واحتالل قرطبة».
فهب من مكانه ،بعد �أن
ظهرت عالمات الغ�ضب على وجه الأمري ّ
ُا�سقط يف يده و�شعر بخيبة تدبريه ،فقد كانت �إ�شبيلية بيده عندما
كان ابنه حممد عليها� ،أما وقد تركها حممد فقد تغ ّلب عليها الثوار
و�أخذوها ،ثم نظر �إىل وزيريه وقد قب�ض على يديه ،وقال :لن يدوم
ملك بني �أمية ويف البالد ثائر خارج ا�سمه عمر بن حف�صون.
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�أرخى الليل �سدوله على بب�شرت ،وخلت معظم �أز ّقة املدينة الثائرة
من املارة ،و�أُط ِفئت الأنوارّ ،
وخف ال�ضجيج� ،إال يف ق�صر املدينة حيث
كانت ال�شموع وامل�صابيح متقدة واحلياة م�ضطربة ،واجلواري هنا
وهناك ،منهنّ التي ترق�ص وبع�ضهنّ تنقر بالدف �أو ت�ضرب بالعود،
يعج
وك�ؤو�س اخلمر تدندن ،و�ضحكات مرتفعة تعانق املكان ،واملكان ّ
باحل�ضور ،ويف �أحد الأركان كان يجل�س رج ٌل عار الر�أ�س م�سدول
ال�شعر �أزرق العينني ،وحوله ث ّلة من �أ�صحابه ،يقرعون ك�ؤو�س اخلمر،
وبينما هم كذلك �..إذ دخل �أحد احل ّرا�س ويف يده �صندوق خ�شبي،
حتّى �إذا كان بني يدي ذاك الرجل و�ضع ال�صندوق ،فتوقف ابن
حف�صون عن ال�ضحك ونظر �إىل حامل ال�صندوق وقال له :ما هذا؟
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الفار�س( :ب�صوت جهوري) إ� ّنه ر�أ�س (خري بن �شاكر) يا �سيدي،
فقد �أر�سلني قائدكم بالب�شارة بعدما �أحكم قب�ضته على (�إ�ستجة)
و(جيان) و�ض ّمهم ملُ ْل ِكك.
نف�سا عمي ًقا ،وبدت عليه
برقت عينا عمر بن حف�صون و�أخذ ً
عالمات الفرح ،ثم نه�ض من مكانه وبيده ك�أ�س اخلمر فتج ّرعها دفعة
واحدة قبل �أن مي�سك بر�أ�س ابن �شاكر ويحملق فيه ،ويقول :ال �أحد يف
هذه اجلزيرة ميلك خداع ابن حف�صون �أو حتّى هزميته� ،أو ي�شاركه
ملكه ،ال مكان يف هذه اجلزيرة للأغبياء واحلمقى ،ف�أين �أنت الآن
�أيها اللعني؟!
ثم قهقه ً
طويل ..وقذف بالر�أ�س بعيدً ا ،و�أ�شار للفار�س ،فحمل
الر�أ�س ،ثم قال :اجعلها على باب املدينة ،ليعلم اجلميع �أنّ عمر بن
حف�صون هو �سيد هذه اجلزيرة بال منازع.
ان�صرف الفار�س ،و�ساد ال�صمت املكان قبل �أن يقول �سليمان بن
عمر بن حف�صون :لكن يا �أبي ملاذا قتلته وقد خرج جي�شنا ليعينه على
ِقتال جي�ش بني �أمية؟
يوما ،فقد كان
نظر عمر بن حف�صون �إىل ابنه ،وقال :مل �أطمئن له ً
ي�ضمر الغدر ،ويظهر خالفه.
ه ّز �سليمان ر�أ�سه وعاد عمر بن حف�صون للجلو�س مرة �أخرى،
لت�صب له �إحدى اجلواري ك�أ�س خمر ،ليعاود ال�شراب وتعاود اجلواري
الرق�ص والغناء...حتّى �إذا �أثقلته اخلمر قذف الك�أ�س بعيدً ا ،وترك
لنف�سه العنان يف ال�ضحك ،ورق�ص حتى �أ�ضناه التعب و�صرعته
اخلمرة فنام يف مكانه.
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ويف ال�صباح ما كاد ابن حف�صون �أن يفتح عينيه حتّى وجد جعفر
بن عمر يقول� :سيدي الأمري لقد و�صل �إىل بب�شرت الأمري حممد بن
عبد اهلل الأموي.
فزع عمر بن حف�صون وقام من فوره وك�أنّ قارعة �أ�صابته ،وهو
يقول :ماذا؟ ماذا تقول؟ وكيف و�صل �إىل هنا؟ وكم عدد جي�شه؟
وكيف مل تالحظه عيوننا؟!
جعفر :لي�س معه جي�ش يا �سيدي.
�أظهر عمر التعجب وفتح عينيه ورفع حاجبه ،وقال (با�ستنكار):
ماذا تعني بذلك؟ ..هل جاء يحاربنا وحده؟!
وقبل �أن يجيب جعفر عن �أ�سئلة �أبيه ،كان �سليمان بن عمر قد
دخل على �أبيه � ً
أي�ضا ،وقال :يقول إ� ّنه قدم �إليك هار ًبا يا موالي ،بعد
�أن ف ّر من �سجن �أبيه.
متتم ابن حف�صون و�أخذته املفاج�أة ،فالتزم ال�صمت للحظات
 ...قبل �أن ي�أمر وب�سرعة برفع �صحائف الطعام وك�ؤو�س اخلمر التي
تركها اخلدم؛ خ�شية �أن يوقظوه �إن هم فعلواّ ،ثم حت ّرك ودخل جناحه
يف الق�صر قبل �أن يعود مرتد ًيا كامل ز ّيه ،ويقول ل�سليمان :ج ّهز املكان
ال�ستقبال الأمري الأموي� ،أما �أنت يا جعفر فلتتبعني ،وخرج من فوره
للقاء الأمري حممد.
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حف�صون حتّى نزل من على ظهر الفر�س ،فتق ّدم منه ابن حف�صون
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قائلً � :
رحب به ً
أهل بالأمري ابن الأمراء،
وق ّبل يده ،وبابت�سامة كبرية ّ
ومرح ًبا بويل عهد اململكة ثم �صافحه ب�شدة...
(بابت�سامة متك ّلفة) قال الأمريً � :
أهل بك يا ابن حف�صون.
ابن حف�صون :هذا ولدي جعفر يا �سيدي.
م ّد الأمري يده و�صافح جعفر الذي بادر بتقبيل يد الأمري �أ�سوة
ب�أبيه.
ابن حف�صون :يجب �أن يكون قد بلغ بك التعب مبلغه.
الأمري حممد� :أجل يا ابن حف�صون فما نزلت من على �صهوة
جوادي ُمذ تركت قرطبة.
�أ�شار ابن حف�صون للأمري بيده ُم َر ِّح ًبا ،وقال :تف�ضل يا �سيدي ،ثم
علمت مبا كان ،و� ّإن لفي �أ�سف من
�أردف وقال مت�صن ًعا الت�أ ّثر :لقد ُ
ذلك� ،إذ كيف ينجح الو�شاة يف الوقيعة بينك وبني الأمري عبد اهلل؟
الأمري :ما كان قد كان يا ابن حف�صون ،ولكن �سيجعل اهلل بعد
ع�سر ي�س ًرا.
هز ابن حف�صون ر�أ�سه ثم دخل الرجالن �إىل الق�صر ،والأمري
حممد ينظر هنا وهناك ،وما �إن جل�س حتّى قال :لقد �ش ّيدت لنف�سك
مملكة هنا يا ابن حف�صون.
ابن حف�صون :يف رعايتكم �أ ّيها الأمري.
الأمري حممد :دعك من هذا يا ابن حف�صون ،فاجلميع يعرف �أ ّنك
خارج علينا حمارب لنا كاره لدولتنا.
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ابن حف�صون :بل �أنا خارج على اال�ستبداد والظلم يا �سيدي ،و� ّإل
فما هو الذنب الذي جعل عاملكم يف ر ّية ي�ضربني بال�سياط حتى
�أوجعني؟ قال ذلك ثم �صمت حلظة ،قال بعدها :ولوال ِف ْع َلته تلك ما
خرجت عليكم ،ولكنت اليوم �أحد رجالكمَ ...ب ْي َد �أنه ال جمال لهذا
أرحب بالأمري ابن الأمراء فقد حللت � ً
أهل
احلديث الآن ،فدعني � ّ
ووطئت ً
�سهل �سيدي الأمري.
ه ّز الأمري ر�أ�سه وقالّ :ربا تعلم يا ابن حف�صون �سبب وجودي
هنا اليوم.
ابن حف�صون :لي�س مثلي من ي�س�ألكم يا موالي ،فهي بالدكم و� ّإنا
�أنا تابع لكم.
الأمري :جئت �إليك لأكون بعيدً ا عن قرطبة ،بعد �أن �سجنني والدي
الأمري عبد اهلل ،فهل تقبلني عندك؟
ابت�سم ابن حف�صون ،وقال :بل اقبلنا عندك �أنت يا �سيدي ،ف� ّإنا
نحن خدمك وخدم �أبيك ،والآن ه ّيا �إىل الطعام ،فال بد �أنّ اجلوع قد
بلغ منك مبلغه ،وبعد الطعام ي�سرتيح الأمري يف جناحه اخلا�ص الذي
ُا ِع َّد له.
ابت�سم الأمري وحت ّرك ومعه ابن حف�صون وتناوال الطعام ،ومن َث ّم
ذهب الأمري لي�سرتيح ،بينما جل�س ابن حف�صون منت�ش ًيا مغرو ًرا ال
يكاد ي�ص ّدق نف�سه ،وهو يقول :لقد جاء الوقت الذي يلوذ بي بع�ض
بني �أمية...
�سليمان� :س ّيدي كيف تقبل �أن تظله وحتميه وقد كان منذ �شهر
فقط ي�ستعد للهجوم عليك من �إ�شبيلية بعد �أن توالها؟ واهلل كدت �أن
�آمر احلر�س فيقتلونه وير�سلون بر�أ�سه �إىل �أبيه.
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اعتدل ابن حف�صون يف جل�سته ،وقال:
لي�س يف ال�سيا�سة ثارات يا بني ،ولك ّنها امل�صالح التي ُت ّركنا
أيقظت �أ�سدً ا عجو ًزا
قتلت الأمري ل ُ
والأهداف التي نت�سارع عليها ،ولو ُ
كاد �أن يهلك ،وحينها لن يرتكنا عبد اهلل بن حممد وقد قتلنا ابنه
وويل عهده ،بل �سيرتك الدنيا ليث�أر م ّنا.
�سليمان� :إن كان الأمر كذلك ،ف� ّأي م�صلحة ترجتي يف �إيواء �أمري
مطرود من رحمة والده� ...أال تخ�شى يا موالي �أن ي�ستثري ذلك الفعل
قلب والده يف قرطبة فري�سل لنا اجلي�ش تلو اجلي�ش؟ �أق�صد �إن مل
نقتله ،فلماذا ن�ؤويه؟
أموي وويل عهد �أبيه ،وقد ا�شتعلت الأر�ض
ابن حف�صون :هذا �أمري � ّ
من حتت �أقدام الأمري عبد اهلل ،غري �أنه ال �أحد من بيته خرج عليه،
أموي ي�شقّ
فلو �آويت �أنا حممدً ا ابنه وويل عهده� ،سيكون بذلك �أول � ّ
مما يعني تف ّرق كلمتهم ّ
وتقطع �أرحامهم
ع�صا الأمويني يف الأندل�سّ ،
والتعجيل بذهابهم ،وحينها �ستذهب ريحهم وينفرط عقدهم،
وي�صبحوا طعمة لنا ،بل ولو طلب مني حممد �أن ُام ّده باجلند لقتال
�أبيه لفعلت ،ف�إن كان له الن�صر فال�سبب جنودنا ،و�سهل علينا بعد
ذلك ال�سيطرة عليه ،و�إن كانت الهزمية فيكفي �أن يكون البيت الأموي
قد وقع �صريع خالفاته التي �س�أح�سن اال�ستفادة منها� ،..أ ّما عوراتنا
التي ّ
�سيدل عليها فليفعل ،فلن يكون ب�أف�ضل من غريه ،وهل تريد �أن
تقنعني �أنّ الأمويني مل ير�سلوا لنا اجلوا�سي�س ترتا؟
�سليمان :الأمري �أدرى بالأمر.
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عمر� :أجل الأمري �أخرب بالأمر ،والآن اذهب ودعني وحدي� ،أريد
�أن �أختلي بنف�سي.
خرج �سليمان وترك والده وحيدً ا يف �إيوانه ،وما �إن خال عمر بن
حف�صون بنف�سه حتى ذهبت به ذاكرته �إىل ذلك اليوم البعيد ،عندما
كان يت�س ّكع يف �أزقة (ر ّية) وقد ظهرت عليه عالمات عدم االتزان،
ومن ّثم بد أ� ي�ضايق الفتيات ،فيغمز لهذه ويح ّدث تلك ،ويك ّلم هذه
كالما ال يليق ،حتّى �ضجرت منه الكثريات...
ً
والحظ ذلك �أحد رجال ال�شرطة ،فاقرتب منه ونهره ،لكن ابن
حف�صون مل يرتدع فقد �سلبته اخلمر عقله ،فلم يدر ماذا يفعل �أو يح ّل
به؟ فما كان من رجل ال�شرطة �إال �أن اقتاده �إىل وايل املدينة الذي
نهره و�أمر بو�ضعه يف ال�سجن حتّى يفيق من �سكرته.
م ّرت �ساعات ا�ستفاق بعدها ابن حف�صون ،ليجد نف�سه يف غيابات
ال�سجن ،ومن َث ّم راح ي�صرخ وي�صرخ حتى �أحدث َجلبة كبرية ،فما
كان من �أحد احلرا�س � ّإل �أن اقرتب منه ،وقال:
ملاذا ت�صيح هكذا؟ ،ثكلتك �أمك..
ابن حف�صون (م�ستف�س ًرا) :ملاذا �أنا هنا؟
بنظرة �ساخرة قال احلار�س :ع ّما قريب تعلم ،فال ترفعنّ �صوتك
عجلت عقابك ،ثم ارت ّد عن ال�سجن ،فعاد ابن حف�صون لل�صراخ،
و� ّإل ّ
فما كان من احلار�س � ّإل �أن قال له� :أال ت�صمت؟ قطع اهلل ل�سانك...
ابن حف�صون :لن �أ�صمت حتّى �أعلم �سبب ما �أنا فيه.
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احلار�س :تلك م�صيبة �أخرى ،لقد �أخذت اخلمر عقلك ،فما عدت
تدري ماذا فعلت وماذا تفعل؟ �أنت هنا ب�أمر الوايل وال �أظن � ّإل �أ ّنه
�سيقيم عليك ح ّد ال�شرب.
ارتاع ابن حف�صون وتل ّم�س ج�سده ،وك�أ ّنه ي�سمع �أ�صوات ال�سياط
تقطعه فخاف وراح يرجو حار�س ال�سجن وي�سرتحمه.
احلار�س :ال فائدة من هذا يا ابن حف�صون ..فال تتذ ّلل  ..فالأمر
لي�س بيدي.
ُب ِه َت ابن حف�صون وانتابه الرعب فجل�س يف �أحد �أركان ال�سجن
ينتظر ما �سي�ؤول �إليه م�صريه ،وبعد �ساعات دخل عليه ع ّدة حرا�س،
و�أم�سكوه ،ثم خرجوا به �إىل ال�ساحة و�أوثقوه �إىل جذع �شجرة ،ثم
�أقاموا عليه ح ّد ال�شرب ،وتركوه يف حالة يرثى لها.
مللم ابن حف�صون نف�سه بعد �أن �شعر باملهانة بعد الذي حدث،
وقال يف نف�سه :لقد �أحلقت العار ب�أبيك ذي الوجاهة والأموال ،فماذا
�سيكون منه �إن هو علم مبا حدث؟ و�أق�سم � ّأل ميكث يف تلك الديار التي
فر�سا،
تع ّر�ض فيها ملثل هذا الذل والهوان ،ف�أخذ بع�ض املال وابتاع ً
و�سار �صوب اجلنوبّ ،ثم عرب البحر �إىل (تاهرت) ،وكان بها الكثري
من �أهل (ر ّية) ،فعمل عند رجل من اخلياطني كان �أ�صله من (ر ّية)
ً
حماول ن�سيان ما حدث له ،وبينما هو جال�س يف
وكان يخيط عنده،
حانوته ذات يوم� ،إذ �أتاه �شيخ عجوز كبري ال�سن منحني الظهر �أبي�ض
�شعر اللحية يرتدي عمامة ،ومعه ثوب يخيطه ،فقال ال�شيخ :ال�سالم
عليكم.
اخلياط :وعليكم ال�سالم يا �سيدي.
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ال�شيخ :لقد �أتيتك بقطعة القما�ش هذه لت�صنع منها ثو ًبا يليق بي،
على �أن تنتهي منه اليوم.
يف تعجب قال اخلياط :لكن هذا �سيكفلك الكثري من املال يا
علي ترك كل �أعمايل من �أجلك ،وت�أخري ثياب
�سيدي� ،إذ
ّ
�سيتوجب ّ
�أخرى وحت ّمل الكثري من توبيخ �أ�صحابها يل.
ال�شيخ :ال عليك �س�أعطيك ك ّل ما تطلب على � ّأل �أخرج من هنا � ّإل
مرتد ًيا جديد الثياب.
اخلياط :على الرحب وال�سعة.
ثم قام اخلياط و�أح�ضر كر�س ًيا جل�س عليه ال�شيخ ،ومن َث ّم تابع
اخلياط عمله وابن حف�صون ملتزم ال�صمت.
نظر ال�شيخ �إىل ابن حف�صون وقال للخياط� :أرى عندك اليوم فتى
جديدً ا ،فبكم ا�شرتيته؟
اخلياط :ال يا �سيدي �إ ّنه �أجري ولي�س عبد.
ت�أ ّوه ال�شيخ ونظر �إىل ابن حف�صون مل ًّيا ،وقال :مالحمك �أ ّيها
الفتى ال ّ
تدل على �أ ّنك من �أهل املغرب.
ابن حف�صون� :أجل يا �سيدي ف�أنا ل�ست منهم.
ح ّدق ال�شيخ يف وجه ابن حف�صون وجال بب�صره وك�أنه يرى �شي ًئا ال
يراه غريهّ ،ثم قال :ح ّدثني �أ ّيها الفتى من �أين �أنت ،و َمل تركت بالدك
والتحقت بنا؟
يق�ص على ال�شيخ ق�صته ،حتّى �إذا انتهى
تن ّهد ابن حف�صون وبد أ� ّ
منها التفت �إليه ال�شيخ وقال :متى عهدك بر ّية؟
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يوما.
ابن حف�صون :منذ �أربعني ً
ه ّز ال�شيخ ر�أ�سه وقال :هل تعرف جبل بب�شرت؟
ابن حف�صون :بلى يا �سيدي فدارنا عند �أ�صله.
ال�شيخ :هل فيه حركة؟
ابن حف�صون :ال.

ﻋﺼ

ال�شيخ :هل تعرف فيما يجاوره رجل يقال له (عمر بن حف�صون)؟

ﲑ ﺍﻟ

توج�س ابن حف�صون خيفة ،وب�صوت مرت ّدد قال :إ� ّنه �أنا.
ّ
برقت عينا ال�شيخ وقال :يا منحو�س! حتارب الفقر بالإبرة ،ارجع
و�س َي ْل َق ْونَ منك غ ًيا و�ستملك مل ًكا
�إىل بلدك ف�أنت �صاحب بني �أم ّيةَ ،
عظي ًما ،ولن ينزلك من جبلك هذا غري املوت.
اختلطت م�شاعر ابن حف�صون وتداركته احلرية ،فلم يد ِر ماذا
�سيفعل وبعد حلظات ته َّل َل ْت �أ�ساريره وانفرجت ثناياه عن ابت�سامة
كبرية متعجبة ،فنهره ال�شيخ ،وقال :حت ّرك الآن قبل �أن ينت�شر
خربك ،فيحيط بك (بنو اليقظان) فيلقون القب�ض عليك وي�سلمونك
لبني �أمية فهم �أتباع لهم.
هب ابن حف�صون واق ًفا متح ًريا ،فنه�ض له اخلياط ور ّبت على
ّ
كتفهّ ،ثم �أعطاه ب�ضع دراهم نظري عمله معه ،وقال له :اذكر ما بيننا
يا ابن حف�صون �إن ِ�ص ْرتَ �إىل ما ُكتب لك.
ابن حف�صون :لن �أن�سى ف�ضلك.
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ّثم احت�ضن اخلياط ،و�أخذ تلك الدراهم وخرج ال يلوي على �أحد،
ّثم ابتاع خبزتني من اخلباز و�ألقاهما يف ك ّمه ،وخرج �صوب الأندل�س-
وهو متوج�س خيفة -حتى �إذا و�صل (ر ّية) مل يقدر على �أن ُيظهر
لأبيه ما بداخله� ،إذ كان الأب �شديدً ا عليه ،ف�أتى ع ّمه و�أعلمه مبا قاله
ال�شيخ له فر ّد العم وقال له :ع�سى �أن تكون كذلك ،فانه�ض من فورك
وتعجل ،وال تبي ّ
نت اليوم � ّإل على �سفح جبل بب�شرت.
ّ

ﻋﺼ
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�شعر الأمري املط ّرف �أنّ �سعده قد اقرتبّ ،
وحظه قد ناداه ،فقال
يف نف�سه :يجب �أن �أح�سن ا�ستغالل الو�ضع اجلديد ،وها هو حممد
قد منحك الفر�صة التي لن تعو�ضّ ،...ثم ق ّرر التوجه �إىل (ق�صر
قرطبة) ،وا�ست�أذن للمثول بني يدي الأمري ،وما �إن دخل عليه حتّى
و�صحت معلوماتي التي �أخربتك بها يا
قال :لقد �صدق حد�سي ّ
�سيدي ،وها هو حممد يق ّدم لك الدليل على خيانته ...إ� ّنه ي�ستعجل
�أمره بعدما �أوليته يا �سيدي والية العهد ،حتّى �إذا �شعر بافت�ضاح �أمره
ملوي على �شيء-
جاهر بذلك وف ّر �إىل �صاحبه يف جبال بب�شرت -غري ٍّ
معل ًنا الع�صيان ،وا�ض ًعا يده يف يد ابن حف�صون ،وما كان ُيحاك يف
معلوما يف ك ّل الأندل�س.
اخلفاء �أ�صبح ً
زفر الأمري عبد اهلل بقوة و�أ�شار بيده للمطرف �أن يتو ّقف ،وقال:
ال تنفث يف النار يا مطرف� .ألن تكف عن �إيغار �صدري على �أخيك؟
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املطرف� :أنا ال �أوغر �صدرك يا �سيدي ...ولكن �أخ�شى �أن ي�أتي
اليوم الذي يتحارب فيه الأمري مع ويل عهدهّ ...ثم تق ّدم املطرف
�صوب كر�سي الأمري (باهتمام م�صطنع) وقال:
� ّإنا �أق ّدم �أبي على من دونه ،بل �أق ّدمك يا �سيدي على نف�سي
وولدي ،وها هو الدليل على �صدق قويل ،فلوال �سابق عهده مع ال�شقي
ابن حف�صون ما ف ّر من �سجنك �إليه.
وربا ف ّر �إليه؛ لأ ّنه الوحيد الذي ي�ستطيع الآن
الأمري عبد اهللّ :
حمايته.
املطرف :لقد كان الأوىل به يا �سيدي �أن يف ّر �إىل عدوة املغرب،
ً
بدل من �أن يق ّدم البن حف�صون ما ق ّدم ،وواهلل يكفي ابن حف�صون
من الآن �أن يقول لدي ويل العهد و�أمري �أموي هو حممد بن عبد اهلل.
رفع الأمري ك ّفه وقال :كفى يا مطرف ال �أريد �سماع املزيد.
املطرف� :أمرك �سيدي.
ً
مغتبطا ،وهو ال ّ
ي�شك حلظة
ان�صرف املطرف من ح�ضرة الأمري
يف جناح م�سعاه ،وراح يقول :حتّى و�إن طلب الأمري م ّني ال�صمت � ّإل
�أ ّنه -قط ًعا� -سيتد ّبر الأمر ويف ّكر فيه ،وع ّما قريب �أكون �أنا ويل العهد.
�أ ّما الأمري عبد اهلل فقد �أ�صابه الهم واحلزن ،فتح ّرك �صوب
النافذة و�أم�سك بال�ستارة وتن ّهد تنهيدة طويلة ...وراح يح ّدث نف�سه:
لقد تقط ّعت �أو�صال اململكة ،فال�شقي ابن حف�صون يف بب�شرت وعبد
امللك اجليليقي يف بطليو�س وبنو ق�سي يف الثغر ال�شمايل ،وبنو ذي
النون يف طليطلة ،و�س َّوار بن حمدون يف ح�صن منت �شاقر ،و�إبراهيم
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بن حجاج على �إ�شبيلية ودب�سم بن �إ�سحق على مدينتي لورقة ومر�سية
وعبيد اهلل بن �أمية على كورة جيان ،وعبد امللك بن �أبي اجلواد اقتعد
وحت�صن بح�صن مارتلة حممد بن عبد الكرمي
مدينة باجة وملكها،
ّ
بن �إليا�س ،وامتنع بقلعة ورد من كورة �شذونة �سعيد بن هذيل .و�سعيد
بن م�ستنة يف كورة باغة ،و�إ�سحق بن �إبراهيم بن عطاف العقيلي يف
ح�صن منتي�شة ،وبكر بن يحيى بن بكر يف مدينة �شنت مرية ،وثار
�سليمان بن حممد بن عبد امللك ال�شذوين يف �شري�ش �شذونة ،وثار
التجيبي املعروف بالأنقر يف مدينة �سرق�سطة و�أعمالها...
�أبو يحيى
ُّ
(ب�إحباط �شديد وتنهيدة طويلة) �آااااه يا عبد اهلل لقد ثقلت الرتكة،
وكادت �أن تق�صم ظهرك ( ...وبحزن �شديد) تابع ً
قائل :حتّى �أوالدك
خرجوا على طاعتك وذهبوا �إىل عدوك...
وبينما هو كذلك -واجم حزين � -إذ بالوزير (عبد امللك بن عبد
اهلل بن �أمية) ي�ست�أذن بالدخول عليه ،وما �إن دخل حتّى حت ّرك الأمري
�صوب كر�سيه و�أ�شار للوزير ،فجل�س بالقرب منه.
عبد امللك :مايل �أراك واج ًما يا �سيدي؟
الأمري :لقد ف ّر حممد من �سجنه وذهب �إىل بب�شرت ،فكيف ال
�أحزن؟!
عبد امللك :علمت ذلك وحزنت عليه يا �سيدي ولكن ...تلجلج عبد
امللك ومل يكمل حديثه فنظر �إليه الأمري ،وقال :لكن ماذا يا عبد
امللك؟
عبد امللك :واهلل يا �سيدي مل نعرف عن الأمري حممد � ّإل كل
�إخال�ص ووفاء لك ،وظ ّني �أ ّنه ما ف ّر � ّإل خو ًفا من بط�شك ،فلو را�سلته
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ويتم بذلك ر�أب هذا ال�صدع يف البيت الأموي،
وطم�أنته فحت ًما �سيعودّ ،
قبل �أن ّ
يتدخل اخل�صوم ويوغرون �صدر الأمري على �أبيه وتكون فتنة
كبرية ،وقد علم موالي بخروج الع�صاة هنا وهناك ،والبالد ال حتتمل
املزيد وال حتتمل �أن ي�صل ال�صدع �إىل بيت احلكم.
تن ّهد الأمريّ ،ثم قال� :صدقت يا عبد امللك ،يجب ر�أب ال�صدع قبل
�أن ي�ستفحل خطره ،فنعم الر�أي ما ق ّدمت.
عبد امللك (م�ستف�س ًرا) :هل �سرتا�سله يا �سيدي؟
الأمري� :أجل فاكتب �إليه.
�أم�سك الوزير بورقة ودواة ونظر �إىل الأمري الذي قال:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
من الإمام عبد اهلل �أمري الأندل�س �إىل ابنه حممد ،أ� ّما بعد...
«بئ�س اال�سم الف�سوق بعد الإميان» كيف تف ّر من حوزة �أبيك وتلحق
مبن خرج عليه وناو�أه؟ ارجع ولك الأمان ،وال جتعل لل�شيطان عليك
ً
�سبيل.
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و�صلت الر�سالة �إىل الأمي حممد يف بب�شرت ،فوافقت هواه،
فحمد ر ّبه بعد �أ ّيام ق�ضاها يف بب�شرت ً
نزيل عند ابن حف�صون...
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تن ّف�س حممد ال�صعداء وتب ّدلت �أحواله ،وبعد يومني راح يع ّد الع ّدة
للرحيل ،وبينما هو كذلك �إذ منا اخلرب �إىل ابن حف�صون ،ف�أراد �أن
ي�ستوثق من الأمر� ،إذ مل يخربه حممد مبا كان ،فذهب �إىل جناح
الأمري حممد يف الق�صر ،وقال :كيف حال الأمري؟
الأمري حممد :يف �أف�ضل حال واحلمد هلل.
ابن حف�صون :ما ر�أيك يا �سيدي يف رحلة قن�ص و�صيد؟ فقد تاقت
نف�سي لذلك.
(بابت�سامة هادئة) قال حممد :كنت �أو ّد ذلك غري � ّأن لن �أ�ستطيع
يا ابن حف�صون.
ابن حف�صونَ :مل يا �سيدي؟
الأمري مبت�س ًما :كنت �أنوي �إخبارك ،ولوال قدومك لأتيتك بعد
قليل ،فقد و�صلتني ر�سالة من الأمري عبد اهلل يطلب م ّني العودة �إىل
قرطبة.
ابن حف�صون (م�ستهج ًنا) :قرطبة!
الأمري� :أجل قرطبة.
ابن حف�صون :لكن �أال تخ�شى على نف�سك يا �سيدي؟
الأمري :لقد وعدين �أبي بالأمان ،وما �أظ ّنه يحنث بكلمة قالها ،وقد
ا�شتقت �إىل �أهلي يف قرطبة� ،صمت الأمري حلظة ،قال بعدها :لقد
انقطعت الأخبار ع ّني هنا يف بب�شرت ،ومل �أعد �أدري ما حدث هناك،
حتى جاريتي ال �أعلم �إن كانت قد و�ضعت حملها �أم ال ،فدعني �أخرج
يا ابن حف�صون فقد ك ّفيت وو ّفيت...
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ابن حف�صون :ال �أ�ستطيع منعك من ذلك يا موالي ،و�إن كنت قد
�أَ ِل ْف ُت وجودك بيننا.
ابت�سم الأمري حممد وو�ضع يد ْيه على كتفي ابن حف�صون ،وقال:
و�أنا � ً
أي�ضا �أحببت بب�شرت ،ولكن ال �أ�ستطيع الإبطاء على الأمري ،فال
�أريد �أن تزداد الوح�شة بيني وبينه �إن ت�أخرت يف تلبية ندائه.
ابن حف�صون :وال نحن نريد غ�ضبه يا �سيدي ،فام�ض را�شدً ا،
وع�سى يا موالي �أن تكون ر�سول �سالم بيني وبني الأمري يف قادم الأيام.
الأمري حممد :قط ًعا يا ابن حف�صون ،و ِثق � ّأن لن �أن�سى جميل
�صنعك معي.
وب�أح�ضان حارة و ّدع الأمري (حممد) ابنَ حف�صون ،ومن ثم انطلق
�إىل قرطبة يحدوه ال�شوق لبيته و�أهله وت�سبقه اللهفة يف ر�ؤية جاريته
(مزنة) التي �أثقلها حملها.
كانت كل خطوة يخطوها الفر�س ،تق ّرب حممدً ا من قرطبة وتبعده
عن بب�شرت ،ويزداد معها تد ّفق الدماء �إىل قلبه الولهان؛ فيزداد
فرحا ،وهو يف ّكر يف اللقاء املنتظر ،وال ّ
ي�شك
نب�ضه ،ويزداد حممد ً
حلظة يف �صدق نوايا والده ،لذا فقد ق َّر َر ن�سيان ما كان من �أخيه
و�أبيه ،فعفا اهلل ع ّما �سلف ..فمهما يكن ،فعبد اهلل �أبوه واملطرف
�أخوهّ ،ثم راح يرتّب لدخول قرطبة ،وقر ّر �أن يلتقي �أباه � ًأول ،ويق ّبل يده
ويطلب عفوه ور�ضاهّ ،ثم يذهب �إىل ق�صره وجاريته مزنة ،فيكفكف
ّ
ويعو�ضها �أ ّيام غيابه وخوفهاّ ،ثم قال يف نف�سه :ترى يا مزنة
دموعها،
هل َ
و�ض ْع ِت َح ْم َل ِك �أم �سيكتب اهلل يل �أن �أكون �أول من يحمله على
كنت قد و�ضعت حملك فهل هو �صبي �أم جارية؟
كفه؟ و�إن ِ
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حت ّرك احل�صان يف �سهول ووديان الأندل�س يف امل�سافة بني قرطبة
وبب�شرت ،وم ّر الوقت ً
جميل على حممد ،حتّى �إذا جنّ الليل وانت�صف
مل يد ِر الأمري حتّى تو ّقف الفر�س �أمام الق�صر ،وك أ� ّنه ا�شتاقً � -
أي�ضا-
�إليه ،و�إذ بالأمري حممد يح ّدث نف�سه :ال ب ّد �أنّ الأمري عبد اهلل
ّ
يغط يف �سبات عميق ،فال داعي لأن تزعجه الآن يا حممد ،ولتدعه
لنومه وتذهب �أنت �إىل مزنة ،فقد بلغ ال�شوق منك مبلغه ،فتطمئنّ
عليها وترتّب �أفكارك ،ويف ال�صباح متثل بني يدي والدك ،تق ّبل يده
وت�سرت�ضيه...
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مل ي�ص ّدق الأمري حممد نف�سه وهو والج يف دهليز ق�صره ،ول�سان
حاله يقول :هل ح ًقا �أنا هنا مرة �أخرى؟ كان يفتقد لك ّل ما هو يف
الق�صر ،ولكن افتقاده ملزنة كان �أعظم ،لذا حثّ ال�سري وت�سارعت
خطواته ،بل لوال اخلدم واملوايل لهرول �إىل جناحها ،لكنّ ر�سوم
الإمارة منعته من ذلك ،فتح ّرك ببطء مع ت�سارع نب�ضات قلبه ،وتق ّدم
املوايل �صوبه فرحني بعودته ور�ؤيته جمددًا يت�سابقون لإلقاء التحية
عليه ،وهو يبادلهم م�شاعرهم اجلميلة.
�أ ّما مزنة فما �إن عر َف ْت بخرب و�صوله ،حتّى غادرت غرفتها وحت ّركت
رغم ثقل حملها ع ّلها ت�ستعجل اللقاء وتخالطه الأنفا�س ،فالتقته يف
بهو الق�صر القريب من غرفتها ،وما �إن التقت عيناها بعينيه حتّى
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فرحا بقدومه ،وبادلها حممد هذا احلب
انهارت وانهمرت دموعها ً
واللهفة الكبرية وال�شوق العظيم ،فتق ّدم �إليها واحت�ضنها بقوة و�شوق
عميق ،فانت�شت روحها و�سكنت الطم�أنينة قلبها ثم �أخذ بيدها ودخل
بها �إىل غرفتها بعيدً ا عن �أنظار اخلدم واحل�شم واجلواري ،فهوت
على يديه تقبلهما ،ثم نظرت يف عينيه و�أخذت تتلم�س وجهه براحتيها
عيني؟
و�أناملها ،وهي ال تكاد ت�ص ّدق عين ْيها ،ثم قالت  :ال �أكاد �أ�صدق ّ
� ..أ�أنت هنا؟
و�ضع حممد يده على �شعر مزنة الأ�شقر اجلميل وقال (بلهجة
حانية) :بل �صدقيهما� .......ألهذه الدرجة �أتعبك ال�شوق يا حبيبتي؟
مزنة وهي تبكي :لي�س �شو ًقا يا �سيدي ،فال�شوق ي�سكن باللقاء،
و� ّإنا هو اال�شتياق الذي ال ي�سكن باللقاء ،بل يزيد ويت�ضاعف.
حممد :ال يجب لهذه الدموع الغالية �أن تظ ّل هكذا ،فباهلل عليك
�أم�سكي عليك دموعك.
م�سحت مزنة دموعها قبل �أن تنظر �إىل حممد ،وتقولّ � :إنا
أياما َخ َل ْت ،فخ�شيت �أن تتك َّر َر ،و�أنا ال �أحتمل الفراق م ّرة
تذكرت � ً
�أخرى يا �سيدي.
حممد :لن يكتب اهلل الفراق على قلبي وقلبك مرة �أخرى ،فه ِّو ِن
عليك يا حبيبتي ،واعلمي �أ ّنه لوالك ما عدت �إىل قرطبة� ،إذ ما زلت
ال �آمن مكر �أخي املطرف.
مزنة :وماذا نفعل وقد حال والدك الأمري بيننا وبينك؟ فمنع
خروجنا من قرطبة �إليك يف �إ�شبيلية � ًأول ،ثم يف بب�شرت ثان ًيا.
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نف�سا عمي ًقا ،قبل �أن يقول :ع�سى اهلل �أن
نظر حممد ميينه و�أخذ ً
خمرجا.
يجعل يل عند والدي
ً
مزنة� :ألن تلتقيه اليوم يا �سيدي؟ ف� ّإن �أخ�شى �إن علم بوجودك
و�سيعلم� ،أن يظنّ بك الظنون.
حممد :لقد ت� ّأخر الوقت كث ًريا ،وال �أظنّ الأمري � ّإل نائ ًما ،فدعيني
�أب ّثك �أ�شواقي وح ّبي ،على �أن �ألتقي به ُبعيد �صالة الفجر ،فهو كما
تعلمني ال يرتكها �أبدً ا...
وكعادته ا�ستيقظ الأمري (عبد اهلل) فج ًراّ ،ثم ّ
تو�ض�أ وخرج من
ق�صره ،ليم ّر يف ال�سباط الرابط بني امل�سجد والق�صر ،وقد كان
امل�سجد دائ ًما ما ّ
يكتظ بامل�صلني ،وقد كانت درو�س العلم فيه تبد�أ
بعد �صالة الفجر ،لذا فقد اعتاد الطالب �أن ي ؤ� ّدوا �صالتهم فيه ،وما
�إن انتهى من �صالته حتّى خرج من امل�سجد عائدً ا �إىل ق�صره ،و�إذ
دوما ،يتق ّدم
بحاجبه (عبد الرحمن بن �شهيد) الذي كان يرافقه ً
نحوه وي�س ّلم عليه ،ويقول :لقد و�صل الأمري حممد يا �سيدي.
(با�ستنكار وبع�ض الغ�ضب قال الأمري عبد اهلل :و�صل مممم؟
ف�أين هو؟
ابن �شهيد :يف ق�صره يا �سيدي.
عبد اهلل  :ما كنت �أظنّ �أن يذهب �إىل ق�صره قبل �أن يعودين!
ابن �شهيدّ :ربا لأ ّنه و�صل قرطبة بعد منت�صف الليل يا موالي.
عبد اهلل :و�إن يكن فما كان يجب عليه �أن يفعل ،ولكن ال ب�أ�س،
�إذ يجب علينا �أن نعلم حقيقة ما دار بينه وبني عمر بن حف�صون
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خالل تلك الأيام ،وما الذي دفعه للجوء �إىل ابن حف�صون وهو يعلم
�أن بب�شرت قاعدة �أهل ال�ضالل والعناد؟!
ابن �شهيد :هل نر�سل �إليه من ي�ستعجله يا �سيدي؟
عبد اهلل :ال حتّى ننظر نواياه � ...صمت الأمري ً
قليلّ ،ثم ا�ستطرد،
وقال :فور و�صوله �إىل هنا ،خذه �إىل (دار البنيقة) و�ضعه فيها ،وراقب
ق�صره جيدً ا ،ف�إن بدت منه حركة غري م�ألوفة �سارع �إىل �إبالغي.
تعجب كبري :هل �ست�سجنه يا
رفع ابن �شهيد حاجبه وقال يف ّ
�سيدي؟
عبد اهلل� :إىل حني يا ابن �شهيد ،على � ّأل يتع ّر�ض له �أحد ب�سوء،
فهو ابني وما زال و ّ
يل عهدي ،وقد �أَ َّم ْنتُه ،ولكن نفعل ذلك الآن
حتّى نتحقَّقَ  ،ومنتحن عني احلقيقة ونح ِّققَ فيما حدث خالل الأيام
الفائتة...
ابن �شهيد� :أمرك �سيدي.
ان�صرف ابن �شهيد ليفعل ما �أراده الأمري ،وتابع عبد اهلل �سريه
حتّى دخل �إىل ديوان حكمه ،وهو ممتع�ض الوجه حزين ملا يجري و�إن
كان بيده...
�أ ّما الأمري حممد فما �إن و�صل �إىل ق�صر الر�صافة حتى بادره
احلر�س و�أخذوه �إىل (دار البنيقة) حيث �سجنوه هناك ،و�سط ذهول
الأمري الذي ما ّ
�شك �أن ي ُفعل به هكذا ،وكيف يحدث وقد �أَ َّم َن ُه الأمري؟
وملاذا يحدث وقد عاد من بب�شرت وق ّدم الدليل على �إخال�صه لأبيه؟
وقد كان قاد ًرا على �أن ي�شقّ ع�صا الطاعة من هناك ،ومب�ساعدة
ال�شقي ابن حف�صون ويف ّرق اجلماعة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

62

ﻋﺼ

�أ ّما املطرف فقد طرب ملا حدث ملحمد وانتع�شت روحه مرة �أخرى
بعد ي�أ�سها ،فلم ي�ستطع �أن يكتم فرحته بذلك ،بل بادر �إىل �أبيه يه ِّنئه
مبا �صنع ويح ّر�ض على �أخيه ،وك�أنّ ك ّل ما حدث ملحمد مل يكن كاف ًيا
ً
حماول �أن
لإطفاء نار الغرية يف �صدر املطرف ،فذهب �إىل الق�صر
يحمل �أباه على �صرف والية العهد عنه ،ولكنّ الأمري عبد اهلل مل ُي�ص ِغ
البنه � ّإل بقدر ي�سري.
�أبرقت ال�سماء وتناثرت قطرات املطر بهدوء ور ّقة ،تداعب �أوراق
ال�شجر لتغ�سلها وتظهر جمال لونها الأخ�ضر ،وتقاطرت املياه على
الزجاج املل ّون لنافذة حجرة (مزنة) امل�ضاءة بامل�صابيح الزيتية،
فنه�ضت مزنة من فرا�شها ،وقد ا�شتعل احلنني يف �أو�صالها �أكرث
ف�أكرث ملحمد و�إىل �أ ّيامها الأوىل معه ..وراحت حت ّدث نف�سها وتقول:
« �أ�شعر �أنّ ال�شتاء هذا العام �سيكون قا�س ًيا ،وباردًا كئي ًباّ ،ثم ل ّفت
يديها حول �ساعديها و�أكملت حديث نف�سها :ل َك ْم �أفتقد قربك يا
حممد� ،أفتقد حنان قلبك� ،أفتقد عناقك لي�شعل نار الدفء يف روحي
املنهكة ...ثم تن ّهدت و�أغم�ضت عينيها ،وبد�أت تدعو اهلل �أن يف ّرج
ه ّمه ّ
ويفك كربه».
م ّر الوقت ومل تتو ّقف الأمطار ومزنة على حالها ،ال هي فتحت
عينيها وال �أنزلت يديها التي رفعتها للدعاء ،فالدعاء م�ستجاب عند
هطول املطر ،حتّى �إذا دخلت عليها و�صيفتها (جواهر) ور�أتها على
حالتها تلك قالت لها:
ه ِّو ِن عليك يا �سيدتي� ،إن ج�سدك املنهك بحاجة �إىل الراحة
والهدوء ،فحملك قد ثقل ،فاحفظي الأمري يف نف�سك وولده.
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�أ ْر َخ ْت مزنة يديها ،وكفكفت دموعها ونظرت �إىل و�صيفتها وقالت:
ومن يحفظ يل الأمري يا جواهر؟
أول مرة ،قادر على ّ
جواهر :الذي �أطلقه من �سجنه � ّ
فك �أ�سره هذه
املرة ،فلن يدوم احلال ولن تدوم تلك الوح�شة بني الأمري وابنه ،ولن
يخلف الأمري عبد اهلل وعده لولده ،وع ّما قريب �سيطلقه.
مزنة :لن يطلقه يا جواهر ،فقد وقعت الوح�شة ،وقد ًميا قالت
العرب «املُلك عقيم».
جواهر :ال تي�أ�سي من رحمة اهلل يا �سيدتي.
مزنة :معاذ اهللّ ،ثم و�ضعت يدها على بطنها وقالت :مل تكد تفرح
يا حممد بوالية العهد حتّى حقد عليك �أخوك ،ومل تكد تفرح بحملي
حتى حملك الأمري على والية �إ�شبيلية ،فل ّما ثقل حملي واقرتب و�ضعي،
�سجنك الأمري ،وك أ� ّنهم يبحثون لك عن �أ�سباب التعا�سة واحلرمان،
فليتك ما قبلت والية العهد ،وليتك مل تخرج من دارك ،و�أنت يا ولدي،
ُترى هل �ستولد يتي ًما �أم يكتب اهلل لك �أم ًرا �آخر؟!
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�ش ّد الأمري عبد اهلل قو�سه ورفعه عال ًيا و�أطلق ال�سهم الذي �أ�صاب
قلب الطائر ،ف�سقط على الأر�ض ليهرول خلفه �أح ُد اجلند ومي�سك
بالطائر وينتزع ال�سهم ِم ْنه ّثم يرفعه عال ًيا لرياه الأمري ،فقال الوزير
عبد امللك :رمية موفقة يا �س ِّيدي.
64

ﻋﺼ

الأمري :وقد حان دورك يا ابن عبد اهلل ،ف�أرنا رميتك.
ً
(جمامل) :ال �أحد يح�سن ما يفعله الأمري.
عبد امللك
(قهقه الأمري) وقال :حت�سن ال�سيا�سة يا عبد امللك.
عبد امللكّ � :إنا �أنا خادمكم يا �سيدي.
(قهقه الأمري) وحت ّرك ومعه الوزير وخلفهما ث ّلة من اجلند
ليتنقلوا بني الأ�شجار بح ًثا عن طائر �أو غزال يقن�صونه.
نظر الوزير عبد امللك ،فالحظ الراحة بادية على حم ّيا الأمري
عبد اهلل ،ف�أراد �أن ينتهز تلك الفر�صة التي ق ّلما �أن تتك ّرر ،وخا�صة
�أنّ خروج الأمري �إىل ال�صيد مل يك من الأمور املعتادة لكرثة الفنت يف
البالد ،فقال له:
�س ِّي ِدي الأمري �ألن تنظر يف �أمر ولدك وويل عهدك حممد؟
الأمري :بلى يا عبد امللك هو ويل عهدي ،ولو �أردت به �ش ًرا لنزعته
عن والية العهد.
فلم يا �سيدي ي�ستم ّر �سجنه؟
عبد امللكَ :
مما حدث يف بب�شرت يا عبد امللك ،وقري ًبا
الأمري :حتى نتي َّقن ّ
ي�أتينا اخلرب اليقني.
عبد امللك :لكن يا �س ِّي ِدي ،لو �س�ألته لأجابك ع ّما كان بينه وبني ابن
حف�صون.
الأمري� :أريد �أن �أعرف من عيوين قبل �أن �أ�س�أله ،فال ت�ستعجل
الأمر.
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عبد امللك� :سيدي لقد زرتُ الأمري حممد يف �سجنه ،وعلمت منه
�أنّ جاريته (مزنة) قد ثقل حملها والأمري حممد يقول لك :هذا
املولود �سيكون � ّ
أول �أحفادك ،فهل �سيخرج للدنيا ليجد �أنّ ال�سجن قد
حال بينه وبني �أبيه؟ وقد ثبتت براءة الأمري حممد ،وقد �أق�سم يا
موالي �أ ّنه يح ّبك ويرجو ر�ضاك ال �شيء غري ذلك...
الأمري :لن يطول الأمر يا عبد امللك ،فلي�صرب.
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يف داخل �سوق قرطبة املزدحم باملارة والبائعني ،وعلى �أحد
جنبات ال�سوق ،وقف الفتى (ر ّيان) ينظر هنا وهناك ..ك أ� ّنه يرت ّقب
�شي ًئا ما ...حتّى �إذا �شاهد �أحد الفر�سان يدخل ال�سوق تع ّلقت �أب�صاره
به ،فبادله الفار�س النظرات واالهتمام ،حتّى �إذا نزل الفار�س من
على �صهوة جواده� ،أخرج ورقة من ك ّمه و�أعطاها لريان الذي �أعطى
الفار�س �صرة من الدنانري الذهبية� .......أخذ ريان الورقة وانطلق
بعد �أن �أو�صى الفار�س باالنتباه ...وما �إن عاد ر ّيان �إىل ق�صر الأمري
املطرف ،حتّى دخل عليه وقال (بنربة حتري�ض) :
يو�شك الوزير عبد امللك �أن يف�سد عليك �أمرك يا �سيدي.
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املطرف :ماذا؟
حت�ص ْل ُت اليوم من �أحد رجالنا يف الق�صر على ورقة
ر ّيان :لقد َّ
فيها كل ما دار بني الأمري وبني وزيره عبد امللك.
املطرف� :أرين �إ ّياها.
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�أخرج الفتى ريان ورقة من ك ّمه ،و�أعطاها للمطرف الذي ما كاد
�أن يفتحها حتّى انتابه غ�ضب �شديد ،وتب َّد َلت مالمح وجهه ،وبد�أ
القلق ي�ساوره ،واحلنق على عبد امللك قد و�صل به مبلغه ،حتّى كاد �أن
عال ،وقال:
مييز غ�ض ًباّ ،ثم �صرخ ب�صوت ٍ

ﻋﺼ

كنت �أظنّ
اللعنة عليك يا عبد امللك ،اللعنة عليك يا حممد ُ ...
�أ َّن ِني قد تخ ّل�صت منك �إىل الأبد ولكن �أبى هذا الـ ...العبد امللك � ّإل
�أن ير ِّققَ قلب �أبي عليكّ ...
(ع�ض على �أ�سنانه) ال يا حممد لن �أترك
لك هذه الفر�صة ولن تكون ويل عهد �أبي و�أنا حي و�أحقّ بها منك.
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كان ال�ضجر والرت ّقب باديني على وجه ابن حف�صون -وهو يجل�س
يف قلعته ال�شهرية يف بب�شرت� -إذ ال يكاد ي�ستق ّر له قرار ،فتارة يجل�س
على كر�سيه ،وتارة يدور يف جمل�سه ،وتارة �أخرى ينظر من نافذة
املجل�س يرت ّقب القادم �إليه ،حتّى �إذا �أرهقه تفكريه حملته قدماه
عم فيه ال�صمت �أرجاء
ليجل�س وا�ض ًعا يده على خده  ...م ّر وقت طويل َّ
املكان ،وفج�أة ُ�سمعت �أ�صوات �أقدام تقرتب.
رفع ابن حف�صون وجهه ونظر �إىل باب املجل�س ،ف�إذا بولده �سليمان
يتق ّدم نحوه ،ويقول:
لقد ت�أ ّكد لنا اخلرب يا �سيدي.
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نه�ض ابن حف�صون من مكانه قبل �أن يقول (بعزمية وت�صميم) :لن
نف ّوت الفر�صة هذه املرة و�سن�ضربهم يف عمق قوتهم ومكمن دولتهم.
�سليمان (م�ستف�س ًرا) :ماذا تعني يا �س ِّي ِدي؟
حت ّرك ابن حف�صون حول �سليمان الثابت مكانه ،وقال :لقد �أبى
الأمري عبد اهلل �أن ير�أب �صدع بني �أمية ب�سجنه لويل عهده ،ما يعني
ت�شتّت �شمل بيت احلكم و َو َهنه ،ناهيك عن ت�شتُّت �أهل قرطبة بني
والئهم للأمري عبد اهلل وتعاطفهم مع ويل العهد! فلو حت ّركنا الآن
وتقدمنا �صوب قرطبة ف�ست�سقط يف �أيدينا ،وحتّى لو مل ت�سقط فيكفي
ّ
فينف�ضوا من حول بني �أمية التع�ساء
�أن ُندخل الرعب يف قلوب �أهلها؛
العاجزين عن حمايتهم� ،إذ ال ي�أمنون جوارهم ،وقد اخت ّل �أمرهم
واختلفت قلوبهم.
�سليمان� :صدقت يا �أبي ،ف�إن كان قد �سجن ابنه ،فمن الذي ي�أمن
على نف�سه يف دولة بني �أمية؟
ابن حف�صون (بحما�سة �شديدة) :يجب �أن ن�ضرب �ضربتنا فو ًرا،
ويجب �أن تكون �ضربتنا موجعة...
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بد�أ القلق ي�ساور الأمري عبد اهلل ،والهواج�س تتملكه واحلرية
تخنقه وحتا�صره يف جمل�سه ،فنه�ض من كر�سيه وحت ّرك �صوب باب
ليخف �إليه �أحد احل ّرا�س في�س�أله الأمري ً
البهوّ ،
قائل :هل من خرب
حول ابن �شهيد؟
اجلندي :ال يا �سيدي.
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�أ�شار الأمري �إىل احلار�س ،فان�صرف بينما راح الأمري ينظر �إىل
الف�ضاء املحيط بالق�صر ويقول -ب�صوت ال ي�سمعه غريه :-لوال � ْأم ٌر
بليل بني حممد وبني ابن حف�صون ما جت ّر أ� ال�شقي علينا .قال
ُد ّب َر ٍ
ذلك ،ثم عاد �إىل بهوه ليجل�س وحيدً ا يف انتظار جديد الأخبار ،وبينما
هو كذلك �إذ دخل عليه ابن �شهيد مكفه ّر الوجه ،وقال:
لقد ا�ستوىل اللعني على ح�صن (بالي) ،ومل يكتف بذلك حتى
ر ّوع �أهله ،فهاموا على وجوههمّ ،ثم �سار �إىل ج ّيان فعاث فيها وانتهب
�أموالها ،و� ّ
أذل �أهلها ،ون�شر الذعر والفو�ضى يف تلك الأنحاء.
كابو�سا يجب الق�ضاء عليه،
الأمري :تاهلل لقد �أ�صبح ابن حف�صون ً
وال �أظ ّنه ينتهي حتّى يق�ضي اهلل �أم ًرا كان ً
مفعول.
خف�ض ابن �شهيد ر�أ�سه وقال :مل يبق يا �سيدي � ّإل �أن يدخل علينا
اللعني قرطبة.
اعتدل الأمري وقال :ال منا�ص من خروجي للقائه مهما ك ّلف الأمر.
ابن �شهيد (م�ستنك ًرا) :وتخاطر بنف�سك يا �سيدي؟
الأمري :ال منا�ص من ذلك يا ابن �شهيد� ،أم تريدين �أن �أنتظر هنا
حتى يدخلها اللعني وجنده وينهار ُملك بني �أمية يف الأندل�س ...ال
واهلل لن يخرج له غريي ولو كان يف خروجي مماتي ،فال يقال جنب
عبد اهلل عن اللقاء.
ابن �شهيدً � :إذا �س�أخرج معك يا �سيدي.
الأمري� :أَ ْع ِلن النفري يف اجلند والنا�س ،ولي�ستع ّد اجلميع للتحرك
الفوري.
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خرج ابن �شهيد على َع َج ٍل ليع ّد اجلي�ش ،ويدعو املتطوعة لالن�ضمام
�إليه� ،أ ّما الأمري فقد قب�ض على �سيفه والتزم ال�صمت ،وجل�س يف بهو
الق�صر ،حتّى �إذا ح�ضر الأمري املطرف مرتد ًيا ز ّيه الع�سكري ،قال له
عبد اهلل� :إىل �أين يا مطرف؟
املطرف :لن تخرج وحدك يا �سيدي فجميعنا فداء لك.
الأمري :لن يقود هذه احلرب �أحد �سواي ،أ� ّما �أنت فمكانك هنا يف
قرطبة ال تربحها حتى �أعود �أو يحكم اهلل بيني وبني ابن حف�صون،
وا�ستو�ص ب�أخيك خ ًريا.
فاحر�ص على قرطبة ونا�سها
ِ
هوى املطرف يقبل يد �أبيه ويقول �أمرك �س ِّي ِدي الأمري.
جمع ابن �شهيد ع�شرين �ألف مقاتل ،خرج بهم الأمري عبد اهلل
من قرطبة ،وقد تع ّلقت �آمال �أهلها به ،بعد �أن روعهم اقرتاب ابن
حف�صون منهاّ ،
واته بهم �صوب اجلنوب �إىل ناحية قربة () Cabra
حيث ح�شد الثائر ق ّواته يف معقل (بالي احل�صني).
�أ ّما يف داخل ح�صن بالي من جهة قربة ،فقد وقف ابن حف�صون
بني جنوده و�أهل قربة ،وهو يقول  -م�ستح ًثا همم النا�س  :-لطاملا
ع ّنفكم ال�سلطان وانتزع منكم �أموالكم وحم ّلكم فوق طاقتكم،
و�أذ ّلكم العرب وا�ستعبدوكم و�أنا � ّإنا �أريد �أن �أث�أر لكم و�أُخرجكم من
عبوديتكم ،فه ّبوا معي تفي�ض �أموالكم وت�شبعون بعد جوع وت�أمنون بعد
خوف  ...لقد ف�سد احلال به�ؤالء الأمويني فلم يعودوا ي�صلحون لنا ومل
نعد تابعني لهمّ � ،إنا نحن ت ّبع ملن يرفع الظلم ويحمي الديار ويقوم
ب�أمر الدين� ،أ ّما ه�ؤالء فقد �أنزلوا الظلم وحكموا بغري ما �أنزل اهلل.
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�صمت �أهل (قربة) بينما �سارع بع�ض اجلند بالهتاف البن
حف�صون ،فما ملك باقي اجلند � ّإل �أن هتفوا ك�أ�صحابهم ،فانتع�شت
نف�س ابن حف�صون و�شعر بقوته ،ف�شهر �سيفه ّثم �أردف ب�صوت مرتفع
ً
م�ستنه�ضا الهمم :ا�ستعدوا فقري ًبا ندخل قرطبة نبدد عر�شها
وقال
ونرفع الظلم عن كل بالد الأندل�سّ ،ثم �أغمد �سيفه ودخل �إىل ق�صبة
احل�صن ،فتبعه كبار رجاله ومعهم ابنه �سليمان ،وما �إن جل�س حتّى
وا�ضحا عليه ،فبادره ابنه ً
�سائل :ما الأمر يا �س ِّي ِدي؟
بدا التوتر
ً
ابن حف�صون :إ� ّنها نهاية دولة وبداية �أخرى يا ولدي ،فال حمي�ص
من القلق والرتقب ،فاملهزوم اليوم مقتول واملنت�صر اليوم هو �س ّيد
الأندل�س� ...إ ّنها احلرب الفارقة واليوم املوعود.
وبينما يتح ّدث ابن حف�صون وابنه� ،إذ دخل عليه رج ٌل طويل القامة
اب على ظهره فابتدره
�أبي�ض الوجه� ،أ�شعث ال�شعر يحمل ِك َنا َن َة ال ُّن َّ�ش ِ
ابن حف�صون ،وقال « :هل عرفت �شي ًئا؟
الرامي �أبو ن�صر :لقد جاءت الأخبار يا �سيدي بخروج الأموي من
قرطبة للقائنا.
ابن حف�صون :كم عدد جي�شه؟
الرامي �أبو ن�صر :ع�شرون �أل ًفا �أو يزيدون يا �سيدي.
ارت�سم ال ِب ْ�شر والرتحاب على وجه ابن حف�صون ،وملعت عيناه
وفرحا ،وقال :لقد انتهت دولة بني �أم ّية يف الأندل�س ،وما هي
�سرو ًرا ً
� ّإل �أ ّيام حتّى �أدخل قرطبة وعلى �سنّ رحمي ر�أ�س عبد اهلل بن حممد.
�سليمان :هل ن�ستع ّد للهجوم يا �سيدي؟
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�سنتح�صن هنا ،بينما تخرج �أنت بقطعة من
ابن حف�صون :بل
ّ
اجلي�ش ومعك �أبو ن�صر ،فت�شنّ غارة على باب قرطبة ،تر ّوع �أهلها
وتقتل جماعة منهم ،فيخ�شون على �أنف�سهم و�أموالهم ،فيتقاع�سون
عن ن�صرة الأموي� ،إذ �سي�شعرون �أنّ يف خروجهم هال ًكا لأهلهم.
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جل�س املطرف مكان �أبيه يف ق�صر قرطبة ،فا�ست�شعر القوة ،وراح
يتح�س ُ�س بيده كر�سي العر�ش يف �سعادة غامرة ،حتّى �شعر �أ ّنه الأمري،
َّ
و�أنّ الأندل�س �أ�صبحت بيده ،فانتع�شت روحه ومل تنقطع ابت�سامته � ّإل
عندما دخل عليه خادمه (ر ّيان) ،وقال يف خبث :مكان يليق بالأمري
لوال ال�سجني.
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أح�س املطرف باحل�سرة للحظاتّ ،
وع�ض على �أ�سنانه وراح يقب�ض
� ّ
مما �أ�صنع ،ولن يكون هذا
بقوة على الكر�سي بيدهّ ،ثم قال :ال فائدة ّ
العر�ش يل ،فع ّما قريب يعود الأمري ل ُيطلق �سراح حممد مرة �أخرى،
ويتم تهمي�شي.
فيعود بعدها �إىل ال�صدارة ،ويتوىل �أمور الدولة ّ
ريان(يف دهاء)� :سيدي �أنت الآن قائم مقام الأمري ،فلو �أمرت
�ستُطاع.
زادت خفقات قلب املطرف وزاغ ب�صره ّ
وجف ريقه وت�سارعت
�أنفا�سه والتزم ال�صمت ب�ضع دقائق ..بعدما ا�ست�شعر ما يرمي �إليه
خادمهّ ،ثم قال:
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�أجل �أنا الآن الأمري� ،أنا الآن �أمري الأندل�س.
بخبث ودهاء قال ريان :الآن فقط يا �سيدي ،لكن لو حدث مكروه
للأمري -ال قدر اهلل� -سي�ؤول الأمر �إىل ويل عهده الأمري ال�سجني
حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرحمن الأو�سط� ،ألي�س كذلك
يا �سيدي؟
�صب للمطرف كو ًبا من ماء الورد وناوله ل�سيده الذي ارت�شف
ثم ّ
منه قبل �أن يقول :لكنّ الأمري �سيعود و�سيعزل حممدً ا عن والية العهد
فقد ف�سد ما بينهما.
اقرتب ريان من مواله وب�صوت خفي�ض قال :لقد جاءت الأخبار يا
�سيدي ب�أنّ الثائر جمع �أ�ضعاف قوات الأمري ،حتى بلغ جمعه �أربعني
�ألف مقاتل ،بينما مل يخرج مع الأمري �سوى ع�شرين �أل ًفا �أو يزيدون
ً
مقدما.
قليل ،ما يعني يا �سيدي �أنّ احلرب حم�سومة ً
(ب�صوت متهدج و�صدر م�ضطرب) ر ّد املطرف فقال :اذهب ع ّني
�أ ّيها ال�شيطان� ،أريد �أن �أختلي بنف�سي.
ريان (بابت�سامة خبيثة)� :أمرك �سيديّ ،ثم انحنى وخرج تار ًكا
خلفه ثورة ت�ضطرم يف �صدر املطرف ،ونا ًرا م�شتعلة زادها هو بخبثه
ً
ا�شتعال ،وقد كان ريان يحقد على الأمري حممد ل�شدته عليه و�ضربه
له بال�سياط �أكرث من مرة من قبل.
ت�س ّمر املطرف يف مكانه مل يكد يفارقه ،وم ّر وقت طويل وجنّ الليل
هب من مكانه
واملطرف يرد ّد كلمات ال�صقلبي ريان يف ر�أ�سه ،وفج�أة ّ
وقال  -وعيناه تبثان �شرا ًرا:-
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ال يا حممد لن �أتركك حتوز ملك الأندل�س و�أنا على وجه الدنياّ ،ثم
نه�ض من فوره وذهب على عجل �إىل (دار البنيقة) وهو متق ّلد �سيفه،
ال�سجان الباب ،فاقرتب من حممد
حتى �إذا دخل ال�سجن فتح له ّ
الذي كان يجل�س يف �أحد الأركان ......رفع حممد وجهه وقال :هل
ا�سرتحت الآن يا مطرف؟
املطرف :مل يحدث بعد يا حممد ،مل يحدث بعد يا ويل العهد.
حممد� :أعلم �س ّر حنقك علي ،ولكن لتعلم � ّأن مل �أ�س َع لهذا الأمر
يوما...
ومل �أطلبه ً
املطرف :ولك ّنك الآن ويل العهد.
حممد :ب�أمر �أبيك ال ب�إرادتي ،وال تن�س يا مطرف ف�أنا االبن
الأكرب ،ووالية العهد � ّإنا تكون يف �أكرب الأبناءّ ،ثم ما الذي ي�ضيمك
يف هذا؟
املطرف :ي�ضيمني أ� َّن ِني �أحقّ منك بهذا املن�صب.
حممد :ههً � ،إذا حدِّ ث الأم َري بهذا ال�ش�أن ،ف�إن ر�آك � ً
أهل لها،
فربا عزلني وو�ضعك مكاين.
ّ
املطرف :لقد خرج الأمري للقاء �صديقك ابن حف�صون� ...صديقك
الذي ت�آمرت معه �ض ّد بني �أبيك.
تفجر الغ�ضب يف �صدر حممد ،وب�صوت غليظ -ك�أ ّنه جنيخ النهر
ّ
ول�ست �أنا من
ل�ست �أنا من يحيك امل�ؤامرات يا مطرف ُ
الهائج -قالُ :
يعني على بني �أم ّية يف الأندل�س ،فال يغر ّنك ال�شيطان فتن�سى.
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قهقه املطرف وقال :وماذا لو ن�سيت؟ هل �ستعاقبني لأ ّنك ويل
العهد؟
اقرتب حممد من �أخيه وقال :بل ل ّأن �أخوك الأكرب.
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�صمت املطرف بع�ض الوقت ،خ�شي خاللها �أن ي�ضعف �أمام حممد
وت�أخذه به ر�أفة ،ف�أخرج خنج ًرا من جيبه ،وقال :مل تعد كذلك ،مل
تعد �أخي الأكرب فقد انتهى �أمرك ،ثم بقر بخنجره بطن �أخيه الذي
تع ّلق به ،ولكن املطرف تركه فخارت قوى حممد و�سقط على الأر�ض
م�ضمخا بدمائه ً
ً
قتيل بيد �أخيه...
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ع�سكر الأمري عبد اهلل ،وراح ي�ضع اخلطط
عند �ضاحية (�شقندة) ْ
لإنزال الهزمية باخلارج عليه ،وبينما هو كذلك بني قادته� ،إذ دخل
عليه الفتى (بدر ال�صقلبي) وقد ظهرت عليه عالمات التعب والإعياء،
فتعجب الأمري ملقدمه ونظر �إليه ،فخف�ض بدر ر�أ�سه وا�ض ًعا عينيه يف
ّ
الأر�ض ،فما كان من الأمري � ّإل �أن قال :ما الذي جاء بك وقد تركتك
يف الق�صر؟
بدر :لقد قتُل الأمري حممد يف �سجنه يا �سيدي.
�صعق اجلميع ووقفوا مذهولني من هول الفاجعة ،بينما متا�سك
الأمري وقال يف ذهول ( ُقتل؟)
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بدر :قتله الأمري املطرف يا �سيدي.
الأمري حممد :ماذا؟ لقد بلغ ال�سيل الزبى ،بلغ ال�سيل الزبى يا
مطرف...
دارت الأر�ض بعبد اهلل ،و�شعر بعظم الفادحة ،فف ّكر يف العودة �إىل
قرطبة ،فمنعه وزرا�ؤه� ،إذ قال له احلاجب ابن �شهيد:
لو رجعنا يا �سيدي �ستح ّل بنا الكارثة ،و�سيح�سن ابن حف�صون
ا�ستغالل ذلك ،فرتتفع روح جنده املعنو ّية ،فيزيد طغيانه ،ويتجر�أ
وربا يذيع بني جنده أ� ّنك عدت �إىل قرطبة خ�شية
�أكرث عليناّ ،
الهزمية ،ومن يدري لع ّله يهاجمنا قبل �أن ن�صل قرطبة.
ه ّز الأمري ر�أ�سه بعد �أن اقتنع بحديث ابن �شهيد ،لك ّنه -يف نف�س
الوقت� -أ�س َّر الغدر باملطرف و�أق�سم � ّأل يغفر له.
و�صدق حد�س ابن �شهيد� ،إذ مل مير الكثري من الوقت حتى
هاجمت قوة من جي�ش ابن حف�صون �أطراف مع�سكر الأمري ،فاخت ّل
يكتف ابن حف�صون بذلك ،حتّى عمل بع�ض
توازن املع�سكر ك ّلهّ ،ثم مل ِ
مما �أثار الرعب والفزع يف
جنده على �إحراق خميم الأمري نف�سهّ ،
قلوب اجلند ،لكنّ الأمري مل يهتز ،و�أظهر رباطة ج�أ�ش ،وزاد حنقه
على ابن حف�صون ،وق َّر َر � ّأل يرتكه ينام يف ح�صنه مهما ك ّلف الأمر،
بل وح ّمله جز ًءا من �أ�سباب مقتل ابنه ،فلو مل يهاجم قرطبة ما كان
الأمري ليخرج ويرتك ابنه �سجي ًنا �أ�س ًريا عند املطرف.
هاجم ابن حف�صون مع�سكر الأمري بقوةّ ،ثم ارت ّد ،ودخل ح�صنه
و�أغلق عليه �أبوابه ،فع ّول الأمري على احل�صار ،و�أمر بتطويق احل�صن
يف احلال ،فقام القائد �أحمد بن حممد بن �أبي عبدة ب�إحكام احل�صار
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على احل�صن ،و�أعطى الأمري �أوامره باقتحام احل�صن يف ال�صباح
مهما ك ّلف الأمر.
ورغم عدده وع ّدته وقواته فقد �أُل ِق َي الرعب يف قلب ابن حف�صون،
خ�صو�صا بعدما علم مب�صرع الأمري حممد ،فقال يف نف�سه :هذا رجل
ً
قا�سي القلب ،مل يحزن ملقتل ابنه �أو يفك احل�صار ليدفنه بنف�سه.
ّثم ق َّر َر  -وبدون تفكري وب�شكل عجيب � -أن يف ّر من احل�صن،
وبالفعل مت ّكن ابن حف�صون من الهرب مع بع�ض �أ�صحابه ً
ليل ،ويف
ال�صباح دخل �أ�صحاب الأمري احل�صن فوجدوه خال ًياّ � ،إل من الأ�سلحة
والذخائر ،فحاز ذلك جند الأمري.
وما �إن ابتعد ابن حف�صون بجي�شه ،حتّى �شعر بخيبة تدبريه ،و�شعر
بنار ت�أكل �صدره ،و�أن قرار الفرار كان خط أً� ج�سي ًما ،فق َّر َر العودة
ولقاء الأمري ،خا�صة بعدما ا�ستطاع ت�أليب �أهل احل�صون القريبة على
الأمري ،وهو ال ّ
ي�شك �أبدً ا يف �إنهاء الإمارة الأموية ،بل وقتل الأمري
عبد اهلل.
وهناك عند �أطراف احل�صن وقع اللقاء بني الفريقني على �ضفاف
نهري (الفو�شكة) �أحد فروع نهر (الوادي الكبري) على قيد م�سافة
ق�صرية من ح�صن بالي ،وقاد جند الأندل�س القائد عبيد اهلل بن
حممد ابن �أبي عبدة ،وتوىل ابن حف�صون قيادة جنده بنف�سه ،وجنح
فدب
فر�سان الأندل�س يف هزمية اجلناح الأمين للثوار ومتزيقهّ ،
الذعر يف باقي القوات الثائرة ،وركنت �إىل الفرار ،وهرعت اخليل يف
�آثارهم فقتلت كث ًريا منهم ،وف ّر ابن حف�صون يف بع�ض قواته ،بعد �أن
ر�أى عبث املقاومة ،فارت ّد هو و�صحبه �إىل �شعب اجلبال اجلنوبية ،بعد
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�أن فقد معظم قواته ،و ُقتل من الثوار �أثناء املوقعة وخالل املطاردة
�ألوف ع ّدة.
معنى من املعاين ،وفيها
وقد كانت موقعة بالي موقعة فا�صلة يف ً
�أ�صيب ابن حف�صون ب�ضربة �أليمة مل ي�صب مبثلها من قبل ،ومل ير
الأمري مطاردة الثائر جنو ًبا ،ولك ّنه �آثر �أن يزحف غر ًبا �إىل �إ�ستجة
أياما حتّى �س ّلمت ،والتم�س �أهلها
التي كانت تدين بطاعته ،فحا�صرها � ً
العفو والأمان.
و�سار الأمري بعد ذلك يف �أثر ابن حف�صون �إىل بب�شرت قاعدته
الرئي�سية ،وكان الثائر قد التج�أ �إليها عقب الهزمية ،واجتمع �إليه كثري
ب ابن
وج ُ َ
من �أن�صاره من �أهل اجلزيرة ،فعاث الأمري يف تلك املنطقةَ ،
حف�صون ومل يخرج للقائه ،ولكن حينما ارت ّد جي�ش الأندل�س �أدراجه،
حاول مطاردته ،وا�شتبك مع م�ؤخرته يف معركة هُ زم فيها ،و ُر َّد على
�أعقابه ،وعلى �أثر هذه الغزوة املوفقة ،اختار الأمري عبد اهلل قائده
البطل (عبيد اهلل بن حممد بن �أبي عبدة) للوزارة� ،إثابة له وتكر ًميا
وعرفا ًنا ملا �أ�سداه �إىل العر�ش و�إىل الدولة برباعته وبطولته...
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ما �إن عاد الأمري عبد اهلل من غزوته املظفرة ،حتّى هاجمته
الأحزان بقوة ،وراح يتذ ّكر ابنه القتيل وكيف ُغدر به ،وكيف تركه
�أمانة عند �أخيه فقتله ،وبن�صيحة من الوزراء جتاوز الأمري عن ابنه
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املطرف حتّى تنام الفتنة ،وال ينتهزها الثوار واخلارجني على بني
�أمية ،ليقولوا قتل ابنيه ،لذا مل يجد عبد اهلل مف ًرا من ال�صمت على
هذه اجلرمية.
�أ ّما املطرف فقد برع يف الإفك على �أخيه ،فدخل على �أبيه وق ّبل
يده وحمد اهلل على �سالمته وبحزن م�صطنع قال -وهو يلب�س جلد
�إخوة يو�سف يف البكاء على �أخيهم :-لقد ثبت عليه يا �سيدي ات�صاله
بابن حف�صون وت�آمره على ملك بني �أمية ،وقد �أردت بقتله �أن �أن�سب
العمل يل ،فال ُيقال قتل الأمري ابنه بعد �أن �أعطاه الأمان(...مت�صن ًعا
الك�آبة واحلزن) لقد �ضربته ب�سيف -يا �أبي -مل يقتله � ّإل وقد قتلني،
ف�أنا اليوم �أ�ش ّد النا�س حز ًنا على �أخيّ ،ثم ا�صطنع البكاء والأمري
ينظر �إليه وال ي�صدقه.
وقد خ�شي الأمري على نف�سه ،فلم ُي َ�س ّم ول ًّيا لعهده بعد حممد� ،إذ
كان على يقني أ� ّنه لو فعل وذهبت لغري املطرف لن ي�سكت املطرف،
ولو جعلها له ّربا يغويه ال�شيطان فيقتل �أباه كما قتل �أخاه من قبل،
فقرر �أن يفعل كما فعل جده الكبري (عبد الرحمن الداخل) ويرتك
والية العهد �شاغرة
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و�سط جو مل ّبد بالأحزان مليء بالدموع واحل�سرات ،وبيا�ض قد
ارتداه الكل يف الق�صر ،و�ضعت مزنة حملها ،فكان املولود ذك ًرا ،وما
�إن خرجت القابلة حتّى دخلت عليها و�صيفتها (جواهر) مبت�سمة،
وهي تقول:
بورك يف املولود يا �سيدتي.
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ذرفت مزنة دم ًعا �سال من عينيها ،وقالت :لكم مت ّنى حممد �أن
يحمله بيديه ،وكان يح ّدث نف�سه � ّأن �أحمل ذك ًرا.
جواهر :رحمه اهلل يا �سيدتي ،على �أن ال جمال للحزن الآن ،وع�سى
اهلل �أن يرزقك ب ّر ابنك ويكون خري خلف خلري �سلف.
(وبغ�صة يف قلبها كتمتها) قالت مزنة يف نف�سها :ال �أحد يع ّو�ض
فقدك ،وال �أحد يح ّل مكانك يا �شقيق الروح.
�أغم�ضت (مزنة) جفنيها ،فقالت جواهر� :سيدتي �ألن نر�سل
لإخبار الأمري عبد اهلل؟
يهتم القاتل يا جواهر بابن قتيله؟
فتحت مزنة عينيها وقالت :وهل ّ
جواهر :ال تظلميه يا �سيدتي ،فقد علمت ب�ش ّدة حزنه على الأمري
حممد وح�سرته ،وعلمت أ� ّنه مل يكن ينوي قتله ،ولكنه املطرف يا
�سيدتي.
مزنة :هو َمنْ َق َت َلهُ ،لكن بيد املطرف ال بيده.
جواهر :ال يا �سيدتي لي�س هو ،ولقد ندم يا �سيدتي على تركه الأمري
حممد �أ�س ًريا عند �أخيه ،وما �أظ ّنه يغفرها للمطرف.
مزنة (با�ستغراب) :عجيب �أمر هذا الإن�سان! يظلم ويقتل ثم
يبكي قتيله وينعاه� ،ألي�س الأمري عبد اهلل هو من �سجن حممدً ا وكان
�سجنه �سب ًبا يف قتله؟
جواهر :ال فائدة ترجتى من هذا الآن يا موالتي ،فال ي�سمع ّنك
الأمري.
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مزنة (بي�أ�س �شديد) :ح ًقا لن يعيد البكاء ميتًا ...والآن دعيني
لأ�سرتيح.
ه ّمت جواهر برتك �سيدتها ،ولك ّنها تر َّد َد ْت ،ف�شعرت مزنة مبا
يدور يف خلد و�صيفتها ،فقالت لها�( :إن �شئت �أخربيه) فهو ج ّده،
وهو الأمري و�سوف يعلم على كل حال ،فافعلي الآن ،ف�أنا غري مهتمة
بالأمر .وبي�أ�س �أكملت :مل يعد يعنيني �شيء يف هذه احلياة يا جواهر،
و�سالت الدموع من عينيها ،ثم قالت بحزن وي�أ�س :لقد انطف�أت روحي
يا جواهر.
جواهرَ :مل تقولني هذا يا �سيدتي ،وقد منَّ اهلل عليك بولدك الآن!؟
مزنة (بنربة �أمل ومعاناة) :تنطفئ �أرواحنا بفقد من نحب!
أم�س احلاجة
جواهر :ه ِّو ِن عليك يا �سيدتي ،ف�صغريك الآن ب� ّ
�إليك ،لأنْ تكوين �سراجه يف هذه الدنيا.
هزّت مزنة ر�أ�سها موافقةّ ،ثم خرجت جواهر من غرفة مزنة،
لتتّجه ب�شكل مبا�شر �إىل ق�صر قرطبة ،وهي ُتني نف�سها بجائزة
كبرية ،حتّى �إذا التقت احلاجب ابن �شهيد ا�ست�أذنته يف الدخول على
الأمري ،وما �إن دخلت و�ألقت ال�سالم على الأمري حتّى �س�ألها :من �أنت؟
ارتعدت جواهر خو ًفا ،ولك ّنها متالكت نف�سها ،وقالت ب�صوت
ّ
متقطع� :أنا و�صيفة �سيدتي مزنة يا �سيدي ،وقد جئتك من ق�صرها
بنب�أ عظيم.
الأمري :ما هو؟
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جواهر :لقد ُولد �أول �أحفادك يا �سيديَ ،ذ َك ٌر يف طلعة البدر ليلة
اكتماله.
تهل ّلت �أ�سارير الأمري عبد اهلل وانفرجت ثناياه عن ابت�سامة
ملأت وجههّ ،ثم �أمر جلواهر مبئة درهم نظري الب�شارة ،كما �أمرها
�أن حت�ضر الر�ضيع لرياه وليخرت له ما ينا�سبه من الأ�سماء ،وما �إن
�أخذت اجلارية املال وخرجت ،حتّى انكب الأمري على وجهه يحمد اهلل
�أن وهب له ولدً ا من ذرية حممد يحفظ ا�سمه ويعو�ضه �أباه ...و�سارع
ابن �شهيد �إىل تهنئة الأمري ً
قائل :جعله اهلل ً
عو�ضا لأبيه يا �سيدي.
الأمري :احلمد هلل على نعمه يا ابن �شهيد ،ويك�أنّ اهلل �ألقى �إ ّ
يل
برحمته �ساعة دخول اجلارية بالب�شرى ،ولأكوننّ للر�ضيع �أ ًبا وجدً ا.
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وتق ّدمت به �إىل الأمري الذي �أخذه منها و�ض ّمه برفق �إىل �صدره وطبع
قبلة حارة على جبينهّ ،ثم د َّققَ النظر فيه ،و� َّأذنَ بال�صالة يف �أذنيه،
وما �إن انتهى حتّى قال للجارية (خذي عبد الرحمن بن حممد)
و�أح�سني رفقته ،ولتنتقل �أمه �إىل هنا ليعي�ش حفيدي يف كنف ج ّده،
ولأعو�ض ّنه عن �أبيه وليكون يل نعم االبن.
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ابن �شهيد :هل �سيكون ا�سمه عبد الرحمن يا �سيدي؟
الأمري� :أجل ،على ا�سم ج ّده الأكرب عبد الرحمن بن معاوية بن
ه�شام ،الذي عا�ش يتي ًما ون� أش� يف كنف ج ّده ه�شام بن عبد امللك
رحمه اهلل.
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ارتبكت جواهر من حديث الأمري وخ�شيت �أن ترف�ض مزنة ترك
ق�صرها ،فقالت� :أخ�شى يا �سيدي � ّأل تقوى �أ ّم الأمري على االنتقال �إىل
هنا الآن ،وكذلك حال الوالدة حدي ًثا ال ت�ستطيع ذلك.
الأمري� :إن مل تكن تق َو على القيام ،ف�أر�سلوا �إليها من يعينها على
ذلك.
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كالما تقوله ،فانطلقت �إىل ق�صر الأمري حممد،
مل جتد جواهر ً
لتنتقل بعد ذلك مع مزنة والأمري الر�ضيع �إىل ق�صر قرطبة الكبري،
ليحيا الطفل ويرتعرع يف كنف ج ّده وحتت رعايته.
ومع مرور الأيام زاد تع ّلق الأمري بحفيده ،ف�أ�صبح ال يخرج من
الق�صر قبل �أن يق ّبله ويراه ،و�إن عاد ف�أ َّو ُل �شيء يفعله هو الذهاب
بنف�سه �إىل جناح (مزنة) وتقبيل الطفل وال�س�ؤال عنه ،وكان يف كل
مرة يرى فيها الطفل يبت�سم له ،ولك ّنها ابت�سامة تخفي وراءها حز ًنا
عمي ًقا� ،إذ كان اجل ّد ي�شعر بالذنب حيال الر�ضيع ،وك ّلما �شعر بالذنب
�أكرث زاد من غمر الطفل بحنانه ،وزاد من رعايته ملزنة ،التي رغم
�سعادتها مبا فعله الأمري عبداهلل وما قدمه من عناية لها والبنهاّ � ،إل
�أ ّنها كانت م�ضطربة خائفة معظم الوقت ،فتارة تخ�شى على ابنها من
الأمري املطرف خ�شية �أن يفتك به ،وتارة تخ�شى من تقلبات الأمري عبد
اهلل ،لذا فقد عا�شت مزنة �أول �أيامها يف الق�صر حياة ترقب وخوف
وقلق ،مل يكن يطمئنها �سوى عطف الأمري وزيادة تع ّلقه بحفيده...
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الفصل الثاني
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يف �شرقي جيليقية يف الق�سم الأو�سط من خليج ب�سكونية ،ويف
واد عميق �أخ�ضر حتيط به ال ّربى والتالل ،كانت مدينة (�أوفييدو)
عا�صمة مملكة �أ�ستوريا�س ( ،)ASTURIASتلك املدينة التي
اتخذها (�ألفون�سو الثالث) عا�صمة مللكه ،بعدما جنح ب�شجاعته يف
ً
م�ستغل �ضعف الدولة الأموية يف الأندل�س وا�شتعال
تعزيز مملكته،
الفنت فيها ،فقاتل �ألفون�سو امل�سلمني وحقَّقَ عددًا من االنت�صارات،
وجنح يف احتالل بورتو وقلمريةّ ،ثم �ش ّكل حل ًفا مع مملكة نافارا،
ع َّز َزه مب�صاهرة لهم عن طريق زواجه من (خيمينا ) ابنة غار�سية
�إنيغيز ملك نافارا ،كما ز ّوج �أخته (ليوديغنديا) لأحد �أمراء نافارا...
ويف ق�صره احلجري الكائن و�سط املدينة ،جل�س (�ألفون�سو الثالث)،
وعلى ر�أ�سه تاج امللك وحوله كبار دولته و�أوالده الثالثة (غار�سية،
�أوردونيو ،فرويال) ،وجميعهم عاري الر�أ�س كعادة الفرجنة� ،إذ كانوا
ال يرتدون العمائم مثل امل�سلمني ،وراح �ألفون�سو يتح ّدث �إىل وزيره
ً
قائل :يجب الإ�سراع ب�إن�شاء تلك ال�سجالت...
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نظر غار�سية �إىل والده ،وقال :ولكن يا �أبي ..ما فائدة تلك
ال�سجالت الآن؟
�ألفون�سو� :إ ّنها الو�سيلة الأكيدة التي �سنثبت من خاللها أ� َّننا الورثة
ال�شرعيون ململكة القوط البائدة ،فال ي�ستطيع �أحد م�شاركتنا فيما
�سنحوزه من بالد امل�سلمني ،وال �أحد ي�ستطيع منازعتنا العر�ش.
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الوزير :يا �سيدي� ،إنّ الكتبة واملحققني يوا�صلون الليل والنهار
لإجناز ما �أوكل �إليهم.
�ألفون�سو وقد نفد �صربه :ال �أ ّيها الوزير ،لن �أ�صرب بعد اليوم ،و�إنّ
ال�سجلت� ...أريد ّ
ّ
�سجلت
�أمامكم ب�ضعة �أ ّيام تنجزون فيها تلك
تثبت �أنّ مملكة �أ�ستوريا�س هي الوريث ال�شرعي ململكة القوط
الغربيني القدمية� ،أريد �أن �أحوز لقب الإمرباطور ،فقد رتّبت ل�شراء
يتم بدون تلك
(التاج الإمرباطوري) من (كاتدرائية تورز) ،وهذا لن ّ
ّ
ال�سجلت.
الوزير :لكن ماذا �سنفعل يف ب�ضعة �أ ّيام يا �سيدي؟ فما زال �أمامنا
الكثري من املهام.
�ألفون�سو� :ضاعف عدد الكتبة والباحثني ،افعل � ّأي �شيء ،املهم �أن
ت�سارع وتنجز العمل.
الوزير :يا �سيدي ،مل يبقَ يف اململكة ك ّلها من ُيح�سن الكتابة
والقراءة ،فمن �أين يل باملزيد منهم؟! لقد فعلت ك ّل ما بو�سعي لهذا
الأمر ،حتّى ا�ستعنت يف نهاية املطاف بالق�سي�سني والرهبان.
�ألفون�سو :اللعنة على الكتابة والقراءة وعليك أ� ّيها الوزير...
وبينما هو كذلك� ،إذ دخل عليه �أحد حرا�سه  -مرتد ًيا ِز ًّيا يز ّينه
�صليب كبري يف ال�صدر -وهو يقول� :سيدي ر�سول من جبال (بب�شرت)
يحمل ر�سالة جلاللتكم.
متتم �ألفون�سو وقال يف تعجب :بب�شرت! اجعله ينتظر ..وائتني
بالر�سالة دونه.
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خرج احلار�س ليعود بعد قليل ويف يده ر�سالة مكتوبة باللغة
تعجب! وقال :يبدو �أنّ �صاحب
الق�شتالية ،فما �إن طالعها �ألفون�سو حتى ّ
تلك الر�سالة يعرف لغتنا جيدً ا ،فلم يرد �أن يجهدنا ويكتبها باللغة
العربيةّ ،ثم طوى الر�سالة ..وكانت �أعني احل�ضور �شاخ�صة �إليه ،الك ّل
يريد �أن يعرف �أمر تلك الر�سالة.
نف�سا عمي ًقا ،..قال بعده:
ارت�سم الب�شر على وجه �ألفون�سو ،و�أخذ ً
�إ ّنها ر�سالة من عمر بن حف�صون �صاحب جبال بب�شرت.
غار�سية :عمر بن حف�صون! هذا اخلارج على قرطبة يا �سيدي؟
�ألفون�سو يه ّز ر�أ�سه� :أجل هوّ ...ثم نه�ض ونزل من كر�سيه وقال:
يريد �أن نتحالف معه ،ومن ّده بقوات ي�ستطيع بها �أن يغزو قرطبة.
�أردونيوّ :ربا يف الأمر حيلة� ،إذ مل ي�سبق لرجل منهم �أن حتالف
معنا �ضدهم!
�ألفون�سو� :أ ّية حيلة يا �أردونيو؟ وقد خرجت عن قرطبة ك ّل بالد
الأندل�س ،ومل يبقَ ل�صاحب قرطبة �سوى �أحوازها فقط؟
ط�أط�أ �أردونيو ر�أ�سه وقال :امللك �أخرب ب�أحوال اجلزيرة ومن فيها.
غار�سية :فهل يعني ذلك �أ ّنك �ستمد له يد العون يا �سيدي؟
�ألفون�سو :ماذا ترى �أنت يا غار�سية؟
غار�سية� :إن كان كذلك ..فيجب �أن نح�سن ا�ستغالل الأمر يا
موالي.
�ألفون�سو :بال�ضبط وهذا ما �سنفعله.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

88

ﻋﺼ

ّثم عاد �إىل كر�سيه وقال :اكتب البن حف�صون يا غار�سية� ،أن ّنا
نوافق على التحالف� ،شريطة �أن ي�صري تاب ًعا لنا ،و�أن يحكم با�سمنا
متى دخل قرطبةّ ...ثم �أردف وقال :و�أر�سلوا له ببع�ض الهدايا ...
ّثم التفت ميينه وقال :أ� ّما نحن ف�سيكون لنا من هذا احللف م�آرب
�أخرى...
ُ
و�ضعت اخلطة ،وخرج فار�س من جيليقية ب�أمر �ألفون�سو الثالث
جتاه جبال بب�شرت ،ل ُيعلم ابن حف�صون بها وي�ؤ ّكد على احللف ،وكانت
اخلطة تقت�ضي ب�أن يهاجم عمر بن حف�صون املدن الواقعة حتت
�سيطرة الأمويني من اجلنوب ،فيخرج له جي�ش قرطبة ،ويف تلك
الأثناء يخرج جي�ش �ألفون�سو في�ضرب يف ال�شمال ،فيت�شتّت جي�ش
الأمويني ،وي�سهل على �ألفون�سو اقتطاع جزء جديد من �أر�ض الأندل�س!
ج ّهز �ألفون�سو اجلي�ش وحد ّد هدفه ،وق َّر َر مباغتة مدينة (�سمورة)
القريبة من حدوده ،البعيدة عن احلا�ضرة الأموية (قرطبة ) ،فخرج
من (�أوفييدو) ،وخلفه جي�ش عط�ش لدماء كانت عزيزة وقلوب كانت
مهابة ،ونفو�س كانت غالية بالوحدةّ ،
وبخ�س ثمنها اخلالف والفتنة
والتقاتل ،وبعد م�سرية يوم و�صل �ألفون�سو بجي�شه �إىل �أبواب �سمورة،
ف�سارع �أهلها ب�إغالق �أبوابها دونه ،وكانت �سمورة تقع فوق مرتفع
�صخري ي�شرف على �ضفة نهر دويرة ،فكان موقعها املنيع �سب ًبا يف
ثقة �أهلها ب�صعوبة اقتحامها ،على �أنّ معظم �أهل �سمورة كانوا من
املزارعني الذين ال عالقة لهم باحلرب ومكائدها!
ق َّر َر �ألفون�سو �أن ي�ضرب احل�صار على املدينة ،خا�صة مع ثقته
ا�ستحالة �إجنادها ،فالأمويون من�شغلون بعدوهم عمر بن حف�صون،
ولن يتح ّرك الثوار لإنقاذها!
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�أحكم �ألفون�سو احل�صار ،ثم بثّ رجاله يقتلون وينهبون يف القرى
املجاورة للمدينة ،بغر�ض بثّ الرعب وقطع ك ّل �أمل للمدينة يف النجدة،
لكنّ معظم تلك القرى كانت قد خلت من �أهلها ،فقتل جنوده من تب ّقى
منهم ،و�أخذوا الن�ساء وال�صبيان �سبايا وعبيدً ا...
م ّرت الأيام ...ويئ�س �أهل �سمورة من و�صول النجدات ،و�أيقنوا
�أن ال قبل لهم مبقارعة الن�صارى ،فرا�سلوا �ألفون�سو ،يعر�ضون
عليه اال�ست�سالم والأمان يف �أنف�سهم و�أموالهم ،فرف�ض �ألفون�سو �أن
يجيبهم ،فعادوا يعر�ضون عليه اخلروج ب�أنف�سهم فقط ،ف�أبى عليهم
� ّإل اال�ست�سالم من غري �أ ّية �شروط ! عندها مل يجد �أهل �سمورة مف ًرا
من النزول عند رغبة ملك �أ�ستوريا�س ،الذي -ما �إن ا�ست�سلموا ودخل
املدينة� -أمر بو�ضع ال�سيف فيهم ،ف�أبادهم عن بكرة �أبيهم � ّإل من
ا�ستطاع الفرار منهمّ ،ثم �أمر بتحويل م�سجد �سمورة اجلامع �إىل
كني�سة.
ح�صن �ألفون�سو �سمورة و�أ�سكنها الن�صارى ،واتخذها منذ
وقد ّ
ذلك الوقت قاعدة للإغارة على الأرا�ضي الإ�سالمية املجاورة ،وجنح
ّ
واختط هنالك ع ّدة
يف دفع حدود مملكته جنو ًبا حتّى نهر دويرة،
قالع منيعة ،كان يتخذها الن�صارى قواعد للإغارة على احلدود
الإ�سالمية ،واجتياح امل�سلمني العزّل بالنار وال�سيف ،وقتل الن�ساء
والأطفال وال�شيوخ ،ونهب الأموال واملتاع...

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

O

90

()2

ﻋﺼ

ه ّبت ن�سمات الفجر عليلة على قرطبة ،معلنة بداية يوم جديد،
و�صعد امل�ؤذن �أعلى منارة م�سجد الداخل لينادي يف النا�س «ال�صالة
خري من النوم» ،ليخرج الأمري من ق�صره �إىل امل�سجد ً
حماطا ببع�ض
اجلند لي�شهد ال�صالة مع عوام النا�س كما اعتاد على ذلك منذ �سنني،
فقد كان الأمري عبد اهلل من املحافظني على ال�صالة بني النا�س ،ال
يرتكها �أبدً ا وال ين�شغل عنها ،وبعد �أن أ� ّمت �صالته نه�ض من مكانه
وخرج من الباب املع ّد له ،حتّى �إذا بلغ الق�صر وجل�س يف البهو ،دخل
عليه ال�شاعر الفقيه (�أبو عمر �أحمد بن عبد ربه) فقال له:
ابن عبد ربه :ال�سالم على موالي الأمري.
الأمري :وعليك ال�سالم ورحمة اهلل.
ابن عبد ربه� :أ�أر�سلت يف طلبي يا �سيدي؟
الأمري :بلى يا �أبا عمر.
ّثم �أ�شار له باجللو�س ،فجل�س على ميني الأمري الذي ا�ستطرد
ً
قائل :تعلم يا ابن عبد ربه مكانتك عندي جيدً ا ،ولهذا فقد �أوكلت
�إليك رعاية حفيدي (عبد الرحمن بن حممد) ،ف� ْأح ِ�سنْ ت�أديبه،
وع ِّل ْم ُه ِ�ش ْع َر احلما�سة و�أن�ساب العرب ،و�أ ْث ِق ْل بالقر�آن واحلديث حجته
 ...وبنربة حازمة �أ�ضاف الأمري� :أريده �أن يكون ً
مثيل جلده عبد
الرحمن بن معاوية ،ف�ش ّد عليه وال تقل حفيد الأمري ،واعلم � ّأن لن
أحب.
�أغفر لك تق�صريك� ،إن ر� ُ
أيت من عبد الرحمن ما ال � ّ
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ابن عبد ربه� :أدام اهلل عزّك �سيدي الأمري ،فهذا �شرف يل �أن
�أكون ُم�ؤدِّب حفيد الأمري ،وثقة منك عظيمة.
أتو�سم يف عبد الرحمن خ ًريا ،ف�أع ّني على
الأمري
ً
من�شرحاّ � :إن ل ّ
ذلك.
ابن عبد ربه :جعلني اهلل عند ح�سن ظ ّنك يا �سيدي.
�أم�سك الأمري �صرة من الدنانري ،و�أعطاها البن عبد ربه ً
قائل له:
ا�ستعن بهذه على ت�أديب عبد الرحمن...
وبينما يتح ّدث الأمري مع ال�شاعر والفقيه ابن عبد ربهْ � ،إذ دخل
عليه الوزير (عبد امللك بن عبد اهلل بن �أمية) ف�ألقى ال�سالمّ ،ثم �أ�شار
�إليه الأمري فجل�س بالقرب منهّ ،ثم نادى الأمري على �أحد ال�صقالبة،
ف�أتاه بعبد الرحمن بن حممد ،فقال الأمري خماط ًبا حفيده :يا �أبا
املطرف ،اذهب مع معلمك ابن عبد ربه ،فخذ عنه العلم وا�سمع له
و� ِأطع.
�أوم�أ عبد الرحمن م�ؤيدً ا كالم ج ّده ،ومن َث ّم قام ابن عبد ربه
و�أم�سك بيده ،وقال خماط ًبا الأمري عبد اهلل:
ِط ْب خاط ًرا يا �سيدي واطمئنّ ،ثم ا�ست�أذن الأمري وانطلق � ً
آخذا
عبد الرحمن معه...
ما �إن خرج ابن عبد ر ّبه ..حتّى قال الوزير عبد امللك بن عبد اهلل
بن �أمية:
�أمل يكن من الأف�ضل يا �سيدي ،لو ظ ّل الأمري عبد الرحمن يف
الق�صر و�أتاه ابن عبد ربه �إىل هنا ،فيعلمه على عينك ،وال يتع ّنى
الأمري م�شقة الذهاب �إىل ابن عبد ر ّبه يوم ًيا.
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الأمري (مقط ًبا وجهه) :بئ�س ما ذكرت يا ابن عبد اهلل ،فالعلم
العال امل�ؤ ّدب من
ُي�ؤتى �إليه و ُيطلب وال ُيعطى ،فال يجب �أن يتح ّرك ِ
مكانه حتّى ي�أتيه من يطلب علمه و�أدبهّ ،ثم كيف يتع ّلم من ال يطلب،
ومن يرى نف�سه يف مكانة �أكرب من معلمه؟!
عبد امللك م�ستدر ًكا :لقد �أ�صاب الأمري و�أخط أ� الوزير ..فعذ ًرا يا
�سيدي ،ما �أردتُ � ّإل اخلري.
الأمري :ال ب�أ�س عليك يا عبد امللك ،والآن دعنا من حديث عبد
الرحمن ،فقد �أردتك لأمر �آخر.
عبد امللك� :أنا طوع �أمرك يا �سيدي.
الأمري -وقد بدا عليه الهم وب�صوت متهدج :-لقد امتلأت البالد
مطاعا ،فقد انتزى
بالفنت ،و�صار يف ك ّل جهة متغ ّلب يرى نف�سه مل ًكا ً
�أكرث �أهل الأندل�س وا�ضطربت نواحيها بالثوار ومتالأ على �أهل الإميان
حزب ال�شيطان ،وت�أ ّلب على �أهل الإ�سالم �أهل ال�شرك ومن �ضاهاهم
من �أهل الفتنة الذين جر ّدوا �سيوفهم على �أهل الإ�سالم ،وانقطع
بفتنتهم اجلهاد �إىل دار احلرب ،حتّى ا�ستغ ّل اللعني ( �ألفون�سو
الثالث) ملك �أ�ستوريا�س ذلك ،وقذف بجنوده �سمورة فامتلكها بعد
�أن قتل �أهلها ،وح ّول م�سجدها �إىل كني�سة ،قتل �أهلها و�سبى ن�ساءها،
ك ّل ذلك ب�سبب اخلوارج الذين ا�ستهلكوا طاقة اجلي�ش ،حتّى جت ّر�أ
علينا من جت ّر�أ يف تلك اجلزيرة.
فارم بي عليهم،
عبد امللك :قاتلهم اهلل يا موالي� ،أنا رهن بنانكِ ،
فواهلل � ّإن لأرى �أنّ قتال ه�ؤالء اخلوارج �أوىل من قتال الن�صارى،
فلوالهم ما جت ّر أ� ال�شماليون علينا!

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

93

ﻋﺼ

ه ّز الأمري ر�أ�سه  -مواف ًقا كالم عبد امللك ّ -ثم قال� :أجل يا عبد
امللك فلوال خونة الداخل ما جت ّر أ� علينا عد ّو اخلارج ،والآن اذهب،
فج ّهز نف�سك وجندك وانتظر �أوامري.
نه�ض الوزير وخرج من ح�ضرة الأمري ،وبينما هو خارج �إذ التقى
الأمري املطرف ف�س ّلم عليه ولكنّ املطرف نظر �إليه �شز ًرا ومل ير ّد عليه
�سالمه� ،إذ كان املطرف يحقد على الوزير ب�سبب ح ّبه لأخيه القتيل
حممد ...تابع االثنان م�سريهما ،الأ ّول للخروج من الق�صر لإعداد
اجلي�ش والثاين للقاء الأمري ،وما �إن دخل املطرف على �أبيه حتّى قال
له:
الأمري :جت ّهز يا مطرف للخروج مع الوزير عبد امللك �إىل �إ�شبيلية.
املطرف :لكن ماذا عن ابن حف�صون يا �سيدي؟ فقد بلغ به الأمر
مبلغه ،وها هو قد را�سل بني العبا�س �أعداءنا اخلالدين ورفع رايتهم،
كما كاتب وايل �إفريقية طال ًبا ِم ْن ُه املدد ،وك�أنّ اللعني مل يكتف بالتعاون
مع �ألفون�سو الثالث حتّى ذهب ي�ؤ ّلب علينا �أعداء الداخل واخلارج.
الأمري� :أعلم ذلك و�أعلم �أنّ ابن الأغلب وايل �إفريقية لن مي ّد له يد
العون نتيجة ملا يحدث يف واليته من قالقل.
املطرفً � :إذا� ..أال نذهب �إليه فهو �أوىل من �إ�شبيلية؟
الأمري :بل �إ�شبيلية �أوىل ،فهي القريبة م ّنا� ،أ ّما ابن حف�صون فهو
مرت ّب�ص يف جبال بب�شرت ،وحربه معنا �ستطول ،كما � ّأن ال �أريد حللف
�أن يقوم بني �إ�شبيلية وبب�شرت.
ه ّز املطرف ر�أ�سهّ ،ثم قال :لكن ملاذا ال �أخرج وحدي يف هذه
الغزوة؟
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وملاذا الإ�صرار على خروج عبد امللك؟
الأمري :ال وقت الآن � ّإل مل�صلحة دولة بني �أمية ،فدع عنك ظنونك
بالرجل ،وال تكرث اجلدال فتغ�ضبني.
املطرف :العفو يا موالي مل �أق�صد اجلدالّ .ثم ق ّبل املطرف يد
�أبيه وا�ست�أذنه وخرج من الق�صر ليتجهز للخروج على ر�أ�س اجلي�ش
برفقة الوزير عبد امللك بن عبد اهلل بن �أمية ،أ� ّما الأمري عبد اهلل
فقد دخل يف تفكري عميق وراح يحدث نف�سه :من كان يظنّ �أن ُترفع
الرايات ال�سود يف الأندل�س مرة �أخرى؟ متى تنتهي العداوة بيننا وبني
يوما لهم ...حلف
بني العبا�س؟ متى يقتنعون �أنّ الأندل�س لن تكون ً
بني ال�شقي ابن حف�صون وبني �ألفون�سو ملك جيليقيةّ ،ثم مل يكتف
بذلك حتّى رفع الرايات ال�سود و�أعلن التبعية لبغداد ،وك�أنّ التاريخ
يعيد نف�سه ،ولكن هنا يف الغرب ،هيهات يا ابن حف�صون  ..هيهات يا
بني العبا�س...
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يظهر موكب احلرب للنا�س ،ف�إذا جت ّمع اجلند يف املكان املخ�ص�ص،
برز �إليهم الأمري ليتفقد اجلي�ش وي�شرف على مدى ا�ستعداد �أفراده،
ويكون مرتد ًيا درعه ومتلث ًما ومتقلدً ا �سيفه ،ممتط ًيا جوادًا عتي ًقا،
وق ّواده قد حت ّلقوا حوله ،والأعالم والرايات تخفق فوق ر�أ�سه ،ف�إذا
مل يتمكن من قيادة اجلي�ش بنف�سه ،اكتفى باجللو�س على ال�سطح
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فوق باب ال�سدة ،ف�إذا م ّر اجلي�ش �أمامه ،رفع كفيه �إىل ال�سماء يدعو
اهلل تعاىل� ،أن مينح اجلي�ش التوفيق والن�صر ،وي�ستمر راف ًعا يديه
بالدعاء حتّى يغيب اجلي�ش عن بيوت قرطبة ،وبجانبه ويل عهده
يفعل مثل فعله ،ولأنّ الأمري عبد اهلل لن يخرج مع اجلي�ش ،فقد جل�س
فوق باب ال�سدة وبجانبه جل�س الأمري ال�صغري (عبد الرحمن بن
حممد) ،وما �إن م ّر اجلي�ش حتّى رفع الأمري يديه يدعو اهلل �أن مينح
اجلي�ش الن�صر ،فرفع عبد الرحمن يديه وفعل كما فعل جده ،والأمري
املطرف يرى ذلك ..وقد ا�شتعلت النريان يف �صدره� ،إذ كان يرى �أنّ
عبد الرحمن قد �أخذ الكثري من قلب وعطف �أبيه ،فزاده ذلك حن ًقا
وغ�ض ًبا ،خا�صة على الوزير (عبد امللك بن عبد اهلل بن �أمية)� ،إذ كان
يرى املطرف �أ ّنه ال�سبب الأول يف عدم توليته العهد حتى الآن!
خرج جي�ش الإمارة من قرطبة ،يقوده املطرف والوزير عبد امللك،
وب�سبب حقد املطرف على الوزير فقد �أهمله طوال الرحلة تقري ًبا
و� ّأخره ،واتفق �أنّ املطرف ا�صطحب معه فتاه (ريان) الذي الحظ ما
بني الوزير والأمري ،فاقرتب بفر�سه من فر�س املطرف وقال بخبث:
�سيدي الأمري مايل �أراك تنظر �شز ًرا �إىل القائد عبد امللك؟
علي،
املطرف :ابن اللخناء ،ما زال رغم مرور ال�سنني ي ؤ� ّلب �أبي ّ
ويحاول �صرف والية العهد ع ّني.
ريان :ولك ّنه لن ي�ستطيع يا �سيدي!
املطرف :مل يفعلها �إىل الآن ولكن من يدري؟! �أمل ت�شاهد الأمري
وبجواره ابن �أخي �أعلى باب ال�سدة؟
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ريان :بلى يا موالي ،ولكن مل �أ َر يف هذا ما يلفت االنتباه ،فقد اعتاد
الأمري على ا�صطحاب ابن �أخيكم يف كل املنا�سبات.
املطرف :وهذا ما يقلقني يا ريان ،و� ّإل فلماذا مل ُي َ�س ِّم �أبي ول ًيا
للعهد رغم فراغ املن�صب منذ خم�س �سنوات �أو يزيد؟!
ريان :مل ي�س ّمك ،ولك ّنهً � -
أي�ضا -مل ير�شح غريك!
املطرف :لقد بد�أ ال�شك ي�ساورين ..وبد�أت �أتي ّقن أ� ّنه �سي�صرف
الأمر ع ّني.
ريان :لو �أراد ذلك يا �سيدي ما ّولك قيادة �أكرب جيو�شه املتجهة
�صوب �إ�شبيلية.
املطرف� :أكرب جيو�شه نعم ،ولك ّنه مل يجعلني القائد ..حتّى �أخرج
معي �أل ّد �أعدائي لي�شاركني يف �أمري وينقل �إليه �أخباري ،بينما ير�سل
�أخي �أبان و�أخي عبد الرحمن لقمع الثورات بدون �شريك �أو وزير ،ما
يعني �أ ّنه ّربا يع ّدهم ملا �أخ�شاه ،ف�إن وجد �أبي من ي�ساعده على ذلك
فقط ًعا �سيفعل!
ريان� :إن كان كذلك يا �سيدي ،فالأمري ال ي�أمن جانبك وال يثق بك.
نزل املطرف من على �صهوة جواده و�أمر اجلي�ش ب�أن ي�سرتيح،
وقال لريان :و�أنا �أظن ذلك � ً
أي�ضا ،فقد ذهبت ثقة �أبي ع ّني عندما
علي �أخوي ال�صغريين.
ق ّدم ّ
وبينما يتح ّدث ريان واملطرف �إذ بالوزير عبد امللك يهرول جتاه
الأمري ويقول له� :سيدي الأمري �سنفقد عن�صر املفاج�أة حال توقفنا،
ف�أرجوك يا �سيدي �أن نكمل امل�سري!
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بلهجة حادة قال املطرف :تع ّلم كيف تخاطب الأمراء يا ابن عبد
اهلل ،وال جتادلني يف �أمر قطعته.
عبد امللك بانك�سار� :أمرك �أ ّيها الأمري.
ّثم حت ّرك الوزير وهو يقول « :ال حول وال قوة �إال باهلل ،ال حول وال
قوة �إال باهلل».
و�ضع املطرف يده على خ�صره ،ومل يتح ّدث ،بل ران ال�صمت على
املكان � ّإل من حمحمة اخليل ...ويف ال�صباح حت ّرك اجلي�ش �صوب
�إ�شبيلية وقد ب ّيت املطرف الغدر بالقائد عبد امللك بن �أمية ،حتّى
�إذا كان على مقربة من �إ�شبيلية ،قب�ض عليه وقتله ،وق ّدم على قيادة
الع�سكر (�أحمد بن ها�شم) ،و�أقام الع�سكر يف املو�ضع �أربعة �أيامّ ،ثم
كتب �أما ًنا لأهل (�إ�شبيلية) ،و�أما ًنا لأهل (�شذونة)؛ بغر�ض ت�شتيت
�صفوفهم ،فدانت له �شذونة ،وقب�ض جبايتها...
ّثم رحل �إىل �إ�شبيلية ،فنا�شبهم احلرب؛ فانهزم �أهل �إ�شبيلية،
ووقع فيهم القتل �إىل �سور املدينةّ .ثم �أجاز الوادي ،فتتبع القرى
بالن�سف والتغيري .وا�ستطاع املطرف القب�ض على �إبراهيم بن حجاج
وزج بهم يف ال�سجن ،و�أوثقهم
وابن خلدون وابن عبد امللك ال�شذوين ّ
يف احلديد ..وقطع ل�سان �سحنون الكاتب ،و�ضرب ظهره.
ّثم �أر�سل �إىل والده الأمري عبد اهلل ر�سال ًة بالفتح ،ي ِّرب ُر فيها
ت�صرفه وفتكه بالقائد عبد امللك...
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كانت مالمح الغ�ضب ت�سيطر على الأمري عبد اهلل وهو يقر أ� ر�سالة
ابنه املطرف ،حتّى �إذا انتهى من الر�سالة طالع وجوه الوزراء وقال:
ُ
عبد امللك بن �أمية!!
لقد َقت ََل
املطرف الوزي َر َ
نزل اخلرب على الوزراء نزول ال�صاعقة ،ف�أجلمهم ال�صمت،
فنظر الأمري �إىل وجوههم وقال لهم :لقد ّ
ا�شتط املطرف و�أ�سرف
يف اخل�صومة والقتل ،ثم نظر �إىل ابن �شهيد وقال� :أخربين يا ابن
�شهيد ،فقد كنت �أقرب النا�س �إىل عبد امللك ،ما الذي حمل املطرف
على قتله؟
ابن �شهيد :وتعطيني الأمان يا �سيدي؟
الأمري :لك الأمان.
ترد ّد ابن �شهيد حلظات قال بعدها :واهلل يا �سيدي ما وجدنا
من عبد امللك �إال الإخال�ص لبني �أمية وللأمري ،ولهذا قتله الأمري
املطرف!
�أطرق الأمري و�صمت ،وك�أنّ كلمات ابن �شهيد قد الم�ست �ش ًكا
بداخله ،وك�أ ّنه كان حائ ًرا فقطعت تلك الكلمات حريته ،وراح يتذ ّكر
بع�ض �أفعال املطرف وقتله لأخيه ،ف�شعر �أنّ املطرف � ّإنا قتل �أخيه
طم ًعا يف الأندل�سّ ،ثم قتل الوزير لنف�س ال�سبب ،و�إن هو وجد الفر�صة
لن يرتدد يف �إزهاق روح �أبيه ،وقد ًميا قالت العرب « :امللك عقيم «.
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�شعر ابن �شهيد باخلوف واهتزّت �أركانه ومل يكد يبلع ريقه ،خا�صة
مع وجوم الأمري ،وتو ّقع احل�ضور �أنّ � ّ
أول كلمة �سيقولها الأمري بعد
�صمته �أن اقتلوا ابن �شهيد ،ولكنّ الأمري قطع �شكوكهم حني �أ�شار لهم
�آم ًرا إ� ّياهم باالن�صراف...
طال �صمت الأمري وت�س ّرب �إليه �شعور الوح�شة وبات يرتاب يف
اجلميع ،ومل يعد ي�أمتن �أحدً ا ،وق َّر َر يف نف�سه و�أق�سم � ّأل يغفرها
للمطرفّ ،ثم مل يجد من يودعه �سره وثقته غري حفيده عبد الرحمن
للحكم � ّإل ويكون عبد
جمل�سا ُ
بن حممد ف�أواله عطفه ،وبات ال يعقد ً
جمل�سا �إليه.
الرحمن -رغم حداثة �سنه -على ميينه والأقرب ً
وبعد �أ ّيام عاد املطرف �إىل قرطبة م�ستب�ش ًرا بالن�صر الذي
ح َّق َقه يف �إ�شبيلية ،وهو يختال يف نف�سه ،وال ي�أبه ل�شيء ،وقد ظنّ
�أنّ ن�صره يف �إ�شبيلية �سيغفر له فعلته عند �أبيه وي�شفع له ،وبات يع ّد
نف�سه ومينيها بوالية العهد ،لكن خاب تدبريه ،ومبجرد و�صوله �إىل
ق�صر قرطبة بادره اجلند وقب�ضوا عليه ،ويف احلال �سيق املطرف
�إىل ال�سجن ،وهو ي�صرخ يف حر�سه ويتوع ّدهم ،لكن �صريخه مل ُ
يطل،
�إذ دخل عليه اثنان من اجلند و�أعملوا فيه ال�سيف ،ثم احتزّوا ر�أ�سه
و�أخذوه �إىل الأمري الذي ما �إن ر�أى الر�أ�س حتّى بكى وقال :لقد حفرت
قربك بيدك يا مطرف ،والآن يا حممد تطيب يل احلياة ،فقد �أخذت
مرتاحا يف
بث�أرك وقتلت من ظلمك و َيت َّم ولدك ،الآن يا حممد �سرتقد
ً
قربكّ ،ثم �أمر بدفن الر�أ�س بعد جمعه باجل�سد.
ودخل الأمري عبد اهلل يف نوبة حزن كبرية ،و�شعر �أنّ جميع �أهل
الأندل�س قد اجتمعوا �ضده ،فها هو ابنه وقائد جي�شه املظفر يد ّبر
عليه ،كما ا�سرتاب عبد اهللً � -
أي�ضا -ب�إخوته ،وبط�ش ب�أخوين �آخرين
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له هما (ه�شام والقا�سم ابنا حممد بن عبد الرحمن) ..ف أ� ّما ه�شام
ف�أتاه بالت�آمر عليه ،فقب�ض عليه وق�ضى ب�إعدامه ،و أ� ّما القا�سم فقب�ض
وزج به يف ال�سجنّ ،ثم د�س عليه من قتله بال�سم ..واعتقل كذلك
عليه ّ
ً
بع�ضا من �أمراء بني �أمية و�أكابر رجال الدولة ،وقتل بع�ضهم...
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تنصر ابن حفصون

ﺐ ﻟﻠﻨ

يف ق�صره الكائن بجبال بب�شرت ،جل�س ابن حف�صون وحيدً ا يف ّكر
يف �أمره ،ف�إذا به يقول يف نف�سه :ما الذي �أخ�شاه الآن حتى �أظ ّل هكذا؟
لقد انهار ملك بني �أمية ومعه دولتهم املزعومة يف الأندل�س ،ومل يعد
للم�سلمني �شوكة �أخ�شاها �أو حتّى منفعة من خلفهم ،وها هو �ألفون�سو
الثالث ي�ضرب بقوة ويقتطع منهم القرى واحل�صون ومل يح ّركوا
�ساك ًنا ،!..ودولة الفاطميني يف العدوة تعادي بني �أمية وتنتظر الوثوب
عليهم...ثم �أم�سك بك�أ�س خمر وارت�شف منه ر�شفة وا�سرتخى على
ّ
كر�سيه...
وبينما هو كذلك �إذ دخل عليه ابنه �سليمان وقال :ما يل �أرى
الأمري �شاردًا؟
رفع ابن حف�صون حاجبيه وقال� :أف ّكر يف �أمر جلل� ،أمر �سيب ّدل
حال تلك اجلزيرة.
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�سليمانّ � :أي �أمر هذا الذي �شغل موالي لهذه الدرجة؟
نه�ض ابن حف�صون من جمل�سه وقال� :أف ّكر يف الرجوع �إىل دين
�آبائي و�أجدادي!
ُبهت �سليمان وقال :لكنّ �أم ًرا كهذا �سيجعل الكثري من القادة
واجلند ّ
ينف�ضون من حولك يا �سيدي...
ابن حف�صون� :أجل ..ولكن يف املقابل �سنح�صل على ت�أييد قوي
من (�ألفون�سو الثالث) ملك �أ�ستوريا�س ،و� ً
أي�ضا من ملك بنبلونة ،ومن
تن�س يا �سليمان فكثري
يدري فلع ّل البابا يف روما مي ّد لنا يد العون ،وال َ
إخال�صا لنا
من الن�صارى املعاهدين �سين�ضمون لنا و�سيكونون �أكرث � ً
من ه�ؤالء القادة املغفلني الذين تعنيهم.
�سليمان :لكن يا �سيديَ ،مل يفعلون؟ وحكومة قرطبة ال ت�ض ّيق
عليهم وقد تركتهم منذ �سنني ميار�سون �شعائر دينهم بك ّل ت�سامح
وو ّد.
ابن حف�صون :هذا فقط لأ ّنهم مغلوبون على �أمرهم ..أ� ّما لو وجدوا
من مي ّد لهم يد العون ف�سيختلف احلال ويتب ّدل ،فه�ؤالء يا �سليمان كما
نحن ،لن ي�ستكينوا لو وجدوا من يعينهم على �أمرهم!
ه ّز �سليمان ر�أ�سه عج ًبا وقال :موالي الأمري �أعلم م ّني بذلك.
ربت ابن حف�صون على كتف ابنه وقال :أ� ّما �أنت فلتظ ّل على
�إ�سالمك ،ف�إن وقع ما نكره كنت �أنت امتدادًا لنا وحر ًزا لإخوتك.
ويف يوم الأحد التايل ،حت ّرك ابن حف�صون �صوب الكني�سة التي
بناها يف جبال بب�شرت ،وحوله ث ّلة من رجاله وجمموعة كبرية من
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اجلند الن�صارى الذين اختارهم بنف�سه لي�صحبوه يف هذا اليوم،
وما �إن دخل الكني�سة حتّى اقرتب من الكاهن ّثم ركع �أمامه ،فو�ضع
الثاين يده على ر�أ�سه بعدما علم بنيته و ّمت تعميد ابن حف�صون و�سط
ا�ستب�شار كبري من ن�صارى بب�شرت...
وهكذا �أظهر ابن حف�صون الن�صرانية؛ وكان قبل ذلك ي�س ُّرها،
وانعقد مع �أهل ال�شرك وباطنهم ،ونفر عن �أهل الإ�سالم ونابذهم؛
فترب�أ م ّنه خلق كثري ،ووجدوا �أنّ يف قتاله جهادًا ون�صرة للدين؛
فات�صلت عليه املغازي من ذلك الوقت ،وتتابعت عليه الغزوات
بال�صوائف وال�شواتي.
ّثم اتخذ له ا�س ًما ن�صران ًّيا هو (�صمويل) ،وكان �أبوه قد فعل ذلك
منذ �أعوام ،واحلقيقة �أنّ ابن حف�صون مل يخل�ص للإ�سالم ّ
قط ،وكان
ي�س ُّر الن�صرانية دائ ًما ،ومل مينعه من �إعالنها �سوى خوفه من تفرق
�أن�صاره ،وقد حتقَّقَ ما كان يخ�شاه �إذ هجره كثري من �أن�صاره ،وترب�أوا
من فعلته ،وخرج عليه بع�ض ق ّواده امل�سلمني ،وامتنعوا بح�صونهم،
وبعثوا بطاعتهم �إىل الأمري ،وا�شت ّد ال�سخط عليه يف �سائر جنبات
الأندل�س.
�أ ّما معظم الن�صارى املعاهدين وخا�صة �أهل قرطبة فقد �ش ّكلوا
كتلة واحدة ،وتباروا يف االلتحاق بابن حف�صون والعمل معهّ ،ثم بد�أ
زعيمهم (�شربند بن حجاج) يد ّبر حلركة ع�صيان كبرية ...وراح
يبتاع ال�سيوف والرماح وي�ستكرث منهم ا�ستعدادًا النقالب كبري يقوده
يف قرطبة ...و ّمت و�ضع اخلطة ..التي كانت تقت�ضي خروج املعاهدين
وهجومهم على ق�صر الإمارة يف الوقت الذي يهاجم فيه ابن حف�صون
مما يجعل الأمري يخرج بجي�شه فتفرغ قرطبة وي�سهل
�أحواز قرطبةّ ،
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ا�ستيالء املعاهدين عليها ،ولكن ت�س ّرب خرب تلك امل�ؤامرة للأمري عبد
اهلل قبل ا�ستحكامها ،فعاجلها بحزم ،وقب�ض على بع�ض من تورطوا
فيهاَ ،ب ْي َد �أن �شربند نف�سه متكن من الفرار واللجوء اىل ابن حف�صون
والعمل معه...
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ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

كانت ال�شم�س متيل للغروب ،عندما كان الأمري الطاعن يف ال�سن
عبد اهلل بن حممد ي�سري يف حدائق الق�صر بني النخيل والربتقال،
وهو يف ّكر يف الأندل�س و�أمرها وابن حف�صون وثورته ،و�أوالده كيف
ت�آمروا عليه؛ فتكالبت عليه الأحزان ،وغلبه االكتئاب ،وملّا حاول
حاجبه عبد الرحمن بن �شهيد -وكان ي�سري بالقرب منه � -س�ؤاله
عن �س ّر حزنه مل يجبه الأمري ،بل �أمره �أن يرتكه يتج ّول يف الق�صر
مبفرده ،ثم راح ي�س�أل نف�سه ويقول:
من ذا الذي �سيخلفني يف �إمارة الأندل�س؟ فوالية العهد خاوية مذ
قتل حممد! ّثم تذ ّكر املطرف وحماوالته حيازة الإمارة منه ،و تذ ّكر
�إخوته وطمعهم يف كر�سي الإمارة ،وقد امتع�ض وجهه ودخل يف نوبة
حزن عميقة ،وبينما هو كذلك يغالب �أحزانه� ،إذ �أقبل عليه ال�شاعر
والفقيه (ابن عبد ربه) ،فما �إن ملحه الأمري حتّى تب َّد َل ْت مالمح
وجهه ..وكيف ال وابن عبد ربه هذا هو معلم حفيده و�أقرب النا�س
�إليه.
ابن عبد ربه :ال�سالم على موالي الأمري.
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الأمري :وعليكم ال�سالم يا ابن عبد ربه ،كيف حال �أبي املطرف؟
ابن عبد ربه :مذ �أن تع َّه َدين الأمري ب�أمره ،و�أنا �أ�سعد النا�س به.
ابت�سم الأمري ونظر �إىل ابن عبد ربه الذي تابع وقال� :أجل يا
�سيدي� ،أنا �أ�سعد النا�س به ،فهو كثري احلفظ متّقد الذكاء ،خمتلف عن
�أقرانه تتوق نف�سه ملعايل الأمور ،وتكاد همته �أن ت�صل عنان ال�سماء،
ال ي�شكو من كرثة احلفظ وي�صرب على طلب العلم ،ي�صمت كث ًريا ف�إن
حت ّدث �أجلم الناطقني بح�سن منطقه وقوة حجته و�سالمة لغته...لقد
ا�ستطاع يا �سيدي �أن ي�أ�سر ك ّل من حت ّدث �إليه ،وذلك بلباقته وفطنته
و�سرعة بديهته ...لقد حفظ الكثري من �شعر العرب ،و�أبدى -بالرغم
من حداثته -تفو ًقا يف العلوم واملعارف �إىل درجة ت�سمو على �س ّنه،
ودر�س القر�آن وال�سنة وبرع يف النحو وال�شعر والتاريخ ،ومهر بالأخ�ص
يف فنون احلرب والفرو�سية ،ال �أدري يا �سيدي ماذا �أقول؟! غري � ّأن
مل �أ َر لهذا الأمري ً
مثيل� ،إن ّني �أخ�شاه رغم حداثة �سنه �أحيا ًنا و�أهابه
�أحيا ًنا...
انتع�شت روح الأمري ،وانفرجت ثناياه عن ابت�سامة غابت عنه
ً
طويل ،وهمهم وقال :ع�سى اهلل �أن يثبت به ملك بني �أمية يف الأندل�س،
ّثم التفت �إىل ابن عبد ربه وقال :اقر�أ عليه �سرية ج ّده الداخل ،وال
تتهاون يف تعليمه ،و�إ ّياك �أن تقول حفيد الأمري ،ع ّلمه العزة ب�أجداده
والفخر بهم� ...أريده قوي النف�س �شديد الب�أ�س ال يهاب املوت.
ابن عبد ربه :هو كذلك يا �سيدي.
ّثم التفت ابن عبد ربه �إىل اخللف ،و�أ�شار لعبد الرحمن ف�أقبل،
وما �إن ر�أى الأمري حتّى ق ّبل يده فقال له الأمري :مرح ًبا باحلبيب ابن
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احلبيب ،مرح ًبا بعبد الرحمن بن حممد.
ابت�سم عبد الرحمن وقال :مرح ًبا بك موالي الأمري.
الأمري عبد اهلل :كيف حال �أبي املطرف؟
عبد الرحمن :بخري ما دام الأمري كذلك.
ابت�سم الأمري وو�ضع يده على َ�ش ْع ِر عبد الرحمن ،وقال له :اذكر
ج ّدك الداخل ،فواهلل إ� ّنك �أكرث النا�س �شب ًها به...
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حركة ابن القط
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بدا اليوم عاد ًيا ج ًّدا يف مدينة (طلبرية) �شمال البالد ،حيث
الطبيعة الباردة واجلو املل ّبد بالغيوم ،والأمطار الغزيرة التي تت�ساقط
غاد ،والأطفال ي�سريون يف الطريق
معظم �أيام العام ،فهذا ذاهب وهذا ٍ
يلهون ويلعبون ،وبينما هم كذلك� ،إذ خرج على النا�س �شاب تظهر
عليه كل عالمات الوقار يرتدي ثيا ًبا ال تختلف عن ثياب النا�س ،كما
و�ضع على ر�أ�سه قلن�سوة مثل �سائر العلماء والأمراء ،وب�صوت مرتفع
راح يجوب �شوارع و�أز ّقة املدينة ..ينذر النا�س بعواقب ما هم فيه
من اختالف وتكالب الن�صارى عليهم� ،إذ قال :أ� ّيها النا�س ..يا �أهل
الإ�سالم ،ما لكم كيف حتكمون؟ تت�صارعون فيما بينكم ،وقد اختلفت
قلوبكم ونفو�سكم ،وتفرقتم �شي ًعا «كل حزب مبا لديهم فرحون»...
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ك ٌّل يريد احلكم  ...بينما الن�صارى ينخرون يف البالد نخر ال�سو�س
يف اخل�شب ،فاقت ََطعوا يف �سنني نزاعكم ما مل يكونوا يقدرون عليه
لوال ت�صارعكم وتقاتلكمّ ،ثم وقف مرة واحدة ونظر �إىل الأفق البعيد
وو�ضع يديه حول �أذنيه ،ومن ثم رفعها و�أ�شار بيده وقال :الق�شتاليون
قادمون ،ولن ير�ضوا بغري ر�ؤو�سكم ون�سائكم� ...سيحرقون الزروع
ويقتلون املا�شية ويذبحون الأطفال ويغت�صبون الن�ساء بعدما يذيقون
الرجال منكم �سوء العذاب� ،إ ّنهم قادمون� ..أكاد �أ�سمع �صهيل خيولهم
و�أكاد �أرى وح�شية جنودهم� ،ست�سيل الدماء �أنها ًرا ،و ُت ْب َ ُت الأيدي
والأرجل ،ولن ير�ضوا لكم � ّإل املوت...
مما قاله ال�شاب ،وبهت الكثريون منهم ،وراح هذا
ارتاع النا�س ّ
يتح ّدث �إىل ذاك عن هذا القول وماهيته ،وتناقلت الأل�سن ما كان،
بينما انطلق ال�شاب يخرتق الأز ّقة ،حتى خرج من املدينة وجل�س حتت
�إحدى الأ�شجار بعيدً ا عن �أعني النا�س...
م ّر يومان على حديث ال�شاب ،وكعادة العامة دائ ًما فهم �سريعو
الن�سيان ،لك ّنهم هذه املرة مل يكد الن�سيان �أن يتم ّكن منهم ،حتّى جاء
لهم نذير جديد ،فبينما هم على حالهم وعاداتهم� ،إذ وفد عليهم
ي�ضم
عند الظهرية يف هذا اليوم -وف ٌد قاد ٌم من بعيد ،كان الوفد ّبع�ض احلفاة ،وقد ظهرت عليهم عالمات التعب والإرهاق ،حتّى
�إذا وجلوا �أ�سوار املدينة ارمتوا على ظهورهم وبطونهم ،وقد ج ّفت
�شفاههم وك�أ ّنهم مل يذوقوا املاء منذ �أيام ....كان امل�شهد مري ًعا،
و�أثار عالمات اال�ستفهام والده�شة ؟!
�سارع بع�ض �س ّكان (طلبرية) يف �إجناد ه�ؤالء وتطبيبهم ،حتّى �إذا
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�أفاق بع�ضهم �أجه�ش بالبكاء والعويل ،وهو ينظر �إىل وجوه النا�س من
حوله ،فقال �أحدهم له :ما بك يا رجل؟ ومن �أنتم؟ ومن �أين قدمتم؟
وملاذا �أنتم هكذا؟!
بعيون دامعة نظر الرجل �إىل وجوه النا�س وقال :نحن من تبقى من
�أهل قرية (�سانتيز) القريبة من �سمورة.
رجل طلبرية :و�أين باقي �أهل القرية؟ وملاذا �أنتم هكذا؟
 لقد داهمتنا ق ّوة ن�صرانية بقيادة ابن �أخت ملك �أ�ستوريا�س،فقتلت الرجال والأطفال و�أخذوا الن�ساء �سبايا ،ومن قاومت منهن
قتلوها وم ّثلوا بهاّ ،ثم احتلوا القرية بعدما فرغت من �أهلها� ،أ ّما
ه�ؤالء و�أنا فقد ك ّنا خارج القرية ،فل ّما علمنا ما حدث اعت�صمنا بقمم
اجلبال ،حتّى �إذا وجدنا فر�صة فررنا �إليكم.
برقت عني �أحد رجال طلبرية وقال :هل وقعت هذه الفجيعة منذ
يومني؟
رفع الرجل وجهه وقال� :أجل يا �سيدي.
نظر الرجل �إىل احل�ضور و�صاح ب�صوت مرتفع ،وهو يف �ش ّدة
التعجب! وقال :لقد �صدق ابن القط� ،إي واهلل لقد �صدقّ ...ثم راح
ير ِّد ُد ذلك وهو يتحرك يف �أز ّقة املدينة باح ًثا عن ابن القط ،حتّى
وجده راقدً ا حتت ظل �شجرة ،وقد و�ضع �أحد الأحجار ال�صغرية حتت
ر�أ�سه.
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�إىل الرجل بدون �أن يتف ّوه بكلمة ،فما كان من الرجل � ّإل �أن جل�س على
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الأر�ض و�أم�سك بيد ابن القط مق ّب ًل �إ ّياها وهو يقول �سيدي الفقيه،
لقد �صدقت نبوءتك.

ﻋﺼ

نظر ابن القط �إىل الرجل متعج ًبا ،ومل يتف ّوه بكلمة ..فتابع الرجل
ً
قائل:
ا�سمي �سعد بن حممد يا �سيدي ،وقد جئت �إليك ومن خلفي قومي؛
تبي لنا �صدق قولك ..فكيف النجاة
لن�ضع �أنف�سنا رهن �أمرك بعدما ّ
يا �سيدي؟
رمق ابن القط الرجل بنظرة واثقة وقال :ال جناة لكم � ّإل باجلهاد
توحدوا واجمعوا قلوبكم تتج ّمع �سيوفكم
وال جهاد وقلوبكم متفرقةّ ،
ويهابكم �أعدا�ؤكم.
�سعد بن حممدُ :م ْر َنا نفعل يا �سيدي ،فواهلل لتجدنّ �سيو ًفا ّ
تقطع،
تكب وت�صدع ،وقد علمنا يا �سيدي أ� ّنك الأمري (�أَ ْحمد بن
وحناجر ّ
َ
ال ِمري ِه َ�شام بن عبد
م َّمد بن ِه َ�شام بن ُم َعا ِو َية ا ْبن ْ أ
ُم َعا ِو َية بن ُ َ
ال َّر ْح َمن بن ُم َعا ِو َية)
ابن القط :من �أبط�أ به عمله مل ي�سرع به ن�سبه!
ت�أ ّثر �سعد بن حممد بحديث ابن القط ،كيف له �أن ينكر ن�سبه
فانكب على يده يق ّبلها مرة اخرى ،وقال� :أبايعك
ويعتمد على فعله؟
ّ
�أ ّيها الأمري على ال�سمع والطاعة يف املن�شط واملغرم.
و�ضع ابن القط يده على ر�أ�س �سعد وقال له :يجب �أن ننقذ البالد
يا ابن حممد.
�سعد بن حممدُ :م ْر ِن � ِأطعك يا موالي.
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ويف تلك الأثناء قدم جمع من النا�س ك ّلهم يهتفون با�سم ابن
القط ،الذي وقف وقام فيهم خطي ًبا وقال� :أ ّيها النا�س ،العاقل من
ي�س من اتعظ بنف�سه ،وكنت قد �أنذرتكم عاقبة
اتعظ بغريه ،وال َت ِع ُ
تنابذكم وت�صارعكم ،فلم ت�سمعوا قويل ،وقد جاءكم النذير اليوم
فالنجاة النجاة...
وبينما هو يخطب� ..إذ خرج �صوت من و�سط النا�س وقال :ن�سمع
لك ونطيع �أ ّيها الأمري ن�سمع لك ونطيع...
ابن القطً � :إذا تبايعون على ال�سمع والطاعة يف املن�شط واملكره.
هتفت اجلماهري وقالت( :نبايع)ّ ،ثم تق ّدم جمع منهم وحملوه
على ر�ؤو�سهم وطافوا به �شوارع املدينة حتى بلغوا ق�صبة طلبرية
ون�صبوه وال ًيا عليهم ،ومل مي ّر اليوم حتى بايع ابنَ القط ك ُّل
ف�أدخلوه ّ
�أهل املدينة والقرى القريبة منها ،وانت�شر خربه و ُر ِف َع ِذ ْك ُر ُه ،وا�ستب�شر
�أهل طلبرية خ ًريا بواليهم اجلديد ،وانت�شرت بينهم روايات عن علمه
ونبوءاته ،حتّى ظ ّنه بع�ضهم �أ ّنه (املهدي املنتظر) ،وا�ستغ ّل ابن القط
تلك الإ�شاعات وبد�أ يعمل بالناجمة لي�سحر قلوب النا�س وعقولهم،
ويف نف�س الوقت تابع �أمر �إمارته اجلديدة التي �صار �أم ًريا عليها بني
ليلة و�ضحاها يف م�شهد ق ّل �أن ي�أتي التاريخ مبثله.
ويف ق�صره ال�صغري يف طلبرية ،وقف ابن القط يراقب النجوم
ويتف ّكر فيما يحدث وحدث وهو يقول يف نف�سه :ها قد عادت الإمارة
�إىل �أهلها ،ومن �أحقّ بها م ّني؟ و�أنا ابن الأمراء من بني �أمية ،ها قد
نف�سا عمي ًقا قبل �أن يقول :ولك ّنها لن
حزت (طلبرية)ّ ،ثم تن ّهد و�أخذ ً
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تكون نهاية املطاف ،فلن �أملك ما مل �أملك قرطبة و�أعود �إىل ق�صر
�إمارتها ،ذلك الق�صر الذي بناه جدي الداخل.
ويف �صباح اليوم التايل ج ّد ابن القط يف العمل ،فامتطى �صهوة
جواده وخرج من ق�صره وحوله كوكبة من فر�سانه الذين كانوا
يق ّد�سونه ،ويرونه (املهدي املنتظر) الذي يخرج �آخر الزمان فيقيم
العدل ويرفع الظلم ،وب�صحبة ه�ؤالء الفر�سان راح ينتقل من قرية
ممن ُفتنوا به ،حتّى �أطاعه
�إىل �أخرى ،يجمع الأن�صار وي�أخذ البيعات ّ
خلق كثري من العرب والرببر ،وكان كبري الرببر الذي بايعه هو (عبد
اهلل بن وان�سو�س الزناتي) الذي اتخذه ابن القط وزي ًرا له.
وع ُظم ،حتّى بلغت قوته ق�صر
م ّرت الأيام وازداد جمع ابن القط َ
الإمارة يف قرطبة ،وعلم الأمري عبد اهلل مبا يجرى يف �أحواز مملكته،
لكنّ الفنت املحيطة به جعلته ال يبادر �إىل ابن القط ليحاربه...
وبعد �أن زاد جمعه ق َّر َر ابن القط �أن يو�سع مملكته النا�شئة ،فجمع
مما ُيخ�شى لها.
وزراءه وقال :لقد �
ْ
أ�صبحت قوتنا ّ
�سعد بن حممد متعج ًبا :ماذا يرى موالنا الأمري؟
تتوحد هذه اجلزيرة ،و� ّإل ذهبت �أدراج الرياح.
ابن القط :يجب �أن ّ
عبد اهلل بن وان�سو�س� :صدقت يا �سيديَ ،ف ِ�س ْر بنا ونحن معك ،و�إن
�أردت �أن تدخل قرطبة على �أ�س ّنة رماحنا فعلنا.
ابن القط :ال يا عبد اهلل لي�س هكذا تورد الإبل ،ولن ن�شرع �سيوفنا
يف وجه �إخوتنا امل�سلمني ،بينما ن�صارى �أ�ستوريا�س على مرمى حجر
ً
ا�شتعال ،ويزداد �أعدا�ؤنا قوة بتفرقنا وتناحرنا.
م ّنا ،فنزيد الفتنة

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

111

عبد اهلل :العفو يا �سيدي ..فماذا ترى؟
�سعد :لكن يا �سيدي� ،ألي�س من ال�صواب �أن تتوحد الأندل�س � ًأول
قبل �أن تواجه عد ّوها اخلالد؟

ﻋﺼ

عبد اهلل :وهذا ما ق�صدته �-أنا � ً
أي�ضا -يا موالي.
ابن القط :ما الفرق بيننا � ًإذا وبني ابن حف�صون وابن مروان
اجليليقي �إن دخلنا يف حرب مع قرطبة؟
عبد اهلل :لك ّنك يا �سيدي تريد الدولة ،ومن ُي ِرد الدولة عليه
بالر�أ�س ،والر�أ�س هناك يف قرطبة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ابن القط� :أجل الر�أ�س يف قرطبة ،ولكن �سبيلها هنا يف طلبرية
وجبالها.
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نظر ابن وان�سو�س نظرة تعجب وا�ستغراب �إىل ابن القط الذي
تابع فقال :ال تتعجبوا كالمي ،فمهما بلغت قوتنا لن ن�صل �إىل قرطبة
بهذا الي�سر الذي تظنون ،وها هو ابن حف�صون يقاتل منذ �سنوات فلم
يفعل �شي ًئا ،بل كانت احلرب بينه وبني قرطبة ً
�سجال ،وكادوا يف �أكرث
من م ّرة �أن يق�ضوا عليه ،والأمري عبد اهلل له يف �أعناق النا�س بيعة
لي�س من الي�سري نق�ضها ،والنا�س �ستجتمع من حوله ويرون يف ن�صرته
ب ًرا لبيعتهم� ،أ ّما �إذا حتولنا نحن جهة جيليقية -التي تقطع من بالد
امل�سلمني املدن والقرى -ف�سوف يجعل ذلك النا�س تهتف با�سمنا ولنا،
ويرون �أن ّنا حماة الثغور؛ فيلتفون حولنا ،وتهون علينا بعد ذلك قرطبة
وكل الأندل�س وقد �صار االلتفاف حولنا جهادًا يف �سبيل اهلل.
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�أوم أ� �سعد بن حممد وعبد اهلل بن وان�سو�س ،ومل يتفوه �أحدهم
بكلمة ،بينما قال لهم ابن القط م�ستطردًا :من الغد �أعلنوا النفري
واجلهاد ،وليخرج معنا ك ّل من ي�ستطيع حمل ال�سالح ،والآن دعوين
وحدي� ،أريد �أن �أناجي ر ّبي.
ق ّدم �سعد وعبد اهلل التحية لأمريهم وخرجا ،وما �إن فعال حتّى
نظر عبد اهلل �إىل �سعد وقال :واهلل لقد منعتْه ع�صبتُه الأموية من
قرطبة ،و� ّإل فنحن �أكرث من �أهلها جم ًعا وق ّوة.
�سعد :ال �أظن ذلك وقد ّبي الرجل مقا�صده.
عبد اهلل� :أوتظن ذلك ح ًقا؟! من يقطع الر�أ�س يحزْ ك ّل �شيء.
�سعد� :صدقت ولكن قرطبة لي�ست ك ّل اجل�سد ،فحتى لو متك ّنا منها
�سيقاتلنا ك ّل �أهل الأندل�س وهم يرو َن َنا مغت�صبي ال�سلطة ،ولن نكون
لديهم �أكرث من ابن حف�صون و�أمثاله ،فما الذي يجعلهم يلتفون حولنا
دون غرينا.
عبد اهلل� :أراك �أمو ًيا �أكرث من الأمويني �أنف�سهم!
�سعد :ماذا تعني بذلك؟
نظر عبد اهلل �إىل �سعد نظرة غام�ضة وقال :ال �شيء ال �شيء.
ثم تف ّرق الرجالن ،ويف ال�صباح الباكر كان ابن القط على ر�أ�س
جنوده والأعالم ترفرف فوق ر�أ�سه ،وال ّ
ي�شك �أبدً ا يف جناح م�سعاه،
وقد ق َّر َر �أن يخرج بجي�شه �صوب �سمورة التي احتلها �ألفون�سو منذ
عهد قريب ...وحتت �صهيل اخليول وطبول احلرب وقواته اجلرارة
التي بلغت بني خيل َورجل ِ�س ِّت َني �أل ًفا ،كان أَ� ْك َثهم من برابر ْالوف
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والغرب َومن �أهل طليطلة وطلبرية ،ق�صد بهم �سمورة ،حتّى �إذا
اقرتب منها �أمر ب�ضرب املع�سكرّ ،ثم �أمر كاتبه �أن يكتب ِ�إ َل الطاغية
ملك جيليقية َومن َم َعه كتا ًبا ً
ال ْ�س َلم
دعوهُ م ِفي ِه ِ�إ َل ْ ِإ
مغلظاَ ،ي ُ
َو ُي ْنذرهُ ْم بال�صاعقةَ ،و�أمر َر ُ�سوله �أَن ي�ستعجل ِم ْن ُهم ْ َ
الواب َو َل
ي َت َو َّقف ِع ْندهمَ ..و ِ�إن هم �أَبوا من جماوبته �أَن يعود ْ
بالرب �ِإ َل ْي ِه.
خرج الر�سول �إىل �سمورة راف ًعا راية الر�سل ،حتّى �إذا دخلها
ا�ست�أذن للدخول �إىل ق�صرها ،ف�أذن له ،وما �إن دخل حتى ق ّدم ر�سالته
�إىل (�ألفون�سو الثالث) الذي ما �إن قر�أها حتّى انفجر غ�ض ًبا ،وقال:
�ألفون�سو :من هذا ال�صعلوك الذي يهد ّد ملك جيليقية و�أ�ستوريا�س؟
هم الر�سول �أن يتح ّدث ،ف�أ�شار له �ألفون�سو بال�صمت ..و�أكمل
َّ
ً
قائل :لوال �أنّ الر�سل ال ُتقتل لقطفت ر�أ�سك ،والآن اخرج من هنا قبل
�أن ي�سبق غ�ضبي عقلي ف�أقتلك ،فلي�س حلديثك ر ّد عندي...
ارجتف الر�سول وارتعدت �أو�صاله ..وخرج من �أمام �ألفون�سو الذي
احم ّر وجهه وانتفخت �أوداجه ،و�أمر من فوره ب�إعداد اجليو�ش لقتل
هذا ال�صعلوك ،فاجتمع له -يف �أ ّيام قليلة �-أربعون �أل ًفا على عجل.
�أ ّما الر�سول فقطع ظهر بعريه حتّى و�صل �إىل مع�سكر ابن القط،
ق�ص له ما كان من �أمر �ألفون�سو،
وما �إن دخل على ابن القط حتّى ّ
فغ�ضب ابن القط و�أمر مبهاجمة (�سمورة) على عجل ولكن �ألفون�سو
كان قد جمع جي�شه وخرج من �سمورة للقاء ابن القط  ...ويف خمائ�ض
نهر دويرة �أمام �سمورة دارت معركة كبرية ،ثبت فيها ابن القط
ورفاقه وت�ساقط الن�صارى من حول �ألفون�سو قتلى و�صرعى ،حتّى كاد
�ألفون�سو نف�سه �أن يهلك ،لوال �أن تن ّبه �إىل ما يجري ،ف�سحب ر�سن
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جواده وف ّر هائ ًما �صوب �سمورة التي فتحت له �أبوابها فوجلها على
ليتح�صن بها...
الفور
ّ
�أ ّما ابن القط فقد ا�ستب�شر خ ًريا ،وق َّر َر �أن ُيكمل ما بد�أه ،فزحف
�صوب �سمورة و�ضرب حولها احل�صار مق ِّر ًرا فتحها وا�ستثمار الن�صر
الذي ح َّق َقه عند خمائ�ض نهر دويرة.
فرد
وما �إن ح ّل الليل � ّإل وقد �شعر �ألفون�سو بقرب النهاية ،فدفع كل ٍ
من رجاله ي�ستطيع حمل ال�سالح جهة الأ�سوار للدفاع عنها� ،أ ّما جي�ش
امل�سلمني فقد ظ ّل على احل�صار ممن ًيا نف�سه بخزائن �سمورة ور�أ�س
�ألفون�سو ،وعلى هذا بات ابن القط ليلته...
ويف جانب مع�سكر ابن القط ،كان القائد عبد اهلل بن وان�سو�س يف
خيمته عندما دخل عليه �أحد رجاله وهو يقول :لقد كانت موقعة هائلة
يا �سيدي.
ابن وان�سو�س� :أجل لقد كدنا �أن نقطف ر�أ�س الطاغية ،لوال
ان�سحابه وجبنه.
نظر الرجل �إىل ابن وان�سو�س نظرة خبيثةّ ،ثم قالُ :ترى ماذا
�سيكون بعد فتح ابن القط ل�سمورة؟
ابن وان�سو�س :قط ًعا �سنكمل �صوب جيليقية حتّى نح ِّر َر ال�شمال
كله.
نف�سا عمي ًقا قبل �أن يقولّ :ثم ماذا بعد؟
�أخذ الرجل ً
ابن وان�سو�سّ :ثم نرت ّد �إىل قرطبة فنحوزها وك ّل الأندل�س �-إن
�شاء اهلل -لنقيم بذلك دولة للإ�سالم لن تنهزم.
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ه ّز الرجل ر�أ�سه وقال بخبث :تق�صد يحوزها ابن القط.
ابن وان�سو�س :وما الفرق � ًإذا وقد بايعناه ور�ضينا به �أم ًريا؟
الرجل� :أن�سيت ياا بن وان�سو�س ماذا فعل (املنذر بن حممد)
ب�أجدادك؟ �أم ن�سيت ما فعله ك ُّل الأمو ِّيني ب�أجدادك من قبل ،منذ �أن
دخلوا املغرب وحازوا الأندل�س؟
ابن وان�سو�س :ا�صمت يا رجل ،فهذه دعوى اجلاهلية والفتنة التي
نهانا عنها الإ�سالم.
الرجل :و�آ�سفي عليك يا قائدنا...
تغيت مالمح وجهه ،والتزم
قالها ّثم خرج من عند عبد اهلل الذي ّ
ال�صمت ومل يتفوه بكلمةّ ،ثم راح يتذ ّكر م�صارع قومه على يد الأمويني
يف الأندل�س!
وبينما احل�صار قائم ،و�ألفون�سو يتابع عن كثب� ،إذ مبن يخربه
بانف�ضا�ض معظم جي�ش ابن القط عنه ،يف � ّ
أول الأمر مل ي�صدق
�ألفون�سو اخلرب� ،إذ قال يف نف�سه :ما الذي يجعل ً
جي�شا منت�ص ًرا
ّ
ينف�ض عن قائده وملّا يح�صد ثمار ن�صره بعد؟!
لذا ركب فر�سه وحت ّرك �صوب ال�سور من اجلهة املقابلة جلي�ش ابن
القط ،وملّا ت أ� ّكد من اخلرب ق َّر َر �أن يبادر ويفتح الأبواب قبل �أن يلتقط
ابن القط �أنفا�سه� ،أو يعيد ترتيب �صفوفه� ،أو ي�أتيه مدد من هنا �أو
هناك.
وب�صوت جهوري جمع �ألفون�سو قواته �أو ما تب ّقى منها ،وعلى حني
غ ّرة فتحت �سمورة �أبوابها وانق�ض �ألفون�سو بجي�شه على بقايا جي�ش
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ُ
اجلي�ش بالكامل وكان من �أول
ابن القط ..ومل متر �ساعات حتى �أُبيد
القتلى (ابن القط) نف�سه ،الذي رف�ض الفرار وقتل يف �أر�ض املعركة،
ف�أمر �ألفون�سو باحتزاز ر�أ�سه ،ثم �أمر بالر�أ�س فح�شي بامللح والكافور،
و ّمت تثبيته على �أبواب �سمورة! وهكذا �ضاعت على دولة الإ�سالم فر�صة
لتغي وجه التاريخ للأبد ،ولك ّنها الفنت والنعرات القبل ّية التي
لو ّمتت ّ
حترق وال تزرع ،وتهدم وال تبني ،وتقتل وال حتيي ،وال ي�ستفيد منها � ّإل
عدو الأمة والدين!
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يف جمل�سه يف ق�صر قرطبة جل�س الأمري عبد اهلل ..وقد ظهرت
عليه عالمات التقدم يف ال�سن فقد وهن ج�سده واتّقد �شعره �شي ًبا،
ودخل يف �صمت عميق ..قطعه بقوله :رحم اهلل �أحمد بن معاوية بن
القط ،وبينما يه ّز ر�أ�سه �إذ بحفيده يقول :من ابن القط -هذا -يا
�سيدي؟
انفرجت �أ�سارير الأمري عن ابت�سامة حانية وقال :مرح ًبا ب�أبي
املطرف ،منذ متى و�أنت هنا؟
تق ّدم عبد الرحمن جهة ج ّده وق ّبل يده قبل �أن يقول :مذ قليل يا
�سيدي ،ولكن مل �أ�ش�أ �أن �أقطع تفكريك.
الأمري :لقد كربت يا عبد الرحمن ،و� ّإن لأرجو �أن جتدِّ َد �شباب
دولة بني �أمية يف الأندل�س.
عبد الرحمن� :أطال اهلل عمرك يا جدي.
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نف�سا
نظر الأمري �إىل حفيده نظرة ر�ضا ،وقال -بعد �أن �أخذ ً
عمي ًقا� :-إ ّنه �أحمد بن معاوية الأموي يا �أبا املطرف ،و�إ ّنه -واهلل -قد
فعل ً
فعل �أثار عجبي واهتمامي.
عبد الرحمن :وماذا فعل يا �سيدي؟
در�سا يف ترتيب الأعداء.
الأمري :لقد �أعطانا جمي ًعا ً
عبد الرحمن :كيف ذلك يا موالي؟
الأمري :لقد جمع ً
جي�شا لو �أراد به الزحف �صوب قرطبة حلازها،
وهو ابن الأمراء ولك ّنه رف�ض ذلك وخرج بهذا اجلي�ش �صوب �سمورة
ً
مف�ضل قتال الأعداء على النزول ملعرتك الفتنة ،لقد خرج ملحاربة
عد ٍو ظاهر ،ومل يوحل نف�سه يف قتال عدو ال يعرف على احلقيقة
وربا لو
عداوته ...فعل ذلك رغم معار�ضة فرقة كبرية من جي�شهّ ،
�أطاعهم ما خذلوه ،ثم نظر �إىل حفيده ،وا�ستطرد ً
قائل :لقد حاز
القلوب بفعلته رغم ا�ست�شهاده ،فراحت النا�س تثني عليه وتدعو له،
وهذا در�س �أريدك �أن تفقهه جيدً ا ،ولتعلم يا بني أ� ّنه لوال خويف على
قرطبة لفعلت مثله!
كان عبد الرحمن يطرق ال�سمع جيدً ا ويجيده ،بل كان يحفظ تلك
الدرو�س وال ين�ساها �أبدً ا ،وك�أنّ ك ّل كلمة من ج ّده يجعلها ميثا ًقا يف
قادم حياته...
وبينما يدور احلديث بني اجل ّد وحفيده� ،إذ باحلاجب (�سعيد بن
حممد بن ال�سليم)  -وكان احلاجب عبد الرحمن بن �شهيد قد مات،
ّ
فتول هذا مكانه -يدخل ويقول للأمري :بالباب (ع�صام اخلوالين)
يا �سيدي ،ي�ست�أذن للدخول عليك.
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يهم �أن
�أ�شار الأمري بيده البن ال�سليم �أن يدخله ،و�إذ بعبد الرحمن ّ
يخرج ،في�شري له جده فيلتزم احلفيد ال�صمت ويلوذ مبكانه.
متو�سط القامة،
وبعد حلظات دخل رجل يرتدي مالب�س احلربّ ،
مييل لون ب�شرته لل�سمرة ،وله حلية عظيمة فقال :ال�سالم على موالي
الأمري ..ثم ق ّبل يده.
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الأمري :وعليك ال�سالم ورحمة اهللّ ،ثم �أ�شار له �أن اجل�س ،وبعدها
قال :تعلم يا خوالين �أنّ ج ّدي عبد الرحمن بن احلكم كان قد �أر�سل
حملة بحر ّية �إىل ميورقة لغزوها ،ومعاقبة �أهلها على تعر�ضهم ل�سفن
امل�سلمني ،وكيف تع ّهد �أهلها باجلزية والوالء.
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ع�صام� :أعلم يا �سيدي.
فهب اخلوالين واق ًفا ،ف�أ�شار
حترك عبد اهلل واق ًفا من كر�سيهّ ،
له الأمري وقال :اجل�س يا ع�صام ّثم ا�ستطرد ً
قائل :والآن قد نكثوا
على �أعقابهم وتركوا دفع اجلزيةّ ،ثم تطاولوا �أكرث ف�أكرث حتى بلغت
جر�أتهم �أن تع ّر�ضوا لل�سفن الإ�سالمية م ّرة �أخرى.
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ع�صام :ذلك يا �سيدي لعلمهم مبا يحدث يف �أر�ض اجلزيرة من
فنت ،فلوال عدو الداخل ما جت ّر�أ عليك عدو اخلارج.
عبد اهلل :و�إ ّنه لي�ؤ�سفني ذلك ،ولكن لن ن�ستطيع ال�سكوت عنهم،
بينما يقطعون الطريق على امل�سافرين من �شواطئ الأندل�س �إىل باقي
بالد امل�سلمني ،حتّى حجاج بيت اهلل احلرام مل ي�سلموا منهم فنهبوهم
وقتلوهم.
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ع�صام� :أنا رهن �إ�شارتك يا �سيدي ..ولقد خربت تلك اجلزيرة
و�أنا يف طريقي للحج منذ �أعوام و�أدركت �سهولة فتحها ،فو ّلني �أمرها،
ف�أنا خبري بها يا �سيدي ،وقد كنت �أنتوي عر�ض الأمر عليك ف�سبقتني
�إليه.
عاد الأمري �إىل كر�سيهّ ،ثم قال� :سن�أمر لك مبا حتتاجه من �سفن
وجند ،فلت�ستعد ول ُت ِعد وت�ضع خططك.
�أوم أ� ع�صام بر�أ�سهّ ،ثم قال� :أال تو�صني يا �سيدي؟
الأمري� :أو�صيك ب�أهل الإ�سالم خ ًريا ،واعلم أ� ّنك � ّإنا جتاهد يف
�سبيل اهلل ال يف �سبيل دولة عبد اهلل بن حممد ،فقتيلكم يف اجلنة
وقتيلهم يف جه ّنم ،واكتم �أمرك وخذ طري ًقا ال مي ّر ببالد ا�شتعلت
فيها الفتنة ،وفور انق�ضاء الأمر �أعلن يف النا�س ،والآن� ..سر على
بركة اهلل.
انحنى ع�صام اخلوالين وخرج من بني يدي الأمري ،الذي قال وهو
ينظر يف الف�ضاء البعيد :رحم اهلل ال�سمح بن مالك اخلوالين.
نظر عبد الرحمن �إىل ج ّده وقال :من ال�سمح هذا يا جدي؟
بنظرة حانية قال الأمري� :إنه وايل الأندل�س من ِق َب ِل ج ّدك� -أمري
امل�ؤمنني عمر بن عبد العزيز -وهو خوالين من اليمن مثل ع�صام
هذا ،وكما ّول عمر �أمر الأندل�س لل�سمح فعلت �أنا الأمر نف�سه مع
ع�صام ،فوليته �أمر ميورقة وال �أظ ّنه � ّإل خري من يفتتحها ،فتع ّلم يا �أبا
املطرف التاريخ ،ففي تعلمه مر�آة لك لن تكذبك ،ونا�صح لن يخذلك،
وع ْم ٌر فوق عمرك و�سيف مع �سيفك.
ُ
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عبد الرحمن� :س�أفعل يا ج ّدي ،لكن يا ج ّدي ،لقد عملت مبا يحدث
يف اجلزيرة ،فكيف يخرج جي�ش من قرطبة لي�ضرب يف بالد الكفر
البعيدة ،بينما تكاد الفتنة ّ
حتطم �أركان البالد� ،ألي�س و�أد الفتنة
مقدما على الفتح؟
ً
تن ّهد الأمري تنهيدة كبرية قبل �أن يقول :لقد كربت يا �أبا املطرف
فا�سمع مني ،نحن الآن يف حرب وفنت لن تنقطع وقد غدا بع�ض
النا�س يت�ساءلون عن الفرق بني قرطبة وما حولها من �إمارات الفتنة،
وقد اختلط الأمر على النا�س حتّى �ساووا بيننا وبينهم ،فما الفرق
يا ولدي؟  ...الفرق يكمن يف اهتمامنا ب�أمور الرعية وثغور امل�سلمني
وحاجاتهم ،لهذا ف�سوف يب ّدل افتتاح ميورقة كث ًريا من نظرات النا�س
لنا ،ويتحققون �أن �أمرنا هو احلق ،وغرينا هو الباطل ...و� ً
أي�ضا ال
ن�ستطيع �ص ًربا ،بينما ي�ضرب ه�ؤالء م�صالح امل�سلمني ويتخذون من
ميورقة نقطة يحاربون بها اهلل ور�سوله ،وال تن�س حديثنا ال�سالف عن
عمك (�أحمد بن القط) ...
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خلع ألفونسو الثالث عن العرش
يف ظلمة الليل وبرد مدينة (�أوفييدو) القار�س -و�سط �سكون ال
تقطعه �سوى زجمرة الرياح العاتية -ظهر رجل مل ّثم الوجه ال ُيرى
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منه غري عينيه ،وهو ي�سري وحيدً ا بطيء ا ُ
خلطا ،يلتفت هنا وهناك
ليت�أ ّكد �أنّ ما من �أحد يراه ،ا�ستم ّر الرجل يف �سريه حتّى و�صل �إىل
ق�صر مهجور على �أطراف املدينة ،ال �أثر فيه لأحد ،وما �إن و�صل حتّى
�أماط اللثام عن وجهه وراح ينظر ميي ًنا وي�سا ًرا ،وهو يقول يف نف�سه:
هل هناك �أحد �أم تراين �ضللت الطريق؟
وبينما هو كذلك� ..إذ خرج عليه �شاب تظهر عليه عالمات الإمارة
وهو مت�شح ب�سيفه ،مرتد ًيا ثيا ًبا كعامة �أهل �أوفييدو ،فقال له :مرح ًبا
بالكونت جونثالث �صاحب برغ�ش.
الكونت :مرح ًبا بك أ� ّيها الأمري� ،أم �أقول من الآن امللك؟
وقبل �أن يتفوه (غار�سية) بكلمة واحدة ،خرج �صوت يقول :بل
امللك غار�سية �أ ّيها الكونت.
التفت الكونت جهة ال�صوت لينحني من فوره ،ويقولً � :إذا نقول
امللك �أيتها امللكة العظيمة.
خيمينا� :أجل هو امللك رغم �أنف �ألفون�سو و�أنف حظيته اللعينة.
الكونت :ولك ّنك زوجته يا �سيدتي على كل حال والكني�سة ال تعرتف
باحلظايا.
خيمينا :ل�ست زوجة من ينزع �أوالدي املُلك ليوليه غريهم.
الرب.
نف�سا عمي ًقا ،ثم قال :لتكن �إرادة ّ
تن ّف�س الكونت ً
خيمينا :ولن تكون �إرادتنا �سوى جزء من �إرادة الرب �أ ّيها الكونت.
ابت�سم الكونت م�صد ًقا على كالم امللكةّ ،ثم قال� :أين الأمراء
�أردونيو وفرويال؟
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غار�سية :مل �أُ ِرد �أن يجتمع ثالثتنا هنا؛ في�ؤخذ بنا حال افت�ضاح
�أمرنا ،لذا تركناهم حول امللك �ألفون�سو لتطمئن نف�سه ،و� ّإل فخروجنا
جمي ًعا من الق�صر �سيثري االنتباه وتكون عواقبه وخيمة.
الكونت� :أح�سنت �أيها امللك.
غار�سية :ال نريد لف�شلنا ال�سابق �أن يتك َّر َر ،فلن �أعود لل�سجن مرة
�أخرى.
خيمينا :لن ُتك َّر َر �أخطاء املا�ضي يا غار�سية.
الكونت :و� ً
أي�ضا مل يعد �ألفون�سو كما كان من ذي قبل ،وال�شعب
الذي كان يراه ً
خادما
بطل مغوا ًرا يراه اليوم ظاملًا جابي �ضرائب ً
للبابا يف روما.
غار�سية� :أجل �أ ّيها الكونت ،و� ّإن لأرجو �أن ُنح�سن ا�ستغالل الأمر
جيدً ا ،فال�شعب يئن حتت وطء ال�ضرائب واجلبايات ،لهذا يجب �أن
نغ ّذي فيهم ال�شعور بالظلم واحلرمان ،ففي الوقت الذي ينعم فيه
النبالء بك ّل تلك النعم ،يعاين ال�شعب من احل�صول على لقمة عي�ش
ت�سد رمقه.
خيمينا :والآن ..ماذا فعل رجالك �أّ ّيها الكونت؟
الكونت :لقد انت�شروا بني �صفوف العامة ي�ؤلبونهم على امللك
ويقولون :ملك َخ ِرف ،دفع �آالف الدنانري الذهبية ل�شراء لقب ال طائل
من خلفه من كاتدرائية (تورز) كما يتح ّدثون عن تلك ال�ضرائب التي
ال ُتمع � ّإل من الفقراء فقط!
غار�سية :وماذا عن اجلي�ش �أيها الكونت؟
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الكونت :لقد توا�صلت مع جمموعة من قادته ،وقد بايعوك يا
�سيدي مل ًكا عليهم ،بعد �أن خلعوا �أباك امللك �ألفون�سو ،وهم الآن يف
انتظار الإ�شارة للبدء بالعمل.
خيميناً � :إذا يجب التحرك الفوري قبل �أن ي�شيع �أمركم.
غار�سية� :سنتح ّرك يوم الأحد القادم.
الكونت :هل تطلعني على ك ّل اخلطة يا موالي؟
غار�سية� :سيخرج �أخواي الأمريان �أردونيو وفرويال ويختلطان
بال�شعب يدعونهما خللع امللك ،بينما �أخرج �أنا بقادة اجلي�ش املوالني
يل و�أحترك بهم ،لأ�ستويل على احل�صون والقالع القريبة لتكون ملج�أ
لنا �إن حلت بنا الكارثة �أو اخت ّل �أمرنا ،وال تن�سوا �أنّ امللك َ�س َم َل من
أعي �إخوته عندما حاولوا االنقالب عليه ،وال �أظ ّنه � ّإل قات ُلنا �أو
قبل � ُ
ممث ٌل بنا �إن وقعنا يف يده ،لذا ال جمال �أمامنا غري النجاح.
ّ
الكونت :وما دوري �أنا يا �سيدي؟
وتن�ضم �إىل الأم َري ْينَ وعامة
الأمري� :ستدخل بقواتك �أوفييدو
ّ
ال�شعب.
خيمينا :وبفعلتك هذه �سيت�شجع الكثريون على االنخراط معنا،
والعمل على عزل امللك الذي �سي�سقط يف يده ...
وهكذا ّمت تدبري الأمر بحرفية �شديدة ّ
وخطة مدرو�سة ،ويف اليوم
املوعود ُن ّفذت اخلطة كما ر�سم لها ،و�سيطروا على كثري من املعاقل...
َ
�شروط الثوار ،بعد �أن
وخ�شي �ألفون�سو عاقبة احلرب الأهلية َف َق ِب َل
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ر�أى �أن ال قبل له بهم ،فنزل عن العر�ش لولده الأكرب غار�سية ،وعني
�أردونيو حاك ًما جليليقية ،وفرويال حاك ًما لأ�ستوريا�س ،وبهذا اختتم
عاما ...
�ألفون�سو عهده الذي ا�ستطال �أربعة و�أربعني ً
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الفصل الثالث
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الأمري عبد الرحمن بن حممد
عا�ش الأمري ال�صغري يف كنف جده ،الذى اعتنى به وق ّدمه على
الكثري من غريه ،بل ق ّدمه على �أبنائه و�إخوته وك ّل �أهل بيته ،هذا
الأمري ال�صغري الذي ظهرت براعته يف ك ّل �أمر ُو ّكل �إليه ،وفاق �أقرانه
يف ك ّل الأمور ،ومع تق ّدم العمر تع ّلم ال�صغري حمل ال�سيف وال�ضرب
مبارزات يقوم بها كبار اجلند قبل �أن ي�شاركهم
به ،وكان يح�ضر
ٍ
ويحب ذلك فيه ،كما �أتقن عبد الرحمن
ي�شجعه ّ
الأمر ،وكان ج ّده ّ
ركوب اخليل ،وكان اجلميع ي�شهد له بالرباعة� ،إذ يع ّدونه من �أف�ضل
فر�سان الأندل�س� ،أ ّما العلم وال�شعر فقد نهل منه عبد الرحمن حتّى
�أثنى عليه معلمه (�أحمد بن عبد ربه ) ،ولثقته الكبرية فيه فقد كان
ج ّده يوكل �إليه املهام الكبرية رغم �صغر �سنه ،وكان عند ان�شغاله �أو
وربا �أجل�سه يف بع�ض الأيام
خروجه من قرطبة للغزو يجعله مكانهّ ،
والأعياد جمل�سه نف�سه لي�س ّلم اجلند عليه ،فتع ّلقت �آمال �أهل الدولة
به ،ومل ي�ش ّكوا يف م�صري الأمر �إليه...
يوما ..بل
�أ ّما الأمري عبد اهلل ورغم تق ّدم عمره ،فلم يهمل الفتنة ً
يوما تدبري الدولة و�ش�ؤونها رغم
جاهد للق�ضاء عليها ،كما مل يهمل ً
تق ّدم �سنه ،وقد كان الأمري عبد اهلل مقت�صدً ا ،يظهر ذلك يف ملب�سه
و�شكله وجميع �أحواله ..وكان ً
حافظا للقر�آن ،كثري التالوة له ،وكانت
متقدما يف ورعه وف�ضله ،حم ًبا
له �صدقات كثرية ونوافل جزيلة ،وكان
ً
للخري و�أهله ،كثري ال�صالة ،دائم اخل�شوع والذكر هلل عز وجل ،كثري
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التوا�ضع ،منك ًرا لل�سرف ومبعدً ا لأهله� ،شديد الوط�أة على ذوي الظلم
واجلور ،وقد �أخذ ك ّل ذلك عنه حفيده الذي كان كظله ال يفارقه
�أبدً ا ،وكان يقول حلفيده :يا عبد الرحمن! �إنّ املال ع�صب الدولة
ومكمن قوتها ،فال تنفقه � ّإل لتدعيم دولتك ،واحر�ص عليه وال تكن
من املبذرين.
وكان متفن ًنا يف �ضروب العلوم ،ب�ص ًريا بلغات العرب ،ف�صيح
الل�سان ،ح�سن البيان وكان ال يخلو يف �أكرث �أيامه من مقاعدة وزرائه
ووجوه رجاله ،ف�إذا انق�ضى خو�ضهم يف الر�أي والتدبري -لأ�سباب
مملكته وما كان يحاوله من ح�سم علق الفتنة -خا�ض معهم يف
ممن ا�شتغل بلذة� ،أو قارف �شي ًئا من الأنبذة
الأخبار والعلوم ،ومل يكن ّ
يف أ� ّيام �إمارته وال قبلها...
وكان يقعدً � -
أي�ضا -على بع�ض �أبواب ق�صره يف �أ ّيام معلومة فرتفع
حديد قد �صنع
باب
ٍ
�إليه فيه الظالمات ،وت�صل �إليه الكتب على ٍ
�ضعيف �إي�صال بطاقة بيده ،وال �إنهاء
م�شرج ًبا لذلك ،فال يتع ّذر على
ٍ
مظلمة على ل�سانه...
وكان �أهل املكانات وذوو املنازل والأقدار يتح ّفظون من ك ّل �أمر
يوجب ال�شكوى بهم ،وينقب�ضون عن التحامل على من دونهم ،ويهابون
عقابه ،ويحذرون �إنكاره ،ويتح ّرون موافقة مذاهبه ..وكانت اللذات
مهجورة يف �أ ّيامه ،واللهو غري مقرتف من جميع خا�صته وعامته،
رب والتقوى فا�ش يف كل طبقة من رجاله
و�إعمال اخلري و�إظهار ال ّ
ورعيته...
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وكان قد فتح با ًبا يف الق�صر� ،س ّماه (باب العدل) وكان يقعد فيه
معلوما يف اجلمعة ،ليبا�شر �أحوال النا�س بنف�سه ،وال يجعل
يوما ً
للنا�س ً
بينه وبني املظلوم �سرتًا ،وكان عبد الرحمن يف ك ّل هذا رفيقه الذي
ال يفارقه �أبدً ا ،وكان زينة هذه املجال�س ب�أدبه وعلمه وح�سن بيانه
وف�صاحة ل�سانه وقوة حجته و�سرعة بديهته...
دارت الأيام ...ومر�ض الأمري عبد اهلل والزم الفرا�ش ،والتف حوله
الأطباء يحاولون �شفاءه وتطبيبه ،وعبد الرحمن يلزمه ال يفارقه � ّإل
للنظر يف حال اجلند والبالد ،ومع مرور الأيام ازدادت حال الأمري
و�ساءت �أكرث ف�أكرث ...ومل يفلح طبيب يف عالجه ،وملّا �شعر الأمري
عبد اهلل ب�أ ّنها النهاية خلع خامته من يده يف ح�ضور �أوالده و�أعمامه
انكب على يد ج ّده ووجه يق ّبلهما ،والدموع
ودفعه لعبد الرحمن الذي ّ
تن�سال على وجنتيهّ ،ثم طلب الأمري �أن يخرج اجلميع فخرجوا � ّإل
عبد الرحمن الذي ا�ستوقفه ج ّده وقال له -بعد �أن قب�ض على تالبيب
ثيابه :-احفظ ُملك بني �أمية وجدِّ ْد دولتهم ،وال تنم عن الفتنة،
وخذ ج ّدك الداخل قدوة لك ،ال يثنيك مر�ض �أو عجز عن حماربة
الفتنة فخف �إىل �أهلها وا�ست�أ�صل �ش�أفتهم ،ال يقولن قائل ذهب ملك
بني �أمية ،وال ترتك جهاد الن�صارى؛ ف�إ ّنهم ذئاب يطمعهم ال�ضعف
ويلجمهم اخلوفّ ،
فك�شر لهم عن �أنيابك و�سر بالعدل يف رعيتك،
واذكرين بخري يا عبد الرحمن بن حممد ،ثم نظر الأمري �إىل ال�سماء
ونطق ال�شهادتني ،لتفي�ض الروح �إىل بارئها و�سط دموع عبد الرحمن
الذي �شعر لأ َّو ِل مرة �أ ّنه يتيم الأب ،فبكى عب ُد الرحمن ج َّده و�أباه،
وقب�ض على يد ج ّده يق ّبلها ودموعه تن�سال من عينيه.
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وما كاد الأمري عبد اهلل ُي�سلم �أنفا�سه الأخرية ،حتّى خرج عبد
الرحمن واجلميع ينتظر باخلارج ،فتق ّدم ال�شاب �إىل كر�سي احلكم،
وبوجه حزين جل�س عبد الرحمن مكان ج ّده ،فعلم احل�ضور مبا كان،
فتق ّدموا �صوب الأمري يق ّبلون يده وهم يقولون :رحم اهلل الأمري عبد
اهلل بن حممد ،ومبارك عليك الإمارة ،فكانت التعزية والتهنئة يف
نف�س املجل�س...
وجل�س عبد الرحمن للبيعة ،يوم اخلمي�س غرة �شهر ربيع الأول يف
قاعة (املجل�س الكامل) بق�صر قرطبة ،فكان �أ َّو َل من بايعه �أعمامه،
و�أعمام �أبيه ،وتالهم �إخوة ج ّده ،وقد مثلوا �أمامه وعليهم الأردية
والظهائر البي�ض عنوان احلزن على الأمري الراحل ،وتك ّلم بل�سانهم
عمه (�أحمد بن عبد اهلل) فقال:
واهلل لقد اختارك اهلل على علم للخا�ص م ّنا والعام ،ولقد كنت
�أنتظر هذا من نعمة اهلل علينا ،ف�أ�س�أل اهلل �إيزاع ال�شكر ،ومتام
النعمة ،و�إلهام احلمد ...وتتابع للبيعة بعد ذلك وجوه الدولة واملوايل،
ّثم �أهل قرطبة من الفقهاء والأعيان ،ور�ؤ�ساء البيوتات ،وا�ستم ّرت
بيعة اخلا�صة على هذا النحو حتّى الظهر ،وعندئذ نه�ض الأمري
اجلديد ف�ص ّلى على جثمان ج ّدهّ ،ثم واراه يف مدفنه بالرو�ضة،
ومعه الوزراء ورجال الدولة ..وجل�س لتل ّقي البيعة يف امل�سجد اجلامع
�صاحب املدينة الوزير (مو�سى بن حممد بن ُحدير) ،والقا�ضي
(�أحمد بن زياد اللخمي) ،و�صاحب ال�شرطة العليا (ابن وليد
الكلبي) ،و�صاحب ال�شرطة ال�صغرى (�أحمد بن حممد بن حدير)،
و�صاحب �أحكام ال�سوق (حممد بن حممد بن �أبي زيد) فا�ستمرت
ب�ضعة �أيام ...وكذلك ن ّفذت الكتب ب�أخذ البيعة �إىل العمال يف �سائر
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الكور ،و�أخرج الأمناء �إىل البالد لأخذها ،وتتابعت الردود ب�إجنازها
من جميع النواحي ،و�ساد ال ِب ْ�ش ُر يوم البيعة يف الق�صر واملدينة،
وتو�سم اجلميع يف الأمري الفتى �آيات العظمة واليمن ،وع ّلقوا على
ّ
واليته �أكرب الآمال ...وحني دخل عليه معلمه و�أ�ستاذه �شاعر الع�صر
ابن عبد ربه �صاحب العقد الفريد ،يوم �أن توىل عبد الرحمن امللك،
�إذ قال له قبل �أن يبايعه:
ب ��دا اله�ل�ال جدي� �دًا
واملل ��ك غ� � ّ�ض جدي ��د
ي ��ا نعم ��ة اهلل زي ��دي
م ��ا كان في ��ك مزي ��د
�إن كان لل�ص ��وم فط ��ر
ف�أن ��ت للده ��ر عي ��د
إ�م ��ام ع ��دل علي ��ه
تاج ��ان :ب أ�� ��س وج ��ود
ي��وم اخلمي���س تب �دّى
لن ��ا اله�ل�ال ال�س ��عيد
ف ��ك ّل ي ��وم خمي� ��س
يك ��ون للنا� ��س عي ��د
مل يكد الأمري ال�شاب �أن يخلع البيا�ض ،حتّى جمع قادته ووزراءه
وعلى ر�أ�سهم احلاجب بدر بن �أحمد والقائد �أحمد بن حممد بن �أبي
عبدة ،وكان قد ّولهم احلجابة والوزارة وقال لهم:
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تعلمون ما �آلت �إليه دولة بني �أمية يف الأندل�س ،فقد ّ
تقطعت
�أو�صالها ،وت�شرذمت مدنها ،ونازعونا �أمرنا ،فهذا ال�شقي ابن
حف�صون يف بب�شرت و�آل احلجاج يف �إ�شبيلية ،وا�ستق ّل ابن مروان
ببطليو�س ،ناهيكم عن ثورة ابن تاكيت يف الثغر الأدنى ،وبنو ذي
النون يف �شرقي طليطلة ،والتجيبيون يف �سرق�سطة ،ولب بن الطربي�شة
يف طليطلة ،والفتح بن مو�سى بن ذي النون من زعماء الرببر ،ومعه
حليفه الرياحي املعروف ب�أرذبل�ش وبنو ق�سي يف تطيلة وطر�سونة..
هذا غري مملكة �أ�ستوريا�س وا�شتداد �ساعدها ،حتّى �أخذت �سمورة
وعربت قوات �ألفون�سو نهر دويرة مرات ومرات ،ولوال وفاته وت�شتّت
دولته ملا �سكت عن مهاجمتنا واقتطاع ثغورنا.
بدر بن �أحمد� :أجل لقد ّ
تف�شت الفتنة يا �سيدي.
نظر عبد الرحمن �إىل وزيريه نظرة حت ّد وقال :فما الر�أي عندكم؟
�أحمد بن حممد :الر�أي يا �سيدي� ..أن ن�ستم ّر على ال�صائفة حتّى
نق�ضي عليهم.
عبد الرحمن :وماذا يقول الوزير بدر؟
بدرّ :ربا نكون يف �أ�ش ّد احلاجة �إىل ال�سكينة يا �سيدي ،و�إعادة
ترتيب الأمور بعد �أن هزّتنا الثورة �إىل الأعماق ،وجتاذبت البالد
وحدب.
�صوب
ٍ
الأعا�صري من ك ّل ٍ
وتوجه �إىل القائد �أحمد الذي
نه�ض عبد الرحمن من جمل�سهّ ،
نه�ض من مكانهّ ،ثم قال عبد الرحمن:
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مل تعد ال�صوائف تكفي يا ابن حممدّ .ثم نظر �إىل احلاجب
وقال يف حت ّد و�صوت مرتفع :مل تعد ّ
خطة الرت ُّد ِد والرفق التي اتّبعها
�أجدادي نحو اخلوارج واملارقني ذات جدوى ،و إ� ّنه ال ب ّد ال�ستتباب
الأمن وا�ستقرار ال�سكينة من �سحق الثورة وزعمائها ب� ّأي الو�سائل وك ّل
الطرق ،ف�إ ّما �أن �أُعيد الأندل�س �إىل �سابق عهدها ،و�إ ّما املوت على
ترابهاّ ...ثم ارت ّد �صوب كر�سيه و�ضرب على جانبه وقال :لن �أكون
حفيدً ا للداخل �إن مل �أ ُر ّدها كما كانتّ ،ثم جل�س على كر�سيه و�أتبع
ً
قائل :لقد ّول عهد وبد أ� عهد جديد ،فال راحة وال نوم وال �سكون
قبل �أن تعود الأندل�س �أمو ّية قوية مهابة كما كانت ،يا ابن حممد اكتب
كتا ًبا ع ّني �إىل الع�صاة يف م�شارق الأندل�س ومغاربها �أنذرهم فيه
وادعهم �إىل الطاعة والبيعة ،فمن �أجاب فقد كفانا �ش ّر قتاله ،ومن
�أبى فاحلرب حتّى يحكم اهلل بيننا «وهو خري احلاكمني».
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ّثم �أم�سك احلاجب بالدواة وراح يكتب الكتب ب�صيغة واحدة مع
اختالف املر�سل �إليه ،بينما نظر الأمري �إىل قائده �أحمد بن حممد
وقال :و�أنت يا ابن �أبي عبده ،عليك من الآن �أن جت ِّي�ش اجليو�ش،
وتكون م�ستعدً ا ملا هو �آت ،فال نوم وال راحة بل حروب تتبعها حروب.
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كانت �أ�صوات �ضحكات �صمويل بن حف�صون متلأ ق�صره يف قلب
بب�شرت ،وهو يقول (ب�صوت مرتفع) :الطاعة  ...يريد الطاعة ولزوم
اجلماعةّ ،ثم يتابع �ضحكاته ،في�ضحك اجللو�س ،بينما يقف الر�سول
واج ًما ال يتح ّدث بكلمة.
�صمويل :قل يل يا هذا ..كيف لهذا الغالم �أن يفعل؟
الر�سول� :إ ّنه لي�س بغالم  ..ولك ّنه �أمري تلك البالد يا ابن حف�صون.
قطع ابن حف�صون حديثه ونظر �إىل الر�سول وقال يف �سخرية:
�أمريها!! هذا الفتى الذي ال ميت ّد عر�شه خارج قرطبة �صار �أمريها!!
الر�سول� :أجل  ...ولو كره الكارهون.
ّ
ع�ض ابن حف�صون على �أ�سنانه وقال (ب�صيغة جادة) :كيف جتر�ؤ؟
ُ
�أتتحداين  ...ال �أ َّم لك؟ لوال �أن الر�سل ال تقتل مل ّثلت بك.
الر�سول� :أنا ال �أحتداك ،وما �أنا � ّإل ر�سول.
ابن حف�صون :لقد جتاوزت ح ّد الر�سل ،والآن اخرج قبل �أن �أفعلها
و�أقطف ر�أ�سك.
الر�سول� :ألن �أحمل الر ّد على الر�سالة؟
�أخرج ابن حف�صون �سيفه وقال :هذا هو الرد! ّثم �صرخ به وقال:
اخرج قبل �أن �أقتلك جزاء ما تف ّوه به ل�سانك...
خرج الر�سول من عند ابن حف�صون ،الذي �أغمد �سيفهّ ،ثم قال:
اللعنة على الر�سل ،اللعنة على بني �أمية.
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الرامي �أبو ن�صر :ه ّدئ من روعك يا �سيدي.
�صمويل :لقد �أثار غ�ضبي هذا اللعني.
ً
حماول تهدئة ابن حف�صون :ولك ّنه ر�سول يا �سيدي فال
�أبو ن�صر
تغ�ضب.
زفر �صمويل بق ّوةّ ،ثم قال� :صدقت ولكن ...من يظنّ نف�سه عبد
الرحمن هذا؟! لقد حاربت ج ّده الأمري حممد ..فماذا حدث؟ مات
حممد وبقي ُملك ابن حف�صونّ ،ثم حاربت املنذر فمات وبقي ُملك
ُ
�سنابك
و�ص َل ْت
ابن حف�صونّ ،ثم حاربت عبد اهلل بن حممد حتّى َ
خيويل �أبواب قرطبة وطرقتُها بقوة ،وكدت �أن �أقطف ر�أ�س عبد اهلل
نف�سه ،فماذا حدث؟ مات عبد اهلل بعد �أن يئ�س مني وبقي ملكي...
وبا�ستعالء �أكمل ابن حف�صون :ثم ي�أتي هذا الفتى ويهدِّ دُين؟!
ّثم �أم�سك ابن حف�صون قنينة الراح ورفعها على فيه و�شربها عن
�آخرهاّ ،ثم م�سح بك ّمه ما �سال من فمه وا�سرتخى على كر�سيه وقال:
بنو �أم ّية ،يجب �أن �أق�ضي عليهم ،ما عادت اجلزيرة ت�سعني و�إياهم!
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كانت نومة غري هنية تلك التي نامها عبد الرحمن بن حممد ،حتّى
�إن جاريته (الزهراء) ا�ستيقظت من ج ّراء فرط حركته وانت�صبت
ً
م�ستيقظا مفتوح العينني ...د ّققت الزهراء
لتنظر يف وجهه ،فر�أته
النظر ،ف�إذا بعبد الرحمن يقول لها :ما بك تنظرين �إ َّ
يل هكذا؟
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الزهراء :مل �أعتد �أن �أرى الأمري م�ؤر ًقا كما اليوم.
نه�ض عبد الرحمن وا�ستند على ظهر ال�سرير وقال :ذلك ل ّأن مل
� ُأك �أمري الأندل�س من قبل.
الزهراء :وهل النوم والراحة حم ّرمان على الأمري؟
عبد الرحمن :ال نوم وال راحة ملن ّ
تول �أمر الأمة ،فكيف �أنام
والأندل�س ت�أكلها الفتنة يا زهراء؟ ّثم �أم�سك بكوب ماء وارت�شف منه
قبل �أن ي�ستطرد ً
قائل� :إن نام الراعي عن رعيته �أكلتها الذئاب ،وما
�أكرث ذئاب اجلزيرة!
ّثم نه�ض من �سريره ّ
وتو�ض أ� لل�صالة ،حتّى �إذا �صدع امل�ؤذن ل�صالة
الفجر ،كان عبد الرحمن يف م�سجد قرطبة ي�ص ّلي مع النا�س ،وما �إن
انتهى من �صالته حتّى عاد �إىل ق�صره واحلاجب بدر خلفه كظ ّله،
ّثم راح عبد الرحمن ي�سري يف حديقة الق�صر حتّى وقف حتت �شجرة
برتقال وهو يقول يف نف�سه� :إنّ العدو الأكرب والتحدي الأعظم هو ابن
حف�صون وثورته ،لهذا يجب الق�ضاء عليه يف �أ�سرع وقتّ ،ثم م ّد يده
وقطف ثمرة برتقال بق ّوة من ال�شجرةّ ،ثم قذفها ليتلقفها احلاجب
بدر الذي مل يتف ّوه بكلمة ،وقد علم �أنّ الأمري يح ّدث نف�سه يف �صمت،
فلم ي�ش�أ �أن يقطع حديثه...
دخل عبد الرحمن الق�صر وخلفه حاجبه ،وما �إن جل�س فيه حتّى
نظر للحاجب وقال:
عبد الرحمن :هل عاد الر�سول من بب�شرت؟
احلاجب� :أتى ُقبيل الفجر يا �سيدي.
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عبد الرحمن :ف�أين الرد؟
ال�شقي الطاع َة و�أعلن الع�صيان والتحدي
احلاجب :لقد رف�ض
ُّ
يا �سيدي ..لي�س هذا فح�سب بل متادى ومل ير�سل ر َّدا ،وقام بتهديد
الر�سول و�أ�شهر ال�سيف يف وجهه.
عبد الرحمن :لقد فعل ما ظننته ولو فعل غري ذلك خل ّيب ظ ّني
فيه.
احلاجب� :أراك من�شرح الوجه ملا حدث يا �سيدي ،و� ّإن لفي عجب
من هذا.
علي � ّأل
عبد الرحمن� :أجل يا ابن حممد فلو فعل غري ذلك حلقّ َّ
علي �أن �أُحاربه
�أُحاربه مع يقيني ب�إ�ضماره ال�شر� ،أما وقد �أف�صح فحقّ َّ
و�أ�سحقه.
ّثم قب�ض على يديه وا�ستطرد :وهو �إمام ال�ضالل يف اجلزيرة...
والآن هذا ابن حف�صون ،فماذا عن باقي الع�صاة واملارقني؟
احلاجب :لقد �آثر لب بن الطربي�شة �إظهار الطاعة يا �سيدي،
و�أر�سل ببيعته لك وكذلك التجيبيون يف �سرق�سطة� ،أ ّما باقي الع�صاة
فرف�ضوا البيعة و�أعلنوا الع�صيان.
عبد الرحمن :مممم ...لقد �أثبت ابن الطربي�شة وكذلك التجيبي
فطنتهم ،فهذه بيعة لن تك ّلفهم �شي ًئا ولك ّنها �ستمنع عنهم جيو�ش بني
�أمية! ّثم نه�ض عبد الرحمن من جمل�سه وقال للحاجب بدر� :أر�سل من
ي�ستدعي يل (عبا�س بن عبد العزيز) و(الوزير ابن حدير)
احلاجب� :أمرك �سيدي.
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خرج احلاجب وحت ّرك عبد الرحمن �صوب باب الق�صر وخرج منه
ونظر يف ال�سماء البعيدة املل ّبدة بالغيوم وال�سحب ،وقال -وهو يقب�ض
على يده:-
ق�س ًما يا عبد الرحمن بن معاوية لأعيد ّنها كما كانت ولأجدِّ دَنّ
�سريتك العطرة ولأكونن خري خلف خلري �سلف...
وبينما الأمري كذلك� ..إذ �أقبل عليه عبا�س بن عبد العزيز والوزير
ابن حدير � ...س ّلم الرجالن على الأمري الذي حت ّرك وهم خلفه
حتّى دخل َب ْه َو ال�سفراء يف ق�صرهّ ،ثم جل�س ومن َث َّم جل�س الوزيران
واحلاجب.
الأمري :تعلمون ما كان من �أمر الع�صاة واخلارجني علينا ،حتّى
�شغلونا عن متابعة اجلهاد فا�ستفحل الن�صارى واقتطعوا املدن والقرى
ف�أخذوا �سمورة وعربت قواتهم نهر دويرة ...و�إن مل نردعهم ف�سوف
قدمي هاتني وت�ضيع دولة الإ�سالم يف الأندل�س...
ميلكون ما حتت
ّ
ولكن كيف نردعهم؟ ونحن نرى اخلارجني قد �أنهكوا الدولة وف ّرقوا
اجلماعة بعد �أن �ش ّقوا ع�صا الطاعة ،وقد علمتم �أنّ �سيا�سة �آبائي
و�أجدادي نحوهم مل ت�أت بخري ،بل زادوا من غ ّيهم وفجورهم،
ونازعونا �أمرنا ،وقد عزمت � ّأل �أنام وال �أحد من رجايل حتّى تعود
البالد كما كانت ،و� ّإل ف�سالم على دولة الإ�سالم يف الأندل�س ،وقد
ندبتك يا ابن عبد العزيز فاخرج بقطعة من اجلي�ش �صوب قلعة رباح،
وال تعد قبل �أن تط�أها بخيلك وتعيدها حلوزة الإمارة ،ويف نف�س الوقت
يخرج احلاجب بدر ومعه الوزير ابن حدير �إىل مدينة �إ�ستجة ،فال
تعودوا قبل �أن تعود للجماعة.
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احلاجب بدر (م�ستف�س ًرا) :هل نخرج يف �آن واحد يا �سيدي؟
الأمري� :أجل يا بدر ،فالوقت خ�صيمنا ،وك ّل �ساعة يف حياة الع�صاة
هي زيادة يف رقعة بالد �أ�ستوريا�س ونافارا و�ضعف لدولتنا يف الأندل�س.
نوحد قوتنا يا موالي؟
احلاجب بدر :ولكن �أال ّ
الأمري :بل اخرجوا كما �أمرت ،واك�سروا �أغمدة �سيوفكم ،فال
�أغماد لها �إال �صدور الع�صاة ،واعلموا �أ ّننا َق ْل ُب تلك اجلزيرة
وانت�صروا...
وع َ�ص ُبها ،فقا ِتلوا بذلك ِ
َ
وهكذا خرج الوزير (عبا�س بن عبد العزيز القر�شي) ،فق�صد �إىل
منطقة قلعة رباح وكان قد ثار بها الفتح بن مو�سى بن ذي النون من
زعماء الرببر ،ومعه حليفه الرياحي املعروف ب�أرذبل�ش ،فوقعت بني
جند الأمري وبني الع�صاة معارك �شديدة ،هُ زم فيها الفتح بن مو�سى،
وارت ّد ً
مغلول �إىل معاقله ،وقتل �أرذبل�ش ،و ُبعثت ر�أ�سه �إىل قرطبة،
فرفعت فوق باب ال�سدةُ ،
وط ّهرت قلعة رباح و�أحوازها من الفتنة.
و�سار احلاجب بدر والوزير ابن حدير يف حملة �أخرى نحو الغرب،
وا�سرت ّد مدينة �إ�ستجة من �أيدي الع�صاة �أتباع ابن حف�صون ،وهدم
�أ�سوارها وقنطرتها الواقعة على نهر �شنيل ،حتّى تعزل وتغدو بذلك
عاجزة عن التمرد واخلروج ...ودخلها احلاجب بدر بن �أحمد
والوزير �أحمد بن حممد بن حدير ،وكان � ّ
أول مو�ضع افتُتح يف �أ ّيام
الأمري ،وبقي �أحمد بن حممد الوزير قائدً ا بها وم�سك ًنا لأحوال �أهلها،
و ُو ِّ َ
ل عمالتها حمدون بن ب�سيل...
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يف حانة �صغرية بالقرب من اجلامع الكبري يف قرطبة ،وحتديدً ا
يف �سوق الو ّراقني الكبري امل�شهور باحتوائه على ك ّل جديد يف العلوم
والفنون� ،إذ اعتاد الوراقون يف �سوق قرطبة توفري ك ّل جديد يف عامل
الكتاب ،وتناف�سوا على ذلك ...وو�سط �أ�صوات الباعة واجلائلني
وزحمة الأقدام والأنفا�س ،جل�س �شاب مل يبلغ الع�شرين من عمره
بعد ،وقد ارتدى عمامة كبرية ،وراح يرتّب كتبه وين ّمقها وي�ضع ك ّل
وب�صوب �آخر كتب
كتاب بجوار ما ي�شابهه من كتب ،فهنا كتب النحو،
ٍ
الفقه وعلم الكالم ،وهنا دواوين كبار ال�شعراء ،وهنا كتب امل�شارقة
 ...قبل �أن مي ّر عليه �أحد الرجال ويطالع �أ�سماء الكتب ،ومي�سك
ب�أحدهم ويت�صفحه قبل �أن يعيده مكانهّ ،ثم يقول:
الرجل :هل �أجد لديك كتاب البخالء للجاحظ؟
عمرون� :آخر ن�سخة كانت عندي بعتها منذ يومني لرجل من
�إ�شبيلية ،ولكن انظر �إىل َمنْ هم بجواريّ ،ربا جتد لديهم ما تريد.
الرجل :ح�س ًنا.
ان�صرف الرجل وا�ستم ّر عمرون يف ترتيب كتبه ،وبينما هو كذلك
�إذ دخل عليه �صديقه خالد �صاحب دكان الأقم�شة فقال :لقد �أتت
الأخبار و�إ ّنها حلق.
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خالد� :أبا حممد! ملاذا ت�ص ّر على هذه الكنية ،تريد �أن ت�شعرين
تن�س يا عمرون ف�أنا �أ�صغر منك �س ًنا وقد تزوجت
بتق ّدم العمر؟ ال َ
قبلك.
�ضحك عمرون وقال� :أجل �أجل� ...أنت �أ�صغر م ّني �س ًنا ،و�إن كنت
ال تريد هذا فح�س ًنا ،ولكن �أواثق �أنت �أ ّنه ال�سن -فقط -الذي يجعلك
ال تريد �أن �أذكرك بلقبك؟

ﲑ ﺍﻟ

(بوجه عبو�س) قال خالد :ماذا تق�صد؟
قهقه عمرون وقال� :أخ�شى �أ ّنك تخاف �أن �أناديك بلقبك ،فتعرف
الن�ساء �أ ّنك قد تزوجت؛ فينقطع �أملك يف مغازلتهن بعد �أن ينقطع
�أملهن بالزواج منك فين�صرفن عنك.
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(مبت�س ًما) قال عمرون :ال ب�أ�س ال ب�أ�س يا خالد ،والآن اجل�س،
ف�أنت تعلم � ّأن ال �أحب غ�ضبك.
جل�س خالد عاب�س الوجه ،فما كان من عمرون � ّإل �أن �سامره حتّى
انفرجت �أ�ساريره مرة �أخرى ،ف�س�أله عمرون وقال� :أ ّية �أخبار �أتيت
بها يا �صديقي؟
خالد� :أخبار الأمري عبد الرحمن وغزوته املباركة التي �أطلق عليها
ا�سم (غزوة املنتلون).
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عمرون :مذ �أن خرج بنف�سه ...علمت �أنّ هذا الرجل خمتلف ع ّمن
كانوا قبله.
خالد :و� ّأي اختالف! لقد �أعاد الأمل لأهل قرطبة؛ فاطم�أنوا
بعد �أن عا�شوا �سنوات من اخلوف وعدم الأمان ،فما �إن خرج عبد
الرحمن للغزو ّ
وتول القيادة بنف�سه ،حتّى �أثار ظهوره يف ال�صفوف
حما�سة اجلند ،و�أكربوا �شجاعته و�إقدامه وتباروا يف خدمته وطاعته
والذود عنه ،فك�أ ّنهم ُبعثوا من جديد ،وك�أ ّنهم حتت �إمرة عبد الرحمن
غريهم حتت �إمرة ج ّده!
عمرونّ :ربا ل�شعورهم ب�صدق عزميته.
ابت�سم خالد وقال� :أ�صبت ...فهو �صدق العزمية ،وج�سارة
الإرادة� ...سار الأمري عبد الرحمن � ًأول �إىل اجلنوب ال�شرقي ،وما �إن
و�صل �إىل هناك حتّى �ألقى اهلل الرعب يف قلوب �أعدائه ،فبادروا �إليه
وق ّدموا له الطاعة وانت�سبوا وجنودهم جلي�شه.
عمرون� :أيعقل �أن يفعل اخلوف هذا؟
خالد� :أجل يفعل ذلك ،ناهيك عن خوف قادة �إلبرية �أن يجمعوا
بني عداوة الأمري وعداوة ابن حف�صون الذي �سلبهم الكثري من
ح�صونهم ،وقتل رجالهم و�ض ّيق عليهم ،فت�سارعوا �إىل طاعة الأمري
نكاية بابن حف�صون...
ه ّز عمرون ر�أ�سه ،بينما تابع خالد فقال :بعد �أن ّمتت له بيعة
�أهل �إلبرية ّاته الأمري بهم وبجنده �صوب كورة ج ّيان يف و�سط
الأندل�س ،حيث كانت الثورة على �أ�ش ّدها ،وحيث كان ابن حف�صون
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�أخطر الزعماء اخلوارج يب�سط �سلطانه على طائفة من احل�صون
القوية؛ فا�ستوىل الأمري على ح�صن َمر ُت�ش الواقع يف طريق جيان،
و�سي يف نف�س الوقت بع�ض قواته �إىل مالقة لإجنادها ،وكان يهدِّ دُها
ّ
الزعيم الثائر ،فاحتلها و أ� ّمنها ،وك�أ ّنه �أراد �أن يق�صم ظهر اخلائن
ابن حف�صون وير ّوعه ،وبعدها ق�صد عبد الرحمن ح�صن مونت ليون
(ح�صن املنتلون) القريب منها ،وكان ميتنع به زعيم من املولدين
(هو �سعيد بن هذيل) ،ف�ضربه ب�ش ّدة ،وهاجمه حتّى اقتحمه ،و�أذعن
الزعيم الثائر �إىل الت�سليم والطاعة ومنح الأمان.
ّثم ّاته عبد الرحمن بعد ذلك �إىل ح�صن �شمنتان ،الواقع على
مقربة من ب ّيا�سة ،وبه عبد اهلل بن ال�شالية ،فا�ست�سلم الثائر دون
مقاومة ،وطلب الأمان ،ونزل عن جميع ح�صونه ومعاقله .وا�ستوىل
عبد الرحمن بعد ذلك على ح�صن منتي�شة من يد �صاحبه ابن
عطاف ،وافتتح �سائر احل�صون التي كانت بيد ابن حف�صون من كورة
جيان ،وط ّهرها من �آثار اخلروج والع�صيان ،وق ّدم �إليه �سائ ُر الزعما ِء
اخلوارج طاعتَهم ،فتق ّبلها وعفا عنهم.
ِ
و�سار عبد الرحمن بعد ذلك جنو ًبا �إىل كورة ر ّية ،فاحت ّل منها
�سائر احل�صون التي تدين بالطاعة البن حف�صون ،واقتحم �أمن َع هذه
احل�صون ،وهو (ح�صن �شبلي�س) بعد قتال عنيف ،وقتل من كان به
من �أ�صحاب الثائر ،وف ّر �أمامه جعفر بن حف�صون ً
ليل وحلق ب�أبيه،
ّثم ا�ستوىل عبد الرحمن على ح�صن �إ�شتينب على مقربة من �إلبرية،
ّ
واته بعد ذلك �إىل وادي �آ�ش فاحت ّل ح�صونهاّ ،ثم ّ
توغل يف �شعب
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جبل الثلج (�س َّريا نفادا) وافتتح ما هنالك من املعاقل واحل�صون،
وحاول ابن حف�صون �أن يزحف على غرناطة ،فخرج �إليه �أهل �إلبرية
ومعهم مدد من جي�ش عبد الرحمن فر ّدوه على عقبه ،وما زال عبد
الرحمن يجول يف تلك الأنحاء ُي ْخ ِ�ضع ح�صونها وينت�سف �أرا�ضيها،
حتّى ق�ضى على كل عنا�صر الثورة واخلوارج فيه ...

ﻋﺼ

O

ﲑ ﺍﻟ

()5

ﻜﺘ
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يف �أق�صى �شمال الأندل�س وعلى �أحد فروع نهر دويرة العظيم وفوق
ت ّلة مرتفعة منب�سطة ال�ساحة ،كانت مدينة ليون امل�س ّورة ب�سور عظيم،
وملدينة ليون ع ّدة �أبواب �أهمها (باب باليو) ،أ� ّما �شوارع املدينة
و�أز ّقتها فهي �ضيقة متعرجة ،ومعظم بيوت ليون مبنية من احلجارة
واحل�شائ�ش ّ
تغطي معظم �ساحاتها.
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وعند الكني�سة العظيمة (كني�سة �سان �إيزيدورو) وقف امللك
(�أردونيو الثاين) مرتد ًيا ز ّيه امللكي وعلى ر�أ�سه تاج يرمز مللك
جيليقية ،بعد ت�أبينه �أخاه امللك (غار�سية) ملك ليون ،والدموع
الرب �أخي
تذرف من عينيهّ ،ثم نظر �إىل وزيره غونثالو وقال :لريحم ّ
غار�سية.
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يف مكر ودهاء نظر غونثالو للملك ،ول�سان حاله يقول :لي�س يف هذه
املدينة �أ�سعد منك يا �أردونيو ،وقد ورثت ً
عر�شا لطاملا حلمت به ،فلن
تخدعني بهذه الدموع الكاذبة التي هي يف احلقيقة دموع فرح ال ترح،
الرب يا �سيدي».
وقال -بنربة حزن م�صطنعة :-نعم لريحمه ّ
تن ّهد �أردونيو ،ثم نظر ميي ًنا وي�سا ًرا قبل �أن يقول :ه ّيا ..يجب �أن
نعود �إىل الق�صر� ،إذ ال فائدة من وجودنا هنا بعد �أن وارينا امللك
غار�سية الرثى.
غونثالو :هل �سنعود اليوم �إىل �أوفييدو يا �سيدي؟
�أردونيو :وملاذا �أعود �إليها؟
غونثالو� :ألي�ست هي عا�صمة ملكك يا �سيدي؟
�أردونيو :كانت عا�صمة ملكيّ ،ثم ا�ستدار ونظر �إىل املدينة و�أز ّقتها
وا�ستطرد ً
قائل� :أ ّما الآن فقد �صارت ليون عا�صمة ملكي ودولتي ،ه ّيا
يا غونثالو ،ه ّيا �إىل ق�صر ليون.
ّثم امتطى �أردونيو فر�سه و�أحاطه اجلند وحت ّرك �صوب الق�صر،
وهو ينظر �إىل �أز ّقة و�شوارع ليون ال�ضيقة ،وكانت ال�شم�س قد مالت
للمغيب ،حتّى �إذا دخل الق�صر وجل�س على كر�سي العر�ش نظر �إىل
غونثالو وقال� :أر�سل �إىل امللكة يف �أوفييدو من يحملها �إىل هنا.
غونثالو� :أمرك �سيدي.
تول �أخوه �أردونيو ا ُ
وهكذا وبوفاة غار�سية ملك ليونّ ،
حل ْك َم مكانه
وجل�س على عر�شه ،ليجمع بذلك ُملك جيليقية وليون...
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مالت ال�شم�س �إىل املغيب يف تلك البقعة من مدينة (طلبرية) تلك
املدينة املتاخمة حلدود مملكة ليون ،ومدينة طلبرية تقع �إىل ال�شمال
الغربي من طليطلة ويخرتقها نهرالتاجة بعد �أن يخرتق طليطلة،
وتع ّد طلبرية �أق�صى ثغور امل�سلمني وبا ًبا من الأبواب التي يدخل منها
امل�شركون �إىل الأندل�س ،وتكرث يف طلبرية الأ�سواق اجلميلة ،وحتيط
بها املزارع املتنوعة والأ�شجار والثمار ولها على نهر التاجة �أرحاء
كثرية.
ا�ستع ّد املزارعون للعودة �إىل منازلهم بعد عمل �شاق ا�ستغرق
النهار ك ّله يف بداية مو�سم احل�صاد ،وراح بع�ضهم يجمعون �أدواتهم
ويعيدون ما�شيتهم �إىل حظائرها يف حني انهمك البع�ض الآخر يف
جمع املحا�صيل التي ّمت ح�صادها طيلة النهار وو�ضعها يف �أكيا�س
�ضخمة ُمع ّدة لهذا الغر�ض.
نظر �أحد الفالحني �إىل الزروع والأ�شجار حولهّ ،ثم قال يف �سعادة
بالغة:
املح�صول جيد هذا العام  ...مل �أكن �أتو ّقع مثله.
ابت�سمت زوجته التي كانت ت�ساعده وقالت :احلمد هلل الذي ّ
جنانا
من القحط الذي ح ّل بقرطبة وباقي مدن الأندل�س.
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تن ّهد الزوج وقال� :آه يا �أ�سماء ...من كان يظنّ �أنّ تلك البالد
الباردة تفي�ض بالغالل والأمطار بينما تئنّ باقي املدن من اجلوع بعد
�أن �أجدبت الأر�ض وانقطع املطر ،ولكن ندعو اهلل �أن يف ّرج كربهم
وي�شبع جوعهم وي�ؤمن خوفهم.
�أ�سماء� :آمني...والآن �أال نعود �إىل البيت؛ فقد كادت ال�شم�س �أن
تغيب؟
حب للعمل وق ّوة مل تن�ضب بعد.
الزوج :ما زال ّ
لدي ّ
الزوجة :لن� ّؤجل هذا للغد ،و� ّإل �سيجنّ الليل و ُتظلم علينا...
نظر الرجل �إىل زوجته يف ح ُن ٍوّ ،ثم بد أ� يف و�ضع �أدواته على بغلته
و�أم�سك جلامها وقال :ال ب�أ�س يا �أ�سماء ،لنعد اليوم على �أن نكون هنا
منذ ال�صباح الباكر �إن �شاء اهللّ ...ثم التفت �إىل ميينه وي�ساره وقال:
�أين �سم ّية؟
نظرت الزوجة هنا وهناك فلم جتد الفتاةّ ،ثم قالت :يجب �أن
تكون عند الناعورة بالقرب من النهر.
الزوج :ال �أعلم �سب ًبا حلبها يف املكوث هناك معظم اليوم.
الزوجة� :إ ّنها تلهو وتلعب مع �أقرانها من ال�صبية ،فال عليك يا �أبا
�سميةّ ،ثم انطلقت �أ�سماء جتاه الناعورة وهي ت�صيح وتنادي� :سمية..
�أين �أنت يا ُبنيتي ..لقد ت� ّأخر الوقت ،وحان وقت العودة �إىل املنزل.
وبينما هي تبحث عن ابنتها� ،إذ ب�أ�صوات حوافر و�صهيل خيل قادم
من بعيد ،التفتت �أ�سماء �إىل م�صدر ال�صوت ،ف�إذا جمموعة كبرية
مدججة باحلديد وال�سالح تتق ّدم
من اجلند حتمل �أعالم ليون ،وهي ّ
ب�سرعة رهيبة نحو القرية ومزارعها...
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ارتفعت الأ�صوات وال�صرخات وانهمرت الدموع وتف َّتتَت القلوب
وزاغت الأب�صار ،وتوقف اجلميع عن احلركة ،بل مل يحاول �أحدهم
حتّى جمرد الهروب ،فمن ذا الذي يهرب ويرتك �أطفاله ون�ساءه؟
وه َو ْت على
اقرتبت الأ�صوات �أكرث ف�أكرث ..وملعت �أ�س ّنة ال�سيوف َ
دفاعا عن �أنف�سهم غري ال ُف ُئو�س
رقاب الرجال تقتلهم وهم ال ميلكون ً
التي يحملونها ،وماذا تفعل تلك ال ُف ُئو�س يف وجه ال�سيوف الالمعة
واحلراب الطويلة القاتلة؟! ،وماذا يفعل املزارع الب�سيط يف وجه
جندي مد ّرب ال يعرف غري القتل والدم؟! أ� ّما �أ�سماء ففزعت تنادي
على �سم ّية خمافة �أن يطالها الن�صارى قبل �أن تطالها هي...

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

مل مي�ض الكثري من الوقت حتّى اختلط تراب تلك البقعة بدماء
الرجال والأطفال ،وتناثرت الأ�شالء ،و�سالت �أنهار من الدماء
تلت �أ�سما ُء قبل �أن جتد ابنتها...
وامتزجت بالأر�ض ،و ُق ْ
�أرواح عديدة �أُ ْز ِه َقت دون �شفقة �أو رحمة ،فحتّى الن�ساء مل
ترجل قائد املجموعة ونزل
يرحمهنّ ه�ؤالء ،بل قتلوهنّ جمي ًعاّ ،ثم ّ
عن �صهوة جواده وقال:
 -احملوا �أمتعتهم وخيلهم وال ترتكوا �شي ًئا.

ﺸﺮ
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ﺍﻟﺘﻮ
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ر ّد �أحد اجلنود� :أمرك �سيدي.
نظر القائد �إىل ا َملزارع وقال :لقد غابت ال�شم�س ،فما الذي مينعنا
�أن ننري تلك البقعة البائ�سةّ ،ثم ا�ستطرد وقال :احرقوا تلك الزروع
قاعا �صف�ص ًفا.
فما ال ن�ستطيع حمله� ،سنحرقه  ..اتركوها ً
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انطلقت جمموعة من الفر�سان حتمل الدمار واملوت ،وقاموا من
فورهم ب�إ�شعال النريان يف تلك املنطقةّ ،ثم عادوا وك�أنّ �شي ًئا مل
يكن...
�أ ّما �سمية ابنة الثمانية �أعوام فقد جنت من القتل ،لك ّنها مل تنج
من الأَ ْ�س ِر ،فقد كانت وقت املذبحة قد ابتعدت كث ًريا واختفت عن
الأنظار� ،إذ كان الفتى يو�سف بن ه�شام الذي يكربها بعام واحد فقط
قد ابتعد بها عن الغيطان ،وهما يلهوان ويلعبان ،ومل ي�شعر الطفالن
� ّإل وقد جنّ الليل ،فلم ي�ستطيعا العودة �إىل حيث كان �أهل القرية،
حتّى خافت �سم ّية وراحت ت�ؤ ّنب يو�سف قائلة له:
�سم ّية :لقد �أخربتك � ّأل نبتعد كث ًريا! فماذا �س�أقول لأ ّمي الآن؟
يو�سف :ال ب�أ�س عليك يا �سم ّية ..ف�سوف �أ�شفع لك عندها.
�سم ّية :ت�شفع يل! ومن �سي�شفع لك �أنت؟ والآن كيف لنا �أن نعود وقد
ن�سيت طريق العودة بعد �أن �أوغلت يف ال�سري؟
يو�سف� :سنجل�س هنا حتى يعرثوا هم علينا ،فقط ًعا لن يعودوا �إىل
الديار ويرتكونا ،فال تخايف وال تخ�شي �شي ًئا ف�أنا معك.
�سم ّية :وماذا لو خرج علينا الآن بع�ض الل�صو�ص؟
�أخرج يو�سف خنج ًرا من ثيابه وقال :عندها �س� ّ
أقطعهم ولن ي�صلوا
�إليك.
وحر�ص يو�سف
�شعرت �سمية ببع�ض الأمن عندما ر�أت اخلنجر ِ
على �سالمتها؛ فاطم�أنت ً
قليل وجل�س الطفالن ينتظران من ينقذهما
من ظالم الليل و�سكونه.
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مل مير وقت طويل حتّى �سمع الطفالن �أ�صوات حمحمة اخليول
تقرتب ،ف ّهب يو�سف واق ًفا ونظر �إىل م�صدر ال�صوت وقال بثقة
كبرية� :أمل �أقل لك لن يعودوا بدوننا.
ابت�سمت �سم ّية ومل تتح ّدث ،ولكن قطعت ابت�سامتها عندما
ر�أت القادمني مدججني بال�سالح واحلديد حاملني على �صدورهم
ال�صلبان ،عندها اختب�أت �سم ّية خلف يو�سف الئذة به ،بينما �أخرج
الفتى خنجره ا�ستعدادًا للذود عن �سم ّية وعن نف�سه.
تو ّقف اجلند القادمون عند الطفلنيّ ،ثم قال �أحدهم ب�صوت
مرتفع :طفالن يا �سيدي من �أطفال القرية.
نظر القائد �إىل الطفلني املفزوعنيّ ،ثم قال :احملوهم معكم وال
تقتلوهم.
�صرخت �سم ّية وغرقت يف البكاء ،بينما حاول يو�سف املقاومة
فراح يلكز هذا بقدمه وهذا بيده ،فما كان من �أحد اجلنود � ّإل �أن
�ضربه بقب�ضة �سيفه حتّى ي�ستطيع ال�سيطرة عليه ومن َث ّم حمله بعد
�أن �أخذ اخلنجر منه...
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ل الق�صر و ُك ُئو�س اخلمر تدندن هنا وهناك،
كانت ال�ضحكات مت أ
بينما يقول �أردونيو :يجب � ّأل تتوقف تلك احلرب حتّى نفنيهم عن
�آخرهم ...يجب �أن ُنح�سن ا�ستغالل ت�شتتّهم وت�صارعهم وما يقع
بينهم من �صراعات وحروب.
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ب�صوت �ضاحك قال غونثالو :وما الذي يوقفها يا �سيدي؟ فحكومة
قرطبة قد �أعياها القحط وحليفنا ابن حف�صون ال ّ
ينفك ي�ؤ ّرق
م�ضاجعهم ،لهذا ال �أظنهم يا �سيدي يجمعون بني عداوتنا وعداوة ابن
حف�صون ،بل �أجزم أ� ّنهم لن يجر�ؤوا على اخلروج �إلينا و�إثارة نقمتنا.
�أردونيو� :أجل يجب لذلك �أن يحدث ،يجب �أن يعلم ه�ؤالء �أنّ
�أ ّيام �سعدهم يف هذه اجلزيرة قد انتهت ،و�أن جيو�شهم مل تعد تلك
اجليو�ش الغازية بل اجليو�ش املدافعة املهزومة العاجزة.
غونثالو� :أتعلم يا �سيدي ،تقول العيون� :أنّ �أمري قرطبة اجلديد
لي�س كمن �سبقه من �أمرائهم.
�أم�سك �أردونيو بك�أ�س خمرته وارت�شف منهاّ ،ثم قال:
و�أنا ً �-
أي�ضا  -ل�ست كمن �سبقني من ملوكنا ،بل مل تعد اجلزيرة
هي تلك اجلزيرة التي ال ق ّوة فيها غري قوة امل�سلمني ّ ...ثم نه�ض
فهب غونثالو من مكانه ف�أ�شار له �أردونيو فعاد
وحت ّرك من عر�شهّ ،
و�صب يف ك�أ�سه ّثم
�إىل جلو�سه ،بينما �أم�سك �أردونيو بقنينة الراح ّ
قال� :أتعلم يا غونثالو� ..أف ّكر يف ا�ستغالل ما مت ّر به قرطبة من قحط
وحروب داخلية لأوجع �أمريها.
غونثالو :كيف ذلك يا �سيدي؟
�أردونيو :يجب �أن ندفع حدودنا �صوب اجلنوب.
رفع غونثالو ك�أ�س خمره قبل �أن يقول :و�أنا �أ�ؤ ّيد ذلك يا �سيدي،
خا�صة و�أنّ امل�سلمني قد خبت قوتهم و�صار ب�أ�سهم بينهم �شديدً ا،
لدرجة � ّأن ال �أذكر لهم �آخر حرب هاجمونا فيها.
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�أردونيو :هم ال يهاجمون ،ولن يهاجموا ،بل يكتفون بالدفاع «�إن
ا�ستطاعوا �إليه ً
�سبيل».
غونثالو �ضاح ًكا :نعم�« ،إن ا�ستطاعوا �إليه ً
�سبيل»...
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يابرة

ﻜﺘ

رفع �أردونيو يده وو�ضعها فوق عينيه يف حماولة منه ملنع ت�س ّرب
�ضوء ال�شم�س �إليهاّ ،ثم نظر �إىل جنوده خلفه وقال ب�صوت مرتفع :لن
نتو ّقف حتّى نط أ� بخيولنا �صدور امل�سلمنيّ ،ثم لكز بطن جواده وترك
له العنان ليتح ّرك الفر�س وخلفه ثالثون �ألف مقاتل هم ك ّل جي�شه ...
وبحركة مماثلة و�ضع غونثالو يده على حاجبيه ونظر �إىل �أردونيو
أ�شم رائحة الدماء من هنا يا �سيدي.
وقالّ � :إن ل ّ
�أردونيو :لقد تعو ّدت على دمائهم � ًإذا.
ريحا زك ّية.
�ضحك غونثالو ب�صوت �ساخر وقال :و� ّإن لأجدها ً
�أردونيو� :سيكون �أمامك الكثري من الوقت لإ�سالة الكثري منها.
غونثالو :و� ّإن لفي �شوق لذلك يا �سيدي.
نف�سا عمي ًقا -وهو على منت جوادهّ -ثم قال :لنفعلها
�أخذ �أردونيو ً
� ًإذا...
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كان القلق باد ًيا على وجه (مروان بن عبد امللك بن �أحمد) عامل
يابرة ،وهو يخرج من ق�صره وخلفه ث ّلة من اجلند قد �أحاطوا به،
وبخطوات مت�سارعة حت ّرك مروان وامتطى �صهوة جواده وكذلك فعل
اجلندّ ،ثم خرج بهم فاخرتق �أز ّقة املدينة و�شوارعها ال�ضيقة املليئة
ب�أ�شجار الربتقال والليمون ،حتّى �إذا و�صل �إىل �أ�سوار املدينة �أ�صدر
�أوامره ب�إغالق الأبوابّ ،ثم نظر �إىل اجلندي القريب منه وقال (يف
ح�سرة) :من كان يظنّ �أن ي�صل بنا احلال �إىل هكذا حد؟ من كان
يظنّ �أنّ الثالثني جند ًّيا الذين تركهم (عقبة بن احلجاج) ي�صريون
دولة؟ من كان يظنّ �أ ّنهم �سيخرجون من جبالهم ويهاجمون مدننا
وينتهبون �أموالنا وينت�سفون زروعنا؟!
نظر اجلندي �إىل مروان وقال يف ح�سرة :لو علم ابن احلجاج ذلك
ما تركهم.
تن ّهد مروان وقال :خط�أٌ َت ِب َع ُه �أخطاءّ .ثم نظر �إىل الأ�سوار وقال:
هل تظنّ �أ ّنهم ي�ستطيعون ت�س ّلق تلك الأ�سوار؟
اجلندي :ال �أظن ذلك يا �سيدي.
ه ّز مروان ر�أ�سه يف غري ر�ضى وقال :رحم اهلل من بناها� ،أما كان
أبراجا للحماية واملراقبة؟!
من الأجدر لو جعل فيها � ً
اجلنديّ :ربا مل يتخيل يا �سيدي �أن ي�أتي اليوم الذي ُيحارب فيه
امل�سلمون ِمن َخ ْل ِفها!!
يح ِمه �سيفه لن حتميه حجارة
مروان� :أجل �أجل ...فمن مل ْ
مر�صو�صة و�أبراج مو�ضوعةّ ...ثم �سحب ر�سن جواده وانطلق �إىل
داخل املدينة.
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ويف �ساحة يابرة الكربى بجوار م�سجدها اجلامع وقف مروان
يخطب يف النا�س ويقول :يا �أهل يابرة ال مف ّر لكم اليوم � ّإل �سيوفكم،
فدافعوا عن مدينتكم وعن �أعرا�ضكم ون�سائكم  ...لقد ان�شغلنا
عن مدافعة الن�صارى حتّى ا�ست�أ�سدوا علينا وجلبوا علينا بخيلهم
ورجالهم ،فلريوا منكم اليوم ما مل يروه من قبل ،وقد �أر�سلنا �إىل
�صاحب بطليو�س يف طلب النجدات وال �أظ ّنه يخذلنا ،و� ّإن لأطلب
من كل من ا�ستطاع حمل ال�سالح منكم �أن يحمله ويدافع عن املدينة
و�أ�سوارها ،فال ُت�ؤتى بالد امل�سلمني ِمنْ ِق َب ِل ُك ْم...
�أ ّما �أردونيو فما �إن و�صل �إىل �أ�سوار (يابرة) حتّى هاله �ضخامتها
ومتانتها ،ف�سقط يف يده ،و�شعر ببع�ض العجزّ ،ثم نظر �إىل غونثالو
ً
منده�شا :ما هذا ...كيف �صنعوها؟
وقال
كان غونثالو فا ً
حتا فاه من التعجب ال�شديد قبل �أن يغلقه ويبلع
ريقه ويقول :ال �أعلم ،ف�أنا مل �أ َر مثلها من قبل!
�أردونيو :اللعنة عليهم.
غونثالو :رغم ذلك فلن ُتعدم هذه الأ�سوار نقطة �ضعف ن�ستغلها،
فلو �أذن يل �سيدي� ،أن �أخرج بث ّلة من اجلند ف�أحيط بتلك الأ�سوار؛
ع ّلني �أجد نقطة ال�ضعف هذه فنهاجمها منها يا �سيدي.
�أردونيو :افعل ...بينما �أقف � -أنا هنا� -صوب هذا الباب.
انطلق غونثالو بث ّلة من اجلند وبد�أ يدور حول ال�سور ع ّله يجد منه
نقطة �ضعف يهاجم منها املدينة  ...بينما �أمر �أردونيو رجاله فن�صبوا
املع�سكر جهة باب املدينة الرئي�سي...
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م ّر الوقت وغونثالو يلعن ال�سور ومن بناه ،وهو يقول يف نف�سه:
�أكاد �أن �أُجنّ  ،كيف ل�سور ال يوجد له نقطة نهاجمه منها؟ وب�سخط
�أكمل :اللعنة على الأ�سوار واللعنة على العرب ،وبينما يتح ّرك بخيله،
�إذ �أزكمت �أنفه رائحة كريهة �آتية من جهة الأ�سوار  ...بد�أ غونثالو
ي�شم�شم ب�أنفه ويت�ساءل ب�صوت مرتفع م�ستغر ًبا :ما هذا؟
ر ّد �أحد اجلنود فقالّ :ربا جيف ميتة يا �سيدي؟
نتبي الأمر.
غونثالو :يجب �أن ّ
حترك غونثالو �صوب م�صدر الرائحة ،ف�إذ ب�أكوام زبل مرتفعة
من زبول �أهل املدينة كانوا قد اعتادوا �إلقاءها عند �أ�صل الأ�سوار من
خارجها حتّى كادت ت�ساوي يف بع�ض الأماكن ال�سور نف�سه.
نظر غونثالو �إىل �أكوام الزبالة بفرح �شديد ا�ستغربه منه جنده،
ف�س�أله �أحدهم :هل وجد الأمري يف �أكوام الزبالة ما �أثار �إعجابه؟
نظر غونثالو �إىل اجلندي نظرة حادة ،فخف�ض اجلندي ر�أ�سه،
بينما �سحب غونثالو ر�سن ح�صانه وانطلق ،فقال له �أحد اجلنود:
اجلندي� :سيدي �ألن نكمل عملنا؟
غونثالو :قد ُق�ضيت حاجتنا.
ّثم انطلق ب�سرعة ..حتّى �إذا و�صل �إىل �أردونيو وجده قد ع�سكر
بجي�شه ،و ّمت ن�صب خيمة له �أمام باب املدينة ...ب�سرعة دخل غونثالو
اخليمة فابتدره �أردونيو وقال (م�ستف�س ًرا) :هل وجدت لنا ً
منفذا؟
(بابت�سامة خبيثة) قال غونثالو� :أجل يا �سيدي فقد جاء الفرج.
نه�ض �أردونيو وقال :كيف؟
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غونثالو� :أكوام الزبالة يا �سيدي؟
�أردونيو(با�ستهجان) :ماذا؟
غونثالو� :أكوام زبالة يا �سيدي� ..سن�ستخدمها القتحام الأ�سوار،
أكواما من الزبالة تكاد �أن
�إذ وجدتُ يف اجلهة الغربية من املدينة � ً
ت�ساوي يف ارتفاعها �أ�سوار املدينة ،فلو �أن ّنا ا�ستخدمناها ل�صعد منها
جنودنا وباغتوا املدينة ...إ� ّنها يا �سيدي مت ّثل منحد ًرا لن جند له
ً
مثيل ومفاج�أة لن يح�سب العرب لها ح�سا ًبا.

ﲑ ﺍﻟ

برقت عني �أردونيو وقال بغبطة :لن �أن�سى لك هذا يا غونثالو،
وليتم االقتحام يف احلال.
ّ
غونثالو� :ألن ن�صرب حتّى ال�صباح يا �سيدي؟
�أردونيو :لقد بعدت امل�سافة بيننا وبني بالدنا وال ن�أمن مكر العرب،
فماذا لو و�صلتهم جندات؟!!
غونثالو� :أمرك �سيدي.
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كان (مروان بن عبد امللك) يف ق�صره و�سط ن�سائه عندما دخل
عليه �أحد اخل�صيان مرتع ًبا وهو يقول� :سيدي لقد هاجم الروم
املدينة.
نه�ض مروان وملعت عيناه وقال متفاج ًئا :هاجموا املدينة! بهذه
ال�سرعة!ّ ،ثم خرج �إىل بهو ق�صره ،ف�إذا ب�أحد اجلند يقول له :لقد
ارتقى الروم ال�سور يا �سيدي.
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(ب�صوت غا�ضب) قال مروان :كيف ذلك؟
اجلندي :ا�ستعملوا �أكوام الزبالة بدل ال�سالمل يا �سيدي.
�أم�سك مروان �سيفه ونظر للجندي وقال له :اتبعني ّ ...ثم خرج من
ق�صره ،فالت َّف ْت حوله جموع النا�س واجلند ،فخطب يف النا�س ّ
يح�ضهم
على احلرب واملوت يف �سبيل اهللّ ،ثم خرج ليلتحم باملهاجمني ،لتدور
معركة رهيبة كان يرى مروان �أنّ الهزمية فيها تعني �أن يدخل الروم
املدينة ويقتلوا ك ّل �أهلها ،لذا وب�شجاعة كبرية تق ّدم ورفع �سيفه وبد�أ
يف ال�ضرب هنا وهناك وخلفه جي�ش ثائر و�شعب غا�ضب.
م ّر الوقت وتعالت الأ�صوات وطلع الفجر؛ ف�أنار املدينة ،ف�إذا
بحرب �شوارع �شديدة ال تتوقف ،حميت احلرب ما بني ك ّر وف ّر ،ومت ّكن
امل�سلمون �أخ ًريا من طرد الن�صارى �إىل خارج املدينة.
لريتق
دما وقالِ :
نظر ابن عبد امللك �إىل الأ�سوار و�سيفه يقطر ً
اجلنود تلك الأ�سوار وليدافعوا عنهاّ ،ثم نظر �إىل عامة ال�شعب وقال:
�أ ّما �أنتم فاعلموا �أ ّنكم ل�ستم يف م�أمن «حتّى يق�ضي اهلل �أم ًرا كان
ً
مفعول» ،فال �أمن و�أمان وه�ؤالء مرابطون على �أ�سوارنا...
ويف خارج املدينة كان �أردونيو يتح ّرك هنا وهناك وهو يقول
(بغ�ضب) :كيف ا�ستطاعوا �أن يطردوننا منها بعد �أن دخلناها...
كيف؟
غونثالو :لقد تكاثروا علينا يا �سيدي ،وقادهم وايل املدينة ،الذي
ما �إن ر�آه عامة �أهل املدينة يقاتل بدون درع حتّى د ّبت احلما�سة فيهم،
فوهبت لهم احلياة.
فقاتلوا قتال من حر�ص على املوت؛ ِ
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�أردونيو (ب�سخط) :اللعنة عليه لن �أغفرها له �إن ظفرت به...
ّثم نظر �إىل غونثالو وقالُ :مر النبالة فليت�سابقوا على قتل من يحمي
الأ�سوار ،يجب �أن جنربهم على ترك مواقعهم.
غونثالو� :أمرك �سيدي.
�أعاد الن�صارى جتميع �صفوفهم وك ّروا على يابرة ك ّرة رجل واحد،
فا�ستطاعوا دخول املدينة م ّرة �أخرى ،فا�ستحل القتل ،وذهب من
الطرفني الكثري من اخللق والأبرياءّ ،ثم تكاثر الن�صارى و�أجل�أوا
امل�سلمني �إىل مو�ضع قريب من ال�سور وكان مو�ض ًعا �ضي ًقا ت�ضايقوا فيه
الزدحامهم ،ومل مي ّكنهم التغلب فيه ل�ضيقه و�ضغط تراكمهم فقتلوا
جمي ًعا ،ومل ينج من امل�سلمني �سوى ع�شرة رجال مت ّكنوا من ارتقاء �آثار
عالية وظ ّلوا يقاتلون �ض ّد الن�صارى حتّى جنّ الليل ،وعندئذ غادروا
موقعهم �إىل (باجة) حتت جنح الظالم.
ويف �صباح اليوم التايل �أمر �أردونيو بالبحث عن (مروان بن عبد
امللك) فوجدوه ً
قتيل ،ف�أمر ب�أن ُت�سبى ك ّل ن�سائه وكذلك ن�ساء املدينة،
ال�سبي �أكرث من �أربعة �آالف من الن�ساء والولدان ،وترك �أردونيو
فبلغ
ُ
املدينة خرا ًبا يبا ًبا ،وعاد يف قواته �إىل جيليقية...
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يف ق�صر (برغ�ش) القدمي ،ويف �أحد غرفه املظلمة املوح�شة،
ُ�سجن يو�سف و�سم ّية ،وهما ال يعلمان ما جرميتهما ،وملاذا اقتادهما
اجلنود الن�صارى �إىل هنا؟ وكانت �سم ّية ال ّ
تنفك تبكي ،بينما متا�سك
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ّ
يخفف عنها وهو يقول :ه ِّو ِن عليك يا �سم ّية ،فلن يدوم
يو�سف وراح
ما نحن فيه.
بعيون مليئة بالدموع نظرت �سم ّية �إىل يو�سف وقالت :ما زلنا هنا
منذ �أ ّيام وال نعلم �أين نحن وال نعلم حال �أهلنا ،وال نعلم متى يطلقنا
ه�ؤالء ويعيدوننا لديارنا ..فما الذي يدعو للتفا�ؤل؟
يو�سف :وجودنا �سو ًّيا وعدم تف ّرقنا هو ما يدعو للتفا�ؤل ..وهو
املهم الآن.
ج َّف َفت �سم ّية دموعها بيدها ،وك أ� ّنها ا�ست�شعرت خط ًرا �آخر قد
ي�أتي وهو ُبعدها عن يو�سف الذي ال تعرف هنا �أحدً ا �سواه ،وقالت:
وهل ميكنهم �أن يف ّرقوا بيننا؟
يو�سف :ميكنهم �إن �أرادوا.
�سم ّية متو�سلة :يجب �أن نكون �سو ًّيا ،ف�إن �أرادوا �أن ينتزعوك م ّني
�أو ينتزعوين منك ،فلتخربهم �أن ّنا ال ن�ستطيع ذلك.
يو�سف مطمئ ًنا �إ ّياها :ال جتزعي يا �سم ّية� ،س�أفعل ما حت ّبي.
تن ّهدت �سم ّية ،وك أ� ّنها ا�ست�شعرت بع�ض الأمان يف وعد يو�سف لها
�أن يظ ّل معها ،وقالت �شاكرة :احلمد هلل �أ ّنك ما زلت معي.
يو�سف :احلمد هلل.
�سم ّيةُ :ترى �إىل متى �سنظ ّل ها هنا؟
وربا يطلقنا اليوم،
يو�سف :ال �أعلم ..ولكن لقد عاد �صاحب الدار ّ
�إذ ال فائدة ُترجتى من �سجنه لنا� ...أتعلمني لقد ا�شتقت لأهلي ومللت
تلك اجلدران التي حتا�صرنا وك�أ ّنها ال�سجن.
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�سم ّية :و�أنا � ً
أي�ضا �أ�شتاق لأمي و�أبي.
وبينما هما كذلك� ،إذ �سمعا �أ�صوت �أقدام تقرتب ،فارتعدت �سم ّية
والت�صقت بيو�سف الذي مل يكن �أق ّل خو ًفا منها ،وتع ّلقت �أعينهما
بالباب الذي ُفتح ودخل عليهما (غونثالو ومعه ابنه فرنان).
نظر يو�سف و�سم ّية �إىل غونثالو ي�سرتحمونه ب�أعينهم ،بينما نظر
�إليهما فرنان غونثالث بنظرات حادة فخ ّف�ضت �سم ّية وجهها متقية
نظرات فرنان ،بينما مل ي�أبه يو�سف وظ ّل ينظر هنا وهناكّ ،ثم قالت
�سم ّية (ب�صوت يخالطه البكاء)� :سيدي متى نعود �إىل ديارنا؟
غونثالو :ه ِّو ِن عليك يا �صغريتي ،فقد �صارت هذه الديار دياركم.
�سم ّية برباءة الأطفال :لكن يا �سيدي لقد ا�شتقت لأ ّمي ،وهي الآن
تبحث ع ّني ،ولو مل �أعد �إليها ف�ستظ ّل تبكي.
غونثالو :دعك من هذا الآنّ .ثم نظر �إىل يو�سف وقال له ما ا�سمك
يا فتى؟
يو�سف :ا�سمي يو�سف.
غونثالو :يو�سف! ليكن من الآن ا�سمك خو�سيه.
أحب ا�سمي يا �سيدي.
يو�سف :لك ّني � ّ
انفجر غونثالو وقال (ب�صوت غليظ)� « :أحبب ما تريد ولكن افعل
ما �أريده �أناّ ،ثم التفت �إىل �سم ّية وقال لها :و�أنت �ستلحقني بالق�صر
للعمل فيه ...
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�أراد �أردونيو ا�ستغالل جناحاته املتتالية وعدم وجود ق ّوة �إ�سالمية
حقيقية جتابهه ،وقد كان �أردونيو يطمح يف الو�صول بدولته �إىل نهر
التاجة ،وكان يرى �أن طليطلة هي العا�صمة احلقيقة لدولته ،لذا
حت ّدث �إىل غونثالو يف ذلك ،فر ّد عليه الثاين وقال� :إن طليطلة هي
حلمنا يا �سيدي ،غري �أ ّنه حلم بعيد املنال يف الوقت احلايل.
�أردونيو :لكن معنا من القوات ما يجعلها حل ًما قريب املنال.
غونثالو� :ست�صمد يا �سيدي يف وجهنا ،وال ن�أمن من ي�أتينا من
خلفنا �إن نحن �ضربنا عليها احل�صار ،كما �أنّ طليطلة يا موالي لن
ت�سقط يف �أيدينا � ّإل بعد �أن ن�أخذ ك ّل ح�صونها ونقطع عنها �أ�سباب
احلياة.
�أردونيو :فماذا � ًإذا؟
غونثالو :نتح ّرك يا �سيدي �صوب الغرب ،فهو بعيد عن قرطبة ،وبني
ك ّل مدينة ومدينة م�سافات بعيدة ،ما يعني �أنّ أ� ّية مدينة �سنهاجمها
لن ينجدها �أحد من خارجها.
�أردونيو :نعم الر�أي يا غونثالو.
جمع �أردونيو جي�شه الذي و�صل تعداده �ستون �ألف مقاتل� ،سار بهم
م ّرة �أخرى �إىل منطقة الغرب ،وعرب نهر التاجة ،وق َّر َر �أن يباغت بع�ض
احل�صون ،وكي تتح ّقق له هذه امليزة ،فقد اتخذ طري ًقا غري معروف،
غري أ� ّنه �ض ّل الطريق وكاد وجي�شه �أن يهلك بني �شعب اجلبال ،وهنا
تو ّقف ورفع يده عال ًيا و�صرخ يف جي�شه وقال :توقفوا.
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تو ّقف اجلميع ،ونظر غونثالو لأردونيو وقالَ :مل يا �سيدي؟
�أردونيو :انظر �إىل هذه اجلبال اللعينة ،ال ندري نهاية لها ،وال
ندري هل نحن باالجتاه ال�صحيح �أم �سنهلك و�سطها ،وقد كاد الزاد
ينفد وبلغ التعب م ّنا ك ّل مبلغ ،فابحث لنا عن دليل يخرجنا من هذه
امل�سالك العجيبة.
غونثالو� :أمرك �سيدي.

ﻋﺼ

ﲑ ﺍﻟ

حت ّرك غونثالو ومعه ع�شرة من اجلند ،يبحثون عن خمرج لهم من
تلك اجلبال �أو دليل ي�ساعدهم للخروج منها ،حتّى وجدوا جمموعة
من الرببر يرعون الأغنام يف �شعب اجلبال ...اقرتب منهم غونثالو
وقال لهم :هل لكم بجائزة عظيمة تغنيكم عن رعي الأغنام؟
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ر ّد �أحدهم وقال� :أجل ،فكيف ذلك يا �سيدي؟
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غونثالو :نريد َمنْ يخرجنا ِمن تلك اجلبال باجتاه الغرب و�سنغنيه
مدى احلياة.
�أحدهم� :أنا لها ،ف� ّإن خبري مب�سالك تلك اجلبال.
غونثالو :نريد اثنني ،ف�إن �ض ّل �أحدكما ين ّبهه الآخر.

ر ّد ثان وقال� :أخرج �أنا معكم.
وهكذا وجد غونثالو من يد ّله و�سيده على الطريق ،ف�أخذ الدليلني
يحب
وحت ّرك �صوب �أردونيو الذي تن ّف�س ال�صعداء ،ورغم �أ ّنه ال ّ
امل�سلمني �أبدً ا ،فقد ر�ضي �أن ي�ستفيد منهم وي�ستعني بهم.
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حت ّرك �أردونيو وجي�شه يقودهم اثنان من بربر م�صمودة امل�سلمني،
الذين ما �إنْ َع ِل َما بن ّية (�أردونيو) حتّى قررا �أن ُيهلكا اجلي�ش
و ُيدخالنه يف مفاوز قاتلة ،اجته �أردونيو جنو ًبا �صوب ح�صن مدلني،
وقاده الدليالن امل�سلمان من طريق �صعبة ووعرة ،فلم يخرج منها
عدما ،و�سار حتّى و�صل �إىل
� ّإل وقد �أُنهك جي�شه ،ف�أمر بالدليلني ف�أُ ِ
احل�صن ،فا�ستوىل عليه دون مقاومة و�أ�صاب فيه بع�ض الغنائمّ ،ثم
�سار �إىل قلعة احلن�ش (�أالنية) ،الواقعة جنوبي ماردة ،وكان ي�سكنها
يومئذ بران�س كتامة ،وكانوا يف عدد وافر وعلى أ� ّمت ا�ستعداد للمقاومة،
وكان املقدم عليهم ي�سمى بابن را�شد ،فهاجم الن�صارى احل�صن،
ودافع امل�سلمون عن �أنف�سهم �أ�ش ّد دفاع ،ولك ّنهم هُ زموا يف النهاية
وقتل معظمهم ،وقتل ابن را�شد فيمن قتل ،ودخل الن�صارى احل�صن
فقتلوا ك ّل من وجدوه ،و�سبوا الن�ساء والذر ّية ،وهدموا احل�صنّ ،ثم
�سار �أردونيو يف اليوم التايل �إىل ماردة ،ولك ّنه وقف �أمامها ً
ذاهل من
ح�صانتها ،فاعتزم ّ
الكف عن قتالها ،وبعث �إليه قائد املدينة حممد
بن تاجيت ً
فر�سا رائ ًعا من عتاق اخليل
ر�سول ي�ستلطفه ،و�أهدى �إليه ً
ب�سرجه وعدته ،فقبله و�أعجب به ،وتركهم ورحل عنهم.
ولك ّنه عاث حني قفوله يف تلك املنطقة ،وقتل و�سبى كث ًريا من
�س ّكانها ،وا�ستوىل على بع�ض قالعهاّ ،ثم ق�صد �إىل مدينة بطليو�س،
فارتاع �أهلها وا�سرت�ضوه باملال واحللي ،وعرب الن�صارى نهر دويرة
قافلني �إىل ديارهم مث ّقلني بالغنائم وال�سبي دون �أن يعرت�ض �سبيلهم
معرت�ض...
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وا�ضحا على عمرون الوراق وهو يجل�س بني كتبه
كان ال�ضجر
ً
يندب ّ
حظه ،وي�ضرب ك ًفا بكف ويقول « :ال حول وال قوة �إال باهلل� ،إنا
هلل و�إنا �إليه راجعون» ،ظ ّل ير ِّددُها طوال الوقت واحلزن باد عليه ،لذا
مل ي�شعر بوجود �صديقه خالد الق ّما�ش عندما دخل عليه و�س�أله :ما
مهموما �أيها الوراق؟
يل �أراك
ً
انتبه عمرون لل�صوت ونظر �إىل �صديقه وقال :ومن يف قرطبة
ك ّلها �سعيد يا خالد ،بل �إنّ الأمري نف�سه مل يكد يهن�أ مبولد و ّ
يل عهده
حتّى حدث ما حدث ...انظر حولك هل هذه قرطبة التي عهدناها؟
�إ ّنه م�شهد م�ؤثر حزين يثري �ألوا ًنا من اللوعة واحل�سرة ،فه�ؤالء قد
ا�صف ّرت وجوههم واختلجت نفو�سهم ومادت بهم الأر�ض ف�سقطوا
عليها كاملوتى ،و�أولئك قد خنقتهم العربة وعقدت الده�شة �أل�سنتهم
تعب ع ّما يف نفو�سهم من لوعة وح�سرة
ف�سالت دموعهم غزيرة ّ
وحرمان ،لقد ذهبت ال�سعادة فما عاد ي�ست�شعرها �أحد.
بوجه حزين ه ّز خالد وجهه وقال :بلى يا �صديقي ال �أحد فيها
�سعيد ،بل ال يكاد يخلو بيت من بيوت قرطبة من احلزن واحلداد.
مما �سواها «وال حول وال
عمرون� :أجل� ...صرنا نزور القبور �أكرث ّ
قوة �إال باهلل».
خالد :ماذا عن جتارتك يا عمرون؟
تن ّهد بح�سرةّ ..ثم قال جتارتي؟ إ� ّنها خا�سرة يا �صديقي ،ولوال
�أموا ٌل ادخرتها منذ زمن لكنت اليوم � ّ
أول مت�سول يف الأندل�س!
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�ضحك خالد وقال :و أ� ّما �أنا فلوال بيعي الأكفان ما وجدت ما �أتق ّوت
به ،ف�سبحان من جعل يف املوت رز ًقا كما يف احلياة.
عمرون :ه ّيا يا خالد� ،أريد �أن �أجت ّول معك يف �أ�سواق قرطبة ع ّلني
�أجد فيها ما ين�سيني ما �أنا فيه.
حت ّرك الرجالن وهما ي�شاهدان �أحوال النا�س ،واحلزن م�سيطر
على غالبية �أهل قرطبة ،والبيا�ض ردا�ؤهم ،حتّى �إذا دخال �سوق
الغالل واحلبوب �إذ بامر�أة عجوز مت ّر من �أمامهم وتتوقف عند بائع
احلبوب وت�س�أل :بكم القفيز يا ولدي؟
بائع احلبوب :القفيز بثالثة دنانري يا �أ ّماه.
العجوز :لقد اقرتبت القيامة «وال حول وال قوة �إال باهلل»
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كان الغ�ضب ي�سيطر على (عبد الرحمن) وهو يقب�ض على يده
وي�ضرب بها جانب الكر�سي ويقول :اللعني ...ا�ستغ ّل ما ُمن ّر به من
حمن وقحط ،فقتل و�سلب ونهب و�أحرق الأخ�ضر والياب�س ،فقتل ك ّل
�أهل (يابرة) و�سبى ن�ساءها وم ّثل بجثة عاملها (مروان بن عبد امللك)
ّثم احت ّل ح�صن مدلني وفعل به الأفاعيل ،وبعدها قلعة احلن�ش ،و� ً
أي�ضا
قتل ك ّل �أهله و�سبى كل ن�سائه.
احلاجب بدر :لكنّ تلك املناطق ك ّلها خارجة عليك يا �سيدي،
ول�ست امل�س�ؤول عنها.
رمق عبد الرحمن حاجبه بنظرة حادةّ ،ثم قال :حتّى و�إن مل تكن
علي ،ف�أهلها م�سلمون
خا�ضعة يل ول�سلطاين ...حتّى و�إن كانت ثائرة َّ
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مي�سهم مكروه و�أنا حي ،فال
يا (بدر) م�سلموووون ...وال �أر�ضى �أن ّ
يغر ّنك ال�شيطان مبثل هذا ،وال تق ّدم عداوتهم على عروة الإ�سالم
بيننا ،واعلم �أنّ من قتلهم بالأم�س �سيقتلنا غدً ا �إن مت ّكن م ّنا ،وواهلل
لن �أغفرها لهذا امللعون ،فقط تنتهي املحنة ويرتفع القحط.
بدر (م�ستف�س ًرا)� :أتعني يا موالي �أن نتحول لقتال الن�صارى
البعيدين ع ّنا ونرتك الثوار القريبني منا ،وهم �أ�ش ُّد خط ًرا علينا؟
عبد الرحمن :لن � ّ
أغ�ض ب�صري عن عدوان يقع يف �صميم الأرا�ضي
الإ�سالمية ،و�سوف �أجند الثوار و�أنتقم لهم و�أر ّد عدوان الن�صارى
عنهم...
تعجب احلاجب بدر من حديث الأمري عبد الرحمن� ،إذ كان
ّ
يرى �أنّ �إجناد الثوار �سيا�سة خاطئة والأف�ضل �أن يتحارب الثوار مع
الن�صارى حتّى يفني بع�ضهم البع�ض ،ومن ينت�صر منهم ي�سهل على
عبد الرحمن بعد ذلك �ضربه وهزميته ..وقد خرج من حربه منه ًكا،
�أ ّما الأمري الأموي فكان يرى عك�س ذلك وكان يرى �أنّ ن�صرته للثوار
هي ن�صرة لقوم م�سلمني حقّ عليه �أن ين�صرهم حتّى و�إن كانوا من
اخلارجني عليه  !..ملأ ال�صمت املكان و�سيطر عليه للحظات قبل �أن
يقطعها احلاجب ويقول :موالي الأمري ،لقد ا�شت ّد الغالء يف قرطبة،
وبلغت احلاجة والفاقة بالنا�س مبل ًغا مل يكن لهم عهد مبثله من قبل،
وبلغ قفيز القمح ب�سوق قرطبة ثالثة دنانري ،وف�شا املوت يف النا�س
وت�ساقط منهم الكثري من فرط اجلوع.
عبد الرحمن� :أخرجوا امل�ؤن والعلوفات من خمازن الدولة وف ّرقوه
على ال�ضعفاء وذوي احلاجات ،و�أخرج من �أموايل اخلا�صة يا بدر
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وف ّرق على النا�س ...وعلى كل الوزراء والكرباء �أن يفعلوا مثل ذلك،
جوعا ...
فال يجب �أن ي�أكل البع�ض وي�سرف بينما ميوت النا�س ً
بدر� :أخ�شى يا �سيدي �أن ميتنع الوزراء عن ذلك.
عبد الرحمن :من ميتنع عن ذلك� ،صادر ك ّل �أمواله وف ّرقها على
النا�س ،وابد أ� بنف�سك و�أهلك وال تن�س بني �أمية ،فخذ من غنيهم
لفقراء امل�سلمني ،فال ُيقال مات النا�س وبقي بنو �أمية!
وهكذا حارب عبد الرحمن القحط واجلوع ..وكانت ل�سيا�سته
وح�سن ت�صرفه �أعظم الأثر يف التلطيف من �آثار املحنة ،كما كان لهذا
َّ
والفت يف ع�ضد الثوار فمنعهم اجلوع
الظ ْر ِف �أثره يف تهدئة الثورةّ ،
ً
متيقظا
من مهاجمة قرطبة ،ولكن ورغم ذلك لبث عبد الرحمن
يرقب حركاتهم بحذر �شديد و�أهبة...
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ا�ستب ّدت الهواج�س بجعفر بن عمر بن حف�صون ،و�سيطر القلق
واخلوف عليه ،وهو ي�شاهد �أباه وقد مت ّكن املر�ض منه و�أقعده الفرا�ش
والزمه الإرهاق ،والوهن ففقد وزنه وا�صف ّرت عيناه.
تق ّدم جعفر �صوب خمدع �أبيه و�أم�سك بيده وق َّبلها قبل �أن يقول :ال
ب�أ�س عليك يا �سيدي.
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�أمال ابن حف�صون وجهه �صوب ابنه وقال� :أنا بخري يا جعفر فال
جتزع.
ذرفت الدموع من عيني جعفرّ ،ثم ج َّففها بك ّمه وقال� :أال ت�أكل يا
�أبي ،فقد نحل ج�سدك وتب ّدل لونك.
ابن حف�صون :لو �أنّ يل �شهية لفعلت ،ولكن دعك من هذا و�أخربين
عن حال بب�شرت ونا�سها.
جعفر :بب�شرت و�أهلها بخري ما دمت كذلك يا �سيدي.
ابن حف�صون :وكيف حال �أمري قرطبة؟
جعفر :ما �إن �أمطرت ال�سماء وانق�شع القحط حتّى خرجت جيو�شه
يفت
تنهب الأر�ض نه ًبا ،وك�أنّ اجلوع الذي �ضرب �أرجاء الأندل�س مل ّ
يف ع�ضده �أو ُي�ضعف قوته �أو ُيوهن عزميته.
حاول ابن حف�صون النهو�ض واالتكاء على �سريره فلم ي�ستطع،
ف�ساعده جعفر على ذلكّ ،ثم قال ابن حف�صون (ب�إعجاب) :من � ّأي
الرجال هو؟ مل �أ َر يف بني �أم ّية مثله منذ الداخل ،واهلل لئن طال به
العمر ليعيدنها �أمو ّية.
تعجب جعفر و ُبهت من كالم والده وقال� :أ�أنت تقول ذلك يا �سيدي،
ّ
و�أنت من �أنت؟!
بهدوء و�صوت مته ّدج قال ابن حف�صون :ولأين �أنا من �أنا ،فال ب ّد
�أن �أقول ،والعاقل يا ولدي من وعي ق ّوة خ�صمه وا�ست�شرق خطواته
القادمة ،فال تغر ّنك قوتك ويومك عن غدك فهذا رجل ال يلني وال
ً
حمافظا على ما يقع يف يده ال يرتكه وال يتزحزح
ي�ستكني� ،أما تراه
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عنهّ ،ثم تراه ير�سل اجليو�ش تلو اجليو�ش لأماكن الثورة بعزمية ال
مي�ض على جلو�سه على العر�ش �سوى �أ�شهر حتّى قاد اجلي�ش
تلني ،وملّا ِ
توجع من الأمل فلم يكمل جملته،
بنف�سه ،و� ّإن لأخ�شى  ...قالها ّثم ّ
بينما �سارع جعفر ونادى الأطباء ليحاولوا مداواة �أبيه.
وب�سرعة دخل �أحد الأطباء ويف يده ترياق �سقى منه ابن حف�صون،
الذي ا�ست�سلم للنوم ودخل يف �سبات عميق ،بينما نظر جعفر �إىل
الطبيب وقال :ما الذي يحدث؟ ماذا �أ�صاب الأمري؟ و�إىل متى يظل
طريح الفرا�ش؟
خف�ض الطبيب وجهه وقال بي�أ�س :ال ندري ع ّلته يا �سيدي.
عقد جعفر حاجبيه وقال :ماذا!
الطبيب� :إ ّنها احلقيقة يا �سيدي ،فال �أنا وال ك ّل �أطباء املدينة
ا�ستطعنا معرفة املر�ض ،وك ّل ما نفعله هو �أن نعطيه ما ي�ساعده على
النوم وحت ّمل الأمل الذي ال نعرف م�صدره.
جعفر :فماذا � ًإذا؟
(مرتددًا) قال الطبيب :يا �سيدي ملاذا ال ت�ستدعي الطبيب (يحيى
بن �إ�سحق) فهو �صديق لوالدك وقد علمت أ� ّنه يا �سيدي قريب من
بب�شرت.
جعفر :هذا الذي يعمل طبي ًبا لعبد الرحمن الأموي؟!
الطبيب� :أجل يا �سيدي ،فلي�س يف كل اجلزيرة من هو �أمهر منه
يف مهنة الطب.
جعفر :ولكن هل تراه يفعل وهو طبيب خ�صمنا؟
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الطبيب :يفعل يا �سيدي� ،إذ �إنّ اخل�صومة يف احلرب ال املر�ض!
جعفر :لكن ّربا يخ�شى من �سيده.
الطبيب :لو علم الأموي يا �سيدي لأر�سل طبيبه بدون طلب منك.
ه ّز جعفر ر�أ�سه ورنا يفكر ً
قليلّ ،ثم �أمر من فوره �أحد جنوده بتتبع
الطبيب و�إح�ضاره على وجه ال�سرعة.
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O

ﲑ ﺍﻟ

م ّد ابن حف�صون يده ور ّبت على فخذ الطبيب (يحيى بن �إ�سحق)
وبابت�سامة باهتة قال له� :أال تخ�شى غ�ضب �أمريك �إن هو علم مبا
فعلت؟
يحيى :لي�س الأمري عبد الرحمن مبن يغ�ضب لإنقاذي حياة النا�س،
الطب �صنعتي وحياة النا�س وتطبيبهم غايتي.
فهو يعلم �أنّ ّ
ابن حف�صون :لك ّني ل�ست � ّأي رجل ،ف�أنا �صاحب بني �أمية!
حت ّرك (يحيى بن ا�سحق)ّ ،ثم قال :العداوة يف ميدان القتال ال يف
�سرير املر�ض يا ابن حف�صون.
ابن حف�صون :مممممم.
يحيي :ا�سمع يا ابن حف�صون ،هل لك بن�صيحة من �صديق قدمي؟
ابن حف�صون� :أجل.
يحيي� :سامل الأمري ،فواهلل لئن مل تفعل �سيدخل ّنها عليك ،فهو كما
علمت ال يلني وال يكل وله عزمية من حديد ،وال يركن �إىل راحة وال
يرتك �أعداءه ،و�أنا � ّإنا �أريد �صاحلك.
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ابن حف�صون :وهل �صاحلي يف ترك ك ّل ما �أملك واالن�ضواء حتت
حكم الأمويني!؟
يحيى� :إن مل تفعل الآن ..ف�ستنزل على حكمهم مرغ ًما ،غري �أ ّنك
لو فعلت الآن ..ف�أنا �أ�ضمن لك حكم بب�شرت ما حييت.
ابن حف�صون :ولكن ما الذي يجعل الأموي يقبل؟ بينما تقول �أ ّنه
فلم يقبل ال�صلح معي؟
ال يلني! و�إن كان يف مقدوره �أخذها عنوةَ ..
يحيى :الأمري له �أعداء كرث ،غري �أ ّنه جعلك أ� َّولهم ،ف�إن �أطعته
حت ّول �إىل غريك ور�ضي منك و�ساملك ،فقط �أر�سل �إليه و�أنا كفيلك
عنده ...والآن دعني �أعد اىل قرطبة فقد ا�شتقت �إليها.
ابن حف�صون :ال ن�ستطع ت�أخريك.
(نا�صحا) :و�صيتي لك �أن تبتعد عن اخلمر حتّى ال يف�سد ما
يحيي
ً
تب ّقى من كبدك.
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جال�سا يف جمل�س عر�شه عندما دخل
كان الأمري عبد الرحمن ً
عليه الطبيب (يحيي بن �إ�سحق) ً
قائل :ال�سالم على موالي الأمري.
عبد الرحمن :وعليكم ال�سالم يا طبيب ابن حف�صون!
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يحيي :بل طبيب الأمري عبد الرحمن بن حممد يا �سيدي ،وما
فعلت ما فعلت � ّإل ل ّأن طبيب الأمري ،وما ابن حف�صون � ّإل واحد من
رعيتك ..ولو اجتهد الع�صيان.
أُ�عجب عبد الرحمن مبقولة الطبيبّ ،ثم قال :ولك ّنه مر�ض ع�ضال
يا ابن �أ�سحق.
يحيى� :أجل يا �سيدي ،ولكن لك ّل �شيء �أول.
عبد الرحمن :وما هو الأ َّول؟
�أخرج يحيى ر�سالة من ك ّمه وناولها لعبد الرحمن ،الذي فتحها
وطالع ما فيهاّ ،ثم نظر �إىل الطبيب وقال (متعج ًبا) :يطلب ال�صلح؟
الطبيب� :أجل يا �سيدي ،وقد ح ّملني ر�سالة �أخرى.
عبد الرحمن� :أين هي؟
الطبيب� :إ ّنها ر�سالة �شفهية يا �سيدي� ،إذ ُي َذ ِّك ُرك ب�أبيك الأمري
حممد.
عبد الرحمن (م�ستهج ًنا)� :أبي!!
الطبيب� :إ ّنه يا �سيدي يذكرك ويت�ش ّفع مبا كان منه يف �إيواء الأمري
حممد وحمايته ،حينما ف ّر من �أبيه الأمري عبد اهلل.
نظر الأمري �إىل احلاجب بدر الذي فهم نظرة الأمري ،ف�سارع
يقول� :أجبه يا �سيدي لل�صلح الذي ي�أمله ،وا�شرتط عليه ما �شئت من
العهود واملواثيق.
عبد الرحمن :فماذا �إن حنث بعهوده؟
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يحيي :لن يحنث يا �سيدي ،فقد �أرهقه املر�ض و�أقعده عن احلرب،
وهو بعد يخ�شاك يا �سيدي ويعلم �أ ّنك غري تاركه ،و إ� ّنك غري َمن
�سبقك من الأمراء.
احلاجب بدر :يا �سيدي �أال تتذ ّكر ملك ليون وما يفعله يف بالدنا،
�أمل تقل �أنّ اخلوارج هم �سبب ما نحن فيه ..فماذا يا �سيدي لو قبلنا
ال�صلح معه؟
عبد الرحمن� :سنقبله ولكن مع احلذر واحليطة ،فمثل ابن
حف�صون ال عهد له وال ذمةّ ،ثم نظر �إىل يحيى وقالَّ :
تول �أمر ال�صلح
يا ابن �إ�سحقّ ،ثم �أمر كاتبه فكتب قوله :يا اهلل الذي ال �إله �إال هو
الطالب الغالب ،وجميع �أميان البيعة الزمتي من العهود امل�شد ّدة،
مما جمعه هذا
والأميان امل�ؤكدة ،واملواثيق املغلظة ،ال نق�ضت �شي ًئا ّ
الكتاب تبديله ،وال نق�صان �شيء منه ،وال ر�ضيت ذلك يف �سر وال
جهر ،و�أنّ كل ما فيه من ال�شروط والعهود واملواثيق الزمتي ،واهلل
�شهيد علينا ،وخططنا هذه الأحرف بيدنا ،و�أ�شهدنا اهلل عز وجل
ن�ص
على �أنف�سنا ،وكفانا باهلل �شهيدً ا ،ما و َّفى عمر بن حف�صون مبا ّ
و�صحح فيه �إن �شاء اهلل ..واهلل امل�ستعان.
يف هذا العهد ّ
خرج يحيى من عند الأمري و�سار حتّى دخل بب�شرت ،فاتّ�صل مع
جعفر بن مق�سم �أ�سقف بب�شرت ،وعبد اهلل بن �أ�صبغ بن نبيل ،وودنا بن
عطاف ،وهم �أكابر رجال ابن حف�صون وخا�صته ،وكانوا مييلون �إىل
عقد ال�صلح والدخول يف كنف الطاعةّ ،ثم �سار يحيى بنف�سه ملقابلة
ابن حف�صون ،وو�ضع معه �شروط ال�صلح ،وعاد �إىل قرطبة ،و�أق ّر
النا�صر تلك ال�شروط...
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�سي عبد الرحمن وزيره وقائده �أحمد بن
ما �إن ّمت ال�صلح حتّى ّ
قوي غاز ًيا �أرا�ضي مملكة ليون ،فالتقى
حممد بن �أبي عبدة يف ٍ
جي�ش ٍ
بالن�صارى وهزمهم يف ع ّدة وقائع حمل ّية ،وعاث يف �أرا�ضيهم و�سبى
وغنم غنائم كثرية ،ويف العام التايل �أراد (�أردونيو الثاين) االنتقام
لهزائمه ،فعاث يف منطقة طلبرية ،و�أحرق مدنها وانت�سف �ضياعها،
ف�ضج امل�سلمون لهذا البالء ،وت�ض ّرعوا �إىل مليكهم �أن ينقذهم من
ّ
هذا العدوان ال�صارخ.
ف�سي عبد الرحمن قائده �أحمد بن �أبي عبدة ثانية �إىل �أر�ض
ّ
وان�ضم �إليه حني
الن�صارى يف جي�ش �ضخم من املدونني واملتطوعة،
ّ
دخوله �إىل الثغر (احلدود) خلق كثري ،واخرتق امل�سلمون �أرا�ضي
ق�شتالة ،وزحفوا �إىل قلعة �شنت �إ�شتينب الواقعة على نهر التاجة،
وهي ِمن �أَ ْم َن ِع قالع الن�صارى على احلدود ،و�ضربوا حولها احل�صار
ال�صارمّ ،ثم نازلوها ب�شدة ،وكادت ت�سقط يف �أيديهم ،لوال �أن هرع
�إىل �إجنادها (�أردونيو) يف جموع �ضخمة من الن�صارى ،وكان اجلي�ش
الإ�سالمي -بالرغم من تف ّوقه يف الكرثة -خمتل النظام ،مفكك
العرى ،فلما ّ
انق�ض (�أردونيو) بقواته على امل�سلمني ،ت�س ّللت منهم
ودب الهرج �إىل �صفوف
وحدات كثرية ،وارت ّدت �أمام املهاجمنيّ ،
امل�سلمني ،ولكنّ قائدهم ال�شجاع (�أحمد بن �أبي عبدة) ّ
ف�ضل املوت
على االرتداد ،ف�صمد يف مكانه مع نفر من �أ�شجع ق ّواده وجنده ،ف ُقتلوا
جمي ًعا ،وهلك معهم ع ّدة من �أكابر الفقهاء واملجاهدين.
اهتزّت قرطبة ملا حدث وتزلزلت ،وكان عبد الرحمن يتوق �إىل
االنتقام لهزميته الفادحة يف �شنت ا�شتينب ومقتل قائده ال�شهم،
ومل ين�س �أن �أردونيو �س ّمر ر�أ�سه يف جدران �شنت �إ�شتينب ً
متثيل به،
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فح�شد ً
جي�شا �ضخ ًما ملقاتلة الن�صارى ب�إمرة حاجبه بدر بن �أحمد،
وبعث الأوامر والكتب �إىل �أهل الثغور بالنهو�ض لت�أييده ،ومعاونته على
معاقبة الن�صارى ور ّد عدوانهم والإيقاع بهم ،وخرج بدر يف جي�شه
ال�ضخم من قرطبة ،وهرع �إليه �أهل الثغور (الأطراف) من ك ّل ناحية
متعط�شني �إىل اجلهاد واالنتقام.
وكذلك احت�شد الن�صارى من �سائر الأنحاء لر ّد الغزاة ،واندفع
امل�سلمون كال�سيل �إىل حدود ليون ،فاعت�صم الن�صارى باجلبال ملّا
ر�أوا من كرثة العدو و�أُهبته ،ولكن امل�سلمني هاجموهم يف مواقعهم،
ون�شبت بني الفريقني موقعتان دمويتان على مقربة من مكان ي�سمى
(مطونية)ُ ،فهزم الن�صارى هزمية �ساحقة ،و�أمعن امل�سلمون فيهم
ً
قتل و�أ�س ًرا ،ومل تنج منهم �سوى فلول ي�سرية ،على �أنّ هذه الهزمية
مي�ض �سوى قليل ،حتّى
ال�ساحقة مل تفت يف ع�ضد الن�صارى ،فلم ِ
عادوا �إىل االحت�شاد والإغارة على الأرا�ضي الإ�سالمية ،وا�ستم ّر
القتال ً
�سجال بني امل�سلمني والن�صارى م ّدة �شهور َك ُ َث خاللها العيث
وال�سبي يف مناطق احلدود...
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وفـاة صمويل بن حفصون
م ّرت الأعوام تلو الأعوام  ...وابن حف�صون حمافظ على عهوده
مع عبد الرحمن ،يتو ّدد �إليه بالهدايا مظه ًرا التزامه ب�شروط ال�صلح،
ال�صلح فر�صة ملحاربة
وعبد الرحمن �سعي ٌد بهذا ،فقد منحه هذا
ُ
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باقي الثوار والتفرغ بع�ض ال�شيء لن�صارى ال�شمال ،ومع مرور الوقت
وتق ّدم (�صمويل بن حف�صون) يف ال�سن ،زاد مر�ضه� ،إذ مل يقلع عن
اخلمر �ساعة من ليل �أو نهار ،فتدهورت حالته و�ساءت �صحته ،فالتزم
الفرا�ش ال يربحه ،وف�شل الأطباء يف عالجه.
ويف �أحد الأيام ،دخل ابن حف�صون يف نوبة �سعال �شديدة �أيقظت
َمن حوله من اخلدم ،فراح �أحدهم يق ّدم له كو ًبا من املاء ،ما �إن
ارت�شف منه ر�شفة حتّى قال :جعفر � ...أين جعفر؟
انطلق �أحد اخلدم وبعد حلظات كان جعفر عند ر�أ�س �أبيه يقول:
ال ب�أ�س عليك يا �سيدي.
ي�صح لويل عهد بب�شرت �أن يجزع.
�صمويل :ال جتزع يا جعفر ،فال ّ
ت�ساقطت دموع جعفر وهو ينظر �إىل �أبيه ،وقد ا�صف ّر وجهه
و�شحب لونه وثقل ل�سانه و�أكمل ً
قائل :قد جعلتك من بعدي ،فاحر�ص
على بب�شرت و�أهلها واتخذ منهم حر�سك وجندك ،وال تربحها من ليل
�أو نهار.
هوى جعفر ودموعه ت�سبقه ليق ّبل يد والده وهو يقول� :ستعي�ش يا
�أبي� ،س�ألتم�س لك ك ّل �أطباء الأندل�س.
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فقال :وحافظ على عهودي مع �صاحب قرطبة ،وال جتعل له عليك
ً
�سبيل ،ف�إ ّنه �أمري وافر العزم قوي ال�شكيمة ،ال ِق َب َل لأحد يف هذه
اجلزيرة على مناه�ضته.
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�أوم�أ جعفر بر�أ�سه ،بينما كان ل�سان ابن حف�صون قد ثقل فلم
ينطق بعدها بكلمة ،وفج�أة �شهق ابن حف�صون �شهقة عظيمة ،وهوى
ج ّثة هامدة.
ب�صوت عال �صرخ جعفر مناد ًيا �أباه� :أبي �أبي ..لكن كان الأجل قد
انق�ضى فلم ي�سمعه �أو يج ْبه �صمويل ،الذي ترك الإ�سالم ودخل دين
الن�صارى.
كفكف جعفر دموعه ،وا�ستدعى الق�ساو�سة والرهبان للق�صر
ف�شهدوا على وفاة �أبيه بالن�صرانية ،كما �أظهر جعفر نف�سه يوم موت
�أبيه جلميع ن�صارى بب�شرت �أ ّنه يعتقد دينهم ،ويدين بالن�صرانية
معهم ،وجمع �إىل نف�سه ثقاته منهمّ ،
وتول الق�ساو�سة جتهيز والده
معه ،ودفنه على �س ّنة الن�صارى بعد �أن �أمر ب�س ّد باب الق�صبة،
وحجاب باقي النا�س من ن�صارى وغريهم ،والطف جعفر �إخوته،
ووعدهم باجلميل حتّى �س َّلموا له ،فجعل �سليمان على (�أبدة) وعبد
الرحمن على ح�صن (طر�ش) وحف�ص �أخوه جعله وزيره� ،أ ّما �أرخنتا
فقد دخلت الدير بعد وفاة �أبيها وترهبنت وزهدت يف متاع الدنيا...
وقع خرب هالك ابن حف�صون على م�سامع عبد الرحمن فا�ستب�شر
خ ًريا ،وكذا ك ّل �أهل قرطبة الذين كانوا يرون �أنّ ابن حف�صون مرتد
يجب قتاله ،ويرونه �أكرب �أعدائهم يف اجلزيرة ،لدرجة �أنّ بع�ض
القرطبيني قاموا بتوزيع احللوى على املارة بهذه املنا�سبة و�أقاموا
الزينات ،و�شعر عبد الرحمن بن حممد �أنّ القدر معه وال�سعد رفيقه،
وكيف ال ..وقد هلك �أكرب الع�صاة و�أقواهم ،بعد �أن ق�سم مملكته بني
�أوالده فزادها �ضع ًفا ووه ًنا!

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

178

ﻋﺼ

ويف ق�صر قرطبة جل�س عبد الرحمن وحوله الوزراء والقادة وراح
يقول :احلمد هلل ..حقّ علينا �أن نبتهج ون�سعد لهالك هذا الفا�سق.
احلاجب بدر :لقد كان �أ َّول من �شقّ ع�صا الطاعة يف اجلزيرة يا
�سيدي ،و�أ َّول من ترك دينه فيها ،فحقّ علينا �أن نحتفل لهالكه.
عبد الرحمن :أ� ّما الفرح لهالكه فقد كان ،و�أ ّما االحتفال فلي�س قبل
�أن �أبدِّ َد �شمل دولته املزعومة ،وقد منا �إلينا �أنّ �سليمان بن �صمويل قد
ا�ستقل بـ(�أبدة) وقد ت� ّأخر علينا يف �إر�سال الطاعة وت�أكيد البيعة لنا؛
لذا �سيخرج �إليه القائد �أحمد بن �إ�سحق القر�شي بجي�شه ،فال يرجع
�إىل قرطبة قبل �أن ي�ضم (�أبدة) �إلينا.
�أحمد بن �إ�سحق :هذا �شرف لي�س بعده �شرف يا �سيدي �أن �أحمو
ب�سيفي ظالم بني حف�صون.
عبد الرحمن :ف�إن انتهيت من (�أبدة) عليك بح�صن (طر�ش)
فانزعه من عبد الرحمن بن �صمويل ،وال ت�أخذك بهم ر�أفة � ّإل �أن
ي�ست�أثروا لك ،فال تقتلهم واحقن دماءهم ،وال جتعلهم يت�صلون
ببع�ضهم البع�ض في�ستقوون بجمعهم عليك.
�أوم�أ القائد �أحمد بن �إ�سحق ،وان�صرف من جمل�س عبد الرحمن،
وجت ّهز وجي�شه للحرب ،وخرج من قرطبة �إىل (�أبدة) فاقتحمها
و�أ�سر (�سليمان بن عمر بن حف�صون) ،و�أر�سله �إىل قرطبة حيث عفا
عنه عبد الرحمن و�ض ّمه �إىل جي�شه ،وكذا ا�ست�سلم عبد الرحمن بن
حف�صون ،وكان ممتن ًعا بح�صن (طر�ش) ،وكان �أخوه جعفر �صاحب
(بب�شرت) ،قد �ضايقه ،وحاول �أن ينتزع منه (طر�ش) ،فالتج�أ عندئذ
�إىل الأمري ،و�أذعن للطاعة ،على �أن ي�سلم ح�صنه ومينح الأمان لنف�سه
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و�أهله ،ف�أجابه الأمري �إىل ما طلب ،وت�س ّلم منه احل�صن ،وا�ستقدمه
�إىل قرطبة و�أجرى عليه ال�صالت...
�أ ّما جعفر فقد ا�ستب ّد بحكم بب�شرت وما حولها ،و�آثر عبد الرحمن
�أن يهادنه مدى حني ،و�أن يق ّره على �أعماله ،وق َّر َر ا�ستكمال غزو بالد
الن�صارى ،خا�صة و�أنّ جعفر �أر�سل من (بب�شرت) ي�ؤ ّكد التزامه بعهود
�أبيه مع عبد الرحمن...
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يف اجلهة املقابلة مل�سجد عبد الرحمن الداخل -وعلى �ضفاف
الوادي الكبري -ظهر الأمري عبد الرحمن بن حممد مرتد ًيا لبا�س
احلرب ،ممتط ًيا �صهوة جواده ،وعلى ميينه القائد �أحمد بن �إ�سحق
وعلى ي�ساره احلاجب بدر ،وخلفهم جي�ش الإمارة يف �أُهبة ح�سنة،
وو�سط حمحمة اخليول نظر الأمري �إىل احلاجب وقال له :ارجع يا
بدر فتد ّبر �أمر قرطبة حتّى �أعود� ،إذ ال يجب �أن ُترتك قرطبة بدون
ي�سي �أمورها.
من ّ
احلاجب بدر� :أمرك �سيدي الأمري ّ ...ثم قفل عائدً ا �إىل قرطبة.
نظر الأمري �إىل جي�شه وقال :يا جند الإ�سالم ،عندما �صمت �أهل
احلقّ متادى �أهل الباطل يف باطلهم وارتفعت �أ�صواتهم ،فدفعوا
بحدودهم وجيو�شهم يقتطعون �أر�ضكم ودياركم ،منتهزين الفتنة
وا�شتعالها ،وهم من كانوا يرجون م�ساملتنا عندما ك ّنا خري �أمة ..قبل
القائد �أحمد
�أن ت�شتعل الفنت فينا ...يا جند الأندل�س لقد َقت ََل �أردونيو
َ
بن حممد بن �أبي عبدةّ ،ثم م ّثل بجثته و� ّإن عازم على ت�أديب القوم
وا�سرتداد ما �سلبوه م ّنا ،وهزميتهم يف عقر دارهم ،فقد �أ�صبح للحقّ
�سيف يحميه ودرع يدافع عنه ،فانه�ضوا معي نر ّدهم على �أعقابهم...
ّثم لكز عبد الرحمن بطن جواده فانطلق وخلفه جي�ش يرى فيه القدوة
واملثل وخري قائد ،وكيف ال ..وهو يقودهم بنف�سه مع ّر ً�ضا حياته ملا
يتع ّر�ض له جنده!
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حت ّرك اجلي�ش يقوده الأمري ال�شاب خمرت ًقا الوديان والأنهار،
واحلما�سة قد ملأت �صدور اجلند ،وما �إن و�صل اجلي�ش �إىل الثغور،
حتّى ان�ضم �إليه الكثري من �أهلهاّ ،ثم تابع عبد الرحمن �سريه خمرت ًقا
�أرا�ضي الثغر الأو�سط من طليطلة ً
�شمال حتّى مدينة الفرج (وادي
احلجارة) ومدينة �ساملّ ،ثم ّاته �إىل طريق �ألبة والقالع (ق�شتالة)
وعرب نهر دويرة وزحف على مدينة (�أو�سمة) (وخ�شمة) فالذ �أهلها
بالأ�سوار.
تق ّدم القائد �أحمد بن �إ�سحق وقال لعبد الرحمن :موالي الأمري
لقد �أغلقوا دوننا الأبواب ...فماذا الآن؟
عبد الرحمن -بعزمية قو ّية :-لن �أنزل من فوق هذا الفر�س قبل
�أن �أط�أ ر�ؤو�سهم بها ...اخرت بع�ض الرماة ،و�أر�سل لهم بر�سالة �أن
ي�ست�سلموا �أو لأحرق ّنها عليهم...
وب�سرعة قام بع�ض رماة الأ�سهم بقذف �سهامهم وهي حتمل
ر�سائل من الأمري لهم ،ولكنّ �أهل املدينة رف�ضوا فتح الأبواب،
متوهمني �أنّ اجلي�ش الغازي �سين�صرف ع ّما قريب ،عندها �أ�صدر
عبد الرحمن �أوامره بحرق �أبواب املدينة بالنفط ،فل ّما ر�أى �أهلها
ذلك تركوها والذوا باجلبال ،فغنم امل�سلمون ما يف املدينةّ ،ثم �أمر
عبد الرحمن جنده ب�إحراق (�أو�سمة) جزاء مبا فعل �أهلها من �إحراق
ثغور امل�سلمني.
وما �إن انتهى عبد الرحمن من (�أو�سمة) حتّى ق َّر َر �أن يتح ّرك
م�سرحا
�صوب قلعة �شنت �إ�شتينب (قا�شرتو مور�ش) ،وهي التي كانت
ً
لهزمية امل�سلمني املر ّوعة من قبل ،وقد كان عبد الرحمن يتوق �إىل
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الث�أر من هزمية جي�شه والث�أر لقائده �أحمد بن حممد بن �أبي عبدة،
الذي قتله �أردونيو وم ّثل بجثته.
وما �إن اقرتب عبد الرحمن بجي�شه من قلعة �شنت �إ�شتينب
حتّى ف ّرت حاميتها الن�صرانية ،فا�ستوىل عليها وخ ّربها ،وغنم ما
فيها ،وخ ّرب يف تلك املنطقة الكثري من املعاقل والأبراج والكنائ�س
والديارات (الأديرة)ّ ،ثم �سار �إىل مدينة قلونية ،وكان �أهلها قد ف ّروا
�إىل اجلبال ،فاجتاح تلك املنطقة ك ّلها ،وانت�سف �أرا�ضيها وخ ّرب
قالعها ،وهدم قلونية وخ ّرب دورها وكنائ�سها ،ومل يعرت�ض �سبيله
�أحد من الن�صارى خ�شية ورع ًبا...
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و�سط ح�شائ�ش مدينة ليون وخارجها ،ظهر �أردونيو ممتط ًيا �صهوة
باد على وجهه ،وخلفه جي�شه وبجانبه (غونثالو)
جواده ،واخلوف ٍ
�صاحب برغ�ش.
كان �أردونيو ينظر يف الف�ضاء املمتد خارج املدينة وهو يف ّكر
يف قادم �أيامه ،ويلعن هذا الأمري القرطبي الذي جاء بعد �سنوات
عجاف ...وبنظرات حزينة ارت ّد بطرفه �صوب ليونّ ،ثم ق َّر َر �أن يظ ّل
مكانه ،ف�إن هاجمه عبد الرحمن ف ّر يف �شعب اجلبال! وبينما هو
كذلك عاب�س الوجه� ،إذ بـ(غونثالو) يقول له  -بلهجة مبتهجة� :-أب�شر
يا �سيدي ،فقد جاءت الأخبار بزحف الأندل�سيني �صوب (تطيلة) ما
يعني ابتعادهم ع ّنا ،وحتولهم �صوب مملكة نافارا.
تن ّف�س �أردونيو ال�صعداء ..و�شعر وك�أنّ احلياة عادت لهّ ،ثم قال
يتم بيننا اللقاء ،ولكن ال ب�أ�س ...ال ب�أ�سّ ،ثم
متظاه ًرا :كنت �أرجو �أن ّ
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�سحب ر�سن جواده وارت ّد �إىل ق�صره يف ليون وهو ال ي�ص ّدق ما حدث،
و�أنّ ليون ما زالت له...
�أ ّما عبد الرحمن فقد حت ّول بجي�شه �صوب مدينة (تطيلة) ا�ستجابة
ل�صريخ �أهلها ،وما �إن و�صلها حتّى خرج له (حممد بن لب بن ق�سي)
�صاحب املدينة مق ّد ًما الطاعة ومرح ًبا بالأمري.
ويف تطيلة ع�سكر عبد الرحمن بجي�شه ،ومن ّثم بعث بع�ض قواته
بقيادة (حممد بن لب بن ق�سي) الحتالل قلعة (قلقرة) التي كان
(�سان�شو) يتخذها قاعدة للإغارة عليها؛ ف�ألفوها خالية ،وزحف عبد
الرحمن يف الوقت نف�سه على ح�صن (قله ّرة) وكان به (�سان�شو)
يف قواته ،فف ّر عند اقرتابه ،واحتله امل�سلمون وغنموا ك ّل ما فيهّ ،ثم
دمروه ...وانت�سفوا الأرا�ضي املحيطة به.
�أ ّما (�سان�شو) ملك نافارا ،فما �إن ف ّر من ح�صن قلهرة حتّى
جل�أ �إىل ح�صن �أرنيط (�أورنيدو) الواقع جنوب غربي قلهرة ،وقد
اعتزم � ّأل يعرت�ض �سبيل امل�سلمني يف تلك املنطقة ك ّلها؛ وف ًقا خلطة
و�ضعها ال�ستدراج امل�سلمني ،فل ّما عرب عبد الرحمن بقواته نهر �إيربو
(�إبرة) فاج�أه (�سان�شو) يف ق ّواته ،وهاجم مقدمة امل�سلمني ،ولكنّ
عبد الرحمن كان ً
يقظا مت�أه ًبا ،فتعاون الفر�سان والرماة امل�سلمون
على الن�صارى ،و�أثخنوا فيهم ،فارت ّدوا �إىل �شعب اجلبال واعت�صموا
بها...
ر�أى (�سان�شو) �أن ال ِقبل له بقوات الأمري الأندل�سي ،فق ّرر �أن
يلج أ� �إىل حليفه (�أردونيو ملك ليون) فتح ّرك بقواته �صوب ليون
مبتعدً ا عن خط �سري قوات الأندل�س ،وما �إن و�صل �إىل ليون واجتمع
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ب�أردونيو حتّى ق َّر َر امللكان �أن يرت ّب�صا بامل�سلمني متّخذين مواقع منيعة
لهم ولقواتهم ،حتّى �إذا �أراد امل�سلمون العودة �إىل قرطبة فاج�أتهم
القوات الن�صرانية املتحدة ف�أثخنت فيهم ،لكنّ عبد الرحمن ظ ّل
ً
يقظا مت�أه ًبا ،فعلم باجتماع قوات نافارا وليون �ض ّده ،ف�أمر ب�إحكام
التعبئة وم�ضاعفة اال�ستعداد ،فل ّما نفذ اجلي�ش الإ�سالمي �إىل �شعب
اجلبال ،انحدر الن�صارى ملهاجمته وا�شتبكوا مب�ؤخرته و�أحدثوا بها
ا�ضطرا ًبا وخ�سائر ،ف�شعر عبد الرحمن بخطر امل�أزق ،وبادر باخلروج
من ال�شعب ال�ضيقة �إىل ال�سهل املنب�سط ،وهنالك ع�سكر بجي�شه يف
مكان ي�سمى (خونكريا ) Junqueraعلى مقربة من غربي بنبلونة،
وا�ستع ّد للقاء الن�صارى ...وهنا طمع الن�صارى يف حماربة امل�سلمني
فانحدروا �إىل ال�سهل بعد �أن كانوا يف حمى اجلبال ،ولك ّنهم دفعوا
ثمن جر�أتهم هزمية فادحة ،و�أمعن امل�سلمون فيهم ً
قتل و�أ�س ًرا ،ومل
ينقذهم من الفناء ال�شامل �سوى دخول الليل ،و ُقتل و�أُ�سر كثري من
�أكابر فر�سانهم وزعمائهم ،ومن بينهم (�أ�سقفان هما دولثديو �أ�سقف
�شلمنقة و�أرخميو �أ�سقف توى) ،وقد كانا يحاربان كجنديني ،وجل�أ
نحو �ألف من الن�صارى �إىل قلعة موي�ش القريبة ،فاقتحمها امل�سلمون،
وا�ستخرجوا الن�صارى الذين بها ،ومنهم عدد من القوام�س ووجوه
الفر�سان ،ف�أمر عبد الرحمن ب�إعدامهم جمي ًعا ،ومزّق الن�صارى ك ّل
مزَّق ،وانهارت ك ّل مقاومة ،وق�ضى عبد الرحمن �أربعة �أيام يجمع
َُ
الأ�سالب والنعم ،ويهدم الديار ويقطع الأ�شجار ،و�أ�صاب امل�سلمون
كث ًريا من الأ�سالب والغنائم...
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نظر يو�سف �إىل ذراعيه ف�أعجب بع�ضالته املفتولة ،وراح ينظر
�إىل نف�سه ب�إعجاب ،وقال (باعتداد) حمد ًثا نف�سه :لقد بلغت مبلغ
الرجال يا يو�سفّ ،ثم تذ ّكر عبوديته ..فوجم وجهه وا�ستطرد ً
قائل:
غري �أ ّنك الآن ن�صف رجل ،وكيف ال وقد فقدت حريتك منذ �سنوات!
و�صرت كاملتاع ُتباع وت�شرتى! ّثم نظر �إىل جرح يف كتفه وو�ضع يده
علي �أن �أطيع �أوامرهم حتّى ال ي�صيبني
عليه وقال :من الآن يجب ّ
املزيد من العذاب والإهانة� ،أجل يا يو�سف ..فال منا�ص من الطاعة
الآن ،فهي خري من العذاب.
وكذا فقد بلغت �سم ّية مبلغ الن�ساء ،و�أ�صبحت ال تفارق �سيدتها وال
تغادر الق�صر � ّإل يف الأمور الهامة� ،إذ كانت تعمل و�صيفة يف خدمة
زوجة غونثالو (مونيادونا) ،التي �أح ّبتها و�أغدقت عليها ،وجعلتها يف
مكانة ابنتها ،خا�صة و أ� ّنها ُحرمت من الأطفال البنات.
وملّا كان يو�سف (خو�سيه) و�سم ّية م�سل َم ْ ِي ،فقد حاول (غونثالو)
كث ًريا حتويلهم �إىل الن�صرانية ،بالرتغيب � ًأولّ ،ثم بالرتهيب ،فكان
يقول ليو�سف :ادخل ديننا و�سيكون لك �ش�أن معنا ،و�س�أ�ضمك للجي�ش
وتكون �أحد رجايل ،وتنال حريتك ...ولكنّ يو�سف كان ُيعر�ض عنه
ويتم ّنع عن �إجابته �أحيا ًنا ،و�أحيا ًنا �أخرى يقول له� :سيدي� ،أنا �أخدمك
كما يخدم العبد �سيده ،أ� ّما ديني فلن �أب ّدله ...كان يقولها ب�إ�صرار
مما جعل (غونثالو) يف غري م ّرة ي�صرخ وي�ضربه
وحتد عجيبّ ،
بال�سوط �أو يحرمه من الأكل ويربطه يف حديقة املنزل ،بل ويهدِّ دُه
حب (زوجة غونثالو) لها يحميها من غ�ضبة
بالقتل! �أ ّما �سم ّية فكان ّ
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(غونثالو) فكان يحاول حتويل دينها بالرتغيب ال الرتهيب ،ولكن ملّا
يئ�س منها �أوكل �أمرها �إىل �سيدتها ،بينما ّ
تول هو �أمر يو�سف ،مع ك ّل
هذا و(فرنان بن غونثالو) يراقب ك ّل ذلك عن كثب وكان يقول لأبيه:
لي�س له�ؤالء حق يف القبول �أو الرف�ض ،ف إ� ّما �أن يتحولوا �إىل ديننا كما
نحب �أو نقتلهم!
ّ
حاولت (مونيادونا) �أن حتول �سم ّية عن دينها ب�شتّى الطرق ،ففي
يوم من الأيام �أح�ضرتها وقالت لها� :أنا �أح ّبك يا �سم ّية ،و�أنت تعلمني
�أ َّنني مل �أجنب غري ابني فرنان ،ولهذا جعلتك مبنزلة ابنتي.
�سم ّية :و�أنا كذلك يا �سيدتي ،فك� ّأنا ع ّو�ضني اهلل بك عن �أ ّمي.
مونيادونا :فلماذا ال ت�سمعني ن�صحي ،ف�آخذك �إىل الدير ليعمدوك
وت�صبحي واحدة م ّنا.
�سم ّية :ال �أريد يا �سيدتي ،فقد ولدت م�سلمة وال �أريد �أن �أب ّدل ديني،
فهل تقبلني �أن ينتزعك �أحد من قومكّ ،ثم يب ّدل دينك رغ ًما عنك.
أحب يا �سم ّية ،ولكن اعلمي �أن ّني لن �أجربك على
مونيادونا :ال � ّ
�شيء ولن �أدع �أحدهم يفعل ذلك ما دمت ح ّية.
�سم ّية� :أطال اهلل عمرك يا �سيدتي...
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يف ق�صره يف جبال بب�شرت ،وو�سط رجاله و�أعوانه ،عكف جعفر بن
عمر بن حف�صون على لهوه وفجوره ،يعاقر اخلمر طيلة الليل وزل ًفا
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يهتم لأمر مدينته و�شعبه ،كما مل ت�سلم ن�ساء بب�شرت
من النهار ،وال ّ
من �شروره ،بعد �أن �أعطى لنف�سه احلقّ يف تع ّقب ن�ساء رجاله ومواليه،
�ضج النا�س ورفعوا �شكوتهم �إىل وزير �أبيه (الرامي �أبي ن�صر)
حتّى ّ
الذي وعدهم بالعمل على ن�صح جعفر بعد �أن ط ّيب خاطرهم ،وقد
�سيعجل بانهيار دولة
كان �أبو ن�صر يرى �أنّ ا�ستمرار جعفر على لهوه ّ
بني حف�صون ،فراح يف ّكر يف طريقة يردع بها جعفر ويجعله يلتفت
لدولته ً
بدل من �شهواته...
ويف امل�ساء ...وبينما جعفر مكب على خمره و�سط جواريه كعادته،
�إذ دخل عليه وزيره �أبو ن�صر وقد �ساء ُه ما يرى ،فقال له:
�سيدي الأمري ،تعلم حر�صي على ملك بني حف�صون منذ والدكم،
رحمتْه ال�سماء.
جعفر :ال �أحد ي�ش ّكك يف هذا يا وزيرنا!
�أبو ن�صر :فاعلم يا �سيدي � ّأن لك نا�صح ومللكك حافظ  ...لقد
توا�صل معي بع�ض من �أهل بب�شرت ،بعد �أن �ساءت �أحوالهم وكرثت
عليهم املغارم و�أثقلتهم الديون ،و�ضاقت معي�شتهم بعد �أن عا�شوا
أعواما من رغدها يف عهد والدك العظيم.
� ً
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رفع جعفر ك�أ�سه وقال يف �صلف وغرور :وماذا ّ
�أنفق عليهم �أم �أعمل ً
بدل منهم؟
تهتم برعيتك كما
�أبو ن�صر :ال هذا وال ذاك يا �سيدي ،ولكن �أن ّ
كان يفعل والدك و...
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قاطع جعفر وزيره وقال ب�صوت غا�ضب :تعلم جيدً ا �أن ّنا يف �صلح
مع �صاحب قرطبة ،فهل يريد ه�ؤالء �أن �أنق�ض عهدي معه لأطعمهم؟!
�أنت تعلم وهم � ً
أي�ضا� ،أنّ رغد العي�ش زمن �أبي كان ب�سبب نهبنا للمدن
املجاورة ،فهل �أخرج بهم الآن فيح ّل علينا غ�ضبه؟
ا�ستمع �أبو ن�صر لكالم جعفر وهو غري م�ؤمن به ،غري أ� ّنه مل يرد
�إغ�ضابه �أكرث وخ�شي بط�شه ،ومل يجر�ؤ على �أن يح ّدثه عن اعتدائه
وم�ضايقته لن�ساء بب�شرت ،وبعد تفكري و�صمت ق�صري وتفكري �أق�صر..
قر ّر �أن ي�ستعمل احليلة ،وانتظر حتّى يرت�شف جعفر من خمرتهّ ،ثم
قال له� :سيدي الأمري ،لقد اعتدى بع�ض من ع�سكرك على ن�ساء �أهل
بب�شرت ،فماذا لو �أعلنت يف جندك �أنّ العقاب ال�شديد �سيح ّل مبن
يتع ّر�ض حلرم غريه؟! وبهذا يا �سيدي ي�أمن �أهل بب�شرت على حرمهم
وير�ضون.
جعفر :لقد كرثت مطالب �أهل بب�شرت يا �أبا ن�صر ،فهل ن�سي
ه�ؤالء �أنف�سهم ومن �أنا؟! (وبتكرب وا�ستعالء) �أكمل� :أنا �سيدهم وابن
�سيدهم وه�ؤالء جنودي ورجايل.
�أبو ن�صرً � :إذا �أال ن�سقط عنهم ً
بع�ضا من املغارم يا �سيدي؟
جعفر :هذه املغارم ال �آخذها لنف�سي ،بل حلمايتهم والذود عنهم.
�أبو ن�صر :ولكن...
ً
(متململ وب�صوت مرتفع) :ال تناق�شني يف �أمرهم م ّرة
جعفر
�أخرى ،ومن �ضاقت عليه بب�شرت فليرتكها...
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وهكذا رف�ض جعفر ن�صح وزيره ،وا�ستب ّد بحكم بب�شرت وما حولها،
وملّا خوفه وزيره وقال :يا �سيدي ال جتمع بني عداوة �أهل بب�شرت وعداوة
�صاحب قرطبة� ،أجاب فقال :أ� ّما �صاحب قرطبة ف�أنا الآن يف عهده.
�أبو ن�صر :لكن يا �سيدي� ،أنت على دين �أهل بب�شرت.
جعفر :وكنت من قبل على دين �أمري قرطبة!
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�أبو ن�صر :ماذا تق�صد يا �سيدي؟

ﲑ ﺍﻟ

جعفر� :أق�صد � ّأن ّربا �أعود �إىل الإ�سالم اكت�سا ًبا ملودة ال�سكان
امل�سلمني واجلند امل�سلمني يف جي�شي ،بعد �أن �ضاق بي �أهل بب�شرت من
امل�سيحيني.
�أبو ن�صر :ولكنك تعلم �أن ُج ّل جندك من الن�صارى!
جعفر :بل و�أعلم �أ ّنك منهم يا �أبا ن�صر.
غ�ضب �أبو ن�صر ولك ّنه خاف من غ�ضبة جعفر؛ فكظم غيظهّ ،ثم
خرج من �أمامه وهو ي�ضمر الغدر به ،وما �إن خرج حتّى �سارع واجتمع
بكبار رجال جعفر و�أف�ضى لهم مبا دار بينه وبني جعفر من حديث،
وكانوا جمي ًعا على الن�صرانية ،فارتاعوا جمي ًعا ،وقال بع�ضهم :ومن
يدري فلع ّله يعود �إىل الإ�سالم ،ومن َث ّم يجعل دماءنا قربا ًنا لل�صلح
مع �صاحب قرطبة ،وقال البع�ض الآخر :يجب قتله ،وهنا ر ّد البع�ض
وقال :لو قتلناه ّربا ي�ستغل �صاحب قرطبة الو�ضع اجلديد ويهاجمنا
ونحن بال قائد فنهون عليه.
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وهنا �أ�شار -عليهم� -أبو ن�صر بوجوب مرا�سلة �سليمان بن عمر
ان�ضم �إىل رجال الأمري عبد الرحمن ،ومن ّثم
بن حف�صون ،وكان قد ّ
ي�ضمن لهم �سكون الأمري ور�ضاه.
وهكذا اتفقت هذه الثلة على اغتيال جعفر خ�شية عودته للإ�سالم،
و ّمت ترتيب الأمر بحرفية �شديدة ،ويف امل�ساء وبينما جعفر يف ق�صره
مقي ًما بني جواريه وخمره� ،إذ اقتحم عليه بع�ض اجلنود جمل�سه
و�أو�سعوه طع ًناّ ،ثم تركوه غري ًقا يف دمائه.
وهكذا �شاء القدر �أن يتخ ّل�ص الأمري عبد الرحمن من واحد من
�أل ّد خ�صومه بدون �أن ُي ْ�ش ِه َر له �سي ًفا.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

O

ﺐ ﻟﻠﻨ
ﺸﺮ

()4

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

كان (فرنان) ميتطي �صهوة جواده ويتح ّرك يف ُربى (برغ�ش)
بني احل�شائ�ش الكثيفة وال�صخور ال�صلبة ،ي�صاحبه يف ذلك رفيقه
(غار�سية) وهما يتنقالن من مو�ضع لآخرّ ،ثم نظر (غار�سية) �إىل
(فرنان) وقال له :كيف حال العربي والعربية؟
أتعجب من �إ�صرار �أبي على �إدخالهما
فرنان :كما هما ،غري � ّأن � ّ
الن�صرانية.
غار�سية :وما الذي ي�ضريك يف هذا؟
فرنان� :أريد قتل هذا العربي ،ودخوله الن�صرانية �سيع�صمه م ّني
ال حمالة.
192

(بنظرات ماكرة ووجه مبت�سم) قال غار�سية :وماذا عن الفتاة،
هل �ستقتلها � ً
أي�ضا؟
قهقه فرنان وقال :أ� ّما هذه فحرام فيها القتل م�سيحية كانت �أم
م�سلمة ،ولوال �أ ّمي لكانت الآن جارية يل �أمتتّع بجمالها العربي الفتّان،
ولكن لك ّل �أمر �أول ..فلن حتميها �أ ّمي ً
طويل ولن يع�صمها مني ب�شر...
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كان يو�سف يتابع عمله باالعتناء باخليول وتنظيف الإ�سطبل،
وبينما هو كذلك ينظف �أحد اخليول ويتح ّدث �إليه ك�أ ّنه رفيقه� ،إذ
ب�سم ّية تتق ّدم جهته ،وهي تنظر عن ميينها وعن ي�سارها لتت�أ ّكد �أنّ
�أحدً ا ال يراها ،حتّى �إذا اقرتبت منه �أخرجت من ط ّيات ثيابها بع�ض
الفاكهة وق ّدمتها له ،ف�أخذها منها وراح يق�ضمها وهو ينظر �إىل �سم ّية
نظرات ذات معنى ،بينما د ّقات قلبه ُتنبئ عن حب عظيم َ َن ْت زهوره
وتفتّحتّ ،ثم جل�س على بع�ض الأع�شاب اجلافة وجل�ست هي بجواره
فنظر �إليها وقال معات ًبا :لقد غبت ع ّني ً
طويل هذه املرة.
علي
�سم ّية :اعذرين يا يو�سف ،فكث ًريا ما �أحاول ولكنّ الرقابة ّ
�شديدة ،و�سيدتي ال تريدين �أن �أفارقها �أبدً ا.
أنت هنا قريبة م ّني يف الق�صر يا �سم ّية و�أ�شعر �أنّ بيني
يو�سفِ � :
وبينك در ًبا ً
طويل ،وتتوق نف�سي �إليك كث ًريا وال �أكاد �أ�صرب عليك....،
تهواك،
وبنربة حب وهو يحدق يف عينيها �أكمل :يا ق ّرة العني �إنّ العني ِ
وما عادت ت�صرب على غيابك.
احم ّر وجه �سم ّية ً
خجل ،ومل تتف ّوه ولو بكلمة ،بل نظرت �إىل الأر�ض
مبت�سمة بخجل.
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أنت ورقيقة كوردة دم�شق ّية ،للحد الذي يجعل الندى
يو�سف :جميلة � ِ
يتم ّنى مالم�ستك� ،آه يا �سم ّية ،لو امتدت بنا اللحظات وخلت املدينة
� ّإل منك وم ّني ،ومل �أجد من ي�أخذك م ّني �أو ي�أخذين منك ،وقتها فقط
أعب لك ع ّما يجول يف
�ستطيب يل احلياةّ ..
وربا �أجد الوقت الكايف ل ّ
خاطري وقلبي ،لقد �أ�صبحت يا �سم ّية ك ّل �شيء يف حياتي ،يف يقظتي
عيني حتنّ �إليك ،ويف �أحالمي خيايل يرحل نحوك ،وجودك فقط هو
أمت�سك باحلياة يف
علي وح�شة هذا املكان الكئيب ويجعلني � ّ
ما يه ّون ّ
هذه الدنيا بعد �أن �صرت يل ك ّل احلياة ،و�أع ِّل ُل نف�سي بالآمال و�أحلم
بذلك اليوم الذي �سيجمعنا اهلل فيه م ًعا مبيثاق غليظ.
تن ّهدت �سم ّية بخجل وابت�سمت ابت�سامة رقيقة؛ �إذ كانت �سعيدة
للغاية مبا ت�سمعه من يو�سفّ ،ثم ا�ستطرد يو�سف ً
أرتوي
قائل� :أنا ال � ِ
منك يا �سم ّية ،ولكن رغم �شوقي لك و�سعادتي بر�ؤيتك � ّإل �أن ّني ال �أريد
�أن �أكون �سب ًبا يف غ�ضب مونيادونا منك.
�سم ّية باطمئنان :ال تقلق فلن تعلم ب�أمر لقائنا هذا.
يو�سف :كيف ذلك؟
�سم ّية :لقد خلدت �إىل النوم مبك ًرا؛ ب�سبب هذا الدواء الذي
�أعطاها �إ ّياه الطبيب ،ولن ت�صحو قبل �ساعات من الآن.
يو�سف� :أتعلمني ...لقد �صار لهذه ال�سيدة جميل يف عنقي لن �أن�ساه
�أبدً ا.
�سم ّيةّ � :أي جميل تعني؟
يو�سف :حمايتك من هذا الفاجر (فرنان).
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�سم ّية :ال َ
علي يا يو�سف ،ف�أنا يف م�أمن منه.
تخ�ش َّ
يو�سف بقلق :بل �أخ�شى عليك ،ف�أنا �أعلم جيدً ا �أ ّنه لن ينتهي ع ّما
يف ر�أ�سه.
�صمتت �سم ّية ومل ترد ،وغا�ص وجهها يف تفكري عميق ،فقال لها
يو�سف� :سم ّية ما بك؟
�سم ّية :ال �شيء يا يو�سف؟
يو�سف :فما الأمر � ًإذا؟ و َمل ال�صمت؟
�سم ّيةّ � :إنا �أردت �أن �أفاحتك يف �أمر ..و�أخ�شى غ�ضبك.
يو�سف :ال تخ�شي �شي ًئا يا �سم ّية ،فال �أحد هنا �أقرب لك م ّني.
�سم ّية :لقد حاولت �سيدتي مرا ًرا وتكرا ًرا �أن �أعتنق دينها.
قاطعها يو�سف وقال بح ّدة� :إياك �أن تفعلي ،ف�إن كانوا قد امتلكوا
رقابنا ب�سيوفهم فال �سبيل لهم على �أرواحنا وقلوبنا.
أتعجب منك يا يو�سف ومن �إ�صرارك على التم�سك بدين ال
�سم ّيةّ � :
نعرف عنه �سوى �أن ّنا ولدنا عليه!
يو�سف بانفعال كبري :ال يا �سمية بل �أعرف عنه الكثري ،ولوال ما
نحن فيه من عبودية فر�ضت علينا و ُمنعنا ب�سببها من حقوقنا لع ّلمتك
الكثري منه.
�سم ّية :ومن �أين لك بذلك؟
يو�سف� :أن�صتي �إ َّ
يل ،لقد تع ّلمت الكثري من �أحد الأ�سرى امل�سلمني
هنا� ،إذ �إنه منذ �أيام ح�ضر (غونثالو) ومعه بع�ض الأ�سرى ،فل ّما
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علمت �أ ّنهم م�سلمون ترقبت الأمر ،وبعد حماوالت ع ّدة ت�س ّللت حتّى
دخلت على �أحدهم ،ارتاب الرجل يف �أ َّو ِل الأمرّ ،ثم ملّا علم �أن ّني م�سلم
راح يح ّدثني عن الدين  -خا�صة بعدما علم حماوالت (غونثالو)
حتويل ديننا� -إ ّنه دين عظيم يا �سم ّية ي�أمر بالعدل بني النا�س ،فال
ف�ضل لأحد على �أحد � ّإل بالتقوى والعمل ال�صالح� ،إ ّنه دين يت�ساوى
فيه الفقري والغني ،واملحكوم واحلاكم ،وال�ضعيف والقوي ،وال ميكن
�سجل ومكتوب عند اهلل ،و�سي�أخذ
لأحد �أن يه�ضم حقّ �أحد .ك ّل �شي ُم ّ
عاجل �أم � ً
ك ّل ذي حقّ حقه ً
آجل ...دين ا�شتملت مبادئه وتعاليمه
على الدعوة �إىل الأخالق احل�سنة؛ من رحمة و�أمانة و�صدق و�إح�سان
وحياء وعدل وغري ذلك ...هذه الأخالق يفعلها امل�سلم خال�صة لوجه
اهلل تعاىل ،وال يطلب �أج ًرا عليها وال ُي�ش ِعر �أحدً ا بامل ّنة ب�سبب ح�سن
�أخالقه� ....صمت يو�سف ً
قليلّ ،ثم قال :انظري حال (فرنان) ومن
قبله (غونثالو) ،هل هذه �أخالق الدين الذي يريدوننا �أن نتبعه؟
مالك كيف حتكمني يا �سم ّية؟
�سم ّية ب�سخط :فلماذا � ًإذا مل يحاول امل�سلمون الذين نحن منهم �أن
مما نحن فيه؟
ينقذونا ّ
يو�سف :لأ َّنهم مل يعلموا ب�أمرنا بعد ..ولو علموا ما تركونا ،فامل�سلم
�أخو امل�سلم ال يخذله ،وقد وعدين �صديقي الأ�سري �أن يخرب ع ّنا حال
عودته من الأ�سر ،وب�شرين ب�أنّ �أمري قرطبة ال ير�ضى بذلك �أبدً ا،
وب�أ ّنه ال ي�شغله عن �شعبه �أمر.
�سم ّية� :آه يا يو�سف ،لكم �أمت ّنى ذلك.
ويف تلك الأثناء ُ�سمعت جلبة يف اخلارج ،فخافت �سمية وارتعبت
فه ّبت من مكانها ب�سرعة ودخلت الق�صر فتن ّف�س يو�سف ال�صعداء،
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وكان قد ارتعب كما �سم ّية وخ�شي عليها كث ًريا �أن يراها �أحد عنده؛
في�صيبها و�إ ّياه الأذى.
بد�أت �أنفا�س يو�سف تهد�أ بعد �أن اطم�أّن على الأمر ،فلم يهتم كث ًريا
ب�أمر اجللبة وال�ضجة خارج غرفته التي ينام فيها ،حتّى �إذا و�ضع
أح�س مبن يقتحم عليه املكان ويقول له ب�صراخ
ر�أ�سه يريد النومّ � ،
عال:
فلم مل تهب
فرنان� :أ ّيها العبد اللئيم ،لقد �سمعت بو�صويلَ ..
ال�ستقبايل وت�أخذ فر�سي م ّني؟
يو�سف :ما كنت �أعلم أ� ّنك هو يا �سيدي.
فرنان :بل كنت تعلم �أ ّيها احلقريّ ،ثم رفع �شي ًئا بيده و�ضرب يو�سف
ف�شج ر�أ�سه و�سال الدم بني عينيه.
به ّ
رفع يو�سف يده على ر�أ�سه ّثم نظر فيها ،ف�إذا الدماء قد ب ّدلت لون
يده ،بينما همهم (فرنان) يف تكرب �شديد وقال له :يف املرة القادمة
لن �أ�ضربك � ّإل ب�سيفي ،فال تعد ملثلها �أبدً ا...
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غزوة بنبلونة
يف مدينة ليون ،يف ق�صرها امللكي اجتمع ملك ليون (�أردونيو
الثاين) مع ملك نافارا (�سان�شو الأول) بعدما �أفزعهم ن�شاط عبد
الرحمن وق ّوته ،فقال �أردونيو:
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يوحد قوته ويتف ّرغ لنا
يجب �أن نتح ّرك و ُنعيد الكرة عليه قبل �أن ّ
 ...لقد ا�ستطاع هذا الأمري �أن يق�ضي يف �أعوام قليلة على معظم
اخلارجني عليه ،بل وفعل يف ب�ضع �سنني ما مل يفعله ج ّده عبد اهلل يف
ربع قرن ،وما ف�شل جده الأكرب حممد يف منعه ،و� ّإن لأخ�شى �إن نحن
تركناه �أن يعيدها كما كانت ،وتعود ال�سيادة يف اجلزيرة لقرطبة بعد
�أن فقدتها لأعوام طوال.
�سان�شو الأول :ولهذا يا ملك نافارا �أ�ضع يدي يف يدك ،على � ّأل
يعتدي �أحد م ّنا على الآخر.
�أردونيو :قط ًعا يا �صديقي امللك ،فنحن الآن يف كفة واحدة،
فطريقنا واحد وهدفنا واحد وعدونا واحد � ً
أي�ضا.
�سان�شو :فما هي خطتك الآن؟
�أردونيو بحما�سة� :أن نباغت �أمري قرطبة و�أن ن�ضرب يف �أماكن
يوجه جيو�شه،
�شتى؛ فنف ّرق جهده ونبعرث قوته ،فال يعرف �أين ّ
في�ضطر �إىل تفريقها فتهون علينا.
�سان�شو معج ًبا مبا �سمع :نعم الر�أي أ� ّيها امللك.
نه�ض (�أردونيو) و�أم�سك بك�أ�سني من اخلمر� ،أعطى واحدً ا
(ل�سان�شو) و�أم�سك هو بالآخر وقال :نخب نافارا وليون.
وهكذا ُو�ضعت اخلطة ب�إحكام ،ف�أغار �أردونيو على (ناجرة)
وا�ستوىل عليها ،و�سار حليفه �سان�شو �إىل (بقرية) ،وكان ّ
يتول الدفاع
عنها (عبد اهلل بن حممد بن لب) ،ومعه نفر من زعماء بني لب وبني
ذي النون وغريهم من الوجوه الأكابر ،فحا�صرها �سان�شو وا�ستوىل
عليها ،و�أ�سر من فيها من الزعماء وحملهم �إىل (بنبلونة)ّ ،ثم قتلهم،
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�ضجت الأندل�س من �أق�صاها �إىل �أق�صاها لتلك الفعلة ال�شنيعة،
ّ
و ُو ّجهت �سهام اللوم �إىل عبد الرحمن لق�صوره �أو تق�صريه يف حماية
الثغور وحماية الزعماء والقادة.
وكاد عبد الرحمن �أن يتم ّيز ً
مما حدث ،ومل ُ
يك ث ّمة منا�ص
غيظا ّ
ف�سي عبد
من العمل على تهدئة اخلواطر ،واالنتقام لذلك االجرتاءّ ،
الرحمن مواله ووزيره عبد احلميد بن ب�سيل �إىل الثغر الأعلى يف جي�ش
يتم هو �أهبته ،فق�صد �إىل تطيلة وجاز منها �إىل �أرا�ضي
قوي ،ريثما ّ
ربة (نافارا) وعاث فيها ،وقاتل �سان�شو وهزمه يف عدة وقائع،
ن ّ
حتّى �إذا �أ ّمت عبد الرحمن �أهبته ،مل ي�صرب على انتظار الربيع وهو
موعد ال�صوائف ،فغادر قرطبة يف قوى جرارة ،وهو يعتزم التنكيل
بالن�صارى واالنتقام الذريع جلناية بقرية ،وترك يف الق�صر ابنه
الأكرب وو ّ
يل عهده احلكم ،وهو �صبي يف نحو العا�شرة من عمره،
و�إىل جانبه الوزير �أحمد بن حممد بن حدير ،و�سلك النا�صر �إىل
الثغر طريق امل�شرق ،خمرت ًقا كورة تدمري ،فكورة بلن�سيةّ ،ثم �سار
�إىل طرطو�شة ونظر يف �ش�ؤونها ،وتق ّدم بعد ذلك �صوب �سرق�سطة،
ان�ضم �إليه التجيبيون وحلفا�ؤهم.
وهنالك ّ
وملّا و�صل �إىل تطيلة هرع �إليه زعماء الثغر بقواتهم ،وهم يف
جموع وافرة وتعبئة حمكمة ،ودخل �أرا�ضي نافارا؛ ف�ساد الذعر بني
الن�صارى ،وترك العدو معظم قالعه وح�صونه دون دفاع ،وكان �أ ّول
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ما ا�ستوىل عليه امل�سلمون ح�صن (قله ّرة) وكان �سان�شو قد �أخاله،
ف�أمر عبد الرحمن بهدمه و�إحراق ما فيهّ ،ثم ا�ستوىل عبد الرحمن
على ح�صن قلقرة ،وحملة بيطرالته (بريالتا) الواقعة �شمال �شرقي
قلهرة وما حولها من احل�صون ،وقتل و�سبى كل من وجد بها من
الن�صارىّ ،ثم �سار �إىل ح�صن باجل�ش القريب منها و�أحرقه ،وخ ّرب
ما حوله من ال�ضياع والزروع ،وا�ستوىل بعد ذلك على ح�صن قرق�شتال
(كاركا�ستيلو) يف وادي �أراجون �شرقي بريالتا ،و�شمال �شرقي تطيلة،
وه ّدم �سائر القالع يف تلك املنطقة �أو �أحرقهاّ ،ثم نفذ عبد الرحمن
�إىل قلب نافارا وزحف على عا�صمتها بنبلونة ،وحاول ملكها �سان�شو
غري م ّرة �أن يعرت�ض طريقه يف �شعب اجلبال ،فكان ير ّد يف ك ّل مرة
بخ�سارة فادحة...
ودخل عبد الرحمن بنبلونة ،وقد ف ّر �سكانها رع ًبا ،فدمرها و�أحرق
ق�صورها ،وج ّد �سان�شو يف جمع قواته ،ووافته الأمداد من ق�شتالة،
وحاول لقاء امل�سلمني يف مفاوز نافارا الوعرة مرتني ،الأوىل على
مقربة من �شنت �إ�شتينب ،والثانية على مقربة من قله ّرة ،ولكنّ عبد
الرحمن كان على حذر ،وكان يعرف تلك املفاج�آت اخلطرة ،فهزم
الن�صارى يف كلتا املوقعتني و ُمزّقوا �شر ممزّق ،وانهارت ك ّل مقاومة،
وبذلك ّمت �إخ�ضاع نافارا و�سحق قواتها.
ّثم �سار عبد الرحمن جنو ًبا �إىل ح�صن م�سرة ،وهو � ّ
أول ح�صون
ربة ،فعهد �إىل من فيه بادخار الأطعمة ،وف ّرق
امل�سلمني على حدود ن ّ
فيهم الأموال ،ورحل بعد ذلك �إىل مدينة تطيلةّ ،ثم قفل منها راج ًعا
�إىل احل�ضرة...
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اعت ّلت �صحة (مونيادونا) كث ًريا ،وفقدت الرغبة يف احلياة خا�صة
بعد وفاة زوجها غونثالو ،فالتزمت الفرا�ش ال تفارقه ،بينما بد�أ
فرنان ميار�س �سلطته وت�س ّلطه على ك ّل من يف الق�صر ،وبدا وك�أ ّنه
يرت ّقب وفاة �أ ّمه لنيل �سم ّية التي ما كان يريدها جلمالها ،ولكن لأ ّنها
عربية ،وك�أ ّنه �أراد بذلك �أن ينت�صر على م�سلمي الأندل�س يف معركة
وهمية! فكان ي�سوقه حقده ال ح ّبه.
حاول فرنان مرا ًرا �أن يحظى ب�سم ّية التي كانت ت�أبى وتلوذ
ب�سيدتها التي �أخذت على عاتقها حمايتها ،ولكن ومع اعتالل �صحتها
بد أ� اخلوف واخل�شية ينتابان �سم ّية ويو�سف الذي كان مطل ًعا على ما
يحدث ،وكما زادت م�ضايقات فرنان ل�سم ّية فقد عمل ً � -
أي�ضا -على
�إذالل يو�سف بك ّل الطرق ،وملّا �س�أله �صديقه غار�سية وقال� :إن كنت
فلم ال تقتله �أو تبيعه لت�ستفيد بثمنه؟ رد ً
قائل :و�أريحه
تكرهه هكذا َ
مما هو فيه! كال لن �أفعل ،فقد �أ�صبح �إذاليل له جز ًءا من متعتي.
ّ
ويف يوم من الأيام كانت �سم ّية ت�سري يف الق�صر وهي حتمل بيدها
طعام �سيدتها املري�ضة  ...حتّى �إذا كانت يف �أحد املمرات وقف فرنان
يف وجهها وحاول م�ضايقتها ،فما كان منها � ّإل �أن �أ�سرعت بعد �أن
�أفلتت منه ودخلت ل�سيدتها التي الحظت وجوم �سم ّية ف�س�ألتها :هل
فعل ما ي�ضايقك مرة �أخرى؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

حاولت �سم ّية �إخفاء دموعها فلم ت�ستطع ،فنظرت لها مونيادونا يف
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م�سحت �سم ّية دموعها وقالت  -بعد �صمت ي�سري ووجوم عظيم:-
�سيدتي لقد ف ّكرت كث ًريا يف الأمر ،والآن قد حان املوعد.
مونيادوناّ � :أي �أمر يا بنيتي؟
أتن�صر و�أدخل الدير!
�س ّمية� :س� ّ
ابتهجت مونيادونا وحاولت النهو�ض من �سريرها الحت�ضان �سم ّية
ولك ّنها مل ت�ستطع ،فاكتفت بكلمات حبّ ،ثم ا�ستطردت وقالت :ولكن
َمل الدير و�أنت يف ريعان ال�شباب؟

ﲑ ﺍﻟ

�سم ّية :لقد زهدت يف هذه احلياة يا �سيدتي ولي�س يل بعدك يف
هذه الدنيا من �أعي�ش له � -أطال اهلل يف عمرك -ف�إن كان ف�س�أحيا
لر ّبي وحده.
الرب يا بنيتي ويحفظك.
مونيادونا :ليباركك ّ
�أ ّما يو�سف فما �إن علم بتن�صر �سم ّية ودخولها الدير ،حتّى اكت�أب
وا�سو ّد وجهه ،وبد أ� االمتناع عن الطعام� ،إذ �شعر �أن ال معنى حلياته
وقد فقد حبيبته التي كان يعي�ش من �أجلها ،وزاد يف �أمله �أن فرنان قتل
�صاحبه الأ�سري بعد �أن رف�ض افتكاكه مقابل الأموال ،ف�شعر ب أ� ّنه فقد
ك ّل �أ�سباب احلياة وك ّل فر�صة يف نيل حريته وعودته �إىل دياره و�أهله.
ومع م�ضي الوقت� ...ساءت �أحوال يو�سف ،حتّى ظنّ البع�ض �أنّ
م�سا �أ�صابه ففقد عقله ،وراح يهذي ويقول :كيف لك �أن تفعلي؟ كيف
ً
تركت دين �آبائك و�أجدادك؟!!
ترتكيني وحيدً ا يف هذا العامل؟ كيف ِ
ظ ّل ير ِّد ُد تلك الكلمات ال غريها حتّى يئ�س منه من يف الق�صر و�سخروا
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و�صلت �أنباء الغزوة �إىل ك ّل �أرجاء الأندل�س؛ فاهتزت لها وطربت،
و�أقيمت الزينة يف ك ّل �أرجاء قرطبة (�أز ّقتها و�شوارعها) و�شعر
الأندل�سيون لأ َّو ِل مرة منذ عقود بال�سكينة والأمان ،ف�أخ ًريا لن يهدِّ َدهم
ن�صارى ال�شمال �أو يحرقوا ثغورهم ،و�أخ ًريا �أ�صبح للأندل�س رجل
ا�سمه عبد الرحمن ،الذي ّ
توطدت �سمعته بعد �أن هزم الثوار و�أحلق
بهم الليونيني (�أهل ليون) وحلفائهم الب�شكن�س يف غزوة بنبلونة،
و�ساد ال ِب�شر اجلميع ،وما �إن و�صل عبد الرحمن �إىل قرطبة حتّى
ا�ستقبلته ح�شود القرطبيني واجلميع يهتف با�سمه ،وهو ير ّد عليهم
التحية بيده واالبت�سامة والر�ضا باديني على وجهه وحمياه ،ومن حوله
جنده وخلفهم �صفوف من ال�سبايا والأ�سرى ،حتّى �إذا و�صل ق�صر
الرو�ضة يف قرطبة كان يف ا�ستقباله ويل العهد ومن حوله �صفوف
من كبار الفتيان ال�صقالبة والوزراء واحل�شم ،ف�س ّلم عليهم الأمري،
ّثم انطلق �إىل جناحه اخلا�ص يف الق�صر ،فا�ستقبلته جاريته الزهراء
بالب�شر والرتحاب وتقبيل يديه وم�ساعدته يف خلع مالب�س حربه وهي
تقول :حمدً ا هلل على عودتك �ساملًا من�صو ًرا يا �سيدي ،ولكن �أما �آن
ملوالي الأمري �أن يريح نف�سه ،ففي قادة جي�شه من يغنيه عن اخلروج
وركوب املخاطر ،ف� ّإن واهلل �أخ�شى عليك يا �سيدي.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

203

ﻋﺼ

�أكمل عبد الرحمن خلع ثيابه وهو يقول :بئ�س الأمري �أنا �إن
مكثت هنا بعيدً ا عن الأخطار ،بينما بالد امل�سلمني يته َّددُها الأعداء
من ك ّل �صوب وحدب ،وهل �أنا �أف�ضل من ج ّدي الداخل الذي كان
يقود اجليو�ش هنا وهناك ويخرج بنف�سه للقتال؟ وماذا عن جندي
وع�ساكري �إن مل يروا فينا نحن الأمراء القدوة واملثل للت�ضحية وبذل
النف�س؟! والنا�س على دين ملوكهم يا زهراء ..ف�إن مل جناهد لن
يجاهدوا و�إن مل نحارب ف�سيجبنوا.
الزهراء بقلق :لك ّني �أخ�شى عليك يا �سيدي؟
عبد الرحمن :وهل تظنني �أنّ ق�صوري وحر�سي �سيمنعون ملك
املوت من الدخول �إن حان الأجل؟
الزهراء :كال يا �سيدي.
عبد الرحمنً � :إذ ًا فال داعي للخوف والقلق ،فلك ّل نف�س �أجلّ ،ثم
توجه عبد الرحمن �صوب النافذة املطلة على حديقة الق�صر ،و�أخذ
ّ
يتن�سم ن�سيم قرطبة العليل املحمل بعبق
ً
نف�سا عمي ًقا ،وك� ّأنا �أراد �أن ّ
الأزهار والورد بعدما افتقده لع ّدة �أ�شهرّ ،ثم �أدنا منه الزهراء وقال:
قرطبة ،ما �أنع�ش ن�سيمها! ما �أدف أ� ح�ضنها! �إىل مثلها يرنو احلليم
�صبابة ،فت�ص ّنعت الزهراء الغرية و�س�ألته :وماذا عن الزهراء يا
موالي؟ ف�أجابها النا�صر� :أ ّما �أنت يا زهراء ،فعبد الرحمن يذوب
فيك ع�ش ًقا ،ابت�سمت الزهراء بغنج ودالل وبادلت موالها نظرات
الهيام وال�شوقّ ،ثم �أم�سك عبد الرحمن بيد الزهراء وقال :ه ّيا
حلديث القلب والروح فقد ا�شتقت �إليك كث ًريا.
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جنح عبد الرحمن بانت�صاراته املتتالية وعزميته التي ال تلني
فدب اخللل يف تلك املمالك،
يف �إحلاق الهزائم املتتالية ب�أعدائهّ ،
وكذلك حال املهزومني ت�ضعف نفو�سهم وتخور عزائمهم ويتقاتلون
فيما بينهم ،حتّى حا�صر الي�أ�س (�أردونيو) ملك ليون ،فلم مي�ض
� ّإل القليل حتّى تويف ح�سرة وكمدً ا من جراء هزائمه املتتالية...
وكذلك يكون حال امللوك الأوفياء لبالدهم و�أ ّمتهم ،حتا�صرهم
همومها وتقتلهم م�شاكلها �إن مل يجدوا لها احلل� ،أ ّما �أولئك امللوك
الذين يحيون بعد الهزائم ويت�شبثون مبلك زائل فه�ؤالء ال ي�شغلهم �إال
متعتهم و�شهواتهم؛ لذا ال ت�ؤثر فيهم الهزائم وال ّ
تق�ض م�ضاجعهم
النوائب ،فخلفه يف امللك �أخوه (فرويال) ،فلم يحكم �سوى عام ّثم
تويف؛ فتنازع العر�ش ولدا �أردونيو(�سان�شو و�ألفون�سو)ُ ،
و�شغلت ليون
بحرب �أهلية ا�ستم ّرت ب�ضعة �أعوام ،وانتهى طورها الأول بوفاة
�سان�شوّ ،ثم ن�شبت ثانية بني �ألفون�سو و�أخيه رامريو ،وانتهت بفوز
رامريو ،وجلو�سه على عر�ش ليون با�سم رامريو الثاين.
�أ ّما عبد الرحمن ففعل كما فعل ج ّده الداخل من قبل� ،إذ مل يتدخل
يف تلك احلرب الأهلية ،فرتك الن�صارى ميزّق بع�ضهم ً
بع�ضا ،وانتهز
ليتم �سحق الثورة ،وتوطيد ال�سكينة داخل مملكته.
الفر�صة ّ
وكما مات ملك ليون فقد مات ً �-
أي�ضا� -سان�شو الأول ملك نافارا،
ليحكم من بعده خيمينو غار�سيز الذي مل يطل به املقام ليهلك،
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وي�أتي من بعده غار�سية �سان�شيز الذي حكم حتت و�صاية �أمه امللكة
(طوطة) ،التي تع ّد عمة الأمري عبد الرحمن بن حممد!
ق َّر َر الأمري عبد الرحمن �أن ي�ستغ ّل ا�شتعال احلروب الأهلية الدائرة
يف مملكة ليون وهالك �صاحب بنبلونة يف توطيد ملكه والق�ضاء على
الثوار واخلوارج ،وخا�صة �آل حف�صون يف بب�شرت و�آل اجليليقي يف
بطليو�س ،وكان �سليمان بن عمر بن حف�صون قد نزع الطاعة املرة تلو
الأخرى رغم عفو النا�صر عنه وفارق اجلماعة ،وقد كان عبد الرحمن
يعلم يف قرارة نف�سه �أ ّنه يجب الق�ضاء على ك ّل �آل عمر بن حف�صون
و�أ ّنه ال � أمان لهم...
والآن وقد ان�شغل ن�صارى ال�شمال فحان موعد الق�ضاء على �آل
حف�صون ،وبينما يجل�س عبد الرحمن يف ق�صر قرطبة� ،إذ دخل عليه
مو�سى بن حممد بن حدير -كان احلاجب بدر قد مات وتوىل مو�سى
احلجابة ً
عو�ضا عنه -متهل ّل الوجه وهو يقول:
�سيدي الأمري ،ر�سالة من الوزير عبد احلميد بن ب�سيل.
عبد الرحمن :اقر�أ ما فيها.
ابن حدير :يقول �إنه ا�ستطاع �أن يوقع بالرامي �أبي ن�صرّ ،ثم مل
يرد �أن يقتله حتّى ترى ذلك بنف�سك.
نه�ض عبد الرحمن من جمل�سه وقال :لقد �أح�سن ابن ب�سيل �صن ًعا،
روحا طاهرة قتل ،وكم من
فلطاملا �أرهقنا هذا الفاجر بفعله ،فكم ً
مما فعلّ ،ثم �أمر
�أ�سري �أجهز عليه ،وكم من عني فق�أ ،واهلل لأذيق ّنه ّ
ال�س َّدة و�أمر عبد الرحمن
ب�إح�ضاره �إىل احل�ضرة ،فجيء به �إىل باب ُّ
ب�صلبه و�ش ّكه بال�سهام ،ف ُرفع فوق جذع يف م�شهد حافل من النا�س،
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وتعاورته �سهام الرماة حتّى ُمزّق بدنه ،و ُترك دام ًيا فوق جذعهّ ،ثم
حرقت.
�أُ ِخذت جثته بعد �أيام و�أُ ِ
وقد �أراد عبد الرحمن بهذا �أن ير�سل ر�سالة مفادها �أن اجلزاء
من جن�س العمل و�أنّ من يقتل امل�سلمني ال حياة له يف هذه اجلزيرة،
و�أنّ اخلري يف الطاعة وحدها ولزوم اجلماعة...
�أ ّما يف بب�شرت ،وبينما هو على ح�صارها� ،إذ خرج �سليمان بن
ً
حماول قتل القائد (عبد احلميد بن ب�سيل) فما
�صمويل يف ق ّواته
كان من القائد وجنده � ّإل �أن �أحاطوا ب�سليمان وانقلب ال�سحر على
ال�ساحر ،وا�ستحر القتل يف جند �سليمان و ُقتل �سليمان نف�سه واحتزّت
ر�أ�سه و�أُر�سلت �إىل قرطبة ،وا�ستغ ّل حف�ص بن �صمويل ذلك ف�أعلن
نف�سه مل ًكا على بب�شرتّ ،ثم ناوئ قرطب َة الأم َر وخرج عليها.
وقد كانت بب�شرت وما يجري فيها من �أكرب امل�صاعب التي تواجه
عبد الرحمن بن حممد ،وكان يعلم يف قرارة نف�سه �أنّ ن�صارى ال�شمال
حال انتهاء حروبهم الأهلية لن يلتزموا احلياد ،بل �سيهاجمون ثغور
امل�سلمني ،وال وقت �أف�ضل من الآن للق�ضاء على الثوار و�ضربهم يف
املقتل ،ولهذا فقد عزم عبد الرحمن النهو�ض بنف�سه ومهاجمة بب�شرت
وو�ضع نهاية خلروجها وع�صيانها ،وكان حف�ص بن عمر بن حف�صون
قد خلف �أخاه �سليمان يف حكم بب�شرت ،و�أظهر كما قومه من قبله
الع�صيان واخلروج على الدولة.
ولأن الرتبية بالفعل �أبلغ و�أنفع من الرتبية بالقول ،فقد ا�صطحب
عبد الرحمن معه ابنه وويل عهده احلكم حتّى يقوى قلبه ،ويع ّلمه
�أنّ احلاكم ال�صالح ال يرتك ميادين الوغى و�أنّ احلاكم ال�شجاع من
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يفر�ض كلمته ب�سيفه على �أعداء �أمته وبلده ،وال يغامر بحياة جنده
ويرمي بهم املهالك وهو على �سرير من ذهب� ،آمن على نف�سه دون
جي�شه ،وكان احلكم يومئذ �صب ًيا يف الثانية ع�شرة من عمره.
نزل عبد الرحمن بجي�شه على مدينة (بب�شرت) وبها حف�ص بن
�صمويل وخا�صته ،ف�ش َّد َد عليها احل�صارّ ،ثم ابتنى �إزاءها ح�ص ًنا
للت�ضييق عليها ،وف ّرق قواته ملنازلة بقية احل�صون الثائرة ،وملّا طال
�أمد احل�صار مل يرد عبد الرحمن �أن تطول غيبته عن احلا�ضرة،
فرتك قوة ملتابعة احل�صار و�أو�صاهم بالتنبه واحليطة و�أخذ احلذر.
ا�ستم ّر احل�صار ب�ضعة �أ�شهر ،حتّى ا�ضط ّر حف�ص �أن يذعن �أخ ًريا
�إىل الت�سليم؛ ف�س ّلم املدينة بالأمان �إىل القائد �سعيد بن املنذر ،الذي
�أخذ حف�ص بن عمر و�أهله و�أ�صحابه �أ�سرى �إىل قرطبة ،فعفا عبد
حف�صا �إىل جي�شه.
الرحمن عنهم ،و�أح�سن مثواهمّ ،
و�ضم ً
ويف العام التايل� ،سار عبد الرحمن �إىل (بب�شرت) لتنظيم �ش�ؤونها،
فخرج من قرطبة ورافقه ولده احلكم ،ووزيره �أحمد بن حممد بن
ُحدير ،وا�ستخلف على املدينة �أحمد بن عي�سى بن �أبي عبدة .وق�صد
�إىل (بب�شرت) بطريق �أ�شونة ،حتّى �إذا دخلها وجال يف �أرجائها،
عي لها وال ًيا
و�ألفاها منقطعة النظري من حيث احل�صانة واملنعةّ ،
من ِق َب ِل ِهّ ،ثم عمد �إىل تطهريها من �آثار ابن حف�صون ،ف�ص ّلى يف
م�سجدها اجلامع ،و�أمر �أن ُتقام فيه ال�صالة ...وكان ابن حف�صون
قد ّ
عطل ال�صالة يف امل�سجد ،وبنى الكثري من الكنائ�س يف (بب�شرت)،
وهنا �أراد عبد الرحمن �أن يتح ّرى احلقيقة حول دين ابن حف�صون،
ف�أمر بنب�ش قربه و�إخراج جثته وفح�صها؛ فتبني من هيئتها ،وكونها
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ملقاة على الظهر م�شبوكة الذراعني على ال�صدر ،وم�ستقبلة امل�شرق،
�أ ّنه دفن على دين الن�صرانية!
عاين ذلك النا�س من الع�سكر وغريهم ،و�شهد بذلك الفقهاء
املرافقون ،واتفق اجلميع على أ� ّنه هلك على دين الن�صرانية ،ف�أمر
عبد الرحمن بحمل اجلثة �إىل قرطبة ،حيث ُع ّلقت يف �أعلى اجلذوع
ال�سدة يكتنفها �أ�شالء و َل َد ْي ِه امل�صلو َب ْ ِي قبله ،وهما (حكم
على باب ًّ
و�سليمان).
ّثم �أمر عبد الرحمن ،فع ّمرت �سائر م�ساجد (بب�شرت) املهجورة،
وهُ ّدمت �سائر الكنائ�س والأديرة التي ابتناها الثائر يف تلك املنطقة،
وا�ستوىل عبد الرحمن على �سائر معاقلها وح�صونها ،وط ّهرها
من �آثار الثورة الأخريةّ ،ثم �أمر بعد ذلك بالقب�ض على (�أرخنتا)
ابنة عمر بن حف�صون و�إعدامها؛ الرتدادها عن الإ�سالم ومت�سكها
باعتناق الن�صرانية.
كما �أمر بعد ذلك بتخريب بب�شرتّ ،
وحط �أ�سوارها ،و�إنزال
جدرانها ،وهدم كل قائم فيها � ّإل الق�صور والق�صاب ،فقد �أمر
بالإبقاء عليها لرجاله وح�شمه الذين ندبهم للقيام ب�أمرها ،فد ّكت
�أ�سوارهاّ ،
وحطت �أعالمهاّ ،ثم �أ�صدر عبد الرحمن كتا ًبا بحوادث
(بب�شرت) ،والأمر بهدمها ،وهدم م�سجدها الذي �أقامه ابن حف�صون؛
لأ ّنه كان �ستا ًرا لف�سقه.
وهكذا ق�ضى عبد الرحمن على ثورة طاملا �أق�ضت م�ضاجع بني
�أمية و�أرهقتهم ،ومن َث ّم عمد �إىل الق�ضاء على باقي الثوار ،حتّى
ا�ستطاع يف �سنواته الأوىل �أن ُيخ�ضع معظم الثوار.
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عاما منذ �أن توىل عبد الرحمن مقاليد
ومل مير �سوى �ستة ع�شر ً
يوحدها ويقهر
احلكم يف الأندل�س ،حتّى ا�ستطاع بف�ضل اهلل �أن ّ
الن�صارى يف غري موقعة ،ناهيك عن جناحه يف ال�سيطرة على
�شواطئ البالد ومنع ت�سل�سل الفاطميني �إليها
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ﲑ ﺍﻟ

الخليفة

ﻜﺘ

جل�س عبد الرحمن يف ق�صر الناعورة القريب من نهر الوادي
الكبري ،وهو يف ّكر يف �أمر دولته الفت ّية ،تلك الدولة التي انت�شلها
بعبقريته من ال�ضياع وحفظها من الفنت ،وبينما هو غارق يف �أفكاره،
�إذ دخلت عليه الزهراء ،فلم ي�شعر بها ،ومل ُترد هي �أن تقطع �أفكاره،
وم ّر الوقت والزهراء �صامتة وعبد الرحمن ال يلتفت هنا �أو هناك،
حتّى تك ّلمت الزهراء وقالت :ما الذي ي�شغل موالي الأمري ابن
اخلالئف ،حتّى مل ي�شعر بوجودي؟
ه ّز عبد الرحمن ر�أ�سه وقال :ابن اخلالئف!
الزهراء� :أجل يا �سيدي� ،أل�ست حفيد عبد امللك بن مروان وه�شام
بن عبد امللك واحلكم بن العا�ص؟
عبد الرحمن :بلى ،ولكن �أين �أنا من ه�ؤالء و�أين �أنا من هذا اللقب؟
الزهراء :واهلل إ� ّنك جلدير بهذا اللقب يا موالي.
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عبد الرحمن :حتّى و�إن كان ..فال �سبيل �إليه وقد اتفق امل�سلمون
على ت�سمية من ميلك احلرمني ال�شريفني بلقب اخلليفة.
الزهراء :لك ّل �شيء �أ ّول يا موالي ،وها هم من ال نعرف لهم � ً
أ�صل
وال ن�س ًبا قد اتّخذ كبريهم لقب اخلليفة ،و�أنت من �أنت يا �سيدي.
قهقه عبد الرحمن ونظر �إىل الزهراء ب�إعجاب وقال :تق�صدين
العبيديني �أتباع عبيد اهلل املهدي الكذاب.
الزهراء� :أجل يا �سيدي ،فه�ؤالء ال نعرف لهم ن�س ًبا.
عبد الرحمن :لقد اتفق الأ ّفاكون على �أخذ الن�سب ال�شريف مط ّية
لأغرا�ضهم اخلبيثة ،فعل ذلك من قبل (�شقنة بن عبد الواحد)
عندما خرج على ج ّدي الداخل ،وها هم العبيديون يك ِّر ُرون الأمر
نف�سه ،وي ّدعون الن�سب ال�شريف لي�ستحوذوا به على قلوب امل�سلمني،
�إذ قد علموا بتع ّلق عامة امل�سلمني ب�آل البيت الكرام  ...قال ذلكّ ..ثم
نه�ض ورنا بعيدً ا ..قبل �أن يقول -وك�أ ّنه ا�ستدرك �شي ًئا ما :-و�إن كان
ه�ؤالء الأ ّفاكون قد ا ّدعوا ن�س ًبا لي�س لهم ،فكيف ال �أتّخذ لق ًبا �أنا �أحقّ
قلت يا زهراء ،ف�أنا ابن اخلالئف معروف الن�سب
النا�س به؟ ،فكما ِ
فلربا
ولن �أ�ستطيع �أن �أهزم العبيديني بغري �سالحهم ،ومن يدري ّ
�إن ت� ّأخرت عن �إعالن اخلالفة �أن يخرج من الأندل�سيني من ين�ضوي
حتت راية ه�ؤالء ،خا�صة و�أنّ بني العبا�س �-أعداءنا اخلالدين -قد
فلم ال �أعمل على �إحياء تراث
خبت قوتهم وذهب العظماء منهمَ ،
الروحي ،بعد �أن ّ
توطدت دعائم دولتها ال�سيا�سية يف
اخلالفة الأمو ّية
ّ
الأندل�س ...لقد انتهت الدولة العبا�سية يف امل�شرق من اال�ضطراب
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والفو�ضى ،وما حدث من ا�ستبداد موايل الرتك بالأمر وحجرهم على
اخللفاء العبا�سيني ،حتّى �إنّ (امل�ؤن�س بن املظفر) الرتكي قتل اخلليفة
وعي (القادر باهلل) خليفة باال�سم� ،إذ �إنّ الذين
العبا�سي (املقتدر) ّ
كانوا يديرون البالد هم قادة املوايل ال اخلليفة ،وبذلك يكون القادر
غري جدير باخلالفة ،و�أنّ الو�ضع يف ال�شرق ي�سوده ال�ضعف والتجزئة،
بل �أ�صبح اخلليفة ال ميلك من �أمور اخلالفة �شي ًئا �سوى املظهر
اال�سمي ،والدعاء له على املنابر ،ف�أنا  -واهلل� -أجدر باخلالفة منه!

ﲑ ﺍﻟ

الزهراء :بلى يا �سيدي.

ﻜﺘ

قهقه عبد الرحمن يف �سخرية وقال� :أتعملني؟ لقد ابتنى قائد
العبيديني (جوهر ال�صقلي) عا�صمة جديدة خلليفته املزعوم� ،أطلق
عليها ا�سم القاهرة.
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نظرت الزهراء متعجبة وقالت :القاهرة!!
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عبد الرحمن� :أجل يا زهراء ،يق�صد بذلك �أن تقهر عا�صمته
(بغدا َد) عا�صمة العبا�سيني ،ولأ ّنه مل يرد �أن ينزل وجنده مدينة
الف�سطاط التي بناها ال�صحابي عمرو بن العا�ص ،كراهية وحقدً ا.
الزهراء :كالهما �أعداء لك يا �سيدي ،فال ب�أ�س �أن ي�ضرب بع�ضهم
ً
بع�ضا.
عبد الرحمن� :أجل يا زهراء ،ولكن رغم ذلك يظ ّل بنو العبا�س
�أندادنا و�إن كانوا �أعداءنا ،فال ّ
ن�شك يف ن�سبهم وهم من �أ�شراف
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قري�ش� ،أ ّما العبيديون فال نعرف لهم ن�س ًبا وال � ً
أ�صل ولو كانوا يريدون
اخلري ما ف ّرقوا الأمة وب ّثوا فيها بذور ال�شقاق.
ولأ ّنه ال يريد الفتنة ،وال يريد �ألقا ًبا يف غري مو�ضعها ،فقد ا�ست�شار
عبد الرحمن الفقهاء يف الأمر ،وب َّر َر الفقهاء تع َّد َد اخللفاء� ..إذا
كانت هناك م�صلحة تقت�ضي ذلك ،واعرتفوا ب�شرعية خليفتني
للم�سلمني يف � ٍآن واحد ب�شرط �أن يكون بينهما م�سافة كبرية و�شا�سعة
ملنع اال�صطدام والفنت بني امل�سلمني.
وهكذا ر�أى عبد الرحمن �أن يتّ�سم ب�سمة اخلالفة ،و�أن ي�سرتد
الروحي ،و أ� ّنه مبا و ّفق �إليه -من النهو�ض بالدولة
بذلك تراث �أ�سرته
ّ
الإ�سالمية وتوطيد �أركانها� -أحقّ ب�ألقاب اخلالفة من دولة منحلة
و�أخرى طارئة ...و ُن ّفذ الأمر بذلك يف يوم اجلمعة م�ستهل ذي احلجة
�سنة  316هـ ،حيث قام �صاحب ال�صالة القا�ضي �أحمد بن �أحمد بن
بقي بن خملد بالدعاء له باخلالفة على منرب امل�سجد اجلامع يف
قرطبة.
وهكذا اتّخذ عبد الرحمن �سمة اخلالفة عن يقني ب�أف�ضليته،
و�أولوية ح ّقه وحقّ �أ�سرته ،وت�س ّمى ب�أمري امل�ؤمنني النا�صر لدين اهلل،
فكان أ� َّو َل �أمري من بني �أم ّية يف الأندل�س ُينعت ب�أمري امل�ؤمنني...
وبد�أت الدعوة منذ ذلك احلني لبني �أمية ب�ألقاب اخلالفة يف الأندل�س
واملغرب الأق�صى ،ونق�شت �ألقاب اخلالفة على ال�سكة.
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التحق فرنان غونثالث بخدمة امللك (رامريو الثاين) ملك ليون،
و�أخل�ص يف خدمته حتّى �صار من �أقرب رجاله �إليه ،وقد كان فرنان
يجي�ش بطموحات كبرية ،فقد كان ي�أمل من وراء خدمته لرامريو �أن
ينعم عليه الثاين ب�إمارة يحكمها با�سمه؛ لذا ترك برغ�ش م�صطح ًبا
معه بع�ض جند والده وخرج يريد ليون ،تار ًكا خلفه يف الق�صر من
يحميه.
وما �إن خرج فرنان حتّى ابتهج اخلدم واجلند يف الق�صر ،وبدا كل
فرد منهم يفعل ما يريد دون خ�شية �أن يبط�ش به فرنان ،أ� ّما يو�سف
فقد كانت قواه قد ن�ضبت ومل يعد يقوى على النهو�ض ،ف�أهمله احلر�س
أياماّ ،ثم يعودون فيجدونه مكانه وقد
أياما و� ً
واجلند ،وكانوا يرتكونه � ً
نحل ج�سده و�ضعفت حركته وظ ّنوا به اجلنون ...وبينما هو كذلك ال
ي�أبه ل�شيء� ،إذ �أتاه يف منامه ذلك الأ�سري وقال له :انه�ض يا يو�سف،
فقد �آن �أوان افتكاك �أ�سرك!
ا�ستفاق يو�سف من نومه لترت َّد َد يف �أذنيه تلك الكلمات ،فراح
ير ِّددُها وك�أ ّنه يحلم ،فتح ّركت روحه وابتهجت نف�سه وراح يبحث هنا
...ثم قال يف نف�سه :وماذا �سيفيد الي�أ�س يا يو�سف؟ وماذا لو
وهناك ّ
مت وكنت ن�س ًيا من�س ًيا؟ لن يق ّدم موتك �أو ي� ّؤخر ،يجب �أن يكون لك
ّ
هدف ت�سعى �إليه ،وما قيمة الرجل وهو بال هدف وال غاية؟ �إن كنت
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قد حب�ست نف�سك طوال ك ّل املدة ال�سابقة حز ًنا على �سم ّية ،فلماذا ال
تنقذ نف�سك الآن ومن َث ّم تنقذ �سمية؟!
نه�ض يو�سف ..ك أ� ّنه ُبعث للحياة مرة �أخرىّ ،ثم التفت هنا وهناك،
ف�إذا باجلند من�شغلني ك ّل يف �ش�أن ،وقد خفت قب�ضتهم عليه ظ ًنا منهم
�أ ّنه ي�صارع املوت ،خا�صة بعد رحيل فرنانّ ،ثم قال :الكل من�شغل عنك
يا يو�سف ،فمن ذا الذي �سيفتقد وجودك يا فتى؟!
وهكذا ق َّر َر ال�شاب الهروب من �سجنه وتلك القرية الظامل �أهلها،
تن�صرها ودخولها
تلك القرية التي �شهدت ح ّبه ل�سم ّية قبل �أن ت�شهد ّ
الدير.
ق َّر َر يو�سف الهروب قبل �أن يقول يف نف�سه� :إ ّنك �ضعيف منهك
القوى ،يجب �أن ت�أكل وت�أكل حتّى يقوى ج�سدك على الفرار يا رجل...
ّثم نظر �إىل الطعام فوجد ك�سرة من اخلبز فتناولها بيده والتهمها،
وعندما دخل عليه �أحد احلرا�س ا�ستلقى يو�سف وا�صطنع املر�ض كما
ريحنا!
كان ،فخرج احلار�س من عنده وهو يقول :ملاذا ال َتوت و ُت ْ
انتظر يو�سف حتّى جنّ الليل وانت�صف ،ومن َث ّم حت ّرك ببطء �شديد
�صوب الباب املغلق ،وفتحه يف غفلة من حر�سه النائمني ،وخرج لأ ّول
مرة من الق�صر الكئيب ،و�سار يف �أز ّقة برغ�ش ال�صخرية القا�سية
كقلوب �أهلها ،وهو يتم ّنى � ّأل يح ّدثه �أحد �أو يلمحه ،وكان له ما �أراد،
فلم يعره �أحدهم انتباهً ا ،كما مل ينتبه خلروجه �أحد من احلر�س.
خرج الفتى من برغ�ش وهو يدعو ر ّبه � ّأل يالحقه �أحد �أو يتنبهوا
خلروجه حتّى يدخل بالد امل�سلمني ،لهذا ورغم التعب مل يتو ّقف عن
امل�سري ،وكان ك ّلما جاع �أكل من ثمرات ال�شجر وتب ّلغ ب� ّأي �شيء وجده،
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وا�ستم ّر يو�سف يف ال�سري �أربعة �أيام� ...أربعة �أيام يتنقل بني الوديان
والغابات ،ال يتوقف حلظة خ�شية �أن ُيحاط به ،حتّى �إذا �شارف
فقد ُك ّل قوته وخانته قدماه فوقع مغ�ش ًيا
م�شارف بلدته (طلبرية) َ
عليه...
ما �إن ا�ستفاق حتى وجد وجوهً ا تطالعه ...فتح يو�سف عينيه وراح
يطالع الوجوه هنا وهناك ...يحاول �أن يبحث فيهم وبينهم عن وجه
م�ألوف �أو �شخ�ص يعرفه ،ف�إذا ب�شيخ كبري يبت�سم ويقول :احلمد هلل
على �سالمتك يا ولدي.
هم يو�سف بالنهو�ض ،فلم ي�ستطع فعاد �إىل النوم مرة �أخرى،
ّ
فقال له ال�شيخ :ال جتهد نف�سك يا ولدي وال تك ّلف نف�سك ما ال تطيق.
يو�سف� :أين �أنا؟
ال�شيخ :هذا بيتي املتوا�ضع يا ولدي وه�ؤالء �أوالدي.
يو�سف :فمن الذي �أتى بي �إىل هنا؟ وماذا حدث؟
ال�شيخ :لقد وجدتك مغ�ش ًيا عليك فحملتك �إىل هنا ،و�أنا ال �أعرف
عنك � ّأي �شيء ،فمن يكون الفتى؟
وهم بالنهو�ض مرة �أخرى وقال :يجب
ا�ستند يو�سف على ذراعيه ّ
�أن �أذهب.
ال�شيخ� :إىل �أين يا ولدي؟
يو�سف� :إىل داري و�أهلي يا �سيدي.
ال�شيخ :لك ّنك لن تقوى على امل�سري ،يجب �أن تنال ً
ق�سطا من
الراحة.
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يو�سف� :س�أناله يف داري.
ال�شيخ :يف � ّأي مدينة �أو قرية دارك.
بابت�سامة باهتة قال يو�سف( :يف طلبرية)
ال�شيخ :طلبرية ...لكن ال �أعرفك  ..فمن تكون؟
يو�سف� :أنا يو�سف ....ا�سمي يو�سف بن ه�شام بن علي ودارنا على
م�شارف املدينة.
ف ّكر ال�شيخ يف اال�سم مل ًيا ،وراح ير ِّد ُد اال�سم :يو�سف بن ه�شام بن
علي ...لكن كيف ذلك؟
يو�سف :ماذا تعني يا �سيدي؟
ال�شيخ� :إن كنت �أنت �أنت ،ف�أين كنت طوال هذه ال�سنني وكيف
جنوت من املذبحة؟
يو�سفّ � :أي مذبحة؟
ق�ص يل � ًأول حكايتك.
ال�شيخّ :
يق�ص على ال�شيخ ق�صته وخروجه مع �سم ّية ولهوهم،
راح يو�سف ّ
ّثم حلول الظالم والتيه خلف الأ�شجار وا�ستعباده يف برغ�ش ،وال�شيخ
يتابع يف �صمت حتّى �إذا عرف ال�شيخ الق�صة قال له مكر ًرا« :وما
تدري نف�س ماذا تك�سب غدً ا ،وما تدري نف�س ب� ّأي �أر�ض متوت» لقد
�أراد اهلل �أن تبقى ح ًيا عندما خرجت و�سم ّية وابتعدمت عن الأنظار،
فقد قتل الليونيون ك ّل من وجدوه يف القرية � ّإل من ف ّر منهم �أو تخ ّفى
�أو كان بعيدً ا عن موقع املذبحة.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

217

يو�سف :ماذا عن �أبي و�أمي؟
ال�شيخ :البقاء هلل يا ولدي.
�أغم�ض يو�سف عينيه وك�أنّ الدنيا تدور به ،وانهمرت الدموع من
عينيه وراح يقول :فررت من برغ�ش وجحيمها لأعي�ش هنا وحيدً ا بعد
ع�شت وحيدً ا يا يو�سف و�ستحيا يف بلدتك وحيدً ا.
�أن مات �أهليَ ،
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قرطبة الخالفة  -جوهرة الدنيا

ﺐ ﻟﻠﻨ

بالقرب من م�سجد قرطبة اجلامع يف قلب ال�سوق الكبري ،كان
هناك جمع كبري من النا�س ي�صطفون وك أ� ّنهم ينتظرون دورهم يف
�أمر ما!
نظر خالد القما�ش �إىل هذا االزدحامّ ،ثم �سارع ا ُ
خلطا جتاهه،
فقد كان االزدحام بالقرب من مكتبة �صاحبه عمرون الو ّراق ،وما �إن
و�صل �إىل حيث االزدحام حتّى زال تعجبه من �سببه ولكن رغم ذلك
فقد وقف م�شدوهً ا �أمام املكتبة وهو يتابع حركة النا�س وتهافتهم على
�شراء الكتب وخا�صة اجلديد منها ،فهذا ي�شرتي هذا الكتاب ،وذاك
يت�ص ّفح غريه ،وهذا ي�س�أل عن كتب امل�شرقيني ،وهذا يقر�أ ،والعجيب
�أنّ الأطفال كذلك يحملون الكتب! مرت حلظات قبل �أن يلتفت �إىل
داخل الد ّكان فيجد ً
الن�ساخني يعملون يف ن�سخ الكتب بجد ّية
بع�ضا من ّ
و�سرعة عجيبة وكان عمرون قد ا�ست�أجرهم م�ؤخ ًرا؛ لتلبية حاجة
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النا�س من الكتب بعد �أن �صار الكتاب �أهم و�أغلى �سلعة يف ك ّل الأندل�س
وخ�صو�صا يف قرطبة ..حتّى �إنّ املكتبة الأموية العظيمة �صارت كما
ً
يحجون �إليها كل حني! ان�صرف خالد
الكعبة لأهل الأندل�س ،و�صاروا ّ
حر�صا على
مبت�س ًما ّ
مما يرى� ،سعيدً ا؛ لأنّ �أهل الأندل�س �صاروا �أكرث ً
العلم والقراءة.
ويف امل�ساء عاد خالد �إىل املكتبة فوجد عمرون ُيعيد الكتب �إىل
�أماكنها فقال:
كيف حالك يا رجل؟
تق ّدم عمرون �صوب �صديقه واحت�ضنه بقوةّ ،ثم قال :احلمد هلل
على �سالمتك يا خالد ،متى عدت؟
�صباحا.
خالد :اليوم ً
�صباحا وال �أراك � ّإل يف امل�ساء؟
عمرون :ت�صل ً
ً
م�شغول ،فقد راجت
�صباحا ،فوجدتك
خالد :قد عرجت عليك
ً
جتارتك يا عمرون.
عمرون� :أر�أيت يا �صديقي ،لقد �صار الكتاب �أغلى �سلعة يف قرطبة
ك ّلها ،وكيف ال وقد تبارى �أهلها باالقتداء باخلليفة النا�صر الذي
�أن�ش�أ املكتبة الأمو ّية الكبرية وو�ضع فيها ك ّل ما هو نفي�س وغال من
الكتب ،حتّى بلغ عدد الكتب فيها �أربعمائة �ألف كتاب ...انظر حولك
مما �سواه،
يا خالد لقد تب ّدلت �أحوال النا�س و�صار العلم والتعليم �أهم ّ
ومل يقت�صر الأمر بالرجال حتّى تبارت فيه الن�ساء ،ف�صارت مكتبة
تعج بالن�ساء اللواتي يعملن يف ن�سخ الكتب ،ناهيك عن ت�شجيع
قرطبة ّ
اخلليفة لهن على ذلك حتّى اتّخذ منهنّ كاتبة له.
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خالد� :إ ّنه لأمر عجيب ،لقد ب ّدل النا�صر �أحوال الأندل�س و�صنع
فيها الأعاجيب ،والآن �أخربين من ه�ؤالء؟
الن�ساخون.
عمرون� :إنهم ّ
خالد :الن�ساخون؟
عمرون� :أجل ،حتّى �إذا �أراد واحد من النا�س �أن ميتلك كتا ًبا ما،
ك ّل ما عليه �أن يخربين با�سم الكتاب ،ف�إن كان لدي ن�سخة منه فبها،
لدي �إىل مكتبة قرطبة فين�سخ منها
و� ّإل �أر�سل �أحد الن�ساخني العاملني ّ
ما نريد.
خالد :لقد �أ�صبح اخلليفة ّ
وحب جميع
حمط �إعجاب وتقدير ّ
الأندل�سيني.
عمرون� :أجل وهو حقيق بذلك ...و�أنت ماذا عن جتارتك؟
خالد :لقد ا�شرتيت قطعة �أر�ض خارج الرب�ض و�أقمت فيها مزارع
خا�صة بدودة القز ،والآن ميكنك يا �صديقي �أن تبتاع لزوجتك ما
حتب من احلرير القرطبي الذي ال مثيل له.
ّ
تبادل ال�صديقان ال�ضحكات وهم ينظرون �إىل كرثة الأموال
والرخاء املنقطع النظري الذي يعي�شون فيه ،وك ّل �أهل الأندل�س
ول�سانهم يلهج كما ك ّل الأندل�س بالدعاء للخليفة العظيم...
..........
جل�س النا�صر يف ق�صر قرطبة وحوله الوزراء والقادة ومعهم
�أحمد بن عبد ربه معلم النا�صر وم�ؤ ّدبه و�شاعر دولة بني �أمية ،وقد
جمع النا�صر ك ّل رجاله؛ ليتعرف منهم على حال البالد والعباد ،فكان
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�أ َّو َل َمن حت ّدث هو �أحمد بن حممد بن حدير الذي ّوله النا�صر �أمر
دار ال�سكة فقال:
منذ �أن �أمرت يا موالي باتخاذ دار لل�سكة ونحن نعمل على تنظيم
ال ُع ْملة وتثبيتها ،حتّى �صار الدينار الذهبي والدرهم الف�ضي القرطبي
عيا ًرا ً
مما حدا مبمالك ليون وجيليقية ونافارا �أن يتخذوا
حم�ضاّ ،
من الدينار القرطبي عملة لهم ،بعد �أن عرفوا حر�صنا على العملة
وجودتها واحرتا�سنا من املدل�سني.
ه ّز النا�صر ر�أ�سه يف ر�ضاّ ،ثم نظر �إىل عبد اهلل بن بدر �صاحب
ال�شرطة الذي �سارع يقول:
لقد �أمن النا�س يف بيوتهم وجتارتهم يا �سيدي ،ف�صار الراكب من
املن ّكب �إىل �سرق�سطة ال يخ�شى �أحدً ا �إال اهلل ،وقد عملت ورجايل على
حفظ الأمن ،و�صار رجال ال�شرطة يجوبون الأز ّقة وال�شوارع وامليادين
لبثّ الأمن يف نفو�س النا�س.
ّثم حت ّدث حممد بن قا�سم بن طمل�س  -وكان النا�صر قد ّوله
ديوان املظامل -فقال:
�صرنا جنل�س اليوم واليومني يا �سيدي نبحث عن مظلمة نح ِّققُ
فيها فال جند ،فاحلمد هلل على توفيقه وتدبريه.
حمد النا�صر ر ّبه ،وق َّر َر اخلروج �إىل قرطبة ليعاين بنف�سه �أحوال
�أهلها ،و�أع ّد املوكب اخلاليف و�أذيع يف النا�س �أنّ النا�صر خارج لهم،
وا�صطحب اخلليفة معه حاجبه مو�سى بن حدير و�صاحب �شرطته
ومعلمه �أحمد بن عبد ربه ،وراح النا�صر من فوق �صهوة جواده ينظر
يف �أربا�ض قرطبة و�أحوال �أهلها ،والنا�س يتهافتون لل�سالم عليه
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ويدعون اهلل له يف اجلهر وال�سر ،فر�أى زراعة قد منت من ًوا مزده ًرا؛
فتن َّوعت �أ�شجار الفواكه واملزروعات من ق�صب ال�سكر والأرز والزيتون
والكتانّ ،ثم نظر فوجد مزارع خا�صة لرتبية دودة القز ،و�أمر حاجبه
جر املياه ،وجعل تقو ًميا للزراعة لك ّل
بت َن َظيم �أقنية الري و�أ�ساليب ِّ
مو�سم.
حتّى �إذا اقرتب من امل�سجد اجلامع  -وبعد يوم ق�ضاه يف تفقد
املدينة و�أحوالها �-إذ بابن عبد ربه يقول:
منهاجا
قد �أو�ضح اهلل للإ�سالم
ً
أفواج ��ا
والنا� ��س ق ��د دخل ��وا يف الدي ��ن � ً
وقد تز ّينت الدنيا ل�ساكنها
وديباج ��ا
ك�أ ّنه ��ا �ألب�س ��ت و�ش� � ًيا
ً
يا ابن اخلالئف � ّإن املزن لو علمت
اج ��ا
ثج ً
ن ��داك م ��ا كان منه ��ا امل ��اء ّ
واحلرب لو علمت ب� ًأ�سا ت�صول به
م ��ا هيج ��ت م ��ن حمي ��اك ال ��ذي اهتاج ��ا
مات النفاق و�أعطى الكفر رمته
�راجا
وذل ��ت اخلي ��ل �إجلا ًم ��ا و�إ�س � ً
و�أ�صبح الن�صر معقو ًدا ب�ألوية
إدالج ��ا
تط ��وي املراح ��ل تهج�ي ً�را و� ً
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�أدخلت يف قبة الإ�سالم بارقة
إخراج ��ا
�أخرجته ��ا م ��ن دي ��ار ال�ش ��رك � ً
بجحفل ت�شرق الأر�ض الف�ضاء به
أمواج ��ا
كالبح ��ر يق ��ذف بالأم ��واج � ً
يقوده البدر ي�سري يف كواكبه
رجراج ��ا
عرمر ًم ��ا ك�س ��واد اللي ��ل
ً
� ّإن اخلالفة لن تر�ضى وال ر�ضيت
ح ّت ��ى عق ��دت له ��ا يف ر�أ�س ��ك التاج ��ا
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إن أمن وسالمة األندلس
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متوقف على أمن وسالمة عدوة المغرب!
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اخلليفة يواجه القحط
ح ّل القحط مرة �أخرى بقرطبة ،فج ّفت الأنهار وانقطع الغيث،
ومع ذلك مل يخ ّلف اجلفاف الكثري من اخل�سائر� ،إذ بذل النا�صر
ملعونة النا�س ما جرب النق�ص يف املحل ،وكان من ذلك �أنّ حممدً ا بن
�سعيد املعروف بـ(ابن ال�سليم) قد احتجن � ً
أموال كثرية؛ بت�صرفه يف
كبار الواليات يف امل ّدة الطويلة التي �أم�سكها ،فعلم ذلك منه النا�صر
وعر�ض عليه مرا ًرا يف �أن ي�ساهمه فيه عن طيب نف�س منه  -وهو
يوما :ما
ملكه -ولو �شاء لأخذه منه ،ولك ّنه �أبى ،فقال يف جمل�سه ً
تو�سعوا يف دنيانا ،فطفقوا يحتجون الأموال،
بال رجال من خا�صتنا ّ
وي�ض ّيعون تعمدنا ،وهم يرون غليظ م�ؤونتنا يف الإنفاق على �ش�ؤوننا
التي بقدرتنا عليها �صالح �أحوالهم ورفاهية عي�شهم ،ويعلمون �أنّ
�أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل عنه  -ق�سطا�س املوازين،
أرباحهم يف جتاراتهم؛ فجعلها يف بيت املال ،وهو من
قا�س َم ُع َّما َل ُه � َ
َ
هو ،وهم من هم ،والأ�سوة يف فعله!
ف�سكت ابن ال�سليم عنه ،وغالطه يف تع ّر�ضه ،وك�أنّ احلديث لي�س
له.
فازداد النا�صر حن ًقا عليه ً
وغيظا منه؛ فقال له -وقد �أم�سك
�سكي ًنا و�شقّ تفاحة يف يده  :-وددت �أن �أ�شقّ هكذا ر�أ�س من �أعرف له
ً
مال كث ًريا غ ّله دوننا ،ومل ي�سهم ببيت املال منه!
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فطار عقل ابن ال�سليم ،ومل يختلجه ّ
ال�شك يف �أ ّنه املعني به؛ فقام
بني يديه ،وقال :يا �أمري امل�ؤمنني! طال ما عر�ضت بي ،بلى واهلل!
�إن عندي ً
مال كث ًريا ،وهو دون ظ ّنك فيه ،حطته بالتقتري ،و�أعددته
للدهر العثور ،ول�ست -واهلل� -أعطيك منه دره ًما فما فوقه ،ور�أيك يف
جميل � ّإل �أن ت�ستحل ،و�أعوذ باهلل! �أن مت ّد يدك �إليه بغري جناية م ّني
عليك! ف�إنّ الأنف�س حم�ضرة ّ
ال�شح.
فخجل النا�صر و�أطرق يتلو قول اهلل تعاىل« :إن يسئلكموها
فيحفكم أن تبخلوا وخيرج أضغانكم» ّثم �أقبل على ابن ال�سليم ي�ؤن�سه
وي�سكن ج�أ�شه� ،إىل �أن اعتدل جمل�سه� ،إذ قال :خ ّف�ض عليك يا حممد؛
فال �سبيل �إليك!
فما متالك ابن ال�سليم �أن خ ّر �إىل رجليه يقبلهما ،ويقول :يا ابن
اخلالئف! �إىل هنا انتهيت من ب ِّري! وجعل يدعو لهّ ،
ويعظم �شكره.
أني�سا ب�إخافة
النا�صر :ليتني �أخرج كفا ًفا من �ش�أين معك الليلة؛ ت� ً
و�إلطا ًفا بجفوةّ ،ثم �أمر له بك�سوة ،وانقلب �إىل �أهله.
فل ّما م�ضت �أ ّيام� ..أر�سل ابن ال�سليم �إىل النا�صر مبئة �ألف دينار؛
فقبلها النا�صر ،و�شكر ف�ضلهّ ،ثم و ّزعها على النا�س تخفي ًفا عنهم،
وع ّو�ض ابن ال�سليم بكبري الواليات ،و�صحبته منه النعمة العري�ضة.
وقد كان النا�صر ال ينام وال يهد�أ وال يركن لراحة ،خا�صة يف �أ ّيام
القحط ،وكان يراها �أ�ش ّد الأيام عليه وعلى �شعبه؛ فهو امل�س�ؤول �أمام
اهلل عن اجلائع والفقري وامل�سكني وابن ال�سبيل ،لذا اجتهد كث ًريا يف
التخفيف عن النا�س و�شاركهم قحطهم؛ فارتدى �أخ�شن الثياب وراح
ي�ص ّلي هلل ويدعو � ّأل ُيهلك الأندل�س بذنوب النا�صر!

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

227

ﻋﺼ

ّثم �أمر النا�س باخلروج ل�صالة اال�ست�سقاء ،و�أر�سل �إىل خطيب
امل�سجد اجلامع باحل�ضرة باال�ست�سقاء ،ف�أر�سل ً
ر�سول من عنده يدعو
القا�ضي (منذر بن �سعيد) ب�إمامة النا�س يف �صالة اال�ست�سقاء ،فقال
منذر للر�سول :ليت �شعري  ..ما الذي ي�صنعه اخلليفة �سيدنا؟
الر�سول :ما ر�أينا ّ
قط �أخ�شع منه يف يومنا هذا؛ إ� ّنه منتبذ حائر
أخ�س الثياب ،مفرت�ش الرتاب ،وقد رمد به على
منفرد بنف�سه ،الب�س � ّ
ر�أ�سه وعلى حليته ،وبكى واعرتف بذنوبه ،وهو يقول :هذه نا�صيتي
بيدك� ،أتراك ُت َع ِّذب بي الرعية و�أنت �أحكم احلاكمني؟! لن يفوتك
�شيء مني...
ته َّلل وجه القا�ضي منذر عندما �سمع قول الر�سول ،وقال :يا
غالم ،احمل املطر معك؛ فقد �أذن اهلل تعاىل بال�سقيا� ،إذا خ�شع
ج ّبار الأر�ض ،فقد رحم ج ّبار ال�سماء ...وكان كما قال ،فلم ين�صرف
النا�س � ّإل عن ال�سقيا.
وارتفع القحط وح ّلت النعمة ،وعاد النا�صر �سريته الأوىل يف
الغزو وا�ستطاع �أن يق�ضي على ثورة اجليليقي يف بطليو�س وثورة عبد
الرحمن بن �سعيد يف باجة ،ولكن ما كاد �أن يق�ضى عليهم ،حتّى ظهر
له خطر العبيديني (الفاطميني) يف �شواطئ الأندل�س اجلنوبية مرة
�أخرى ،وخ�شي النا�صر �أن يحدث اتفاق بني الثوار والفاطميني ،ولهذا
ق َّر َر -وبعد تفكري� -أن يغزو العدوة وي�ض ّمها �إىل ملكه� ،إذ قال لرجاله:
لن نكون يف م�أمن وعدوة املغرب يف يد �أعدائنا العبيديني.
مو�سى بن حممد بن حدير :فماذا ترى يا �سيدي؟
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النا�صر :يجب �أن ُنخ�ضع العدوة لن�أمن �شرورهم ونقطع ال�صلة
بينهم وبني املارقني اخلارجني علينا ،فال يت�صل بع�ضهم ببع�ض �...إنّ
�أمن و�سالمة الأندل�س متو ّقف على �أمن و�سالمة عدوة املغرب ،لهذا
يجب حت�صينهاّ ،ثم ا�ستطرد ً
قائل� :أر�سل من ي�أتني ب�أحمد بن حممد
بن �إليا�س.
احلاجب� :أمرك �سيدي.
خرج احلاجب من ح�ضرة اخلليفة ،الذي ما انفك يف ّكر يف الأمر
ويقول يف نف�سه� :إنّ املغرب هو قاعدة الهجوم على الأندل�س ّ
وخط
دفاعها الأول � ً
أي�ضا؛ لذا ال بد من ت�أمينه ،فمن ميلك بحر الزقاق
ميلك الأندل�س واملغرب ،لذا وجب ت�أمني هذا البحر.
مل يطل الوقت كث ًريا ،حتّى كان �أمري البحر (�أحمد بن حممد بن
�إليا�س) يقف �أمام النا�صر ويق ّدم له التحية.
�أ�شار النا�صر �إىل ابن اليا�س فجل�س على ميينهّ ،ثم قال� :أخربين
يا ابن �إليا�س عن حال الأ�سطول.
�أمري البحر :لقد و�صل الأ�سطول يا �سيدي اىل درجة مل ي�صل لها
�أ�سطو ٌل �إ�سالمي من قبل ،ال �أقول هنا يف الأندل�س ،بل يف ك ّل العامل
الإ�سالمي �شرقه وغربه.
ه ّز النا�صر ر�أ�سه يف ر�ضا وقال يف حما�سةّ :ربا قد حان الوقت
لنخترب قوة الأ�سطول الأندل�سيّ ...ثم نه�ض من جمل�سه وحت ّرك �صوب
�أمري البحر الذي هب واق ًفاّ ،ثم قال :اخرج �إىل �أ�سطولك ورجالك
وخذ معك �سعيد بن يون�س بن �سعديل وائتني مبفاتيح �سبتة.
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�أمري البحر� :سيجد موالي م ّنا ما ير�ضيه ،فكم نتوق وجندي لأن
نقوم مبا يجب علينا حيال اخلالفة واخلليفة يا �سيدي.
النا�صر� :س ْر على بركة اهلل.
�سي عبد الرحمن �إىل ثغر �سبتة � ً
أ�سطول قو ًيا يتك ّون من
وهكذا ّ
مئة وع�شرين �سفينة ،ما بني حربية وناقلة ،و�سبعة �آالف رجل ،منهم
وان�ضم �إليه ع ّدة من وجوه
خم�سة �آالف من البحارة و�ألف من احل�شم،
ّ
تطوعا يف مراكبهم ،فخرج هذا الأ�سطول من اجلزيرة
املرية وبجانة ً
اخل�ضراء حتّى جاز الزقاق ،وا�ستوىل على �سبتة من يد والتها الرببر
بني ع�صام حلفاء الفاطميني ...ومن �سبتة �أر�سل �أمري البحر ر�سالة
�إىل �صاحب طنجة (�أبي العي�ش احل�سني) وطلب منه �أن ينزل لأمري
امل�ؤمنني عبد الرحمن النا�صر عنها لتكمل له بذلك ال�سيطرة على
ر�أ�س العدوة.
ف�أبى �أبو العي�ش ،فحا�صره الأ�سطول و�ض ّيق عليه حتّى �أذعن،
و�أجاب النا�صر �إىل ما طلب ،وانتقل مع �إخوته وبني عمه من الأدار�سة
�إىل مدينة الب�صرة وثغر (�أ�صيال) حتت طاعة النا�صر.
وملّا ر�أى زعماء الرببر من الأدار�سة وزناتة قوة الأندل�سيني بادروا
�إىل طاعة النا�صر ومهادنته ،فامتدت دعوته �إىل فا�س ،وبعث �إليه
مو�سى بن �أبي العافية �أمري مكنا�سة يطلب حمالفته والدخول يف
طاعته ،ف�أجابه عبد الرحمن �إىل رغبته ،و�أم ّده بالأموال والهدايا،
وق ِو َي �أمره يف املغرب.
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على ربوة مرتفعة بالقرب من نهر التاجة العظيم ويف ق�صر
طليطلة ،كان ثعلبة بن حممد بن عبد الوارث غار ًقا يف تفكريه ،بينما
ّ
يلف ال�صمت �أرجاء املكان من حوله ،حتّى �إذا م ّر الوقت دخل عليه
�أحد فر�سانه وق ّبل الأر�ض بني يديه ،فابتدره ثعلبة ً
�سائل :هل �أجابنا
�إىل ما نطمح �إليه؟
ورحب جدً ا يا �سيدي ،ووعد
ابت�سم الفار�س وقال :نعم �أجاب ،بل ّ
ب�إر�سال جي�ش يكون هو على ر�أ�سه.
نف�سا عمي ًقا ،وا�سرتخى على كر�سيه قبل �أن يعتدل مرة
�أخذ ثعلبة ً
�أخرى ويقول للفار�س :الآن نطرد ر�سل النا�صر وال نخ�شى �شي ًئا.
الفار�س� :أال نرتيث ً
قليل يا �سيدي؟
ثعلبة :و َمل االنتظار وقد ّمت الأمرّ � ،إل �إن كنت ال تثق بكالم رامريو!
نا�صحا :ك ّلي ثقة فيه �أ ّيها الأمري ،ولكن ق�صدت � ّأل نبادر
الفار�س ً
�إىل معاداة النا�صر ،فقد كان يكفي منع اجلبايات عنه ،فال نقيم له
احلجة علينا.
ثعلبة :لقد مللت من مداراته ..كما �أن ّني �أخ�شى �إن نحن تركنا
ه�ؤالء الفقهاء بيننا� ،أن يت�أ ّثر بهم العامة فيخرجوا علينا ...لقد
ا�ستمعت �إىل حديث بع�ضهم و�إ ّنه -واهلل -لكالم ي�أ�سر القلوب.
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الفار�س :فماذا يا �سيدي لو ابتد َرنا النا�ص ُر وملّا ي�أتي مدد ليون
بعد؟
قهقه ثعلبة وقال :يف �أ�سوار طليطلة ومناعتها ما يرد �أعتى
اجليو�ش ،ولو كان جي�ش النا�صر فطب خاط ًرا.
وهكذا نبذ �أهل طليطلة الطاعة وفارقوا اجلماعة معتمدين على
ووعود ق ّدمها لهم ملك ليون الذي ما �إن اعتلى
مناعة �أ�سوارهم
ٍ
العر�ش حتّى راح يبحث عن �إرهاق امل�سلمني وحربهم ،وكان يرى �أنّ
العمل على �إذكاء عوامل الفتنة يف اململكة الإ�سالمية هو خري �سبيل
لتبديد قوى امل�سلمني؛ لذا �شجع رامريو بد�سائ�سه ووعوده زعماء
طليطلة على التمادي يف غيهم...
وما �إن علم عبد الرحمن بخرب طليطلة وطردهم ر�سله حتّى كاد �أن
يتم ّيز ً
غيظا ،خا�صة بعدما علم بات�صالهم مبلك ليون عدو امل�سلمني
الأول يف �شبه اجلزيرة ،وخ�شي �إن هو ت� ّأخر عنهم �أن يجتمع عليه
جي�ش ليون وجي�ش طليطلة ،لذا قرر �أن ي�سارع يف الف�صل بينهم ،ف�أمر
وزيره (�سعيد بن املنذر) ب�أن ي�سبقه بقطعة من اجلي�ش �إىل مدينة
طليطلة ،و�أن ي�ضرب احل�صار عليها حتّى يلحق به النا�صر بجيو�شه
و�صنوف ح�شمه ،فخرج �إليها الوزير ،حتّى نزل ب�ساحتها ،و�أخذ يف
حما�صرتها ب�أبلغ عزم و�أ ّمت حزم انتظا ًرا لقدوم النا�صر.
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وبعد �أن �أكمل النا�صر �أهبته ،خرج من قرطبة و�سار �صوب
مدينة طليطلة و�أغزى مع نف�سه ويل عهده (احلكم امل�ستن�صر باهلل
ومنذ ًرا ابنه)؛ وتخ ّلف يف الق�صر (ابنه عبد العزيز) حتّى �إذا و�صل
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�شجا
�إىل حملة الغدر وح�صن مورة الغدر الذي اتخذه �أهل طليطلة ً
وم�سرتحا للمف�سدين� ،ضرب حوله احل�صار ،فما لبث
على امل�سلمني
ً
�صاحبه �أن ا�ست�سلم وق ّدم الطاعة ،ف�أمر النا�صر ب�ضبطهّ ،ثم نه�ض
بجيو�شه امل�ؤيدة وعزميته املا�ضية ،حتّى احت ّل حملة جرنك�ش بقرب
طليطلة وهنا وافاه قائده �سعيد بن املنذر.
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ومن فوق �صهوة جواده نظر النا�صر من حملته هذه على �سهلة
طليطلة ونهرها ،و�أجنتها وكرومها ،وراح يف ّكر يف �أمر طليطلة
ومنعتها وق ّوة �أ�سوارها ،وبعد تفكري ...قال :يا ابن املنذر ال ت�أخذك
بطليطلة ر�أفة �أو �شفقة ،وعليك مبحيط املدينة ،فاقطع ثمراتهم،
وخ ّرب قراهم ،وانت�سف نعمهمّ ،
وحطم زروعهم.
�سعيد بن املنذر� :أمرك �سيدي.
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�سعيد بن املنذر :فماذا ن�سميها يا �سيدي؟

النا�صر :ليكن ا�سمها مدينة (الفتح) تيم ًنا بفتحنا طليطلة � -إن
�شاء اهلل  -و�إ ّياك �أن ترتك حرب طليطلة �ساعة من نهار يا ابن املنذر.
�سعيد :لن يجد موالنا اخلليفة م ّنا � ّإل ما ير�ضاه.
وكان قد م ّر على وجود النا�صر يف �أحواز طليطلة قرابة ال�شهرين،
فل ّما �شعر بطول احل�صار مل ّ
يف�ضل البعد كث ًريا عن احلا�ضرة فقفل
عن مدينة طليطلة ،وما �إن و�صل �إىل قرطبة حتّى �أم ّد جنده باخليل
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والعتاد و�أم ّدهم بال�سالح ،و�أك ّد ب�صائرهم يف اجل ّد والعزم واال�ستبالغ
يف نكاية املف�سدين املغرتين من �أهلها.
�أما رامريو فما كاد �أن ي�صل �إليه خرب عودة النا�صر حتّى ج ّد يف
اخلروج �إىل طليطلة وهو ُيني نف�سه بن�صر �ساحق� ،إذ �سيقع اجلي�ش
املحا�صر بينه وبني �أهل طليطلة ،لذا ج ّد يف الطلب و�سار لإجناد
طليطلة -وهو ال ي�شك حلظة يف جناح م�سعاه -حتّى �إذا و�صل �إىل
ح�صن جمريط (مدريد) ا�ستوىل عليه؛ لي�ؤمن ظهرهّ ،ثم تق ّدم �صوب
طليطلة.
ما �إن علم �سعيد بن املنذر بخروج رامريو �إليه حتّى بادر ب�إر�سال
الر�سل �إىل قرطبة طل ًبا للنجدة ،وكان اخلرب قد و�صل �إىل قرطبة
مبجرد خروج رامريو واحتالله جمريط (مدريد) ،فج ّهز النا�صر
جي�شه على عجل ونفر �إليهم الوزير �أحمد بن حممد بن حدير من
قرطبة يف جملة من احل�شم ومن ّ
خف من امل�سلمني ،فل ّما بلغ رامريو
خروجه تو ّقف عن حركته ،و َق َّر يف بالده ،فبلغ القائد �أحمد بن حممد
بن حدير طليطلة ،ونازلها مع الق ّواد املرتبني فيها.
وقد كانت طليطلة مبوقعها القريب من ليون وبح�صانة �أ�سوارها
ت�ؤرق النا�صر ،لذا مل ي َر ُب ًّدا من حما�صرتها بنف�سه حتّى يقنع �أهلها �أن
ال منا�ص لهم وال مف ّر لهم � ّإل الطاعة ولزوم اجلماعة ،فخرج بجي�شه
من قرطبة مرة �أخرى ،وا�صطحب معه ويل عهده احلكم ،وكان �أهل
طليطلة ملّا �أخذهم احل�صار ،وا�شت ّد عليهم الت�ضييق ،والزمهم القواد،
قد ا�ستجا�شوا بامل�شركني ،وا�ستنجدوا بهم ،ورجوا ن�صرهم لهم؛ فلم
يغنوا عنهم ً
فتيل ،وال ك�شفوا عنهم عذا ًبا ،وال جلبوا �إليهم � ّإل خز ًيا
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وهوا ًنا ،فل ّما يئ�س �أهل طليطلة �أن ين�صرهم �أحد من ب�أ�س اهلل الذي
عاجلهم ،وانتقامه الذي طاولهم ،عاذوا ب�صفح �أمري امل�ؤمنني ،و�س�ألوه
ت�أمينهم ،و�ضرعوا �إليه يف اغتفار ذنوبهم ،وقد كان َبدر �إليه ثعلبة بن
حممد بن عبد الوارث مق ّدمها ،وتل ّقاه قبل نزوله بها ،معرت ًفا بجهله،
ً
وم�ستقيل من ز ّلته؛ فعفا عنه النا�صر وعاد عليه بف�ضلهّ ،ثم �أمن �أهل
طليطلة ،وخرجوا �إىل الع�سكر ،ونالوا املرافق فيه ،وابتاعوا املعاي�ش
التي طال ما �أجهدهم عدمها ،ومنعهم احل�صار منها؛ فعرفوا غبطة
ما �صاروا �إليه من الأمن بعد اخلوف ،وال�سعة �إثر ال�ضيق ،واالنب�ساط
بعد طول االنقبا�ض...
ّثم ركب النا�صر �إىل مدينة طليطلة يف اليوم الثاين من نزوله
مبحلته عليها ودخلها ،وجال يف �أقطارها ،فر�أى من ح�صانتها و�شرف
قاعدتها ،وانتظام الأجبل داخل مدينتها ،وامتناعها من ك ّل اجلهات
بواديها ووعرها ،وطيب هوائها وجوهرها ،وكرثة الب�شر بها ،ما �أكرث
له من �شكر اهلل -ع ّز وجل -على ما منحه فيها ،و�سهل له منها ،وعلم
�أ ّنه لوال ما �أخذ به من اجل ّد والعزم يف �أمرها ملا ملكت مع ح�صانتها
ومنعتها مع ات�ساعها وانف�ساح �أقطارها ،وملا اعتاده �أهلها من مداخلة
امل�شركني ومواالتهم والتطاول على اخللفاء بهم ،فكم �أعيت امللوك،
وامتنعت من الع�ساكر ،وان�صرفت عنها ال�صوائف بغري جناح ،ولكنّ
ف�ضل اهلل -ع ّز وجل -الذي �أعطاه �أمري امل�ؤمنني و�صنعه له وت�أييده
دب فيها بناء حمك ًما متق ًنا؛
�إ ّياه� ،أجرى افتتاحها على يديهّ ،ثم ّ
وزماما على �ساكنيها ،و�أرتب
ليكون م�ستق ًرا للقواد املالزمني فيها،
ً
دري بن عبد الرحمن قائده ،وملأها ً
رجال وع ّدة
على البنيان بها ّ
و�سالحاّ ،ثم �أمر بهدم ما وجب هدمه يف املدينة ،وتر َّد َد عليها ثمانية
ً

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

235

�أ ّيام حتّى �أكمل فيها ما د ّبره ،وه ّذب ما �أراده ...وفتحت �أ�سو�س
البنيان الذي �أمر به واطم�أنت ب�أهل املدينة الدار ،وفتحوا احلوانيت،
وانت�شروا يف الأ�سواق وانب�سطوا يف �أفنيتهم و�أبواب م�ساجدهم �آمنني.

O
()3

ﻋﺼ

يا عبد الرحمن يا منصور!

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ما كاد رامريو �أن يعود �إىل ليون ويدخل ق�صره ،حتّى دخل عليه
�أحد الفر�سان مذعو ًرا ،وهو ال يكاد ي�ستطيع �أن يلتقط �أنفا�سه من
التعب ،وقال :موالي امللك �أدرك (�أو�سمة) فقد هاجمها امل�سلمون.
نه�ض رامريو من مكانه وقد تب َّد َلت مالمح وجهه وهو ال يكاد
ي�صدق ما يحدث ،ول�سان حاله يقول� :أه�ؤالء الذين ك ّنا نعدهم يف
عداد املوتى؟! ّثم �صرخ يف حرا�سه وقادته املوجودين حوله وقال:
ه ّيا ..ال يجب �أن ت�سقط املدينة يف �أيديهم؛ فنفقد بذلك �أحد �أهم
ح�صوننا الأمامية.
ومن فوره ارتدى مالب�س حربه ،وجمع جي�شه على عجل و�سار به
�إىل مدينة �أو�سمة (وخ�شمة) حتّى �إذا و�صلها بادر �إىل حرب امل�سلمني
املحا�صرين ،وكانوا يف ق ّلة من العدد ،فر ّدهم عنها واحتلها.
�أ ّما فرنان غونثالث الذي كان يرافق رامريو يف هذه الغزوة ،فقد
راح يجمع الأ�سرى من امل�سلمني ،وكانوا �أق ّل من ع�شرين �أ�س ًريا ،وقال
للملك� :سيدي امللك يجب �أن ُيقتل ه�ؤالء ومي ّثل بهم حتّى يكونوا عربة
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ملن يعترب ،فال يف ّكر م�سلم بعدهم يف حربنا قبل �أن يف ّكر �ألف م ّرة يف
م�صريه.
رامريو :لكن �أخ�شى �أن نثري بذلك غ�ضب �صاحب قرطبة.
فرنان :بل ما �سنفعله �سيلقى الرهبة يف قلبه يا �سيدي ،ويعلم �أن ّنا
لن نتهاون معه �أو مع جي�شه.
تر َّد َد رامريو قبل �أن يوافق على قتل الأ�سرى والتمثيل بهم ،ولك ّنه
وافق يف النهاية ،و�أ�صدر فرنان �أوامره لرجاله فقاموا بتوثيق الأ�سرى
ومن َث ّم ر�شقوهم بال�سهام و�سط �ضحكات فرنان الذي كان يقول لهم:
�أين خليفتكم املزعوم ..يحميكم من �سيوفنا �إن ا�ستطاع ؟!
ما �إن و�صلت الأنباء �إىل النا�صر يف قرطبة ،حتّى احمر وجهه
وانتفخت عنقه فربزت عروقه ك�أ�شجار اخلريفّ ،ثم �ضرب بيده
على كر�سي عر�شه وقال :ل�ست ابن حممد ول�ست حفيد الداخل �إن مل
�أحمهم ب�سيفي و�أ ُر ّد لكم ال�صاع �صاعنيّ ،ثم نظر �إىل حاجبه وقال :يا
ابن حدير لتخرج بنف�سك من ال�ساعة ،فال َت ُع ْد قبل �أن تطمئن بنف�سك
على ا�ستعدادات اجلي�ش.
ابن حدير� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
خرج احلاجب من الق�صر ونه�ض النا�صر من مكانه ،وهو يكاد
�أن ي�ست�شيط غ�ض ًبا ،وهو يقول :غزوناهم م ّرات عديدة ،وانت�صرنا
عليهم املرة تلو الأخرى ،فما قتلنا �أ�س ًريا وما ذبحنا م�ست�أم ًنا وال قتلنا
�أعزل من ال�سالح مل يحاربنا ،فلماذا يفعلوا؟ ملاذا؟ �أ َو َق ْد ظنّ اللعني
�أن قد مات خليفة امل�سلمني؟!
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م ّر يومان ..ويف الثالث كان اجلي�ش قد �أ ّمت ا�ستعداده ،وظهر
مت�شحا
النا�صر على �ضفاف نهر الوادي الكبري مرتد ًيا مالب�س حربه ً
ب�سيفه ممتط ًيا جواده الأ�شقر ،ومعه ويل عهده احلكم والقائد عبد
احلميد بن ب�سيل ،بينما خرجت جموع ال�شعب القرطبي ت�شاهد
اجلي�ش اخلليفي وتدعو له بالن�صر ،وهم ي�صيحون يا عبد الرحمن يا
من�صور يا عبد الرحمن يا من�صور ...وكان النا�صر يرفع يده لل�شعب
و�أعالم العقاب امل�صورة ترفرف فوق ر�أ�سه ،وقد كانت هذه هي املرة
الأوىل التي ي�ستخدم فيها تلك الراية الأمو ّية اجلديدة ،وملّا اكتملت
الأهبة حاول ابن ب�سيل �أن يخرج هو باجلي�ش ً
مقلل من �أمر الليونيني،
فقال للأمري:
يا �أمري امل�ؤمنني ،إ� ّنهم �أهون من �أن تخرج لهم بنف�سك ،ف�أوكلني
بالأمر ،و�أنا �آتيك بالفتح �إن �شاء اهلل.
النا�صر :لن يخرج لأو�سمة غريي يا ابن ب�سيل ،و� ّإل فل�ست �أم ًريا
للم�ؤمنني ،فال تراجعني حتّى �أراجعك.
ابن ب�سيل� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
وكان النا�صر يريد مفاج�أة العدو ،لذا مل يخرب �أحدً ا من رجاله
بوجهته ،غري ابنه احلكم وقائده عبد احلميد بن ب�سيل ،و�أ�شاع
بني اجلند أ� ّنه خارج لت�أديب (حممد بن ها�شم التجيبي �صاحب
�سرق�سطة) وذلك ملا �أبداه التجيبي �صاحب �سرق�سطة من �أعرا�ض
مما يلي غرب
اخلالف ،والتوقف عن اللحاق به ،فتح ّول نحو �أرا�ضيه ّ
الثغر الأعلى ،واحت ّل ح�صن (ماومده) من ح�صونهّ ،ثم تق ّدم �إىل
ح�صن روطة اليهود على مقربة من �سرق�سطة ،وكان به (يحيى بن
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ها�شم) ،فافتتحه ق�س ًراّ ،ثم �سار �إىل �سرق�سطة ،وط ّوقها ببع�ض
قواته ،وبعث قوات �أخرى �إىل تطيلة وطر�سونة.
ومن خارج �أ�سوار �سرق�سطة ،وبعد �أن ت�أ ّكد النا�صر �أنّ خطته قد
توهم �أنّ احلرب لت�أديب �سرق�سطة ،ق َّر َر �أن
جنحت ،و�أنّ اجلميع قد ّ
يتح ّول بقواته �إىل غزو �أرا�ضي الن�صارى ،وكان �أقربها �إليه �أرا�ضي
ربة (نافارا).
ن ّ
حت ّرك النا�صر �صوب حملة (قلهرة) وق َّر َر �أن يع�سكر بجي�شه فيها،
وما �إن �ضرب املع�سكر حتّى وفدت عليه ر�سل امللكة تيودا (طوطة)
ابنة �شنري ملكة نافارا ،التي قامت بالأمر بعد وفاة زوجها �سان�شو
ملك نافارا و�صية على ولدها غار�سية ،فا�ستقبل النا�صر الر�سل يف
خيمته ،فقال الر�سول :موالي امللك ،قد �أر�سلتنا امللكة (طوطة) ترجو
�أن تقبل منها عهد ال�صداقة وال�سلم.
النا�صر :وملاذا مل ت� ِأت �إلينا بنف�سها؟
الر�سول :بل خرجت يا �سيدي يف �إثرنا ،وع ّما قريب توافيك لتنزل
على �إرادتك.
النا�صر :ال ب�أ�س ..على �أن تقبل جميع �شروطنا.
مل مت ّر �ساعات حتّى وفدت امللكة (طوطة) عليه يف وجوه مملكتها
وقوامي�سها و�أ�ساقفتها ،فا�ستقبلها النا�صر ومن حوله جيو�شه الكثيفة،
العظيمة الأهبة ،ف�أكرم منزلتها ،وقد كان النا�صر يعلم �أ ّنها (عمته)
فكان برغم العداء يراعي تلك العمومة.
النا�صرً � :
أهل مبلكة نافارا.
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طوطة :و� ً
أهل بك يا خليفة امل�سلمني.
النا�صر :قد جاء ر�سولك يعر�ض علينا ال�صلح واحللف معك.
طوطة :و� ّإن لأرجو �أن تقبل م ّنا يا �سيدي.
النا�صر :نقبل �إن ر�ضيتم �شروطنا.
طوطة :وما تلك ال�شروط؟
النا�صر� :أن تتعهدي بالطاعة ،واالبتعاد عن حمالفة � ّأي ملك �أو
�أمري ن�صراين ،و�أن تك ّفي الأذى عن امل�سلمني ،و�أن تق ّدمي العون لق ّواد
الثغر الأعلى يف حماربة ك ّل من خرج على الطاعة.
طوطة :نقبل ك ّل ذلك.
النا�صر :و�أخ ًريا �أن تخلي �سبيل وجوه بني ذي النون الذين هم يف
�سجونك.
طوطة :نفعل �أ ّيها امللك.
�أ�شار النا�صر �إىل كاتبه ،فكتب بذلك كتا ًبا ،و�أ�شهد عليه من ح�ضر
مع طوطة من الق�ساو�سة والرهبان ،وبعد �أن ّمت ذلك� ..أق ّر النا�صر من
جانبه ولدها غار�سية مل ًكا على بنبلونة و�أعمالها (بالد الب�شكن�س)،
وان�صرفت مع رجالها مز ّودة بالهدايا والعطايا الفاخرة.
وقد �أراد النا�صر من خلف تلك املعاهدة �أن يتف ّرغ لقتال ليون
و�صاحبها رامريو ،و�أن ي�ضمن حياد نافارا وجي�شها ،لذا مل ميكث
النا�صر كث ًريا يف قلهرة ،وخرج منها بجي�شه قا�صدً ا �أرا�ضي �ألبة
والقالعّ ،
وتوغل فيها ،فف ّر الن�صارى من ال�سهول ،واعت�صموا باجلبال،
وكان أ� َّول ما ا�ستوىل عليه من ح�صون العدو( ح�صن املنار) ،وهو من
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�أعظم ح�صون �ألبة ،فد ّمره امل�سلمون ،ود ّمروا حدائقه ،ومل تبق منها
قائمة ...وتر َّد َد امل�سلمون بعد ذلك يف خمتلف الأنحاء ،وهم يد ّمرون
يف طريقهم ك ّل �شيء ،حتّى و�صلوا �إىل ح�صن �أنة ،فهدموه ،و�أتلفوا
حدائقه وم�صانعه ،واجتاح النا�صر كذلك �سائر بقاع �ألبةّ ،ثم نزل
على قلونية وكان قد دخل �شهر رم�ضان ،و�صام النا�صر وجي�شه،
وا�ست�شعر النا�صر تلك الأ ّيام املباركة ،ومل يرد �أن يرجع عن الغزو
لرم�ضان بل ق َّر َر امل�سري حتّى يلتقي رامريو وي ؤ� ّدبه.
ع�سكر النا�صر يف (قلونية) ،ويف داخل خيمته تق ّدم �صوبه عبد
احلميد بن ب�سيل ،فقال :ك�أنّ اللعني يخ�شى اللقاء يا �سيدي.
النا�صر� :أعلم ذلك ،لذا يجب علينا �أن نحمله على مغادرة قالعه
واال�شتباك معنا يف معركة فا�صلة.
احلكم :يل ر� ٌأي يا �سيدي.
النا�صر :ما هو؟
حت�صن اللعني يف (قلعة مزورتة) القريبة م ّنا،
احلكم :لقد ّ
فلو �أر�سلت يا �سيدي قطعة من اجلي�ش تكون مهمتها �إنزال �صنوف
التدمري والتخريب بتلك املنطقة القريبة منه ،و�أن حتمل تلك الفرقة
فيتوهم اللعني �أنّ هذا هو ك ّل اجلي�ش
الأعالم اخلالفية يا موالي؛ ّ
فيطمع فيه ،وينزل من �أبراجه العالية ويلتحم بتلك الفرقة التي يجب
لها �أن ت�صمد يف وجهه حتّى ُنلحق بها باقي اجلي�ش!
ه ّز النا�صر ر�أ�سه مبد ًيا موافقته على هذا الر�أي بعد �أن �أُعجب
به...
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و ّمتت اخلطة كما ُر ِ�س َم لها ،واغ ّرت رامريو بعدد جي�شه ،وخرج
من قلعته وا�شتبك مع امل�سلمني يف معركة حامية ،و�صمدت الفرقة
القرطبية ،حتّى �إذا ظنّ رامريو �أنّ الن�صر حليفه ظهر له جي�ش
اخلليفة بكامل عدده وع ّدته ،وا�شتبك مع الن�صارى يف معركة حامية،
ُقتل فيها عدد من �أكابر الفر�سان الن�صارى ،وا�ست�شهد عدد من
امل�سلمني ،وف ّر رامريو َومن تبقى من جي�شه واعت�صموا بقمم اجلبال،
وقد حاول امل�سلمون بعد ذلك ا�ستدراج الن�صارى �إىل ال�سهل ،فل ّما
عربوا وادي �أو�سمة حاول الن�صارى الهجوم ،فر ّدهم امل�سلمون وقتلوا
منهم جملةّ ،ثم رحل امل�سلمون بعد ذلك �إىل ح�صن غرماج
(  )Gormazعلى مقربة من ليون ،ور�أى النا�صر �أنّ التقدم بعد ذلك
يف ال�سهول القفرة يع ّر�ض جي�شه ملتاعب �شديدة؛ فارتد بق ّواته �شر ًقا،
وهو يعيث يف �أرا�ضي ق�شتالةّ ،ثم زحف على مدينة برغ�ش (عا�صمة
خ�صو�صا و�أنّ فرنان غونثالث هو �صاحبهاّ ،ثم قفل
ق�شتالة) وخ ّربها،
ً
راج ًعا بجي�شه �إىل قرطبة ،وقد قطع يف غزوته هذه زهاء �أربعة �أ�شهر.
�أ ّما رامريو ،فعلى �أثر الغزوة املخربة التي قام بها امل�سلمون يف
�أرا�ضيه ،قد بعث ر�سله �إىل النا�صر يف التما�س ال�صلح ،فبعث �إليه
النا�صر وزيره يحيى بن يحيى بن �إ�سحق �سف ًريا ،فاجتمع يف ليون مع
رامريو ،وعقد معه �شروط ال�صلح ..وكان النا�صر يرمي بعقد هذا
ال�صلح �إىل �إبعاد ملك ليون من التفاهم مع حممد بن ها�شم �صاحب
�سرق�سطة ومعاونتهَ ،ب ْي َد �أنّ هذا ال�صلح مل يدم ً
طويل؛ ملا كان يج ّي�ش
به رامريو من رغبة ملحة يف النكث والتفاهم مع اخلارجني على
حكومة قرطبة...
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على �ضفاف نهر �إيربو يف مدينة �سرق�سطة ،ويف ق�صره املنيف كان
جال�سا يف بهو ال�سفراء غار ًقا يف تفكريه
(حممد بن ها�شم التجيبي) ً
ال يتح ّرك من مكانه وال ينب�س بكلمة ،وك�أ ّنه ُق َّد من كر�سي عر�شه!
وقد حا�صرته الهموم ،و�أخذته يف بحرها العميق ...فخ ّيم ال�صمت
على املكان ،وكان الليل قد �أرخى �سدوله؛ فزاد املكان �صمتًا وك�آبة مع
انقطاع �شعاع النور عن املكان ...م ّر الوقت ..و�إذا بزوجته (ثريا)
تدخل عليه وهي تقول :ال �ضري يا �سيدي يف �أن َ
تخ�ضع �سرق�سطة
للخليفة النا�صر ،فهو ابن اخلالئف من بني �أم ّيةّ ،ثم حت ّركت �صوب
ال�شموع ت�ضيئها.
بتكب :و�إن كان يا ثريا ،فلن �أخ�ضع له.
رفع حممد ر�أ�سه وقال ّ
ثريا� :إنّ لهم ً
ف�ضل كب ًريا على الأندل�س و�أهلها ،وهمً � -
أي�ضا -من
مكة ومن قري�ش ولهم �صحبة مع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم
ولهم بيعة يف الأعناق ال �سبيل �إىل نق�ضها.حممد� :صلى اهلل على �سيدنا حممد� ...أتعلمني يا ثريا �إنّ بني
جتيب ً �-
أي�ضا -لهم �صحبة مع ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم.-
مبتهجة قالت الزوجة :ح ًقا يا �سيدي!
حممد� :أجل ..فلقد �أ�سلم بنو جتيب ووفدوا على النبي يف ال�سنة
التا�سعة من الهجرة ال�شريفة يف ثالثة ع�شر راك ًبا ،ف�أكرمهم ر�سول
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اهلل ،ولقد �شارك بنو جتيب يف فتح م�صرّ ،
وول عمرو بن العا�ص
مهمة تخطيط الف�سطاط �إىل (معاوية بن حديج التجيبي) ّ
وتول
(�سليم بن عرت التجيبي)
الق�ضاء إ� ّبان خالفة معاوية بن �أبي �سفيان ُ
الذي بقي قا�ض ًيا طوال خالفة معاوية ،كما كان لبني جتيب دور كبري
يف الأندل�س ،فقد �شاركوا يف فتح الأندل�س وا�ستق ّروا يف �أراغون ،ف� ّأي
ف�ضل لبني �أمية علينا حتّى نن�صاع لهم ون�أمتر ب�أوامرهم؟! ّثم حت ّرك
�أخ ًريا ،ونه�ض من جمل�سه واقرتب منها وقال :ال تخايف على زوجك،
فلك ّل �أمر تدبري ..والآن اتركيني واذهبي �إىل خمدعك ،فقد بدا يل
ر� ٌأي �أريد �أن �أد ّبره.
قامت ثريا وهي ت�صطنع االبت�سام وتدعو لزوجها ،حتّى �إذا
ان�صرفت� ،أمر حممد بن ها�شم من ي�أتيه ب�صاحب قلعة �أيوب
(مطرف بن املنذر)  ...وما هي � ّإل �ساعات حتّى كان مطرف بني
يدي حممد.
ّ
مطرف :ما الأمر �أ ّيها الأمري؟
حممد :لقد انتويت اخلروج على �صاحب قرطبة ،فما قولك؟
مطرف :الآن؟!
حممد� :أجل ..الآن.
مطرف :لهذا مل تبادر باخلروج �إليه يف حربه مع رامريو؟!
حممد� :أجل ..فكيف �أخرج معه اليوم حلرب رجل �أرجو حلفه
غدً ا؟
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مطرف :لكن يا �سيدي ،لقد عقد رامريو ال�صلح مع النا�صر
وكذلك فعلت امللكة طوطة ملكة نافارا ،ف�إن نحن خرجنا عليه الآن
يوما فلو رجعنا
نكون وحدنا يف مواجهته ،وهذا رجل مل ي�صمد له عدو ً
واعتذرنا له ع ّما بدر م ّنا ف�سيقبل ذلك م ّناّ ،ثم نر�سل له اجلباية عن
العام املا�ضي وعن عامني تاليني ،وبهذا ال ُتيط بنا نقمة النا�صر.
رباحممد :لن �أعتذر ولن �أخ�ضع ل�سلطانه ،بل �أرى �أنّ الفر�صة ّ
الآن� -سانحة لنا �أكرث من ذي قبل.
مطرف :كيف ذلك؟
حممد� :إن نحن �أعلنا احلرب الآن على قرطبة ،لن يرت َّد َد رامريو
يف التحالف معنا ملحو عار الهزائم التي ُم ِن َي بها �أمام النا�صر ،بل
و�ستفعل طوطة ملكة نافارا فعله وتنق�ض عهدها مع النا�صر ،وبهذا
تتّحد �سرق�سطة مع نافارا وليون �ضد قرطبة!
مطرف :فماذا �إن طلب رامريو ما ال ن�ستطيع تقدميه له؟
حممد� :سنطاوعه �إىل �أن ن�ضرب به النا�صر ،ف�إن تخ ّل�صنا من
النا�صر ا�ستدرنا له ،وقد وهنت قوته؛ فيهون علينا.
مطرف :كما ترى يا موالي.
وهكذا ق َّر َر حممد بن ها�شم التجيبي اخلروج على النا�صر،
و�أر�سل �إىل رامريو وتع ّهد له �أن يعرتف بطاعته ،نظري معاونته �إ ّياه يف
اخلروج على عبد الرحمن النا�صر وحماربتهّ ،ثم مل يكتف بذلك ..بل
اعرتف ب�سيادة ليون على �سرق�سطة و�أحوازها ،وملّا رف�ض بع�ض ق ّواد
احل�صون جماراته يف خيانته� ،سار �إليهم رامريو و�أخ�ضعهم بالقوة،
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يوم من العز مجموع له الناس
يختــال فــي عقوتيــه الجــود والبــاس
كانت ال�شم�س متيل للغروب عندما كان اخلليفة النا�صر يتنزّه
يف حديقة ق�صره يف قرطبة ،وقد ّ
خط ال�شيب حليته ،وبد�أت عليه
عالمات التقدم يف ال�سن وبجانبه ويل عهده (احلكم) ،ولكن يت� ّأخر
عنه بخطوة واحدة.
�ش ّبك النا�صر يديه خلف ظهره ،وهو يتح ّرك ويقول� :أربعة وع�شرون
وحدت فيها الأندل�س وعدت بها �إىل عهد ج ّدك عبد الرحمن
ً
عاما ّ
عاما ق�ضيت فيها
الداخل من حيث املنعة والقوة� ...أربعة وع�شرون ً
على الثورات والفنت و�أدبت الن�صارى حتّى ت�سابقوا للتحالف معي...
ّثم ّ
فك يديه ووقف وقال :والآن يخرج علينا هذا ال�شقي الذي ما ّ
تول
�سرق�سطة � ّإل ب�أمري ور�ضائي ،حتّى �إذا مت ّكن منها خرج علينا ي�شقّ
ع�صا الطاعةّ ،ثم مل يكتف بذلك حتّى عمد �إىل �أعداء دينه وقومه
فتحالف معهم علينا  ...قال ذلكّ ،ثم نظر �إىل احلكم الذي فهم
معاين النظرة؛ فبادر بالقول :يجب �أن نبادر �إليه يا �سيدي قبل �أن
وين�ضم �إليه ك ّل طامع ومغامر ،وليكن هذا �آخر عهد
ي�ستفحل خطره
ّ
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ل�سرق�سطة بالثورة واخلروج علينا ،ولو �أذن �أمري امل�ؤمنني ف�س�أكفيه
�أمرها.
وبينما هم كذلك� ،إذ باحلاجب مو�سى بن حممد بن حدير يتق ّدم
�صوب الأمري وابنه ،ويقول -وهو يلهث :-لقد غدر رامريو ونق�ض
العهد يا �سيدي ،وتق ّدم بقواته �صوب جمريط فحا�صرها.
النا�صر :هل حازها؟
مو�سى :ال يا �سيدي ،فقد ا�ستطاعت احلامية الإ�سالمية بقيادة
(�أبي عمر بن �أبي عمر) �أن ت�ص ّد هذا الهجوم ،و�أن تنقذ القلعة،
فرتاجع الن�صارى خ�شية �أن ُيحاط بهم.
نظر النا�صر �إىل احلكم وقال متحد ًيا :لن ي�ؤ ّدب (التجيبي)
غريي ،فلواله ما جت ّر�أ علينا (رامريو).
حزن احلكم ومل يتح ّدث ،فنظر له النا�صر وقال بعد �أن ربت على
كتفه :جت ّهز للخروج معي  .عندها ابتهج ويل العهد وطفق يقبل يد
والده...
بنظرات مرتابة وعيون مفتوحة نظر (�أحمد بن �إ�سحق القر�شي)
هام�سا:
�إىل �أخيه �أم ّية بن �إ�سحق ،وقال ً
�س�أخرج معه يف تلك الغزوة ،فقد �أر�سل يف طلبي.
�أم ّية :وما خطتك؟
نظر �أحمد عن ميينه وعن ي�سارهّ ،ثم قال� :س�أخرج معه ..حتّى �إذا
وجدت فر�صة �أف�شلت له ق�صده وكنت مع الثوار عليه؛ فيحفظها لنا
�صاحب ليون ويكون لنا �ش�أن �آخر.
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�أم ّية :لكن ..ماذا لو �أحاط بك ومبن معك؟
�أحمد :عندها �سي�أتي دورك �أنت.
�أم ّية :كيف ذلك؟ �أف�صح.
�أحمد :تتع َّل ُل باملر�ض وال تخرج معه ،حتّى �إذا ابتعد عن قرطبة،
اخرج مبن معك �صوب الغرب وارفع هناك علم الثورة ،ففي الغرب
�أر�ض خ�صبة تتوق للخروج على بني �أم ّية.
�أم ّية :وماذا عنك؟ فلو علم بخروجي لن يغفرها لك...
وهكذا حيكت امل�ؤامرة ،وما �إن �سار عبد الرحمن �إىل الثغر الأعلى،
حتّى خرج �أم ّية �صوب الغرب ..وقد ب ّيت الغدر� ،أ ّما عبد الرحمن
فقد ر�أى �أن يبد�أ بقلعة �أيوب ،وكان قد امتنع بها (مط ِّرف بن منذر
التجيبي) املعروف بـ(�أبي �شويرب) ،وكان رامريو قد بعث لإجناده
فرقة من فر�سان �ألبة والقالع ،فحا�صر عبد الرحمن القلعة ،وبعث
يدعوه �إىل الطاعة ،وي�ؤ ّكد له الأمان ّ
بخطه ،لكنّ مطرف رف�ض �أن
ي�ستجيب �إىل هذه الدعوة ،فهاجم عبد الرحمن القلعة ،وبرز �إليه
مطرف وحلفا�ؤه ،ون�شبت بني الطرفني معركة �شديدة ،هُ زم على
�أثرها مطرف و ُقتل ،فلج أ� �أخوه حكم بن منذر يف فلوله ومن معه من
فر�سان �ألبة �إىل الق�صبة ،وامتنعوا بها ،لكنّ الهجوم ا�ستم ّر عليهم،
وكرث القتل يف املدافعني ،حتّى ا�ضط ّر حكم �أن يطلب الأمان لنف�سه
وحللفائه الن�صارى ليعودوا �إىل بالدهم ،ويلحق هو و�أهله باحل�ضرة،
فقبل النا�صر ونزل حكم ومن معه من الق�صبة ،وعفا عن الن�صارى
امل�ست�أمنني ..و ُق ِت َل الباقون.
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ودخل النا�صر قلعة �أيوب ممتط ًيا �صهوة جواده الأ�شقر ،وحوله
رجاله ومعه ويل العر�ش ،واجلند يهتفون :يا عبد الرحمن يا من�صور،
ترجل النا�صر وراح
يا عبد الرحمن يا من�صور  ...حتّى �إذا دخلها ّ
يرتحم على بانيها ويجول يف �أرجائها ،وبينما هو كذلك �إذ تق ّدم منه
ّ
ويل عهده احلكم وقال� :سيدي �أمري امل�ؤمنني ،يل ر� ٌأي لو �أذنت يل.
النا�صر :هات ما عندك.
احلكم :يا �أمري امل�ؤمننيّ � ،إنا ا�ستقوى علينا �صاحب �سرق�سطة
ف�سيهب ملكها للدفاع عنها،
بن�صارى ال�شمال ،فلو �سرنا الآن �إىل ليون
ّ
وبذلك ي�سحب قواته من �سرق�سطة ،في�سقط من يد التجيبي وقد
ّ
انف�ض نا�صره ومعينه؛ في�ضطرب حاله وي�سقط �سري ًعا بني �أيدينا.
نظر النا�صر �إىل وىل عهده وقال :نعم الر� ُأي يا �أبا العا�ص.
ويف �صباح اليوم التايل �سار النا�صر �إىل تطيلةّ ،ثم �سار منها �إىل
�سرق�سطة ،فنزل عليها وابتنى حولها املنازل والدور مبحلته ،وعهد
بح�صارها �إىل (�أحمد بن �إ�سحق القر�شي) قائد الفر�سان.
وهنا ا�ستجا�شت اخليانة يف دم ابن �إ�سحق ،ور�أى �أنّ الفر�صة
�سانحة لتنفيذ خمططه؛ فتهاون يف احل�صار و�سمح للقوات الن�صرانية
يف الدخول �إىل املدينة املحا�صرة ،ولكنّ النا�صر كان على يقظة..
فا�ستدعاه و�أ َّنبه وعزله بعد �أن علم نيته وغدره...
و�صل �أم ّية بن �إ�سحق �إىل �شنرتين ،فا�ستوىل عليها ،و�أعلن خلع
الطاعة واخلروج على النا�صر ،فوافقه معظم زعماء �شنرتينّ ،ثم
حتالف مع ملك ليون على حرب النا�صر ،وب�سبب هذا احللف تذ ّمر
بع�ض من الزعماء ودخلوا عليه الق�صر وقالوا له :لقد �أطعناك يف
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اخلروج على بني �أم ّية لظلمهم لنا ،ولكن ال نطيعك يف حلفك مع ملك
مما يغ�ضب اهلل ور�سوله� ،إذ كيف ت�ضع يدك يف يد طاغية
ليون ،فهذا ّ
ال يراعي يف م�سلم � ًّإل وال ذمة؟!
�أم ّية :لك ّنكم قد بايعتم و�صارت يل بيعة يف �أعناقكم.
ر ّد عليه �أحد الزعماء :ال طاعة وقد �أحلقت العار بنا� ...إذ �س ُيقال:
ا�ستعان زعماء �شنرتين بطاغية على �إخوانهم امل�سلمني!
علي؟
�أم ّية� :أتخرجون ّ
الزعماء :كما خرجت �أنت على بني �أم ّية ،وكما حاربت اهلل
ور�سوله.
�ضحك �أم ّية �ضحكة ُ�س ِمع �صداها يف �أرجاء الق�صرّ ،ثم قال� :أ ّيها
احلرا�س ،اقب�ضوا عليهم حتّى ي�أتي خليفتهم املزعوم يخ ّل�صهم من
يدي.
ّ
ّ
انق�ض احلرا�س على الزعماء وط ّوقوهم و�ساقوهم �إىل �سجن
الق�صرّ � ،إل واحدً ا منهم جنح يف الفرار ،ليلج�أ لع�شريتهّ ،ثم خرج يف
النا�س يقول لهم� :إنّ �أم ّية بن �إ�سحق قد و�ضع يده يف يد الن�صارى،
يريد بهم قتال امل�سلمني ،فهاج �شعب �شنرتين ،وقالوا :كيف يحالف
عدو اهلل ملك ليون؟ وراحوا يتذ ّكرون كيف قتل �أردونيو ومن قبله
�ألفون�س الثالث امل�سلمني وكيف م ّثل رامريو نف�سه مب�سلمي �أو�سمة..
حارب بهم �أم ّية بن �إ�سحق،
ومن َث ّم ان�ضموا �إىل الزعيم الثائر الذي َ
وا�ستطاع �أن يطرده من �شنرتين ،فالتج�أ الأخري �إىل حليفه رامريو
وجد فيه �صيدً ا ثمي ًنا وفر�صة كبرية ال ُتف َّوت...
الذي َ
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�أحكم النا�صر ح�صاره على �سرق�سطةّ ،ثم �أمر القائد �أحمد بن
حممد بن �إليا�س ،وكان مقي ًما يف بطليو�س �أن يغزو �أر�ض العدو،
ف�سار �إىل �أرا�ضي ليون وا�شتبك مع اجلاللقة يف معركة ،هُ زم فيها
جم ،وال �سيما من �أهل �سمورة ،كما �أمر
اجلاللقة ،و ُقتل منهم عدد ّ
ين�ضم يف قواته �إىل �أحمد
النا�صر القائد عبد احلميد بن ب�سيل� ،أن
ّ
بن حممد بن �إليا�س ،و�أن ي�سريا م ًعا �إىل غزو ليون ،ف�صدعا بالأمر،
وو�صال بقواتهما �إىل �أر�ض الن�صارى وعاثا يف جنباتها.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

�أ ّما يف داخل �سرق�سطة ..فقد كانت الأقوات تنفد ب�سرعة� ،إذ
مل يتو ّقع حممد بن ها�شم �أن ي�ستم ّر النا�صر يف ح�صاره طيلة هذه
الأ�شهر اعتمادًا على ن�صرة ملك ليون له ،كما انت�شرت الدعوات
داخل �سرق�سطة تقول :كيف نتحالف مع رامريو ونعادي �أمري امل�ؤمنني
ويف �أعناقنا بيعة له؟

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
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ومل تكن تلك الأ�صوات بخافية عن (التجيبي) الذي بد�أ يفقد
ّ
فا�ضطرب حاله
عقله ،وقد حا�صرته الأحزان وخاف �سوء العاقبة،
وتب ّدلت �أحواله وما عاد يتح ّدث �إىل �أحد ،فدخلت عليه زوجته (ثريا)
تخ ِّف ُف عنه وهي تقول :ما زال هناك مت�سع من الوقت ،فاطلب الأمان
لنف�سك ولقومك.
حممد بن ها�شم� :أوتظنني أ� ّنه �سيقبل؟
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ثريا� :أجل �سيقبل ً
حفاظا على املدينة و�أهلها� ،إذ ال �سبيل له �إليها
�سوى الت�سليم بعد �أن �شاهد ق ّوة �أ�سوارها ،والنا�صر رجل حكيم فلن
جوعا.
ير�ضى �أن يهلك �أهل �سرق�سطة ً
ابت�سم حممد ابت�سامة باهت ًة ،وبعد تفكري ...وجد �أن ال منا�ص من
مرا�سلة النا�صر يف �أمر ال�صلح ،فكتب له بذلك وا�شرتط لنف�سه �أن
يق ّره النا�صر على حاله.
ويف حملته خارج �سرق�سطة ،وفد �إىل النا�صر ر�سول �أمري
�سرق�سطة ،ف�أبدى النا�صر قبوله وت�ساحمه ،وطلب �أن يخرج �إليه �إخوة
حممد ووجوه �أهل �سرق�سطة لعقد ال�صلح ،وقال:
ال �صلح قبل �أن يخرج �إخوة حممد ووجوه �سرق�سطة لعقد ال�صلح
وال�شهادة عليه.
يق�ص على حممد بن ها�شم ما كان ،فلم يجد ُب ًّدا من
عاد الر�سول ّ
النزول حتت ر� ِأي النا�صر.
ويف اخليمة اخلالفية خارج �أ�سوار �سرق�سطة  -وبينما يجل�س
�أمري امل�ؤمنني وحوله رجاله وويل عهده� -إذ مبن يخربه بو�صول وفد
�سرق�سطة �إليه ...فقال للحار�س :اقب�ضوا عليهم جمي ًعا و�ضعوهم يف
الأ�صفاد ،فلوالهم ما خرج علينا التجيبي ،ولو أ� ّنهم عدلوا ما كانوا
معه علينا.
ويف حلظات �أحيط بوفد �سرق�سطة لي�سدِّ َد النا�صر بهذا �ضربة
مميتة �إىل املدينة الثائرة� ...أ ّما حممد بن ها�شم فما كاد �أن يعلم
مبا حدث حتى ُ�سقط يف يده ،و�شعر بفداحة هذه ال�ضربة التي حرمته
من كبار معاونيه ،ولك ّنه ومع ذلك ..فقد ا�ستم ّر �صامدً ا ممتن ًعا
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ب�أ�سواره ،ور�سل النا�صر ترت َّد ُد �إليه بالإعذار والإنذار دون جدوى...
و�أخ ًريا بعث �إليه النا�صر وزيره ومواله (حممد بن عبد امللك بن �أبي
عبدة)؛ فاطم�أن الثائر �إليه و�أذعن �إىل التوبة والإنابة وطلب الأمان
وال�صلح -وكان ذلك خالل عيد الأ�ضحى -فا�ستجاب النا�صر �إىل
طلب حممد بن ها�شم ،وعقد له الأمان ب�أوثق عقد ،و�شهد امللأ من
�أهل الع�سكر و�أهل الثغور ..وهكذا �سقطت �سرق�سطة و�سائر احل�صون
املجاورة لها يف يد النا�صر ،وكذلك �سقط يف يده ح�صن روطة �أمنع
ح�صونها يف الغرب ،وبذا انهارت ثورة التجيبيني يف ال�شمال ،وكانت
من �أخطر الثورات التي واجهها النا�صر؛ لأ ّنها كانت مرك ًزا لتجمع
القوى املعادية خلالفة قرطبة ،من اخلوارج والأمراء الن�صارى� ،أ ّما
عفو النا�صر عن حممد بن ها�شم ،ومنحه الأمان له ،وا�ست�صناعه
بالرغم من فداحة جرمه ،فريجع �إىل ما كان يتمتّع به حممد من
قوي
مركز ٍّ
مقدرة �إدارية فائقة ،وملا كان لبني ها�شم يف ال�شمال من ٍ
م�ؤثر ،وملا كان لهم من الع�صبة والأن�صار.
ودخل النا�صر بجي�شه مدينة �سرق�سطة وف ًقا لل�سلم املعقود ،و�شهد
منعتها وح�صانة �أ�سوارها ،ف�أمر بهدم الأ�سوار حتّى ال تعود منعتها؛
فت�شجع اخلوارج على الثورة ،و�شحنها برجاله ،ونظر يف م�صاحلها،
ف�ساد بها الهدوء والأمن ،وبعث النا�صر �أثناء مقامه ب�سرق�سطة قوة
من جي�شه بقيادة (جندة بن ح�سني ال�صقلبي) لتقوم ببع�ض الغزوات
يف �أر�ض العدو ،و�أمر حممد بن ها�شم �أن يرافقه يف �أ�صحابه امتحا ًنا
لوفائه ،ف�صدع بالأمر...
و�سار امل�سلمون  -بالرغم من ا�شتداد الربد وانهمار الثلوج � -صوب
ناحية �شنت �إ�شتينب ،وتف ّرقوا �إىل ثالث فرق� ،أخذت ك ّل فرقة منها
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ب�شنّ الغارات يف قطاع معنيّ ،ثم اجتمعت عند ح�صن �شنت �إ�شتينب،
وهنا حاول الن�صارى اعرتا�ض امل�سلمني ،ون�شبت بني الفريقني
معركة هُ زم فيها الن�صارىّ ،
وتوغل امل�سلمون بعد ذلك يف �أرا�ضي
�ألبة ،وانت�سفوا الزروع وخ ّربوا الكنائ�س والدياراتّ ،ثم عادوا مثقلني
بالغنائم �إىل �سرق�سطة.
ا�ستتم خالل ذلك النظر يف �ش�ؤون الثغر وحفظ
وكان النا�صر قد
ّ
�أطرافه ،وتزويده باحلماة واملقاتلة ،وك ّل ما ي�ضمن �سالمتهّ ،ثم خرج
بجي�شه من �سرق�سطة ً
قافل �إىل احل�ضرة.
وما �إن و�صل اخلليفة �إىل قرطبة ..حتّى جاء �إليه قائد ال�شرطة
وا�ست�أذن الدخول عليه.
رئي�س ال�شرطة� :سيدي �أمري امل�ؤمنني ،لقد �ألقينا القب�ض على
الناكث بعهده اخلائن لأمري امل�ؤمنني (�أحمد بن �إ�سحق) وعند
تفتي�شه وجدنا معه هذه الر�سالةّ ،ثم تق ّدم �إىل �أمري امل�ؤمنني و�أعطاه
الر�سالة.
قام النا�صر بفتحها ،ومن ّثم �صاح ب�صوت عال :قائد الفر�سان
يف جي�شي ال يكتفي بعدم طاعتي حتّى �أر�سل �إىل الفاطميني يف العدوة
يد ّلهم على عورات الأندل�س يريد لهم �أن يدخلوها.
بهت احل�ضور! وا�ستم ّر النا�صر يف حديثه ..وما �إن �أنهاه ،حتّى
نظر �إىل رئي�س ال�شرطة وقال� :أقيموا فيه حكم اهلل ...
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كان النا�صر يجل�س يف بهو ال�سفراء ،وبالقرب منه يجل�س ويل عهده
هام�سا
احلكم ،عندما دخل عليه �أحد الفتيان ال�صقالبة واقرتب منه ً
تلح
وقال :موالي �أمري امل�ؤمنني ،موالتي (فاطمة بنت املنذر بن حممد ّ
يف طلبك) ّثم �أ�شار له النا�صر فان�صرف ،بينما راح النا�صر يقول يف
نف�سهّ � :أي �أمر هام دعاك لأن تفعلي يا فاطمة؟ ّثم نه�ض من مكانه
فنه�ض احلكم وقال :لع ّله خ ًريا يا �أمري امل�ؤمنني.
النا�صر :انتظرين ريثما �أعود.

ﲑ ﺍﻟ
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احلكم� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.

ﺸﺮ

انطلق النا�صر حتّى دخل جناح زوجته الأمرية (فاطمة بنت
املنذر) فوجدها طريحة الفرا�ش ال ت�ستطيع احلركة وقد �أنهكتها
احلمى ،فاقرتب منها النا�صر وقال :ال ب�أ�س عليك يا فاطمة.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

فاطمة :ال ب�أ�س بعد اليوم يا موالي.

النا�صر :ملاذا مل تخربيني من قبل مبر�ضك؟

فاطمة :ما �أردت �أن �أ�شغلك عن �أمور امل�سلمني ب�أمري.
النا�صر� :أنت زوجي فكيف تقولني ذلك؟ وكيف ال تخربيني
مبر�ضك؟
فاطمة :ما �أردت �أن تن�شغل بي عن الغزو.
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ق ّبل النا�صر يد زوجته وقال� :س�ألتم�س لك ك ّل الأطباء و�س�أبحث لك
هم باخلروج لطلب الأطباء ،ف�أم�سكت
عن ك ّل قادر على �شفائكّ ،ثم ّ
فاطمة بيده وقالت:

ُّ ُ َ
ّ ّ
ِك أ َّمة أ َج ٌل ۖ َفإ َذا َج َ
اء
إذا حان األجل يا عبد الرمحن يبطل الطب ،ثم قالت« :ل ِ ٍ
ِ
َ َ ُُ َ َْ َْ
َ َ َ ً َ َْ َْ ُ َ
أجله ْم ل يستأخ ُِرون ساعة ۖ َول يستقدِمون».
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اغرورقت عينا النا�صر بالدموع وهو يقول�« :صدق اهلل العظيم».
ق ّدم النا�صر لفاطمة كوب ماء ،فارت�شفت منه ر�شفة �صغريةّ ،ثم
يدي حتّى �أرتوي منك،
�أم�سكت بيده وقالت له م�ستجدية :ال ترتك ّ
ا�سقني ُقر ًبا بقدر ما �أ�سقيتني غيا ًبا.
اقرتب عبد الرحمن �أكرث ف�أكرث من فاطمة وو�ضع ر�أ�سها يف
حجرهّ ،ثم بد�أ يتلو عليها �آيات من القر�آن وهو مي�سح على �شعرها
ويق ّبل يدها ويح�ضنها.
فاطمة ب�صوت متعب وبابت�سامة منهكة :لقد ملك هواك ف�ؤادي
ب�أ�سره مذ كنت �صغرية ،فما �أزهى ف�ؤادي و�أنت فيهّ ،ثم �أكملت بنربة
يوما الأثرية لديك ،لك ّنك كنت َ
يل احلياة
حزينة� :أعلم � ّأن مل �أكن ً
ك ّلها و�أجمل ما فيها ،وما �ض َّرين لو انتظرتك العمر ب�أكمله حتّى لو
�أهلكني ح ّبك ...ح ّبي لك كان كزهر البنف�سج الذي فاح عبريه يف
حياتي ك ّلها ،كرذاذ املطر الذي �أنع�ش �أيامي ،كنور ال�شم�س الذي
�أ�ضاء يل دروب احلياة ،لقد كنت بداخلي ثابتًا يف قلبي رغم ان�شغالك
يوما ،ولكن �أنا الآن على
وق ّلة الكالم واللقاء ،ما �أحلحت يف طلبك ً
�أعتاب الفراق ،و�أريد �أن تكون حلظاتي الأخرية معك يف �آخر عهدي
بالدنيا.
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عبد الرحمن ب�صوت خمنوق� :أنت ل�ست زوجي و أ� ّم ولدي فح�سب،
�أنت ابنة عمي وب�ضعة مني يا فاطمةّ ،ثم قبل جبينها وح�ضنها �أكرث
ف�أكرث.
فاطمة ببهجة قالت� :أح ًقا؟ �أوم�أ عبد الرحمن بر�أ�سه والدموع
ت�سيل من عينيه.
فاطمة :يا �أمري امل�ؤمنني ،هذا �صندوق جواهري (�أ�شارت �إليه)
فافتد به �أ�سرى
به الكثري والكثري من الأموال ،خذه يا عبد الرحمنِ ..
امل�سلمني.
عبد الرحمن :لطاملا كنت ند ّية ِّ
الكف يا �أموية.
�أرادت فاطمة �أن تر ّد على كالمه ،لك ّنها مل تعد تقوى ،فقال لها
عبد الرحمن :ال ب�أ�س عليك يا فاطمة ،ال تنهكي نف�سك ...و�ساد
ال�صمت وال�سكينة املكانّ � ،إل من �صوت �أنفا�س فاطمة التي بد�أت تثقل
يت�صبب من جبينها �أكرث ف�أكرث،
وتت�سارع �أكرث ف�أكرث ،و�أخذ العرق
ّ
وكانت فاطمة يف حجر عبد الرحمن تنظر �صوب النافذة �إىل ال�سماء،
�إىل �شيء فقط هي ت�ستطيع ر�ؤيتهّ ،ثم لفظت ال�شهادة و�أ�سلمت الروح
لبارئها بك ّل �سكينة ،وعني عبد الرحمن تذرف الدموع وهو ال ي�ص ّدق
�أنّ زوجته الأمرية قد فارقت احلياة.
مهموما من جناح زوجته ،فوجد احلكم
خرج النا�صر حزي ًنا
ً
يقرتب منه ويقول� :إنّ هلل ما �أعطى وله ما �أخذ يا �سيدي.
النا�صر :ونعم باهللّ ،ثم ا�ستطرد وقال� :أر�سل من ال�ساعة يا حكم
�إىل نافارا وليون وا�ستطلع �إن كان هناك �أ�سرى لنفتديهم؟

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
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احلكم م�ستغر ًبا� :أيف مثل هذا الوقت يا �سيدي؟
النا�صر� :إ ّنها و�صية فاطمة بنت املنذر ،وهي واجبة النفاذ فال
تت� ّأخر.
احلكم� :أمرك �سيدي.
�أر�سل احلكم يبحث عن �أ�سري يفتديه وطلب ذلك يف بالد الإفرجن
فلم يجد من يفتديه ،فما كان من احلكم � ّإل �أن قال يف نف�سه :هكذا
تكون دولة العدل يا �أبي� ،إذ يكون الفرد فيها �أغلى ما فيها ،وهكذا
هي �أندل�س النا�صرُ ،ينفق من مال الدولة لعالج املر�ضى ويبني
وي�شجع على القراءة ،وي�سارع يف �إنقاذ
امل�ست�شفيات ،ومعاهد العلم ّ
جنده �إن وقع فرد منهم يف الأ�سر ويفتديهم بالغايل والثمني ،فال غرو
أبت...
�أن ُيعز الأ�سري يف دولتك يا � ِ

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ
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كانت قرطبة عا�صمة الأندل�س قد بلغت يومئذ �أوج العظمة
واالزدهار ،و�أ�ضحت تفوق بغداد مناف�ستها يف امل�شرق بهاء وفخامة..
وكان النا�صر قد ابتنى �إىل جانب الق�صر الزاهر -وهو مقام امللك-
ق�ص ًرا جديدً ا �أ�سماه ( دار الرو�ضة) ،جلب �إليه املاء من فوق اجلبل،
فج ،و�أن�ش�أ يف ظاهر قرطبة
وا�ستدعى املهند�سني والب ّنائني من ك ّل ّ
متنزهات عظيمة �ساق �إليها املاء من �أعلى اجلبل فوق قناطر بديعة،
ومع ذلك فقد كانت قرطبة مبعاهدها ودورها وطرقها الزاخرة،
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و�سكانها اخلم�سمائة �ألف ،ت�ضيق مبا يتطلبه ُملك عظيم كـ( ُملك
النا�صر) ،من ا�ستكمال الفخامة امللوكية ،والق�صور وامليادين
والريا�ض ال�شا�سعة ،بل كانت ت�ضيق بهذه املرافق امللوكية منذ عهد
عبد الرحمن الداخل ،حيث �أن�ش�أ الر�صافة يف ظاهرها لتكون له
ً
منزل ومتنزهً ا ملوك ًيا .وقد كان بناء القواعد امللوكية دائ ًما �سنة
العرو�ش القو ّية املمتازة ،فل ّما بلغ النا�صر لدين اهلل ما �أراد من توطيد
و�س ْح ِق �أعدائه يف الداخل واخلارجُ ،عني ب�أن يعر�ض �آيات من
ملكهَ ،
ملكه الباذخ ...وحدث �أن قالت له جاريته (الزهراء)  -وهي الأثرية
خا�صة يل.
لديه :-ا�شتهيت لو بنيت يل مدينة ت�سميها با�سمي ،وتكون ّ
النا�صر :مدينة با�سمك يا زهراء!

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

الزهراء (بغنج) وهل يجد اخلليفة ا�س ًما �أجمل من ا�سمي يطلقه
عليها؟
ابت�سم النا�صر وقال :ال يا زهراء ،فال �أجمل من ا�سمك � ّإل ر�سمك
وعينيك.

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

الزهراء� :أخجلتني يا �سيدي.
النا�صر� :س�أخ ّلد ا�سمك يف التاريخ يا زهراء ..وكما �ش ّيد �أبو جعفر
املن�صور بغداد� ،س�أ�ش ّيد �أنا الزهراء ،ولن �أبايل �إن قال القائل �أطلق
ا�سم جاريته على مدينته.
متن ّهدة قالت الزهراء :وكما �ش ّيد الداخل الر�صافة ي�شيد حفيده
و�أقرب النا�س �شب ًها به الزهراء.
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وهكذا اختُطت الزهراء يف �ساحة تقع �شمال غربي قرطبة ،على
قيد خم�سة �أميال �أو �ستة منها ،يف �سفح جبل ي�س ّمى (جبل العرو�س)،
وعهد النا�صر �إىل ولده وويل عهده احلكم بالإ�شراف على بناء
وال�ص ّناع والفنانني
العا�صمة اجلديدة ،وح�شد لها �أمهر املهند�سني ّ
من �سائر الأنحاء ،وال �سيما من بغداد وق�سطنطينية ،وجلب �إليها
�أ�صناف الرخام الأبي�ض والأخ�ضر والوردي من �أملرية ور ّيه ،ومن
قرطاجنة �إفريقية وتون�س ،ومن ال�شام وق�سطنطينية ،وجلب �إليها من
�سواري الرخام �أربعة �آالف وثالثمائة و�أربع وع�شرين �سارية ،وكان
ي�شتغل يف بنائها ك ّل يوم من العمال والفاعلة (ع�شرة �آالف رجل)،
ومن الدواب (�ألف وخم�سمائة) ،ويع ّد لها من ال�صخر املنحوت نحو
�ست �آالف �صخرة يف اليوم...
و ُق ّدرت النفقة على بنائها بـ(ثالثمائة �ألف دينار ك ّل عام) ،وابتنى
النا�صر يف حا�ضرته اجلديدة ق�ص ًرا منيف الذرى ،مل ي ّدخر و�س ًعا
يف تنميقه وزخرفته ،حتّى غدا حتفة رائعة من الفخامة واجلالل،
جمل�سا ملوك ًيا ً
ّ
جليل� ،س ّمي
حتف به ريا�ض وجنان �ساحرة ،و�أن� أش� فيه ً
بـ(ق�صر اخلالفة)�ُ ،صنعت جدرانه من الرخام املزين بالذهب ،ويف
ك ّل جانب من جوانبه ثمانية �أبواب ،قد انعقدت على حنايا من العاج
املر�صع بالذهب واجلوهر ،و ُز ّينت جوانبه بالتماثيل وال�صور
والأبنو�س ّ
البديعة ،ويف و�سطه �صهريج عظيم مملوء بالزئبق ،وكانت ال�شم�س
�إذا �أ�شرقت على ذلك املجل�س �سطعت جوانبه ب�أ�ضواء �ساحرة ،وز ّود
النا�صر مقامه يف ق�صر الزهراء -وهو اجلناح ال�شرقي املعروف
بامل�ؤن�س -ب�أنف�س التحف والذخائر...

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ
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كان �أم ّية بن �إ�سحق ي�شعر �أنّ املكان مل يعد ي�سعه ،فراح يجوب
املكان جيئة وذها ًبا ،وقد ارت�سمت عالمات احلرية خملوطة بالغ�ضب
على حم ّياه ،وفج�أة �صرخ ً
قائل� :أال من طريقة لإطفاء النار التي
خارجا من الباب ..حتّى دخل على
ت�شتعل يف �صدري؟! ّثم انطلق ً
رامريو ملك ليون وقال له:
�إىل متى �سنظ ّل هكذا يا ملك ليون؟ �أما �آن لنا �أن نتح ّرك ليرب�أ
هذا اجلرح يف �صدري.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

رفع رامريو ر�أ�سه وقال� :أعلم حقدك على النا�صر ،ولكن مل يحن
الوقت بعد �أ ّيها الأمري.
�أم ّية وقد نفد �صربه :فمتى � ًإذا؟ متى �أرى الهزمية يف عينيه؟
هذا �إن مل �أره ً
قتيل  ...فلن تنطفئ هذه النار التي يف �صدري ،قبل �أن
يدي يف الدماء.
تغو�ص ّ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

رمق رامريو �أم ّية بنظرة ذات معنىّ ،ثم قال بخبث� :إن نحن
ت�س َّر ْعنا يف اخلروج �سنهزم ال حمالة ،و�أنا ال �أريد �أن �أ�ضيف �إىل
انت�صاراته املزيد ولهزائمي منه املزيد.
�أم ّية :لن ُتهزم يا ملك ليون ومعك �أمية بن �إ�سحق!
بهدوء قال رامريو :دعني �أتر ّو يف الأمر.
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�أم ّية وقد نفد �صربه� :أرجو � ّأل يطول ذلك ..فقد بد أ� �صربي يف
النفادّ .ثم ا�ست�أذن وخرج فتح ّولت �أنظار رامريو لفرنان غونثالث
وقال رامريو مرتا ًبا� :أتراه ح ًقا �صاد ًقا فيما يقول؟
فرنان :ال �أراه � ّإل كذلك يا موالي ،فهذا رجل قد �أكل احلقد عقله
وقلبه فلم يعد يرى �إال ث�أره ،لهذا يجب عليك يا �سيدي �أن حت�سن
ا�ستغالل ذلك! مع �أخذ احليطة واحلذر يا �سيدي.
ه ّز رامريو ر�أ�سه وقال :ورغم ذلك ،فال ب ّد من عقد الأحالف
وعدم االعتماد على رجل موتور يف هذه احلرب مهما ك ّلف الأمر.
فرنان :ليكن يا �سيدي.
رامريو� :أر�سل �إىل ملكة نافارا �أخربها بنيتنا ولتخربها �أن ّني �أطلب
احللف معها.
فرنان :لكن يا �سيدي ،بني امللكة طوطة وخليفة قرطبة عهود مل
ّ
يجف حربها بعد!
قهقه رامريو وقالّ � :إنا ُت�صنع هذه العهود لك�سب الوقت فقط..
ال لاللتزام بها.
ه ّز فرنان ر�أ�سه وابت�سم ابت�سامة خفيفة قال بعدها� :أمرك �سيدي.
ا�سرتخى رامريو على كر�سيه ونظر �إىل الأعلى وقد ملعت عينه،
و�شعر وك�أنّ احلرب قد قامت والن�صر البعيد قد اقرتب...

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

ﺯﻳﻊ
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كانت ال�سماء �صافية وال�شم�س قد افرت�شت حديقة الق�صر ،عندما
كان اخلليفة يجتمع مع قادته ووزرائه وقد بدا الغ�ضب على وجه
اخلليفة ،وهو يقول:
لقد نق�ض رامريو العهود واملواثيق وملّا ّ
يجف حربها بعد؟
احلكم :ه�ؤالء قوم ال عهد لهم وال ذمة يا �أمري امل�ؤمنني.
نه�ض اخلليفة فنه�ض من حولهّ ،ثم قال :لقد �أعيتني ليون وما
حولها وال �أجد لها �شفاء � ّإل بت�أديبها و�سحقها.
احلكم :لكن يا �سيدي ،ال نكاد نعود عنهم حتّى ينه�ضوا ويحاربوننا
من جديد ،وك�أنّ �شي ًئا مل يكن.
حت ّرك النا�صر خطوات للأمام ووقف يف مواجهة ابنه وقال :لذا
فقد عزمت يا �أبا العا�ص على اخلروج لهم بنف�سي يف جي�ش مل يروه
من قبل.
احلكمً � :إذا �س�أرافق �أمري امل�ؤمنني.
النا�صر :بل �ستمكث هنا يف قرطبة تد ّبر �أمورها وحتفظ جنوبها،
فما زالت قوات العبيديني ترت ّب�ص بناّ ،ثم حت ّرك �صوب القائد
(�أحمد بن حممد بن �إليا�س) وقال له� :ستخرج يف بع�ض قواتك �إىل
جهة الغرب تكون بني �أهله ،حتميهم �أثناء قيامنا بالغزو ،و�أنت يا �أبا
العا�ص� ،أر�سل من فورك �إىل �أهل الثغور ليكونوا ردي ًفا لنا يف غزوتنا
تلك.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ
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احلكم� :س�أفعل يا �سيدي.
النا�صر :وال تن�س �آل الطويل و�سيدهم (فرتون بن حممد الطويل)
فهو ذو قوة وب�أ�س وع�صبة.
احلكم :ماذا عن �سرق�سطة يا �أمري امل�ؤمنني؟
النا�صر :ال �أح�سب �أنّ حممدً ا بن ها�شم �سيت�أخر يف اللحاق بنا،
فقد �أظهر الرجل التوبة والندم.
وهكذا قر ّر النا�صر �سحق ليون ،وما �إن ح ّل ال�صيف حتّى ت� ّأهب
اجلي�ش الأندل�سي لأعظم غزواته ،وخرج النا�صر ،وكانت قواته ترفع
�أعالم العقاب امل�ص ّورة� ،إذ كان �أول من ا�ستعملها وجعل القائد
(جندة ال�صقلبي) على مق ّدمة جي�شه ،ومن خلفه ر�ؤو�س القبائل
العربية ،وو�صل تعداد اجلي�ش قرابة الـ � 100ألف مقاتل خرج بهم
�صوب ليون...

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ
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ﺯﻳﻊ
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ﻭ

مل ترت َّد َد امللكة (طوطة) يف قبول احللف مع رامريو ،ومل تف ّكر
ولو للحظات يف �أمر املعاهدة املعقودة ،وك�أنّ املعاهدات حيكت من
وتوجهت
جانب واحد! وما �إن ا�ستع ّدت حتّى خرجت على ر�أ�س جي�شها ّ
�إىل ليون ،حتّى �إذا و�صلت كان رامريو وجي�شه يف ا�ستقبالها� ،إذ مل
يرد رامريو جلي�ش نافارا �أن يبقى ً
طويل يف ليون حتّى ال يت�س ّرب
اخلرب وي�صل �إىل النا�صر ،وما �إن و�صلت طوطة والتقت رامريو و�سط
الوديان حتّى قالت  -بعد �أن �س ّلمت عليه:-
طوطة� :أين هذا العربي الذي تقول عنه �أ ّنه خري من جي�ش؟!
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رامريو :مل �أُرد �أن يكون عربي يف ا�ستقبالك �أيتها امللكة ،فهو و�إن
كان يخدمنا فهو دون �أن يكون معنا الآن.
طوطة :لكن كيف وثقت فيه يا ملك ليون؟
رامريو :مل يكن النا�صر بحاجة �إىل �أن ير�سل لنا من يخدعنا..
ناهيك عن قتل النا�صر �أخا الرجل ،فجاء هنا يطلب ث�أره بعد �أن
�ضاقت عليه ال�سبل.
طوطة :وهل من دليل على �إخال�صه؟
رامريو :أ� ّما هذا ف�أتركه لفرنان غونثالث ،فهو من رافق �أم ّية يف
عمله وهو يف النهاية من ميلك اليقني.
فرنان :لقد ا�ستطاع يا �سيدتي خالل هذه الفرتة الوجيزة �أن
يرا�سل (فرتون بن حممد الطويل) واتفق معه على اخليانة ،ووعده
ب�أن يحكم �أحد املدن حتت رعاية ملك ليون ،كما را�سل ر�ؤو�س القبائل
العربية ،وا�ستثار فيهم النعرات القبلية.
طوطة (با�ستهجان) :ح ًقا؟ كيف فعل؟
فرنان� :أر�سل لهم وقال :كيف ر�ضيتم �أن تكونوا تب ًعا لنجدة
خ�صي من
ال�صقلبي؟ هل و�صلت بالعرب املهانة �أن يقودهم
ّ
خ�صيانهم ويكونوا له تب ًعا؟ أ� ّما �أنا فاملوت عندي خري من �أن �أتبع
�صقلب ًيا ال ميلك نف�سه.
طوطة� :إ ّنه حلم من �أحالمي �أن تعود النعرات الطائفية بني
امل�سلمني يف هذه اجلزيرة؛ فيقتلون بع�ضهم البع�ض قبل �أن نقتلهم...
ما �أخبث ما فعل!

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ
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قهقه رامريو وقال :غري �أ ّنه ل�صاحلنا.
طوطة :و�إن كان ل�صاحلنا ..فهذا رجل �أحمق.
فرنان :احلرب خدعة يا �سيدتي.
تعجبت �أن يخون رج ٌل النا�ص َر!
طوطة :ال خالف على ذلك ،ولكني ّ
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فعلت ر�سائل �أم ّية فعلها يف ر�ؤو�س القبائل العربية املن�ضمة �إىل
جي�ش النا�صر ،وتركتهم ي�سبحون يف حرية ال �شاطئ لها ،ورغم
رف�ضهم للخيانةّ � ،إل �أن الت�أ ُّفف بد�أ يخرج منهم وبد�أ بع�ضهم يقول
لبع�ض :لقد �صدق �أم ّية يف قوله� ،إذ كيف للنا�صر �أن ي�س ِّف َهنا �إىل هذه
الدرجة ،ونحن قوام جي�شه ،وم ّنا قرابته ومنا القر�شيون مثله؟
ثان� :إ ّنه يفعل مثل ما فعل ج ّده الداخل ،حينما ك�سر القي�سية
ٍ
باليمانيةّ ،ثم ا�ستدار على اليمانية فك�سرهم باملولدين وال�صقلبيني،
�أم ن�سيتم �أنّ الداخل ً � -
أي�ضا -جعل مواله بدر الرومي قائد جي�شه؟
ثالث :هل يعقل �أن يتك َّر َر الأمر؟ ف�إن كان ...فكيف لنا �أن ن�سمح
بذلك؟
الأول :خ ّف�ض من �صوتك يا رجل ،ال ي�سمع ّنك �أحدهم؛ فيطري
خربك عند النا�صر.
الثالث� :أنا مل �أق�صد �شي ًئا ،ولكن ما كان له �أن يفعل.
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ثان :واهلل ما عادت يل عزمية على القتال ،ولوال مكاين اليوم
ٍ
لعدت من حيث �أتيت ،فال �أن�صره اليوم وقومي ،لين ّكل بي وبهم بعد
ذلك بال�صقالبة.
الأول� :أ ّما العزمية فل�ست وحدك ،فقد خارت عزائمنا جمي ًعا ،و�أ ّما
القتال فال مف ّر منه ،ف�إنّ عدنا قرطبة ال نخرج حتت �إمرة عبد �أبدً ا.

O
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ا�ستق ّر رامريو الثاين وامللكة طوطة على �أن يع�سكروا عند �سيمانقة
كونهم يعرفون جغرافية املكان جيدً ا ،ف�أقيم املع�سكر واجتمع رامريو
مع طوطة وفرنان و�أم ّية بن �إ�سحق ،وت�شاور اجلميع حول اخلطة
املقرتحة واخلطوة القادمة ،فقال فرنان :ننتظرهم هنا يا �سيدي،
فنكون بذلك قد �أرحنا جندنا وخيولنا ،ناهيك عن اختيارنا �أر�ض
املعركة ،وقد خربناها وجهلها امل�سلمون ،حتّى �إذا تق ّدم النا�صر
بجي�شه كان لنا ف�ضل الراحة عليه؛ في�سهل علينا هزميته وقد �أنهكه
وجي�شه التعب والرتحال.
طوطة :نعم الر�أي يا فرنان ،ح ًقا مل نفقد غونثالو و�أنت معنا.
فرنان� :إمنا �أنا خادمكم �أيتها امللكة.
حتمحم �أم ّية وقال :نعم الر�أي أ� ّيها الكونت ،غري �أنّ يل ر�أ ًيا لو
�أردمت اال�ستماع �إليه ..ف�أنا كما تعلمون كنت قائدً ا للنا�صر منذ زمن،
و�أعلم جيدً ا كيف يف ّكر.
رامريو :هات ما عندك �أ ّيها الأمري.
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�أم ّية :لن يكون النا�صر يف حاجة لإراحة جنده عند القدوم علينا،
فهو قط ًعا ا�سرتاح وجنده غري مرة يف الطريق ،ناهيكم عن كونه لن
يتق ّدم �صوبنا � ّإل وقد ا�ستع ّد جيدً ا للمعركة ،حتى ال ي�ؤخذ على حني
غ ّرة.
طوطة :فما الر�أي � ًإذا؟
�أم ّية :املبادرة يا �سيدتي  ...املبادرة التي لن يتوقعها النا�صر ولن
يعمل ح�سابها.
فرنان� :أتعني �أن نتح ّرك ونهاجم النا�صر وملّا يقيم مع�سكره بعد!
�أم ّية :ال �أ ّيها الكونت ،فحتّى هذه �سيحتاط لها النا�صر ،ولكن نبادر
�إىل �صاحب �سرق�سطة قبل �أن يجتمع مع النا�صر ونهزمه ،ونحول بينه
وبني االجتماع بالنا�صر؛ فيختل �أمر النا�صر وتبور خططه ،فال يجد
� ّإل �أن يتق ّدم �صوبنا � ً
إنقاذا ل�صاحب �سرق�سطة ،وقد اخت ّل تفكريه
وا�ضطربت �أحواله؛ فيهون �أمره علينا ،وقد اجتمعنا وتف ّرق جنده.
هزّت طوطة ر�أ�سها �إعجا ًبا بحديث ابن �أم ّية ،كما �أبدى رامريو
�إعجابه كذلك باخلطة ،وق َّر َر امل ِلكان الأخذ مبا قاله �أم ّية.
ت� ّأهب الن�صارى للقاء ،واعرت�ضوا طريق �صاحب �سرق�سطة،
حتّى �إذا عرب التجيبي نهر �شنت مانك�ش (�سيمانقة) ،ارت ّد العدو
بقواته وراء النهر ،ون�شبت بني الفريقني معركة هُ زم فيها الن�صارى،
وا�ستطاع امل�سلمون يف البداية �أن ير ّدوا الن�صارى عن �أماكنهم ،و�أن
يف ّرقوا جموعهم ،ولك ّنهم عادوا فاجتمعوا وتكاثروا على امل�سلمني،
و�سقط حممد بن ها�شم عن فر�سه خالل القتال ف�أ�سر ،وهُ زم
امل�سلمون على باب �شنت مانك�ش هزمية �شديدة ،و ُقتل منهم كثريون
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وارت ّدوا يف تراجعهم �إىل خندق عميق تهاووا فيه؛ فرت ّدى فيه منهم
خلق كثري ..وما �إن علم النا�صر بالفاجعة حتّى تق ّدم م�ضط ًرا بقواته،
وترك حملته ،فا�ستوىل العدو على حملة ال�سلطان و�سرادقه و�آالته
ال�سلطانية ،وفيها م�صحفه اخلا�ص ودرعه الأثري لديه ،بعد �أن تراجع
عنها القادة العرب ،وك�أنّ احلرب ال تعنيهم ،وك�أنّ النا�صر لي�س
خليفتهم ،وك�أنّ الهزمية �ستحوق به وحده ،و�أظهروا النفاق لأ�ضغان
احتملوها على ال�سلطان؛ فقبعوا لل�صفوف و�سارعوا يف الهرب،
وكان �أ�سبقهم �إىل ذلك و�أك�شفهم ملا يف نف�سه اخلائن (فرتون بن
حممد الطويل)ّ ،ثم ا�ست�ؤنف القتال يف اليوم التايل ...وقد ّ
ت�ضخمت
ح�شود الن�صارى مبا ورد �إليهم من الأمداد (من �أق�صى بنبلونة
و�ألبة والقالع ،و�أهل ق�شتيلة �إىل م�شركي قلمرية ،وك ّل �صنف من
�أ�صناف العجم معهم ) ،وا�ضطرمت املعركة بني الفريقني ،وانتهت
هذه املعركة الثانية بهزمية الن�صارى وقتل عدد من �أعالمهم ،وارت ّد
امل�سلمون �إىل خطوطهم ظافرين ...ويف اليوم التايل بادر الن�صارى
بالهجوم ،فلقيهم امل�سلمون بعنف و�شدة ،واحتدم القتال ،و�سقط
( عظيم من عظماء الن�صارى )؛ فا�ستداروا حوله ،وقد حلقتهم
الهزمية ،وبلغ �أمري امل�ؤمنني �أق�صى �أمله من �إذالل جميع امل�شركني،
واالحتالل ب�ساحتهم ،وانحياز طاغيتهم يف �أعلى �شاهق ،يرجو النجاة
بنف�سه ،ف�أمر بالرحيل.
و�سار النا�صر -بعد ذلك� -صوب نهر دويرة ،يف اجتاه ح�صن
�شنت منك�ش ،وهو يهدم احل�صون ،وينت�سف الزروع يف طريقه ،وكان
النا�صر ،يزمع ال�سري �شر ًقا بحذاء دويرة ،حتّى ح�صن �شنت �إ�شتينب،
ولك ّنه عدل عن ذلك ،و�أزمع ال�سري �إىل ح�صن �أنتي�شة.
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ذلك �أنّ النا�صر� ..أ�شرف يف �سريه على خنادق ومها ٍو تتقاذفه،
و�أجراف منقطعة قد عرفها امل�شركون ،وقدموا �إليها ،و�ألقوا �إىل
�ساقة اجلي�ش فر�سانهم ،وا�ست�ؤنف القتال مرة �أخرى ...و�أبدى ر�ؤ�ساء
الع�شائر العربية يف القتال فتو ًرا ،وتراجعوا �أمام الن�صارى ،ولكن
حدث ما مل يتوقعه امل�سلمون ،ذلك �أنّ الن�صارى طاردوهم و�أ ّ
حلوا
يف قتالهم؛ فارت ّد امل�سلمون �أمامهم نحو اجلنوب الغربي ،حتّى حملة
�صغرية يف جنوبي مدينة �شلمنقة ت�سمى �أالنديجا (اخلندق)ّ ،ثم
وقفوا وك ّروا على الن�صارى بفتور وتخاذل ،وهجم الن�صارى عليهم
بجر�أة و�ش ّدة ،ف ُه ِز َم امل�سلمون هزمية �شديدة ،و�أمعن الن�صارى فيهم
ً
قتل و�أ�س ًرا؛ ف�ساد اخللل يف اجلي�ش الإ�سالمي ،ومزّقت منه فرق
برمتها ،وقتل قائده (جندة ال�صقلبي) ،وكانت حمنة كبرية ،فحامى
�أمري امل�ؤمنني برجاله وخا�صته عن امل�سلمني �ساعات من النهار ،حتّى
تق ّدم �أكرثهم ،وجاز اخلندقّ � ،إل من �ضعفت دابته� ،أو �ضعفت تعبئته
عن ا�ستنفارها ،و�أ�صبح لأمري امل�ؤمنني جيو�شه ،وانتظمت جموعه،
و�س ّلم اهلل رجاله ،و�أمري امل�ؤمنني ي�شكر هلل تعاىل عظيم نعمه ،ويقف
اخت�ص به يف حب طاعته ،يت�ض ّرع
على ت�صرف حمنته ،ي�ست�سهل ما
ّ
�إىل اهلل تعاىل يف التقبل لقوله وفعله...
ومل يحاول رامريو �أن ي�ستغ ّل الو�ضع مبطاردة امل�سلمني� ،إذ كان وما
زال جي�ش النا�صر -رغم تراجعه وهالك الكثري منه -ي�ستطيع هزمية
اللليونيني لو متا�سك.
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�أ ّما النا�صر -ورغم تراجعه �ساملًا  -فقد �آمله و�أحزنه ما �شاهده من
خيانة فرتون و�أم ّية ور�ؤو�س القبائل العربية ،وقد علم �أ ّنهم ما خذلوه؛
لعربي
� ّإل لأ ّنه جعل ال�صقلبي عليهم ،فقد ن�سوا ه�ؤالء أ� ّنه ال ف�ضل
ّ
أعجمي � ّإل بالتقوى ..وهكذا فعلت اجلاهلية فعلها ،وا�ستيقظت
على � ّ
النعرات الطائفية ،وكانت كارثة كربى ّ
جنى اهلل النا�صر منها.
وملّا مل يكن النا�صر بالرجل ال�ضعيف الذي ي�ستكني �أو يندب ّ
حظه،
لذا فما �إن ترك املعركة حتّى كان قد ق َّر َر ...وجمع �أ�سباب الهزمية،
فلم يكد يبتعد عن �ساحة القتال حتّى بعث خلف (فرتون) بر�سول
ا�ستطاع القب�ض عليه ،فوثق وحمل �إىل قرطبة ،وهنالك �صلب على
ال�سدة يوم و�صول النا�صر من غزواته ،كذلك ق َّر َر النا�صر �أن
باب ُّ
يبط�ش ب�أولئك اخلونة املتهاونني ،ف�أمر قبيل و�صوله �إىل قرطبة� ،أن
تقام امل�صالب على �ضفة نهرها ،وما كاد ي�صل �إىل قرطبة ،حتّى
قب�ض على نحو ثالثمائة من الفر�سان ،ف�صلبهم و�أمر بالنداء عليهم:
هذا جزاء من ّ
غ�ش الإ�سالم ،وكاد ب�أهله ،و�أخ ّل مب�صاف اجلهاد .
ّثم مل ي ّدخر عبد الرحمن منذ عودته �إىل قرطبة جهدً ا يف تنظيم
اجلي�ش و�إ�صالحه ،وتطهريه من العوامل اخلطرية التي أ� ّدت �إىل هذه
الكارثة ،كذلك فقد �سعى عبد الرحمن �إىل افتداء حممد بن ها�شم،
ف�أفرج عنه الن�صارى ،وغمره النا�صر بعطفه ،ف�أ�سبغ عليه لقب
الوزارة ،وجعله قائدً ا للثغر ،وعاد �إىل �سرق�سطة ،وكان يزور قرطبة
من �آن لآخر ،وا�ستم ّر وال ًيا على �سرق�سطة حتّى تو ّفاه اهلل...
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عاد رامريو الثاين (ملك ليون) �إىل ليون واخليالء متل�ؤه ،وحوله
قادته وكبار جنده وكان يف ا�ستقباله ج ّل �أهل ليون ،وهم يرفعون
ال�صلبان ،بينما �أجرا�س الكنائ�س ّ
تدق تعب ًريا عن هذا الن�صر الكبري،
كما عادت امللكة طوطة �إىل نافارا بعد �أن �شاركت يف �أهم معارك
ل َّو ِل م ّرة ينت�صر الن�صارى على
حياتها ،و�أقيمت الأفراح يف ليون ،ف أ
م�سلمي الأندل�س يف معركة مبا�شرة منذ الفتح ..فما بالهم والن ّد هو
النا�صر؟!
وما �إن دخل ق�صره حتّى توافدت �إليه اجلموع ته ِّنئه والفر�سان
تق ّبل الأر�ض بني يديه ،وهو يهدي �إليهم الكور والثغور ويو ّزع عليهم
القالع واحل�صون ،وفرنان غونثالث ينتظر دوره وميني نف�سه بحكم
ً
م�ستقل.
�ألبة والقالع (ق�شتالة) حك ًما
نف�سا عمي ًقا ،وا�ستطرد يف نف�سه :بل ّربا
تن ّهد فرنان و�أخذ ً
يعطيني �أكرب من ق�شتالة بعدما �أبليت معه ما �أبليت �أنا وجندي� ،أ ّما
�أم ّية بن �إ�سحق ،فجل�س يف الق�صر كاملنبوذ ،ال يتح ّدث �إىل �أحد وال
يح ّدثه �أحد ،وحال ل�سان �أهل الق�صر وز ّواره يقول :لقد انتهى دورك
..فلم
�أ ّيها العربي ..فما الذي جاء بك الآن؟ إ� ّنه انت�صارنا وهزميتكم َ
ال تذهب �إىل بالدك؟
�شعر �أم ّية بحرج جمل�سه ،ولك ّنه حتامل على نف�سه حتّى ال يظنّ
مما حدث ،ولكن رغم حماوالته
�أحد به الظنون� ،أو �أ ّنه ندم �أو انزعج ّ
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مل يتح ّمل ً
طويل ،فقام �إىل رامريو وق ّدم له التحية وه ّن�أه بالن�صر مرة
�أخرى ،فما كان من رامريو � ّإل �أن �س ّلم عليه ورفع يده يف �إ�شارة �إىل
تقبيل �أم ّية يد امللك ،ولكنّ �أم ّية جتاهل الأمر ،و�سط ده�شة احل�ضور
العربي اللعني.
وحقدهم على هذا
ّ
انتهى احلفل وذهب ك ّل فار�س بقلعة �أو ح�صن �أو قرية يحكمها،
اهتماما ،ومل يق ّدم له ولو
ما عدا (فرنان غونثالث) ،فلم يعره امللك
ً
قرية �صغرية يحكمها نظري ما فعل وق ّدم ،وقد كان رامريو يكره �أهل
ق�شتالة وال ي�أمنهم ويخ�شى من طموحات وتطلعات فرنان غونثالث.
وقد كان لتق�سيم الغنائم بهذا ال�شكل �أثر �سيئ يف نف�س فرنان،
الذي وجد �أنّ حقه قد هُ �ضم ،فف ّكر يف االنتقام لنف�سه وجنده ،وانتهز
فر�صة خروج رامريو �إىل جيليقية لت�أديب بع�ض اخلارجني عليه،
واجته �إىل دير �ساهاجون حيث يقيم امللك ال�سابق (�ألفون�س الرابع
بعدما تنازل عن احلكم لأخيه رامريو بعد وفاة زوجته التي كان يهيم
بها ح ًبا� ،إذ مت ّلكه الي�أ�س؛ فدخل �سلك الرهبان)
التقى فرنان بامللك ال�سابق �ألفون�س وقال له� :إنّ للرهبان حياة يا
�سيدي وللملوك غريها.
�ألفون�س :لقد مللت امللك يا فرنان بعد وفاة زوجتي ،و�أخي رامريو
رجل �شجاع وهو خري م ّني.
(بخبث) قال فرنان :لكنّ �شعب ليون وجيليقية ال يزال يتذ ّكر امللك
الرحيم (�ألفون�س) الذي كان بهم رحي ًما ،ويقولون� :إ ّنه جدير بامللك،
إخال�صا ل�شعبه!
فمن �أخل�ص هكذا لزوجته �سيكون �أ�ش ّد � ً
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�ألفون�س :ذلك �أمر قد انتهى يا فرنان ،ف�أين �أنا و�أين امللك الآن،
وحتّى لو �أردت العودة وترك الرهبانية ..هل �سيتنازل يل �أخي رامريو
بهكذا ب�ساطة؟
فرنان :قط ًعا لن يفعل يا �سيدي.
�ألفون�سً � :إذا دعني لرهبانية اخرتتها بيدي ،ومل يجربين عليها
�أحد.
فرنان� :سيدي خلفي جند ق�شتالة ،وقد هالهم الظلم الذي تع ّر�ضوا
له ،فقد ُ�سلبوا ح ّقهم املادي واملعنوي ،حاربوا لينال اجلائزة غريهم،
وهم م�ستعدون يا �سيدي �أن يكونوا عو ًنا لك� ،شريطة �أن يكون لهم
ن�صيب من امللك.
�ألفون�س :ممممم  ..تريد م ّني اخلروج على �أخي لتنال ن�صيبك
من امللك.
فرنان :يف رعايتك وحتت رايتك يا �سيدي ،ف�أنا يدك التي تبط�ش
بها.
ه ّز �ألفون�س ر�أ�سه وقال لفرنان :دعني �أف ّكر للغد.
فرنان� :أخ�شى يا �سيدي �أنّ الوقت لن يكون يف �صاحلنا حال ت�أخرنا،
ف�أخوك امللك الآن يف جيليقية ،ولن جند وقتًا �أن�سب من هذا...
علي غدً ا يا فرنان.
�ألفون�س :عرج ّ
�س ّلم فرنان بالأمر وقال� :أمرك �سيدي.
القت دعوة فرنان هوىً يف نف�س �ألفون�سو الذي كان قد عاف
الرهبانية وحياتها وا�شتاق حلياة امللوك ،ولك ّنه كان يعلم �أ ّنه من العار
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�أن يرتك الرهبانية بعدما �سلك طريقها� ،أ ّما وقد جاءه فرنان بهذا
القول فليرتكها ،فمن ذا الذي �سيحا�سب امللك �إن ّمت له الأمر؟ وقد
�شجع �ألفون�س على ذلك �أنّ �أبناء ع ّمه فرويلة قد �أر�سلوا له مبايعينه
يف حالة خروجه على رامريو الثاين ،لذا ويف اليوم الثاين ..ما �إن دخل
فرنان الدير لزيارة �سيده ،حتّى وجده قد لب�س لبا�س احلرب ،فابت�سم
فرنان وابتهج بذلك ،وقد علم �أنّ امللك قد ان�صاع لأمره.
ّمت و�ضع اخلطة بني الرجلني ،وكانت تقت�ضي �أن يجمع فرنان جند
ق�شتالة املوالني له ،ويدخل بهم ليون وعلى ر�أ�سهم امللك �ألفون�س الرابع
الذي �سيبادر مواليه لاللتحاق به ،حتّى �إذا ّ
تفطن رامريو بالأمر تكون
املدينة قد �سقطت يف �أيديهم.
وبالفعل حت ّرك فرنان بقواته -كما اخلطة املو�ضوعة -و�سار
بجنده يف �شوارع ليون ونادى املنادي �أنّ امللك �ألفون�س قد عاد مللكه و�أنّ
رامريو لي�س �إال م�ؤمت ًنا على هذا امللك� ،أما وقد عاد امللك احلقيقي،
فقد وجب على رامريو �أن ير ّد وديعته ويبايع �أخاه.
وب�سبب خلو املدينة من جند رامريو؛ فقد جنح فرنان و�ألفون�س
يف دخول الق�صر واجللو�س على العر�ش ،وهكذا عاد �ألفون�س الرابع
للحكم ي�ؤازره فيه الكونت فرنان و�أبناء ع ّمه الراحل فرويلة.
�أ ّما رامريو ..فما �إن و�صلته الأخبار -وهو يف طريقه �إىل جيليقية-
حتّى لوى عنان فر�سه وعاد من فوره �إىل ليون التي �أغلقت دونه
�أبوابها ،فا�ضط ّر �إىل �ضرب احل�صار عليهاّ ،ثم �أر�سل من فوره �إىل
الرهبان يقول لهم :كيف لرجل ترك زينة احلياة وترهنب �أن يعود
�إليها بعد �أن عافها؟ وقد كان ترك الرهبانية يف نظر الرهبان عا ًرا
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كب ًريا ،ف�أثاروا عليه دعاية �شديدة ،وح ّر�ضوا ال�شعب عليه ،واحلقيقة
ري) �أ�صلح لقلن�سوة الراهب منه لتاج امللك ،و�أ�ش ّد
�أنّ �ألفون�س (�أم ٌ
�شغ ًفا باملقد�س منه مبيدان احلرب.
حاول فرنان غونثالث �أن ي�ش ّد من عزمية �ألفون�س ولكن دون فائدة،
فقد �أ�سقط يف يده ومل تفلح حماوالت فرنان ،ف ُهزم �ألفون�س ودخل
رامريو ليون ،فقب�ض على جند ق�شتالة وعلى فرنان و�أخيه �ألفون�س
وزجهم جمي ًعا يف ال�سجن ،حتّى يفرغ
وعلى �أبناء ع ّمه امللك فرويلة ّ
ويعرف ك ّل �أطراف امل�ؤامرةّ ،ثم حكم رامريو ب�سمل عني �أخيه ،و�سمل
وزج
كذلك �أعني �أبناء ع ّمه الثالثة الذين ا�شرتكوا يف الثورة عليهّ ،
فرنان غونثالث يف ال�سجن...
وبذلك تخ ّل�ص رامريو من ثورة كادت تق�ضي عليه وهو يف �إ ّبان
جمده وقوته.
لكنّ ذلك مل َي ُر ْق لأهل ق�شتالة الذين �أحبوا فرنان وح�سبوه زعي ًما
قوم ًيا لهم ،لذا فقد جمعوا جموعهم وا�ستم ّروا يف الثورة والقتال،
وزحفت جموعهم بالفعل على ليون ،فخ�شى رامريو العاقبة ،و�أطلق
�سراح فرنان غونثالث ب�شروط  ..وهي� :أن يق�سم ميني الطاعة مللك
ليون ،و�أن يتنازل عن ك ّل �أمالكه ،و�أن يز ّوج ابنته �أوراكا لأردونيو ولد
رامريو الأكرب.
وقد قبل فرنان غونثالث هذه ال�شروط...
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ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

إن العلم يا سيدي يبني األمم،

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

أما األمم الجاهلة فتنقرض وتكون تابعة ال متبوعة،
مقـادة ال قـائدة ،مستهلكة ال منتجة ،وموالنا الناصر
ال يعرف غير أن يكون في القمة!

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
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يف جبال ال�سيريا مورينا (جبل ال�شارات) ،حيث تكرث الغابات
والأ�شجار ،وتعي�ش الطيور النادرة واحليوانات املفرت�سة ،اتّخذ بع�ض
ّ
قطاع الطرق من تلك اجلبال م�أوىً لهم ،يغريون منه على قوافل
التجارة املارة بني قرطبة وباقي مدن الأندل�س ...وبينما الل�صو�ص
يت�سامرون فيما بينهم� ،إذ فج�أة �صاح �أحدهم -وكان يرت ّقب الطريق
من بعيد -وقال� :إ ّنها بال فر�سان حتميها يا �سيدي.
هب القائد من فوره وحت ّرك �صوب �صاحب ال�صوت ونظر �إىل
ّ
حيث ُي�شري ..تابعه ود َّققَ النظرّ ،ثم ابت�سم ابت�سامة كبرية ..وا�ستدار
ناظ ًرا �إىل باقي �أفراد ع�صابته اجلال�سني على ال�صخور ،وقال
بخباثة� :إ ّنه �صيد ثمني.
ثانّ :ربا مل ي�سمع قائدهم مبا ح ّل باخلليفة.
ل�ص ٍ
ٌ
القائد :هذا لي�س �ش�أننا ،فقد كان يجب عليهم �أن ي�ستطلعوا
الأخبار قبل خروجهم (�أ�سباب تع�سهم كانت �أ�سباب �سعادتنا).
ل�ص ثالث� :أخ�شى يا �سيدي �أنّ النا�صر ما زال بقوته ،و�أخ�شى ما
ٌ
�أخ�شى �أن يبط�ش بنا.
قهقه القائد وقال :دع النا�صر يف ق�صره ،فلي�س مثله من يخرج
بعد ما كان ،والآن ليمتطي ك ّل منكم جواده ،يجب �أن تكون القافلة وما
حتمل مل ًكا لنا ،على � ّأل تقتلوا منهم �أحدً ا ما مل يقاتلوكم.
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امتطى اجلميع خيولهم وحت ّركوا وب�سرعة كبرية �أحاطوا بالقافلة،
فخرج لهم �صاحبها وقال:
توعد من يقطع الطريق على النا�س؟
�أما علمتم �أنّ �أمري امل�ؤمنني ّ
ب�سخرية وا�ضحة قال قائد الل�صو�ص :علمنا ولكن ال كلمة له علينا،
و�إن كان هو �أمري قرطبة ف�أنا �أمري ال�شارات.
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ﲑ ﺍﻟ

كر�سي عر�شه -وب�صوت مرتفع ووجه غا�ضب-
اعتدل النا�صر على
ّ
قال� :أين د ِّري؟ �أر�سلوا يف طلبه الآن.
احلكم :لقد �أر�سلنا له يا �أمري امل�ؤمنني ،وملّا ي�أتي بعد.

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

النا�صر :الويل له ولك ّل متقاع�س ال ي ؤ� ّدي عمله يف هذه البالد.

ﺸﺮ

�صمت النا�صر؛ ف�ساد ال�صمت املكان ،مل يقطعه �سوى دخول د ّري،
الذي انحنى وق ّبل يد �أمري امل�ؤمنني الذي قال :ماذا فعلت يا �صاحب
ال�شرطة؟
د ّري :مل � ِآت �إليك يا �سيدي � ّإل بعد �أن �ألقيت بالل�صو�ص يف غيابات
ال�سجن منتظ ًرا �أمرك فيهم ،ولهذا ت� ّأخرت عليك.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
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بد�أ الغ�ضب يفارق النا�صر ،والهدوء يعود لوجههّ ،ثم قال :كم
عددهم؟
د ّري :يزيد على الع�شرة يا �سيدي.
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النا�صر (م�ؤن ًبا قائد حر�سه) :ع�شرة �أ�شقياء ير ّوعون امل�سلمني
الآمنني يف بالدهم ،ع�شرة �أ�شقياء مل يفعلوا ما فعلوا � ّإل لغفلتك
ورجالك يا د ّري.
ن ّك�س د ّري ر�أ�سه  -وقد ظهرت عليه عالمات اخلوف -وقال� :أرجو
عفوك يا �أمري امل�ؤمنني.
النا�صر :اعلم �أ ّنك م�س�ؤول �أمامي عن �أمن و�أمان العباد ،ف�إن
ت�ض َّر َر �أحدهم �أو ُر ِّوع ،ف�ستلقى م ّني �أ�شد العذاب.
د ّري :ال�سمع والطاعة لأمري امل�ؤمنني.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

النا�صر :أ� ّما ه�ؤالء الأ�شقياء ..فقد �سبق القول عليهم ،ف�أقيموا
عليهم ح ّد احلرابة ،وليعلم اجلميع �أنّ من ير ّوع امل�سلمني الآمنني
�سيكون هكذا م�صريه ،ول ُت ِقم احل ّد بنف�سك يف م�شهد من النا�س.

ﺸﺮ

دري� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني...
ّ
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على م�شارف مدينة (طلبرية) وقف يو�سف وهو مي�سك بيده ر�سن
احل�صان وبجانبه ال�شيخ (�أبو حممد) فقال له :لقد ك ّفيتم وو ّفيتم يا
�سيدي ،وجميلك هذا طوق يف عنقي ،فلم �أ�شعر بغربة بينكم ،فكنتم
خري �أهل يل.
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ال�شيخ� :أال تراجع نف�سك يا ولدي ؟ تظ ّل معنا ،ت�سكن يف دارك
وتزرع ما ترك �أبوك.
التفت يو�سف ميينه �إىل حيث مزارع طلبرية ودار �أبيه وقال :مل
يعد يل هنا غري الذكريات امل�ؤملة ،ولكن من يدري ..فلع ّل اهلل يحدث
بعد ذلك �أم ًرا.
ال�شيخ� :إىل �أين يا ولدي؟
يو�سف� :إىل قرطبة حيث موطن احل ّل والعقد ،قاعدة الأندل�س،
و�أُ ّم مدائنهاُ ،منتهى الغاية ،ومركز الراية ،و�أ ّم القرى ،وقرارة �أهل
الف�ضل وال ُّت َقى ،ووطن �أُ ِول العلم وال ُّنهى ،وقلب الإقليم ،وينبو َع
ُم َت َف ّجر العلوم ،وق ّبة الإ�سالم ،وح�ضرة الإمام النا�صر ،ودار �صوب
العقول ،وب�ستان ثمرة اخلواطر ،وبحر ُد َر ِر القرائح.
ال�شيخ� :صدقت يا ولدي ،ولو �أنّ بي قوة ل�صحبتك ،فقرطبة �أهلها
�أعيان البالد ،و�سراة النا�س يف ح�سن امل�أكل واملالب�س واملراكب وعلو
اله َّمة ،وبها �أعالم العلماء و�سادات الف�ضالء ،و� ِأج َّالء الغزاة و�أجماد
احلروب.
هوى يو�سف على يد ال�شيخ يق ّبلها ،ف�أبى ال�شيخ ذلك واحت�ضنه
فر�سا � -أهداها �إليه ال�شيخ �أبو حممد-
بقوة ...بعدها ركب يو�سف ً
و�سار باجتاه قرطبة  -وهو يقطع الوديان والقفار -حتّى و�صل قرطبة،
فباع فر�سه وا�شرتى ببع�ض من ثمنها غرفة يعي�ش فيها ،ويف ال�صباح
خرج وذهب �إىل �سوق قرطبة يبحث فيها عن عمل يتق ّوت منه ،ولكن
ما �إن دخل الأ�سواق حتّى زاغت ب�صره وفتح فاهه من روعة ما ر�أى،
�إذ �شاهد �أ�سواق املدينة مرتبة ترتي ًبا ح�س ًنا ،بحيث وجد لك ّل �أهل
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تخ�ص�صت ببيع �سلعة معينة من ال�سلع
حرفة �سو ًقا خا�صة بهم،
ّ
التجارية ،فهذا �سوق للعطارين تباع فيه التوابل والعقاقري والأ�صبغة
وماء الورد وامل�سك ،وهناك �سوق لل�ص ّوافني ،و�سوق خا�ص بالطعام
وال�شراب ،و�سوق للفاكهة واخل�ضار ،و�سوق للأ�سماك واللحوم ،و�سوق
�أخرى للكتب واملكتبات ووووو�...إلخ
ً
مما يرى ،فقد عا�ش يف
�سار يو�سف بني تلك الأ�سواق
منده�شا ّ
برغ�ش �سنوات عمره ومل يكن يعلم �أنّ يف الدنيا �أمو ًرا مثل هذه،
�شوارع مب ّلطة جميلة ُت�ضاء بالليل ،وقنوات للمياه ل�ضمانة و�صول املاء
الكايف ،ال لل�سقي فقط ،بل لتوزيعه يف املدن على البيوت ،وكان للربيد
�سرب من اخليل ال�سريعة ترب ّده يف جميع الطرق امله ّمة يف اململكة.
نظر يو�سف �إىل قرطبة وتذ ّكر برغ�ش التي مل توجد فيها قنوات
ل�صرف املياه القذرة؛ فكانت املياه املنتنة النج�سة جتري يف طول
ال�شوارع غري املبلطة� ،أو جتتمع فيتكون منها حيا�ض� ،أ ّما يف قرطبة،
فكانت ال�شوارع مب ّلطة من ّورة ،قد �س ّويت فيها جماري املياه �أح�سن
ت�سوية .وكانت ال�شوارع جم ّهزة �أح�سن جتهيز بال�شرطة؛ ل َبثِّ الأمان
بني النا�س.
لقد �شعر يو�سف الذي عا�ش يف ق�شتالة ك ّل عمره أ� ّنه �أمام �أعجوبة
الزمن ،فكان يف قرطبة وحدها ت�سعمائة حمام عام ،وكانت احلمامات
اخلا�صة كثرية يف كل مكان ،بينما مل يكن يف كل برغ�ش حمام واحد،
وكان �أ�شراف برغ�ش ور�ؤ�ساء الإقطاع منهمكني يف الرذائل �إىل
ح ّد يحجم الإن�سان عن و�صفهّ ...ثم نظر اىل ق�صر قرطبة فوجده
�آية يف اجلمال ،بينما كان احل�شي�ش ّ
يغطي �أر�ض ق�صور الأمراء يف
ينج�سون املحالت �إىل حد يعجز عنه
برغ�ش ،وكان النا�س والكالب ّ
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الو�صف ،ومل يكن لأحد منهم منديل يف جيبه ،ويف ذلك الوقت مل
تكن احلدائق تخطر ببال �أحد من �أهل املمالك الن�صرانية ،ولكن
يف قرطبة كان النا�س يف جميع الطبقات يبذلون اجلهود والأموال يف
جتميل حدائقهم العطرة البه ّية ،وكانت الف�ستقيات ترتقرق مياهها
يف �صحون الدور والق�صور والأماكن العامة� ،أ ّما �صحن اجلامع الكبري
يف قرطبة ..فكان فيه حو�ضان جميالن من املرمر يزينان ال�صحن،
م�ص ٍّل ّ
يتو�ض�أ قبل �أن يدخل امل�سجد.
حيث كان ك ّل َ
حت ّرك يو�سف حتّى و�صل �إىل �سوق الوراقني واملكتبات ،فوجده
والن�ساخني والنا�س ،فوقف يطالع �أ�سماء الكتب
عام ًرا بالكتب
ّ
ويتعجب من ك ّل هذه الكتب ..ول�سان حاله يقول :كيف
ويتفح�صها
ّ
ّ
و�أين كتُب هذا؟ �أطال يو�سف املقام بني الكتب ،حتّى الحظه عمرون
فتق ّدم جتاهه وقال:
هل تبحث عن كتاب بعينه؟
يو�سف :ال ال.
عمرون :فهل من م�ساعدة �أ�ستطيع �أن �أق ّدمها لك.
(ب�صوت مرتد ٍِّد) قال يو�سف :احلقيقة يا �سيدي �أن ّني ل�ست من
�أهل قرطبة ،وهذا � ّ
مما ر�أيت ،فمن ذا
تعجبت ّ
أول عهدي بها ،وقد ّ
الذي يجول بخاطره ك ّل هذه الكتب وهذه املدينة العجيبة؟!
عمرون :هذه قرطبة عا�صمة موالنا النا�صر ،فحقّ لها �أن تتم ّيز
عن غريها ،غري �أنّ �إ�شبيلية وطليطلة وغريهم من مدن الأندل�س بهم
فلم العجب؟
مثل ما ترىَ ..
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وهم عمرون كذلك
هم باالن�صرافّ ،
يو�سف� :صدقت يا �سيديّ ،ثم ّ
بدخول مكتبته ،غري أ� ّنه الحظ توقف يو�سف مرة �أخرى ،فنظر له
وقال:
عمرون :هل من خطب؟
يو�سف :هل �أجد عندك ً
عمل يا �سيدي؟
�صمت عمرون ً
قليلّ ،ثم قال :هل لك خربة يف ن�سخ الكتب.
يو�سف :ال يا �سيدي.
عمرون :فهل تفقه ما فيها.
نظر يو�سف لأ�سفل وقال :ال يا �سيدي.
عمرون :فكيف تريد �أن تعمل هنا؟! اذهب فابحث لك عن عمل
ينا�سبك.
ا�ستدار يو�سف وحت ّرك مغاد ًرا مكتبة عمرون الذي �شعر ب�أ ّنه �أهان
مما ينبغي ،وقال يف نف�سه :كان يكفي �أن �أعتذر له و�أقول
يو�سف �أكرث ّ
عندي من الع ّمال ما يكفيني ،قاتل اهلل ال�شيطان ،لقد ك�سرت قلبه،
عال� :أنت� ...أنت
ّثم نه�ض عمرون و�صاح ب�صوت ٍ
تو ّقف يو�سف وا�ستدار ،بينما �أكمل عمرون وقال :تعال.
يو�سف :ما الأمر يا �سيدي؟
ربت عمرون على كتف يو�سف وقال� :ستتع ّلم وتعمل معي ،ف� ّإن
بحاجة �إليك.
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جل�س النا�صر لدين اهلل وعلى ميينه ولده وويل عهده احلكم
وحاجبه مو�سى بن حممد بن حدير وكاتبه ح�سداي بن �إ�سحق
الإ�سرائيلي ،واحلكم مم�س ًكا بورقة يقر أ� منها ويقول:
احلكم :إ� ّنها ر�سالة من ( �شنري بن منفريد) �صاحب بر�شلونة يا
�أمري امل�ؤمنني ،يطلب فيها و ّدك وعقد ال�سلم معك.
النا�صر� :سنجيبه �إىل ما طلب ،فنحول بذلك بينه وبني نافارا.
احلكم :كما ترى يا �أمري امل�ؤمنني.
نظر النا�صر �إىل كاتبه ح�سداي بن �إ�سحق وقال :اخرج �إليه يا
ح�سداي ،ف�إن قبل �شروطنا قبلنا عهده.
ح�سداي :وما تلك ال�شروط يا �أمري امل�ؤمنني؟
النا�صر :اكتب �إليه �..أن يتخلى عن �إمداد جميع الن�صارى الذين
لي�سوا يف �سلم النا�صر ،و�أن يلتزم طاعته ،و�أن يح ّل امل�صاهرة التي
ربة) ،ف�إن قبل تلك
بينه وبني غار�سية بن �شاجنه �صاحب بنبلونة (ن ّ
ال�شروط فهذا �أمري �إىل قادة الأ�سطول وع ّمال ال�سواحل بتحامي
�أعماله وم�ساملة �أهل بالده.
ح�سداي :ال�سمع والطاعة يا �أمري امل�ؤمنني.
احلكم :وهذه ر�سالة من �صاحب (جريندة) يطلب ت�أمني ّ
جتار
�أرا�ضيه الذين يجوبون ربوع الأندل�س.
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النا�صر� :أجيبوه �إىل طلبه� ،شريطة �أن يلتزم طاعتنا ويحكم
ب�إمرتنا.
مو�سى بن حممد� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
احلكم :وهذا ملك الإفرجن (لوي�س الرابع) قد �أر�سل الوفود يا
�سيدي ،يريد عقد ال�صداقة وال�سلم مع الأندل�س ،وهذا �صاحب ليون
(رامريو) يرجو قبول ال�سلم يا موالي اخلليفة.
النا�صر :من كان يظنّ �أن ير�سل لنا (رامريو) بر�سالة كتلك يف
هذا الوقت؟!
احلكم :ال غرو يا �أمري امل�ؤمنني ،فهو -ورغم ما كان يف �سيمانقة-
يعلم علم اليقني �أن ال ا�ستقرار مللكه � ّإل بر�ضا �أمري امل�ؤمنني.
النا�صر :هذا وقد و�صلتنا الأخبار مبا يجري يف ليون من حروب
�أهلية ،وقد علم (رامريو) �أن ّنا لن ن�سكت عنه ،ف�أراد �أن ي�سرت�ضينا
بذلك؛ ليتفرغ لأعدائه الداخليني اخلارجني عليه.
احلكم :هل نر ّده يا �أمري امل�ؤمنني؟
النا�صر :بل �أجيبوه ..ب�شرط �أن يتخ ّلى عن جمموعة من احل�صون
والقالع لنا ،و�أن ي�سامل من ن�سامل ويحارب من نحارب...
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فرن�سا (بالد الفرجنة ) ملّا عاين حال قرطبة ومعاهدها ومدار�سها
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يف بيمار�ستان قرطبة ،فوافق اخلليفة على ذلك ودخل الفرن�سي
البيمار�ستان للعالج ،و�أو�صى ال�سفري العائد �إىل باري�س �أن يخرب �أ ّمه
�أ ّنه بقي يف قرطبة للعالجّ ،ثم ح ّمل ال�سفري ر�سالة لأ ّمه قال فيها :أ� ّماه
�أنا هنا يف �أح�سن حال ،فال تر�سلي يل نقودًا �أتع ّي�ش منها ،بل �أنفقي
على نف�سك و�إخوتي ،ف�أنا هنا ال �أحتاج �إىل النقود مطل ًقا؛ لأن املعاجلة
يف هذا (امل�ست�شفى الإ�سالمي) جمانية !! بل �إنّ امل�ست�شفى يدفع �إىل
ك ّل مري�ض  -متاثل لل�شفاء -مبلغ خم�سة دنانري ،ومالب�س جديدة
حني يغادر امل�ست�شفى؛ كي ال ي�ضطر �إىل العمل يف فرتة النقاهة!!

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

والدي العزيز :لو ّ
تف�ضلت وجئت لزيارتي ف�سوف جتدين يف ق�سم
اجلراحة ومعاجلة املفا�صل ،و�سوف ت�شاهد بجانب غرفتي مكتبة،
و�صالو ًنا للمطالعة واملحا�ضرات ،حيث يجتمع الأطباء فيه يوم ًيا
لال�ستماع �إىل حما�ضرات الأ�ساتذة.
�أ ّما ق�سم الأمرا�ض الن�سائية فيقع يف اجلانب الثاين من �ساحة
امل�ست�شفى ،وال ُي�سمح للرجال �أن يدخلوا �إليه...
خم�ص�صا
ويف اجلهة اليمنى من ال�ساحة جتد �صالو ًنا كب ًريا
ً
للمر�ضى الذين متاثلوا لل�شفاء ،حيث يق�ضون فيه فرتة النقاهة،
ويحتوي ال�صالون على مكتبة خا�صة.
والدي العزيز� :إنّ ك ّل نقطة وك ّل مكان يف هذا امل�ست�شفى غاية يف
دم�شقي
النظافة ..فالفرا�ش والو�سادة التي تنام عليها مغ ّلفة بقما�ش
ّ
�أبي�ض� ،أ ّما الأغطية فم�صنوعة من املخمل الناعم اللطيف.
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وجميع غرف امل�ست�شفى مز ّودة باملاء النقي الذي ي�صل �إليها
بوا�سطة �أنابيب خا�صة! ويف ك ّل غرفة مدف�أة لأيام ال�شتاء.
�أ ّما الطعام فهو من حلم الدجاج واخل�ضار ،حتّى �أنّ بع�ض املر�ضى
ال يريدون مغادرة امل�ست�شفى َط َم ًعا بالطعام اللذيذ!
�أبي العزيز ورغم �سعادتي مبا �أنا فيهّ � ..إل أ� َّن ِني قد حزنت يا �أبي
حلالنا يف باري�س ،.فبيمار�ستان باري�س كما تعلم �أر�ضيته مر�صوفة
بالطابوق ،وقد ُفر�شت باحل�شائ�ش الياب�سة ،حيث كان املر�ضى
يرقدون عليها الواحد جنب الآخر ب�شكل معكو�س ،ومل يكن هناك
نظام �أو �أ�صول.
ما زلت �أتذ ّكر يا �أبي م�شهد الأطفال وهم ينامون بني ال�شيوخ،
والن�ساء بني الرجال ،ويلت�صقون ببع�ض من كرثة املر�ضى و�ضيق
الردهات ،وكان �صوت �صراخهم من الأمل �إ�ضافة �إىل اجلوع� ،إذ ال
يوجد يف امل�ست�شفى من الطعام ما يكفي لإطعامهم.
ما زلت يا �أبى �أتذ ّكر (م�ست�شفى باري�س) وهو مملوء بالذباب
واحل�شرات ،تنبعث من �أروقته روائح كريهة ،حتّى أ� ّنه كان يتعذر على
طبيب امل�ست�شفى �أن يدخل �إىل قاعة املر�ضى من �ش ّدة الروائح النتنة؛
لذلك كان يحمل معه �إ�سفنجة مرطبة باخلل ي�ضعها عند �أنفه بني
احلني والآخر ،وكانت جثث املوتى تظ ّل يف مكانها حوايل � 24ساعة
فتتع ّفن بني بقية املر�ضى الأحياء.
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على ال�ساحل ال�شرقي للأندل�س وعلى حافة بحر ال�شام  -حيث
مدينة �أملرية �أ�شهر مرا�سي الأندل�س يف عهد النا�صر -كانت ترابط
أموي ..حتر�س جنوب البالد وتدافع عنه �ض ّد
وحدات الأ�سطول ال ّ
أموي يب�سط يده على معظم البحر
الغزوات ،كما كان الأ�سطول ال ّ
املتو�سط ،وعلى �شواطئ �أملرية كانت دار بناء ال�سفن ومرابط
ّ
للجي�ش ،وكان اجلند ينت�شرون هنا وهناك ،بع�ضهم يتد ّرب وبع�ضهم
يركب البحر ،بينما يعمل الع ّمال يف �صناعة ال�سفن ،وو�سط الرايات
أعالما ورايات للدولة
الأمو ّية املزينة بالعقاب ،ظهرت �سفينة حتمل � ً
البيزنطية.
نظر �أحد اجلند املكلفني باملراقبة �إىل ال�سفينة ،ومن َث ّم �أطلق
النداء وقال� :سفينة حتمل �أعالم الق�سطنطينية قادمة �إلينا!
ا�ستع ّد اجلند لال�شتباك و�إغراق ال�سفينة القادمة ،غري �أنّ املراقب
�صاح م ّرة �أخرى وقال� :إ ّنها حتمل رايات ال�سفراء!! عندها �أعاد ك ّل
جندي �سالحه �إىل غمده ،بينما امتطى �أحد الفر�سان �صهوة جواده
وانطلق من فوره �إىل ق�صر وايل (�أملرية) يخربه بالأمر ،حتّى �إذا
دخل عليه قال� :سيدي� ..سفينة حتمل رايات الق�سطنطينية قادمة
�إلينا ،وع ّما قريب تر�سو يف (�أملرية).
هب الوايل من مكانه  -وقد تبدل حاله -وقال بلهجة حائرة:
ّ
�سفينة واحدة فقط؟ كيف لهم �أن يفعلوا؟
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الفار�س� :إ ّنها حتمل �أعالم ال�سفارة يا �سيدي.
تن ّف�س الوايل ال�صعداء قبل �أن يعود �إىل كر�سيه ،ويقول :ظننت
�أ ّنها �سفن �إغارة وغزوّ ...ثم ا�سرتخى على كر�سيه للحظات ،اعتدل
بعدها وقال:
�أ ّيها الفار�س ..اقطع ظهر فر�سك حتّى ت�صل قرطبة وتبلغ اخلليفة
�أنّ �سفارة من الق�سطنطينية قادمة �إليه.
الفار�س� :أمرك �سيدي.
انطلق الفار�س �صوب قرطبة ،بينما نه�ض الوايل وحت ّرك -وخلفه
جنده -ليلتقي ال�سفري البيزنطي ،حتّى �إذا ّمت اللقاء نزل ال�سفري
ورفاقه يف �ضيافة وايل (�أملرية) ،وبعد �أ ّيام و�صل من قرطبة وفد
اخلالفة ال�ستقبال ال�سفري ،وهكذا كانت العادة دائ ًماّ ،ثم انطلق
الوفد من (�أملرية) �صوب العا�صمة الأمو ّية ،وكانت مه ّمة الوفد
اخلاليف هي مرافقة ال�سفري �إىل قرطبة ،كما كان لهذا الوفد مه ّمة
�أخرى ،وهي حماولة معرفة ما تت�ض ّمنه الر�سالة ،و� ً
أي�ضا عدم متكني
ال�سفري من معرفة الطريق من ال�ساحل �إىل العا�صمة ،فيختارون له
الطرق الوعرة املتعبة.
كانت ال�شم�س جت ّد يف الرحيل ..عندما كان النا�صر وويل عهده
يتجوالن يف حديقة ق�صر الزهراء الغ ّناء ،وعلى بعد خطوات منهما،
كان ي�سري احلاجب مو�سى بن حممد بن حدير.
النا�صر :لقد �أر�سل لنا �صاحب الق�سطنطينية �سفارة �ست�صلنا
وتهتم لأمر تلك
خالل �أ ّيام ،لذا �أريدك يا �أبا العا�ص �أن تقوم بنف�سك ّ
ال�سفارة.
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احلكم� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
ا�ستم ّر اخلليفة يف ال�سري -حتّى �إذا اقرتب من �شجرة برتقال
وا�ستظ ّل حتتها -قال احلكم:
العفو يا �أمري امل�ؤمنني ،ولك ّني �أت�ساءل عن ماهية تلك ال�سفارة،
و�أهدافها؟ فقد ُخيل �إ َّ
يل �أنّ �صاحب الق�سطنطينية � ّإنا يرمي من
خلفها حللف معنا �ض ّد بغداد ،اقتداء مبا فعله من قبل الإمرباطور
البيزنطي (ثيوفيلو�س) حينما �أر�سل �إىل ج ّدي عبد الرحمن الداخل
�سفارة حم ّملة بالهدايا ،وكان الهدف منها �إقامة حلف بني قرطبة
والق�سطنطينية يف وجه الدولة العبا�سية ،حيث �أرادوا ا�ستغالل
العداوة اخلالدة بيننا وبني بني العبا�س.
النا�صر :ال �أظنّ �أنّ �صاحب الق�سطنطينية �سيكر ّر خط أ� �أجداده
معنا؛ فهو �أح�صف من ذلك ،و� ّإل �سيكون ر ّدنا عليه مثل ر ّد ج ّدك
الداخل على ج ّده ...لن نتحالف على بغداد ولن ُنعني عليها �أبدً ا مهما
بلغت العداوة بيننا وبينها ،فهم و�إن كانوا �أعداءنا � ّإل أ� ّنهم م�سلمون
مثلنا ،فال نكون �أبدً ا عو ًنا عليهم ،وال نكون �أ َّول من حتالف مع الكفار
�ض ّد �إخوانه امل�سلمني.
ابت�سم احلكم و�شعر بالر�ضا  ..فقال بفخر :هذا عهدنا بك يا �أمري
امل�ؤمنني.
ابت�سم اخلليفة للحكم ،وحترك �إىل الأمام قبل �أن يقول� :أين ابن
حدير؟
مو�سى :رهن �إ�شارتك يا �أمري امل�ؤمنني.
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أر�س ْل �إىل علماء وفقهاء قرطبة� ،أريدهم اليوم يف
النا�صرِ � :
تن�س �أبا علي القايل وافد العراق و�ضيف اخلليفة.
جمل�سي وال َ
مو�سى� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
يف م�ساء هذا اليوم ،ويف بهو ال�سفراء يف الق�صر اخلاليف امل�ؤن�س
بالزهراء اجتمع النا�صر مع فقهاء قرطبة ،وكان من �ضمن احل�ضور
�أبو علي القايل واملنذر بن �سعيد البلوطي وغريهم من فقهاء املدينة،
فتح ّدث لهم النا�صر وقال:
أر�س َل �إلينا �صاحب الق�سطنطينية (ق�سطنطني ال�سابع)
لقد � َ
ب�سفارة �ستقدم �إلينا خالل �أيام ،وما �أظ ّنه قد �أر�سل �إلينا � ّإل لطلب
�صداقتنا ،وقد �أمرت �أن يخطب الأعالم يف ذلك احلفل ،و�أن ّ
يعظموا
من �ش�أن الإ�سالم واخلالفة ،و�أن ي�شكروا نعمة اهلل على ظهور دينه
و�إعزاز كلمته وذلة �أعدائه ،فا�ستع ّدوا لهذا اليوم و�أع ّدوا.
وهكذا ّمت الرتتيب ال�ستقبال ال�سفارة البيزنطية ،وقد كان النا�صر
ي�سعى من خالل ذلك �إىل �إظهار تفوق الإ�سالم على غريه ،وعلى
�إظهار نعمة هذا الدين وق ّوة �أهله.
وملّا و�صلت ال�سفارة �إىل مقربة من قرطبة ،كانت هناك جمموعات
من اجلند مرتبة ترتي ًبا ع�سكر ًيا ،ت�ستقبله الواحدة تلو الأخرىّ ،ثم
خرج �أحد كبار رجاالت الدولة املقربني من اخلليفة فا�ستقبل ال�سفري،
ورحب به ،ودخل معه �إىل قرطبة ،وما زال م�ساي ًرا له ،حتّى �أنزله
ّ
يف دار �سبق �إعدادها لنزوله ،و ّمت ترتيب جمموعة من ذوي اخلربة
بال�ضيافة خلدمته ،وجمموعة �أخرى لتمنع العامة واخلا�صة من
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يتو�صل �إىل معرفة ما ي�ض ّر بالدولة الأموية،
االختالط به؛ خ�شية �أن ّ
وذلك من خالل ا�ستمالته لأحدهم.
ما �إن دخل ال�سفري البيزنطي �إىل ق�صر احلكم (ق�صر ال�ضيافة)،
حتّى انبهر بجماله وروعته وظ ّل م�شدوهً ا ينظر هنا وهناك ويتل ّم�س
اجلدران بيديه ،وهو ال يكاد ي�ص ّدق ما يرى من روعته وح�سن نظامه،
ّثم نظر �إىل رفيقه وقال :ما كنت �أعلم �أنّ هناك مدينة �أعظم من
الق�سطنطينية.
كان توما�س ً � -
أي�ضا -ينظر يف �أرجاء الق�صر ،قبل �أن ير ّد على
ال�سفري ويقول :ال �أكاد �أ�ص ّدق عيني من روعة ما �أ�شاهد! لقد �صنع
ه�ؤالء العرب ح�ضارة �سيذكرها التاريخ.
رومانو�س� :أجل يا توما�س ،لكن �أمل تالحظ �أم ًرا مه ًّما وعجي ًبا؟
توما�س :ما هو؟! فك ّل ما �شاهدته �إىل الآن يثري الإعجاب والف�ضول.
رومانو�س :مل �أق�صد فخامة قرطبة ودورها وح�سن تنظيمها ،ولكن
هذين الذين كانا يف ا�ستقبالنا (يا�سر ومتام).
توما�س :مل �أحلظ فيهما ما يثري االنتباه!
رومانو�س :بلى �...أ ّنهما لي�سا من العرب.
توما�س� :أجل �أجل ..لي�سا عربيني ،ولكن ما الغريب يف ذلك؟
يوحد �شعبه خلفه ،ومل
رومانو�س :لقد ا�ستطاع خليفة الأندل�س �أن ّ
لفتيي لي�سا عربيني �أن ي�صال لتلك املنزلة
مي ّيز بينهم ،و� ّإل فكيف ْ ِ
الرفيعة؟!
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توما�سّ :ربا كان هذا �س ّر تفوقهم.
رومانو�س :وهذا ما عنيته يا توما�س ،فلي�ست وظيفتنا هنا �أن نق ّدم
الهدايا ونطلب ال�صداقة ولكن لدرا�سة �أحوال البالد و�س ّر تفوقها
ونقاط قوتها و�ضعفها ،وهذا عمل ك ّل �سفري حاذق!
بعد �أ ّيام من و�صولهم ،خرج النا�صر من ق�صر الزهراء �إىل ق�صر
يوما
قرطبة ال�ستقبال ال�سفري ،وجل�س يف بهو املجل�س الزاهر ،وكان ً
م�شهودًا من �أ ّيام الأندل�س...
ركبت اجلند بال�سالح يف �أكمل �شكل ،وزين الق�صر اخلاليف ب�أنواع
الزينة و�أ�صناف ال�ستور ،وحفل ال�سرير اخلاليف مبقاعد الأبناء
والإخوة والأعمام والقرابة ،وجل�س عن ميني اخلليفة ولده وويل
ً
و�شمال ،ورتّب الوزراء يف
عهده احلكم ،وجل�س باقي �أوالده ميي ًنا
وغ�ص املجل�س برجال الدولة والقادة والعظماء والزعماء
مراتبهمّ ،
من ك ّل �ضرب ،ودخل �سفراء ملك الروم ،فبهرهم ما ر�أوا من روعة
امللك وفخامة ال�سلطان؛ ف�أجلمهم ذلك من احلديث لب�ضع حلظات..
فتك ّلم النا�صر وقال :ال ب�أ�س عليكما فتب�سطا.
رومانو�س� :سيدي امللك ،نحن ر�سل الإمرباطور �أرمانيو�س
دوما
(ق�سطنطني ال�سابع) وقد �أر�سلنا طل ًبا لل�صداقة ،كما كانت ً
�صداقتنا معكم ،ف�أنتم ملوك الغرب و�سادته ،ونحن كما تعلم يا �سيدي
من نحن.
النا�صر :قد قبلنا ما جئتم به.
رومانو�س� :سيدي ..لقد علم موالي �أرمانيو�س ب�شغفكم للكتب
والعلم؛ لذا مل يجد هدية تليق بجاللتكم �أعظم من الكتب ،ف�أر�سل
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معنا �سف َرين جلي َلني من كتب الأقدمني� ،أحدهما ن�سخة م�ص ّورة �أبدع
ت�صوير من كتاب (دي�سقوريد�س) عن احل�شائ�ش ،مكتوبة بلغة م�ؤ ّلفها
�أي( :باليونانية) ،والثاين ن�سخة من تاريخ �أور�سيو�س (هرو�سي�س)
مكتوبة بالالتينية ،وهو املت�ض ّمن لتاريخ العامل القدمي ،و�أقا�صي�ص
امللوك ال�سابقني.
النا�صر :لقد �أح�سن الإمرباطور اختيار �سفرائه ،كما �أح�سن
اختيار هديته...
رومانو�س (مبت�س ًما) :وهاك كتابه لك يا �سيدي.
ق ّدم رومانو�س كتاب القي�صر (ق�سطنطني ال�سابع) ،وقد ُكتب يف
ورق ذي لون �سماوي باللغة اليونانية ،وداخل الكتاب مدرجة م�صبوغة
ومكتوبة بنف�س اللغة ،التي فيها و�صف لهدايا الإمرباطور ،وعلى
الكتاب طابع ذهبي ،على �إحدى وجهيه �صورة للم�سيح ،وعلى الوجه
الآخر �صورة الإمرباطور ق�سطنطني ،م�صنوعة من الزجاج املل ّون
البديع.
�أم�سك النا�صر الكتاب و�أعطاه النا�صر للمرتجم ،الذي فتح
الكتاب وقال:
يقول الكتاب� :إىل العظيم امل�ستحق للفخر ،ال�شريف الن�سب عبد
الرحمن اخلليفة ،احلاكم على العرب بالأندل�س � -أطال اهلل بقاءه-
لقد علمنا ح ّبك للكتب والعلم ،وهي غاية العظماء من امللوك؛ لذا مل
جند خ ًريا من هذين الكتابني هدية نرجو �أن تتق ّبلها من �صديقك
الإمرباطور ،غري �أنّ كتاب (دي�سقوريد�س) ال جتني فائدته �إال
بوا�سطة �شخ�ص يجيد اليونانية!
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ه ّز النا�صر ر�أ�سه وقال لل�سفريين :فلتطلبوا من الإمرباطور
�أن ير�سل �إلينا من يرتجم هذين �إىل لغتنا العربية؛ لي�ستفيد منها
اجلميع.
رومانو�س وتوما�س يف نف�س واحد� :أمرك �سيدي.
وهنا �أ�شار النا�صر للفقهاء احل�ضور �أن يتح ّدثوا ،فا�ستع ّد بع�ض
اخلطباء لذلك ،ولكن بهرهم هول املجل�س؛ فوجموا و�أرجت عليهم
القول ،حتّى اللغوي الكبري �أبو علي القايل وافد العراق مل ي�ستطع �أن
يتح ّدث� ،إذ ما كاد يبد أ� خطابه حتّى ُبهت وتلعثمّ ..ثم �صمت؛ فعندئذ
نه�ض الفقيه (منذر بن �سعيد البلوطي) دون ا�ستعداد وال �سابق توقع،
وارجتل خطا ًبا بلي ًغا قال فيه:
و� ّإن �أذ ّكركم ب�أ ّيام اهلل عندكم ،وتالفيه لكم بخالفة �أمري
امل�ؤمنني ،التي ملّت �شعثكم ،و�أ ّمنت �صربكم ورفعت قوتكم ،بعد �أن
كنتم ً
قليل ّ
فكثكم ،وم�ست�ضعفني فن�صركمّ ،وله اهلل رعايتكم و�أ�سند
�إليه �إمامتكم ،أ� ّيام �ضربت الفتنة �سرادقها على الآفاق ،و�أحاطت بكم
�شعل النفاق ،حتّى �صرمت يف مثل حديقة البعري من �ضيق احلال ،ونكد
العي�ش والتقتري؛ فا�ستبدلتم بخالفته من ال�شدة بالرخاء ،وانتقلتم
بني �سيا�سته �إىل متهيد كنف العافية بعد ا�ستيطان البالء...
�أنا�شدكم اهلل -مع�شر امللأ� -أمل تكن الدماء م�سفكة فحقنها،
وح�صنها؟� ،أمل تكن
وال�سبل خموفة ف�أ ّمنها ،والأموال منتهبة ف�أحرزها ّ
البالد خرا ًبا فع ّمرها ،وثغور امل�سلمني مهت�ضمة فحماها ون�صرها...؟
ّثم قال :ف�أ�صبحتم بنعمة اهلل �إخوا ًنا ،و ِب َل ِّم �أمري امل�ؤمنني ل�شعثكم
على �أعدائه �أعوا ًنا ،حتّى تواترت لديكم الفتوحات ،وفتح اهلل عليكم
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بخالفته �أبواب اخلري والربكات ،و�صارت وفود الروم وافدة عليكم،
فج
و�آمال الأق�صني والأدنني م�ستخدمة �إليه و�إليكم ،ي�أتون من ك ّل ٍ
وبلد �سحيق.
عميق ٍ
ّثم قال :فا�ستعينوا على �صالح �أحوالكم باملنا�صحة لإمامكم،
والتزام الطاعة خلليفتكم ،ف�إن من نزع يدً ا من الطاعة ،و�سعى يف
تفريق اجلماعة ،ومرق من الدين ،فقد خ�سر الدنيا والآخرة ،و»ذلك
هو اخل�سران املبني»...
وقد علمتم �أنّ يف التعلق بع�صمتها والتم�سك بعروتها ً
حفظا
و�صالحا للخا�صة والدهماء ،و�أن بقوام
للأموال وحق ًنا للدماء
ً
الطاعة ُتقام احلدود و ُتوفى العهود  ...فاعت�صموا مبا �أمركم اهلل
باالعت�صام به ،ف�إ ّنه تبارك وتعاىل يقول «�أطيعوا اهلل و�أطيعوا الر�سول
و�أويل الأمر منكم» ،وقد علمتم ما �أحاط بكم يف جزيرتكم هذه من
�ضروب امل�شركني و�صفوف امللحدين ،ال�ساعني يف �شقّ ع�صاكم
وتفريق ملأكم ،الآخذين يف خماذلة دينكم وتوهني دعوة نبيكم...
ّثم �أعقبه بق�صيدة قال فيها:
مقايل كح ّد ال�سيف و�سط املحافل
فرق ��ت ب ��ه م ��ا ب�ي�ن ح � ّ�ق وباط ��ل
ذكي ترمتي جمراته
بقلب
ّ
كب ��ارق رع ��د عن ��د رع� ��ش الأنام ��ل
فما دح�ضت رجلي وال ّ
زل مقويل
وال طا���ش عقل��ي ي��وم تل��ك ال��زالزل
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وقد حدّقت حويل عيون �أخالها
كمث ��ل �س ��هام �أثبت ��ت يف املقات ��ل
خلري �إمام كان �أو هو كائن
ملقتب ��ل �أو يف الع�ص ��ور الأوائ ��ل
أفواجا ي�ؤمون بابه
ترى النا�س � ً
وك ّله ��م م ��ا ب�ي�ن راج و�آم ��ل
وفود ملوك الروم و�سط فنائه
خماف ��ة ب أ�� ��س �أو رج ��اء لنائ ��ل
فع�ش �ساملًا �أق�صى حياة م� ً
ؤمل
ف�أن ��ت رج ��اء ال ��ك ّل ح ��اف وناع ��ل
�ستملكها ما بني �شرق ومغرب
�إىل درب ق�س��طنطني �أو �أر���ض باب��ل
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�أمام مكتبته يف �سوق الو ّراقني ،وقف عمرون مع �صديقه خالد
يتحاوران ويتجاذبان �أطراف احلديث ،فقال خالد:
خالد :لقد غدت قرطبة مهوىً لل�سفراء من ك ّل الدول ،ف�سفارة
تذهب لت�أتي غريها.
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عمرون :بلى ،فما كدنا نو ّدع �سفارة ق�سطنطني حتّى وفدت علينا
ر�سل ملك ال�صقالبة (امللك بيرت).
خالد :و� ً
أي�ضا �سفارة ملك فرن�سا (لوي�س الرابع) الذي جاء يف
طلب ال�صداقة واملودة ،ف�أجابهم موالنا النا�صر �إىل ما طلبوا.
عمرون :و�سفارة ملك بلغاريا.
خالد :و�سفارة البابا يف روما.
عمرون :و�أي�ضا �سفارة ملك جرمانيا (�أوتو) التي �سمعنا �أ ّنها يف
الطريق �إىل قرطبة.
خالد :لقد �أ�صبح موالنا النا�صر كعبة امللوك؛ فتباروا يف طلب
�صداقته ،وحقّ لهم �أن يفعلوا.
عمرون :وحقّ لنا �أن نتفاخر بني الأمم �أن خليفتنا هو عبد الرحمن
النا�صر ،و�أن بالدنا هي الأندل�س.
وبينما يتح ّدث الرجالن� ..إذ نظر خالد �إىل يو�سف فوجده حزي ًنا
منك ًبا على وجهه ،ين�سخ الكتب ،فقال له :كيف حال �صاحب طلبرية؟
عمرون :مم� ..أتق�صد يو�سف؟ لقد تطور كث ًريا ،وع ّما قريب
�سي�صبح �أف�ضل نا�سخ عندي.
خالد :حق ًا!
أحب قرطبة.
أحب الكتب و� ّ
عمرون� :أجل ..فقد � ّ
خالد :ف�إن كان ،فلماذا �أراه دائ ًما حزي ًنا؟
عمرون :تلك ق�صة طويلة يا �صديقي.
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خالد :ق�صة� ،أ ّية ق�صة؟
ق�صة يو�سف ،حتّى �إذا انتهى منها قال
يق�ص خلالد ّ
بد�أ عمرون ّ
خالد :هل يل �أن �أح ّدثه؟
عمرون :على الرحب وال�سعة.
و�سلم عليه ً
قائل :كيف حال �صديقنا
حت ّرك خالد �صوب يو�سف ّ
الطلبريي؟
يو�سف :بخري يا �سيدي.
خالد :ا�سمع يا يو�سف ،ف� ّإن  -واهلل -يه ّمني �أمرك « ،فامل�سلم
للم�سلم كالبنيان املر�صو�ص» ،فال يجب عليك يا �صديقي �أن جتل�س
هنا بينما (�سم ّية) تقبع يف قاع دير يف مدينة برغ�ش.
تن�صرها كان ب�إرادتها.
يو�سف :تقبع ب�إرادتها �سيدي ،حتّى ّ
خالد :كن من�ص ًفا يا ولدي ،وح ّكم عقلك ،فلو �أرادت �سم ّية �أن
تدخل امل�سيحية -ح ًقا و�صد ًقا -لفعلت ،ولأ�صبحت ب�أف�ضل حال عند
فرنان غونثالث.
يو�سف :لك ّنها فعلت ،ومل تكتف بذلك ..حتّى ترهبنت ودخلت
الدير.
خالد :وهذا �أكرب دليل على خط أ� حكمك عليها.
يو�سف :كيف ذلك؟
خالد :لقد ر�أت الفتاة  -ح�سب حديثك عنها� -أ ّنها م�أخوذة ال حمالة
بعد وفاة زوجة غونثالث ،فلم جتد من ينقذها من فرنان � ّإل التظاهر
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بالتن�صر ،ولكن ذلك التن�صر ما كان ليمنعه عنها ،فرتهبنت الفتاة
لتكون يف حمى الدير والرهبان وتنقذ نف�سها وحتفظ �شرفها خيفة
�أن يد ّن�سه فرنان ،ومن يدري يا بني ،فكثري ُيخفي �إ�سالمه خمافة
املوت ،ولو ق ّدر لهم القدوم �إىل هنا لأعلنوا �إ�سالمهم ،ولتفاج�أت بهم
وب�إ�سالمهم!
�صمت يو�سف لوهلة  -وك�أ ّنه يتدارك �شي ًئا فاتهّ -ثم تب ّدلت مالمح
وجهه وقال� :أح ًقا تكون قد فعلت لتنقذ نف�سها؟
بابت�سامة كبرية قال خالد� :أجل يا ولدي ،فمن يدخل الإ�سالم قلبه
حتب الطيب يا ولدي.
لن يرتكه �أبدً ا ،فالنفو�س الطيبة ّ
تن ّهد يو�سف وقال :ولكن ..حتّى و�إن كان يا �سيدي ما تقوله ح ًقا،
فكيف ال�سبيل �إليها وقد حيل بيني وبينها وبني بالد امل�سلمني؟
خالد :بل هناك �سبيل.
يو�سف :ما هو؟
خالد :ق�صر الزهراء.
ر َّد َد يو�سف الكلمة ،وك أ� ّنه هابها وقال� :أتعني اخلليفة؟
خالد :بلى.
يهتم اخلليفة ب�أمر كهذا.
يو�سف :وهل ّ
يهتم بك ّل �أمر ،فهو كالأب لل�صغري والأخ للكبري...
خالد :كما ّ
لقد �أ�صلح النا�صر دنيانا ،بتدبري �أمورنا و�إ�صالح �ش�ؤوننا ،وحوله
ث ّلة من العلماء ي�صلحون ِد ْيننا وين�صحون خليفتنا ّ ...ثم ر ّبت على
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كتف يو�سف ،وقال عليك بدار اخلالفة ،و� ّإل ف�أنت م�س�ؤول عن �ضياع
�سم ّية...
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كان الكونت فرنان غونثالث -بالرغم من معاهدة ال�صلح بينه
وبني رامريو -ال ّ
ينفك يح ّر�ض �شعب مدينة برغ�ش �ض ّد ليون ،ويغ ّذي
يف �شعبه النزعة القومية� ،إذ �إنّ غالبية �شعب برغ�ش من (الب�شكن�س)،
وهم غري �أهل ليون الذين معظمهم من (اجلاللقة).
و�ضم كونتات ق�شتالة ك ّلها
وكان يعمل �س ًرا على توطيد مركزهّ ،
حتت لوائه؛ ليجعل منها وحدة �سيا�سية� ،أو بالأحرى �إمارة م�ستقلة،
يغدو عر�شها من بعده وراث ًيا يف �أ�سرته.
ا�ستم ّر ال�صلح ال�صوري بني فرنان ورامريو حتّى ّ
توف الثاين،
وجل�س ابنه الأكرب �أردونيو على العر�ش ،وقدم �إليه كونتات ليون
مهنئني ،لكن كونت برغ�ش (فرنان غونثالث) مل يق ّدم التهنئة ومل
يبارك جلو�س �أردونيو على العر�ش!
وقد كان �أردونيو ينظر �إىل فرنان نظر ًة ذات ريبة ،ويعلم تطلعاته
لال�ستقالل عن ليون ،ولك ّنه كان دائ ًما ما يتذ ّكر �أن زوجته �أوراكا
(ابنة فرنان) �ستكون مبثابة ال�ضامن لعدم خروج �أبيها على زوجها.
انتهى حفل التن�صيب الذي ح�ضره ك ّل الأمراء والكونتات
والق�ساو�سة ،وما �إن انتهى حتّى حت ّدث �أردونيو مع زوجته ،وقال -
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وهو يخلع عن ر�أ�سه تاج العر�ش :-لقد جاءت الوفود من ك ّل �أرجاء
ليون وجيليقية يق ّدمون الطاعة والتهنئة ،غري �أنّ �أباك الذي كان من
املفرت�ض �أن يكون أ� َّول ال�ساعني لتهنئتي وتهنئة ابنته التي �أ�صبحت
ملكة مل ي�أت؟!
�أوراكا :ع ّله ي�أتيك غدً ا �أو بعد غد ،فنحن ال ندري حال الرجل.
�أردونيو� :أرجو � ّأل ي�صدق حد�سي.
�أوراكا :دع عنك ذلك ،فما هي � ّإل و�ساو�س ال�شيطان.
�أردونيو :لقد علمت �أنّ �أباك يريد االنف�صال ع ّنا بق�شتالة ،فذاك
حلمه القدمي يوم �أن عاون ع ّمي �ض ّد �أبي.
�أوراكا :ال �أظ ّنه يفعل يا حبيبي ،فقد �صارت ابنته ملكة ليون،
علي وقطع ما بيني وبينه من رحم! والآن
وخروجه عليك يعني خروجه َّ
دعك من ك ّل هذا ،ولنحتفل اليوم بجلو�سك على عر�ش ليون يا ملك
ليون...
ويف الوقت الذي كان �أردونيو يحتفل بتن�صيب نف�سه مل ًكا ،كان
�أخوه غري ال�شقيق (�سان�شو) يعمل يف اخلفاء لإزاحته عن عر�شه،
فقام مبرا�سلة ج ّدته (طوطة) ملكة نافارا وخاله امللك (غار�سية)
ملك نافارا ،يطلب عونهما خللع �أخيه ،كما قام مبرا�سلة الكونت
الثائر( فرنان غونثالث) وطلب م�ساعدته يف ذلك ً
قائل له :لك �أن
تعاونني و�أر ّد لك ما �سلبه والدي امللك (رامريو) من �أمالك ،و�أجعلك
مل ًكا على ق�شتالة حتكمها وبنيك ال ينازعك فيها �أحد ،ولك �أن تعاون
زوج ابنتك (�أردونيو) الذي تزوجها رغ ًما عنك ،ويرى فيك تاب ًعا له،
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ووقتها �ستكون �أنت وهو ،و�س�أكون �أنا ومن يواليني من جند� ،إ�ضافة
�إىل جي�ش نافارا� ،إذ �إنك تعلم �أنّ ج ّدتي امللكة (طوطة) لن تت� ّأخر عن
م�ساندتي ،ولك �أن تختار!
ا�ستقبل الكونت ر�سالة �سان�شو وفرح بها ،ور�أى فيها تغذية هذا
مما ي�ؤ ّدي �إىل �إ�ضعاف مملكة ليون التي �إن دامت قو ّية
ال�صراعّ ،
�ستتب َّدد �أحالمه باال�ستقالل ،كما ر�أى �أنّ (�أردونيو) ك�أبيه ،ومن ّثم
ال طائل من معاونته ،فتح ّول بذلك �إىل دعم �أخيه (�سان�شو) متنا�س ًيا
�أنّ ابنته (�أوراكا) هي زوجة (�أردونيو) ،الذي ما �إن علم مبا يحدث،
حتّى جمع جنده وقال لهم -وهو يرتدي لبا�س احلرب:-
�أنا االبن الأكرب والوريث ال�شرعي لهذا امللك ،وقد �أراد �سان�شو
�أن ي�أخذه منكم بالقوة ،م�ستعي ًنا بجند نافارا وج ّدته طوطة ،فهل
�ستجعلون لأهل نافارا الكلمة العليا هنا �أم تكون لكم كلمة �أخرى؟!
�ألهب �أردونيو بهذه الكلمات جنده؛ ف ّهب ك ّل واحد منهم يفديه
بنف�سه ،ور�أوا يف ن�صرته ن�ص ًرا لليون ف�أق�سموا على ن�صرته.
وانتقاما من الكونت فرنان ،فقد ط ّلق �أردونيو ابنته �أوراكا وقال
ً
لها� :إن حتاربنا �أنا وهو ،ف�إن انت�ص َر كنت �أنت ابنة املنت�صر و ّمت
تطليقك رغ ًما ع ّني ،و�إن انت�صرتُ �أنا كنت زوجة امللك  ..ال ،هذا لن
يكون ..و�س�أنت�صر يا �أوراكا ،ولك ّنك لن تكوين امللكة ،وكيف �آمن على
نف�سي معك و�أنا عدو �أبيك؟! ّثم طردها خارج ليون.
ا�ستع ّد اجلانبان للقتال ،فح�شد �أردونيو جي�ش ليون وح�شد �سان�شو
جي�ش نافارا وجند ق�شتالة ومواليه من الليونيني ،ودارت احلرب بني
�أردونيو وبني جي�ش متح ّد من قوات �سان�شو ونافارا وق�شتالة ،ولكن
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�أردونيو هزم �أعداءه ،و�أخ�ضع �سائر اخلارجني عليه ،وا�ستق ّر يف
العر�ش ،وف ّر �سان�شو �إىل نافارا ومعه الكونت فرنان...
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جل�ست الزهراء يف ق�صر الزهراء ونظرت �إىل املدينة العجيبة
مما
تتعجب ّ
وح�سنها يف حجر اجلبل الأ�سود (جبل العرو�س) وهي ّ
ترىّ ،ثم تعاود النظر ،فلم تدر حتّى دخل عليها اخلليفة وجل�س
بجوارها وقال لها:
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النا�صر :ف�إىل ماذا تنظرين؟
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الزهراء :ال �أن�شغل عنك يا �أمري امل�ؤمنني.

الزهراء :انظر يا �سيدي (�أ�شارت بيدها).
النا�صر� :إ ّنه جبل العرو�س.

الزهراء� :أجل يا �س ِّيدي ،ولكن ماذا عن هذه اجلارية احل�سناء يف
حجر ذلك الزجني؟
النا�صر :الزهراء ،املدينة يف ح�ضن جبل العرو�س �أ�سود
ال�صخور ...من الغد �س�آمر بقطع �شجر ِه وغر�س ِه تي ًنا ولو ًزا؛ لت�صح
لك الر�ؤى ،فال يعود ذلك الزجني �أبدً ا.
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الزهراء :ال �أدري ماذا �أقول لك يا �سيدي.
النا�صر :ال تقويل �شي ًئا ،فهذه املدينة �سم ّيت با�سمك ،فحقّ لها �أن
تكون �أجمل املدن ا�س ًما ور�س ًما حتّى تكون �شبيهتك...
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يف �ضوء �أعمدة قرطبة وعلى طرقها املب ّلطة اجلميلة ،وبعد
انق�ضاء ُثلثي الليل ،وبعد فراغ �شوارع قرطبة من املارة ،خرج يو�سف
الطلبريي من داره متوج ًها �صوب امل�سجد اجلامع ،يناجي فيه ر ّبه،
وعند باب امل�سجد وجد يو�سف القا�ضي (منذر بن �سعيد البلوطي)،
فتعجب وجوده وحيدً ا يف مثل هذا الوقت من الليل ،فتق ّدم �صوبه وقال
ّ
له  -ب�أدب وب�صوت منخف�ض:-
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منذر :وعليك ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته يا ّ

يو�سف� :سيدي� ..إ ّنك لتغرر بخروجك ،و�أنت �أعظم احلكام ،ويف
النا�س املحكوم عليه والرقيق الدين.
منذر :يا ولدي و�أ ّنى يل مبثل هذه املنزلة؟ و أ� ّنى يل بال�شهادة؟
ً
ما �أخرج ً
متوكل على اهلل� ،إذ �أنا يف ذمته،
تعر�ضا للغرر ،بل �أخرج
فاعلم �أنّ قدره ال حميد عنه ،وال وزر دونه.
يو�سف :حفظك اهلل �سيدي القا�ضيّ .ثم ق ّبل يو�سف يده فقال له
منذر:
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و�أنت ما الذي �أخرجك يف هذا الوقت؟
يو�سف :يل حاجة فخرجت لها.
منذر :وهل هذا وقت انق�ضاء احلاجات؟
يو�سف� :أجل يا �سيدي� ،أمل يكن للم�سلم يف ثلث الليل الأخري دعوة
م�ستجابة؟
منذر :بلى يا ولديّ ،ثم ر ّبت على كتفه وقال له :بارك اهلل فيك.
يو�سف� :سيدي� ،أال تدعو اهلل يل؟
منذر :جعل اهلل لك ً
�سبيل ملا تريد يف مر�ضاته.
ّثم دخل منذر امل�سجد وخلفه يو�سف ،واعتكف االثنان حتّى �صالة
توجه يو�سف �إىل منذر مرة �أخرى وقال
الفجر ،فل ّما ُق�ضيت ال�صالة ّ
له� :سيدي � ...أ�شعر �أنّ اهلل قد ا�ستجاب دعائي �إذ ر�أيتك اليوم ،فهل
يل �أن �أف�صح لك عما بداخلي؟
منذر :قل يا ولدي.
يق�ص على منذر الق�صة كاملة ...ومنذر ي�ستمع �إليه..
بد أ� يو�سف ّ
حتّى �إذا انتهى منها نه�ض منذر وقال له� :سيجعل اهلل بعد ع�سر
يحب
ي�س ًرا ،فال تي�أ�س من روح اهلل ،واحر�ص على الدعاء ،ف�إنّ اهلل ّ
يلح عليه.
من ّ
ّثم انطلق منذر �إىل ق�صر الزهراء ،حتّى �إذا دخله وا�ست�أذن
على اخلليفة ودخل عليه ،فوجد عنده ابنه احلكم ،ف�س ّلم وجل�س
وراح ينظر هنا وهناك؛ فهاله ما ر�أى� ،إذ كانت أ� َّول مرة يدخل فيها
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ق�صر الزهراء بعد اكتماله ،حتّى �إذا رفع ر�أ�سه وجد ق ّبة من الذهب
يتم املنذر امل�شاهدة دخل الأعيان والوزراء ،وقد
والف�ضة ،حتّى �إذا مل ّ
الحظ النا�صر نظرات احل�ضور ونظرات منذر بن �سعيد ،فقال له:
هل ر�أيت �أو �سمعت �أنّ �أحدً ا من اخللفاء قبلي فعل مثل هذا؟
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�أقبلت دموع القا�ضي تتح ّدرّ ،ثم قال :واهلل ما ظننت -يا �أمري
امل�ؤمنني� -أنّ ال�شيطان يبلغ منك هذا املبلغ� ،أن �أنزلك منازل الكفار.
(با�ستهجان �شديد) قال النا�صرَ :مل تقول هذا؟
ا�س �أُ َّم ًة َو ِاح َد ًة َ َ
ل َع ْل َنا
املنذر :يقول اهلل عز وجلَ « :و َل ْو َل �أَنْ َي ُكونَ ال َّن ُ
لِ َنْ َي ْك ُف ُر ِبال َّر ْح َم ِن ِل ُب ُيو ِت ِه ْم ُ�س ُق ًفا ِمنْ ِف َّ�ض ٍة َو َم َعا ِر َج َع َل ْي َها َي ْظ َه ُرونَ *
َو ِل ُب ُيو ِت ِه ْم �أَ ْب َوا ًبا َو ُ�س ُر ًرا َع َل ْي َها َيت َِّك ُئونَ * َو ُز ْخ ُر ًفا َو ِ�إنْ ُك ُّل َذ ِل َك َلَّا َمتَا ُع
َْ
ال َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو ْال ِآخ َر ُة ِع ْن َد َر ِّب َك ِل ْل ُم َّت ِقنيَ»( الزخرف) 35 -33 /
فن ّك�س النا�صر ر�أ�سه ً
طويلّ ،ثم قال :جزاك اهلل ع ّنا خ ًريا وعن
امل�سلمني ،الذي قلت هو احلق ،و�أمر بنق�ض �سقف الق ّبة.
ّ
وانف�ض املجل�س � ّإل من احلكم واملنذر ،ف�شعر النا�صر �أنّ �أم ًرا قد
�شغل املنذر و�أبقاه ،فقال له:
النا�صر :ال يطيل القا�ضي ال�سكوت � ّإل لأمر �أه ّمه.
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ق�ص عليه ق�صة الفتاة املحتجزة
منذر� :أجل يا �أمري امل�ؤمننيّ ،ثم ّ
يف دير برغ�ش.
النا�صرَ »:لن َي ْج َع َل َّ ُ
الل ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َلى ْالُ ؤْ� ِم ِن َني َ�س ِب ًيل «
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منذر« :وكلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته يا موالي» ...ال ّلهم
ب ّلغتّ ...ثم نه�ض منذر وا�ست�أذن اخلليفة ،ف�أذن له ،فخرج من
الق�صر ،بينما ذهب نظر اخلليفة �إىل احلكم وقال :هذا رجل ال
ت�أخذه يف اهلل لومة الئم ،وما منعته حاجته عندي �أن يقول يل ما قال،
وما جر�ؤ غريه على القول.
احلكم� :أجل يا �أمري امل�ؤمنني.
النا�صر� :أين ابن حدير.
دخل ابن حدير وقال� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
النا�صرْ � :
علي َ
ر�سول �صاحب ليون.
أدخل َّ
ابن حدير� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني ،قالها ّ ..ثم خرج.
احلكم :ماذا لو كان طلبهم ال�صلح يا �سيدي؟
النا�صر� :إن ك ّنا �سنغنم منهم بال�صلح ما يغنينا عن احلرب،
فمرح ًبا بال�صلح.
دخل ابن حدير وقال للخليفة :الر�سول ينتظر عند بابك يا �أمري
امل�ؤمنني.
�أ�شار النا�صر بيده فدخل الر�سول وتق ّدم �صوب النا�صر ،فق ّبل يده
ومن ّثم �أعطاه الر�سالة ،وتراجع وهو ينظر �إىل الأر�ض ،فما كان من
النا�صر � ّإل �أن �أعطى الر�سالة لويل العهد الذي فتحها وقال� :إ ّنهم
يريدون ال�صلح يا �سيديّ ،ثم طوى الر�سالة وا�ستطرد ً
قائل :يريدون
ال�صلح بعد �أن ا�شتعلت الأر�ض من حتت �أقدام مليكهم! فخرج عليه
�أخوه و�صاحب برغ�ش ونبالء ليون.
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نظر النا�صر �إىل ال�سفري الذي ن ّك�س ر�أ�سه وقال :ال ب�أ�س �أن نقبل
منكم ال�صلح ونعقد معكم العهد� ،شريطة �أن يتع ّهد (�أردونيو)
ب�إ�صالح بع�ض القالع الواقعة على احلدود ،و�أن يهدم البع�ض الآخر.
هم ال�سفري �أن يتح ّدث ،ف�أ�شار له النا�صر ،ف�صمت ..بينما قال
َّ
النا�صر :و�أن يطلق ك ّل الأ�سرى امل�سلمني لديه ،و�أن ير�سل لنا (راهبة)
ّمت حب�سها يف دير برغ�ش فهي من �أب و أ� ّم م�سلمني ،ولن ينعقد ال�صلح
ما مل تر�سلوا تلك الفتاة لنا ،ف�إن ر�ضيتم ب�شروطنا عقدنا ال�سلم
معكم ،و� ّإل فاحلرب حتّى يحكم اهلل بيننا «وهو خري احلاكمني».
ال�سفري :لكن يا �سيدي ،ال جنرب �أحدً ا على دخول الدير! فوجودها
� ًإذا دلي ٌل على دخولها مبرادها ورغبتها.
أتبي ذلك بنف�سي.
النا�صر :يجب �أن � ّ
منا�صا من �إجابة النا�صر ،فانحنى وخرج من
مل يجد ال�سفري ً
الق�صر بعد �أن حمل �شروط �أمري امل�ؤمنني �إىل ليون...
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سفـارة أوتو(المسلمون في صقـلية)
يف جنوب �إيطاليا ر�ست �سفينة �صغرية عليها ع�شرون بحا ًرا من
بحارتها �إىل ال�شاطئ
امل�سلمني ،يف خليج جرميو (�سان تروبيه) ونزل ّ
وجل�ؤوا �إىل غابة كثيفة تظلها اجلبالّ ،ثم هاجموا بع�ض ال�ضياع
القريبة وفتكوا ب�سكانها ،وملّا ر�أوا منعة معقلهم من الرب والبحر ،ع َّولوا
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على اال�ستقرار فيه ،ودعوا �إخوانهم من الثغور الإ�سالمية القريبة
�إىل القدوم ،و�أر�سلوا يف طلب العون والت�أييد من حكومات الأندل�س
واملغرب ،فوفد عليهم كثري من املغامرين البوا�سل ...ومل مت�ض �أعوام
قالئل ،حتّى ا�ستق ّروا يف ذلك املكان ،و�أن�ش�أوا لهم �سل�سلة من املعاقل
واحل�صون� ،أمنعها و�أ�شهرها ح�صن (فراك�سنتم).
وملّا ُ
كث جمعهم ،وا�شت ّد �ساعدهم� ،أخذوا يف الإغارة على الأنحاء
املجاورة ،و�أ�صبحوا قوة ُيخ�شى ب� ُأ�سها ...و�سعى �إليهم بع�ض الأمراء
وال�سادة املتناف�سني ي�ستظهرون بهم  -بع�ضهم على بع�ض -فل ّبوا
الدعوة وانتزعوا من بع�ض ال�سادة �أرا�ضيهم ،و�أعلنوا �أنف�سهم �سادة
يف الأنحاء املغلوبة ،ثم اتّخذ امل�ستعمرون امل�سلمون خطوة �أخرى،
ً
و�شمال ،واخرتقوا مفاوز دوفينه،
فتق ّدموا نحو جبال الألب غر ًبا
وعربوا ( مون �سني ) �أهم مم ّرات الألب الفرن�سية ،وا�ستولوا على دير
نوفالي�س ال�شهري الواقع يف وادي ( �سي�س ) على حدود بييمون ،وف ّر
الأحبار �إىل خمتلف الأنحاء ،و�أغاروا على القرى وال�ضياع املجاورة،
و�سجنوا يف ديرها ،ولك ّنهم
و�أُ ِ�سر بع�ضهم و�أُ ُخذوا �إىل تورينو ب�إيطالياُ ،
ا�ستطاعوا �أن ّ
يحطموا �أغاللهم ،و�أ�ضرموا النار يف الدير ويف املدينة،
وف ّروا عائدين �إىل زمالئهم ،وا�شت ّد ب�أ�س امل�سلمني يف تلك الأنحاء،
واحت ّلوا معظم مم ّرات الألب ،و�سيطروا بذلك على الطرق الوا�صلة
بني فرن�سا و�إيطالياّ ،ثم انحدروا من �آكام الألب �إىل �سهول بييمون،
و�أغاروا على بع�ض مناطقها.
وانت�شر امل�سلمون بعد ذلك يف جميع الأنحاء املجاورة ،واجتاحوا
وان�ضم �إليهم
ك ّل ما يف طريقهم من الب�سائط ،وهاجموا مر�سيليا،
ّ
كثري من الن�صارى املغامرين من �أهل هذه الأنحاء ،وهجر ال�سادة
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والأغنياء ح�صونهم وق�صورهم ،والتج�ؤوا �إىل الداخل خ�شية القتل
والأ�سر ،و�أغلق امل�سلمون طريق الألب �إىل �إيطاليا ،وكان مي ّر بها ك ّل
عام �ألوف من احلجاج الذين يق�صدون �إىل رومة ،واقت�ضوا منهم
ال�ضرائب الفادحة لي�سمحوا لهم باملرور.
ّثم اتّخذ ه�ؤالء امل�سلمون خطوة جديدة يف �سبيل التقدم �إىل
�أوا�سط �أوروبا ،فدفعوا بغزواتهم �إىل بييمون ومونفراتو ،وو�صلوا �إىل
حدود ليجوريا على �شاطئ خليج جنوة ،كما غزو مدينة (�آكي ) من
�أعمال مونفراتو ال�شهرية بحماماتها (وهي على مقربة من تورينو).
كما غزا امل�سلمون منطقة ( فاليه ) يف جنوب �سوي�سرة ،وغزوا
يف الوقت نف�سه منطقة ( تارانتيز) من �أعمال �سافوا الو�سطىّ ،ثم
اتّخذوا منطقة ( فاليه) قاعدة للإغارة على الأرا�ضي املجاورة
يف �سوي�سرا و�إيطاليا ،ونفذوا منها �إىل �أوا�سط �سوي�سراّ ،ثم �إىل (
جريزون ) يف �شرق �سوي�سرا ،وو�صلوا يف غزواتهم �إىل بحرية جنيف،
وجاوزوا �إىل (مفاوز جورا) الواقعة يف �شمالها.
كما غزا العرب ( فريجو�س) وكانت من �أكرب و�أمنع ثغور فرن�سا
أي�ضا -ثغر طولون ،ونفذ امل�سلمون ً �-
اجلنوبية ،وغزواً �-
أي�ضا� -إىل
منطقة ني�س ذاتها ،و�أخ ًريا نفذ امل�سلمون �إىل قلب والية دوفينه ،وغزوا
جرينوبل وافتتحوها ،وافتتحوا واديها اخل�صيب (جريزيفودان) الذي
يجري فيه نهر الإيزر فرع الرون ،وف ّر (�أ�سقف جرينوبل) وزمال�ؤه
�إىل ال�شمال حاملني رفات قدي�سيهم.
وهكذا انت�شرت امل�ستعمرات واملعاقل الإ�سالمية يف بروفان�س
و�سافوا وبييمون و�سوي�سرا ،وب�سط امل�سلمون �سيادتهم على ممرات
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جبال الألب وعلى احلدود بن غالي�س وبالد اللونبارد (�شمال �إيطاليا)
وبينها وبني �سوي�سرا ،وبلغوا يف تقدمهم يف غالي�س مدينة جرينوبل،
وافتتحوا يف �سوي�سرا والية (فاليه ومفاوزجورا) املتاخمة لربجونية،
وافتتحوا يف �إيطاليا ال�شمالية ،والية (ليجوريا) ،وكانت معاقلهم يف
بروفان�س ،وال �سيما ح�صن (فراك�سنيه) قواعد غزواتهم ومالذ قوتهم
و�سيادتهم ،واتبعوا هذه اخلطة نف�سها يف �سهول بييمون ،ف�أن�ش�أوا بها
�سل�سلة من احل�صون والقالع القوية؛ لتكون مركز غزواتهم يف بالد
اللونبارد ويف �سوي�سرا...
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كان الإمرباطور �أوتو الأول يجل�س يف ق�صره الكبري (بجرمانيا)،
وبالقرب منه يجل�س يوحنا اجلورزيني ،عندما دخل عليه �أحد احلر�س
ً
قائل:
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و�صل ر�سول من البابا (يوحنا الثاين ع�شر) ،وهو يطلب املثول بني
يديك يا �سيدي.
�أ�شار �أوتو �إىل احلار�س الذي خرج ،ليعود بعد قليل وخلفه رجل
زي الق�سي�سني ومعه ر�سالة ،حتّى �إذا دخل
متو�سط العمر ،يرتدي ّ
على الإمرباطور قال :التحية لإمرباطور الإمرباطورية اجلرمانية
املقد�سة.
�أوتو :مرح ًبا بر�سول روما.
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الر�سول :مرح ًبا بك �سيدي ،لقد جئت �إليك أ� ّيها الإمرباطور
لكونك �أعظم ملوك الكاثوليك واملدافع الأ ّول عنهم.
�أوتو :نحن فداء لل�صليب �أ ّيها الأب الطيب.
الر�سول :وهذا ما نعرفه عنك يا ابن امل�سيحية البار.
�أوتو :فما الأمر � ًإذا يا �أبانا؟
الر�سول :لقد �أر�سلني البابا بعد �أن و�صلت �إليه ا�ستغاثات متتالية
من بالد (املجر ،وجنوب �إيطاليا ،و�سوي�سرا) ،بعد �أن �أنهك تلك
البالد الغزا ُة امل�سلمون ّ
وق�ضوا م�ضاجع ال�سكان فيها وهزموا الأمراء
املحليني يف غري موقعة ،حتّى دانت لهم بع�ض املدن و�أ�صبحوا يتح ّكمون
يف طريق التجارة بعد �أن �سيطروا على مم ّرات جبال الألب ،وو�صلت
ال�صفاقة بهم �أن قاموا بفر�ض ال�ضرائب الباهظة على ك ّل من يزور
روما من �أتباع امل�سيح.
وربا حان الوقت للبابا �أن يعلم ملاذا
�أوتو� :إ ّنه لأمر حمزنّ ،
و�ضم تلك الإمارات ال�صغرية يل ..فتلك
�أريد توحيد الإمرباطورية ّ
الإمارات العاجزة عن الدفاع عن نف�سها ،كيف لها �أن تتمتّع بحكم
ذاتي ،وي�س ّمى حاكمها مل ًكا �أو �أم ًريا؟ لكن ال ب�أ�س فلك ّل �شيء �أ ّول.
الر�سول� :سيدي� ،إنّ البابا يطلب منك  -بحكم مكانتك املقد�سة
�أن تتح ّرك وتق�ضي على تلك ال�شراذم التي ال ّتنفك تهاجم ديارنا
وتخرجهم �إىل ديارهم �أو تقتلهم.
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�أوتو :لكن البابا يعلم �أنّ تلك املناطق بعيدة عن دولتي ،وقد طلبت
منه مرا ًرا �أن �أ�ض ّمها بالقوة لتاج �إمرباطوريتي ً
حفاظا عليها فرف�ض،
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علي
فما الذي يجعلني �أنقذها الآن ..و�أنهك جي�شي يف حروب لن تعود ّ
ب�شيء؟
الر�سول :قربهم من دولتك يا �سيدي  ...فهم و�إن كانوا اليوم
بعيدين عنك ،لك ّنهم لن يظ ّلوا هكذا ً
طويل ،و�إن مل تردعهم اليوم
�سيد ّقون غدً ا حدود مملكتك.
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ّ
�سنتدخل يف الأمر ،ولكن لي�س خو ًفا
�أوتو :ح�س ًنا أ� ّيها الأب الط ّيب،
وخ�شية على حدود بالدي من ه�ؤالء ،ولكن ً
حفظا ملاء وجه ك ّل �أوروبا.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ابت�سم الأب �أخ ًريا و�شعر بنجاح م�سعاهّ ،ثم ا�ست�أذن امللك
باالن�صراف ،ف�أذن له ،بينما نظر �أوتو �إىل (يوحنا اجلورزيني) وقال:
ما ر�أيك فيما �سمعت يا يوحنا؟
يوحنا :لقد �صدقوك يا موالي ،فما زالت غارات ه�ؤالء العرب
تقرتب من حدودنا �أكرث ف�أكرث ،و�أخ�شى يا �سيدي �أن نن�شغل عنهم؛
فنحاط بهم �أو ينتق�صوا من �ش�أن الإمرباطورية بتج ّرئهم عليها!
�صمت �أوتو وفكر يف الأمر مل ًيا ،فوجد �أنّ م�صلحته تقت�ضي
الت�صدي لتلك الغارات وتلك الإمارات الإ�سالمية القابعة يف قلب
ّ
�أوروبا...وهي فر�صة؛ لي�ؤكد من خاللها للجميع أ� ّنه راعي امل�سيحية
الأ ّول و�أ ّنه الوحيد القادر على حماية �شعوبها ،وبذلك يجد ت�أييدً ا
�شعب ًيا ،ولكن ويف نف�س الوقت مل يرد �أن ُيرهق جي�شه بحروب يف
قمم اجلبال� ،أجادها العرب وخربوها �أكرث من جي�شه ...وبعد �صمت
وتفكري قال �أوتو� :سنبذل جهودنا لدى عبد الرحمن النا�صر -عاهل
الأندل�س وزعيم الإ�سالم الروحي والزمني -فهو وبك ّل ت�أكيد من
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مي ّدهم باملال وال�سالح والرجال ،ولوال عونه ملا جت ّر�أت تلك ال�شراذم
على �أن يفعلوا ما فعلوا.
يوحنا� :أجل يا �سيدي ،فك ّل عيوننا تخربنا باهتمام خليفة الأندل�س
بتلك الإمارات ،وم ّد يد العون لها �سواء باملال �أو الرجال.
�أوتو :لذا �ستخرج �إليه بنف�سك وحتمل ر�سالتي �إليه ،وتلتم�س �إليه
�أن يعاون بن�صحه ونفوذه على قمع هذا العدوان.
يوحنا با�ستهجان� :أنا يا �سيدي!
حب �صاحب قرطبة للعلم وتقدميه للعلماء؛ لذا
�أوتو :لقد علمنا ّ
معنى ،و�ستجد يف قرطبة �آذا ًنا
�سيكون وجودك على ر�أ�س الوفد ذا ً
ت�سمع لك.
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كان عمرون الوراق يتح ّرك يف �أز ّقة قرطبة ،وهو يتذ ّكر �سالف
الأيام ...وقد انحنى ظهره ّ
وابي�ض �شعره وحليته ،وثقلت حركته ،حتّى
�إنه مل يعد يتح ّرك بدون ع�صاة يتو ّك أ� عليها ...مرت بذاكرته الكثري
من الأحداث� ...آه يا عمرون ..من كان يظنّ �أن ي�صبح الكتاب �أغلى
�سلعة عند القرطبيني خا�صة والأندل�سيني عامة؟ حتّى �صرت يا عمرون
من علية القوم ،و�صار القرطبيون يعرفونك ويبحثون عندك ع ّما
يريدونّ ...ثم تن ّهد وقال :لوال �أنّ اخلليفة �أن� أش� املكتبة الأمو ّية وفتحها
للعامة ينهلون منها لكانت مكتبة عمرون هي �أكرب مكاتب الأندل�س،
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لكن يجب � ّأل تن�سى -يا �صديقي� -أنّ هذه النه�ضة الكبرية قد �أحدثها
اخلليفة العظيم عندما جعل �شغله ال�شاغل ت�أمني دولته وتعليم �شعبه،
ف�صار الأندل�سي الب�سيط يقر�ض ال�شعر و�صارت املر�أة تعمل يف ن�سخ
الن�ساخون والو ّراقون وال�شعراء وامل�ؤلفون هم الطبقة
الكتب ،بل و�صار ّ
العليا يف هذه الدولة الفريدة ...هلل درك يا �صاحب الزهراء!
ظل عمرون يح ّدث نف�سه ،حتّى �إذا و�صل �إىل د ّكان كتبه ،جل�س
يطالع العمل والن�سخ وتوافر الكتب والنا�س رائحة وغادية على
مكتبته ...م ّر الوقت ..والتفت عمرون �إىل داخل املكتبة وقال� :أمل ي�أت
اليوم � ً
أي�ضا؟
ر ّد عليه �أحد الغلمان العاملني بالن�سخ وقال :نعم يا �سيدي مل ي�أت.
عمرون :قد كان وعدين �أن يعود اليوم للعمل ،فما الذي منعه؟ ...
يا غالم ع ّرج على دار يو�سف وا�س�أل عنه ،فلعل �شي ًئا ما منعه.
الغالم� :أمرك �سيدي...
كان يو�سف يجل�س يف بهو منزله الكائن يف الرب�ض ال�شرقي من
قرطبة ،وقد ابتهج وجهه وتب ّدلت مالحمه ،وذهب ذلك احلزن عن
حم ّياه ،وبجواره �سم ّية وقد �أم�سك بيدها ،وهو يقول :يجب �أن �أعود
للعمل يا حبيبتي ،فقد م ّر الأ�سبوع املتفق عليه.
�سم ّية :ما زلت يف �شوق لك ،و�أ�سبوع واحد ال يكفي.
يو�سف :الدهر ك ّله لن يكفي وال�شوق لن ينق�ضي ،ولك ّنه العمل
والواجبات امللقاة على عاتقنا.
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�سم ّية :ما زلت �أ�شعر بالوح�شة يا يو�سف ،و�أخاف �أن �أنام ف�أ�صحو
لأجد نف�سي يف برغ�ش وديرها املوح�ش� ...آه يا يو�سف ..لقد كانت
�أ ّي ًاما بائ�سة كئيبة ،كم �أمتنى �أن �أن�ساها ُوتحى من ذاكرتي ...وقد
كان �أ�ش ّد ما بها حريتي عليك ولهفتي ...كنت كث ًريا ما �أت�ساءل و�أقول
وك� ّأن �أحتدث �إليك :-هل �سيعي يو�سف هدف ما �أفعل� ،أم �سيظنتن�صرت ح ًقا ً
وفعل؟ لقد كان هذا ال�س�ؤال
بي الظنون ويح�سبني قد ّ
وحده ً
كفيل مبرارة يف حلقي ال تتوقف  ...كنت عندما �ألتقي الرهبان
يظ ّنون �أنّ �شحوب وجهي � ّإنا هو من الرهبانية التي �أحياها و�أعي�شها
وكرثة العبادة ،ومل يكونوا يعلمون أ� ّنها �شحوب حزن على فراقك يا
حبيبي ،وقد كان التفكري بك يزيدين حز ًنا ،و�أنا �أت�ساءل ...ماذا فعل
بك فرنان؟ وكيف تعي�ش بعد وفاة �سيدتي مونيادونا؟
�أم�سك يو�سف بذراعي �سم ّية ،وقال ال ب�أ�س عليك يا حبيبتي ،ال
وح�شة بعد اليوم وال فراق � ّإل باملوت.
و�ضعت �سم ّية يدها على فم يو�سف وقالت :ال ت� ِأت على ذكر املوت،
جعل اهلل يومي قبل يومك ،فلمن �أعي�ش بعدكّ ،ثم ا�ستطردت وقالت:
لقد كنت �أعي�ش يف قبو وظالم ال ينريه غري ذكراك و�أمل يف لقاك،
تعجبت!
حتّى �إذا جاء من يقول يل� :إنّ امللك �أردونيو يريدك يف ليونّ ،
و�س�ألت نف�سي ماذا حدث؟  ...كانت �أ�سئلة كثرية تراودين  ...هل
�سيجربين امللك على ترك الرهبانية من �أجل فرنان؟ هل اكت�شفوا
�أمري وعلموا � ّأن �أخفي الإ�سالم؟ ماذا �سيحل بي من عذاب �إن هم
علموا؟
كنت �أ�ست�شعر املوت يف ك ّل حركة من اجلند الذين اقتادوين
من برغ�ش �إىل ليون ،حتّى �إذا و�صلت ليون ،قال يل امللك �أردونيو:
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�سرن�سلك يا �سم ّية �إىل قرطبة ،فقد حان الوقت لتعي�شي بني �أهلك.
توج�ست منه خيفة ،وقلت له� :أنتم �أهلي يا جاللة امللك ،والدير
بيتي والرهبانية حياتي.
�أردونيو� :إن كنت خمل�صة لدينك هكذا ..فلن تعدمي احليلة
للرجوع ،لكن ال مف ّر من عودتك ف�إ ّما عودتك �أو �أفقد عر�شي ،و�أنت ال
تر�ضني ذلك ،وقد عمد النبالء �إىل حربي وا�شرتط النا�صر عودتك؛
ليقبل و�ضع احلرب التي بيني وبينه ،و�أنا يا �سم ّية �أريد هذه الهدنة
بيني وبني قرطبة لأتفرغ له�ؤالء النبالء اجلبناء اخلونة ،ف�إن فرغت
منهم لأعودنّ حلرب قرطبة ولأعملنّ على حتريرك منهم ،فليكن
خروجك �إىل قرطبة ً
عمل تق ّدمينه من �أجل ليون وكني�ستها وديرها.
�آه يا يو�سف لقد كانت تلك الأ ّيام مريرة.
يو�سف :وكيف �ص ّدقك امللك؟
�سم ّية :مل يكن �أمامه غري ذلك ،ف�أنا دخلت الدير راغبة غري
راهبة ،وكذا ك ّل �أهل الدير� ،إذ كانوا يرون الإخال�ص رمزًا يل.
يو�سف� :أتعلمني يا �سمية لو �أنّ خربك �أو خربنا منا �إىل اخلليفة
مبك ًرا ،ملا مكثنا ك ّل هذه الأعوام يف الأ�سر وملا ع�شنا ك ّل هذا الهوان!
�سم ّية :علمت ذلك حال عودتي� ،إذ كان اجلند يتهام�سون ويقولون:
ملّا مل يجد �صاحب قرطبة �أ�س ًريا يفتديه ،ذهب ي�سرت ّد ب�ضاعته
القدمية حتّى بعد دخولها الدير وامل�سيحية ...لقد كان اجلند -ملا
حدث -غا�ضبني  ...كانوا يرون � ّأن راهبة م�سيحية ،فكيف ي�ضحي
بي �أردونيو؟!
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ق ّبل يو�سف يد �سم ّية وجبينها وقال لها :لقد ظلمتك كث ًريا يا �سم ّية
فاغفري يل.
�سم ّية :بل اغفر �أنت يل يا يو�سف ما فعلت ،فقد كنت �أنا على يقني
و�أنت على ّ
�شك ،كنت �أنا على يقني �أن ّني م�سلمة و�أعلم ما �أفعل ،و�أنت
يف حرية ّ
و�شك من ك ّل �أمري ،فاغفر يل �أنت و�ساحمني.
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امتطى يوحنا اجلورزيني �صهوة جواده ،وحت ّرك خمرت ًقا الأنهار
والوديان واملفاوزً ،
حامل الهدايا والأعالم الدالة على الإمرباطورية
اجلرمانيةّ ،ثم عرب بالد الغال ومنها اخرتق الربينيه حتّى و�صل بالد
الب�شكن�سّ ،ثم ّاته جنو ًبا �صوب العا�صمة الأمو ّية قرطبة ،وكما حدث
مع �سفارة الق�سطنطينية ..فقد حدث الأمر نف�سه مع �سفارة جرمانيا،
�إذ بادر التجيبيون يف �سرق�سطة ب�إبالغ اخلليفة ب�أمر ال�سفارة ،ف�أر�سل
اخلليفة وفدً ا من قرطبة لي�صطحب ال�سفري �إىل قرطبة ،و�أمر ب�أن
إكراما لعلمه ومعرفته� ،إذ كان يوحنا من
ُي�ستقبل يوحنا بحفاوة بالغة � ً
�أكابر العلماء و�أقطاب البحث واملناظرة.
ورتّب لتلك الزيارة ويل العهد ومواله جعفر امل�صحفي ،و ّمت �إنزال
يوحنا ووفده وما يحملون من هدايا يف �أحد �أجنحة الق�صر؛ ا�ستعدادًا
للقاء النا�صر ،ومنع يوحنا من لقاء اخلا�ص والعام ً
حفاظا على �أ�سرار
الدولة.
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م ّرت �أ ّيام على و�صول يوحنا �إىل قرطبة ،وبد أ� ال�ضجر عليه
واحلرية حتا�صره ،وراح يت�ساءل عن �س ّر ت�أخره عن لقاء اخلليفة،
ولكن ما من جميب له ،حتّى �إذا ح�ضر الفتى (يا�سر) -وكان من كبار
ال�صقالبة والقائم على �أمر ق�صر ال�ضيافة  -ا�شتكى له يوحنا من
نلتق اخلليفة،
ت� ّأخره عن لقاء اخلليفة� ،إذ قال :م ّرت ثالث ليال ومل ِ
و� ّإن مل � ِآت �إىل هنا لأمكث يف هذا الق�صر!
الفتى يا�سرّ :ربا تلتقيه قري ًبا يا �سيدي.
رمق يوحنا الفتى يا�سر بنظرات ذات معنىّ ،ثم قال له� :أ�صقلبي
�أنت؟
يا�سر� :أجل من بالد اللمبارد.
يوحنا :قل يل يا يا�سر ..كيف ح ّول موالك الأندل�س �إىل ما �أرى؟
يا�سر :بالعدل واحلزم وو�صل الليل بالنهار.
يوحنا :لقد ر�أينا يف قرطبة ما �أذهلنا يا يا�سر ،فالكتب منت�شرة
هنا وهناك ،فكيف ملليكك �أن ي�سمح للعامة �أن يتع ّلموا؟
يا�سر :وما ال�ضري �أن يتع ّلم العامة يا �سيدي؟
يوحنا :لو تعلمت العامة زادت مطالبها وعرفت حقوقها  -ما لها
وما عليها -ور�أت بالعلم ما لن تراه باجلهل ،و�صعب مع ذلك �سيا�ستها
وقيادتها.
يا�سر :هذا عندكم يا �سيدي� ،أ ّما نحن -امل�سلمني -فالتعليم
�ضروري للغاية ،ففيه تتحقَّقُ املنفعة والأجر يف الدارين
عندنا �أمر
ّ
الأوىل والآخرة ،كما ُي�سهم العلم يف رفع قيمة امل�ؤمن و�ش�أنه عند اهلل
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�سبحانه وتعاىل -وعند العباد ،فنحن جن ّل العامل �أكرث من غريه،وكذا طالب العلم ،حتّى �إنّ اخلليفة -حفظه اهلل -يرعى طالب العلم
ويهتم بالعلماء دون غريهم� ..إنّ انت�شار التعليم يف بالدنا
دون غريهّ ،
يع ّد تكر ًميا من اهلل � -سبحانه وتعاىل -لنا ،وبه يرتفع �ش�أننا فوق
الأمم .كما ُيع ّد �إهمال التعليم و�ضياعه من عالمات قرب يوم القيامة،
ولك �أن تعلم -يا �سيدي� -أنّ �أمري امل�ؤمنني حلري�ص على ذلك ،حتّى
إ� ّنه �أمر لأوالد الفقراء مبن يعتني بهم ،ويع ّلمهم دون مقابل.
مما �سمعّ ،ثم قال ب�صوت خفي�ض :لك ّنهم �إن تعلموا
فتح يوحنا فاه ّ
حا�سبوه؟
رب العاملني! �إنّ العلم يا �سيدي
يا�سر :و�إن جهلوا يا �سيدي حا�سبه ّ
يبني الأمم� ،أ ّما الأمم اجلاهلة فتنقر�ض وتكون تابعة ال متبوعة،
مقادة ال قائدة ،م�ستهلكة ال منتجة ،وموالنا النا�صر ال يعرف غري �أن
يكون يف القمة.
ه ّز يوحنا ر�أ�سه ودخل يف �صمت رهيب وك�أنّ �أمو ًرا كثرية كان
يجهلهاّ ..ثم تعجب كيف لهذا الفتى ال�صقلبي �أن يتحدث هكذا وكيف
مللك �أن يكون ج ّل ه ّمه �شعبه ال نزواته؟!
وتغي على يوحنا ومل يبادر با�ستقباله ،خا�صة وقد
تب ّدل النا�صر ّ
وقف على مو�ضوع ر�سالته ووفده� ،إذ دخل عليه ويل عهده احلكم
وقال :يا �أمري امل�ؤمنني لقد منا �إىل �أ�سماعنا �أنّ يوحنا اجلورزيني
�سفري �إمرباطور جرمانياّ � ،إنا هو هنا لأجل بع�ض امل�سائل الدينية
املتع ّلقة بتعقيبك -يا �أمري امل�ؤمنني -على دين الن�صرانية من قبل.
النا�صر :ماذا؟! هل جنّ هو ومليكه؟ ال ب�أ�س �...أغلقوا عليه باب
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الق�صر ال يبارحه وال يخرج منه ،حتّى نتيقن �أ ّنه مل يب ّدل ر�سالة �سيده
�إلينا ،ف�إن مل يب ّدلها -وكانت تتعلق بامل�سائل الدينية -فليق�ضني حياته
دون باب الق�صر ،فلي�س الدين عندنا ً
حمل للنقا�ش ،و�إن كانت غري
ذلك قبلنا منه والتقيناه.
احلكم� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
وبينما يتح ّدث النا�صر مع احلكم� ،إذ بالفتى (يا�سر) يدخل ويق ّبل
الأر�ض بني يدي �أمري امل�ؤمنني ويقول� :سيدي لقد �أتيتك من عند يوحنا
يلح يف طلب لقائك.
اجلورزيني ،وهو ّ
(بغ�ضب) قال النا�صر :لقد �سبق �أن �أر�سلنا ً
ر�سول �أ�سق ًفا �إىل �أوتو
فاعتقله مدى ثالثة �أعوام ،ف�أبلغ يوحنا �أن ّني �س�أعتقله �أ�ضعاف هذه
مقاما من ملك الن�صرانية.
امل ّدة؛ ل ّأن �أرفع ً
يا�سر :كما ترى يا �أمري امل�ؤمنني.
خارجا من بهو ال�سفراء ،بينما قر ّر النا�صر �أن ير�سل
انطلق يا�سر ً
�إىل ملك اجلرمان ً
ر�سول �آخر ي�ستوثق من عواطفه ون ّياته نحوه،
ً
معتقل حتّى يعود ال�سفري ،واختري لهذه ال�سفارة
و�أن يبقي يوحنا
 كالعادة -ق�س من رعايا اخلليفة هو (ربيع الأ�سقف) ،وكان عاملًامتم ّك ًنا ي�شغل يف البالط من�ص ًبا مه ًما ،و َي ْحبوه النا�صر بعطفه
وتقديره؛ لعلمه وجليل خدماته ،ف�أح�ضره النا�صر وقال له :يا ربيع،
اذهب بكتابي هذا �إىل �أوتو ملك جرمانيا ،و�أعلمه �أنّ امل�سائل الدينية
لي�ست حمل نقا�ش بيننا ،و�أن ّنا نتعاون معه يف ك ّل الأمور ما عدا ذلك.
ربيع� :أمرك يا �أمري امل�ؤمنني.
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انطلق ربيع الأ�سقف وقطع يف رحلته ع ّدة �شهور ،عاد بعدها
�إىل قرطبة ً
حامل معه ما يريد �أمري امل�ؤمنني ،وت�أ ّكد اخلرب ووافق
الإمرباطور على ا�ستبعاد امل�سائل الدينية من املرا�سالت ،وبالتايل
�أذن النا�صر ليوحنا �أن يلقاه ،وا�ستقبله النا�صر يف ق�صر قرطبة
أموي وفخامته وعزّة
يف احتفال فخم ،ظهرت فيه روعة البالط ال ّ
الإ�سالم وعظمته.
ودخل يوحنا على اخلليفة -وهو يجل�س بني الكرباء والوزراء
وبجواره ابنه احلكم  -فق ّدم يوحنا الهدايا للنا�صر وقال� :سيدي امللك
�أ�شكر لكم ح�سن ا�ستقبالكم ،و�أتق ّدم نيابة عن موالي الإمرباطور
ببع�ض الهدايا راج ًيا �أن تنال ر�ضاكم.
النا�صر :قد قبلنا هديتكم.
يوحنا :طال االنتظار يا �سيدي.
النا�صر :ولو ت أ� ّكد لنا اخلرب ليئ�ست الإطالق ،فنحن و�إن كان ديننا
قد �أمرنا برتككم وما تعبدون ،ولكن ال يغر ّنكم حلمنا ،فنحن فداء
لهذا الدين ،نعادي من يعاديه ون�صادق من يهادنه وال نقبل �أبدً ا �أن
ت�ستهينوا به ،ف�إ ّياكم �أن تفعلوا.
يوحنا :نحن نحرتم هذا الدين يا �سيدي ...هذا الدين الذي جعل
من قرطبة جوهرة الدنيا ،و�إنّ دي ًنا يدعو �إىل هذا لهو دين احلقّ و�إن
مل يكن ديني.
النا�صر :لقد �أح�سن الإمرباطور اختيار ر�سوله.
يوحناّ � :إنا �أنا خادمك يا �سيدي ،فهل قبلت عهود ال�صداقة؟
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النا�صر :قد قبلنا.
يوحنا :يا �سيدي� ،أنت خليفة امل�سلمني و�أعظم ملوكهم فهم
علمت يا �سيدي ما
رعاياك و�شعبك ،و�أنت لهم الأب والقائد ،وقد َ
يقوم به بع�ض من رعاياك� ،إذ يقومون بغزوات منتظمة يف (غالي�س
و�شمايل �إيطاليا و�سوي�سرا) ،وهذه املدن والبالد  -يا �سيدي -و�إن
مل تكن واقعة يف حدود الإمرباطورّ � ،إل أ� ّنها جزء من بالد امل�سيح،
لذا فقد �أر�سلني امللك يرجو من جاللتكم �أن تعملوا على وقف تلك
الهجمات والغزوات.
ا�سرتخى النا�صر يف جل�سته وقال :كنت �أمتنى �أن �أق ّدم م�ساعدة
ل�صديقنا الإمرباطور ،غري �أنّ تلك امل�ستعمرات وه�ؤالء املغامرين
لي�سوا حتت طاعتي ،فال عالقة لنا بهم وال نتح ّمل تبعية �أعمالهم،
وال ن�ستطيع التدخل يف �ش�ؤونهم� ،أو حتّى نبذل يف ن�صحهم ،فه�ؤالء ال
يتبعون حكومة بعينها.
وبينما قال النا�صر هذا� ..ساد الب�شر املكان واعتلت االبت�سامة
والراحة وجوه الكرباء ،خا�صة احلكم ويل العهد� ،أ ّما يوحنا فقد
ا�ضطرب حاله ومل يجد ما يقوله ،ولكنّ االمتعا�ض كاد �أن يظهر عليه
فكتمه ،ول�سان حاله يقول :مل تن�شط تلك امل�ستعمرات وه�ؤالء الغزاة
� ّإل يف عهدكمّ .ثم نه�ض وقال:
يوحنا :لي�أذن يل جاللتكم باالن�صراف ،فقد طال غيابي عن
دياري.
النا�صر :يف رعاية اهلل� ،أبلغ �سالمنا وحتيتنا للإمرباطورّ .ثم
ان�صرف يوحنا بعد �أن حمله اخلليفة هدايا �أفخم من هدايا �أوتو.
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هم احلكم بالكالم ،ف�أ�شار له النا�صر
ما �إن خرج يوحنا ،حتّى ّ
بيده وقال� :أعلم ما تريد قوله يا حكم.
احلكم :فلماذا يا �أمري امل�ؤمنني؟
النا�صر :ل ّأن خليفة امل�سلمني ،وحقّ له�ؤالء �أن �أحميهم ،ف�إن
عجزت عن ذلك لبعد ال�ش ّقة ،فال �أق ّل من �أال �أن�صر عليهمّ ..ثم
�صمت ً
قليل ،قال بعدها� :أنت و ّ
يل عهدي واخلليفة من بعدي ،فال
ي�أتي يوم تطلب �صداقة العدو بدم ال�صديق والأخ ،واعلم �أنّ �أوتو � ّإنا
طلب ال�صداقة م ّنا اعرتا ًفا منه بقوة دولتنا ال حمبة فينا ،فه�ؤالء قوم
ال يعرتفون بال�ضعيف وال يرون ح ّقه ،ف�إن جاء يوم وو�ضعت يدك يف
يد عدوك فلم�صلحة الأ ّمة وامل�سلمني ،واعلم �أنّ الفرد هو �أ�سا�س الأ ّمة
فاحر�ص عليه...
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الفصل السابع واألخير

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

الحمد هلل الذي أعزنا باإلسالم وأعز اإلسالم بنا

ﺸﺮ
ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

وفاة �أردونيو وتويل �سان�شو احلكم

ﻋﺼ

يف ق�صره يف مدينة برغ�ش ،وعلى �ضوء النار اخلافتة املتقدة يف
جوانب الق�صر� -إذ مل تكن امل�صابيح الزيتية امل�ستخدمة يف قرطبة
قد و�صلت �إىل برغ�ش بعد -جل�س فرنان غونثالث يتح ّدث �إىل ابنته
ويقول :يجب �أن تعودي ملكة �إىل ق�صر ليون ،لن يذهب جهدي �سدىً .
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فرنان :مل �أز ّوجك �أحدب دمي ًما �سيئ اخلالل ،حتّى تظلي هكذا!
بل لتحوزي امللك به.
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�أوراكا :لكن يا �أبي ،لقد ا�ستق ّر احلكم ل�سان�شو ..وهو حليفك
القدمي.

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ

حت ّرك فرنان �صوب النار املتقدة على احلائط ،وقال ب�صوت
غا�ضب :مات �أردونيو الثالث ،وما �إن َم َل َك �سان�شو مقاليد الأمر بعده
تن�صل من عهود
يتن�صل منها ً
متاما ،كما ّ
حتّى ن�سي وعوده يل وراح ّ
�أخيه الراحل �إىل ملك قرطبة ،غري � ّأن ل�ست ملك قرطبة ّ ...ثم
التفت �صوب ابنته وقال� :أين الأحمق زوجك؟ َمل ت�أخر ك ّل هذا؟
�أوراكا :ال �أدري يا �أبي! فقد ذهب لبع�ض حاجاته.
فرنان :ق ّبحه اهلل من رجل.
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وبينما يتحدثان� ..إذ دخل �أردونيو الأحدب فالحظ غ�ضب فرنان،
فحاول �أن يتّقي نظراته ،لكن فرنان اقرتب منه وقال له ب�سخرية:
ماذا ي�صنع جاللة امللك؟
�أردونيو :ال �أفعل �شي ًئا.
�أم�سك فرنان بتالبيب �أردونيو وقال :ولن تفعل �شي ًئا ،فما �أنت �إال
�ساقط الإرادة ،منزوع ال�شجاعة.
�أردونيو (ب�سخط) :كيف تخاطبني مبثل هذا؟
فرنان :و�أخاطبك ب�أكرث منهّ ،ثم �أطلقه.
�أردونيو :ه ّدئ من روعك �أ ّيها الكونت ،وقل يل ماذا علي �أن �أ�صنع؟
عاد فرنان لكر�سيه ،وبد�أ يخ ّف�ض من �صوته وقال له :عاد �سان�شو
�إىل مهادنة النا�صر بعد هزائمه املتالحقة على يد غالب النا�صري،
بل وتنازل له عن عدد من القالع واحل�صون ودفع له الغايل والنفي�س،
مما جعل النبالء يف ليون وجيليقية ي�ستحقرونه ،ويتم ّنون زواله،
ّ
وينتظرون ً
رجل من بيت امللك يلت ّفون حلوه حتّى يخلعوا �سان�شو.
�أردونيو :لكن �إن كنت �أنا هذا الرجل ..فكيف و�أنت حليف �سان�شو؟
فرنان� :أنا ل�ست حلي ًفا لأحد ،فقد حاربت مع رامريوّ ،ثم انقلبت
عليه ،وكذلك �سان�شو� ...أنا حليف م�صلحتي وم�صلحة ابنتي.
�أردونيو :والآن م�صلحة ابنتك معي.
جتن م�صلحتها معك ،فاعلم �أن ّني
فرنان� :أجل ..ولكن �إن مل ِ
قاتلك.
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�أردونيو :ه ّون عليك يا والد زوجتي ،ف�سيكون ما تريد.
فرنانً � :إذا ا�ستمع وا�صغ �إ َّ
يل جيدً ا.
ّمت و�ضع اخلطة ،وبد�أ �أردونيو ووالد زوجته فرنان يب ّثون يف العامة
ف�شل �سان�شو ،ويذ ّكرون بهزائمه املتتالية مع قرطبة ،وتنازله عن
احل�صون والقالع التي بذلوا فيها الغايل والثمني ،وراحوا ير ّوجون
ويقولون :ما ل�سان�شو واملُلك؟ فهذا رجل َب ِدينٌ ال ي�ستطيع ركوب
اخليل؟ فكيف ملن عجز عن امتطاء اخليل �أن يقود اجلند؟ ليذهب
يحب ،ولكن ال يجب �أن يكون مثله على عر�ش ليون.
وي�أكل كما ّ
زاد هم�س العامة ،وتناقلوا تلك الكلمات وا�ستع ّد �أردونيو ومعه
النبالء من جيليقية وليون وق�شتالة ،ودخلوا على �سان�شو -وهو ي�أكل
على مائدة �أُع ّدت له -فقال له فرنان� :أكمل طعامك �أ ّيها امللك.
�شعر �سان�شو مبا يدور ،وكادت اللقمة �أن تقف يف حلقه قبل �أن
يقول� :أال ت�أكلون معي؟
�أردونيو :ال نريد طعامك ،ولكن نريد عر�شك.
�سان�شو :ماذا تقول؟
فرنان :ا�سمع يا �سان�شو ،مل يعد يف ليون ك ّلها من يريدك ،فها هم
نبالء ليون وجيليقية قد خلعوك ،وهذا ابن عمك �أردونيو هو �أحقّ
بامللك منك ،فوالده هو �ألفون�س الرابع ،وقد أ� َّي َد ْت ُه العامة واخلا�صة.
�سان�شو� :ألأ ّنه �صهرك أ� ّيها الكونت؟
فرنان :وقد كان �أخوك �أردونيو ً �-
أي�ضا� -صهري ،فانقلبت عليه
عندما كانت م�صلحة ليون معك� ،أما وقد �صارت م�صلحتها مع غريك،
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فها �أنا �أق ّدم م�صلحة ليون مرة �أخرى على م�صلحتي و�أخلعكّ ...ثم
كيف مللك َبدين مثلك ال ي�ستطيع ركوب اخليل �أن يكون مل ًكا على �أ ّمة
والآن
حماربة؟!
�أ ّيها امللك� ..إ ّما �أن تر�ضخ بالأمر وتكمل طعامك ،و�إ ّما �أن ترف�ض
ويتم ً �-
أي�ضا -لنا الأمر.
فن�سفك دمك ّ
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رحل �سان�شو �إىل ج ّدته امللكة ( طوطة) يف نافارا ،وراح ي�شتكي
لها ما حدث وهو يبكي لها حاله ،ويرجوها �أن تعيده مل ًكا كما كان،
فما كان من (طوطة) � ّإل �أن ر ّقت له ،غري �أ ّنها ر�أت عدم قدرتها على
هزمية ليون وق�شتالة ،كما ر�أت �أن يف �سمنة ابن ابنتها وبدانته �سب ًبا
يف خلعه ،فال �أقل من �أن يتخ ّل�ص هذا من وزنه و�شحمه ...فقالت له:
كي تعود �إىل ملكك ..يجب � ًأول �أن تتخ ّل�ص من �أ�سباب عزلك.
�سان�شو (با�ست�سالم) :كيف ذلك يا جدتي؟ لقد حاولت ولك ّني
ف�شلت.
طوطة :هذا لأ ّنك خائر العزمية� ،ضعيف النف�س ،وقد �صدق فرنان
يف قوله.
�سان�شو :ماذا �أفعل يا جدتي؟ فقد وجدت يف الطعام ك ّل متعتي،
حتّى الن�ساء يا جدتي� ...أخ�شى �أن �أتز ّوج بامر�أة فرتاين كما �أنا؛
فتخونني مع عبدي ،لذا ال �أقرتب منهنّ .

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ
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طوطة :من هذه التي �ستقبل ببدين مثلك و�إن كان امللك؟! فالن�ساء
يا بني يردن من يد ِّل ُلهن وي�شعرن معه بلذة احلياة ولو كان من �أوا�سط
النا�س ،وال ي�سعني �إىل من ال ي�شعرن معه ب�أنوثتهن ،ولو كان امللك
نف�سه.
�سان�شو :فماذا الآن يا جدتي؟

ﻋﺼ

طوطة� :س�أحملك على ما تكره..الومن الآن.

ﲑ ﺍﻟ

�سان�شو :هل �ستحرمينني من الطعام؟

ﻜﺘ

طوطة� :إن كان فيه �صاحلك فنعم ،ولكن لن يكفي هذا ...و إ� ّنك يا
بني �ستحملني على �أمر ال �أريده �أبدً ا.

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

�سان�شو :ما هو يا ج ّدتي؟
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يدي يف يد النا�صر مرة �أخرى ،وقد كنت �أريد املوت
طوطة� :أن �أ�ضع ّ
على �أن �أفعل و� ّ
أذل نف�سي بعد ك ّل هذا العمر وذاك ال�صراع الطويل
معه؛ �إذ ال منلك  -كما قلت لك  -القوة الكافية لهزمية �أعدائك.
غار�سية �سان�شيز (ملك نافارا حتت و�صاية امللكة طوطة وخال
�سان�شو املخلوع ) غري م�صدق :هل �ستفعلني ح ًّقا يا �أماه؟!
طوطة :ال ح ّل غريه يا بني.

O
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سفـارة طوطة إلى الناصر

ﻋﺼ

ّ
وا�صطف
ا�ستع ّدت الزهراء ال�ستقبال ع ّمة اخلليفة (امللكة طوطة)
احلر�س ال�ستقبالها ،وقد كان ال ِفتيان ال�صقالبة زينة البالط واحلر�س،
ودخلت امللكة على النا�صر الذي كان يجل�س يف قاعة عر�شه وحوله
الكرباء والوزراء وابنه احلكم ،حتّى �إذا دخلت مل يتح ّرك النا�صر،
حتّى �إذا كانت بني يديه نه�ض النا�صر و�أم�سك بيدها و�أجل�سها بجوار
و ّ
يل العهدّ ،ثم عاد �إىل كر�سي عر�شه ،فتق ّدم منه غار�سية �سان�شيز
وق ّبل يده ،ف�أ�شار له النا�صر باجللو�س ،وفعل �سان�شو ما فعل خاله.
طوطة� :أتيناك � -أ ّيها امللك -طم ًعا يف عقد ال�سلم معك.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ

ﺸﺮ

النا�صر :ال ب�أ�س ،ولكن �ألي�س هذا �سان�شو املخلوع؟

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
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نظر �سان�شو �إىل الأر�ض وقال ب�صوت خجول :بلى يا �سيدي.

النا�صر� :أ ّما مملكة نافارا فنقبل طلبها لعقد احللف معنا ،على �أن
حتارب معنا من نحارب وت�سامل من ن�سامل ،و�سنق ّر ابنك (غار�سية)
مل ًكا على نافارا.
ابتهج غار�سية وقال :ال�شكر لك يا �سيدي.
طوطة :وماذا عن ملك ليون؟
النا�صر :وهل عاد ملكها ليعقد احللف معي؟
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طوطة :وهذا ما �أتينا من �أجله �أ ّيها امللك� ،أن ت�ساعده على ا�سرتداد
عر�شه نظري ما تريد من �شروط.
النا�صر :فمن الذي ي�ضمن لنا وفاءك بالعهد؟ وقد د�أبت على
نق�ضه يا �سان�شو.
�سان�شو� :أق�سم لك يا �سيدي �أن �أفعل.
يف بق�سمه �-أ ّيها امللك -ف�أنت متلك من القوة ما
طوطة� :إن مل ِ
يجعله يذعن لك �إن �أبى �أو غدر.
النا�صر :ح�س ًنا� ...سنعاونك يا �سان�شو على ا�سرتداد عر�شك،
وذلك مقابل تعه ّدك� ،أن ت�س ّلم لنا بع�ض احل�صون الواقعة على
احلدود ،و�أن تهدم البع�ض الآخر.
�سان�شو بحما�سة� :أفعل يا �سيدي� ...أفعل.
النا�صر� :أين قائدنا غالب النا�صري؟
غالب :طوع بنانك يا �أمري امل�ؤمنني.
النا�صر� :ستخرج بقطعة من جي�شك؛ لت�ضع �سان�شو على عر�ش
ليون ،وبعدها تد ّبر له بع�ض �ش�ؤونه.
غالب� :أفعل يا �سيدي.
طوطة� :شك ًرا لك أ� ّيها امللك ،غري �أن ّنا نطمح منك يف �أمر �آخر.
النا�صر :ما هو؟
طوطة :لقد �أعيتنا بدانة هذا الفتى ،فلو �أر�سلت �إلينا طبي ًبا يداويه.
النا�صر :ال ب�أ�س� ،سرن�سل لكم طبيبنا اخلا�ص (ح�سداي بن
�شربوت) ،فهو �أبرع �أطبائنا ،وهو القادر على عالج ع ّلة حفيدك.

ﲑ ﺍﻟ

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ
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ابتهجت طوطة بنتائج ال�سفارة ور ّد النا�صر ،وجناحها يف م�سعاها،
وعادت �إىل نافارا ومعها عهد النا�صر وطبيبه اخلا�ص الذي عكف
على مداواة �سان�شو ،كما جنح الطبيب اليهودي يف م�سعاه ومل مت ّر
ع ّدة �أ�شهر حتّى نق�ص وزن �سان�شو ،وا�ستطاع �-أخ ًريا� -أن ميتطي
جوادهّ ،ثم �أم ّده النا�صر بقائده املظفر (غالب النا�صري) وباملال
واجلند ،فغزا ليون ،وغزا النافاريون يف الوقت نف�سه والية ق�شتالة من
ناحية ال�شرق ،وانتهت هذه احلرب الأهلية اجلديدة بانت�صار �سان�شو
وجلو�سه على العر�ش م ّرة �أخرى ،وف ّر �أردونيو �إىل برغ�ش...

ﲑ ﺍﻟ

O

ﻜﺘ

ﺐ ﻟﻠﻨ
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يف موكب فخم ..امتطى النا�صر فر�سه وخرج معه و ّ
يل عهده
احلكم وث ّلة من وزرائه ومعهم جمموعة من الفر�سان يرتدون الأفخم
من الثياب ،وخرج من الزهراء قا�صدً ا م�سجد الداخل يف قرطبة،
والنا�س يلتفون حول املوكب يدعون للنا�صر ويح ّيونه ،وهو ير ّد عليهم
فرتجل
ترجل النا�صر ّ
برفع يده ،حتّى �إذا و�صل �إىل خارج امل�سجد ّ
من حوله ،وراح يطالع املنارة العجيبة التي كان قد �أمر ببنائها،
فكانت حتفة عجيبة ،متتاز بفخامتها وارتفاعها ال�شاهق ،وكانت
مربعة الواجهات عالية البنيان ،وكانت ال�شم�س وقتها متيل للغروب،
والنا�صر يطالع املنارة وهو مب�شو�ش الوجه �سعيد ّ ...ثم نظر النا�صر
�إىل عبد اهلل بن بدر -وكان من كبار مهند�سي اخلليفة والقائم على
املباين يف قرطبة و�أحوازها -وقال:

ﺯﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻮ
ﻭ
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النا�صر :عمل رائع يا ابن بدر.
عبد اهلل بن بدر� :إ ّنه بف�ضل توجيهاتك يا �أمري امل�ؤمنني.
كان احلكم ينظر �صاعدً ا بعينه يف املنارة ،وك أ� ّنه يح�صي �شي ًئاّ ،ثم
قال :لها �أربعة ع�شر �ش ّبا ًكا ذات عقود.
عبد اهلل بن بدر :وحتتويً �-
أي�ضا -على �س ّلمني� ..أحدهما لل�صعود،
والآخر للنزول يا �سيدي.
النا�صر :هل �صنعتم التفافيح التي �أمرت بها؟
عبد اهلل بن بدر� :أجل يا �أمري امل�ؤمنني.
أموي ال مثيل له
النا�صر :ح�س ًنا فعلتم� ،أريد �أن يكون هذا امل�سجد ال ّ
يف الدنيا ك ّلها ،و�أن ي�صبح على م ّر التاريخ عالمة.
ويف تلك الأثناء �أ�شار عبد اهلل بن بدر �إىل الع ّمال فتح ّركوا ،وهم
يحملون ثالثة تفاحات ،اثنتان منها من الذهب ،والثالثة من الف�ضة،
وبد�أوا �صعودًا ك ّل رجلني يحمالن تفاحة ،حتّى �إذا �صعدوا ور ّكبوهم
�أعلى املنارة� ،أر�سلت ال�شم�س �أ�شعتها عليها ،فكادت تخطف الأب�صار
بربيقها.
كب النا�س املجتمعون يف قرطبة وهتفوا با�سم اخلليفة قائلني :يا
ّ
عبد الرحمن يا من�صور ،يا عبد الرحمن يا من�صور ،فر ّد لهم اخلليفة
التحية.
عبد اهلل بن بدر� :سيدي اخلليفة ،ي�س ُّر ِن يف هذا اليوم ال�سعيد
�أن ترى عمل خادمكم �سعيد بن �أيوب اخلطاط الذي نق�ش لوحة مبا
حق ّقه موالنا النا�صر من �إجناز.

ﲑ ﺍﻟ
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النا�صر :ح ًقا� ،أين اللوحة؟
عبد اهلل بن بدر� :صوب باب النخيل يا �سيدي.
حت ّرك اخلليفة �إىل واجهة اجلامع من اجلانب الأمين من بابه
الرئي�سي (باب النخيل) ف�إذا �سعيد بن �أيوب قد كتب:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ﻋﺼ

�أمر عبد اهلل عبد الرحمن �أمري امل�ؤمنني النا�صر لدين اهلل �-أطال
اهلل بقاءه -ببنيان هذا الوجه ،و�إحكام �إتقانه؛ تعظي ًما ل�شعائر اهلل،
وحمافظة على حرمة بيوته ،التي �أذن اهلل �أن ُترفع ويذكر فيها ا�سمه،
وملّا دعاه على ذلك من تق ّبل عظيم الأجر ،وجزيل الذخر ،مع بقاء
فتم ذلك بعون اهلل ،يف �شهر ذي احلجة
�شرف الأثر ،وح�سن الذكرّ ،
�سنة �ست و�أربعني وثالثمائة على يد مواله ووزيره و�صاحب مبانيه عبد
اهلل بن بدر(.عمل �سعيد بن �أيوب)
احلكم� :إنّ هذا ليوم �أع ّز اهلل فيه الإ�سالم يا �سيدي.
النا�صر :احلمد هلل ،الذي �أعزّنا بالإ�سالم و�أع ّز الإ�سالم بنا.
ّثم دخل اخلليفة امل�سجد و�ص ّلى خلف (�أحمد بن مطرف) خطيب
اجلامع الكبري بقرطبة ،ومن َث ّم ان�صرف �إىل الزهراء ،وقد ان�شغل
بتزيينها وتنميقها على �أح�سن و�أكمل وجه ،وكانت ملّا تكتمل بعد...
وقد كان اخلليفة عبد الرحمن النا�صر �شغو ًفا بالعمارة و�إقامة املعامل
وبناء الدور ،وا�ستفرغ جهده يف تنميقها و�إتقان ق�صورها وزخرفة
م�صانعها ،حتّى ترتّب على اهتمامه بذلك الأمر و�إ�شرافه عليه بنف�سه

ﲑ ﺍﻟ
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�أن ت� ّأخر عن �صالة اجلمعة ثالثة �أ�سابيع متوالية ،فلم ي�ص َّلها مع
منذر بن �سعيد �إمام م�سجد الزهراء.
فل ّما ح�ضر النا�صر يوم اجلمعة الرابعة �أراد منذر �أن يعظ اخلليفة
ويك�سر غروره ،ويحا�سبه على �إنفاقه الأموال الطائلة يف الت�شييد
والعمارة وعلى ان�شغاله بذلك عن الإقبال على اهلل ،ف�صعد منذر
املنرب ،فبد أ� اخلطبة بقول اهلل تعاىل�« :أتبنون بك ّل ريع �آية تعبثون
وتتخذون م�صانع لع ّلكم تخلدون و�إذا بط�شتم بط�شتم ج ّبارين فاتقوا
اهلل و�أطيعون واتقوا الذي �أمدكم مبا تعلمون �أمدكم ب�أنعام وبنني
وجنات وعيون» ،وا�سرت�سل يقول :ال تقولوا كما قال الكفار�« :سواء
علينا �أوعظت �أم مل تكن من الواعظني �إنْ هذا �إال خلق الأولني وما نحن
مبعذبني» ،و»قل متاع الدنيا قليل والآخرة خري ملن اتقى وال تظلمون
ً
فتيل» .وم�ضى يذ ّم الإ�سراف يف ت�شييد البناء والعناية بالزخرف
بلهجة �شديدةّ ،ثم تال قول اهلل ع ّز وج ّل�« :أفمن �أ�س�س بنيانه على
تقوى من اهلل ور�ضوان خري �أم من �أ�س�س بنيانه على �شفا جرف ها ٍر
فانهار به يف نار جهنم واهلل ال يهدي القوم الظاملني» � -سورة التوبة.
انتهت ال�صالة ،وعاد امل�صلون �إىل دورهم وعاد اخلليفة �إىل
ق�صره بالزهراء وهو يكتم غيظه ،فقال له احلكم :مالك يا �سيدي.
النا�صر (بغ�ضب)� :أال ترى �إىل منذر بن �سعيد ،واهلل لقد تع ّمدين
علي وبالغ يف تقريعي ،واهلل ال �أ�ص ّلي خلفه مرة
بالكالم ،وقد �أ�سرف ّ
ني خلف (�أحمد بن مطرف) خطيب جامع قرطبة
�أخرى ،ولأ�صل ّ
بجانب ال�صالة يف الزهراء.
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احلكم :ما الذي مينعك من عزل منذر عن ال�صالة بك �إذا
كرهته؟
النا�صر :ا�صمت يا حكم� ،أمثل منذر بن �سعيد يف ف�ضله وخريه
وعلمه ُيعزل لإر�ضاء نف�س ناكبة عن الر�شد �سالكة غري الق�صد؟ هذا
ما ال يكون ..و� ّإن لأ�ستحيي من اهلل � ّأل �أجعل بيني وبينه يف �صالة
اجلمعة �شفي ًعا مثل منذر يف ورعه و�صدقه ،ولكن �أحرجني ف�أق�سمت،
ولوددت �أن �أجد ً
�سبيل �إىل ك ّفارة مييني مبلكي ،بل ي�ص ّلي بالنا�س
حياته وحياتنا � -إن �شاء اهلل تعاىل -فما �أظ ّننا نعتا�ض عنه �أبدً ا..

ﲑ ﺍﻟ
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جل�س النا�صر يف ّكر يف �أمر دولته التي �شادها ،حتّى �أقبلت عليه
ملوك الدنيا تطلب و ّده و�صداقتهّ ،ثم تذ ّكر �أباه وكيف ُقتل ،وج ّده
و�صاه ،وقرطبة ومعاهدها ودورها وحدائقها و�أ�شجارها،
وكيف ّ
فتاقت نف�سه لركوب اخليل ،وقد كان توقف عن ذلك منذ �شهور،
فحاول ابنه احلكم �أن يثنيه عن عزمه ،فقال احلكم :لو � ّأجلت ذلك
�إىل يوم غري هذا يا �سيدي ،فاليوم ذو طق�س �س ِّيئ وال�سحب حتجب
الر�ؤية ،وفر�صة هطول الأمطار اليوم عالية.
النا�صر :ومنذ متى مينعني الطق�س ال�سيئ عن ركوب اخليل يا
حكم؟ ف�إن �أردت فلتبقَ �أنت هنا ،و�أخرج �أنا وث ّلة من اجلند ،ف�إن كان
املطر فهو رحمة اهلل لأهل الأر�ض ،و�إن مل يكن فاحلمد هلل على ف�ضله
ونعمه.
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احلكم :بل �أخرج معك يا �أمري امل�ؤمنني.
ّمت �إعداد موكب اخلليفة ،وتق ّدم النا�صر املوكب ممتط ًيا �صهوة
جواده ،وهو ينظر هنا وهناك وال�سعادة بادية على حم ّياه ،كما خرج
معه ابنه احلكم ،حتّى �إذا و�صل اخلالء و�سط الأ�شجار البا�سقة،
�أبرقت ال�سماء و�أرعدت وان�سال املطر منها غزي ًرا يروي تراب
قرطبة ،والنا�صر لهذه الأمطار مبتهج �سعيد ينظر �أمامه ل�شيء ال
يراه غريه ،وقد ن�شط ود ّبت فيه احلركة ،حتّى يظ ّنه من يراه أ� ّنه �شاب
يف الع�شرين من عمره ،ولي�س النا�صر الذي يبلغ من العمر �سبعني
عاما ،وك�أ ّنه �أراد �أن يو ّدع قرطبة وهو على �صهوة جواده.
ً
وبعد �ساعات من ال�سري حتت الأمطار ،عاد النا�صر �إىل الزهراء،
وقد �صفت روحه وارتاحت نف�سه ،لكن مل متر �ساعات حتّى ارتفعت
حرارته ،وبد�أ العرق يت�ص ّبب من جبينه وج�سده ،وهرع احلكم
فا�ستدعى له الأطباء الذين التفوا حول اخلليفة يطب ّبونه ،واحلكم
قائم عند ر�أ�س اخلليفة ال يبارحه ،وكان املر�ض الذي وقع باخلليفة
هو الربد ال�شديد ،فاحتجب به اخلليفة عن النا�س ،وت�س ّرب اخلرب
لك ّل الأندل�س ،فخ�شيت اجلموع على اخلليفة ،وحت ّركت جموع منهم
�صوب ق�صر الزهراء يبكون ويت�ض ّرعون �إىل اهلل �أن ي�شفي خليفتهم
حت�سنت
و�سيدهم وراعيهم ،و� ّ
أكب الأطباء على عالج النا�صر حتّى ّ
حالته ،وعاد �إىل اجللو�س يف الق�صر ،ولك ّنه �أ�صيب بنك�سة ،وعاد �إىل
احتجابه مرة �أخرى ،ولبث �أ�شهر ت�شتدّ به العلة حي ًناّ ،
وتخف حي ًنا،
حتى وافاه القدر املحتوم ،يف الثاين من �شهر رم�ضان �سنة  350هـ
(� 15أكتوبر/ت�شرين الأول �سنة  961م) .وكانت وفاته بق�صر الزهراء
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عاما،
يف احلادية وال�سبعني من عمره ،وا�ستطال حكمه زهاء خم�سني ً
وهي �أطول مدة حكمها خليفة من خلفاء الإ�سالم...
لقد كان عبد الرحمن النا�صر �أعظم �أمراء الإ�سالم يف ع�صره،
بل كان �أعظم �أمراء ع�صره قاطبة .ومل ت�صل الدولة الإ�سالمية يف
الغرب �إىل ما و�صلت �إليه -يف ع�صر النا�صر -من القوة وال�س�ؤدد
والهيبة والنفوذ ،وكان يتمتّع بخالل باهرة قلما جتتمع يف �شخ�صية
واحدة� ،سيا�سية وع�سكرية و�إدارية ،وكان ي�شبه يف حزمه و�صرامته
و ُب ْعد نظره ج ّده الأكرب عبد الرحمن الداخل ،وقد ظهر لأ ّول واليته
من مين طائره ،و�سعادة ج ّده ،وات�ساع ملكه ،وقوة �سلطانه ،و�إقبال
دولته ،وخمود نار الفتنة على ا�ضطرامها بك ّل جهة ،وانقياد الع�صاة
مما تعجز عن ت�صوره الأوهام ...
لطاعتهّ ،
كان عبد الرحمن النا�صر عاملًا �أدي ًبا ،يهوى ال�شعر وينظمه،
ويق ّرب الأدباء وال�شعراء ،وكان يف مقدمة دولته و�أكرثهم حظوة لديه
الفقيه (ابن عبد ربه �صاحب العقد الفريد) ،و�شاعر الدولة املروانية
(منذر حممد بن عبد الرحمن).
ّ
تول عبد الرحمن النا�صر عر�ش مملكة تفاقمت من حولها
اخلطوب ،وا�ستنفدت مواردها الثورة ،فتداركها بعزمه وق ّوة نف�سه،
وا�ستطاع �أن ي�سحق خ�صومها يف الداخل واخلارج يف �سل�سلة طاحنة
من احلروب والغزوات امل�ستمرة ،و�أن ّ
يوطد دعائمها ،و�أن يخ�ضع
اجلزيرة ل�صولتها ،و�أن يكفل لها الأمن وال�سكينة والرخاء.
ومل يفت النا�صر منذ البداية �أنّ اجلي�ش عماد الدولة و�سياج امللك،
فعكف على �إ�صالح اجلي�ش الذي �أ�ضناه الكفاح �ض ّد الثورة ،وح�شد
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له اجلند من �سائر �أنحاء الأندل�س واملغرب ،وا�ستكرث من الأ�سلحة
والذخائر ،و�صقلت احلروب والغزوات امل�ستمرة كفاية اجلي�ش ود ّربته،
و�أم ّدته بطائفة من �أمهر القادة و�أ�ش ّدهم ب� ًأ�سا ،ورفعت القوة املعنوية
بني ال�صفوف ،وكان �إقدام الأمري على تويل القيادة بنف�سه جمد ًّدا
وعني عبد الرحمن
منارة احلما�سة احلربية واالنت�صارات الباهرةُ .
يف الوقت نف�سه ب�أمر الأ�سطول و�إ�صالحه ،ف�أن�ش�أ له وحدات جديدة
قوية ،وكانت (�أملرية) عندئذ مركز الأ�سطول الأندل�سي الرئي�سي،
وبها �أكرب دار لل�صناعة.
وبلغ الأ�سطول يف عهد النا�صر زهاء مائتي �سفينة خمتلفة الأنواع
والأحجام ،وهذا عدا الأ�سطول املخ�ص�ص ل�ش�ؤون املغرب البحرية،
ي�ضم -كذلك -عددًا كب ًريا من ال�سفن ...وهكذا كان �أ�سطول
وقد كان ّ
الأندل�س يف ذلك العهد من �أقوى الأ�ساطيل يومئذ ،وكان ب�ضخامته
و�أهباته ،ي�سيطر على مياه الأندل�س اجلنوبية وال�شرقية ،وينازع
الفاطميني �سيادة ال�شقّ الغربي من البحر املتو�سط.
وكان عهد النا�صر -بالرغم من ا�ستمرار احلروب والغزوات-
عهد رخاء وي�سرّ ،
توطدت فيه مالية الدولة وامتلأت خزائنها بالأموال
الوفرية ،وزاد اخلراج والدخل زيادة عظيمة با�ستتباب ال�سكينة
والأمن ،وازدهار الزراعة والتجارة وال�صناعة ،وكرثة الأخما�س
والغنائم .و�إن فيما احتوته الزهراء من الق�صور واملن�ش�آت الباذخة،
وما بذل لإقامتها من النفقات مدى �أعوام طويلة ،ملا ي�ستوقف النظر،
ويحمل على ت�أ ّمل ذلك املدى املده�ش الذي بلغته الدولة الأمو ّية يف
الأندل�س يف عهد النا�صر من القوة وال�ضخامة والغنى .وترك النا�صر
عند وفاته يف بيوت الأموال ما تبلغ قيمته (خم�سة �آالف مليون)
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دينار .وكان يق�سم اجلباية من �أجل النفقة �إىل ثالثة �أثالث :ثلث
لنفقة اجلي�ش ،وثلث للبناء واملن�ش�آت العامة ،وثلث ي ّدخر للطوارئ...
بلغت الأندل�س يف عهد النا�صر ذروة الرخاء والنعماء والأمن
والعزة ،وازدهرت الزراعة والتجارة وال�صناعة والعلوم والآداب
والفنون ،و�شمل الأمن �سائر �أطراف اململكة ،ورخ�صت كلفة العي�ش،
ومنت قرطبة من ًوا عظي ًما ،حتّى بلغ �سكانها �أكرث من خم�سمائة �ألف،
وبلغت م�ساجدها ثالثة �آالف ،ومنازلها �أكرث من مئة �ألف ،وحماماتها
العامة ثالثمائة ،وبلغت �أربا�ضها �أو �ضواحيها ثمانية وع�شرين ،هذا
عدا املدينة الو�سطى ،وكان لقرطبة يومئذ �سبعة �أبواب-1 :القنطرة
-2اليهود -3باب عامر-4باب العطارين -5باب طليطلة -6باب عبد
اجلبار -7اجلود.
ال�سدة -2اجلنان -3باب
وكان للق�صر الأموي �ستّة �أبوابُّ -1 :
العدل  -4ال�صناعة -5باب امللك -6باب ال�ساباط (وهو يف امل�سجد
اجلامع).
وازدانت قرطبة بعدد كبري من الق�صور واملتنزهات الفخمة ،ودوت
�شهرتها يف الآفاق ،وو�صلت �إىل قا�صية ال�شمال ،حتّى �أنّ الراهبة
ال�سك�سونية (هرو�سوفيتا) التي ا�شتهرت بنظمها يف �أواخر القرن
العا�شر� ،أ�شادت يف ق�صائدها الالتينية مبحا�سن قرطبة وو�صفتها
ب�أ ّنها (زينة الدنيا).
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هذا؟ �أيعقل �أن تكون تلك العقلية موجودة يف الع�صور الو�سطى
(ع�صور الظالم)؟
اجل ّد :كانت ع�صور ظالم �أوروبا ،ولك ّنها كانت ع�صور نور وعلم
وتق ّدم للم�سلمني( ...ع�صو ًرا ذهبية �أندل�سية) كانت الأندل�س تقود
فيها الدنيا للتق ّدم والعلم واحل�ضارة ،فال غرو �أن تعرتف �إ�سبانيا
رغم عدائها الرهيب للإ�سالم  -بعظمة عبد الرحمن النا�صر،وتع ّده واحدً ا من �أعظم ح ّكامها عرب الع�صور ،وفى ذلك �إقرار بعظمة
�أجدادك ،ويكفى يا بنيتي �أن تعلمي أ� ّنه يف الوقت الذي كان العلم
م�سيط ًرا على �أندل�س النا�صر ،كانت �أوروبا حتارب العلم ،بل حتّى
بعد ع�صر النا�صر بع�صور ،ومن م ّنا ال يعرف مذبحة الكتب التي قام
بها (الأب خيميني�س) عندما جمع ماليني الكتب و�أحرقها يف ميدان(
باب الرملة) ،ذلك امليدان الذى خرجت حتتفلني فيه ب�سقوط دولة
العلم واحل�ضارة والرقي...
�شعرت فاتيما باخلزي من فعلتها.
خربت الق�صة ،فالقرار بيدك
�أكمل اجل ّد :والآن يا بنيتي بعدما
ِ
ولك� ،أ ّما �أنا فلن �أجربك على �شيء ،فـ»ك ّل نف�س مبا ك�سبت رهينة».
نظرت فاتيما �إىل الأر�ض للحظات ،قبل �أن تنه�ض من مكانها
وتعود لغرفتها وتغلق بابها عليها ،بينما ظ ّل اجل ّد يتمتم بكلمات غري
م�سموعة.
�أم�ضت فاتيما بعد ذلك ب�ضعة أ� ّيام يف التفكري ...كانت تت�ص ّرف
فيها على �سجيتها ،ومل تناق�ش ج ّدها �أو ت�أتي معه على ذكر الأمر،
ومل ي� أش� اجل ّد خليل �أن يتط ّرق �إىل املو�ضوع في�س�ألها عن قرارها،
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وما �آلت �إليه نف�سها ،ويف �أحد الأيام ارتدت فاتيما مالب�س اخلروج
و�ألقت التحية على ج ّدهاّ ،ثم خرجت قا�صدة املكان الذي يعمل فيه
بيدرو ،اجتازت �أز ّقة البيازين العتيقة مت�أ ّملة إ� ّياها وك�أ ّنها تراها
بعني خمتلفة ،و�أكملت طريقها خارج البيازين حتّى و�صلت �إىل مقر
ال�شركة التي يعمل فيها بيدرو� ،أم�ضت وقتًا يف انتظاره �أ�سفل البناء،
حتّى حان موعد خروجه ،وعندما �شاهدها بيدرو �أ�سرع �إليها بلهفة
رحب بها و�أم�سك بيدها وقال:
وابت�سامة عري�ضةّ ،
أنت هنا؟ َمل مل ت�صعدي �إ ّ
يل؟
يا لها من مفاج�أة �سارة ،ولكن َمل � ِ
كان بالإمكان �أن �أغادر باك ًرا لو علمت بوجودك.
فاتيما :ال عليك ،مل �أنتظر وقتًا ً
طويل .بدت فاتيما متوترة
وم�شو�شة بع�ض ال�شيء ،ف�س�ألها بيدرو بقلق :هل �أنت بخري؟ �أجابته
فاتيما� :أجل بخري.
مل يقتنع ب�إجابتها ،فمنظرها ّ
يدل على �أنّ يف �أمرها خط ًبا ما،
ف�س�ألها مرة �أخرى :هل ك ّل �شيء على ما يرام؟
فاتيما� :أجل� ،أجل ك ّل �شيء عل ما يرام.
بيدروً � :إذا ما الأمر؟
فاتيما� :أردت �أن �أح ّدثك يف �أمر مهم.
بيدروً � :إذا ،ه ّيا بنا �إىل املطعم القريب من هنا ،نتناول غداءنا
وتخربيني مبا ت�شائني.
فاتيما :ال ال ،ال �أريد مكا ًنا مزدح ًما بالنا�س.
بيدرو (م�ستغر ًبا) :مل �أفهم.
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فاتيما :لنذهب �إىل احلديقة القريبة من هنا.
بيدرو :كما ت�شائني.
م�شى االثنان حتّى و�صال �إىل احلديقة ،وجل�سا على �أحد املقاعد.
هات ما عندك ،ما الذي �أه ّمك �إىل هذا
بيدرو :ها نحن هنا الآنِ ،
احلد البادي على وجهك؟
فاتيما :ا�سمعني يا بيدرو جيدً ا ،لقد ف ّكرت كث ًريا ب�أمرنا ،ووجدت
�أن ّنا ال ن�صلح كزوجني ،لي�س لعيب فينا ،ولكن ال ن�ستطيع اال�ستمرار
يف عالقتنا.
وم�صدوما) :ماذا ،ماذا تقولني؟
بيدرو (متفاج ًئا
ً
علي املوقف.
فاتيما :كما �سمعت يا بيدرو ،و�أرجوك � ّأل ت�ص ّعب ّ
بيدرو :لكن َمل؟ �أمل نكن �سو ّية منذ ب�ضعة �أيام ،واتفقنا على موعد
زفافنا من العام القادم؟! هل رف�ض ج ّدك زواجنا؟
فاتيما :لي�س جلدي عالقة بالأمر يا بيدرو� ،إ ّنه قراري.
كانت فاتيما ت�سعى جاهدة حلب�س دموعها ،ولك ّنها مل تعد ت�ستطع؛
فخانتها قوتها وبد�أت الدموع ترتقرق يف عينيها� ،أم�سك بها بيدرو
بعنف وهزّها و�س�ألها :ما الذي جرى يف الأيام ال�سابقة؟ هل هناك
�شخ�ص �آخر تق ّدم خلطبتك ،وهو �أف�ضل م ّني؟
فاتيما (بحزن �شديد و�صوت مته ّدج) :ال يوجد من هو �أف�ضل
منك ،ولكن �أرجوك افهمني ،ال ن�ستطيع �أن نكمل م ًعا.
بيدرو :من ح ّقي �أن �أفهم.
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متع�صب،
مل تكن فاتيما لتجر�ؤ �أن تبوح له بالأمر ،فبيدرو م�سيحي ّ
وغال ًبا ما �سيبلغ ال�سلطات عنها وعن جدها ،وحينها �ستكون عاقبتهما
وخيمة على يد فرانكو ورجاله ،ويف الوقت ذاته كان قلبها ّ
يتقطع لأ ّنها
�أح ّبت بيدرو كث ًريا ،ومل يكن من ال�سهل عليها �أن تتنازل عن ح ّبها،
ولك ّنها العقيدة ...كما قال ج ّدها ال يجوز مل�سلمة �أن تتز ّوج م�سيح ًيا.
بد أ� بيدرو يفقد �أع�صابه من هول ال�صدمة ،وبد�أ يذ ّكرها بكالمها
ال�سابق عن م�ستقبلهم� :أمل تقويل يل أ� ّنك تريدين �أن نكرب م ًعا ،و�أن
ن�شيب م ًعا؟ �أمل نتعاهد �أن نبقى م ًعا حتّى املمات؟!
كانت فاتيما ت�ستمع �إليه ،وهي تبكي ب�صمت وبحرقة كبرية،
�شعرت �أ ّنها �ست�ضعف �أمامه و�أمام كالمه ،فا�ستجمعت قواها ،ووقفت
منت�صبة وقالت له :نحن ال ن�صلح لبع�ض يا بيدرو ،وهذا �آخر كالم
لدي ،و�أ�شاحت بوجهها مبتعدة عنه ،ومل تنظر خلفها ،حتّى ال ت�ضعف
�أمام نظرات احلزن والأ�سى التي كانت يف عينيه ،ناداها بيدرو ع ّدة
مرات ،لك ّنها مل تلتفت ،كانت تعي جيدً ا �أن االلتفات �إىل الوراء
�سي�ضعفها ،فلم تلتفت وتابعت طريقها.
مل تكن فاتيما تعرف �أين تذهب ،مل ت�شعر بنف�سها � ّإل وهي
واقفة �أمام ق�صر احلمراء ،دخلت الق�صر تتج ّول يف �أرجائه حزينة
منك�سرة ،بد�أت تت أ� ّمل النقو�ش اجلميلة والزخرفات البديعة وك�أ ّنها
ت�شاهدها لأ ّول مرة ،كانت املرة الأوىل التي ُتعن النظر فيها جلمال
زخرفة ّ
اخلط العربي ،لغتها التي مل تتع ّلمهاّ ،ثم دخلت �صالة الأختني،
العربي نف�سه الذي �أهانته
ولل�صدفة العجيبة �شاهدت هناك ال�شاب
ّ
وهم ال�شاب باخلروج عند
يف املرة ال�سابقة ،التقت نظراتهما م ًعاّ ،
ر�ؤيتها حت�س ًبا من تكرار ت�صرفها ال�سابق غري الالئق معه ،لكن
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نظرات فاتيما له بدت خمتلفة هذه املرة ،كانت نظرات �أ�سف واعتذار
بهم نظرت �إليه فاتيما وقالت يف نف�سها:
كانت فاتيما مدينة لهّ ،
كيف �أعتذر لك ع ّما بدر م ّني �ساب ًقا؟ كيف �أقول لك �أ ّنك م ّني و� ّأن
منك ،و�أن ّنا نحمل الدم نف�سه؟ كيف �أقول لك �أنّ �أجدادي هم من بنوا
هذا الق�صر البديع؟
كانت فاتيما ت�سعى جاهدة حلب�س دموعها قدر امل�ستطاعّ ،ثم
ابت�سمت ابت�سامة لطيفة لل�شاب والحظت �أ ّنه يحمل كرا�سة وقل ًما ،بدا
وك�أ ّنه يد ّون �شي ًئا عن الق�صر �أو ير�سم �شي ًئا ما...
اقرتبت فاتيما منه وحيته بلغتها الإ�سبانية ،فر ّد عليها بالإجنليزية
التي يتق ُنها� ،أ�شارت فاتيما �إىل نف�سها وقالت( :فاتيما) ،ا�ستغرب
ال�شاب ا�سمهاّ ،ثم لفظه بالعربية لها( :فاطمة) ،ابت�سمت له وقالت:
(عمر) ،ك َّر َرت فاتيما
�أجل ،فاطمةّ ،ثم ع ّرفها على ا�سمه وقالُ :
اال�سم وقالت�( :أومار) .ابت�سم االثنان لبع�ضهما البع�ضّ ،ثم نظرت
فاتيما يف كرا�سة ال�شاب فوجدت الكتابة نف�سها املحفورة على جدران
ال�صالة ،فعرفت �أ ّنه يد ّون الأ�شعار املكتوبة ،وكانت �أبرز عبارة مدونة
يف كرا�سته هي «وال غالب � ّإل اهلل» ،ك َّر َرتها فاتيما -مرا ًرا وتكرا ًرا-
متاما ،كانت هذه العبارة
بقلبها قبل ل�سانها ،وك�أ ّنها تعي معناها ً
الوحيدة التي يحفظها �أغلب �سكان غرناطة «وال غالب � ّإل اهلل»
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انطف�أت تلك الأنوار املل َّونة وخبت خلف كوالي�س الزَّمان العاثر
ُ ...ق ِ َب ْت ّكل كتب الأ�ساطري ...وغا�صت يف ظلمات البحر الوردي
امل�سحور  ...غا�ص ّبحارهاّ ..ثم عاد ..يحمل تلك الرواية الأندل�سية..
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ملعت وت ّوهجت مثل ل�ؤل�ؤة ّفتانة ..تزّين وجوه الأعراب ...ال ّكل يت�ساءل
و ي�س�أل� ...أين فتية ا ّلدجى؟ �أين نا�صر الورى؟ �أح ًقا قد خرفت �أوراق
�شبابهم! هل اندل�س �سيفهم يف غمد خ�شبي مرتجم؟! ذكرى �أندل�سنا
فخر ...و�أ ّيامها رغد العي�ش ل ّكل �أبجدي ...ما ماتت �أر�ض ،وقادتها
�أن�صار احلق وز َّراع اخلري  ...الكل يرجو نظراتها ،ويحلم باجللو�س
حتت �أفنان �شجرياتها ..يرنو �إليها ّكل �أنا�سي الأر�ض ...يت�أملون بهاء
قالعها ال�شاخمة ..و�شوارعها املزخرفة بحروف العدالة الإ�سالمية...
اجلميع يف ذهول وده�شة ...ت�أ�سرهم رياح اليا�سمني ال�صادقة الأب َّية
...
ون�صار ونا�صر
ال ...ال ...لن حتذف من تواريخ العامل �أجماد ن�صري َّ
الق�ضية الأندل�سية العرب َّية ...لن تفطم من ال�صدور ال�شجية..
زرعتم يف قلوبنا �أجمل �سيمفونية عربية �أندل�سية خالدة� ...ستبقى
ِّ
مر�صعة �أدب َّية...
لكل الع�صور �سفينة جبلية ...وقادتك منارة َّ
�آندل�ساه...
رواي الأندل�س
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بعون هللا وتوفيقه
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