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(1) 

 ماات ألوس إيرخِيس

 

 أتى صيف هذا العام بال رائحة، بةواستوت الشمس فوق الرؤوس ساخنة ملته، انتصف النهار
العرائش املثقلة  ومتتد على، تتسلقاختلف اجلو رغم أن الكروم ما تزال ، املشمش والدراق

 !ابلعناقيد

 توافد الناس منذ الصباح .احتميت ابجلدار املطل على الساحة الواسعة املمتلئة عن آخرها
 ألتفت إليهم مهًسا حبروف أصبحت بني عشية !وأصويل، ولكنيت، هلم هيئيت، أانس مثلي، الباكر

 ! وضحاها من احملرمات

 يتلفت القوم حوهلم خشية أن يضبطوا ابجلرم، اجلواب مرتعًشافيأتيين ! السالم عليكم: أمهس
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 ؟ من سيكون التايل: تتالقى العيون فتطل التساؤالت، املشهود

، رمبا مسعين ذاك البعيد وأان ألقي السالم، رمبا هذا الذي يلوح هناك مبتعًدا، رمبا أان أو أنت
أو معلًقا على شباك  ، للحرق يف ميدان الرملةمعرًضا ، متهًما ابهلرطقة والكفر؛ فأكون هنا غًدا

 ! كنيسة سان سلفادور

أتى مبكًرا ، أعلنوا عن يوم احملاكمة إذاكعادته ،  عند الزاوية اأدور بعيين بني اجلمع فأملح سليمً  
ويزداد شحوبه كلما علت الطبول منذرة ابقرتاب ، ترتعش خلجاته، يقف عند الزاوية نفسها

أم يتمتم برتاتيل الكنيسة ، القرآنمن هل يتلو آايت : ليتين أعرف، أراه يتمتم كعادته .املوكب
 ! املبجلة

تتوسطها الصلبان الكبرية ابللون ، تلوح األعالم امللونة ابألمحر واألصفر، يقرتب قرع الطبول 
، الكبري الصلبان اخلشبية الكبرية أبيدي امللثمني املتقدمني املوكب، األمحر الدموي الفاقع

يشريون أبيديهم حنو اجلمع املكتظ يف ، مبالبسهم البيضاء والقرمزية يتقدمون املوكب القساوسةو 
 ! فريمسون صليًبا كبريًا يف اهلواء، الساحة

يلقي  سالقس املبجل إيزادور رئيس لعل ؛ويتلمسون طريقهم، ينحين اجلميع عند مرور القساوسة
يليهم ، مشعية ال تشي بشيء همووجوه، مصطنع كالعادةميشون يف خشوع . عليهم ببعض بركاته

أقدامها املثقلة  جترر، بصعوبةهياكل آدمية متشي : املقرَّنني ابألصفاد صف طويل من املذنبني
 ! ب وذعر شديدينيف ره  ، ابلسالسل

! انتربق أو انتدمع انو مل تك! اينتستنطقان تشبثت عيناها يب تكاد، التفتت إيل، الصف يفحملتها 
 جتفل مع كل قرع، بال حياة إال من حتركات مفاجئة؛ وتىكعيون امل،  جوفاوين مطفأتنين ناعي

  .لتعود فتذهل اثنية، للطبل
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، وسط صف املذنبني فتساق، طفلة قدر هلا أن تولد هبذا الزمان، فتاة مل يستدر جسمها بعد
 ! تقف عندما أيمر احلاجب بذلك

صغري احمللوق كبري القساوسة رأسه ال إيزادوريرفع ، هلميعتلي القساوسة الثالثة املنصة املنصوبة 
يفتح الكتاب املقدس املوضوع فوق وهو ، ويدور بعينيه يف وجوه احلاضرين، من منتصفه

  :وبصوت رخيم مرتعش، يف خشوع رمني، الطاولة

ق وا ال. اجلحيمِ  حفرة   ويف منتهاه  ، ابلبالط مفروش   طاةِ اخل   طريق   يف  ربو ك م ا ملْ  ي ْست ْحِسن وا أ ْن ي  ب ْ
ْل وِئني  ِمْن ك لِّ ِإْثٍْ و ِزاًن و ش ّر و ط م ٍع ؛ لِي  ْفع ل وا م ا ال  ي ِليق  ، أ ْسل م ه م  هللا  ِإَل  ِذْهٍن م ْرف وضٍ ، م ْعرِف ِتِهمْ  َم 
ِين  ، و ِخص اًما و م ْكًرا و س وًءام ْشح وِنني  ح س ًدا و ق  ْتاًل ، و خ ْبثٍ  لِِبني  ، م ْبِغِضني ِ للِ ، َن َّاِمني  م ْفرت  اث 

ت ِدِعني  ش ر ورًا، م ت  ع ظِِّمني  م دَِّعني   ْينِ ، م ب ْ ر  ط ائِِعني  لِْلو اِلد  ِبال  ف  ْهٍم و ال  ع ْهٍد و ال  ح ن  وٍّ و ال  ِرضًى ، غ ي ْ
  !و ال  ر مْح ة

ما وهو ، ويف عينية ملعة تشفٍّ وقسوة ال ختفى، كاذب  نًيا رأسه يف خشوعحاصمت القس قلياًل 
 .ا ابلكتاب املقدسيزال َمسكً 

يدور بعينيه ، ويرفع رأسه، يغلق ضفيت الكتاب، ويسلمه ورقة مطوية بعناية، يتقدم احلاجب منه 
، عينيه الصغريتنيويقرهبا من ، يفض الورقة، صف املذنبنيجتاه وجه نظره يْث ، يف وجوه احلاضرين

أو حنيب ، إال من مههمات بني احلني واآلخر ؛ونويعلو صوته فجأة حبماس جيعل اجلميع يصمت
  !خشية افتضاح أمره ؛جاهد صاحبه يف إخفائه، مكتوم

 ! فاتيما، اثرا، أومار، دييغو، لوسيا، ماراي، أليخاندرو: تتواَل األمساء

 أحاول أن أخفي ، وتتعاَل أصوات القشتاليني ابلفرحيف هلع. ما خترج احلروف بينأجفل وأرتعش 

 ! أدور بعيين أحبث عن سليم، دموعي املنسابة
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 وقد، القس حنو املذنبون يتقدم، مباراي عيناه وتعلقت، شحوبه زاد، الزاوية عند هناك يزال ما
الصراخ ! ميآلن الدنيا من حويل صراخو يركعون يف توسل ، ت البقية الباقية من عزائمهمهتاو 

 : وصراخ القشتاليني املهووس العايل، املكتوم الدامي من قلوب املتهمني املدانني سلًفا

 ماات ألوس إيرخِيس.. كيمالوس..كااتلوس.. ماات.. ماات.. ماات*

 قدميهاجتر ، ماراي الصغرية املفزوعة تنكمش على نفسهاو ، يعلو صوت القس ابألحكام
يساق الصف الطويل ، املشهد العبثي انوعيناها تتابع، املنصة تتقدم حنو، من التعذيب تنياملتورم

تتعاَل ، يتابع القس تالوة األمساء حبماس .حيث األعمدة اخلشبية املنصوبة وسطها، حنو الساحة
 ! صيحات الفرح

حيررون ، تساق كما يساقون، ماراي تتابع بال فهم، يبدأ امللثمون بربط املذنب ابلعمود اخلشيب 
، يدفعها امللثم فتسقط، تخفي وجهها عن العيونلا مفرتفعه، خلف ظهرها تنياملربوطيديها 

حنو األعمدة مهرولة ، ْث تنهض مذعورة، اثنية بثوهبا البايل املمزقتتعثر ، يعاجلها بضربة هبراوتهل
 ! لنارشعال اإيبدأ يف و ، هايجيمع كومة األخشاب حتت قدم، لعمودابيشد واثقها ، اخلشبية

أحاول أن أعثر عليه وسط كل هذه األجساد ، خيتفي فجأة، عيين بني سليم ومارايتدور 
، النريان تلتهم األجساد، صرخات تتعاَلال، عيون اجلميع ي دمعوالدخان ، املكان خانق، املتالمحة

 أحبث عن سليم بينما، واحلشد يتعاَل صياحه الفرح، نشوة غريبةالقساوسة يرتلون ترانيمهم يف و 
وصيحات ، املكتومة صرخاهتا، أويل ظهري للساحة وصورة ماراي الصغرية أمامي، فائدةبال 

 : من حويلة تتصاعد لفرحلقشتاليني اا

 ! ال بروخا كيمارون أ  ! ال بروخا كيمارون أ  ! حرقوا الساحرةأ

 ________________ 

 ! أحرقوهم.. اسلخوهم.. اقتل.. اقتل.. اقتل، اقتلوا املهرطقني* 



9 
 

 

 

 
 



10 
 

 

 

(2) 

 *كيمار ون إ ماراي

 كان اليوم عظيًما.-

 لنتشفى هبؤالء اآلمثني.، ليتهم جيعلون احملاكمات كل يوم-

مل ، كان حمقًّا عندما أمر حبرق تلك الفتاة الصغرية الكاذبة. فليحفظنا الرب  إيزادور املبجل، نعم-
حيذران من هؤالء وهو ، أمل تسمع املبجل إيزادور بعظة األحد! هتتز وهي تساق للمحرقة

 ؟ السحرة

 وكأن الشيطان يدعوها ملضاجعته.، متشي حنو احملرقة بثبات، نعم كان أمرها عجيًبا حقًّا-

 ! أحبث بعيين عن سليم، وأان أقف خارج الساحة، كانت األصوات الفرحة تتداخل وتبتعد

من األجساد وألسنة النريان تلتهم ما تبقى ، اجلثث ما تزال تتدَل من فوق منصة اإلعدام
 من أانس خلت، جمنونة شريةب حفلة شواء، ورائحة احرتاق اللحم مرعبة! املصلوبة فوق األعمدة

______________________________  

 * أحرقوا ماراي
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 ! حلومهم يف انتشاء غريب ىيرقصون ويهتفون على صراخ الذين تشو ، قلوهبم من اآلدمية

: ترتاقص املشاهد أمام عيين، من فرقعة احلطب كل فرتةإال ؛ نالصمت خييم على الساحة اآل
 ْث ، ماراي الصغرية تلعب عند ابب الدار، ماراي الصغرية حتبو، ماراي تستنجد يب بعينني مفزوعتني

ختتبئ كلما رأت سليًما ، وشعر بين طويل منسدل، فتاة غضة بعينني بلون اللوزيلها أنوثتها حت
 رآها تلعب خارج البيت. إذاعنفها كان دوًما ي،  عند أطراف احلارة

تتوقف قلياًل تثرثر مع ، ْث تعود لتحمل الدقيق حنو الدار، تعدو حنو دكاين مبشية خجلى 
أو يراها سليم فريفع صوته عليها وسط ، ْث تنطلق مسرعة ختاف أن تعنفها أمها، صوحيباهتا

حبجر  سليم ضربه، يغازهلا أن حاول الذي القشتايل مع تشاجر الذي اليوم ذلك أتذكر، الطريق
 ! ولوال تدخل كبار التجار ما كان األمر ليمر بسالم، وشج جبهته

 ! يكفينا ما حنن فيه، أخاف أن يورط نفسه مبشكلة جديدة، ترى أين ذهب هذا الولد

وستبقى ، ضراًما ون النريانيزيد، يدورون حوهلا، خلت الساحة إال من بعض اجلنود وامللثمني
وتنهش ما تبقى من ، حتوم فوقها الغرابن! لرتاها املدينة كلها، ومصلوبة ثالثة أايماجلثث معلقة 

 ! لتنهش الضواري ما تبقى منها، ويلقوهنا خارج املدينة، ْث حيملوهنا فوق العرابت اخلشبية، حلمها

 ؟ أم فقدت وعيها من األدخنة املتصاعدة؟ هل أتملت ماراي وهي حترتق، ترى، اي هللا

هل رددت ؟ هل دعت هللا أن خيفف عنها؟ تها إايه من آايت القرآن وهي صغريةلقن هل تلت ما
 ؟! يساق للموت دون جريرة، أم كانت تلك ارتعاشات مرتعب؟ رأيتها تتمتمحني  الشهادتني

أراه ! أعدو اثنية حنو الدخان املتصاعد بكثافة حتجب الرؤية، أطراف الساحة يفأفيق على جلبة  
اجملنون عاد حيمل ، واالبتعاد عن الساحة، أجنح يف اإلمساك به، مسرًعا حنو احلراسهناك يتجه 

 ! سكيًنا؛ ليطعن هبا أحد اجلنود
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، اندفاعه وجنونه تالشى، أخذ ينوح كاملرأة !أعنفه ْث أعود ألضمه !؟مشكلة جديدة اي سليم
 ! نفسه وتكومه على، ابنكسار عينيه ورعشاته، وعاد الطفل الذي علمته صغريًا

: نفسه لومينهال ب، يصفع صدره ووجهه، يهذي وينتحب ويصرخ صرخات مكتومة ملتاعة ظل
 ! ضعفت، جبنت، مل أنقذها أان لست رجاًل؛، أان جبان -

ماراي  أحرقوا؟ االنتقام من منعتين مل؟ النجس اجلندي أطعن أن من منعتين مل: بوجهي ليصرخ يعود
 ! كهؤالء القشتاليني احلمقى عدميي املروءة؛  قف متفرًجاأأمام عيين وأان 

ثلها ستساق م، هل سيعيد ذلك ماراي، ما اجلدوى من طعن اجلندي اآلن: سليم اي بين 
 ! ولن تستفيد سوى لوعة أبيك وأمك، ةوستعلق على املشنق، للمحاكمة

 اصرب اي بين عسى هللا أن يبدل تلك األايم بيسر من عنده.

 : قام مبتعًدا وهو يصرخ، ب عن العاملئوكأنه غا، كأنه مل يستمعو  نظر يل بعينني زائغتني

 ! حتًما سأانل منهم! سأانل منهم
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(3) 

 املبجل

تعلوها الصلبان ، ابرزة وغائرة بنقوش ذهبية الةاحمل، الفخمةمن عربته  املبجل إيزادورترجل 
ْث اجته ، جبهته مبنديل حريريمسح حبيبات العرق عن ، يو احلارةلو خأشعة مشس املتوهجة حتت 

 حنو القاعة الكربى بكنيسة سانتا ماراي. 

وملس ، جثا القس على ركبتيه، توجه كبري القسس حنو التمثال العظيم القائم عند زاوية القاعة
اي من ، املسيح خيسوسأيها الرب ): أحىن رأسه وأخذ يرتل أدعيته، أقدام صنم السيد املسيح

الكهنوت  وحتبب إليها، إننا نسألك أن ت بارك أ سران املسيحية: تعال اتبعين: من يعصيهقال لكل 
 .لكي تزدهر هبا كنيستك، والرهبانية

 إنّنا نطلب إليك أن ت ثبت الذين: "أان اخرتتكم": اي من قال لرسله، املسيح خيسوسأيها الرب 
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 .ويف سعيهم لتقديس نفوسهم، اخرتهتم يف دعوهتم املقّدسة

قّدسهم يف ، "اي أبتِ : قائاًل ألبيه السماوي، اي من دعا لرسله، املسيح خيسوسأيها الرّب 
ليكونوا "ملًحا لألرض ، إنّنا نلتمس منك أن متنح كنيستك كهنة ورهبااًن وراهباٍت قّديسني: احلق"

 (.آمني .."ونورًا للعامل

القسس األصغر سنًّا ومرتبة. يتبعه صف ، قام املبجل بعد أن أهنى صالته وخرج من القاعة
يف حني دخل اخلادم ، اجته حنو النافذة. سائرين حنو الغرفة الفسيحة املطلة على اهلضبة الواسعة

وملعت عيناه وهو يوجه ، ملبجل الذي ارتشفها هبدوءاانول أحدها ، بكؤوس املاء البارد والشراب
 : بصوته الرفيع املرتعش كعادته، حديثه للقساوسة

إننا َنشي خبطى جيدة يف نشر املسيحية : أستطيع أن أقول لكم أيها املبجلون اليوم -
قدس ، فرانندو وإيثابيالالعظيمان  وامللكان، أراد البااب املقدس سيكستوسكما ،  الكاثوليكية

 ! الرب أرواحهم مجيًعا

 كرباألعلى الرغم من قسوته على النفس؛ غري أن تعليمات القس ؛ وإننا ماضون يف عملنا هذا
حىت يتم ختليص اململكة مجيعها من شرور ؛ أن تنفذ ال بدالرب روحه  توماس دي تركيمادا قدس

 ! هؤالء املهرطقني

ولكنين رغم ، حبرق الكفرة واملرتدين ،املسيح خيسوساليوم رأيت فرحة املخلصني من أتباع ربنا 
املوريسكيني يتبعون حياًل كثرية وأن هؤالء ، هذا اإلجناز ما أزال أرى أن الطريق طويل وشاق

 ! فوق تلك األرض املباركة، غري املسموح هبا على اإلطالق، عقيدهتم خفاءإل

 املستعمرين ورغم أن هؤالء، السيد املسيح املخلص إلعالء كلمة *ال كرواثداإهنا : املبجلونأيها 
----------------  

 حرب صليبية.. *
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 !فإن الرب العظيم أراد لنا يف النهاية أن ننتصر دنسوا أراضينا طوال مثانية قرون

، ومتابعة اهلراطقة الكفرة، احرصوا على زايدة املراقبة: ن أقوله لكم اآلنأما أريد فإن لذا 
 فيليب الثاينامللك فإن لدينا مهمة مقدسة كلفنا هبا ، وتوسعوا يف جتنيد العيون وفرق التفتيش

 ! األخرية مل تكن على املستوى املطلوب وأرى أن التقارير، خيسوسابركه الرب 

حىت أهنى كبري ، وهم يهزون رؤوسهم بني حني وحني ،أنصت القساوسة مجيعهم للحديث
 ! نصرافوأذن هلم ابال، القسس حديثه

، توجه لغرفته الواقعة آخر املمر، اندى على خادمه وأمره أبال يزعجه أحد يف خلوته التعبدية 
 : وشرع يكتب، وغمسها ابحلرب، على املكتب الكبري وتناول ريشته جلس، وأغلقها عليه جيًدا

أكتب لقداستكم ألعلمكم جبهودان املتوالية ، املبجل البااب األعظم حفظه الرب وقدس عمله
لذا ، وختليص اململكة من هؤالء الذين رفضوا الرب املخلص، واحلثيثة يف انتزاع الكفر واهلرطقة

زايدة املنحة املقدمة لكنيستنا الفقرية؛ من قداستكم مًسا لتم، قريًباسأرسل لك تقريري املفصل 
، حىت تستطيع أن تقوم بواجباهتا على أكمل وجه يف خدمة الصليب املقدس وامللك والبااب

 ! آمني، حفظهم الرب

ة قداسوهو ينهي الرسالة ويدفع هبا خلادمه لريسلها ل، بزهو وإحساس ابالنتصارابتسم املبجل 
على  ملقًيا نظرة، *دي ال كاريدادملاري اللوحة الكبرية ْث عاد ليفتح خزانته املخفية وراء ، البااب

 ! العمالت الذهبية املرصوصة بعناية

 شكًرا للرب على عطيته اليت أعجز عن التعبري عنها.، ْث عاد ليغلقها وهو يتمتم، ابتسم بنشوة
 

_______________  

 * عذراء احملبة
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(4) 

 البيازين

، جلست مكاين مبهواتً ! حىت قبل أن أمتكن من هتدئته؛ تركين سليم ومشى ابجتاه النهر سريًعا
عيون فقدت  طافح منونظرات اهللع ال، الضحااي صراخ، اليوم ما تزال تفتك بعقلي أحداث

 ! يف عيون تلمع مبكر وخسةواالنتشاء التشفي  اتنظر ، بريقها

لعله ، حل الليل سريًعا، وانعطفت على ذايت يف مرارة ال توصف، تكومت عند أطراف الساحة
 ! يبدد ظلمة اخلوف بداخلناأييت ل يعرف أن أايمنا ستكون لياًل طوياًل بال هنار

مل يكن ليل البيازين هبذه ، قناديلها ةاملنطفئ ،البيوت الصامتة احلزينة، قدمي دخلت البيازين أجر
املغلقة على ساكنيها دوًما تشي ابلفرح مع اقرتاب الصيف؛ كانت األبواب ،  الكآبة من قبل

يف طرقات  ةديث هامساحتتهيأ النسوة للزايرات املسبوقة أب، حيث يستعد اجلميع ملوسم األفراح
تبدأ كل واحدة يف ، بينهن شراب اللوز يدورو ، أو عند ساحات الدور وقت العصر، األسواق

 ! وحتكي عن مهارهتا يف تدبري شؤون الدار، تتغزل جبماهلا، عرض ميزات بنتها
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 ولكنها دوًما كانت تعرف أن ماراي لن تتزوج بغري، مل تكن أم ماراي بعيدة عن تلك اجللسات
حمط  -رغم حداثة سنه  -كان سليم ! الولد الذي تشاجر مع نصف البلدة من أجلها، سليم

 ! فإن ماراي مل تكن لرتضى بغريه، ومع هتوره أحيااًن وافتعاله للمشكالت، إعجاب اجلميع

والذي جلب عليه وعلى أبيه ، حاول أن يهذب ذلك الطبع املتهور داخله، عاتبه أبوه كثريًا
 ! ومل يتبق غري سليم، ورحلوا حنو فاس، خاصة بعد أن سافر أوالده، الكثري من املشكالت

 .ا فوق همزاد الشيخ مهًّ ولكنه برعونته ، ن يكون له سنًدا يف أواخر أايمهأكان أبوه أيمل 

 ! ال جيدر بك أن تكدر صفو أبيك هكذا: اي سليم: أان أراجع حفظهو  قلت له

ودعك من ، رفق به وأبمكا، وهو الذي جتاوز السبعني، الرجل ال حيتمل كل تلك املصائب
، ليست على ما يرام وضاعاألأن أنت ترى ، وهتورك ألتفه األسباب، أمورك الصبيانية تلك

 ! فال تكن سبًبا يف شقاء والدك، ويرتبص ألتفه األسباب، والديوان يفتش

واحنشرت الكلمات ، تلعثم قلياًل ، نكس رأسه ْث رفع عينيه حبذر، نظر يل سليم يومها ومل جيب
 : ْث نطقها مرة واحدة، بفمه

يظن أين ما ، إنه ال يستمع يل ؟!أيب اي شيخي  عندهل ميكن أن تتوسط يل، أريد الزواج مباراي -
 .أين سأكون سبًبا للمشكالت بينه وبني أبيهاو ، أزال صغريًا ومتهورًا

توسل طفل من أجل قطعة حلوى ظل كانت كلماته أشبه ب،  اهلم مرسوًما على وجهه ابد
ولكنين كنت أخاف نزقه وجنونه ومشكالته اليت ال ، كنت أعلم جيًدا كم حيب ماراي،  تهيهايش

 .تنتهي

ن الزواج ليس بلعبة تريدها أولكن اي سليم لتعلم : وأردفت، موافًقا رأسي فقط هززت، بمل أج
 ولتعلم أين إن قبلت، فال تكسر بقلبها أبفعالك وجنونك ؛والبنت حتبك، اليوم ومتلها غًدا
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 ! ولن أرضى هلا احلزن بسببك، فألين أعتربك ابين وهي ابنيت، التوسط 

ْث توجه حنو الباب ، دار حول نفسه وأخذ يصيح فرًحا، قفزت السعادة لعينيه وقام يقبل رأسي
 ! سأخرب أيب أنك تود لقاءه، فليكن اليوم اي شيخي، وقبل أن يغادر هتف حبماس! مسرًعا

 .إن شاء هللا اي ولدي: ان أقولأو  اندفاعهابتسمت متعجًبا من 
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(5) 

 طقوس التقية

ماراي اجلميلة هي النصف اآلخر من  
برعم الفل ، احلاملة، اجلميلة، اهلادئة، سليم

 جنون: نارغم أهنما خمتلف، وعقد اليامسني
 ! هتور وأتنٍّ ، نزق وحكمة، وعقل

  فقدرغم أن سليًما يسبقها يف العمر و 
كان ،  كثريًا ما اختلفا! كانت أعقل منه

مل ، ولكنها أبًدا مل تبتعد، هتوره يغيظها
مًعا؛ تربيا ، تتصور أن تتزوج بغري سليم

واألهل ال يفرتقون ، فالدار لصيقة الدار
بعيًدا لقنتهما تعاليم اإلسالم ، تعلما مًعا

فألقنهم بعض ، أييت هبم اآلابء سرًّا، احلي طفالكان بييت مفتوًحا أل،  عن أعني رجال التفتيش
ْث خيرجون للطرقات واملدرسة ، أعلمهم الصالة وحروف اللغة العربية، آايت القرآن واحلديث

بل ، وخيفون كل ما تعلموه، ومع األقران يف احلارات يتحدثون القشتالية مبهارة، واألسواق
وكأنه قد ك تب على هؤالء الصغار ، شديد وعيومراسم التعميد ب ،ويتحدثون عن قداس األحد

 .ان ميارسوا طقوس التقية مبكًرا جدًّ أ

 أعاهنم هللا على زماهنم!
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(6) 

 فوق أسوار احلمراءالصليب 

  
كما هرع اجلميع صوب الساحة مع أيب  هرعت ، مل أجتاوز العاشرة، وقت الكارثةطفاًل كنت 

، حصار خانق َميت، اليوم املشهود الذي جاء بعد حصار دام تسعة أشهر، املطلة على القصر
حطموا الطواحني ، أتلفوا كل شيء، أطلقوا ثالثني ألف رجل على احلقول املمتدة حول غرانطة

حاصروها  ، لقة مل تسلم من أذاهمحىت م  ، حرقوا الدور والكروم وعروق الزيتونأو ، الغاللوخمازن 
ذحبنا األحصنة ، وهلك الشيوخ جوًعا، جاع الصغار، كما حاصروان حىت توقف مددها إلينا

ويف بطون ، والقرى اخلالية البعيدة، طالل القدميةان يف األاختبأو ، أكلنا أوراق الشجر، والقطط
 !ويف املغاور، وعلى رؤوس اجلبال، الغاابت

، انتظران وانتظران! كنا نعزي أنفسنا ابلدعم الذي سيأتينا من البحر،  مل يكن دوي املدافع يتوقف
 ! ودولة العثمانيني ال تسمع بنا، وكأن القاهرة بعيدة
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 بعضناو ، ال مفر من االستسالم: قال بعضنا: انقسمنا ألول مرة! اي هللا: صرخنا يف جوف الليل 
حىت استيقظنا على يوم ، واملدافع تضرب رؤوسنا، ياعج طفالواأل، سنقاوم حىت النهاية: قال

 ! وأبو عبد هللا يويل ظهره مللكه بال عودة، ومفاتيح غرانطة أبيدي فرانند وإيزابيال، الرحيل

 حياتنامقابل معاهدة تضمن ، سلمهم املفاتيحلكنه اضطر أن ي، على األقل قاوم للنهاية
 ! أو هكذا كنا نعتقد، حقوقناو 

والبيارق امللونة ابلصلبان ذهبية ، واملوكب أييت من بعيد، كنت أعدو كاجملنون حنو الساحة الكبرية
 اخليطان ترفرف فوق عرابت جترها اخليول املكسوة ابحلرير. 

اجلمع أزاحم ، رغم أن الثلوج تتساقط من حويل، وأان أتصبب عرقًا، والكل يرجتف، الربد قارس
 : ألطل على املشهد الدامي

الصلبان املرفوعة فوق ! الذي ينازعهما السلطة والنفوذ والتأثري امللكان املنتصران يتقدمهما البااب
القشتاليون امللوحون على الطرقات بغصون الزيتون وابقات ، العرابت وأبيدي الفتية والعبيد

 ! املسلمون املبهوتون ابملشهد، الورود

وأن التسليم شائعة ، والبعض جاء ليعود ألهله فيطمئنهم أبن املدينة صامدة، مصدقالكل غري 
، عبد هللا يقف رافًعا رأسه رغم األسى املرسوم على وجهه أبو، يريدون هبا أن ينالوا من عزميتنا

املفاتيح اآلن أبيدي ، وصوت يعلو ببنود املعاهدة يتلوها احلاجب ابلقشتالية، الطبول تقرع
وجيثو ، فرتتفع الرتانيم، أبو عبد هللا يويل ظهره ملدينته العامرة ويرحل،  املاكرة املتعاليةإيثابيال

 ! ويسجدان شكًرا، فيمسح رأسيهما بربكاته، امللكان حتت أقدام البااب

 الكاردينال مندوزا صليًبا كبريًالريفع ، تسقط األعالم املرفرفة املنقوش فوقها ال غالب إال هللا
 فوق أسوار احلمراء.
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 (7) 

 مائة واثنان وسبعون

من وراء الباب الصلب كنت أمسع 
أحذية العسكر الثقيلة ، وقع أقدامهم

وهي تنزل الدرج املفضي للساحة 
ساحة ، ساحة املوت، الواسعة

 !الالعودة

 وأصوات األقدام الواهنة، القائد يعطي األوامر،، أمسع أصوات احلراس وهم يلقون ابلتحية
 ! تساق فوق حصباء الساحة

أكاد أشعر برجفات ، السباب يتناهى ملسامعي، املشانق هتتز مع رايح الشتاء، املنصة أكاد أراها
األصوات كانت ،  رغم أن اجلو خانق ابلغرفة املكدسة؛ أرجتف معهم، ان املرتعشة هناكبدألا

الصوت ، األقدام الواهنة، الثقيلة األقدام، األقدام فوق املنصة اخلشبيةوقع  وميكنين متييز، تتعاَل
يليه ارتطام اجلسد ، فرتة الصمت القاتل، بصوت عال صارم مليء ابلقسوة احلكم قرأاألجش ي

تعود ، يعلو الصياح ويدوي ارتطام اجلسد وهم يسحبونه فوق األرض اخلشنة، ابألرض الصلبة
، األصوات اخلشنة تتداخل، واألجساد تتهاوى، األقدام لتصعد وهتبط فوق املنصة اخلشبية

يقف اثنان من احلراس عند مؤخرة ، يهدر فأفزع، ويعلو حمرك السيارة العسكرية، األقدام تبتعد
واحد..اثنان.. ثالثة.. : يلقيان هبا داخل الشاحنة، ميسكان ابألجساد املتكومة، الشاحنة

 ! د وأان ذاهلأعد وأع، ترتطم االجساد وتتكوم، عشرون.. مخسون.. مائة واثنان وسبعون

ختتفي فال أرى إال ظالًّ يتأرجح من فتحة الباب ، تبتعد السيارة حنو الصحراء، يهدر احملرك اثنية 
 ؟ مىت سيحني دوران: أستدير ألجد اجلميع صامًتا؛ إال من عيون تتساءل، املوصد
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(8) 

 السرداب

أغفو وأصحو ، ترتج واألجساد احملشورة، مخس ساعات تنهب األرض، توقفت السيارة أخريًا
من  الضوء املنساب، ن أتفحص الوجوه حويلأأدير بصري وأحاول ، بال توقفيسري نني على أ

السيارة و ، مبهوت، الكل صامت، النافذة الوحيدة قرب السقف ال يسمح أبن أراهم جيًدا
على  أحاول أن أتنفس بعمق فيضغط اهلواء، يزداد أملي وأشعر أبن روحي ستخرج قريًبا، تتأرجح
يبدو ، أتفحص مكان األمل، أضع يدي فوق ضلوعي، مكتومة يتمن األمل فتخرج أان ئنأ، ضلوعي

، مخسون :حاولت أن أحصي عددان، التنفس اآلن أشبه مبعركة كربى، أن الضلوع ك سرت
 !املتحرك محيداخل هذا اجل ونمائة شخص ينحشر ، رمبا اقرتب العدد من مائة، سبعون
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هل سيلقون بنا يف ؟ هل لنا وجهة حمددة؟ هل سنصل، وكأننا نسري يف الفراغالساعات ال تنتهي 
 ؟اتركني مائة شخص تنهشهم الذائب، الصحراء ويرحلون

نعم األمساء كل ما يهمهم هو : األمساء، تفكريي مشوش، رأسي يدور، مل ينتهوا من استجوايب بعد
مل ال تلتزم بتعبئة ؟ اجلامعة بعد حماضراتكمل تتأخر يف ؟ جريانك، قرابؤكأ، من حتادث: األمساء

 ؟ مل؟ مل؟ مل؟ مل تكتب؟ مل تقرأ؟ استمارات األمن كل عام

وزابنية العذاب يقفون فوق ، وتعود األسئلة تدور واللكمات تنهال، أجيب وأجيب وأجيب
أفقد وعيي ، تتسع أعينهم من الفرحة كلما سال الدم من جسدي، يتلذذون بصرخايت، رأسي
أشهق وأعود ألجيب عن ، على رأسي صب  ألفيق واملاء البارد ين، هللا أن العذاب انتهى فأمحد

 ! أسئلتهم السخيفة

 ؟ ملاذا أوقفتموين: صرخت أخريًا

ينحشر ، كفياًل بتلقي ضربة أبمعائي ألسقط على ظهريذلك  كان و ، مل أزد عن هذا السؤال
 !أحاول أن أمحي وجهي! جانبهتوي اهلراوات علي من كل و ، الثقيل مبعديت احلذاء

أنت هنا لتجيب فقط عن ؟ من مسح لك ابلتحدث اي بن الزانية: األجش يصرخ الصوت
 أسئلتنا.

كأن املوت يقسم ،  أغيب طوياًل ، أسقط بال حراك، اإلهاانت سياًل ال يتوقفو  ينهال السباب
 ! يلقون يب بسرداب عفن ، ْثككومة نفاايت،  يسحبون جسدي املتورم، علي أال أفيق

أو ، رمبا أمضي حلتفي، حنو اجملهول أمضي، أستيقظ على اهتزازات السيارة واألنفاس حتيط يب
 أللتقي زابنية التعذيب من جديد. 

 



25 
 

 
 

 

(9) 

 الرب خيسوس

! مر شهران على اختفاء سليم املفاجئ 
أسأل كل ، أدور كل يوم ابملدينة أحبث عنه

، طفت البيازين، من أعرف ومن ال أعرف
، واحندرت لسوق احلدادين وسوق احلرير

تتبعت األخبار عن طريق ، سألت أصدقاءه
مل أعثر له ، من يعملون بديوان التحقيق

وكأنه ذاب وسط املدينة الكبرية ، على أثر
أطرق ابب بيته فيأتيين ، الثائرة كل يوم

، تعاود السؤال، وجه أمه املتعب الباكي
أدخل الدار ، وأعاود نفس اإلجابة

الراقد ، أجته لغرفة أيب سليم، الفسيحة
يزداد هزاله كل ، فوق الفراش من يومها

، رحل أبناؤه تباًعا خوفًا من البطش، بعينني زرقاوين انطفأ بريقهما، شيخ جتاوز السبعني !يوم
 هراًب بدينهم وعقيدهتم.؛ عربوا البحر حنو فاس

ذهب مكرًها حنو ، يستطع أن يبارح أرضهمل ، ظل أبو سليم يتمسك أبمل كاذب كل يوم
فينثر املاء املقدس بوجهه وفوق ، لريكع حتت أقدام القس -وقد جتاوز اخلمسني  -الكنيسة 

 ! خيسوسويعلنه اتبًعا خملًصا للرب ، رأسه

 انتابته نوبة سعال شديدة حىت، حاول االعتدال فلم يستطع، رد حتييت بصوته اهلزيل املرتعش
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جلست على طرف السرير أنظر هلذا الشيخ املفجوع بغياب ، أنه سيموت بني يدي اعتقدت
 ! إال من عجوز تقامسه اللوعة والفقد؛ ورحيل أحبته؛ ألراه يواجه أايمه األخرية وحيًدا، هأوالد

، جياهد من أجل أن يتم مجلته ، كانتنفس الشيخ أخريًا فخرج صوته متحشرًجا يعلو وينخفض 
فيأتيه وجهي ، لعله جيد أجوبة جديدة؛ يعيد علي نفس أسئلة األمس، جمدًدايسأل عن سليم 

 : يردد يف وهن وارتعاش، فيعاود االستلقاء مولًيا ظهره يل، الذي ال يشي بشيء فيصدمه اثنية

 ال غالب إال هللا.. ال غالب إال هللا. 
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(10) 

 تبدأ احلفلة  املّ 

 

عواء و ، الظالم يلف املكان: انفتح الباب أخريًا، السيارة املظلمةصوت الريح يعوي خارج  
األقدام املتسلسلة ببعضها تعوق ، أيمران احلارس ابلنزول! الذائب اجلائعة يتناهى إَل مسعي

فنسقط ، يقرتب األول من حافة السيارة فيدفعه احلارس الواقف عند ابهبا ليسقط، حركتنا
 ! ويتعاَل السباب، الضحكاتوتتعاَل ، التأوهاتتتعاَل ، مجيًعا

َنشي حنو بوابة ، نقف يف صف طويل متعب، حناول أن نتماسك، الرتاب أفواهنايمأل فنتعثر  
وكأن الواحد منا سيتحول ملارد يف ، واحلراس من حولنا يشهرون األسلحة، كئيبة املنظر،  ضخمة

 ! يفك قيد رجليه ويهرب، حلظة

، مدببة باءحص، تتناثر احلصباء على أرضها، حنو ساحة رملية واسعةدلفنا من البوابة الكبرية 
أدوس بباطن قدمي امللتهب من أثر ال أكاد ، نوع آخر من العذاب، مألت أرض الفناء الواسع

 ! فيزداد أمل قدمي املتقرحة، هراوات األمس



28 
 

 

 

 ما نزال ننتظر ابلباحةوالوقت مير وحنن ، أرجتف وأرجتف، اجلو ابرد واهلواء خيرتق ثيايب الرقيقة
السماء ! أدير عيين لعلي أحاول أن أعرف أين أان، الواسعة. اجلو ساكن والظالم يلف املكان

كئيب ،  املبىن عتيق، ي أبننا بعيدون عن أي أنوار ملكان مأهولشمظلمة إال من بريق جنمات ت
، والبوابة الداخليةالساحة مظلمة إال من بعض املصابيح عند املدخل ، بطالئه األصفر الباهت

تعلوها الكشافات اليت تدور كل ، ميني ويسار البوابة الضخمة نألتفت فأملح برجي احلراسة ع
أكاد أسقط من التعب وأمل قدمي وجروحي ، كاشفة الساحة واألسوار العالية،  بضع دقائق

 ! ضلوعي املكسورة تنغرز بصدري كلما حاولت أن أشهق، النازفة

 .برية يقف عند البوابة الداخليةك ةبرتب احملت ضابطً ، مر أيمران ابالعتدالعال الصوت األجش اآل
يرفع ، يلقي الضابط نظرة سريعة عليها، يسلمه ورقة كبريةْث ، يقرتب احلارس منه ويؤدي التحية

جنر ، أيمران احلارس ابلسري حنو الداخل، ْث يويل ظهره لنا ويدلف من البوابة، سبابته إبشارة
ختيلت نفسي عبًدا ، صوت السالسل يذكرين بعبيد القرون الوسطىكان ،  املتعبة املتورمةأقدامنا 

انفجرت ، والنخاسون يعرضون بضاعتهم من الرقيق، أقف على منصة عالية، َملوًكا إلقطاعي
ي وحنييب املليء ابلقهر املختلطة بدموع، ْث تعالت ضحكايت اهلستريية املدوية، ضاحًكا فجأة

السباب يرتدد صدى ، لوالسباب ميأل ساحة املكان، نهال اهلراوات فوق جسديلت، واإلحباط
 : عالًيا

 ..بعد قليلكيف تضحك سنرى  ! مل تبدأ احلفلة بعد؟ أين تظن نفسك اي بن العاهرة
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(11) 

 من ي القلب سالب اي

معلنة  عند ابهبا تراقصت القناديل امللونة، تعالت الضحكات الصاخبة خارج احلانة اخلافتة
 ما إن تدلف عرب الباب اخلشيب إال وجتد عاملًا جديًدا، للقادم عرب الطريق الضيق عن وجودها

 الذي هدرة*املنحدر من عند عند الطريق ، ال أعرف مل قادتين قدماي إَل هنا حافاًل ابلصخب!
حنو ته آالف املرات قطعذلك الطريق الذي ، أحدها يقودك للبيازين، يتفرع ألربعة اجتاهات

سأمر بدار ، ما الذي يدفعين أن أذهب حنو احلارة، عند هذا املفرتق وقفت كثريًا هذه املرة، الدار
أغنيتها الشجية ، سيتناهى صوهتا ملسامعي، سيشتعل قليب ما إن أمر بباب بيتها املوصدو ، مارايّ 

 !الكاسات.. سات .. وامألاسقين: وختتمها ببحة أنوثية هتزين هزًّا، اليت كانت دوًما ترتمن هبا

 تشد على، أبصابع كأهنا خ لقت من احلرير متسك أطراف أصابعي، تنتظرين عند الباب كالعادة
 الصغري عودها جتري حنو غرفتها وتعود حاملة، أضحك من عفويتها وأتبعها! يدي وجترين كطفل

------------------  

( Darro Rio- El)*  
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حتتضنه برفق ، تضم العود بذراعيها، وتفرتش األرض أمامي، أجلس عند طرف البئر، املستدير
تبدأ بتحريك ريشتها ، فتنسدل أهداهبا خمفية هذا السحر العجيب، وتغمض عينيها الواسعتني

تعيد ، أاتبع أصابعها الصغرية وهي تكرر حركتها، وهتبط مبهارة عجيبةهبا تصعد ل، فوق األواتر
يبدأ ، منهما ومضة كنت أراها دوًما عندما تبدأ ابلغناءتشع ف، املقطع ْث تعتدل وتفتح عينيها

يهتز اجلسد النحيل مع النغمة  !ْث ما إن ترتفع النغمة حىت يعلو رويًدا، صوهتا الناعم كاهلمس
تتمايل الرأس فتنسدل خصالت شعرها البين فوق ، مييل جذعها لألمام واخللف، مينة ويسرة

 : يدندن يلهتا وصو ، يلفناأغيب مع صوهتا والليل ، جبينها العريض

 ا وال رمق امل يبق حب ك يل صب رً  اي سالب القلب من ي عندما رمق ا

 ليت الفراق وليت احل ب ما خلق ا ال تسأل اليوم عما كابدت كب دي

 ف اتفق ا.. ت األق دارشاءوإَن ا  احل ب اثني ة ذقت   ما ابختي اري  

 الفراش أح ب الن ار فاحرتق امثل  وكنت يف كلفي الداع ي إَل تلف ي

 وه ز ف ؤادي عن دما صعق ا ..ادكًّ  اي م ن جتل ى إَل س ري فصرين ي

 ا عل ى ال روح إن الروح ق د زهق ارف قً  ف إن النف س قد تلف ت ؛انظ ر إيل

وعقلي ، رفًقا أبعصايب املنهارة وقليب املشتعلو ، رفًقا يب، بل رفًقا أنت اي ماراي: أمهس لنفسي
 يوم، املنهك منذ ثالثة أشهر، الذي توقف منذ الصباح على صورتك. رفًقا بسليم املبعثر

وقبل أن نفيق كنت هناك عند ، دون أن تعريف أنت كذلك، اقتادوك دون أن أعرف السبب
، الطفلة اليت متنيت أن تستدير أنثى ببييت، يغتالون ماراي اجلميلة، احملرقة يغتالون جسدك وقلبك

 ي.وبني ذراع

 !تقاومني، لم أستفق بعد من صدميت برحيلك معهم مكبلة األيديف، رفًقا اي صورة ماراّي املشوشة
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، أراك هناك عند أطراف احلارة يسوقونك، أهرع إليك من انحية السوق بعد أن علمت ابخلرب
عند ، جتمعت البيازين يومها على صراخها، وأمك هترول خلفك تلطم خديها وتصرخ؛ وال جميب

ختاف أن تفتح األبواب فتساق ؛ متشبثة ابملزاليج، حانقة، أبواب البيوت أطلت العيون خائفة
، الفزعني طفالاألوصراخ ، أكاد أمسع حنيبهن، أطلت النسوة من خصاص النوافذ، مع ماراي

 ؟ مل أتوا ليأخذوا ماراي، والعيون املتسائلة

امللثمني فال يظهر سوى عيون  ،الديوانمبالبس ، املتدثرين ابلسواد اندفعت كثور حرون حنو
أعدو  !تصرخ، تتساءل، تستغيث، يضربوهنا ابهلراوات، تقاوم، يسحبون ماراي، متشفية ابردة

 ! حيملوهنا فوق العربة اخلشبية ويرحلون، وأعدو

يتكوم الثور الذبيح عند مصطبة الدار بال ، أحاول اللحاق فيمنعين الرجال الذين جتمهروا 
 : تساءلوي، حراك

 ؟ مل ماراي دون كل البشر

وافق أيب ، أان وأيب والشيخ، كنا على موعد معه،  قبلها بعدة أايم كنت على موعد مع أبيك
أهم بطرق الباب ْث ، أقف حتت ايمسينتك املتدلية خارج السور !أسرعت لبيتك ألخربك، أخريًا

 : أمهس لنفسي !أتراجع خجاًل 

ستصبحني زوجيت و ، سيطلب يدك، سيمد أيب يده ألبيك، سنتحدثاليوم ! اصرب قلياًل اي سليم
أنوارها ستتهادى ، ستلمع القناديل عند ابب الدار أكثر، كتسي الدار ابلفرح أخريًاتس، بعد أايم
يسقط الضوء على ل، رتسل ضياءها اخلافت حنو شرفة غرفتناوس، مع نسمات الليلاحليية 

أنت جتلسني عند حافة السرير املزدانة حوافه بنقوش و ، وجهك اجلميل املستدير كبدر التمام
أرى عينيك اجلميلتني  !ختتلسني النظر إيل من حتت مخارك الزهري الشفيف، الورد البارز

 أول وكأين أراك، اقرتب منك وأرفع مخارك فيأتيين السحر مباغًتا، خبجل ودالل ودعوةتبتسمان 
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، حبمرة الكرز تنياملصبوغ، تنياملكتنز  تنيالشفاتني العينني وه اتلكم قبل   أرمل كأين و ، مرة
قد خرجت من ثوب الطفلة ، وكأين أراك اآلن أنثى كاملة هبية، نكهة التوابل القويةاحملشةتني ب

 ! اليت كنت أقامسها اللعب عند احلارة

تبتسمني وأنت ، تنظرين بطرف خفي، أنت تدخلني بشراب اللوز الباردو  أفقت من شرودي
يتقافز ، أملح ذلك الربيق اآلسر الذي يسكن أهدابك الطويلةف، تلتقي أعيننا، البصر بينناتديرين 

وعالمات ، ديرين وتنسحبني مسرعة حنو الداخلستت، أان أمد يدي آلخذ الكأس منكو ، قليب
 ! اتبع خطواتك املبتعدة حنو الرواقأأان و ، اخلجل ترتسم فوق وجهك املستدير كبدر

أتتني و، فأعدو حنو ساحة بيتك أجلس عند طرف البئر، يب ابالنصرافمتنيت أن يسمح يل أ
 : سليم، وهتمسني بصوتك الذي يسكر أعصايب، مسرعة كعادتك كلما مررت بداركم

 ؟ اخرت هكذمل أت 
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(12) 

 خيتاان

ما ، هنا حيث صوت الصخب يعلو فوق حنييب، هنا حيث ال أحد يستطيع أن يكتشف حزنك 
حيث الوجه اآلخر لغرانطة ، الناحية األخرى من البيازين، ألدخل هذا املكان الذي دفعين

 ! الغارقة هنا حىت الثمالة يف نشوة االنتصار، الغارقة هناك يف احلزن

املرتحنة على وقع  األجساد وعرق، من األفواه ةرائحة اخلمر املنبعث هتجم على أعصايبهنا 
أرمتي فوق الكرسي ، أجساد النساء العارية املتمايلةوسط عيون تلتهم ، الدفوف والعيدان

أسعل فحيرق جويف ، أتناول أحدها وأبتلعه دفعة واحدة، يدور الساقي بكؤوس اخلمر، اخلشيب
 ! يدور رأسي أكثر، عدة مرات

، يقرتب يب من الشجن أكثر وأكثر، راجيل جيعلين كمن يرتاقص يف حلقة ذكر صويفدخان األ
، ماراي العزيزة، ت والعيدان يذكرين بوجهك الصبوح املستدير كبدر كاملوقع الدفوف والنااي

 ؟ أين أنت، احلبيبة
_____________ 

 * غجرية
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 ! وجه كبدر ماراي املستدير، يرتاءى يل شاحًبا وسط وجوه النسوة املليئة ابألصباغ

 ، فيه دوائرفاقعر صفبثوب أ، حنيفة العود، وتتمايل على وقع الطبل، كحيلةأخرى  مسراء  تقرتب
سود كبرية، وأسفله الواسع جدًّا قد ح لي بثنيات متتابعة، فإذا دارت دار معها معاكًسا االجتاه، 
 ليدور معه رأسي وكياين كله، بينما يدق كعبها األرض مع رانت العود يف إيقاع آسر خالب!

 ! حبركاهتا الرشيقة تتالعب ابلنفوس *خيتاان

دارت ودارت ودارت، ْث أشارت بيدها ، فغطى ظهرها املكشوف الطويل تطاير شعرها األجعد
، بشعرها الطويل املنسدل، كحيلةأخرى بنية الشعر حنيلة،  تبتعد األجساد املرتهلة فتتقدم ل

 ! تبدأ املوسيقى من جديد بلحن جمنون صاخب !ويصمت اجلميع، تتوسط املكان

وتتناثر ، مييل جذعها لألمام واخللف، ولينته اخلمر، تتمايل كغصن نشوان قد استخفه الطرب
  تعود لتقف كغصن البان، ترمتي على األرض وتتلوى !فتغطي وجهها بين اجملعدخصالت شعرها ال

 !Holaaaaوهتتف.. ، اخلشبيةتدق بكعب حذائها األرض ، املمشوق

بعودها املشدود ترفع ، وتعود غصن البان املمشوق، تتثىن، ترتعش، هتتز، تتسارع الوترية اجملنونة
 ! تدور أخريًا لتنهي رقصتها الغجرية اجملنونةميناها ألعلى، ومتسك يسراها بذيل ثوهبا الواسع، 

، تغمز يل بعينني َملوءتني سحًرا !فيربز هنداها الصغريان، متيل جبذعها حنويو ، تتقدم صويب فجأة
 !ومجااًل وفتنة

، اقرتبت أكثر، وجه ماراي يتجسد أمامي، املستدير كبدرأطلت النظر بوجهها املالئكي الصغري 
هتمس ، حترق ما تبقى من مقاوميت املنهزمة، تكاد أنفاسها احلارة خترتق صدري، التصقت يب

 هل هذه أول مرة لك هنا!؟! وجهك ليس مألوفًا أيها الصغري: بدالل

 صوهتا أييت، من جديد تتسع وتبتعد لتبدأ، تدور حويل الدوامات، صامت أان كحجر سقط بربكة
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 :هامًسا بعيًدا مشوًشا

هل أعجبك ! من قبل أنثى مجيلةرأيتك تتابعين كأنك مل تشاهد ! أرقص هنا كل ليلة! امسي ماراي
 ما رأيت الليلة!؟

 ترفع كأس اخلمر وتتجرعه بسرعة. رأسي يدور، تضحك! تضغط على احلروف أو هكذا يهّيأ يل
 !وجه ماراي وسط غاللة الدخانبينما يغيب لكلمات تتباعد وا، أكثر

 ووجهها املستدير كبدر يقامسين الوسادة.، أفيق على وجع رأسي الثقيل
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(13) 

 الساخن أمي خبز

كان صوته أشبه ،  وجهي للحائط كما أمران احلارس الضخم ذو الشارب الكث، أقف عارايً 
 ! الداخليةعندما تلقاان عند البوابة . بصافرة اإلنذار

، ه عمالقًا ضخًما جيثم فوق اجلدرانظلاإلضاءة اخلافتة رمست ، يقف عند منتصف املمر الطويل
ساقوان ، أبواب مصمتة إال من شباك صغري ابألعلى، األبواب احلديدية تصطف على جانيب املمر

واجهنا ، وقاسكل شيء هنا ابرد ومظلم ،  عطنة، مظلمة، غرفة ابردة، للغرفة األوَل على اليمني
تعبث ، األايدي الغليظة تفتش جسدي، اهنالت علينا الركالت، نزعوا مالبسنا، احلائط الرطب

 أغطي وجهي، بيد أغطي سوأيت، السباب يغطي أجسادان العارية، اهلراوات تنهال علينا، بكراميت
 ! آه من قهر الرجال، بيدي األخرى
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ال مروءة هبم يتلذذون بتحقريك والتندر  الذي األنذالو ، آه من الذل حني جتد نفسك مقيًدا
 ! عليك

، أهنار، أتكوم، أغالب رغبيت يف الصياح، أغالب رغبيت يف البكاء، أغالب دموع الرجال املتحجرة
 ! أحتول لبالون منتفخ من األمل والوجع والقهر، تنزف جروحي

، أسرت جسدي، ثيايب املبعثرةأمللم ، تنتهي حفلة التعذيب والفجر حياول أن خيرتق املكان املعتم
 ! ويثقل رأسي

 ليأتيين صوت أمي حممال  برائحة خبزها الساخن.، األصوات تبتعد، أانم أو أغيب
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(14) 

 ينتظر البيك

واجلسد ، والنور موجع، العتمة مؤملة
، والعقل متوقف متاًما عن التفكري، يتأمل

رهني ، وأان عالق هنا منذ مخسة أايم
 ! الباردالقبو 

، كان صوت أمي آخر ما مسعت  
فتحت عيين على ظلمة حسبتها القرب 

قطعه أمل ضلعي  فتنفست بعمقٍ 
ليس يف ، ليس يف القبور أمل، املكسور

ليس بعد ما ، الربزخ إال نعيم ألمثايل
 ! ذقته عذاب

تزداد ، أفتح عييّن على اتساعهما 
حاول أن أكتشف أ، الظلمة ويزداد األمل

، أتلمس بعًضا من الضوء اهلارب من أسفل الباب، أحتسس األرض واجلدران، املكانمعامل 
ذاكريت املتعبة ترتعش كمصباح ، املنغرسة نتوءاهتا جبسدي املتورم، األرض الرطبة الباردة الصلبة

 ! ومضات تضرب عقلي وختتفي، وسط عاصفة هوجاء، حياول الصمود

اآلن سيختفي األمل ، اآلن سيعود النور، سأفتح عييناآلن ؟ أهو كابوس سقطت فيه؟ أين أان 
حيث ، والصبح يشق األفق، عند الزاوية حتت النافذة، سريري اآلن سأصحو َمدًدا فوق، والربد

 ات شديدة الغموض واإلهباج..بنفسج بضع اليت تضم فازةال
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، بزقزقتهما العابثةويوقظانين ، يوميًّااآلن سأمسع صوت العصفورين اللذين ينقران زجاج شباكي 
 وأمتطى يف تلذذ.. ، ألفتح الستائر

ن أشم أأستطيع ، عند السابعة متاًما ككل يوم، اآلن ستدخل أمي حاملة اجلريدة وفنجان القهوة
أخرج رأسي كطفل مدلل لن ، قهوهتا املطبوخة على مهل، حتت البطانية الثقيلةمن قهوهتا  رائحة

وتطبع قبلتها احلانية فوق جبني ، وأمي تبتسم كعادهتا، أعتدل بنصف عني مغمضة، يكرب أبًدا
 أفرك عيينو  أان أعتدلو  أقبل يدها، ما شبعت منها يوًما تضمين برائحة األم اليت، الطفل الكبري

 .أتثاءبو 

جتلس عند طرف ، أرتشف رائحة أمي مع كل رشفة، أرتشف رائحتها على مهلف تناولين قهويت
رغم كل هذه السنني ما تزال حتتفظ ! فنجان أيب الراحل، حافته ةاملكسور حتمل فنجاهنا ، السرير

 احلكاايتتبدأ يف ، أول رشفة تنساب ذاكرهتا كشاللمع ، بذاكرهتا وهي ترتشف رائحة قهوته
ختفيها ، كلماتتسهب وتعود لتبتلع بعض  ، حبنني وبريق دمعات ترتدد يف اإلفصاح ةاملمزوج

، وكلمات أيب، حتتل ذكرى أيب، املنسابة بال هوادة تطرق عقلهامبهارة عجوز تصارع ذكرايهتا 
كأهنا تقتات على و ، كل القصص اليت تتلوها كل صباح،  كل الذكرايتصورة أيب  و ، وأحاديث أيب

 ! ما تبقى من تلك األحاديث احملفورة داخل عقلها وقلبها

تبدأ يف سرد حكاايهتا املمزوجة حبب ، تسرح بعيًدا حنو صورة أيب الكبرية املعلقة جبدار الصالة
ومل يتزحزح قيد أَنلة ، مل يفرت حبها، بسنوات طويلةحىت بعد وفاة أيب ، يربح الظل حبيس قلبها 

 ! عن مكانه

عن ثرثرة ، وكأهنا تناجيه أو تسر له حبكاايهتا اليومية، صورته مأما مهةساكنت كثريًا ما أراها 
 ! وخيشن صوته، وسامل الذي بدأ يكرب، األخبارونشرة ، وحديث البائع، اجلارات

 وصوت، عامل حدوده وجه أيب، وبدأ عامل جديد داخله، كانت كمن انتهى عاملها عند ابب بيته
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طقس مل ترتكه  !كلما ذبلت كأنه قد أهداها هلا اآلناهتا  بنفسجكنت أراها تبدل ،  أيب وقلب، أيب
اليت أغلقت و ، أمي اليت مل تغري طقوسها منذ رحيله، منذ أن كان أيتيها بباقة البنفسج كل أسبوع

 !أمي اليت ال أعلم عنها شيًئا اآلن، عاملها علي بعد فقده

، جتلس عند طرف سريري وحيدة ،وفقدي أم تراها اآلن تصارع مرارة فقده، ترى هل هي خبري
  .وتنساب عرباهتا، وحدهاترشف قهوهتا املرة 

 : أيتيين صوت السجان الغليظ ويده اخلشنة هتزين بعنفو! وأان بني احللم واليقظة تبتعد صورهتا

 ! ينتظر يكالب، قم اي بن الزانية
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(15) 

 غوص بال هوادةال

 بين الغامقال شعرها، أفتح عيين ببطء فأجدها مغمضة العينني جبواري، آالم الرأس ال حتتمل
تفاصيل أغوص يف ، أأتمل الوجه ألول مرة، وجهها املستدير كبدر، الطويل ينسدل فوق وجهها

 : الوجه النائم برباءة ال تتفق مع تلك اليت كانت تعربد ابألمس

  !؟هل تزوجنا؟ ما الذي أتى مباراي هنا جبواري! ما الذي أتى يب هنا

 ؟ والذريةودعا ابلربكة ، الشيخلنا هل عقد 

 ؟ وقبلين بني عيين، ومسح على رأسي، هل عانقين أيب

خبمارها الزهري املنسدل ، أخذت بيدي حنو ماراي اجلالسة وسط الغرفةو ، هل احتضنتين أمي
 ؟ فوق وجهها والفتيات حوهلا

  ،والفتيات ينظرن، وأهدهتا ماراي، امللفوفة بقماش خمملي أمحر، هل أخرجت أمي هديتها الثمينة
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 !؟ ينقرن الدفوفيهزجن وهن والنسوة 

وهليب أنفاسها وهي ، رقصها اجملنونو ، رأسي الثقيل ال يتذكر سوى احلفلة الصاخبة ليلة أمس
 ! خدر مل أعهده من قبل، وكأَنا سرى به خدر لذيذ، ثقل جسدي بعدها، تقرتب

بني احللم واليقظة جذبتين وأان  ؟!ن هليب قبالهتا كان أقوىإأم ، بفعل كاسات اخلمرأكان ذلك 
متنع الصخب املنبعث من  حيث أبواب الغرف املغلقة ال، حنو السلم املفضي لدهليز طويل

 ! ال حتجب شيًئا كثريًا خلف أبواب

 ! آبخر املمر كتلك اليت تدفعين حنو غرفتها،  أخرى خلف كل ابب رمبا ماراي

أنسى  اجلسد الراين الذي جعلينوهبذا ، أسري مدفوًعا ابخلمر الذي أدار رأسي وأشعل جسدي
أن ، أن أنسى هبا ماراي، جسدها العاري املمدد يدعوين ألن أغوص بال هوادة، ما حل يب اليوم

 ! أنتقم من القشتاليني من خالل هذا اجلسد البض الراين

تنفث جبسدي كل أنوثتها ، تبادرين هي ابقتدار،  يتعرف على نفسه ألول مرةأرمتي جبوارها طفاًل  
رغبة وفحاًل قديًرا يطفئ ، فيمسي الطفل بني يديها رجاًل كاماًل ، مبا تضج به من الرغبة احملمومة

 !رغبتهانفسه، و 
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(16) 

 ؟ما امسك اي صغري 

أراها اآلن ؟ هل يعود املوتى
أنفاسها املنتظمة ، تتمدد جبواري

 ! وليست مبيتة ختربين أهنا انئمة

تعتدل  ، يرتفع صدرها ويهبط 
، تزم شفتيها املكتنزتني، فرتةكل 

ترى أي  !وتعود لتقطب جبينها
هل حتلم أبهنا عند ؟ حلم ينتاهبا

الساحة وزابنية العذاب فوق 
 ؟!رأسها

هل تبحث ؟ هل حتاول اهلرب
عين وسط اجلموع املتلهفة حلفل 

 ؟ يبهالشواء البشري الر 

أحقًّا عادت من ، َمددة جبواريماراي األنثى ، ماراي الطفلة: أأتمل الوجه فأسرح يف التفاصيل 
 ؟ املوت

: رمبا كان كابوًسا مر يب، رمبا كنت أختيل أهنم أحرقوها عند األعمدة املنصوبة وسط الساحة
 والنار تلتهم جسدها الصغري. مشعي الوجه والقسوالصراخ احملموم اجلمع 

 تبادرين، املستويةفتنفرج الشفتان عن أسناهنا الصغرية ، بتسامةتبتسم نفس اال، تفتح عينيها
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 : ابلسؤال

 ؟ ما امسك اي صغري -

 ! أجفل من سؤاهلا املباغت
 ! أنت تضحكني ال شك ؟!معقول! اي ماراي إيرانندو نسيت؟  أال تعرفني سليم -

أي ، يرتفع صوهتا ابلضحكات املباغتة، أأتكد من وجودها، أتردد وأمد يدي أحتسس وجهها
 ؟ أمسها منذ مساليت تناديين ابهذه ماراي 

، حبيبتك؟ ومن تكون تلك املاراي إذن؟ ملاذا تصر على منادايت مباراي، قلت لك إن امسي إيثابيال
 ؟ أم أختك

أهم ، أحبث عن مالبسي امللقاة بال اكرتاث فوق األرض، ان شبه عارٍ أأترك الفراش و ! أنتفض
جسدها الناهد ، ةمجيل، عارية، تنتصب واقفة أمامي كهرة تتمسح بسيدها، ابملغادرة فتلحق يب

ْث أعود ألضمها وأان ، أصرخ هبا، يعلو صويت، حتاول أن جتذبين للفراش، تقرتب أكثر، يدعوين
 أبكي.

 ؟ هل تتهربني مين، ماراي -
 ساحميين.، ساحميين اي ماراي، أعلم أين مل أستطع أن أنقذك
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(17) 
 االنتحاب املكظوم

 
النسوة املتشحات ابلسواد ، الدار املوصدة صوت النحيب اخلافت ينبعث من خلف أبواب

 !ينتحنب بصوت خافت ال يتعدى أسوار البيت املنخفض، يتحلقن حول أم سليم
اجلسد الذي ذهب دون أن ، املاء فوق جسده النحيف املسجي صبأ أقف فوق رأس الشيخ

فينهر الرجال ترتفع نربة النحيب ، دون أن يعرف خربًا يبل ريقه قبل الرحيل، يودع ولده اهلارب
 : النسوة

 ! خطيئة كربى إهنا عندهم، ال نريد أن تكشفنا اآلذان والعيون وحنن نغسل اجلسد -

 ! وأقف ألتلو آايت القرآن هبمس ودموعي تنهمر، لأنتهي من الغس
 ألعود لقراءيت، أقطع القراءة وأرفع الصليب اخلشيب وألوح به، أتلعثم مع كل طرقة على الباب

 الزوج، ويواسي العجوز املفجوعة بفقد، َمن جاء يودع امليت، عندما أطمئن أن الطارق من أهلنا
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 ! فاجئورحيل االبن امل، الزوج
يقف ، طًبا جبينه يف خشوعمق، فيدخل القس حاماًل الكتاب املقدس بيمينه، أنتهي من الرتتيل
وترجع الروح إَل ، "فريجع الرتاب إَل األرض كما كان :ويفتح اإلجنيل ويتلو، عند رأس الشيخ

 ! هللا الذي أعطاها"
، وأيمران برتتيل املزامري، يشعل الشموع عند رأسه، يرفع الصليب ويلوح به يف اهلواء فوق املتوىف

 ! يتمتم يف سره أبدعية ال أمسعها
والدموع ، ينتهي فتقبل يده، ينهي ابتهاالته ويتجه ألم سليم يضع يده فوق رأسها ويقرأ أدعيته

 فليقدس الرب روح الفقيد.: وهو يرددالقس ينصرف ، متأل عينيها
، نعلك آالمنا سرًّاحني ، نستخفي أبوجاعناو ، دواخلناما أقسى الوداع حينما نضطر أن حنزن يف 

إان لل وإان إليه : نبكي ونردد، نغسل اجلسد غ سله األخري وحنن نرتعش، نتلو اآلايت سرًّا
خوفًا من رجال الديوان القساة البطاشني  ؛واآلذان تسرتق السمع، والعيون تتلفت، راجعون

 ! األكباد غالظ

 ! األايم ابلكفن واألدعية وصالة اجلنازةعلينا ضنت لقد 

وقراءة سرية ، صالة بتكبريات سرية، صالة خوف ووجل: يصلون فرادى، يتوافد الرجال فرادى
يتوافد الرجال فيحملون الشيخ املفجوع آخر عمره ، الدعاء خفيةوعيون دامعة ال متلك إال 

 ! بفقد دينه وأوالده

 ! ضنت األايم جبنازة تليق بشيخ آثر البقاء أبرضه ومل يهرب

، وذهب يقبل يد القس األعظم ويطلب بركته، واستخفى به، دينه كالقابض على اجلمرتشبث ب
فرش بساطه الذي أهداه إليه أحدهم يوًما ما صوب القبلة ي، ليعود فيكرب ويصلي صوب القبلة

عندما كنا نذهب صوب الكعبة نطوف وجنلب اهلدااي ، عائًدا من رحلة مباركة ألرض مباركة
 ومسبحة.، ماء رقراقًا شافًيا، لألحباب
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 !ضنت ببيت مفتوح للعزاء ثالثة أايم! ضنت األايم بدعاء فوق رأس الذي يرحل بال عودة

والقارئ يتوسط ، ابلرجال يفرتشون الباب واحلوش، واملرق واللحم *أبطباق البائيةتتوافد النسوة 
 ! اجلمع ترتفع حنجرته ابلتالوات والصالة على الرسول

 ! ضنت األايم إال بتابوت منقوش عليه الصليب اخلشيب

البخور وينثرون حيرقون ، يرتل القس صلواته ويرتمن اخلدام ابلرتاتيل، نتجه به حنو الكنيسة الكبرية
، قربةبعيًدا عند الناحية اجلنوبية من امل، حنمل التابوت حنو املقابر، املاء املبارك فوق وجه الشيخ

 ! بعيًدا عن قبور القشتاليني بدمائهم النقية

 ! وبقبلة نويل وجه الشيخ حنوها، ضنت األرض حىت بقرب يليق بنا

 ! ال إله إال هللا :نتمتم، لنهيل فوقه الرتاب ستقر يف القاع؛ينزل التابوت حنو األرض وي

 فوق القرب. نويل حنو املدينة الصاخبة ويرتفع الصليب شاهًدا

 

 

 

 

 

 ______________________ 

 ! حىت اليوم عروفةسبانية مإكلة أ( paella)ة لبائي* ا
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(18) 

 أين كنت

 
األايم متر ف، ال يهم، ستة أشهر، اثنان، شهر، ال أعرف، كم مر عليَّ هنا،  مل أعد أحصي األايم

 ؟!ما الذي أريد أكثر من هذا !أبحضان ماراي

تلك الوجوه ، الذي يبدأ بتوافد زابئن احلانة، هذا الليل الكابوسكل ما ينغص عيشي هو 
وشعرهم األمحر كالدماء ، وعيوهنم الزرقاء الزجاجية الباردة، وجوه القشتاليني احلمراء، الكريهة

 ! كل يوم  اليت يريقوهنا

تثري وما تبدي أكثر وأكثر! ، ختفي وتبدي، ترقص ماراي جبنون كل ليلة، تبدأ احتفاالهتم الصاخبة 
 ! والدم يغلي برأسي، تصطنع الدالل والعيون تلتهمها، جنوهنم بضحكتها الغجرية اللعوب

 الشجار من يبدأ، أفتعل املشكالت، أجذهبا بعنف بعيًدا عن األايدي املمتدة والعيون املتلصصة
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يرتاجع ف، هتدد ماراي ابلرحيل إن رحلت، يطلب مين املغادرة، يتذمر صاحب احلانة، جديد
كل احلاانت  ،  حىت لو نشبت املشاحنات، كيف ترحل من هتدي إليه الذهب كل ليلة،  الرجل
 يبدأ اجلميع ابلشجار.، عندما تلعب اخلمر ابلرؤوس، كذلك

السكارى وعيون ، مل أعد أحتمل رقصها اجملنون، الليايل املاجنةأان الذي مل أعد أحتمل تلك 
مل أعد أطيق أن تتفلت من أحضاين لتذهب وسط ، سهام حنو اخلصر والنهدين والردفني املثريين

 ! فتتمايل كاألفعى الناعمة املسمومة، احلانة

هد وليدة بوجه منذ كانت يف امل، أعشقها جبنون، أحب تلك الفتاة، ما الذي يدفعين أن أبقى 
، ولكن ما الذي يدفعها لرتقص كل ليلة للغرابء كريهي الرائحة، صغري مستدير كبدر وأان أحبها

 ؟ ملاذا تصر على أن تطلق على نفسها اسم إيثابال، ملاذا تغريت ماراي

ن و تصعد الدرج واملخمور ، تنصاع يل يف استسالمف، حنو األعلى - ككل ليلة -أجذهبا 
 ! ْث ينشغلون ابلفتيات الاليت يدفعهن صاحب احلانة حنو الطاوالت، احلنقيتصاحيون من 

 : أصرخ بوجهها؟ ومل، ملو ؟ مل، مل تتمايلني؟ مل ترقصني: أبدأ شجاري اليومي معها

 ! نعود للبيازين، نذهب لبيتنا، دعينا نرحل، ماراي كفي عن الرقص والعمل هنا -
 : أهم بضرهبا فتصيح، تشيح بوجهها، تتمدد عارية فوق السرير غري مبالية بصراخي

، الراقصة، أان إيثابال، قلت لك هذا ألف مرة، أرجوك اصح  من ومهك، اي رجل لست ماراي -
 ؟ مل تصر على تسمييت مباراي، القشتالية

وادعيت أنك قريب يل جاء من ، وكذبت على صاحب احلانة، لقد خاطرت من أجلك كثريًا
أال تعلم ، وسنجد لك عماًل مناسًبا، دعنا نعيش هنا، شيء فال تكن أمحق وتفسد كل، الشمال

 هذا مستحيل.ف، كف عن الرقصأأن ال تطلب مين  أرجوك، إيرانندوأين أحبك 
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ال ألوي على ، أترك احلانة مغاضًبا، تنادي علي فال ألتفت، أترك الغرفة وأنزل الدرج مسرًعا
أنوار املصابيح ، قليب خيفق بشدة، البيازينأسلك الطريق الصاعد حنو ، أعدو ابجتاه النهر، شي

البيوت املرتاصة واحلواري الضيقة ، أحسبها أحدهم يتبع خطوايت، ترسم ظالاًل ، هتتز من بعيد
 ! املبلطة أراها تبتسم لعوديت

أقرتب من ابب ، والسكون يكاد يفضح دقات قليب املتسارع، أقرتب حبذر والليل يواري خويف
يلوح ابب بيتنا بلونه ، أحلظ املصابيح اخلافتة من خلف السور الواطئ، مارايبيتنا فأمر ببيت 

الزيتونة املتدلية من ، عليه األتربة فزاد لونه شحوابً  تواحلفر البارز الذي جتمع، األزرق الباهت
 ! فوق السور أبوراقها املصفرة اهلزيلة

 ! دائمة اخلضرة رغم أهنا؛ كأهنا تريد املوت؟  أم أين أتوهم هذا! ما هلا جفت -
 ؟ هل انم أيب، البيت مظلم -

أوراق الزيتون اجلافة تفرتش ، ساحة الدار مرتبة، الباب مفتوح، مل يكن لينام قبل أن يطمئن عليّ 
وصاحبها ، ويد تلمس كتفي فأجفل، وصوت بومة ينعق فوق الشجرة، الظالم يلفين، األرض
 : يهمس

 ؟ أين كنت كل هذه املدة هداك هللا! :سليم -

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

(19) 

 التفاصيل الصغريةرائحة 

 !صعدت سلًما مكواًن من ثالثني درجة، اقتادوين حنو األعلىو ، وضعوا العصابة فوق عيين

ستلتفت كل حواسك األخرى من أجل ، ستجتهد يف املعرفة، لبقاء يف الظالمل تضطرعندما 
نفس املعذبة مههمات األوحىت ، ف األشجار البعيدوصوت حفي، تسمع دبيب النمل، النجاة

 !هنا مثلي حتادث نفسها كل ليلة

يرجو هللا أن ، وهو يغلق عينيه يصارع من أجل البقاء، ربهلقابع بزنزانة بعيدة تسمع مناجاة ا 
 !تكون تلك الليلة هي آخر عهده هبذا السجن الكبري اخلانق

 ،يقدمونه على العشاء هناعندما يتعني عليك البقاء يف الظالم ستجتهد يف أن تعرف ما الذي 
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  !اوسائل ال أعلم له طعمً ، مزيج من اخلبز القاسي واحلصى: االوجبة الوحيدة اليت تبقيك حيًّ 

ستجتهد يف أن تتذكر كل ، رائحة من حتب داخل روحك وقرب أنفك يبقهنا ستجتهد يف أن ت  
كلمة أمك العابرة ،  هتمامكاحىت التفاصيل الصغرية اليت كانت متر عليك فال تعريها ، شيء

فاجلو غائم ؛ ال تنس املظلة واملعطف، اي بينانتبه لنفسك : وأنت هتم بغلق الباب خلفك
احلارة حىت تبتسم  تدخلوما أن ، نظرات ليلى لك من وراء انفذهتا تنتظر عودتك بقلق! ابخلارج
، الشمس ورائحة الصباح ودفء، وت املذايعصو ، لون البناايت، وتلوح لك بفرح، ارتياًحا

وصوت املؤذن ، حىت هدوء الفجر! وضجيج السيارات، وصخب األطفال، وأصوات الباعة
حيث ال ، يف استحضارهاكلها جتتهد ،  أشياؤك الصغرية املنسية القابعة بعيًدا بذاكرتك، يقطعه
  .وأحالم أتيت هبم، هتماصو أاألحبة و  وائحسوى ر هنا معني 

وعضاليت ، قدماي متورمتان؟ هلذا السلم اللعني ال ينتهيما ، اي هللا أنقذين: أمهس يف داخلي
 ! واجلب العفن، تيبست من النوم فوق األرض اخلشنة
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(20) 

 قف وارقص

 ! مشهد يعيدين مخس سنوات للخلف، قليب خيفق بشدة، السلم ال ينتهي

وأمي ، نجاحنشوة المأخوذة بواألكف تصفق ، كنت أرتقي الدرج وقتها والعيون تلمع حنوي 
 ! وهي تتمتم يف سرها ابملعوذتني، من عينيهاح هناك تطل دموع الفر 

 ! أستلم شهاديت، أصعد حنو املسرح املمتلئ ابألساتذة والطالب

كنت أصغر ،  صعدت الدرج حنو األستاذية، النابغة كما كانوا يلقبونين، كنت دوًما األول  
 ! أصغر النوابغ، حماضر

كنت ،  كنت أرى احلماسة يف عيون التالميذ! الغرية يف عيون أقراينكنت أرى االندهاش وأرى 
 ! الوجه اجلميل لكل شيء، أرى وجًها واحًدا فقط

 ،وبراءهتم، كنت مندفًعا حبماس الشباب،  مل أكن أعلم أن للحياة وجوًها أخرى ما أزال أجهلها
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 ! مل ألتفت يوًما لنزال جانيب يعرقلينو  

كنت أعتقد أن نبوغي سيحملهم على ؟  هل أخطأت عندما رفضت توقيع تلك الورقة اللعينة 
 فاجأهم رفضي، فاجأهم حصويل على املركز األول، فاجأهم اجتيازي لكل االختبارات، الرتاجع

 ! التخلي عن حلمي لصاحل فاشل وضعه أبوه مكاين اآلن

، ف أو كليهمايخو تميكن شراؤهم ابملال أو الالشهود ، التهم دوًما حاضرة، التهمة كانت معلبة
 !ويرتفع غريي حنو السماء، أذهب أان حنو اجلب

  ؟!منافسك ما ال متلكه ملكما نفع كل ذلك لو ؟ النبوغ إن مل يكن معه مال وسلطة ما نفع  

ما الفائدة من جعل الدرج تسع وعشرون، ، وعشرون ست، وعشرون مخس، السلم ال ينتهي
من  واألقدام املتورمة، اجلسد احملنط ألايم بقبو عفن، وسيلة أخرى للتعذيب، على هذا النحو

أم إنه ، هل ينتهي عذايب عند هناية السلم، جيربونك فجأة على ارتقاء درج ال ينتهيْث ، التعذيب
  ؟!لعذاب جديد ينتظرين بداية

 تلتهب حتت قدميّ أال يعلمون أن األرض ، وكأننا نتلكأ، دوًما يدفعوننا، دفعين احلارس
 ! كل ما يف األمر أين ال أستطيع السري،  أان ال أبطئ خطوايت! املتورمتني

دخان السجائر ميأل  :أحسست أنين دخلت غرفة أخرى من تلك الغرف احلجرية الرهيبة
الصوت اخلشن ، أقف مكبل اليدين خلف ظهري والعصابة فوق عيين، السكون يلفين، املكان

رمبا من ، وصراخ أييت من بعيد، صوت وآخر واثلث، األصوات تتداخل اآلن، أييت من خلفي
 ! رمبا ملسكني مثلي يعذب اآلن، غرفة جماورة

، يضحكون بصوت عال، أحاول اجللوس فأسقط على األرض، جلسأالصوت أيمرين أن  
 يتناهى لسمعي صوت أحدهم حيدث اآلخر بصوته اجلهوري.
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 يضحك بسخرية ويبصق على األرض.، بيكيت الدعنا نستمتع قلياًل قبل أن أي -

، نريد أن نتسلى قلياًل ؟ هل تستطيع أن ترقص، هيا اي رقم سبعة، فلنجعله يرقص: يبادر اآلخر
 ههههههه.، مسعت أنك تتمايل جيًدا كالنساء، هيا قف اآلن وأران رقصك

 ! وحذاؤه الثقيل يغوص مبعديت، الصوت اخلشن ينهرين

 ! هيا قف وارقص.. هيا، الزانيةأمل تسمع سيدك اي بن  -
عقلي ال ، األرض تدور، أقف بصعوبة، السباب ينهمر وأان أحاول االعتدال، الضحكات تتعاَل

 ! أي كابوس هذا، يستوعب

فتح ي  ، يصفقون ويتعاَل الصفري، يضحكون، تتحجر الدموع بعيين، أقف أمتايل كما أيمرونين
 :أيمرهم ابلتوقفصوت آخر الباب فجأة و 

 دعوان نستجوبه.، كفى اآلن 
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(21) 

 العم عبد امللك

 ! وسط العتمة رمبا يهز أحدهم مبصباحه فرتى ارتعاشاته من بعيد

كما هو؛ إال من بضع ،  العم عبد امللك، أستدير فأراه، وسط العتمة يد تربت فوق كتفي
،  القرآن علينا وحنن صغاركأنه يتلو ،  كما هو هبدوئه وصوته الرخيم،  شعريات بيض غزت حليته

 : يردد السؤال وأان ذاهل! إال من مسحة حزن زادت بعينيه احلزينتني دوًما ؛كما هو

 ! ستة أشهر...............، واختفيت، تركتين وسط الساحة، أين كنت اي سليم -

أحتسس خطوايت ، الدار مظلمة، مل أستمع لبقية حديثه، أترك ساحة الدار ألعدو حنو الرواق
 ؟ ماأين أنت: أمي، أاندي على أيب؟ أين هم، وسط تلك العتمة العجيبة

 : حيمل قنديله ويتبعين، يلحق يب خبطوات متسارعة

 ! دعين أشرح لك، توقف اي سليم -

 ! أجته لغرفة أيب، أختبط كطفل حياول املشي فيسقط عدة مرات ويتعثر، أعدو وسط الدار
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 أخطف، العم عبد امللك يرسم ظالاًل فوق اجلدرانالضوء املنبعث من القنديل الوحيد بيد 
، السرير النحاسي املرتفع بقوائم المعة فقدت بريقها، القنديل وأخطو داخل الغرفة املظلمة

النسيج ، الغطاء املخملي املتديل من حافة السرير بلونه القرمزي والنقوش الذهبية عند حافته
محله جدي قبل ، التوحيد مشغولة فوقه خبيوط الذهبوكلمة ، احلريري الكبري املعلق فوق اجلدار

ْث أصر ، الكتان ولفه داخل كيس من، خبأه أيب بعد أن طواه بعناية، ستني عاًما من أرض احلجاز
 !أمي رغم حتذيرات، فجأة على أن خيرجه ويعلقه فوق جدار غرفته أمام سريره

 ! املشاكلال جتلب علينا ، رجال الديوان حيضرون فجأة اي أاب سليم -

أتملها  كنت أ،  حببت نقوش اللوحة احلريريةأ !ومل تكف أمي عن الكالم كل يوم، مل يستمع أيب 
متايل الكلمات ، تداخالت احلروف والزخارف، املتعرج ندلسيأمتاهى مع اخلط األ، كل يوم

 المعة.، جلية، واضحة، ال إله إال هللا البارزة فوق القماش، والنقوش املتعرجة

مخار أمي الزهري بوردات صغرية ، حىت رائحة أيب فوق الوسادة، شيء كما عهدتههنا كل 
، أكاد أشم أنفاسهما، ينتظر يدها لتحكمه فوق رأسها، مكانه ابلضبط فوق األريكة، بيضاء

ومأل ، ال شيء قد تغري إال السكون الذي هبط وسكن، أتلفت فال أجد إال الفراغ والعتمة حويل
 : ل بعينني دامعتنيأتساء، البيت اخلايل

 ؟ أين هم، خويت هراًب من اجلحيم هنافلحق إب، لعل أيب آثر الرحيل أخريًا -

، طالت غيبتك على شيخ جتاوز السبعني وال معني له سواك، غبت كثريًا، أتخرت اي سليم -
كان يستند علّي كل يوم ،  مل مينعه مرضه من السؤال، األزقة يبحث عنك جاب، انتظرك كثريًا

، جنلس ابلساحة الكبرية أو قرب السوق نتفحص الوجوه العابرة، نطوف ابلبلدة ويتعب وأتعب
، ذهب دون أن يراك، فال حاجة للجسد وقتها، وعندما تيأس الروح اي بين، تسرب اليأس لروحه

 ، فيما نفعلهحنن خلى الدار واحرتان ، بعده أبسبوع حلقت به أمك، أدار ظهره لنا ببساطة وذهب
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وها أنت تقف أمامي بعد ستة أشهر من رحيلهما ، تركنا كل شيء كما كان على أمل عودتك
 املوجع.

 ؟ مل مل تسأل عن أبيك؟ أين كنت اي ولدي كل هذه املدة

  ؟!أم كنت هترب بال داع، هان عليك الشيخ وهانت أمكأ
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(22) 

 صفري الريح

 
 ! أن الظلمة حلت كثيفة خانقةهل زاد الظالم فجأة أم أان من يتخيل 

وبدأت اجلدران يف ، مادت يب األرض فجأة، أحاول أن أشهق أن أدخل اهلواء لرئة تستغيث 
ميسك يب العم ، أستند على اجلدران املتمايلة فيزيد ترحني! االهتزاز كأهنا ستسقط فوق رأسي

، املمددة وحيدة يف الرواقوجيلسين على طرف األريكة املرتبة ، مينعين من السقوط، عبد امللك
تزفر كل حني عندما يعاودها ، أمي تتسامر مع اجلاراتو ، األريكة اليت شهدت جلسات العصر

تنساب احلكااي بني اجلارات موجعة ، بال عودة، احلنني ألوالد رحلوا صوب الشاطئ يف اجلنوب
وطابع ، ا الالمعةيفرت ثغرها عن أسناهن، فتدمع أمي من فرط الضحك، وطريفة أحياانً ، اترة

 ! احلسن يزين وجنتيها

 ! ورثت منك زرقة العينني وشعرك الذهيب، مجيلة كنت اي أمي
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 ! سليم أحًدا يشبه أمه مثلك مل أر اي: يتأملين أيب دوًما وهو يردد

أنت خليط اي ولدي من حسن أمك واندفاع ، ه يف الطباع مثلكومل أر أحًدا يشبه أاب :فرتد ابمسة
 ! يف مثل سنك وهو، أبيك

يزفر ويقوم ، يشيح بوجهه حنو ابب الدار وكأنه ينتظر أبناء رحلوا بال عودة، ميعن أيب النظر يل
 )عسى هللا أن أيتيين هبم مجيًعا(.: رتلأمسع صوته الرخيم ي! يردد اآلايت، حنو غرفته

ستة أشهر ، هل كانت كافية لرتحل بال وداع، رمبا غبت ستة أشهر، ها أان عدت اي أيب متأخًرا
ستة أشهر كانت كفيلة بعوديت ألجد ، وارمتيت يف أحضان إيثابال، هربت من نفسي، فقط اي أيب

  !؟وأوراق الزيتونة املصفرة، إال من صفري الريح ؛الدار خاوية

قم معي للدار لتغتسل وأتكل شيًئا ، هيا اي سليم يهتف يب: أفيق على صوت العم عبد امللك
 !يكفي هذا؛ هيا اي ولدي، وتسرتيح

 وأوراق الزيتونة اجلافة ختشخش حتت أقدامنا.، أخرج معه والنسيج احلريري بيدي
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(23) 

  النصل

 تشرققد أالشمس  مل تكن
بعد عندما مسعت ابب الدار 

، يغلق بقوة أفزعتين من نومي
حتسست فراش سليم فلم 

دافًئا ينم عن رحيله ، أجده
أين ذهب هذا ، اي هللا، للتو

  ؟!الولد مرة أخرى

أم تراه عاود ، هل عاد لداره
 ؟ االختفاء من جديد

؟ هل أخرج وراءه ابحثًا عن شبحه وسط الطرقات؟ ماذا عساين أفعل، ال حول وال قوة إال ابلل
 ! ليته فقط يبتعد عن املشكالت، الولد العنيد املتهور !ليته يعود، أم أنتظر عله يرجع جمدًدا

، وخيوط الفجر حتاول أن تشق الظالم، املظلم إال من بعض القناديل املرتعشةهنا وسط الطريق 
إال من أغنيات السكارى املرتحنني كل فرتة يعربون أمامي ال يلقون اباًل ، هنا وسط املدينة النائمة

جيدون السري قبل أن ، يبكرون حنو حقول الكروم املرتامية عند القصر، أو بعض الفالحني، يل
لعصر الكروم وتعتيق  والكل متعجل، الوقت وقت قطاف العنب، الصيف احلارة ترتفع مشس

 ليعود السكون يلفين من جديد.، الكل خيتفي فجأة خيتفون وسط الطرقات وحنو احلقول، النبيذ

 ؟ ما الذي أيقظين اآلن ألندفع حنو الشارع بال وجهة؟ إَل أين اي سليم
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، العم عبد امللك يتمتم أبدعية قبل أن يغط يف نومهمسعت ؟ وهل غمض يل جفن منذ ليلة أمس
 جاءتين، جاءين بعينني هزيلتني تشتكيان، جاءين أيب متعكًزا على كتف أمي اهلزيلف حاولت النوم

  !أمي تنتحب فتحول بياض عينيها حلمرة كلون الدم

أو رمبا ، اللوزوعينيها بلون ، ووجهها املستدير كبدر، جاءتين ماراي بشعرها الكستنائي الطويل
ْث حتولت إَل أنثى بال عينني، وجبسد حجري أشبه أبجساد  ،جاءت بعينني كحيلتني كعيين إيثابال

 املوتى!

، فاقتحموا الظلمة، حاولت أن أغمض عيين، واألصوات وعال النحيباختلطت الصور 
 !وواصلوا التغلغل حنو عقلي، واخرتقوا جفوين

هربت بعيًدا عن البيازين  ، الباب وانطلقت حنو الطريق فتحت، هربت من كوابيس أبت أن ترحل
أريد ألنفاسها أن تربت على ، إيثابال الدافئ نأريد أن أرمتي حبض، أعدو حنو احلانة، كلها

ن أبكي فال أأريد ، ألتوه هناك فال أعود، أريد أن ألتهم شفتيها وأغوص يف خالايها، وجعي
 ! دون أن أواري خويف عنهاأن أقص عليها كل احلكاية ، يسمعين غريها

املشغول  اخلمارمل يلحظين ، السكارى مزدمحة ابلزابئناحلانة ما تزال ، أرتقي السلم بقفزة واحدة
، وصوت جلبة تنبعث من الغرفة، أقرتب من الباب املغلق فيأتيين صراخها املكتوم، ابلزابئن

تصرخ وتغرس أظفارها جبسده ، فأراه فوقها يصفعها فيسيل الدم من فمها، ندفع كثور حرونأ
يرتنح هو من ، تقوم مسرعة تلملم بقااي ثوهبا املمزق، أهجم بال تفكري فأنتزعه من فوقها، العاري

أتناول سكيًنا من فوق الطاولة ؛ بلكمات عنيفة فاجأته وأفقدته تركيزهأابغته ، هول املفاجأة
جثة عمالقة َمددة ، يسقط، ضوتندفع انفورة الدماء حنو األر ، يغوص النصل، وأغرسه بصدره
 ! تصرخ إيثابال فأضع يدي فوق فمها !بال حراك أمامنا

 هيا امجعي مالبسك وارتدي شيًئا ، تلك اجللبة ابلتأكيد ستثري شكوكهم، هيا فال وقت لدينا -
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 الكريه إَل هنا. خوسيههيا أسرعي قبل أن يصعد ، يسرتك
، نعدو مسرعني تتقطع أنفاسنا، ومنها للشارع اخللفي، نتسلل عرب النافذة حنو األسطح اجملاورة

  !؟ما الذي فعلت!أيها اجملنون: تصرخ ماراي يب فجأة
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(24) 

 كوال إس إيستا ِدليما؟!

 ال بد أن خنتفي قبل أن يعثروا علينا. ؛ هيا حبيبيت، هيا إيثابال؟ مل توقفت -

من عندها ن ننجو لو ، سيكتشفون أمران! أن تؤدبه كان يكفيك؟  مل طعنت الرجل، أيها اجملنون -
 اإلعدام.

 ال تقلقي.، ْث سأتدبر األمر أان، هيا لنختفي بضعة أايم وسط الزراعات، لن يلحقوا بنا -

إهنم منتشرون ، أال تعلم رجال الديوان، سيعثرون علينا اليوم أو غًدا؟ وما الفائدة، لن أهرب -
 اهلرب.غري ، يف حل دعنا نفكر، يلةال بد من ح، وعيوهنم يف كل مكان

 هيا.، إن اكتشفوا األمر فسيكونون هنا يف غضون دقائق، الوقت مير حبيبيت -

 قلت لك لن أهرب. :حتتد وهي تقول

 ؟ ما هذه الورطة !؟اس ايستا ِديِلماكوال  -

، ابملوجودين وسط احلانة طسأتسلل اثنية وأختل، دعنا نعودانتظر.. انتظر من فضلك.. حلظة.. 
، ْث أغضب وأصعد السلم حنو الغرفة أمامه، خوسيهسأفتعل مشاجرة مع أحد املخمورين فينتبه و 

قتيل : وأصرخ هبسترياي، ْث أدخل الغرفة، سأمتايل وأدعي أين خممورة، وأان ألعن احلانة وصاحبها
فقط جيب أن حيدث سريًعا قبل ، هذا هو احلل بداًل من اهلرب، وأعدو حنو األسفل اثنية، بغرفيت

 ! أن يكتشوا غيايب

 ! هيا، كأنك ال تعلم شيًئاو  ْث ادخل احلانة، اختف أنت بعض الوقت

كان يكفيه بضع لكمات وينهار بفعل ؟  ما الذي دفعين ألطعن الرجل؟ مل تتعقد األمور هكذا
 أمتىن ذلك. غياهبا.قبل أن يكتشف أحدهم ، أمتىن أن تصل إيثابال يف الوقت املناسب، اخلمر
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(25) 

 اي أم النور أغيثيين

يدفعين ، أصرخ فيضع يده فوق فمي
، يعصر جسدي، حنو احلائط البارد

يدفعين حنو ، أحاول أن أصرخ اثنية
، جسده الثقيل يكاد خينقين، األرض

تتحسس يده رقبيت وهتبط حنو هندي 
، أقاوم فيصفعين، بشراسة فيعتصره

وعيين الشاخصة حنو السقف ، أغيب وسط دموعي وصرخايت املكتومة، يرفع طرف ثويب ألعلى
 ! الوليد بطوق النور حول رأسه تحملواملالئكة ي، املرتفع بنقوش العذراء

 ! خلصين خيسوسأيها الرب ، اي أم النور أغيثيين

! أتوسل فال أجد إال الصفعات! أبكي، أستغيث وال جميب، أقاوم، يبعد ساقي، يده تتسلل أكثر
وثور خيور ، وماء ينهال داخلي، والدم يسيل من فمي ساخًنا حيرق حلقيعن وعيي، يب أغ

 فوقي ْث يبتعد.

والدموع ، أحتسس وجهه بيدين مرتعشتني، املتكرر على وجه سليم وأان أرتعد يأفيق من كابوس
 : وأان أقول، أندس بني ذراعيه فيجفل على منظري الباكي، تنهمر من عيين

 ك كل شيء.عليسأقص ، السرال بد أن تعرف  -
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(26) 

 لعنة األب

 
اختارك ، أن تظل عمرك تدفع الثمن ألنك ابن شخص ما، هل ميكن أن يكون األب لعنة عليك

ضاقت هبذا احليوان الذي يصفعها ، هربت أمي ذات صباح ومل تعد !القدر من بني كل البشر
وهو ينهال ، املساء ينهش جسدهاويف ، رجل يعاقر اخلمر طيلة اليوم، شهوة مسعورةمن أجل 

 ! يرتكها والدماء تسيل منها! عليها ابلصفعات

كنت ! والزرقة تصبغ وجهها. كانت تكذب أواًل فتدعي أهنا سقطت، طاملا رأيتها بعينني متورمتني
 ! أصدق رغم الصرخات املنبعثة من غرفتها

وحلقت ، األب بال رجعة وذهبت صورة، هو من سقط بنظري، كربت وعرفت أهنا مل تسقط أبًدا  
، فينهال علي ركاًل دون سبب، وحش حني أتخذ اخلمر بعقله، به أمي اليت تركتين أواجهه وحدي

 ! إن أتخرت يف الردأو أبي شيء قريب من يده يقذفين ابلكأس 
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ماذا تفعل بنت مل تتجاوز الثالثة ، كانت حياة أشبه ابلعيش مع وحش خارج عن السيطرة  
إَل أن جاء اليوم الذي جنحت ، فأغلق األبواب دوين، احاولت اهلرب مرارً ، أحد ليس هلا؟ عشرة
 ! فكاك من قبضتهفيه ابل

 كربوانتظرت القس األ، تضرعت عند أقدام املسيح، هربت حنو الكنيسة أحتمي بعقل طفلة هبا
! علي انشغلت بصورة العذراء املرسومة فوق اجلدران تطالعين وكأهنا تربت، حىت أطلب محايته

ويرسم فوق ، شيطااًن يرتدي زي القساوسة! انفتح الباب وهرولت حنوه أستغيث ألجده أمامي
فيهزه فوق رؤوس احلمقى ، فوق صدرهالكبري ويتدَل الصليب اخلشيب ، وجهه عالمات الصالح

 وهو يرتل.

 أو ميد يل يًدا! ،مل يسمعين الرب املسيح، هنا حتت سقف الكنيسة املبجلة ضاعت آخر أحالمي
 ! عين وأشاحت بوجهها، مل تستجب مرمي العذراء

أصارع ما تبقى من إميان ظل ، صمت اجلميع وتركوين فوق األرض الباردة أصارع عاري وحدي
 !الكريه خوسيهخيبو حىت محلين حنو حانة 

 ؟ ما الذي سأخسر أكثر من ذلك
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(27) 

 الكريه خوسيه

أو رمبا الحظ ، أواجه وأدافع وأقاتل من أجل نفسي. مل يلحظ أيب غيايبيف احلانة تعلمت كيف 
هتت فتلقفتين ، هتت ابلشوارع هاربة من بيت أيب ومن بيت الرب، أين اختفيت شيطانومحد ال
 ! الناهشة اجلائعة، والعيون العيون

،  كنت كافرة ابلربرمبا ألين  ، ؛ رمبا ألين كنت وحيدة وخائفة وضائعةجدًّا  حل الليل يومها سريًعا
ضائعة تركين ! فلم ميد يده يل، حتت سقف بيته نتهكوأان أ   أشاح عين! ينقذين مل ملأعلم ال كنت 

 !ابلشوارع والليل البارد خييفين

احلاانت املشتعلة ابلرقص والغناء والدخان وأصوات بني ، هتت وسط املدينة الصاخبة
 !املخمورين

صغريات ، نساء بدينات وحنيفات، نساء لسن كأمي وجاراتنا، عجيبات رأيت نسوة يف الطرقات
ومالبس ، َمشوقات وعجائز حياولن هزمية العمر مبساحيق ال ختفي ندوب الزمن فوق الوجوه

 ! القذرةن أدركت بعد  أهنا تشري ملهنته

 ،دخلت احلانة وأان طفلة ابكية مرتعبة، وحجج ال تقاوم، ولسان معسول، اقرتبن بعيون خبرية
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، كنت ضائعة بال مثن،  بعد أن برعت يف الرقص الذي جذب الزابئن أكثر، خوسيهمتسك يب 
 : هذا ما جعل اجلميع ال يشك يب وأان أصرخ، هم يدفعون جيًداولكن، واآلن أان ضائعة

 ! قتيل بغرفيت -

 ! أان دجاجته اليت تبيض ذهًبا!أن يتخلى عىن هميكن فهل إن فعلحىت و ؟ الكريه خوسيههل شك 

، األمر مر بسالم ألنه ال يريد أن يفقد منجم الذهب، رأيته يدفع للجنود الذين قدموا للتحقيق
ولكننا جنوان على ، وينهر أكثر من املعتاد، أصبح يسأل كثريًا، نعم تبدلت نظراته قلياًل من يومها

 ! كل حال

أبين يتيمة كنت فقط أدعي ،  كثريًا ومل أجبين  سألو ، أنت الوحيد الذي يعرف سري، سليم -
فال تتخل عين ! فقدت أهلي كلهم حبريق التهم بيتنا وجنوت أان، وال أحد يل على اإلطالق

 ! اآلن وترحل
 سًبا.منا يدبر لك عماًل  خوسيهولنجعل ، من فكرة الرحيل تلك ولنبق هناحبييب دعك  -
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(28) 

 أخو الشحطة

 ؟ كيف يل أن أجيب عن تلك التساؤالت السخيفة

يصرون على إجابة واحدة ؟ التساؤالت حوهلا وينسجوا، كيف هبؤالء احلمقى أن يفرتضوا أشياء  
  !؟وحتتاج فقط ملن يوقع عليها، يبدو أهنا جاهزة ومكتوبة لديهم، بعقوهلم

يبدو أنه ، األصوات تزيد صواًت جديًدا، كلها غليظة وابردة وآمرة،  األصوات هنا كلها متشاهبة
وقع ، اثنني أو ثالثة: أشعر حبركتهم حويل، لبيكالصمت عند دخوله ويلقبونه ابن و يلتزم، همأكرب 

يف بسطوته جيلس ، صوت الكرسي يتحرك من مكانه، إَل داخل الغرفةتجه بعيًدا ي البيكأقدام 
 : يقلب هبا ْث يوجه حديثه يل، يعبث ببضع أوراق، مواجهيت اآلن

فقط ! ال نريدك أن تبقى معنا هنا وقًتا طوياًل وحنن ، تعرف أن هتمتك عظيمة، امسع اي سامل -
حنن ال نريدها أن متوت حزاًن ، أمك املسكينة ما تزال تبحث عنك، تعاون معنا من أجل أن خترج

 ! عليك
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 ! استجوبوين ومل أفهم، عصبوا عيين، مت اقتيادي من البيت، سيدي أان ال أعرف هتميت -

ومت ضريب وإلقائي بغرفة ، جئت هنا، مخس ساعاتمحلوين حنو سيارة مكتظة اهتزت بنا حنو 
، تقول إين أعرف هتميت سيادتك واآلن، ال أعلم كم يوًما غبت عن الوعي فيها، وحيًدا مظلمة

 ؟ مل أان هنا، سيدي أرجوك

فقط تعاون ، ميكنك أن خترج بسهولة، حنن ال نريد أن نؤذيك، يبدو أنك تصر على اإلنكار -
 فقط أمساء.، شركائكنريد أمساء ، معنا

 ! وشركائي يف ماذا؟ أي أمساء -

 ؟ أليس كذلك، أنت زعيمهم -

 ؟ أي زعيم، أان ال أفهم شيًئا، سيدي أرجوك -

، ال أعرف عماذا تتحدث، كنت أول دفعيت،  رمبا أبدو صغريًا ولكين كذلك، أان أستاذ جامعي
 وما التهمة املوجهة يل.

 تنعش ذاكرتك.سبعض الشحنات رمبا ، إذن فإنك تصر على اإلنكار -

 ! اإلاثرة فرمبا حيتاج لبعض، قلياًل  أخو الشحطةذاكرة  وانعشأهيا 

 ! هيا ابدؤوا احلفلة، وهو ينادي على الواقفني حويل، يضحك بصوت عالٍ 
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(29) 

 حبيبيت ماراي إيثابال

السطور اليت كتبها طيلة وتلتهم كل ، تلتف حول نفسهاو ، عل الورقة وتراها حترتق أمامهاهل تش
 ؟ الليل كما يقول

 ! ىتغيب وتنسلتتجرع عشرة كؤوس و ، هل تنزل للحانة اآلن ترقص كما مل ترقص من قبل

وقصته  ينسيها إيرانندوعله ، تقضي معه ليلتها، هل تدور على الطاوالت فتدعو أكثرهم وسامة
 ؟ وحياته كلها

 ! تتشمم رائحتهارمتت فوق الوسادة ، دارت كاجملنونة ابلغرفة

ال ؟ مىت كتبه، جمرد خطاب هزيل خبط مرتعش، عا بال ود، نذارإفجأة بال ، كيف يرحل هكذا
 ! وخط تلك احلروف، شعل السراجأو ، اوتسلل من حضنه، رمبا استغل نومها، تعلم
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تنادي  فزعة تنهض، حتسست مكانه البارد جبوارها، أفاقت من النوم على جلبة احلارة املعتادة
ترتدي ثوهبا سريًعا وتنزل للحانة اخلاوية إال ، الباب لتنظر يف الرواق وتفتح، تفتش الغرفة، عليه

، والصيب األشقر ينظف األرضية اخلشبية هبمة، من الكراسي اخلشبية املقلوبة فوق الطاوالت
 ! وهو يدندن

تصعد ف، رأسه ابلنفييهز ، مل تنفض غبار النوم بعد، شعثةا مندهًشا حني يراها تسأله فيلتفت هل
 ! تدخل كاجملنونة تروح وجتيء بال داع، الدرج بسرعة حنو الغرفة

 ؟ فاجئاملوظهوره  فاجئغيابه املعتد ت ملأ؟ ما الذي يقلقها

هتز رأسها اجلميل وتسرح بعينيها ! من رحيله بال عودة هو أخوف  ؟ املرةا تلك هما الذي يفزع
 ؟  بال عودةهل قرر رحياًل ؟ أين هو: وتتساءلحنو الشرفة املفتوحة على احلقول البعيدة 

تلمح طرف ، وتقذف السائل احلارق حنو جوفها فيزيد اشتعاهلا، شيًئاهترع للزجاجة تصب منها 
 : املرتعشتفضها وتشرع تقرأ اخلط املتعرج ، الورقة املطوية حتت الزجاجة

 : حبيبيت ماراي إيثابال اآلسرة املستحوذة

كتفي إبجابة كنت أ،  كنت تسألني وال أجيب! هرالتزمت الصمت طيلة أش؟ كيف أبدأ حكاييت  
منفعاًل ، لشيءمريًبا بعض ا، أعلم أين كنت غامًضا، برد واحد مل يشبع فضولك يوًما، واحدة
تفحص أوأان ، تنهني السطور اليت كتبتها على عجلك رمبا تكرهينين بعدما أعلم أن، اوحمتدًّ 

 ! على ضوء القنديل املرتعشضياؤه يرتاقص ، وجهك املستدير كبدر

فقد أأن ، فقدكأن أخفت فقد ، ولتغفري يل ما أخفيته عنك، أقص حكاييتنور عيين دعيين 
هنا بداية إأم ، وإن كنت ال أعلم هل هنايتها قاربت، فلتسمعي حكاييت للنهاية، مالذي األخري

 أكرب.حلكاية 

 



74 
 

 

 

(30) 

 موريْسكو إستا سوثيو

 ! ضائًعا، مشتًتا، خائًفا، عندما دخلت احلانة أول مرة لياًل ، مل يكن يل مالذ وقتها

، غجرية سلبت عقلي من أول وهلة، ين أمامكاتهت يومها معامل الطرقات أمامي ووجدت
مشاعري  تراقصت فهززت، وجهك بوجهها عليّ  اختلط، األمساء والوجوه لطت عليّ اخت

 ! إيثابالماراي/ ، احملرقة ،يوم احملاكمة، يومهااملتأججة 

خيتفي فندور ، بال هتمة، أن ي ساق املرء بال جريرةهل تدركني بشاعة ؟ هل تعلمني ما هي احملاكمة
، ابلديوانرمبا يعرفون من يعمل ، يعرفون أانًسا، أبواب أانس رمبا، نطرق األبواب، نبحث عنه

 ؟ و كاتب عدلأحاجًبا 

  ؟!ين العدل فيما حيدثأو 

، حلقتهم فركلوين، هرولت خلفهم بال جدوى، اقتادوها حنو اجملهول، صبيحة اليوم املشؤوم
 الوادعة ماراي اجلميلة، اهتموها ابلسحر واهلرطقة، فاقتادوها وحدها، دفعين بعيًدا، ومنعين الشيخ
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  ؟!متارس السحر

البيازين احملاصر و ، تقرسليم املوريسكي احمل، بال جدوىكنت أدور كل يوم أحبث عن خمرج 
 ! موريسكي قذر موريْسكو إستا سوثيو! : تتناهى إَل مسامعنا، ميرون علينا فيبصقون، املنبوذ

تعايشت ، ولغيتويف اخلارج أخفي امسي ، ايف البيت ينادونين سليمً ، نشأت ال أعرف من أان 
بداخلي كتمت كلمات أيب عن الرب ، الصنم وصليت عند أقدام املسيح، للكنيسةوذهبت 
حىت ماراي كانت ، كلنا تعايشنا حتت احلصار املضروب حولنا،  األجمد والنيب العريباألحد، الواحد 

 ! القس ويرسم الصليب فوق رأسهافيباركها ، تذهب لتجثو هناك

، ألجدها متجسدة مرة أخرى ترقص بعفوية واندفاع ْث؟ مل أحرقوها أمام عيينّ ! مل اقتادوها إذن
 ! هي أنت، مهرة تقرتب فتحرقين

، تصورت للحظة أهنا عادت حتتضن ما تبقى مين، نعم كنت أنت ماراي: العزيزة اآلسرة إيثابال
 ! عادت ترقص منتشية ابلنجاة، جنت من املوت والنار والعذاب

كانت رفيقة أايمي منذ ،  يشتعل القلب حني يراهامل تكن جمرد حبيبة ، ماراي كانت كل شيء
مسينة ابي، خيتلف كلما مررت عند سور بيتهم اوأن للحارة عبقً ، ابهبم لصيق   عرفت أن للدار ابابً 

 .تدعوين برفق ألطرق الباب وأراها، تتدَل من فوقه

العودة اثنية لن أجرؤ على ، لن أستطيع أن أراك ترقصني كل يوم، لن أستطيع البقاء أكثراآلن و 
فتثريهم رقصاتك وتفتح ، أشاهد السكارى يتناولون حلمك كل ليلة على مائدة شهوهتم، بدم ابرد

، الرجل من أجلك وقتلي، وها أنت قد رأيت ما حدث، هم أكثرنتتمنعني فتثريي، شهيتهم أكثر
هنا هي  وكل دقيقة متر علينا! سيغلي الدم برأسي كل ليلة: ولكن من يدري، جنوان تلك املرة

 .مبثابة حمرقة يل كما أحرقوا ماراي

يف سأكون فإن أردت اللحاق يب ، سأعود لبييت، اهناك ستجدينين منتظرً ، أان هناك يف البيازين
 .انتظارك
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(31) 

 نزع السروال

 ! على طريقتهمجمنونة صاخبة ! عجب احلفالت هناأما 

من تشققات السقف وطالء اجلدران ، من اجلحور، من األقبية، الصرخات تنبعث من كل الغرف
 ! تئن ْث ختبو رويًدا حىت ختتفي، و هزيلةمفزعة أ، الصرخات هنا طويلة مدوية، املتساقط

وعندما يتسلل النوم لعينيك أخريًا بعدما ! وفجًرا ، ظهًرالياًل وهنارًاال تتوقف! احلفالت هنا 
 ! لتبدأ حفلة جديدة، يفتحون الباب وجيرونك اثنية، تتغلب على اآلالم والكوابيس

 ! يبدو أهنم ال يريدون لنا أن نشعر ابمللل، يتفنون كل مرة يف أساليبهم املالعني

 ! ما تزال يداي خلف ظهريو ، ما تزال العصابة فوق عيين، يف العاشرة مساء بدأت حفليت

كانوا خيفون دوًما  ، ثالثة على ما أعتقد كانوا،  اقتادوين لغرفة أخرى، رةاختلفت احلفلة هذه امل
 ربطت حرف كل إينحىت ، حروف غري مكتملة، بعضهم بعًضا حبروف فقط ييناد، أمساءهم

 ! منهم بصوته وهيئته بعقلي
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" بعدما أمره لكزين "ص، واءما تزال عالقة ابهلحلم بشري، الغرفة تنبعث منها رائحة حفل شواء 
 ! على ما أظن"ع" أبن يتوجه يب حنو الطاولة اليت تقبع مبنتصف الغرفة 

علت الضحكات ، غاصت جبنيب األمين فتأوهت، ةاصطدمت حبافة ابردة مسنندفعين ف
التفوا ، الطوارئ يف املستشفيات ةفّ حم املعدنية اليت أتصورها مددوين فوق الطاولة! الساخرة

ت  سقط، يت أمامهمأبدت سو ، تغامزوا، نزعوا سروايل، أشم أنفاسهم الكريهة فوق رأسي، حويل
عاد الصوت ، ثبتوا ساقي، أوصلوا أسالكهم اللعينة خبصييت، عبثوا يب، أوراق التوت هناكل 

 ! هيا أعلى فولت: اآلمر من خلفي

 :أان أرددأغيب و ، يرتعش قليب، تنتفض أورديت، هتتز عروقي، صرخ صرخات مدويةأو  نتفضأ
 ! ال غالب إال هللا الالااااااااااااه..
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(32) 

 شوية كهرب

املاثلة هنا ، ته اجلدران املتهالكة املتصدعةاويهز بصرخ، يبتلع البشر واحلجر، كبري  وحشالوجع 
، ترتعش مع ارتعاشاهتم، هتتز كلما دوت صرخات املعذبني، منذ عشرات السنني تسرتق السمع

ْث يزفره رائحة  ، يتنفس الغضب معنا، يرتفع السقف اجملوف للداخل ويهبط، شقوقهافتزيد 
 ! املكان متأل كريهة

ال تنفرج و ، يشق علي حتريكها ملح يليق جبفوين الثقيلة كأكياس، أفتح عيين ببطء يليق بوجعي
 زابنية اجلحيموطين وحت، هل حتت الرتاب أرقد اآلن؟ أين أان، ولكن إال عن ضوء شحيح

 ؟ هل تبدأ حماكميت اآلن، بصحف فيها امسي وعملي

والقروح اليت ، رمبا تشفع الدماء اليت تسيل مين، جسديتلك الندوب اليت علت يل رمبا تشفع 
 ! اساخنً تنز صديًدا 
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، هل طوحوا جثيت مبؤخرة الشاحنة، يبدو أين مل أمت منذ فرتة، ما أزال أشعر بطعم الدم بفمي
الشراب أكواب ويقرعون ، وظلوا يتفاخرون، هل تناوبوا السخرية من جسدي امللقى بال حراك

 ! فوق رأسي

حيث ؛ وسط الصحراء، وألقى يب بال اكرتاث حبفرة صنعوها على عجل، محلين أحدهمرمبا 
 ! الشمس اليت ال تغيب

ْث اهنال الرتاب الساخن ، بصوته األجش "ص"وهم حيفرون حلدي فسبين الكريه تساقط عرقهم 
إال ولكن مايل ال أشعر ، صلبةتين الباردة امليوسرى ببط حنو شراي، نفيأمأل فمي و ، فوق وجهي

  !؟وغصة جعلتين أسعل مرات عديدة، بطعم الدماء حبلقي

 ! وهل مت من قبل اي سامل حىت تعرف كيف يشعر امليت ؟!كيف مليت أن يسعل ويشعر  

 ! شكلك جديد هون؟ قاطع النفس من شوية كهرب !؟شو هاد، خو الشليتةاي  ءو ف   كْ ل   -
 ! الدفعة اجلديدةمع هادول ، هاد الزملة اللي شرف من أسبوع، إيه أبو رامي -
 ! بدان خنليه يفتح عيونه، شوية مايعليه صب ! مشان هيك ما قادران يفوق -

لتقط أيتحدثون ف، ووجوه تطل علي، الفرجة تزيد على ضوء شحيح، األصوات أتيت من بعيد
شهق يف أو ، بتسم فتتقلص عضاليتأأحاول أن ، لست مبيت على كل حال، بعًضا من حديثهم

ويلصق أذنه فتستجيب ، يقرتب أحدهم من صدري، تتحسس نبضي، األيدي ينتتناول، أمل
 ! نبضات قليب الضعيفة

 ! تصل حروفه مشوشة وغري مفهومة، يبتسم الرجل وحياول أن يكلمين

 ؟ أين أان: أشهق اثنية
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(33) 

 أبو رامي

، ورأسه احلليقيقرتب بطوله الفارع وشاربه الكث ، الصوت من وراء الرؤوس املتجمعة فوقي يتأي
اقرتب ليجلس ، أسنان سقط بعضهاتتسع ابتسامته عن ، يقرتب فيجثو جبانيب، يبتسم حبنو أب

 : وهو يسأل، ومد يده مصافًحا، يف مواجهيت

 تعتد على حفالهتم اوأنت مل، يبدو أن احلفلة كانت قوية، ظننا أنك مت، كيف حالك اآلن-
 .بعد

، بال ركالت، بال رموز، أان وسط أانس يتحدثون بلغة أفهمهاأخريًا ، أهز رأسي املثقل وأان ابتسم
أين  اعتقدتحتدث بعد أن أأحاول أن ، ن يسألينأاتبعت دون ، وصوته األجش اآلمر بال )ص(

 .فقدت القدرة على الكالم

 رمبا انقضى أكثر من أسبوعني، علم ابلضبط مىت جئت إَل هناال أ، أستاذ ابجلامعة، أان سامل -
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الذي  تقامسين فتات اخلبز، حىت ابتت صديقة، أتقامسه والفئران اليت مترح حويل، مظلم أان بقبوو 
صعدت ثالثني درجة ، ابألمس أخرجوين ألول مرة من القبو حنو األعلى، يرمونه يل كل فرتة

أين  اعتقدت، وكلي ينتفض، أبسالك وانتهى يب األمر وأان فوق طاولة موصواًل ، معصوب العينني
 .حىت مسعت أصواتكم؛ عمايلأائف صحكة حويل بمت واملالئ

 : يعرفين بنفسههز رأسه وهو يبتسم و 

أنت ، ن تولدأين هنا قبل إلك أن تقول : ضحك وهو يتابع، أان أبو رامي كما يناديين اجلميع -
 .وعندما جيهز الشاي لنا أن نتحدث، ارتح قلياًل ، ابلتأكيد متعب

يتدَل من وسط سقفها ، معتمة قلياًل ، املستطيلة بعض الشيءالغرفة ، أان أاتبعهممضى النهار و 
فرتتسم اخلياالت فوق ، حياول أن ينشر ضوءه قدر املستطاع، اجملوف مصباح واحد هزيل

 ايطويه ةش متآكلة فر  األسرَّ ، شخوًصا هبيئات هزيلة تروح وجتيء اجلدران الصفراء الكاحلة
 أطفالجوه و ل برسوم ركيكة ةمغطااجلدران ، فسح املكان للحركةلي  ، جبانب اجلدار اصاحبه

سنوات كنت فيها ما أزال طفاًل ال يعلم شيًئا عن هذا ، أرقام لسنوات مضتو ، يبتسمون
 ! املكان

، بدأت أتفحص الوجوه حويل !تناسب مع املكان الضيق الكريهيف حدود ما ياجلميع هنا يتحرك 
 ! يعلم عنهم العامل شيًئا أهل كهف ال، هنامضوا حياهتم أأأتمل هؤالء الذين 

ذلك الشاب ، اراح أصغرهم سنًّ و ، افرتشوا األرض جبواري ؟!رضا الذي أراهلك النبع ذيمن أين 
 راح يصب املاء العكر من زجاجة بالستيكية مقوسة - وكأنه سيتكسر من ضعفه -جدًّا  النحيل

انولين ، وكأهنم يف نزهة، اجلميع حتلق، البدائيليصنع الشاي فوق املوقد ، تستند على احلائط
أول صحبة وحوار ووجوه تطل ، أول كوب أحظى به منذ أسابيع، أحدهم كوب الشاي الساخن

 ........بال أسئلة، بال أسئلة
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(34) 

 الشاي املر 

 عامل حدوده جدران أربعة، هنا عامل جديد
أمسنية قاسية كقلوب اجلالدين الذين أخذوان 

! وجتربهم، وخساستهم، هنا أسارى جشعهم
 ! جدران شهدت حكاايت تنسج على مهل

األايم ! ، وإن ببطء قاتلاألايم تتواَل بال توقف
األايم ، من العذابخمتلف هي األخرى نوع 

ر مت، احلراس اصلوأان حتت مق ءاألايم اليت متر ببط، وبعذاب ال حيتمل، ساعاتثوانيها اليت متر 
 ! ئبسكني ابرد صد بسرعة خارج األسوار فتغتال األعمار

يرتشفونه على ، ول كوب الشاي بطعم املاء العكرأراين أشهد مسحتها فوق الوجوه املتحلقة ح
يف ، كوب شاي ساخن له مذاق آخر،  وكأهنم يستعيدون ذكرايهتم مع كوب أشبه هبذا، مهل

 فتبتسم، متيل كل فرتة وهتمس لك، رمبا جبانب زوجة مجيلة، نيوسط أانس آخر ، مكان آخر
لتبادره ؛ فينظر إليك، ويعيد احملاولة مرة أخر، لدعاابهتا وأنت تتابع طفلك حياول السري فيسقط

، أبصابع صغرية، يتصايح فرًحا ويصفق بيدين مكتنزتني، بنظرة تشجيع جتعله يكمل خطوة أخرى
تعاود أنت ، معاوًدا حماوالته للمشي جمدًدا، تقوم لتحمله وتقبل خديه قبل أن يرتك حضنك

 ! كأن العامل توقف عند تلك اللحظةو ، ارتشاف الشاي على مهل

بعض تعود لواقع الغرفة املستطيلة ، تفيق العيون من شرودها، سعلأيلذعين طعم الشاي املر ف
 .لشخوص اهلزيلة فوق اجلدرانحيث ترتاقص ا، عتمة قلياًل امل، الشيء

َمسًكا بكوب الشاي ، ليجلس جبانيبمهس أبو رامي وهو يقرتب ؟ أال تعلم أن لكل منهم حكاية
 ! بني اجلمع انتدور  ، وعينيه اللتانانتبهت من شرودي على صوته اهلامس، يديه االساخن بكلت



83 
 

 

 

(35) 

 اغتيال الرجولة

وال ، رمبا حكاييت مل تكتمل، أان أيًضا يل حكايةو  
احلكااي هنا  هل ستدفن! أعرف هل ستنتهي فصوهلا هنا

 ؟ اللعينةخلف تلك األسوار 

التفت أليب رامي وعيناي هترابن صوب الكوة الصغرية 
، النهار شارف على االنتهاء، املعلقة عند السقف

من  نسابحدة الضوء امل فيخفقلياًل والشمس متيل 
املنفذ الوحيد حنو الضوء والعامل ، الفتحة الصغرية

 .والسماء الفسيحة

، ينتبه الرجل من شروده؟ هل أقص حكاييت عليك
وحيفر بعقله عميًقا حىت ، أتلعثم أواًل وأسعل كمن يريد أن يستجمع الكلمات، تتعلق عيناه يب

 .نيه العذاب والسباب واملذلةاأنس، وكأين نسيت من أكون، يتذكر

رمبا ، رمبا ترحيين قلياًل ؛ فتركتها تنهمر، فهامل أخ، ل مرة فتنساب قبل الكلماتتتجرأ دموعي ألو 
 .أخريًاأستطيع أن أحتدث 

 ؟!أم من اليوم الذي ولدت فيه ألب من عائلة كبرية، من يوم خترجين؟ من أين أبدأ إذ

ولكننا ، ومل ميتلكها أجدادي كذلك، فلم ميتلك أيب ثروة قط، مل نكن من هؤالء الكبار بلغة اليوم
حاجتنا  رغم، مل نشعر يوًما أبن املال ميكن أن يرفعنا، أصاًل يغين نفوسناشرف  نفٍس، و ورثنا 
الذين ال ، ككل الشرفاء !بكرامة حياولون أن حييوا ذيناملتوسطة ال ةالطبقأفراد ككل ؛  أحياانً 

 !يقبلون احلرام
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، كانت تصر على أن أتفوق،  عشنا أان وأمي حياة الكفاف، رحل أيب قبل أن أبلغ العاشرة
ورثت عنها تلك ، تزال وما، كانت مجيلة،  طرق ابهبا الكثريون ولكنها عاشت يل، أكمل دراسيتو 

حكت يل أمي كثريًا عن ، وورثت عن أيب عزته وإصراره ونبله، لون الشعر والبشرةو ، العيون
  حلم حاولت، عن حلمه الذي مات قبل أن يراه، وحفظتها، ختيلتها؛ لكنين مواقفه اليت مل أرها

كنت رغم  !على أقرايندوًما  ت األولكنحىت  ، حنوه -رغم املشقة  -دفعتين أمي ! أحققه أان أن
كنت صفعة ،  مت تعييين ابجلامعة ضد رغبة الكثريين من األساتذة، حداثة سين أمهر من كثريين

وضعوا العراقيل أمامي ولكنين كنت ، ابلوراثة ال ابالجتهادعندهم كأن األمر و ، فوق وجوههم
كنت أرى تالعبهم ،  مل يستطيعوا استماليت، أغاظهم التفاف الطالب حويل، أجتاوزها دوًما

ابن األستاذ فيه حىت جاء اليوم الذي عاد ، ابتعدت قدر ما أستطيع، واستغالهلم للمناصب
بن الفاشل الذي أرسله أبوه ليحصل على شهادة من إحدى اجلامعات اال، الكبري من اخلارج

، املباشر صعدت األمر لرئيسي، وتكررت احملاوالت، رفضت أواًل     ! ليساومين رجعو ، املغمورة
 ! ألجد نفسي هنا، ْث لرئيس اجلامعة

مل يسلم حىت قفص ، فتشوا كل شيء، روعوا أمي وحطموا األاثث، قرعوا ابب بيتنا لياًل 
واقتادوين معصوب ، ومحلوا الكتب، عبثوا مبكتبيت، العصفور املسكني فمات من غلظتهم

أين فادعوا ، استغلوا حب الطالب يل، دعى أهنا يلاو ، دسوا أوراقًا أظهرها احملقق أمامي، العينني
، بل وأزيدك من الشعر بيًتا، الدولة وأنشر أفكارًا مضادة لسياسة، أسعى الستمالة الطالب

 .وأين ال أستحق األستاذية، اهتموين أين قد رشوت أحدهم

اغتالوا ، صرخت فيهم، أرادوا أمساء شركائي، فعذبوين دافعت عن نفسي، دارت األرض يب
 .. ووو، غليظة بعصارجوليت 

وأغمضت عيين ألرى أمي هتدهدين ، تكومت على نفسي يرتعش بدين، أدرت ظهري للرجل
 حول وال قوةال : يلقي أبو رامي الغطاء اخلشن فوق جسدي وهو يردد !أستجلب النوم ..طفاًل 
 لل.ابإال 
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(36) 

 ايمسينة ماراي

 ! وحدي هنا جبوار بئر داران العتيق، أهل بال، أان بال حيلة دَمد، وسط الفناء الفسيح املرتب

تفلح ، أهرب من قبضتها احلانية القوية، ايً عار ، اصغريً ، صوت أمي ينساب إيل وهي تعدو ورائي
أحاول التملص ، طح املاء الساكنترخي احلبل فيسقط الدلو مرتطًما بس، مساك يب أخريًااإليف 

أعاود ف، تصب املاء برفق، النحاسيت سوسط الطجتلسين ، أصرخ فتحكم قبضتها، منها اثنية
 ! رقراقًا منعًشا ْث، ينساب املاء ابرًدا أواًل ، الصراخ

َمزوًجا اببتسامة أمي ويدها احلانية تفرك ، أهلو ابملاء املنساب فوق رأسي، أتوقف عن صراخي
تتحول صرخايت ، أحل عليها أن تصب املزيد من املاء فوق رأسي، األوساخ عن جسدي النحيل

خترجين وأان ، حىت ينهرين أيب بعد أن تفشل حماوالت أمي معي، طوياًل هلو أ، لضحكات تعلو
 ! أخريًا لعيين وهتدهدين حىت يتسلل النوم، تضع قطع احللوى بفمي، بكيأ

 وهي تقص علي حكاية، تداعب خصالت شعري البين الداكن، أراها هناك بنفس اليد احلانية
ترفع ، أغفو وأفيق على صوهتا، تسرد حكاية وراء األخرى، ميةأوملك بين ، ةاألندلس املنسي

، يتلو اآلايت يف خشوع والشيخ عبد امللك، ألستسلم لنوم َمزوج بوجه أيبرأسي من حجرها 
 ! ابحلارة طفالوحنن نسرتق السمع لصخب األ، نردد وراءه بال تركيز، أمامه جيلسين وماراي

 ووجوه، ونعود بثياب متسخة، حنو احلارة ننهمك ابللعبيبتسم الشيخ ويرتكنا أخريًا فننطلق 
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ندلسي اخلط األ نوعيناي تتأمال،  وهو يستدعيين ألقف كاملذنبني بني يديهأيبوصوت ، مرتبة
 : املتعرج فوق اللوحة احلريرية، العجيب

والشيخ عبد امللك يشتكي ، لقد كربت اي ولدي، م ال جيدر بك اللعب هكذا كل يومياي سل
 من اآلن ال جمال للعب، ر أسرع منكاايت واألشعاآلأال ترى ماراي وهي حتفظ ! حفظكسوء 
 ! بناء القشتاليني هكذاك أبواختالط، ابحلارة

وال يطاوعين ، فلن أبقى لك العمر كله، كون مصدر رزقكوت، تعلم مهنة تنفعكتآن اآلوان ل
من سيقف ، وحيًدا اي ولديال أريد أن أموت ، خوتكفاس لتلحق إب برسالك صو على إقليب 

  !؟يتلقى عزائي إن مت وأنت بعيد

 .جيرب كسرها بفقد زوجها وشتات أوالدها، من سيبقى مع فاطمة

نة يوهتب نسمة حمملة برائحة ايمس، ينساب الظالم كثيًفا حويل، خيبو صوت أيب وتثقل جفوين
 .املرتبةوالشمس تفرتش الساحة ، ألفيق على قرع الباب املتواصل، ماراي
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(37) 

 ؟!سليم اي تتزوجين هل

 
، والشمس خترتق جفوين املثقلة أبضغاث أحالم ليليت األوَل، أجته للباب وأان بني احللم واليقظة

 ! وذكرايت مشوشة، ببيت خاوٍ 
 ؟ من سيطرق ابيب قبل أن تصحو املدينة ويفيق أهلها 

 ؟ ذكرايت تفرتش األسرة اخلاويةرحل ساكنوه إال من ، من سيطرق ابب بيت مرتب

هل عرف الشيخ بوجودي  !رجال الديوان أين شججت رأس الثور الذي هاجم إيثابال عرفرمبا 
 ؟ هل رأى أحد اجلريان شبحي أتسلل لياًل للببيت اخلاوي؟ هنا

 ما إن ينترمتي حبض، ابكية، مل أتصور أن أتتيين مسرعة؟ مل أكن أعلم أهنا تفتقدين هلذا احلد
 فتحت الباب.

، أغيب بعامل آخر، لها لنصل إَل فراش لنيهال أم، ألتهم شفتيها، إيثابال العزيزة اجملنونة اآلسرة
وحاجيت ، وطفوليت، وشوقي، ووجعي، أفرغ فيها حنيين احلزينة اخلاوية.، عامل ينسيين ليليت األوَل

 ! والتماهي، واحلب، حاجتها للحماية هيفرغ وت! وصدر حيتويين، حلضن حنون
 : خترج حروفها بصعوبة وسط نشيجها، أأتمل وجهها الباكي املستدير كبدر
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 ؟ هل تتزوجين اي سليم
 !ومل أنطق، مل تزد عن تلك الكلمة

 - وهبذه السهولة -أن ترتك كل شيء : منها آخر ما توقعتفهذا ، تسمرت مكاين كاملبهوت 
 ! من أجلي

 : وهي هتمس بصوت حنون، فوق خديأفقت من ذهويل على يدها الرقيقة 
دعنا ف !من أجلك أنت سأترك كل شيء؟ أال تصدق أين أريد الزواج منك؟ ما ابلك حبييب -

 ! الكريه خوسيهو ، ورائحة السكارى، هنرب بعيًدا عن احلانةاي حبييب 
 وزاد صوهتا انكسارًا ووجًعا:، عالها حزن، تغريت نربة صوهتا 

حيصل عليه ، لإلجيار اتعبت من كوين جسدً ، من تلك احلياةتعبت ، سئمت كل شيء اي سليم -
من رائحة ، تعبت من الرقص أمام تلكم العيون النهمة كل يوم، هسيو من يدفع أكثر خل

 ! جبسدي اخلشنة تعبثمن أايديهم ، أل املكانمت يتسكرهم ال
األبواب من غلقهن ، من نظرات النسوة ابلطرقات، تعبت من كوين عاهرة، تعبت من كل شيء
 ! وراء ظهري من مهساهتن، بوجهي عند مروري

أريد ، أريد بيًتا اي سليم، أقبلهم كل صباح ومساء أطفالأن يكون يل ، أريد أن أعيش مثلهن 
 !أريد رجاًل حيميين كما فعلت أنت، عائلة أحبها

، تتوقفحتاول أن ، جتري معي دون أن تفهم، أمسك بيدها وأعدو حنو بيت الشيخ! هيا اتبعيين
 ! هيا اتبعيين: مل أزد عن، تسأل فتمنعها هلفيت

وجلس يسبح  ، هنى صالتهأولكنه اآلن رمبا ، الوقت مايزال مبكًرا، أطرق ابب الشيخ بال توقف
 : بسرعة كررهلث وأأوأان ، وقف أمامي مذهواًل ، كعادته

 ! اعقد يل على ماراي -
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(37) 

 تعال يا

إال من عينني  ساكًنا؛، اصامتً ، يقف الشيخ مذهواًل 
عاد ْث ، املوقففهم حماواًل ، تدوران بيين وبني إيثابال

 : ليستجمع كلماته موجًها حديثه إيل

ومن ؟ وأين اختفيت فجأة؟ من أين ظهرت، سليم
 ؟ هذه الفتاة

وأتوجه ، أترك إيثابال بساحة البيت، ندلف إَل الدار
 ! ابلشيخ حنو غرفته

أقص ، اهلدوء ألفهمه األمرأغلق الباب وأطلب منه 
عن ، عن احلانة، كل شيء عن إيثابال،  عليه كل شيء

عن أبيها الذي ختلى ، الكريه خوسيهعن ، عن الثور الذي شججت رأسه دفاًعا عنها، رقصها
عن كرهها ، ورغبيت يف العودة لنفسي، عن رغبتها يف البعد، عن رغبيت يف الزواج منها، عنها

عن كفرها برب الكنيسة الذي تركها حتت سقف بيته ومل ميد هلا ، هكهاعن القس الذي انت، هلم
 ا.يدً 

 ! أال يردان، توسلت للشيخ أال يردين

يطرق لألرض وكأنه يهرب من ، ظل وجهه جامًدا ال يشي بشيء، ال جييب، يصمت طوياًل 
تنزلق فال ، إال من دموع تسكن عيين؛ صميتو  طال صمته، أو كأنه يفكر ولكنه ال جييب، عيين

 ! أخرج حنو إيثابال اليت تنتظري وال تفهم شيًئاو  أتركه، وال تعود

 فيأتينا صوت الشيخ مناداًي.، هنم ابلرحيل، نفتح الباب
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(38) 

 برعم الفل

 
يتقدمهم شيخ هرم جتاوز الثمانني على ما أعتقد ، رجلني من أهلنا األمناء، نايدخل الشاهد

 !أجلس عند طرف األريكة املقابلةو  !الغرفة الفسيحة يلتفون حول الطاولة املنصوبة وسطو 

، تقف إيثابال وسط الغرفة، نستأذن يف الدخول، أيخذين الشيخ عبد امللك حنو غرفة إيثابال
متسع يكاد يظهر هنديها ، الصدر مفتوح، ةات ذهبينمأخضر داكن منقوش مبنمبثوب 

 ! بسبب ليلتها الصعبة، متسًخالو مل يكن جمعًدا ، أنيق، مزركش ابلدانتيال، املكورين

وميسحن وجهها ، فستاهنا وهيأهتا ما أمكن من يعدلن، حوهلا من جاراتنافتيات بعض الحتلقت 
تان اجلميل هاوأتلقت عينا، جههاحىت ظهر هباء و ، ا بعض العطرويرششن عليه، لةلمبنشفة مب

 ! ةبفرحة كبري اللتان تضرابن حنو اخلضرة 
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تربز منها بعض ، وفتحت خرقة حريرية لفت فيه قطعة مثينة من الذهب، تقدمت إحدى العجائز
لزوج ابنها ، هذه أمانة من أم سليم كانت عندي: ومهست، ةنفيساخلضراء ال، فصوص الزمرد

وفرحة غامرة ، ومالت عليها فقبلتها وسط دهشة إيثابال، واألحق هبا، أنت اآلن ابنتنا! سليم
 ! غري ترقب ليها علىإ هبذا العقد الثمني الذي أهدي

وعقدها ، لضاربتان للخضرةوعينيها ا، بفستاهنا األخضر ين؛صارت العروس فتنة للناظر 
 ! الزمردي النفيس

ابلتزام  وعلى املوجودين، ى املوجودات بعدم اجللبة املعتادة يف األفراحكان الشيخ قد نبه عل
 ! وعدم إفشاء سر تلك الزجية، الصمت

، وأفهمها أنه سيكون وليها، واملهر، أطلعها على شروط العقد، إليثابالخذ يوجه حديثه ْث أ
على السراء ، ربها بوضوح أهنا ستكون لسليم ولسليم وحدهخوأ، أخذ موافقتها أمام الشاهدينو 

 وانسلت مع! وهزت رأسها ابملوافقة، فابتسمت يف حبور، ما بقي هلا من العمر، والضراء
 ! البنات حلجرة جماورة

، ومل حتس هبذا اهلدوء النفسي، مل حتلم مبثل هذا احللمكانت كمن يطفو فوق السحاب؛ 
، واإلهانة، من املواجع، كأهنا القرونمن املعاانة   ألول مرة بعد سنني! والفرحة الغامرة من قبل

 ! وافرتاس جسدها الرقيق بوحشية وجوع، وأنفاس السكارى، واالغتصاب

 ! برعم الفل األبيض الرقيق، أهنا إيثابال: نسيته طوياًل أحست اثنية إبحساسها الذي 

السنون والوجع واالختباء واألقنعة الكريهة اليت  هذي أهنكتالشيخ ال تال، جلسنا حول الطاولة
وجعل ، لتسكنوا إليها؛ )ومن آايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواًجا: خارج هذا املكان هايلبس

وقليب ، والشاهدان حولنا، يد الشيخ عبد امللكليدي صفحة  أسلمتورمحة( ، بينكم مودة
 ! ومسع إجيايب وقبوهلا، يرتاقص وجاًل وفرًحا

 : احتضنين الشيخ عبد امللك هامًسا أبذينو ، سالت الدموع يف العيون بدياًل عن زغاريد البهجة
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 ! ليجمع هللا بينكما على خريو ، اي بين فلتحافظ على زوجك، مبارك اي سليم

، وانطلقت حنو غرفة العروس وسط ضحكات اجلميع، الفتيات بشراب اللوز البارددخلت 
 ! أخفته طوًيال ملواجهة حياهتا الدنسة السابقة، يف حياء حقيقيجلست عند طرف السرير 

، وارمتت علي يف هلفة، ضممتها واراتحت فوق صدري، وطبعت قبلة فوق جبينها، اقرتبت منها
 : مهست أبذهنا

 .اي إيثابالاآلن فقط ، وحدي أنت يلاآلن فقط 
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(39) 
 ؟!ملاذا يرتكنا الرب دوًما عندما حنتاجه

يف اهلواء حمماًل بسكينة عجيبة السكون ينساب ، إال من نباح كلب كل فرتة، ئالليل هنا هاد
ترتاقص ، الريح اخلفيفالقناديل املعلقة عند أبواهبا هتتز مع و ، البيوت هادئة، رائحة ايمسينة قريبةو 

 ! وكأهنا ال تريد أن حتدث جلبة فتوقظ النائمني ؛هي أيًضا يف سكون عجيب

رمبا الليل هنا ، ضجيج السكارى وشجارهماملفعم ب، الليل هنا ليس كليل احلانة الصاخب 
يعربدون هناك بعيًدا عن ليل ، خ لق للسكارىوليل احلاانت ، ن ساك والعاشقنيخلق لل، خمتلف

 .هبذا اجلمال

 يداعب خصالتوهو ، غفوت فوق صدره، مل تزرين الكوابيس الليلة، َنت كما مل أمن من قبل
    !وخيوط الفجر تشق غبش الليل، صيحت ديكة تاصو أوصحوت على ، شعري املنسدل
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 ورحت أجوب البيت، أسرجت القنديل املوضوع على الطاولة، حتسست موضعه فلم أجده 
 ! مرة ألول

حت الباب برفق ألجده بوضع مل أره فت، الغرفة الكبرية املغلقة حنيبه املكتوم من خلف ابب جاءين
 ! بعض الشيء -بفعل الزمن  -ابهتة صارت أبلوان ، فوق بساط مزركش: من قبل

متوجًها لزاوية مائاًل جبسمه؛ و ، متوسطًا الغرفة، أو يقوم بنسك ال أفهمه، سليم كمن يصليبدا 
تلك اليت يرتديها غري قبعة  على رأسهو ، مل أره من قبل، أبيض انصع البياضثوبه ، بعينها

 -بثوبه األبيض  -صريته ، منقوشة خبيوط ذهبية متعرجة، كانت بيضاء صغرية: تاليونشالق
 ! ذا مهابة غريبة علي، شخًصا شفيًفا

وهو يتمتم يف ، ويضع جبينه على األرض، نحينوي، جيلس ْث ينتصب واقًفا، بدا سليم بعامل آخر
ضع وجهه على يطيل عندما ي، نيويعيد حركاته هبدوء وسكينة عجيب، ورمبا ابلدموع، خشوع
 ! هويعلو نشيجه ومهس، األرض

ها بصوت رخيم مل ينغم، يعلو صوته عندما ينتصب بكلمات عربية، أغيب معه، أقف مشدوهة
 .أزرق خمملية بغطاء املكسو وأجلس عند طرف األريكة ، أدلف حنو الغرفة، أمسعه من قبل

الصندوق ، ابرزةالقوائم املرتفعة بنقوش السرير النحاسي ذو : عيين ابلغرفة العتيقة املرتبة تدور
 ةمع أغصان زيتون ملون، متداخلةوقد حفر فوقه رسم كأنه حروف ، خلشيب الكبري عند الزاويةا

 ! واألصفر الفاقع، واألمحر القاينالزيتوين،  ابألخضر

 ! ن يرحل مع الراحلنيأأىب و ، لق هبواء الغرفةساكنة إال من عبق وعطر ع  الغرفة الفسيحة الرحبة  

بتعرجيات ، املرسومة بدقة هخطوطفرحت أأتمل ، شدين ذلك النسيج احلريري امللقى فوق السرير
فهم أويتحدث هبا مع الشيخ فال ، جزم أهنا لغة سليم اليت يتقنهاأحبروف أكاد ، تصعد وهتبط

 ! منها شيًئا

 متنيت لو أستطيع قراءة الذي أخذتين روعته وبروز نقشه.، رحت أحتسس النسيج احلريري الرقيق
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 : وقد أهنى ما كان يقوم به، حىت جاءين صوت سليم من خلفيمتأملة  اغرقت فيه، تلك احلروف

إليها وقت أن كنا كنا حنج ،  محله جدي منذ زمن من أرض بعيدة، هذا النسيج خيص أيب إيثابال -
ن خيرجه ويعلقه أقبل ، خفاه أيب عقوًداأاإلرث الذي ، من أرض رسولنا الذي نؤمن به، أحرارًا
 ! وان وحتذيرات أميبرجال الدي ئغري عاب ؛جدار غرفته على

، خفت أن يتعرض البيت للسرقة، بني مالبسي احتفظت به، خلسةيوم أن جئت ؛ أخذته معي 
 .دوًما  حيتفظ بهأيبكان   وكما، نكما كا  سأعلقه، عندما كنت أقيم معك

وهو يقول ، ويضمين، نتبه لكلمات سليم إال عندما اقرتب يتحسس وجهيأمل ، كنت شاردة
 : بلهفة

هيا ، أثرت مواضيع ال جيب أن تثار يف هذا الوقتو ، يبدو أين حتدثت كثريًا، بك حبيبيت ما -
 .للنوم نعودلهيا ، الوقت ما يزال مبكًرا؛ فإيثابال

، وقليب خيفق بشدة، نظر إَل عينيه مباشرةأتوقفت وأان ، احتضنين سليم وهو يهم مبغادرة الغرفة
 : قولأوأان 

  ؟!ملاذا تركك ربك تواجه كل هذا وحدك: سليم -

ا تركين حتت سقف كم،  ملاذا يرتكنا الرب دوًما عندما حنتاجه؟ ملاذا ترككم تواجهون كل هذا 
  ؟!الكنيسة

 .حائرةة مل جيب واكتفى اببتسامة ابهت، سليم؛ كنت كمن ألقى حجًرا فحرك مياًها ساكنة مل جيبين

 : رسم ابتسامة أخرى فوق وجههحماواًل ضمين وهو يقول 

تزوجنا ابألمس ، أال ترين أننا نتحدث عن أشياء جتلب احلزن يف وقت سعادتنا، حبيبيت إيثابال -
 أكثر سيزوران بعد يومني أو، األشجان هذا لوقت آخرولنرتك حديث ، دعينا نفرح قلياًل ، فقط

  !؛ فهو أقدر على إجابتك مينوقتها ميكنك أن تسأليه ما شئت. الشيخ مهنًئا
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 خلع سليم، غرفتنا والنهار يشقشقإَل دلفنا  .علق املفتاح برقبتهو ، أغلق سليم الغرفة حبرص

 ! الصندوق اخلشيب بطرف الغرفةوطواه حبرص قبل أن يودعه ، رداءه األبيض الناصع

 : فوق جسدي وهو يقولو  على وجهيواهنمرت قبالته ، ضمين

 ......اشتقت لك إيثابال، حبيبة روحي اشتقت لزوجيت -
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(40) 

 القشتالية

حلم طويل ، كانت أايمنا األوَل أشبه ابحللم
ال نفيق منه إال على طرق بعض الفتيات  ؛َمتد
أو ، حامالت صحاف الطعام الشهيتني أيَمن 

ْث ، من زايرة خاطفة للشيخ جييء ليطمئن علينا
 ! يرحل وهو يدعو لنا ابلربكة والذرية

واملاضي ، كانت أايًما طرحنا فيها الوجع
، وغصنا فيها يف حبار العشق، الصعب

 ! واالشتياق احلالل، والتماهي

كان سليم يواصل تعبده وصلواته اليت رأيته 
حنيبه الذي يرتفع كل مرة ، ألول مرةيؤديها 

 ! عندما يقف ويسجد كان خييفين

خفت أن أسأله ! تساءلت مرارًا عن سر تلك الدموع اليت تنهمر منه فور دخوله الصالة 
 ! روحه ترفرف كأَنا أراه كلما فرغ من صالته يعود و ولكين، فيحزن

، أصحاب أبيهمن ، تون للزايرةجاءين سليم يعلمين أن بعض املهنئني سيأ، مر أسبوع كالربق
 ! وبعض نساء احلي، والشيخ

، وأرش العطر ابألرجاء، وأغسل الفناء اخلارجي، أرتب البيت، نشطت صبيحة هذا اليوم 
وأضعها ابلناحية ، ةأمأل القناين مبياه البئر العذب! وأسقي الزيتونة اليت بدأت ختضر وتورق

 أهلالقشتالية اليت حيبها  وبعض احللوى، اللوزحضرت شراب ! الشمالية من الساحة حىت تربد
 ! تعلمت صنعها من أمي قبل أن ختتفي كنت قد،  احمللة
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 : وذهين يدور، كنت يف احلقيقة أنتظر الشيخ! أابلغ يف زينيت دون أنتزينت كعروس 

رق نومي ؤ وت، عقلي كل صباحبيرحيين من تساؤالت تطوف  هل؟ ليتئهل ميكن أن جييبين عن أس
فيعود أشبه ، هل ميكن أن أكون سعيدة كسليم وهو ينهي تلك الصلوات اليت يؤديها؟ لياًل 

 ؟ بال حزن، منطلًقا، مغسول الروح، ابلروح احمللقة

 ! اجتمعت النسوة والفتيات ابلصالة الداخلية للبيت، أتوا حاملني بعض اهلدااي واحللوى

 ! من تلك القشتالية اليت تعيش بينهم ؛والدهشة، والرتقب، من احلذر اكانت نظراهتن خليطً 

ن ال خاصة أهن ؛أزيل هبا جو الرتقب هذا، فأرد اببتسامة متوددة، تدور تتفحصين نكانت عيوهن  
بعد أن طاهلم ، هاسوا أهلهافتاة فقرية مل يتبق من : ن سوى القصة اليت نسجها الشيخ عينيعلم

 ! ومات من مات، رحل من رحلف، ظلم رجال الديوان

الذي ما لبث أن زال مع ، حتمل بعض الشكما تزال النظرات وإن كانت ، بعض الشيء اطمأنن
 .حى رحلن مودعات واأللسنة تلهج ابلدعاء يل، الوقت
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(41) 

 الشيخ

،  أخذ يهز رأسه وهو يستمع يل
! متتابعة غضىبكانت كلمايت قاسية 
بتسم كان ي،  لكنه استمع للنهاية

يشجعين حىت  كأنه  وهو ينظر إيل
كنت منفعلة ومتوترة ،  أكمل حديثي

  حتولت كل معاانيت إَل، واثئرة
، كلمات أشبه بطلقات الرصاص

منعه ف، حاول إيقايف عدة مرات ان سليمً إحىت ، وجهتها صوب الشيخ وهو يستمع هبدوء
 ! الشيخ

، يتقطع نأحلقي يكاد انتهيت و ، وختتنق الكلمات، ْث يعود ليختنق، يعلو صويتأنتحب و كنت 
 ! وجسدي يرجتف

الذي ال خيلو من  ئوبدأ حديثه بصوته اهلاد، وانولين كأًسا من املاء، أجلسين الشيخ جبوار سليم
 .كأنه أيب الذي افتقدته منذ سنواتولكنه بدا و ، مل يعاتبين على انفعايل، ارتعاشة خفيفة

 .كذلك  كأنه كان يوصل رسالته لسليمو ، بيين وبني سليم نكانت عيناه تنتقال

وال يتخلى ، ال يرتك عبادهسبحانه هللا ، مل يكن هللا ليرتكنا على اإلطالق، بنيتاامسعي اي  -
 ! ونغفل وننسى، دن نبتعمحنن عنهم؛ 

! ترك ملككم حىت زال! ولكنه ترككم تعانون ويالت التعذيب والطرد والتنكيل: قاطعته حبدة
 ! ملن يدفعان أبيع جسدي وأصبحت وأ، تركين أان حىت زلت قدمي

 أعدائنا اي بنيت، إهنا سنة هللا، حنن تناحران، وافرتقنا، وخان بعضنا بعًضا، وتواطأان على أنفسنا مع
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 ! فحق علينا أن يزول ملكنا

 ! حىت نفيق ونتحد ونعود، ولعله اختبار من هللا! ناوأغدق عليهللا ان مل حنافظ على ما أعطا 

وتعيشي ، انصعة، حىت أتيت صفحة جديدة، أن تطوى بدال ه أنت صفحة كانت ولعل ما قاسيتِ  
 حىت، خيرج ما فيه من خ ب وشوائب، كالذهب حني يتعرض للنار،  أنقى وأطهر، حياة أخرى

 ! يصري إبريًزا نقيًّا

حىت يستبدل أايم شقائك أبايم ، حىت يعلم من يصرب ومن يقنط إيثابال؛ هللا دوًما خيترب عباده
 ! يلتفون حولك وأهاًل ، حيبك زوجٍ بتعاستك هللا  لغسقد ، اآلن هناوها أنت ! أخرى

ميتحن رغبتنا ! ر ما ميتحن قدرتنا على الصرب؛ إنه ال يعاقبنا بقديسمع ويرى، الرب دوًما موجود 
وحنن علينا  ؛حر والضعف والقوة واهلزمية والنجا طرق اخلري والش: يرسم لنا الطرق، يف التوجه إليه

 ! أن خنتار

على صغريها؛ أال تعلمني أن األم أحيااًن تقسو ! يرحم وجيرب كل كسر، يغفر إيثابال الرب دوًما
 ؟ لتهذب ال لتنتقم

فقط يريد منا أن نتوجه له وحده ابلسؤال ! من األم الرؤوم على صغريها على عباده الرب أحىن
 ! واملذلة والدعاء

طليب منه وحده أن يدلك على او ، قفي بني يديه! توجهي له، بنيت أن تعريف ذلك جيًداعليك اي 
 .الطريق

والشيخ ، انينوظل سليم وامجًا تدور عيناه ب، وكانت نظرايت زائغة مشوشة، كانت نظراته حانية
 .سأزوكم غًدا ألطمئن: ن ربت على رأسي وهو يقوليهم ابملغادرة بعد أ

 : التفت لسليم وأان أقول، السراج وحنن هنم ابلنوم ئوقبل أن نطف

 .مثلك اي سليم دعين أصلِّ ، يف الصباح -
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(42) 

 إمساعيلأم 

، مل أعد غريبة على البيازين
فرغم مضي عام ونصف 

كأين ولدت أصبحت و  فقط
ونشأت بني تلك ، هنا

والدور ، احلواري املتالصقة
كأين و ، املطلية بلون احلليب

 ! مثلهمموريسكية 

، وجدتين أخفي إسالمي
، وأذهب للقداس كل أحد

أترمن برتاتيل الكنيسة 
وأقف بني يدي ، صباًحا

هللا لياًل يف صالة طويلة 
متر حياتنا ، خلف سليم

 ! فتمرهلا هادئة إال من بعض العواصف العابرة ننحين 

 والذي عمل به فرتة، سرقسطيال مبحل تطريز املالبس اململوك ألليخاندرويعود سليم للعمل 
 !  سليموترحم على أايم أيب، بسليمرحب أليخاندرو ! قبل انقطاعه وهروبه

ورمبا هلذا السبب ، رغبة يف رد دين قدمي يف عنقه أليب سليم كما قال؛ رمبا وافق على عودة سليم
ن أعيان إحىت ؛ فربع يف فرتة قصرية، وحاول أن يبذل أقصى جهد، يف عمله معه تفاىن سليم

 ! ليطرزها خبيوط الذهب والفضة، أغلى أنواع احلرير حاملني، سماملدينة كانوا يطلبونه ابال
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 .يبدو أن ولع سليم ابلنسيج املعلق بغرفه أبيه كان لسبب عرفته أخريًاو 

عن عربدة السكارى ، نسيت فيها كل شيء عن إيثابال القدميةعام ونصف  مضىواليوم بعد أن 
بني يدي ريب يف صالة أقف ، حاولت أن أنسى أو أتناسى، ورقص احلاانت وخوسيه الكريه

عندما اعتقدت أن ئة كنت خمط،  عرفت أخريًا كيف يكون الوصول للراحة، أانجيه وحده، طويلة
كلما ،  أكثر َما كنت أتصور، ايم عرفت أن هللا عوضين كثريًا جدًّ كلما نظرت إَل سل،  هللا تركين

ان بنفسي بعًضا من الشيط ييلق، ري يرتسم على وجهيين هم كباعرتااألايم مرت بذاكريت تلك 
يلحظ ، يعايرين برقصي القدمي حبانة خوسيهسسيمل حيب أو ، وكأن سليًما سيرتكين، وساوسه

، اخماويف وينثرها ذرًّ  كليبعثر  ، اول أن يزيل كل الوحشة اليت أشعر هباحي، سليم اضطرايب فيضمين
 ! فال تعود تشغلين

! إمساعيلمايل؛ أم إز أم بفاطمة أن يناديين سليم يطيب يل  ،عامه األول إمساعيلواآلن بعد ان أمت 
 ! كري اللطيف اجلميلبِ 

حىت خاف سليم أن ؛ عفت األكل والشرب، ظللت أأتمل أسبوًعا كاملة، أتذكر يوم والدته
حىت ولد ، والقابلة تروح وجتيء، جبانيبوظل ، واعتذر لصاحب الدكان، ترك عمله! موتأ

 ! وهالل عيد الذبح مًعا، إمساعيل

 تيجونْ آإل املوجودة يف ، إمساعيلبعد أن قص علي حكاية النيب إبراهيم و ؛ إمساعيلمساه أبوه 
 : وأان أذرف دموعي من األمل والتأثر، والقرآن، عهد القدميال. تو.تامينْ سْ تِ 

  !؟ن ميتثل ألمر أبيه دون جزعأوكيف للولد  ؟ن يقدم ابنه قرابانً أكيف ألب 

 ؤىوهو يفهمين أن ر ، ن طبع قبلة على جبيينأبعد  ؛املنهكيومها ربت سليم على رأسي 
، مكافأة: جاء النيب حممد من صلبه، بولد ابر عظيم ْث كافأه، وأن هللا اخترب عبده، األنبياء حق
 ! على مكافأة، على مكافأة

 أنومل يتوقع ، الذي انتظره سليمكان السند ! جمرد ولد جاء ليبهج بيتنا ايلإزم/ إمساعيلمل يكن 
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 ! وأبيهخوته إبرحيل ؛ من الدنياسنده بعد أن انقطع ؛ فيكرب بني يديه، يت من صلبهأي 

 ! وكرب أبذنيه، إمساعيلبعد أن محل ، رأيته يومها يسجد لل شكًرا جبانب السرير

، ودفع ابللحم لتطبخه اجلارات، احتال حىت أتى خبروف مسني ذحبهو ، هرع للشيخ يبشره 
 ! والدنيا قد تغريت مبجيئه، والوليد بني يدي، ببيتنااجتمعوا بعد أسبوع 

والنسوة حويل يضعن النقود الذهبية ، ومحله لريقيه آبايت حيفظها، استبشر الشيخ ابملولود
 ! ويتلقفن الوليد حيملنه ويبسلمن، حبجري

 ،وضع مبنتصف الصالة، فخاريوطافت به حول إانء ، قامت عجوز طاعنة يف السن فحملته 
أت دْث ب! وتتمتم آبايت ترقي هبا الصغري، بعض القرآنوهي تقرأ ، البخور منه روائحتتصاعد 

وسليم تتقافز من عينيه فرحة مل أعهدها ، الفتيات غناء هامًسا خمافة افتضاح أمر الوليمة والذبح
 .وكأنه غري مصدق، إمساعيلوهو يدور بعينيه بيين وبني 

سليم يتجه بعينيه وأان أرى ، وخفق قليب، فتذكرت ماراي، نةيهبت ريح خفيفة حمملة برائحة ايمس
 .اانحية بيته
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(43)  

 الس ألبوخارَّاس*

حيملون بضائعهم الذي التجار على ألسنة ، تصل إلينا *البشراتجبال كانت أنباء الثورة يف 
تتصاعد أدخنة ف، جيتمعون لياًل بساحته الرحبة، وينزلون ابلنزل القريب على ختوم البيازين

فرح حياول بعضهم أن و ، ما بني ترقب وخوف، اجيل حمملة بتوتر حياول اجلميع أن خيفيهر األ
 ! خيفيه خشية تلصص رجال الديوان

تدور ! يتبادلون املعلومات القادمة من الشمالو ، حوانيتهم اجيتمع التجار بعد أن يغلقو  
 امغوارً  بطاًل بن أمية حممد فيصورون ، همبعضعات اليت يطلقها ئاحلكاايت فتختلط احلقائق ابلشا

فيحبط اجلمع ، من أمهيته واليقلل ونويعود آخر ، ال يقدر عليه ثلة من شجعان القشتالة
 .حىت ابتت على أعتاب غرانطة، املستبشر بتلك اجلذوة اليت بدأت تشتعل رويًدا

ازدادت عصبيته حىت ابت ، مل يعد ذلك الشخص الذي أعرف امل أكن أعلم شيًئا غري أن سليمً 
 ! يقهقه عليهافأو مزحة كنت أطلقها من قبل ، مل يعد يتحمل بكاء الصغري، يثور ألتفه األمور
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ويتعلل ، يثور إن سألته، يغيب طول النهار ليعود والليل قد انتصف، حىت طعامه مل يعد يكمله 
التخفيف عنه فال أجد إال عقاًل أصمت وأحاول ، موسم األعياداألعباء يف  كثرةو ، ابلعمل الكثري

 .ال تركيزشارًدا ب

 ! فمنعين خجلي وخويف من غضب سليم، ن اشتكي للشيخفكرت أ

يسهر ، هل قابل إحداهن؟ عاد لطريق احلانةأيكون قد : هامجتين اهلواجس ومنعتين من النوم
 ؟ يطيق قريبال كأنه معها كل ليلة ويعود  

وطلب مين ، ضمين، وقبل أن أسأله، الذي خرج بهحىت جاءين ذات يوم بوجه متهلل غري 
 ! اجللوس ليقص علي كل شيء
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(44) 

 السحب السود

 
 ! تشدها فجأة حول عنقكو ، وتبخل، تضنْث ، وترخي حباهلا، سخووت، جتود األايم

 ؛ْث تعود لتصفعك، تسامح حىت تظن أهنا نسيت، تعطي لتأخذ، تبتسم ْث تعبس فجأة بوجهك
 ! فتفيق من نشوة حلمك على واقع يتغري كل يوم

 ! مل يكن ابحلسبان عي مافألقى على مسم، قد جاءين سليم مستبشًراوها 

ة اليت نتقتلع الزيتو  رمبا، ومل أكن أعلم أن األمر يتجه لعاصفة، طريق احلاانتل ادظننته ع
 ! خضر ورقهااو ، واستوت على ساقها، اشتدت

اء مكفهرة حبلى مبطر والسم، األرض متيد يبتركين و و ، حبجري ومضىألقى سره و ، عاد مبتهًجا
! رعد دون نقطة ماءتو  السماء تربق، حب السود ابلسماءستدور ال! فال يهطل تجمد ابألعلىي

 ! هتدأ تلك العاصفة

 أمزقأثور وأبكي و ، ن أنفجر بوجههأأردت ، أدور فال أعلم مستقًرا حائبكنت كتلك الس
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تصلب يت أبرض ة زيتونإَل أين وأان ما أزال ألقي ببذر ؟ أتريد الرحيل، فوق صدرهْث أبكي ، وجهه
  ؟!فال تتزعزع فيها

، وأملي وأملي، ووليًدا هو حلمي وحلمك؟ نتأأتريد الرحيل وترتك زوجة ال أهل هلا إال 
  ؟!وامتدادي وامتدادك

جعلتين علت وجهه ضحكات ! جاء خيربين برغبته يف اللحاق هبم، خبار الثوارجاء مستبشًرا أب
 ! لم أجبف، فرحته غلبت على غضيب! أصمت فال أثور

 !حىت صعقتين رغبته يف االنضمام هلم؛ ومل أكن أعلم أن األمر جدي، واتر إيلتكانت األخبار ت

ما أن تبدأ حىت  ؛هنا وهناكات حمدودة كما مرت قبلها ثور ،  هنا زوبعة ستمرأعتقد أكنت  
، تعنت امللك فيليبلوال ف! ولكن يبدو أن هذه املرة خمتلفة حًقا! يقمعها امللك فتوأد يف مهدها

 ! ملا انفجر الناس بتلك الصورة، وقمعه املتواصل

ال ميكن ، أهدد برتك البيت، أصرخ، أشكوه للشيخ، أن أعرتض ال بد، اسريحل حقًّ ولكن هل 
 !ميكن ال، أن يرحل ويرتكين وحدي
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(45) 

  الشايمعاان

كان خرب تلك القصة اليت بدأت يف كتابتها منذ شهور قد بدأ ! كل ليلة التفوا حويل كما يفعلون
، ما إن انتهي من الكتابة وأضع قلمي جانًبا بعد التاسعة بقليل كل مساءيتوافدون  ، يسري بينهم

يعد الشاب ، املصباح الوحيد اخلافتأسفل ، وسط الغرفة املستطيلة بعض الشيء نتجمع
 : وهو يهمس يف مرح مفتعل؛ كأنه عامل مقهى، بينناهبا دور ويالنحيف أكواب الشاي 

 ! معااي الشاي، أيوه الشاي -

 : يقطعها صوت أحدهم يتساءلتنساب مههمات خافتة ، تتطلع العيون إيل 

 ؟ هل سريحل سليم -

يصمت اجلميع إال من ، ألقرأ من حيث انتهيتوأعود ، أعدل وضع نظاريت املكسورة منذ أشهر
 ؟ هل سريحل سليم: والعيون تتساءل، ارتشاف الشاي الساخن وهم حيدقون حنوي
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(46) 

 رجال الديوان 

أتى الصيف وانتظرت ، طالت غيبته
كنت أجلس ابلساعات أمام ،  قدومه

ابب الدار متعللة بنسمة هواء 
وها ، وعدين أبال تطول غيبته، تنشقهاأ

  !أان أجلس هنا واألايم ال تنتهي

هطل املاء ، اء صيفانقضى صيف ور 
وسكبت معه دموعي بال ، جمدًدا

 ! جدوى

يسأل عن ، عامه الرابع إمساعيلأكمل 
سيأيت ، يفوأان أعد وال أ، بيه ويلحأ

وأييت ، غًدا أو بعد غد أو بعد غد
أعدو صوب الشيخ ، وأان احلريى، ويظل يلح ويبكي حىت يكل وينام من التعب، الغد بال أب

 ،إمساعيلال مبداعبة يتهرب من األسئلة وتتعثر كلماته ْث يتصنع االنشغ، فال جيد سوى طمأنيت
  !أعود للبيت فال أجد سوى الصمت، حوالهوالسؤال عن أ

ه لنا وذهابه من أجل ثورة هل ترك   ؟أم أحب ماراي اليت أشبهها، هل أحبين بصدق: أتساءل
 أغمض، ما تبقى من رائحة الغائب، أتنهد وأعود ألضم ولدي، أم انتقام مؤجل حلرقها ،حقيقية

مل كل : رمتي فوق صدره متسائلةأ، يضمين فأتشمم رائحته، سليم كل ليلةأيتيين ، عيين فال أانم
 ؟ هذا الغياب

 اشتقت لك: ويرحل معتذرًا وهو يقول، يقبلين، كما كان يفعل دائًمايداعب خصالت شعري  
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 ! حبيبيت

أفتح الغرفة  ،عند البئر حيث كان جملسه، أعدو حنو ساحة البيت، أجفل وأقوم ألحبث عنه
أعود لفراشي ، أانجيه فال يرد، وأقف متأملة اللوحة احلريرية فأرى وجه سليم يطل منها، املغلقة

 : أان أمهس لهو  أغمض عيين، البارد وقليب خيفق بشدة

 ..لك أكثر ما تتصور تأان اشتقو 

 كانت،  عمل فمنعين بلطفأحاولت أن ، نفد املال فكفلين الشيخ، أان أنتظرو  أكثر من سنتني
عيون ، عيون القشتاليني، خرجت لقضاء حاجة ملحةأو ، العيون تلتهمين كلما ذهب للسوق

كبريًا فوق وتعلق صليًبا  ، كنت إيثابال املطيعة اليت تذهب للقداس كل أحد،  رجال الديوان
 ! صدرها

يبحثون داخل ، يفتشون النوااي، ون رائحتكمشمتيككالب الصيد، ولكن رجال الديوان  
رغم حجة البيت اليت وضعها سليم بيدي وهو ، سمعون حىت حديثك لنفسكتوي، روحك
وكأين اشرتيت البيت من املوريسكي الذي رحل جلهة ال ، بيدرو إيثابال، َمهورة ابمسي، يرحل

! سوى أهل البيازين املقربني منا، ابنه إمساعيلوأن ، وال أحد ابلطبع يعلم أين زوجته، أعلمها
 ! حيني سليمتلك هتمة كفيلة حبرقي و و 

أسجد ، أقف كما كان يقفو ، أتوجه للقبلة، وأقوم فأتوضأ كما علمين سليم، أتعوذ من الشيطان
 ! عيين على كوابيس تراودين كل ليلةأغلق و ، إمساعيلْث أضم ، فأطيل الدعاء لل أبن يرده يل

أفتح و  أصرخ صرخة مكتومة، وا ليأخذوا ولديؤ كأن رجال الديوان جاو ، أفيق على طرق الباب
 .ويلقي حتية الصباح مبودة، ألجد الشيخ يبتسم؛ عيين على طرق خفيف
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(47) 

 لعل إيثابال تغفر

على شرتيتها امل تكن بغليت اليت ، الغربمل تتوقف السماء حىت بعد أن تركت حدود غرانطة حنو 
 ! صف الليل بقليلخرجت بعد منت، مع كل هذا االهنمار والزلق؛ حبال جيدة عجل

وتلحفت بربدة صوفية ، تلثمت، أان أترك غرانطة حنو اجلبالو ، ن يراين أحدأكنت حذرًا من 
لت ومحَّ ، زادته األمطار صعوبةسلكت طريًقا وعًرا ، حتسًبا لربد الشتاء الذي سيحل قريًبا، ثقيلة

 ! بغليت فوق طاقتها

مل تكن الشمس يومها  .وبدأ الفجر يشق السماء من بعيد، كان الليل قد شارف على االنتهاء  
فتنساب بنعومة حنو ، تدخل حنو الشرفة الشرقيةو ، تفرتش طرق البيازينإذ ؛ حاضرة ككل يوم

 ! فقطأان وابتسم يل ، مالك هبط لتوه من السماء وكأهنا، تضفي ذلك الربيق حوهلا، خمدع إيثابال

يتوقف طيلة   أنأىب املبلل مباءٍ ، جسدي املنهك ئمل تكن الشمس حاضرة ذلك اليوم لتدف
والبغلة تكاد ، عود الطريق والتوائهصأهبط مع و  أصعد، وها أان على مشارف البشرات، الليل

 وال آمن، غفو وأفيقأوالنوم يغلبين ف! ظهرهاوثقل احلمل على ، من وعورة الطريق اجلبلي، تسبين
 الطريق فأنزل عنها ألسرتيح قلياًل.
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كسرت احلصار ،  هربت حتت جنح الظالم واملطر، كانت املرة األوَل اليت أترك فيها غرانطة
وقليب ينفطر  ، ما إن يتوهج حىت خيبو أملٍ  ونفسي حتدثين حبديثِ ، املفروض علينا منذ سنوات

 ؟ هل تراين أخطأت حني تركتهما بال سند وعون: إيثابال وولديكلما تذكرت 

القساوسة يتحايلون ألخذ األوالد و ! من عليهما ومها معيآان ال أو  وأي حياة تلك اليت أعيش
 ! خداًما هلم ولعرشهم الدموي؛ سقف كنائسهمأوا حتت ؤ فينش

بصفتها  ؛إيثابال مبأمنعلى األقل ستكون ، أان ال أملك الصمت أكثر من ذلكو ! كل مراقبال
واستولوا على بيوت الذين فروا منذ ، كغريها َمن جاؤوا  ،وسكنت البيازين ،قشتالية جاءت

 ! سنوات

لن أبقى و  !ق ماراي أمام عيينأحر  و ، على األقل سأجد فرصة لالنتقام َمن شتت مشل أهلي
، أثرًا على احلاميات اإلسبانية ويغريون، عن هؤالء الذين سكنوا اجلبالمتفرًجا واألخبار تتواتر 

 ! ورغبة يف اخلالص

بنصر ميكننا على  لعلين أعود/ !لعل إيثابال تغفر يل عندما أعود إليها بعد انقشاع تلك الغمة
ان ؤ حىت أمسا، حىت بنود املعاهدة نقضوها كأن مل تكن /!من اسرتجاع بعض من حريتنااألقل 

 ! أصبحت هتمة

واجلنود جيوبون ، أخفاها بعناية حتت أحواض الزرع بصحن البيتتذكرت أيب وكتبه اليت 
وأيب ، يقرؤون املرسوم القاضي بتسليم كل ما َنلك من الكتب العربية لديوان التفتيش، الطرقات

يسوي األرض ، دفنه عند سور البيتوي، وهو يلف مصحفه العتيق بشال خمملي، تنحدر دموعه
تشتعل بكل  اليت، احملرقة واحملرقة تلي، السماء يشتكي لل حنوفوقه ويرشها مباء الورد ويرفع يده 

وأان الصغري الذي ال أعي من األمر ، ما صادروه وحكموا عليه وعلى أصحابه ابهلرطقة والكفر
 ! ولوعة أمي، ، إال دموع أيب

 ! أعود إليك اي ولدي ببعض حرية تتيح يل أن إانديك ابمسك دون خوف إمساعيللعلي اي 
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(48) 

 اخلتان

وحاولت أن ، اجمليء املبكر هذتوجست من ! كن من عادة الشيخ أن أييت يف مثل هذا الوقتيمل 
ه الذي خيفي أكثر َما هووج، ادئة كالعادةاهلابتسامته ، أتفحص وجهه حىت قبل أن ينطق بشيء

 : يبدي جعلين أابدر ابلسؤال

 ؟ هل هو خبري، هل وصلتك أخبار عن سليم -

 : يربت على كتفيتبسم الشيخ وهو 

سأحاول أن أراسله ، ورمبا ال يستطيع االتصال بنا، هو خبري ابلتأكيد، ال تكوين قلقة هكذا -
 :  ابنيت جئت ألمر آخراي لكنين! نناأو أجد من يطمئ

وجئتك اآلن ، وولده عمر يف الغد إمساعيلعلى أن خننت فقت وعبد هللا املرسي جاران لقد ات 
، فال أريد ألحد أن يعرف وال حىت جاراتك، ا كما تعلمنياملوضوع سرًّ يظل ألشدد عليك أن 

امتألت ابلغرابء قد الدور ف، والبيازين مل تعد آمنة كما كانت، أنت تعرفني كيف تثرثر النسوة
وعيون الديوان ، االنتباه ال نريد أن نلفتف! وين حذرة اي بنيتك،  املدينةالذين أتوا واستوطنوا 

 ! وألبسيه ثواًب فضفاًضا، وهيئي الصغري، استعديفقط  .حنوان

أدعو أهل البيازين  و ، وأذبح خروفًا مسيًنا، كنت سأحضر فرقة اإلنشاد: ليت األمر كما كان
 .سأمر غًدا آلخذ الصيب! اي بنيتغالب ولكن هللا ، كلهم

، كان هنا يف مثل هذا اليوم  كليت أاب، وأحادث نفسي مساعيلإل أان أتطلعو ، ذهب الشيخ
، تبسمت بعد أن مر خباطري ما كنت أحسبه من قبل أبن كل أوالد املسلمني يولدون هكذا

، ويذكرين هبا كلما حاول إغاظيت، ظل يضحك عليها سنة كاملةف، يومها أسررت لسليم هبذا
 ! ا من جديدمعً لنضحك ، ليتك هنا اي سليم، تنهدأضممت الوليد وأان 
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 (49) 

 حي على الصالة

برؤوس بيضاء على الوادي الفسيح  مطلةً  سلسلة تصطف، الحت جبال البشرات من بعيد
 ! وسحب الشتاء الثقيلة، غطى الثلج قممها اليت تعانقتقد ف، اململوء ابملاء

 ! ائرة الصامدةها أان على أبواب املدينة الثف، يبدو أن رحليت شارفت على االنتهاء

الذين  نبالء البشراتوأوصاين بتسليمها ألحد ، محلين إايها الشيخة كنت قد خبأت رسال
ويساعد ، وعاد ليشهر إسالمه، ْث ما لبث أن ختلى عن النصرانية، تنصروا كما تنصر اجلميع

 ! ويضع ما ميلك حتت تصرفهم، وينضم إليهم، الثوار

كانت أشعة الشمس ،  وثبته جيًدا، ه ابلسرجخطت  ، ودسستها جبيب سري، طويت الرسالة حبرص
 دينة ال أعرف كيفتوقفت عند أبواب امل! تقاوم لتصمد وسط تلك العاصفة من املطر والريح
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وهؤالء امللثمون الذين ، كانت صور اجلنود الذين جيوبون طرقات غرانطة متر أمامي،  أدخلها 
قرتب حبذر حنو أ،  يدق بشدةيفتشون كل من يدخل إليها جتعل قليبو ، ةيقفون عند أبواب املدين

تناهى ملسامعي صوت يف، أدور حول األسوار، أبواب املدينة املغلقة والنهار يكاد أن ينتصف
 : أكثرو  يزداد وضوحه كلما اقرتبت أكثرو ، قوايًّ  يرتدد ابألحناء

 حي على الفالح، حي على الصالة

 ! ابحلزن الشديد، ابلوجع، ابلفرح، ابالنبهار، اختلطت فيها الدهشة، كانت حلظة عجيبة

مل أمسعه مطلًقا إال هبمس يدور بني الرجال ، من قبلوالوضوح بتلك القوة  لصالةالنداء ل مل أمسع
، كأننا وسط معركةو  صالة خوف، يتقدمهم الشيخ يؤمهم بصالة سرية خافتة، اجملتمعني ابألقبية

 ! خناف العدو فننقسم للصالة

فرددها ، حترددت بني جنبات الوادي الفسيو ، ربت األسوارع !جليةو  هنا مسعتها واضحة
 ! الصدى عالًيا

 إمساعيلليت ، ليت أمي هنا، ليت أيب يعود ليصطف جانيب، قشعر البدن َما أمسعقرتب فيأ
 .شيًئا انال خياف نيعلنية؛ آمن ماأول صالة هل امعي ليشهدوإيثابيال 
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(50) 

 عم لطيف

هل ميكن أن خيرتعوا عقارًا جيعلنا 
جهازًا يوصلون أسالكه ، ننسى

، ميلةفتنساب اخلياالت اجل، أبدمغتنا
 ؟تنسينا ما كنا عليه وما عانيناهل

، تنسينا الوجوه واألشخاص واألمل
ميكن أن  -بال جريرة و  -تنسينا أننا 

قرابني يقدموهنا وهم ، نساق للمذبح
قرابني مذبوحة من الوريد ، منتشون

قرابني السلطة واحلكم ، للوريد
 ! والكهنوت الزائف املضلل، والنفوذ

فرتش أ انأو ، تدور األسئلة برأسي
، كعاديتاألرض جبانب اجلدار الرطب  

، عقل كاملو ، نصف نظارة مهشمةو ، أكتب بنصف قلم، املصباح اخلافت حياول الصمودو 
شيء ما ! أرسم تفاصيل حياهتم نأحاول أ، وماراي والبشرات البعيدةيرتاءى يل سليم أكتب ف

أو لرمبا رغبيت يف اهلروب من ذلك العامل ، ين حنو تلك القصة اليت رمبا وجدهتا تشبه قصيتديش
 ! الذي سجنت داخله جعلتين أهرب حنو القلم واألوراق

والذي ال أعلم كيف ساقه القدر ، ذلك الرجل اللطيف حقًّا، وقتها حتايلت على عم لطيف
كثري من العطف الذي ال يتفق مع تلك الرجل حيمل بداخله ال! وجعله يعمل مبكان كهذا

سنوات عمره اليت  رغمف، وكل تلك القسوة اليت تنساب هنا كاهلواء العطن، اجلدران واألسوار
 ! كانت هتون علينا الكثري،  إال أنه ما يزال حيمل وجه طفل اببتسامة ودودة، رمبا جتاوزت الستني
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واللطف الذي كان سبًبا ملضايقات ، الطيبة املفرطةورمبا عاىن هو أيًضا مثل ما عانينا من تلك 
 ! اآلخرين له

 - علهول، من املستحيل كان الطلب ضرابً ،  ه أن حيضر يل بعًضا من األوراق واألقالمرجوتيومها  
 ! نقطع عيشهيفقد وظيفته و أن ي – إن مت ضبطه وهو يهرب يل تلك املمنوعات

يروح وجييء وهو ، اببتسامة ال تكاد ختلو من السخريةانتظرت ليلتها طوياًل وأبو رامي ينظر يل 
حضار إهل تعتقد أن الرجل سينجح يف  ؟!هل جننت: متسائاًل ، يتندر على طليب العجيب

 !؟األوراق لك

وعندها فتح عم لطيف الباب وعلى وجهه ، انتظرت يومها كثريًا حىت شارف الليل على االنتهاء
وأخرج يل ، ْث أدخل يده داخل قميصه، خارج الباب حبذرخلفه  نظر، نفس االبتسامة اللطيفة

كانت ،  قدمها يل ْث خرج هبدوء قبل أن أشكره! حرب جافّ جمموعة من األوراق اجملعدة وقلم 
 ! ورمبا كانت أعظم هدية على اإلطالق خالل عشرين عاًما، تلك هي أعظم هدية أتلقاها هنا

، والعيون تدور يف املكان، واهلمهمات تنساب حويل، والكلمات والرتاكيب نشغل ابحلروفأ 
! وأكواب الشاي الالذع تدور بيننا، ةحويل ككل ليل نتظرهم ليلتفواأ، نتهي والليل يلف املكانأ

ي أجد أتفحص الوجوه علّ ، واإلانء اململوء ابملاء العكر يرتكز للحائط، احلائرةأتفحص وجوههم 
، الواضحة بطوله الفارع وحنافته، املصنوع من العظام الناتئة، بتسمبوجهه امل مقباًل صانع الشاي 

يزيد حبات السكر قلياًل يقتطعها من ، وهو يقدم يل كوب الشاي املخصوص كما كان يسميه
: كان يبتسم يف هدوء ويقول مداعًبا،  واليت ابلكاد تكفينا، احلصة الشهرية اليت جيودون هبا علينا

 .وينكمش على نفسه كالعادة، ْث يتنحى يف هدوء ،الشاي املخصوص لكاتبنا الكبري

ما إن أضع قلمي جانًبا حىت يبدأ ف، يتكرر منذ شهور، نتظر قدوم اجلميع يف مشهد يوميأ 
، وكأهنم على موعد مع هروب مجاعي حنو عامل صنعوه معي، توافدهم املصنوع من هبجة عجيبة

 ! حنو اخلارجعامل حيلق هبم 
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فتضيق ، قةشائليعود كطفل يتابع قصة ، ينهرهم إن عال الصياح، رامي أحياانً حيتد أبو ، يتناقشون
 ! وهو حياول أن يلتقط العبارات املتخمة ببعض الكلمات الثقيلة، عيناه

، عندما يغازل سليم حبيبته يضحكون بصوت عالٍ و  يتغامزون، كلمايت قلياًل   ئفأبط، أملح حريته
 .ونقاشهم ليعلو اثنية، يعود صياحهمْث ، بتسم لبهجتهمأ

 عتدلأ! ، صمت خييم على املكان بال سبب، بال شيء أرى اجلميع منشغاًل ، أين هم الليلة
يهز رأسه وهو ينظر حنو الباب ، قرتب من أيب رامي ألستفسر عن األمرأ، ضع نظاريت جانًباأو 

 ؟ ترى هل سيحتمل، أخذوا الولد منذ ساعتني ومل يظهر لآلن، املغلق

رتاءى يل أمحد النحيف وهو يدور بيننا ي! جبانب احلائط لقىامل، النظر إلانء املاء العكرطلت أ
بوجهه النحيف الباهت إال من عينني تلمعان ، أعجبابتسامة و ، أبكواب الشاي هبمة عجيبة

سألت ، فوق وجهه يكتفي بتلك البسمة املرسومةكان ! ونكات يطلقها دون أن يضحك، دوًما
 .ولكنه كان يبتسم كثريًا، مل يكن يتكلم كثريًا، كثريًا عنهأيب رامي  

: مل تكن هتمته كبرية، اهلزيل إال من ابتسامة ال تنقطع، جدًّا ذلك الشاب النحيف؟ هل سيصمد
، ساقوه كغريه .واهلمس شيمة أهل البالد، واهلتاف دوًما حمرم، خرج يوًما وسط اجلموع يهتف

 .جيب سألوه عن سر اهلتاف فابتسم ومل

تلك األقدام الثقيلة املتجهة ، مر انتهىولكن اجللبة ابخلارج توحي أبن األ، ال أعلم؟ هل سيصمد
 .مل يصمدنه إهدير احملرك يقول و ، يت حتفرتلك املعاول ال، للخارج تعدو

ليتهم يصنعون ترايقًا لكي : ان أخط حروفًا جديدةأو ، زجاجة املاء العكرنب جباعدت ألنزوي 
 .الوجع توحكااي، ومذاق الشاي الالذع، الوجوه املبتسمةننسى 
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(51) 

 نرجس

،  عندما كنت أتساءل عن سر هدوئها كلما قابلتنا املشكالت، ن األايم مترإقالت يل أمي يوًما 
واملكتوب ، القدر غالب، أبيت أم رضيت، كل شيء مير،  اي ولدي: كانت تبتسم وتقول

 ! األايمفلم العبوس يف وجه ، سيحدث

أخرى كنت على موعد مع املوت ْث هاهي احلياة هتديين أايًما ،  عرفته جيًدا، عرفت ذلك اآلن
 ! وسط هذا املستنقع الذي ال جناة منه إال ابملوت

  ؟!ترى أي حظ هذا الذي جعل احلارس خيتار غريي وحنن نصطف ابلساحة الكربى 

كانوا يريدون بعض التسلية ،  عيد خمتلف صمنا ثالثني يوًما وجاء، أخذوان صبيحة يوم العيد
 .ضحاكهمإي جيب أن ندفع يف سبيل كانت حياتنا هي الثمن الذ،  فطريوم الصبيحة 

، وأمروان ابخلروج للساحة، دخلوا الغرفة فجأة، مشس حزيران احلارة مل تكن قد ارتفعت بعد
الصراخ القادم من الطابق والفجر ما يزال ينفض عنه أرق ليلة طويلة من ، النهار كان أبوله

 ! فإذا ابلعسكر يسوقوننا حنو املوت؛ كنا حناول النوم واجلو خانق،  العلوي

 قرابة الساعة ال نعلم مل وقفنا مكبلني، كانوا سكارى أو خيل يل ذلك من فرط نشوهتم العجيبة  
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يضحكون ْث ، كانوا يركلون أي واحد يسقط،  بعضنا سقط من اإلعياء، الساحة اقتادوان حنو
 ! جيرونه بعيًدا

لقون انتاهبم نوع من اجلنون املباغت فبدؤوا يط، ْث اهنالت الركالت واهلراوات، بدأ السباب
 سباقأو ، لعبة لكسر امللل، هلمو شبه بتنافس أشخاص فقدوا عقكان الوضع أ،  أعريهتم حنوان

 !أيهم يستطيع أن يقتل أكرب عدد :سخيف

ْث ؟ هذا أم ذاك، كانت القرعة تتم بسرعة،  مل يثمر إال الصمترمبا ضجروا من وجودان الذي 
 !حتولت الساحة ألرض معركة من طرف واحد، ستقر بني العيننيتطلقة 

فوق األرض  اددً َم ْث هوى بطوله الفارع، نظرته األخريةرامي  نظر يل أبو، تساقطت اجلثث
 !الصلبة املتشربة ابلدماء

مل يكن قد اعتاد طعم الشاي ، منذ أسبوع واحد الذي جاءجتاوزتين القرعة للشاب الصغري 
 ! وجتاوزين املوت، .. هوى.ْث، بعد الالذع

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

(52) 

 عشرون عاًما من الغياب

، عشرون عاًما وهم يلتفون حويل، أان أسرد احلكاايو عشرون عاًما !ختطاين املوت ْثعشرون عاًما 
، تتبدل الوجوه واحلكاايت، أحدهم وأييت آخريغيب ، تتقلص الدائرة وتعود لتكرب من جديد

 ! ويظل املكان شاهًدا على كل شيء

 ! يظل املصباح اخلافت والكوة الضيقة املفتوحة على مساء ال أعلم إن كانت كما تركتها 

 ! الباكية والصاخبة والنازفةتظل الغرفة الشاهدة على أحاديثنا 

 ! قارورة املاء العكر تنتظر يد صاحبها النحيف اجلدار يسنديظل 

 ! تظل األماكن تنتظر أصحاهبا

 .وتظل احلكااي مستمرة

 ...............ابلتمامعشرون عاًما 

 شرون عاًما من الغيابع
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 (53) 

  رائحة العابرين

، األماكن تزهر برائحة العابرين 
األماكن ؟ فما ابلك مبن سكنوها

األماكن دوًما ! هباوفية ملن مر 
األرض وفية ، ابقية وحنن من نرحل

البيوت واجلدران ، ملن حيبها
واألبواب املنقوش فوقها غصن 

 ؟ هل أتخرت، زيتونة ومزهرية

 ؟ عشرون عاًما ايسليم وما تزال تسأل

ومر صيف وراء صيف ! قلت هلا إنك ستأيت والصيف على األبواب! عشرون عاًما من الغياب
وأن ، يسأل عن أبيه إمساعيلوأن ، أكلتين احلسرة وأان أعلم أهنا تلعنين، ومل تعدوراء عشرين 

 وأن غرانطة بعيدة وحمرمة.، الشيخ قد رحل دون وداع

 ! عشرون عاًما فكيف يكون اللقاء

 ! هلا أضحت غريبة وموحشة ما !؟هل هذه غرانطة اليت أعرف

 البيازين أجته متخفًيا كما رحلت منذ عشرينحنو ، أحندر مع النهر الذي ما يزال جيري بال توقف
حنو ، إيثابال/ حنو ماراي، حنو األزقة الضيقة املبلطة والدور املتالصقة املطلية ابللون األبيض، عاًما

  !؟هل سيعرف وجه أبيه ترى: إمساعيل

هل سيعذر حني أقص عليه ! هل سيغفر غيايب! منذ عشرين عاًماأابه الذي رحل هل سيذكر 
هل ؟ وغصةوألف جرح وطعنة ، وعاد خبفي حنني، الغائب الذي ذهب حيلم ابحلريةحكااي 

  !؟تصفح إيثابالس
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والعيون الثاقبة بال ، والباردة، ذه الوجوه املتحفزةما هل، هلذه الوجوه الغريبة اليت تصادفين ما
  ؟!هلذه الدور تغريت وما، أان أخطو حنو الدارو  ما هلذه الوجوه حتدق يب !؟داع

املرحبة هتتز مع قدوم  وفروعها، ضراءهل ستطل الزيتونة اآلن من خلف السور أبوراقها اخل
  !؟العابرين

 تطيل النظر هلذا القادم بلحية غزاها الشيبأم س! ا أطرق بلهفةمالباب عندهل ستفتح إيثابال 
، األحداثتقف حلظات تسرتجع ذاكرهتا اليت تزامحت عليها  ؟!ني دامعتنيوعين، وصوت مرتعش

تتلعثم كلماهتا ! توقعةاملوعوديت غري  ئعشرين عاًما منذ غيايب املفاج! مير الشريط سريًعا عابًرا
لتعود فتنطق امسي الذي ظنت أهنا ، كأهنا تتنفس ألول مرة منذ عشرين سنةو ، تشهق، لربهة
 ! أضمها وأحتسس رائحتها اليت مل تفارقين، نسيته

، كما رأيتها أول مرةخصالت شعرها الغجرية  ، الذي مل يتغريأحتسس وجهها  !ساحميين: أمهس هلا
 ! تغيبال أغيب و 

 ! وال شيء سواها، ساحميين: أردد! ينساب الصمت طوياًل فيقول كل شيء

يتأمل ذلك أيهرع حنوي أم يقف مكانه ! ال يعرف أيبتسم أم يبكي، من خلف أمه إمساعيليطل 
  !؟القادم من العدم

أقرتب فال أملح غصون الزيتونة ، السري عرب احلواري الضيقة والعيون الغريبة حتاصرينسرع أ
 ..وماراي إمساعيلأدور حويل فال أجد ابب الدار و ، أدور حويل علي أخطأت الطريق، املرحبة
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(54) 

 سليمان القرطيب

 
 ! كامل يقظانوعقل  ، ونصف نظارة مهشمة، عشرون عاًما وأان أكتب عن سليم؛ بنصف قلم

أظهرت ، تقفز من الوجوه امللثمة والريبة، طلع احلراس يومهاربت يومها البوابة الكبرية. تع -
أخربهتم أين أمحل رسالة للسيد سليمان و ، عرفت نفسي، الرسالة املخفية بباطن السرج

 ! القرطيب

الرجل  حىت جاء، رة املالبسصفتشوا السرج و ، مسحوا يل ابلعبور بعد وقت ليس ابلقصري
 .العصر يرتفعأذان و ، ومسحوا يل ابلعبور، واستلم رسالته فاطمأنوا

وبشرته ، بقامته الطويلة النحيفة ؛ذكرين أبيب، رجل جتاوز السبعني - حببور عظيم -تلقاين 
 والشتات وعاصر الوجع واهلروب، ونهزمته السن مالمح رجلو ، نوعينيه الزرقاوي، املشربة حبمرة

 ! آبخر أمليتمسك هنا وها هو 

راعه ما كنت ، عن أحوال الناس والقمع وحماكم التفتيش، سألين عن الشيخ وغرانطة والبيازين
 ، مسجد مل تطله يد القشتاليني، بلدةأقصه عليه وحنن يف طريقنا للمسجد الكبري الكائن بوسط ال



125 
 

 

 

 ! كما فعلوا مبساجد غرانطة العريقة،  فريتفع فوق مئذنته الصليب

هنا بقلب ، حرام بال خوفرتتفع تكبرية اإلف، ألول مرة وسط هذا اجلمع هنا حيث أقف
، هل يستقر يب املقام هنا؟ هل سأصمد مثلها! ترى، تقافز السؤال بعقلي، البشرات الصامدة

هل .عن أعني الديوان والقمع واحملاصرة ينونبقى هنا بعيد، إمساعيلفأبعث مبن أيتيين إبيثابال و 
سيتفاوض امللك أم سيزيد من قبضته حولنا حىت هل  ؟انتزاع بعض احلقوق يفحقًّا  رةتنجح الثو 

 ؟ هنلك

إَل أن جند لك ، ستبيت لدي اليوم! هيا اي سليم: وهو يدعوين لبيته، انتزعين الرجل من شرودي
 ! مكااًن مناسًبا

 ! كنت قد فاحتت الشيخ يف أمر انضمامي للثوار واملقاتلني

 سن وفاديتحي، أان بضيافتهو  مر يوم ويوم وأسبوعان! األمروعدين بتدبر و ، ابلفكرةرحب 
 ! كرمينيو 

أقضي وقيت بني ، كنت ال أبرح الغرفة اليت خصصها يل إال للتوجه صوب املسجد برفقته
وأمر ، آخرو  كتاابً صفح  أت، اليت ترتفع حىت تكاد تلتصق بسقف الغرفة، الرفوف املتخمة ابلكتب

والشيخ وهو يتلو ، وحنني لصوت أيب، ري جبسدي رعشةتسف، فوق السطور املكتوبة ابلعربية
 : وهو يقول، ىلتهم السطور فيبتسم أبسً أأان و  يلمحين، اآلايت علي

كل هذه   طيلة احاولت احلفاظ عليه، أجداديو  مرياثي الذي ورثته من أيب، تلك كنوزي اي ولدي
 .غرانطة فيحرقوهاوتسقط البشرات كما سقطت ، واليوم أخاف أال نصمد، السنوات

ينقبض قليب خوفًا ! إمساعيلبرأسي فيأخذين احلنني إليثابال و ومتر األحداث ، ترتبك مالحمي
 ؟ أم أفاحته اثنية، اجلواب ومل أيتين، هل أعود أدراجي؛ وقد مكثت طوياًل بضيافة الرجلا، عليهم

هيا لنلحق مبحمد ، شيخ يلتفت وهو يقولابلوإذا ، يقطع شروديف النداء لصالة اجلمعة يرتفع
 !؟ هيا أال تريد أن تنضم للثوار! ابن أمية فهو الذي سيصلي بنا اليوم
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 قشطة اي قشطة

 

يهرول بال ، األسوار ما يزال العامل يهرول كعادته ، خارجاألسوار كل شيء كما تركته ارجخ 
والقمر ، قرًصا مكتماًل تزال الشمس  ما، األسوار ما يزال العامل بصخبه وصمته ارجخ، توقف

 األسوار ال شيء تغري؛ أو رمبا حسبت ذلك. ارجخ، شالل الفضة يطل كل ليلة

املعذبني إال من صرخات ؛ ألين اعتدت الصمتذلك هل جدًّا!  يومها كان صرير األبواب عالًيا
 ؟! يعقبه صمت كاملوت، القبو واألدوار العليا

 ؟! شرين سنةهل ألين مل أشاهد تلك البوابة منذ مخس وع

 ؟ اآلن ابت صوت املزالج يفزعين، و هل عال صرير أبواهبا هلذه الدرجة أم أين وقتها كنت شاابًّ 
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 القشطايل! سامل : اندى احلارس امسي

ت قدمي ئتذكرت يوم أن وط! حسبت أين قد نسيت امسي بعد كل تلك السنواتوكنت ، تلفت  
 قشطة اي قشطة..! طيلة شهر كامل يسخرون من امسيظل احلراس ، أرض هذا اجلحيم

 أكرب من معىًن  لقشطايلأكيد أن ل: وودت لو أصرخ هبم! كنت مهزوًما وضعيًفا وروحي َمزقة
كانت حفالت التعذيب أقوى من كل ،  ولكين مل أفعل، أيها احلمقى أفهامكم وعقولكم املتحجرة

 ! صرخايت

ال أملك إال ، جبسدي النحيل والريح تعصف، الضوء مؤمل، يفتح احلارس البوابة الكبرية
 ! احلارس ليسمح يل ابالحتفاظ هبا كنت قد رشوت،  قصاصات أوراقي الصفراء املتآكلة

هل سيصوبون ، أرفع عيين صوب برج احلراسة، أتلفت حويل؟ أخطو خارج البوابةحقًّا  هل
 ؟ أان أجته حنو البوابة الضخمةو  هل يفجرون مججميت؟ بنادقهم حنو رأسي

وما أن أخطو حنوها حىت  ؛قتادوين حنو البوابةاالعبث قلياًل ف ويريدونهل هي مزحة جديدة 
 ؟ هل أحلم أم أهنا احلقيقة ؟أتتيين النهاية

 ؟ ما الذي دعاهم أن يطلقوا سراحي بعد كل تلك السنني

 ؟ رغامه على االعرتافإال فائدة من ، خرفًا، هل أصبحت كهاًل 

 ! ملزيد من القادمنيهل مل يعد هناك متسع 

 ! أال تزال احلناجر تردد أانشيد احلرية! أال يزال اخلارج يهتف

أو يذهبون ، فيزجون ابحلاملني ابألقبية العفنة حىت يتآكل عمرهم مثلي، هل ما يزال اخلارج ينبض
  ؟!حنو الصحراء الشاسعة بال عودة

 ؟ هل ما يزال اخلارج هناك كما تركته
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(56) 

 حممد بن أمية

لقتال مبالبس ا شباابً و ، مبالبس بيضاء انصعة رجااًل و ، أطفاالو  اشيوخً ، امتأل املسجد عن آخره 
يتهامسون ْث ما يلبث اجلميع أن ، يلتفون حول شاب حنيل بوجه تبدو عليه أمارات التعب

 ! يسكت حني يبدأ الشاب ابلكالم

 ! ليقبل رأسه مالو ، صف يرحب ابلشيختتقدم الشيخ حنوهم فقام الشاب يف املن 

وصلتنا أنباء ، محًدا على سالمتك اي حممد: يربت الشيخ على كتف الشاب وهو يقول 
والشواطئ الغارات على السفن ، كانت ضرابتكم موفقة،  االنتصارات القادمة من الشمال

 .نصركم هللا اي ولدي، األسبانية وشواطئهم أصابتهم بشلل كبري

 أن هذاال و ، لست مصدقًا أين أقف أمام حممد بن أمية! احلوار ذاهاًل التفت الشيخ يل وأان أاتبع 
 هو ذلك الرجل الذي حتركت من أجله، ذا اللحية اليت غزاها الشيب مبكًرا، الشاب النحيل
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 .وعرشهوأقلق نوم فيليب الثاين ، اجليوش

من غرانطة جاء خصيًصا ، هذا سليم ولدان: أمية قائاًل بن التفت الو ، قطع الشيخ شرودي
ولينطلق معكم يف ، فلتدربه على فنون القتال، فها هو حتت تصرفك اي ولدي، لالنضمام إليكم

 .يديكمأويرد ملكنا على ، عسى هللا أن ينصركم؛ مهماتكم

 شباب من غرانطة ومورسية، يف ود صادقوالتف حويل الشباب ، أمية مرحًباابن صافحين 
 ! يزال كنت كمن حيلم وما،  وفاسورجال من الرببر وتركيا ، شبيليةأو 

 م؟كتمل احلليسفهل 
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(57) 

 اي لال.. انقلع
 

 
 ! حنو اجملهول لتحملين، عشرين سنةاحنشرت هبا منذ السيارة اليت حنو احلياة محلتين 

 .وعشرات األنفاس حويل تئن كما كنت، ووجهي املتورم، وقتها كنت مثخًنا جبروحي النازفة 

 ! وهذا الشيخ الذي تكوم عند الزاوية، سامل القشطايلسوى واآلن ال حتمل 

فقط ظل يتابع السماء وهي متر بسحب ، ابتسم ابتسامة ابهتة ومل جيبف، حاولت أن أحدثه
 والشيخ ال، واجلو يرعد ويربق واألمطار ال تتوقف، ظلت السيارة تنهب األرض، حبلى ابملطر

 ! صفحة السماء والغيوم واألمطار بصره عن حيول

 البنفسجية شديدة الغموض اتبنفسجوال، فتأتيين أمي بلباس أبيض انصع، متعًباأغمض عيين  
 وأان عند، وتعيد سرد حكاايهتا القدمية، ترتشف القهوة من فنجان أيب املكسور، واإلهباج حوهلا

 !طرف السرير بنصف عني مفتوحة أتثاءب
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 : واليد اخلشنة هتزين بال اكرتاث، الصحراء تكاد تنتهيو  فأفتح عيين، فجأةترتج السيارة 

 .هيا لقد انتهت الرحلة -

 ! بال حراك فإذا به جثة، اليد اخلشنة هتز الشيخ املتكوم منذ أكثر من مخس ساعات

يعلو ، فيما بينهميتهامسون ، يتحسسون الرجل أبقدامهم، يهرع الباقون من املقعد األمامي
 : خيتلفون، نقاشهم وأان ذاهل

  !؟وما فائدة العودة جبثة رجل لن يسأل عنه أحد! هل يعودون ابلرجل

 : قال أحدهم، أتففوا، هتماصو ت أعل

 ! قفوسط تلك األمطار اليت ال تتو ، عفنذا الهل انا إذن أن حنفر حلدً يعلما هذا البالء؟! 

 ! الضواري طعاًما جاهًزا أقلها ستجد، الصحراء دعنا نعد ونلقيه وسط: صاح آخر

 : أمروين ابلنزول وهم يسخرونف، يدتنبهوا لوجو ، علت ضحكاهتم

؟ أال تريد أن تذهب؟ ما الذي تفعله هنا لآلن؛ اتسهل! واقلب وجهك، ايلال اي قشطة.. انقلع
 انقلع!لال..  اي !؟اجلثة هتكمل رحلتك مع هذحتب أن أم 

والرجل امللقى بال حراك ما تزال عيناه صوب ، تنهمر دفعتين اليد اخلشنة حنو اخلارج واألمطار
 .وعلى وجهه ابتسامة فرح، السماء

، وابتعدوا، زجمر احملرك !وسط سيل األمطار املنهمر بال توقف وحدي، على مشارف املدينة
 !وصورة الشيخ امللقى بال حراك ما تزال بعقلي

ينظر ، ا حنن فيهينا َمعل اينظر إلينا مشفقً ، وابتسامة رضا، ختيلته وهو يصعد للسماء بروح شفيفة
 !جلالديه بال اكرتاث وهم يلقون جبسده الفاين وسط الصحراء القاحلة تنهشه الضواري

 .، مسرٍع حنو السماءيتحول لضوء مبهر، ْث يشيح بوجهه املنري وهو يواصل الصعود
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األضواء تسرع ! يلفين لليل بدأوا، واألمطار ال تتوقف، السيارات متر مسرعة ال تلتفت يل
 !قلت له ال أملك مااًل ، يتوقف أمامي حدهممرت ساعة فإذا أب، فتعربين بال اكرتاث

 .كدت أهلكمحلين بعد أن  

ما كل هؤالء الذين يسريون بال ، واملدينة أضحت كبرية ومزدمحة وخانقة، إَل أين ميكن أن أتوجه
 ؟ مسرعني بوجوه ابردة وحانقة ومكفهرة، اكرتاث

 ؟!يزال قائًما ينتظر عودة الغائب ماأ؟ أتوجه صوب بيتنا القدميهل 
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 (58) 

 رائحة أمي

ترى أكانت ، مددت يدي أحتسس املفتاح الذي كان دوًما هناك، الذي جف حتت أصيص الورد
 ! تعلم أين سأعود فرتكته

تعلم أين أتفنن يف فقد ، حتت أصيص ورداهتا احلمراءكانت دوًما ترتك نسخة من مفتاح البيت 
حىت جلأت ، عتبة يف انتظار عودهتاالين اضطررت أكثر من مرة ألن أانم عند إحىت ، مفتاح البيت
 .تها تصرفايتيعبعد أن أ، لتلك احليلة
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الذي ما يزال يقف بشموخه وسط كل هذا العمران الذي زحف بقوة حنو قلب ، بيتنا القدمي
أتذكر بياضه املشرق حني كنت أدخل احلارة منعطًفا ! بسيطنيني البيت املكون من طابق، املدينة

ووردات أمي تطل أبلواهنا الزاهية ، عن مثيالهتا فيطل بشرفاته املرتفعة، من الشارع الرئيسي
 ! تستقبل النازل حنو احلارة الضيقة اهلادئة

ونة ليمتطل ال، للجاراتوالبوابة املفتوحة دوًما ، بلونه األزرق، يستقبلين السور اخلشيب املنخفض
 ! وكأهنا تستقبله مرحبة، خمضرة مائلة حنو القادم، من فوقه

وهن يسردن ، تعاَل ضحكاهتنتواجلارات حوهلا ، أدخل مسرًعا فألتقي أبمي ابلصالة الواسعة
 ! حكاايت املاضي

 .دافئوحضن كبري ، تستقبلين أمي دوًما اببتسامة واسعة

أتوسل للمفتاح أن يدور يف الباب ، والسور اخلشيب بقااي مبعثرة، أدلف من البوابة املهدمة
تلفين رائحة ، أان يف بييت أخريًا، تنساب رائحة املاضي مع صرير الباب العتيق، اخلشيب الكبري

 .ذكرايت املاضي البعيدو ، أمي
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(59) 

 أتود أن تشارك

 هنا ننام، دفء يف ليايل الشتاء الطويلةال ، ة يراتح جنبك فوقهاهنا ال أسرّ ، هنا حياة جديدة
  ! بنصف عني وكل يضم سالحه لصدره

دربوين ! وبعضهم من غرانطة احلبيبة، شبيليةأجاء بعضهم من ، ضمين ابن أمية جملموعة شباب
،  ى لنااختذان من كهوف البشرات مأوً بعد أن ، وأساليب التخفي واهلرب، على محل السالح

غارات بعد أن يشنوا ، ويعودون قبل أن تشرق الشمس، والليل قد انتصفكانوا خيرجون دوًما 
    .وجتعله يعيد ترتيب صفوفه، سريعة حنو حاميات قريبة تربك العدو

كنت قد كلفت مبهام ،  والكر والفر، واستخدام السالح، مر شهر وقد أتقنت أساليب احلرب
 ، اليوم الذي اجتمع بنا ابن أمية للتشاور حىت جاء، خريةذوإمداد اجملاهدين ابلزاد وال، املراقبة
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ا قبضتهم على ر قد أحكم القشتاليون مؤخً أنه خاصة و ؛ ومناقشة ما طرأ من تغيري، ططورسم اخل
 .بكهوفها وحاصروها حىت تذعن وتسلم اجملاهدين املختبئني، قرى الشمال

رابكها إوحماولة ، احملاصرة كانت املهمة تقتضي التوجه مشااًل حنو احلاميات املتمركزة حول القرى
 .ليت حييط هبا أولئك الوحوشدخال املؤن للقرى اإحىت حندث ثغرة نستطيع من خالهلا 

 فجأة فوجدته وقد وجه سؤاله يل، كنت كمن ينتظر املشاركة بلهفة يبدو أن ابن أمية قد الحظها

 :فجأة

 ؟ أتود أن تشارك اي سليم 
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(60) 

 يعزاء أم

، كل شيء كما تركتهكان  
إال من خيوط عنكبوت 

نذ أن م، سجت على مهلن  
يومها  ، وصلين خرب وفاهتا

ا أكتب كعاديت كنت منكبًّ 
والسكون يلف ، عند الزاوية

رمبا ، املكان على غري العادة
يومها مل السجانون الصراخ 

 ! لراحةلفمالوا ، املتكرر

مغيب  دالتفوا حويل كعادهتم عن، توقعاملمضى النهار وحنن نتعجب من هذا اهلدوء غري 
فظننا احلراس قد أتوا ، وإذا ابلباب يفتح، ينتظرون أن أقص عليهم حصيلة يومي، الشمس

 !أو يزجوا بقادم جديد لينضم إلينا، ليبدؤوا حفالهتم الصاخبة

 !سامل القشطايل :ارس امسياندى احل

مل ينعطف يب حنو السلم ، ملا سأالقيهوقد هيأت نفسي ككل مرة ، العيون تتبعين مشفقةو  ذهبت
 السجن والعياذ ابلل! أخذين حنو املمر ودلفنا لغرفة آمر، املفضي للدور العلوي كعادته

اعتدل يف كرسيه ، نني ابردتنيمن التعبري وعي ْث يرفع رأسه بوجه خالٍ ، توقفت وهو يقلب أوراقه 
 : ْث ابتسم ابتسامة ابردة خبيثة وراح يقول
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ن التعاون إقلت لك مرارًا ، مرت مخس سنوات وأنت على عنادك، تستمع لنصائحنا اي ساململ 
 !على األقل كنت اآلن ستكون واقًفا تتلقى عزاء أمك، معنا مثمر

رمبا ، دون أن تراك رحلت! وتنادي امسك، املسكينة ظلت تتأمل كثريًا وهي على فراش املوت
  !؟ساملأال ترى ذلك اي ، ذهبت وهي غاضبة عليك

سرت بني جنبات الغرفة وأان ، عرب اهلواء، رمدوت يف امل، علت ضحكاته الشامتة املتواصلة
 !واجلميع حويل ذاهلون ،أتكوم على نفسي

تجسد ووجه أمي الشاحب ي، وضحكات الرجل تدور بعقلي، خبأت وجهي وعال حنييب املكتوم
 للحبيب الغائب!أمامي متأملًا، مريًضا، منهًكا، حمروًما من نظرة 
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(61) 

 ليه اي بنفسج

األماكن دوًما ، األماكن وفية ملن مر هبا ؟!فما ابلك مبن سكنوها، رائحة العابرينباألماكن تزهر  
 .ابقية وحنن من نرحل

 ! أضيء مشعة فترتاقص الصور أمامي على ضوئها اهلزيل

تزال شديدة الغموض رغم  ما، أبوراقها اجلافةات الذابلة بنفسجال، البيت واملزهرية فوق الطاولة
 ! مسع صوهتا يدعوين للدخولأ، أطرق الباب قبل أن أدخل غرفتها، جفافها

واسطوانتها احملببة أظنها آخر ما كانت ، فوهنا العتيق املرتبو وجرام، اخلاوية إال من رائحتهاغرفة ال
 تنتظر قدومي والصوت، الشارعأختيلها عند الشرفة وهي تسرح ببصرها حنو أول ، تسمع
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 : ينساب بروعة َمزوجة حبزن قدمي ابق 

 وانت  زهر حزين؟ بتبهج ..ليه اي بنفسج

 حمتشم ورزين.. وطبع كْ .. ؟والعني تتابعك

 مل تبوح للعني ..اي ساهي.. ملفوف وزاهي

 تننياسر بني  ..كأنك  ..بكلمة منك

أضع رأسي فوقه فتأيت أمي ، حيمل رائحتهاواملفرش املخملي أجلس عند طرف سريرها املرتب 
تلفين رائحتها القوية وكأهنا تتغلغل ، أخريًا اي سامل: وصوهتا املرتعش يقولتربت على رأسي 

، كأهنا ظلت حبيسة عشرين سنةو  تنهمر دموعي بقوة، املرتب أحتسس الفراش البارد، أبعصايب
أغلق غرفتها على ، ، الفاحتة وأدعوأقرأ ، إن كنت اقرتفته أطلب صفًحا لذنب لست أعلم

 على قألصحو وطر ؛ جدًّا أيتيين النوم سريًعا، أمتدد فوق فراشي أخريًا، وأدخل غرفيترائحتها 
 .توقفيالباب ال 
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(62) 

  اهلدية الصباحية

وجه ، صبوح مبتسم، أميوجه وجه ك 
جاء من املاضي ليقف عند الباب 

جاء ليقف  أماًل و  رمحة، والشمس تشرق
أان مل أعتد الوجوه املبتسمة منذ و ، مبتسًما

 .طويلة سنني

، وقفت أأتمل خطوط الزمن فوق وجهها
وشعراهتا البيضاء النافرة ، ونظارهتا الكبرية

 .من خلف مخارها األبيض الناصع

انتظرتك أمك ، ظننا أنك مت اي ولدي! محًدا لل أنك خبري، سامل:  خرج صوهتا واهًنا مرتعًشا
 ! مل جيبها أحدو  سألت كثريًا، طرقت كل األبواب، كثريًارمحها هللا  

أم نثرثر بكلمات ، هل نعزيها يف فقد وحيدها: كنا نلتف حوهلا كل يوم ال نعرف ماذا نقول  
 ! لعل األايدي اخلشنة تطلق سراحه فيعود ليجرب قلب تلك املسكينة! لعله يرجع، الصرب واجللد

أدمنت ، ضحكتهاهلا وال َنلك أن نعيد ، مرت السنوات وأمك تذبل، مر يوم ويوم وأايم 
، وذهب بريق عينيها، ذبلت ورداهتا، علك تظهر؛ اجللوس عند الشرفة تتفقد مدخل احلارة

اآلن  وها أنت أمامي، لعلك ترجع، ركتهووصية أبن يبقى البيت كما ت، رحلت وهي تتمتم ابمسك
 لل الذي أقر عيين برؤيتك. احلمد ، اي ولدي

ضمتين وأان ذاهل عمن تكون ، ورائحة العجائز واخلبز وفطائر الصباح، ضمتين بلهفة وشوق أم
 ! تلك اهلدية الصباحية
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(63) 

 اخلنزير؟ أيها تكون من

 اليت تعلوهاترتفع أبراجها ، حنو الساحة الكبرية حيث كنيسة سان سلفادور ما تزال هناك 
أويل ظهري لبوابة الكنيسة فأرى ماراي ، ختتفي املئذنة وصحن املسجد اجلامع، املرتاكبة الصلبان

لعله يواسي ما تبقى ؛ هدرةوادي أسري حنو ، تصارع املوت ، ما تزال هناك فوق كومة اللهب
 ! أحبث بعقلي املشتت عن خمرج، مين

  ؟!وجاسوسوبصاص  وألف واشٍ ، وألف عني تراقب، كيف يل أن أعثر عليهما  

  !؟كيف أعثر عليهما وديوان التفتيش يعد األنفاس واخلطى واهلمسات  

؛ رمبا ألفت االنتباهفإن فعلت هذا  دلونين عليها؟هل أعود للبيازين أطرق أبواب الدور علهم ي 
أان اهلارب منذ و ، ضياع والبساتنيالدور وال واسرق والقشتاليون، الوجوه تغريت، ولن أصل لشيء

  !؟نما العمل إذف ؛مطارد يبحثون عين، عاًماعشرين 

حنو ، أدخل كما يدخل اجلميع، تدق أجراس الكنيسة فأراين أتوجه انحية البواابت الضخمة 
ن خلف القس بعد أن يتلو نؤمِّ ، واخلشوع املصطنع، قداس األحد وعربة األحد، القداس

املبارك الذي وضعه القس  ألوك اخلبز، نصطف بطابور طويل لنحظى بربكة الكاهن، الصلوات
 ،)والسالم عليه يوم ولد: تمفأقف حتت قدميه وأمت، الضخم صلوبامل صنمأسري حنو ، بفمي
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 ! والسالم على حممد وآله وصحبه، السالم عليك اي رسول هللا، (اويوم يبعث حيًّ ، ويوم ميوت 

األجساد وهي خترج من البوابة تتزاحم ، هبواء نظيف أخرج من البوابة الكبرية فأشهق ألمأل رئيتَّ 
أختفي ، أحاول أن أخفي وجهي، ينتشرون متفحصني، اجلنود ميلؤون املكان، حنو الساحة الرحبة

 ! وسط الزحام والوجوه

ما أزال أميز ، يثابالخصالت غجرية ليست إال إل، أملح خصالت فامحة تنسل من حتت مخارها
، أكاد أقرتب منها، خطوايت أسرع، الزحام ختتفي وسط، فهاأعدو خل، شعرها الفاحم الطويل

، وتتجه حنو احلواري الضيقة ابلسوق القدمي، تعرب الناحية األخرى من املدينة، تبتعد عن البيازين
أقرتب أكثر أحمله يفتح ، تدق على الباب، يبدو عليه القدم، تتوقف أمام بيت من طابق واحد

 ؟ إيثابال اي أان أصرخ من هذاو ، أدفع الباب املتهالكو  أثور، فتعانقه، هلا

 ؟ خلنزيرمن تكون أيها ا: ويندفع ذلك الثور فيلكمين وهو يصيح، جتفل املرأة

أفتح عيين على رجال الديوان ، البعيدةكانت أضغاث أحالمي ،  إمساعيلمل يكن ، مل تكن إيثابال
 ! ينا ذلك املوريسكي القذرلهتجم ع: والثور يصرخ، واملرأة تشيح بوجهها، حويل

 ! حنو اجملهول، اهلارب من عشرين سنة ايسوقون سليمً ، يدي نيكبلو 

صوت ، األايدي اخلشنة تدفعين حنو عربة خشبيةو  امللثمون، إمساعيلإيثابال و / أاندي على ماراي
 ! يغطي على حنييب املكتومعلى الطريق احلجري عجالهتا 

 ! فيختفي قرص الشمس، ونغوص بقلب الغابة املتشابكة األغصان، تبتعد املدينة

احلراس فوق األسوار و ، هبراجأتعلو األجراس قاسًيا، موحًشا، ، اشاهقً  من بعيدالسجن  يبدو
 .يفتحون البوابة الضخمةْث ، ينظرون للعربة القادمة

 ! بعد آخر غياب جديد! إَل أين اي سليمإيييييه! 

 ! أمل حين وقت اللقاء إيثابال
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(64) 

 مهسة التنهيد

 .وبعض الفطائر الساخنة، مليًئا ابحلنان وألمل اووجهً ، العجوز اتركة رائحة أميذهبت  

، أخذوينو  امللقاة منذ أن جاؤوا، وأصف كتيب وأوراقي، أرتب غرفيت، أجتول بني األرجاء املرتبة
أعدل وضع املزهرية فوق ، حىت أعود وأرتبه كما أحب، كل شيء كما كان  أعلم أهنا تركت

 ؟ بوردات جافة صصالنافذة فتطل األأفتح ، الطاولة

أطلت املباين املرتفعة ! أضحى غريًبا ومزدمحًاوقد الشارع أنظر من خصاص النافذة ألرى 
، زيل الرتاب العالق بكل شيءألأدخل غرفة أمي ، فحجبت مدخل احلارة والشارع الرئيسي

! آخر ما كانت تسمعرمبا كانت تلك ، بداخلهوأدير االسطوانة املوضوعة ، فونو أنظف اجلرام
 : أييت الصوت القدمي

 ؟ أنت زهر حزينو  ..بتبهج ..ليه اي بنفسج

 حمتشم ورزين ..وطبعك ..والعني تتابعك
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 ال أفهم سر ابتسامتها، وأان صغري جبوارها ال أفهم الكلمات، أرى وجه أمي وهي شاردة تستمع
 !سطوانةوتدير نفس اإل، البابكربت وما تزال أمي تغلق ،  املمزوجة حبزن يطفو فوق عينيها

 : فردت خبجل، سألتها

: قولويبتسم وهو ي، سطوانة ويديرهاعاد يوًما حيمل تلك اإل، تلك كانت هدية أبيك األوَل يل
 .رأيتك اي نرجس: عندما مسعت الكلمات

 .رغم حزهنا ؛الواهبة البهجة، نرجس اجلميلة البهية

، تتحسس يدي ملمس أوراق حتت وسادهتا، حتبأعدل وضع وسادهتا كما كانت ، أرتب فراشها
 والشمس قد أجلس عند الشرفة، خرج رزمة من األوراق املصفرة املطوية بعناية وعليها امسيأ

ولدي احلبيب : أفض األوراق ألجد خط أمي فوق السطور، على املغيب شارفت
 ....................الغائب

 : ظل الصوت يرددو 

 تبهج املقهور.. بلونك ..حسنك يف كونك

 ابلظالم مغمور.. ضمريه ..اللي يضريه

يلحط    .. فوق صدور الغيدة.. مجيلةوك مخ 

 مهسة التنهيد ..اي أزرق.. تسمع وتسر ق

 قال معااي آه .. اللينيم ..يلول إمسع وق  

 واألسى ه ّواه ..بقوهلا وحدي.. لوحدي

 وانت  زهر حزين ..بتبهج..ليه اي بنفسج
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(65) 

 النافذةعند 

، بدا اخلط مرتعًشا واهًنا! آتكلت أطرافها بفعل الزمنفقد ، حاولت أن أفض األوراق حبرص
تالشت بعض امتزج احلرب بدموعها ف، وكأهنا كانت جتاهد لتكتب، يتعرج قلياًل ويعود لينتظم

وتتابعت ، واملصباح فوق رأسي، وضعت نظاريت املكسورة وجلست عند الطاولة! احلروف
 ..بال توقف الكلمات

، نتظر عند الشرفة وابب البيتأسنوات وأان  عشر! سنواتعشر ولدي احلبيب الغائب منذ 
 ! فرخعند حمطة القطار ومكتب الربيد وأبواب امل

وهل كان النوم يزورين إال حمماًل بصورتك وهواجسي ! سنوات اي ولدي أصحو قبل الفجر عشر
  ؟!وكوابيس ال تنتهي

 أبكي وأنتحب، أتوجه للقبلة وأرفع يدي للسماء، أدعو دعاء طوياًل ! أصلي صالة طويلة 
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وترحل ، ترتفع الشمس، نتظر قدومكأ ؛وأان عند النافذة، تشرق الشمس كل يوم، أطلبو  
، ويعودون يذهب الرجال حنو أعماهلم، حنو مدارسهم ويعودون طفاليذهب األ، عصافري الصباح

الكل يقطع احلارة ، وهن عائدات بسالل الفاكهة واللحم، تثرثر النسوة وهن يف طريقهن للسوق
 ! إال أنت اي ولدي، حنو املدينة الكبرية ويعود

وجوه النسوة ، الرجال املتوكلة وجوه، املبتسمة الربيئة املشرقة طفالوجوه األ، حفظت الوجوه
 ! واملتعجل دوًما، املبتسم دوًما، شيخوجه ساعي الربيد ال، والفتيات

وط طعلتها خاليت خرى األو ، نقد عالها احلز  اليت وجوه ال، الوجوه املتغرية اي ولديحفظت 
 ! ب منذ عشر سنواتئتظر وجهك الغانأأان اليت و  وجوه تتغري كل يوم، الزمن

هل تغري وجهك وعلته جتاعيد  !؟هل غزا الشيب شعرك؟ كيف أصبح وجهك اآلن: أتساءل
  ؟!فارع الطول كأبيكتزال  هل احنىن ظهرك أم ما !؟األايم

 ؟!كيف أصبحت اي ولدي بعد كل تلك السنوات

 ؟ هل سأراك جمدًدا: أتساءل كل صباح
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(66) 

 ليلى!؟ألن تتزوجي اي 

جيلسن حول فناجني ، أتيت اجلارات 
 ؛أيخذهن صمت طويل مرتقب، القهوة

لتحل ، ما يلبث أن يتالشى شيئ ا فشيًئا
مكررة فقدت  واساةممكانه عبارات 

ْث تدور ! طعمها يف أفواههن ويف أذين
احلكاايت اليومية عن السوق واألسعار 

عن ، ورطل اللحم الذي تضاعف سعره
والبنت ، الولد الذي يبحث عن وظيفة

 ! عنه وانقطع عين تعن العامل الذي انقطع، اليت جاءها العريس

، شاخصة حنو الشرفة واحلارة والوجوهأكتفي اببتسامة أوزعها وعيين ، بتسم هلن دون أن أشاركأ
 !وفنجاين البارد الذي مل أقربه، وتبقى فناجني القهوة الفارغة، يرحلن مودعات

كانت كتبك دوًما ،  تعلم أين مل أقرهبا، ألقي نظرة على كتبك امللقاة، خل غرفتك ككل يومدأ
أرتب ، وسط مالبسكأتشمم رائحتك ، دوالبك أفتح، ثروتك اليت ال تريد ألحد أن يقرتب منها

الشرفة من يف وأجلس ، أغلق الغرفة هبدوء، نظرة على صورتك املعلقة عند الزاوية يألق، سريرك
 ! جديد

، وتدير املذايع، تفتح النوافذ، تلملم فناجني القهوة، ليلى كعادهتا بعد أن يرحل اجلميعأتتيين 
تستبدل بعًضا من الوحشة اليت حتيط ، تتحدث برفق كعادهتا، ملزهريةتستبدل الوردات الذابلة اب

 صورتك وأنتما، صورتك وأنت تلعب معها صغريًا، أجد بوجهها بعًضا من صورتك الغائبة، يب
  وأنت تشرح هلا، وأنتما جتلسان عند تلك الطاولة حتفظان الدروس، ترتافقان للمدرسة القريبة
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 ومحرة خجل بوجهها الناعم، صورتك وأان أحلظ أول إعجاب هبا بعينيك، صعب عليها فهمهما
 ! ألن تتزوجي اي ليلى: أان أطرح عليها سؤايل اليوميو  وصورتك بوجهها، الرقيق

، أمام صورتك الباهتة أحملها وهي تقف سارحة، أملح حنينها إليك! دائًما كانت تبتسم وال ترد
 ! وتعاتبك على الغياب وكأهنا تناجيك، وتلمس وجهك، متسح الرتاب عن اإلطار

 أبن أحلها، مىت ستأتيين يوًما تطلب اإلذن مين، مىت ستمل تلك الفتاة االنتظار: كنت أتساءل
 ! انتظرت سنوات ومل تتغري مشاعرها، خطبة كانت ستتمو ؛ لممن ارتباط مل يكت

تفاحتين ، مر عام وآخر، شابة مجيلة يطرق ابهبا الكثريون، كنت أشفق عليها وهي تذبل مثلي
 : تشتكي ذلك االنتظار الذي الينتهي، أواًل أمها على استحياء 

ولكن أخاف أن ، نعم كانت لسامل، وهي ال تزال عند رأيها، البنت أيتيها اخلطاب: اي أم سامل -
 !تنتظر أكثر من ذلك فيفوهتا القطار

، أعلم أان أيض ا اي ولدي ماذا أقول وال ،فال تعلم ماذا تقول؛ تتلعثم املرأة قلياًل وتتداخل كلماهتا 
 .والبنت ال ترتاجع وكلها أمل يف عودتك، ووجع بقليب ال ينتهي، غصة حبلقي

ت حتهذه األوراق مطوية  ظلهل ستعود أم ست، ال أعلم هل ستقرأ رساليت، واآلن اي ولدي
 ؟ بدألوساديت ل

والوردات ، الشرفة تشهد، يف عودتك مل نفقد األمل أبًدا، علم فقط اي بين أننا انتظرانكا
ولكنها حيلة املرأة ، بحث عنكيف الوإن عدت ومل جتدين فأعلم أين مل أدخر وسًعا ، ابملزهرية

 !ال معني هلاالضعيفة اليت 

، هنا انتظرتك عشر سنوات كاملةعلم أاوجدت حبك قد آل لرجل غريك فو  ولدي إن عدت ايو 
، أبًدا ومل تفقد أملها يف عودتك ولكنها مل متل، ومل اخلطاب ابب الدار، حىت ملت أمها الكالم

 .يزال حتت الرماد وحزن رمبا ما، وال تكن سبًبا يف إاثرة شجوهنا، فال تبتئس
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، فهناك أوراق مهمة قد خبأهتا بصندوق داخل خزانيت، إن وجدت رساليت هذه: ابين احلبيب
 ...إرثك ونسبكفهي ؛ فلتقرأها جيًدا

 ؛أن أمزق تلك األوراق ألجلس أمامك وجتلس أماميمتنيت ، متنيت أن ألقاك: ولدي احلبيب
ولكنها اي ، ولتقص علي كيف كانت سنوات البعد، أقص عليك كل شيءو ، أحتسس وجهك

 !ولدي مشيئة هللا وال راد لقضائه

وقد ، نس بك أخريًاآو ، ك فتزول وحشيتاتلعلين أشعر بوقع خطو ؛ فقط إن عدت فلتزر قربي
 .آخر عمريحرمت أنسك 

 ...........ينما كنتأوليحفظك اإلله ، هللا ايولديستودعك أ

 ! أمك اليت ال تزال تنتظرك
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(67) 

 صوت ماراي

هتذب ذلك  أن عشرون عاًما مل تستطع، عشرون عاًما اي سليم وأنت كالثور اهلائج الذي ال يهدأ
هائجة ال  زحف الشيب لرأسك وما تزال روحك، الطبع الذي كان جيلب لك املشاكل دوًما

 ! تستقر

 !أن أتسم ببعض العقل حىت أجدمها، كان األحرى يب أن أتريث

ن أإما ؛ فهنا ال أحد خيرج بسالم، هؤالء اجلالدين القتلة ما الفائدة اآلن وقد وقعت يف أيدي
 ! شبه إنسان وشبه حي، متوت أو تعود وقد فقدت عقلك

 أرفع عيين حنو، ذن ابلدخولاحلراس ليأخذ اإليرتجل أحد ، تتوقف العربة عند األبواب املشرعة
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 حروف عربية متعرجة ذهبت ألواهنا مع، املنقوش فوقها زخارف أعرفها جيًدا، األبواب الشاهقة 
وزخارف  ، ونقوش لطيور، وأغصان زيتون، لفظ اجلاللة يعلو القوس الكبري أعلى الباب، الزمن

وهي تدندن على ، ساحروصوهتا األنثوي ال، مارايفيأتيين وجه ، تتداخل فيها احلروف والكلمات
 : عودها

 ا وال رمق امل يبق حب ك يل صب رً           اي سالب القلب من ي عندما رمق ا

حوش ووجوه الو ، ْث يقطع ذلك صوهتا وهي تصرخ من هلب احلريق الذي يلتهم جسدها الغض
 : م هائجة بنشوة مسعورةوأصواهت، مرتعة ابلسعادة

 ! س؛ أحرقوا املوريسكية الفاجرةييلِ آ لوس موروس إنفِ ِكيمارون 

على والربتقال اليت تناثرت أشجار الليمون ، ةعتدخل العربة حنو الساحة الواس، تفتح األبواب
سباع  ةومتاثيل رخامية ألربع، السداسية الشكلتوقفت العربة ابملنتصف حيث النافورة ، جانبيها

 ! السباع شاهدة على تلك اجلنة اليت آلت لغري أصحاهباإن ظلت و ، وقد جف ماؤها، حتيط هبا

أرى  فال أكاد، والضوء شحيح، اجلدران حجرية رطبة، يدفعونين حنو الرواق الطويل املعتم
 ! واملكان صامت كقرب، موضع قدمي

 ترتاقص أضواء الشموع! نزلنا عشر درجات حنو قبو أكثر إظالًما، دفعتين األيدي حنو السلم
 :وأيتيين الصوت من خلفي، على اجلدراناملعلقة 

 .ستجوابهال رتمحىت يصل احمل، ضعوه ابلغرفة مع ذلك الشاب
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(68) 

 رفيق الزنزانة

، الليل هنا ليس كليل البيازين
ليس كليال كثرية مرت يب وأان 

 ! خائف

وقتها كنت أجد وجه أيب 
وقتها كان رجال ، وصدر أمي

الديوان يقرعون األبواب كل 
يدخلون البيوت بال ، يوم

يقتحمون خمادع ، استئذان
ويفتشون أسرة ، النساء

 ! طفالاأل

وقتها كنت صغريًا عندما 
، وجدت اجلنود بساحة منزلنا

كنت : والليل ما يزال أبوله
، وأمي تستمع وعلى وجهها ابتسامة رضا، أرتل بصوت خفيض أمام أيب ما حفظته عن الشيخ

 ! من أين جاؤوا ال أعلم؛ وإذا هبم فوق رأسي

 ! اللوح مبالبسي إخفاءحاولت ، جه أيبقع و تلعثمت وامت  

جعل ، فهرعت للمطبخ وقامت ابفتعال مشاجرة مع اخلادمة الصغرية بصوت عال، تنبهت أمي
 ! الرجل يتوجه حنو الصوت
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  فتشوا، وتظاهرت ابللعب عند البئر، ت الطيوريتسللت حنو الفناء وأخرجت اللوح وخبأته بب
 ! وأمي تستسمح اجلارية، وحيوقل، ويستغفر، عدت ألجد أيب ميسح حبات عرقه، الدار وغادروا

وتقرأ ، أمي متسح فوق رأسيو ، أيب يصحح يلو ، أخرجت اللوح وعدت ألكتب من جديد فوقه
 .وتدعو هللا أن حيفظين، اتاملعوذ

 ! وكانت عني أمي تطمئن، وقتها كان أيب حاضًرا

وأنت ، على االنتهاء العمر شارفوقد  ؛فما الذي جاء ابلذكرى اآلن، سليموقتها كنت طفاًل اي 
  !؟من هروب هلروب

  !؟أم تشعر بوحدتك هنا وأنت ال تعلم ما الذي ينتظرك غًدا، أتشعر ابحلنني هلما

! الغرفة من الرواق اخلارجي إال من خياالت ضوء ينفذ إَل؛ ضيق معتم املكان هنا أشبه بقرب
، العتمة ال تتيح يل تبني مالحمه، ذلك الشخص الساكن عند الزاوية بال حراكتنبهت لوجود 

أهزه برفق فيجفل ، ال يشعر يب وال بوجودي، قرتب منه فأراه متكوًما على نفسه ووجه بني كفيهأ
 ! ويرفع وجهه

 ! ليعود فيخفي وجهه بني يديه مرة أخرى، أرى مالحمه بصعوبة وسط تلك العتمة

، الصغري إمساعيلوهي هتدهد ، إال من صوت إيثابال؛ جبواره والسكون يلف املكانأتكوم أان 
ورائحة ايمسينة ماراي ، وصوهتا يبتعد، وجفوين تثقل، والنوم يتسرب لعينيه الزرقاوين كعيون أيب

 .تلف املكان
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(69) 

 ؟!!!!ليلى

أتتيين العجوز ، أايمو  مير يوم ويوم
حتمل ، أميبوجهها الذي حيمل رائحة 

خبزها الساخن وبعض الفاكهة 
تزيل بعض الوحشة حبديثها ، واحلليب
 ! ودعائها الذي ال ينقطع، العذب

، حتدثين عن العامل الذي انقطعت عنه
عن الغالء ، عن احلارة وأخبار اجلريان

روح  ذاتكانت رغم وهنها ! والظلم
قادر على وقلب ، وعقل متوقد، شابة

روح كنت ! توى قلقي ووحديتأن حي
 ! مل الذي انقطع عين كل تلك السنواتفتأيت حمملة ابأل؛ أنتظرها كل صباح

مل تعد الدكاكني ، الشرفة أراقب الشارع الذي تغري كثريًاوراء خصاص تذهب فأعود ألقف 
 كما كان؛ حنيمل يعد الرصيف الواسع املبلط  ، الصغرية املتالصقة تبيع الدقيق واخلبز واحللوى

مل تعد ! يفوز من يسري بطول املسافة دون أن يسقط عن احلافة، فوق حافته ع دًواكنا نتسابق 
حنو امليدان الفسيح ننتظر  يوميًّاأحبث عن وجوه كانت تالزمين السري ، الوجوه اليت كنت أعرف

 وتلقي حتية الصباح حىت وإن كنت ال أعرف، ووجوه أخرى كانت تبتسم كل يوم، احلافة املزدمحة
شرفاته ب، ما يزال كما هو فأشخص ببصري بعيًدا حنو بيتها الذي، أحبث عن وجه ليلى، أصحاهبا

 ! وستائره اليت كانت تلوح يل من ورائها، املزهرة

 تظهر احلرية، يقفز السؤال لطرف لساين ْث أتراجع، مهمت أكثر من مرة بسؤال اخلالة الطيبة
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 !غري دفة حديثي بعيًدا عن ليلىأف، كلمايتوتتلعثم  ، العجوزالسيدة وتالحظها ، على وجهي 

مل أخرج لآلن رغم حماوالت ، كان الشارع ما يزال هاجسي الذي أراه من خلف زجاج النافذة
، أراها وهي تضع القروش القليلة جبانب املزهرية كلما زارتين! الكثرية لدفعي للخروجالة اخل

تظل النقود هناك ، سامة متنعين من أن أردهابتسم اتبتو ، بت على يديأحاول أن أعيد النقود فرت 
أسري جبانب السائرين ، أن أخرج حنوه، حاولت مرارًا أن أكسر خويف من العامل، دون أن أمسها

وأسري وسط الشوارع ، مسع أبواق السياراتأو ، نعطف حنو امليدان الواسع فأرى الزحامأ، هناك
الزاوية ابملقهى أنظر  دأو أجلس عن، الصباح ان أرد حتيةأو ، تسمبأاملزدمحة أبانس ال أعرفهم ف

 ! وأشعر حبرارة الشمس فوق وجهي، إال ان أتنشق هواء الصباح؛ ًئاللمارة دون أن أفعل شي

حيتمي بصدر ، العامل أصل للباب ْث أعود كطفل خياف، رتديت مالبسي أكثر من عشر مراتا
نتظر اخلالة أ، أنظر للعامل من ورائها، أعود جمدًدا للشرفة! بيت أمه وجدران، أمه ورائحة أمه

 ! الطيبة لتأيت بقصصها عن العامل الذي أخاف

رات تفقد الباب مأ، ْث يرتفع أذان الظهر، العاشرة تدق الساعة، تتوسط السماء، ترتفع الشمس
ذي يشبه بوجهها ال ،عشرة أايم وهي أتتيين كل صباح، وصلت منذ أن مل تنقطع عين، ومرات

 ؟ خرت اليوممل أت، وخبزها الساخن أمي وجه

  ؟أم ذهبت كما ذهبت أمي بال رجعة ؟هل هي مريضة ؟!هل ملت حديثي وحزين الذي ال ينتهي

، أتنفس بعمق، أشعر بدفء الشمس ونسيم اهلواء، أفتح الباب وأخطو حنو احلارة ألول مرة
أجتاهل كل تلك ، العدم أرى الوجوه حويل تنظر لذلك القادم من، أخطو حنو بيت اخلالة القريب

  ؟!ماذا لو خرج يل أحد أبنائها وأزعجه سؤايل !قلياًل  ترددأصل لباب البيت وأ، النظرات

  !؟....ماذا لو، ماذا لو مل تكن ابلبيت أو مريضة أو رحلت

، أهم ابملغادرة فيأتيين وجهها من خلف الباب املشرع، أنتظر حلظات دون رد، أدق الباب بتوتر
 ! ليلى: أصرخ كالطفل
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(70) 

 كيفك؟

هل مرت دقائق أم : ال أعرف
 ؟ ساعات أم أايم

هل أشم رائحة اليامسينة املزهرة 
 ! عند سور بيتنا

هل هذا هو البلبل الذي انقطع 
غناؤه منذ زمن وقد عاد اآلن 

  ؟!يصدح

ونسيم ، هل زاد دفء الشمس
وصوت مذايع قريب ، اهلواء

  ؟!)بعدك على ابيل(: يدندن

  ؟!عند عتبة دار اخلالة الطيبةحقًّا  هل أقف

وأييت هنار جديد ، تدور األرض، يراتح كفي البارد املتعرق براحة يدها، هاليلى ومتد يدتبتسم 
 ! خترج احلروف متقطعة كطفل يتعلم الكالم! أتلعثم، وعامل آخر، ومساء جديدة

بعض إال من ، يزال شاابًّ  ماها الذي هأسرح بوج! تنظر يل طوياًل دون أن تتكلم، تتبعثر حرويف
 ! املعقود للخلف كما كان دوًما، وسط شعرها األسود الفاحم تبئخت ،جلىالشعريات البيضاء اخل

فتتلقفين أهداهبا الطويلة ، من السواد الذي كنت أغرق فيه ينحبر ، مجيلتني نعيناها ما تزاال
 ! الناعسة
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 ! اي سامل كيفك: خرج صوهتا مرتعًشا رقيًقا، ساد الصمت طوياًل 

 ! فتنفست أخريًاجدًّا  دخل اهلواء عميًقا، ارتوت عروقي العطشى

 !أكثر من عشرين سنةواخلوف والوحدة الصمت  دق قليب املعلق على جدران

ن وكأنه عرف أخريًا أ، دق بال توقففلم يعد هناك إال ذلك القلب الذي ي، ذابت كل خالايي
 ! وهلًعا وتوتًراال خوفًا ؛ اإبمكانه أن يدق حبًّ 

خلف أسوار ، ى جبب ال قرار لهملقً ، كنت ميًتا ؟!أال تعلمني كيف كنت اي بنت !؟كيف حايل
! لهوأسوار اجملهول الذي ال مالمح ، أسوار العزلةو ، أسوار الوحدةو ، وأسوار اخلوف، السجن

 إبكسري حبك، وبعثين من حتت الرتاب ،هل تعلمني أن صوتك قد حطم كل تلك األسوار
 ؟!ووجهك وصوتك

  !؟اي ليلى من ابلباب: أييت صوت اخلالة من الداخل واهًنا تسأل

 ! ويعيدان للساعة األوَل اليت التقينا هبا، قطع الصمت الطويلني

سؤاهلا حىت عن وأنين مل أجب ، الباب وأن يدي ما تزال براحة يدها عتبة به أننا ما نزال عندنتن
 ! اآلن
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(71) 

 استعد

 
حيبو عند  إمساعيلو ، وأضغاث أحالمي، رض اخلشنةيباغتين الصباح بعد نوم متقطع فوق األ

وحويل الرجال ، فأجدين بكهوف البشرات مد يدي ألنتشلهأأحاول أن ، البئر فيكاد يسقط
وأحس ، تقبض على عنقيورائحة شواء حلمها ، ْث يروعين صوت ماراي، والثلوج حتيطنا، والبنادق
 ! تريد أن تقضي علي، عمالقة ختنقينوية قبقبضة 

 .اجلدارأسفل وصوت اجلرذان تعبث ، فتح عيين على ظالم يلف املكانأو ، ميلؤين الفزع

امللثم عند الباب يوقظ الرجل املتكوم من الوحش و ، فتح ابب القبونوي، تتواصل كوابيسي
 زرقَّ او ، تورمت عيناهقد  !عشرينياتهيف أوائل  اصغريً  شاابَّ ، ملح وجههأجيره حنو اخلارج ف، البارحة

 ! لتفت حنوي وهو عند البابا، شعره األسود الفاحم يغطي جبينه وينسدل حنو كتفه، ما حوهلما

 : وهو يوجه حديثه يل، أيخذه امللثمالتقت عيوننا للحظة قبل أن 
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مل  ه إذافإن؛ استعد، اهلراطقة ستجوب املذنبنييوأييت ل، من القداس بجلسينتهي امل؛ اليوم األحد
 ! تقنعه أجوبتك فلن ترى الشمس اثنية

 ! يب اناب تتعلقالش ناوعي، ويغلق الباب بقوةيتهكم 

 ؟ أخذونهيترى أين س: أان أفكر يف الشاب املسكنيو  ومير الوقت، خيفق قليب بقوة

 ؟ وال يعودأم يذهب ، ههل يكملون تعذيب
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(72) 

  األحاديث املؤجلة

تيين أي، الطيبة اخلالةأخطو حنو غرفة 
َمددة ، وجهها الذي يشبه وجه أمي

، هنةاتبتسم ابتسامة و ، فوق سريرها
هنا ليست تشيان أب تانها الذابلناوعي
، أسهار و  قرتب منها وأقبل يدهاأ! خبري

وجتتاحين ، تلفين رائحة األم اليت رحلت
 ؟ هل ختتربين حمبتنا لك؟ اي أمي أراك خبري: أقول مداعًباو  أقاومها! رغبة يف البكاء

، تبتسم وتقبل حنوان، يب تنيمتعلق نوعيناها ما تزاال، لتفت لليلى اليت ما تزال عند ابب الغرفةأ
ومحرة ، وكأهنا طفلة حتاول أن ختفي خجلها، تعبث بشعرها، صامتةجتلس عند طرف السرير 

 ! وجهها

وهي تدير البصر  العجوز بتسمت، ظهرهاوتعدل وضع الوسادة خلف ، تلتفت للخالة الطيبة
وخيرج صوهتا ، وتلتقط أنفاسهاتسعل ! ما نود أن نقول فهمتو ، كأهنا تقرأ ما جيول خباطرينا،  بيننا

 ! ستشعرها بني حروفهاأال خيفي فرحة أكاد ، مرتعًشا

، لساملهيا اي ليلى فلتعدي فنجان قهوة : تلتفت لليلى وهي تقول، تقطع الصمت املنساب بيننا
 .هيا اي ولدي، أعتقد أن هناك الكثري من األحاديث املؤجلة

وخصوًصا من يد ، مناسبة لفنجان القهوةاجلو يبدو مشمًسا اليوم والشرفة ابلتأكيد ستكون 
 .هيا ال تضيع الوقت مع عجوز مثلي، ليلى

 ! مرةوكأين مراهق يدق قلبه ألول ، أرتب الكلمات بعقلي، قبلت رأسها واجتهت للشرفة
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(73) 

 !ذنب أردت أن ي غفر يل

 ؟!كيف برجل مثلي قد أجاد فن االنتظار ألكثر من عشرين عاًما أن ينهزم أمام عشر دقائق

ونسيم اهلواء يداعب املزهرايت املرصوصة ، بشرفة مزهرة، وحديعشر دقائق فقط من االنتظار 
  !؟واجلوريفيحمل رائحة اليامسني والفل ، بعناية عند حافة السور

، أين قد هزمت الساعات والدقائق واألايم اعتقدتوأان الذي  ،كيف يب ال أشعر بروعة املكان
  !؟والدم يكاد ينفجر من رأسي، قضيتها متدلًيا مرات عديدة من سقف اجلب العفن تلك اليت

 ! ى كجيفة بقبو عطنأو ملقً ، أو مكبل اليدين، نيقضيتها معصوب العين

أتغىن أبغنيات ، آلايتمتتم ابأ، أحوقل، أستغفر، أدندن، نتصر عليهأ، الوقتكنت دوًما أهزم 
 ! احلب واحلرية

 ! أغمض عيين فأرى وجه أمي وليلى واحلارة والصخب البعيد

  ؟!خيفسنتظر فنجان القهوة الأأان و  كيف برجل مثلي هتزمه عشر دقائق
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 ؟ كيف أبدأ،  طفالأتلعثم كاأل، أحاول أن أرتب الكلمات

 ؟ حيلة أو أماًل وهل كنت أملك ؟ للعودة أمل وبال، وال رسالة، ين غبت بال وداعإهل أقول 

وعند الكوة املفتوحة ، وعند الزاوية، عندما أغمض عيين، ين كنت أراك كل يومإهل أقول هلا 
  !؟على مساء متتد لشرفتك

 ! ؟أم أشرح كل شيء، أصمت، أبكي، هل أعتذر؟  هل أقص احلكاية من أوهلا

؟  عندما يصعدون يب الدرج أو يهبطون حنو القبو، نك كنت رفيقيت طوال عشرين سنةإهل أقول 
أملح خجلك عندما أملس ، أمسع صوتك وضحكاتك، أسرح بوجهكو ، كنت أغمض عيين

تقرتبني بفنجان  أنتو  يأحتسس أنفاسك الدافئة على وجه، ا بني كفيمأضمهو  تنييديك البارد
 !ظواألوراق مبعثرة أمامنا وحنن ندرس، الطاولةالقهوة وحنن عند 

يومها ظللت صامتة إال من ابتسامة ومسحة فرح  !ألول مرة لكأمسع دقات قلبك وأان أعرتف 
وكلماتك ما ، أان أهم ابلرحيلو  يومها ودعتين عند الباب، ومحرة علت وجهك، عربت مقلتيك

 ! رمبا استجاب هللا يل أخريًا، كي تقوهلاكم انتظرت طوياًل اي سامل   :تزال عالقة بذاكريت لآلن

واآلن عرفت أنك كنت هدييت اليت ، أان ال أعلم أينا كان هدية السماء لآلخرو  خرجت يومها
 .هدييت اليت كنت أقتات على نورها كل يوم فتمنحين الطاقة ألكمل، تصربت هبا عشرين سنة

 ! اخلجلى أداعب أوراق اجلوري، أرتب الكلمات، قلياًل  يشرد يب ذهين

، أحاول أن أخرج الكلمات فال تطاوعين، أرتشفها بصمت، أراها أمامي حتمل فنجان القهوة
 : ادئتبتسم هبدوء وأيخذين صوهتا اهل، تشعر ابرتباكي، فرتفع عينيها اجلميلتني أسعل

اهتموين يكفيين أهنم ، يكفيين أن انتظاري مل يذهب هباء، يكفيين أنك عدت، ال تقل شيًئا اي سامل
 ! وأان اليت آمنت بعودتك، ابجلنون

  ؟!نتظركأفكيف يل أال ، تنتظرين، يف مكان ما، كنت أعلم أنك هناك
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أكرب من كل  كان يقيين بعودتك،  مل أشك حلظة واحدة يف أنك ستعود، رغم كل تلك السنوات
 ! تقرتابن قدميكأمسع وقع و ، كأين أحس أبنفاسكو  ؛شيء

مل أعد حباجة ألفسر ، رتب الكلماتمل أعد حباجة أل، حباجة ألن أشرح وأعتذر وأبكي أعدمل 
 .غيايب

 ! وذنب أردت أن ي غفر يل، طال انتظاره غ سلٍ ل، مل أعد حباجة إال لعناق طويل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

(73) 

  كأهنا أليبعيون  

زيلة من بني ثقوب الشموع اهلتسربت أضواء ، النهار وحل الليلنقضى ا، ذهب الشاب ومل يعد
، أو يقفون لتحية قائدهم، ينساب صوت احلراس كل فرتة وهم يتبادلون النكات، الباب اخلشيب

 ! ْث يعود السكون يلف املكان

 .ليت الشاب يعود ليقامسين بعًضا من تلك الظلمة والسكون

 ؟ هل تعاون مع الثوار؟ ترى ما هي هتمته

؟ والكهوف شواطئوشتتهم والحقهم حنو اجلبال وال، فيليبأي ثوار اآلن وقد قضى عليهم 
 ! وهل كان غيايب كل تلك الفرتة إال حماولة لالختباء

 واستتب، نت اهلمماكتساو ، ثوراتوقد انقضت ال، ولكن كيف لشاب صغري مثله أن أييت هنا
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 ؟ هل ما تزال عيون رجال التفتيش تراقب وتتلصص وتعد األنفاس؟ مرهلم األ 

، أو سيق مبكيدة دبرها له نذل يرتبح من تلك املصائب، اهتموه ابهلرطقة والكفر كعادهتمرمبا 
 ! ويشي هبذا وذاك مقابل بعض النقود

! كأنه من أهلناو  ولكن من هيئته اليت حملتها على عجل وسط تلك الظلمة، ال أعرف من يكون
 ! العيون وكأهنا أليب وتلك! يثابال العزيزةإباحم يذكرين ود الفسالشعر األ ذلك

 ! إمساعيلولدي أو قابل ، ليته يكون قد سكن البيازين

 ! أو عرفه من قريب أو بعيد، قد يكون صديقه أو رفيق عمل! ثل عمرهمب يًباإنه تقر 

ليت الشاب خيفف عين تلك الوحدة ، أحادث أي شخص يدلين عليهما، تين أعرف أي خربيل
 ! واهلواجس اليت ال تنتهي

، الظالم فرج اهلم أخرجنا من هذاماي ، حزينة وأنفسنا معذبة وقلوبنا، كم ابتت دايران غريبة  اي هللا
 ! جيو وامجعين بولدي وز 
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(74) 

 يوصية أم

 ؟ ى مايرامهل سارت األمور عل: أبذين سائلة مهست، ابتسمت اخلالة بوهن وأان أودعها

منذ أن  سيدةابتسامة رمبا مل ترها الوجهي وعلت ، هززت رأسي، نظرت يل بعينني مبتسمتني
 ! عدت بوجه غري الذي رحلت به

 : متهدجبصوت  مسربتت على كتفي وهي هت

رحلت أمك ، داعي ملزيد من االنتظار الف، وأنت أيًضا، ليلى كثريًا كلقد انتظرت: امسع اي سامل
فال جتعلين أرحل أان األخرى ، الدنيا ال متهلنا كثريًا اي ولدي، كأطفالحتمل و  قبل أن ترى عرسك

 !قبل أن أطمئن عليكما

، أان اليت عاهدت نفسي إن امتد العمر يبو ، بدألن تغمض عينيها لأتلك كانت وصية أمك قبل 
 ! وال جتعل انتظارها يذهب سدى، فال ختذل الفتاة املسكينة، أن أحقق وصيتها، ورأيتك اثنية

 ودعتيننصراف، استأذنت ابال، أمسعه ألول مرةوكأين ، ابغتين الكالم، هززت رأسي ومل أجب
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، وهربت من عيون ليلى الالمعة املبتسمة قبلت رأس اخلالة، افرحً  انتلمع ننيليلى عند الباب بعي
مل ألتفت للمارة ، دكاكني اليت بدأت أنوارها تضيء احلارةمل ألتفت لل، أسرعت اخلطى حنو البيت

مل ألتفت للصغار يتقاذفون الكرة اليت  ، إيل هامسات والشرفات اليت تطل منها النسوة ينظرن
 أنفاسي تتالحقو  مل ألتفت إال للمسافة املتبقية حىت عربت الشارع الضيق، كادت تصطدم يب

 ! احتميت بباب الدار املغلقو ، أدرت املفتاح....ريًاييييوأخ

كفيلة بتغري كل   أكثر من عشرين عاًما كانت، وقفت أمام الشرفة أنظر حنو الشارع الذي تغري
 ! شيء

مثلي ظل يقاوم ، يقاوم الغلظة والقسوة والوحدة هناك، التغيريومثلي ظل يقاوم ، حنن نتغري نعم
، ورائحة القهوة، وصوت العصفور، ومزهرايت الورد، وصخب احلارة، وليلى، نسيان وجه أمه
 ! وصوت املذايع

! مثلي ظل يعد األايم، ال يعلم هل سيعود لوجه أمه ووجه حبيبته ،مثلي ظل يقاوم وحيًدا
فيستسلم ، اليقظة والتفكري والوجع جتهدهقبل أن ويتمتم كل يوم ، الرفاق حوله يتساقط

 ! لنوملإلجهاد وا

مثلي ظل  !هل يتخطاه املوت أم يدق اببه قريًبا، هو اآلخر كغريه هل سيأيت الغد أم سيسقط
؛  جدًّا ظل يتبدل سريًعا   -كل تلك احملاوالت -رغم  ومل يلحظ أن داخله، يقاوم التغيري

كنت  ! ويبدل الصيف واخلريف والشتاء، ولكنه أييت ابلليل والنهار، ال نشعر به: كدوران األرض
 ! أخاف أن أنسى حيايت خارج األسوار، جدًّاأدور سريًعا  ؛كتلك األرض

فصلين عنه أسوار منيعة من ت تزال والعامل البعيد الذي ما، والتغيري، مل أحلظ أين بت أخاف الناس
 والنظرات اليت خترتقين بال تردد.، اخلوف والشك والريبة

 ؟ ومل تفقد األمل، ما ذنب تلك اليت انتظرتك حىت ذبل شباهبا؟ ما ذنبها إذن

 تفي بعهد قطعته على نفسك منذ أكثر من؟ ما ذنبها اآلن وهي تنتظر منك أن تفي بوعدك
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  !؟عشرين سنة

 ؟ متأرجًحا بني عاملني ال أنتمي لكليهما، مشوًها، وما ذنيب أان إن كنت قد عدت مشوًشا

، وأضواء الشوارع، السيارات أصواتأرتعب من ؛ ما ذنيب وقد فارقت عاملها حىت عدت غريًبا
  !؟أصبح يفزعه ما يفزع الصغار كهل منوهتكم الصغار ، ونظرات املارة، وصخب العامل

 ؟ حبيبيت ذنيب اي  ما

  !؟انتظرت رجاًل عاد من العدم كوما ذنبك أن
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(75) 

 اخلالة

، دقات سريعة متتابعة، أفيق على دقات الباب
أقفز متجًها ، تتجاوز السابعة صباًحا االساعة مل

، عادتقد  خاليت الطيبةآماًل أن تكون ، للباب
 ! خبزهاوابتسامتها ورائحة ، صبوحبوجهها ال

، أيتيين وجه ليلى الباكي، أعدو حنو الباب
 !وكلماهتا اليت ختتلط بدموعها

 ! أميوجه رحل الوجه الذي يشبه ، ماتت اخلالة 

 ! الراجف املرتعشصوت ليلى الباكي  صفعين: هل ستأيت لتلقي عليها نظرة أخرية اي سامل -

حيث ، حنو املقابر البعيدةأو أمحل جسدها ، هي األخرى ذهبت دون أن أودعها، تذكرت أمي
 ! يذهب األحبة وال يعودون

هل ستشعر يب عندما أقبل رأسها للمرة ؟ ما اجلدوى اي ليلىو : ها متسائاًل حنو التفت ، تنهدت
  !؟األحبة البكاء يعيدهل ؟ ما اجلدوى إن وقفت اآلن فوق رأسها أبكي؟ األخرية

حتاول أن تقرأ ما حل ، عيناها يب تشبثت، سقطت على الكرسي، وجفت أهداهبا، توقف حنيبها
والرحيل ، هاهلا ذلك املسخ الذي يقف أمامها غري مبال ابملوت، قدميًابسامل الذي عرفته 

 ! والفقد

 فخرجت، وبعيون حاولت أن أهرب منها، ساد صمت حاولت أن أقطعه بكلمات مل تطاوعين
اجتهت للباب     ! أمن الليلة جيًدافلم ، أريد أن أسرتيح، أرجوك اي ليلى: حانقة، كلمايت متوترة

 !عاًما الذي اختفى منذ عشرين اأعد يل ساملً ، أرجوك: وهي متسح دموعها وتقول
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 (76) 

 فات املعاد... وبقينا بعاد

شعر أمي بوقع أقدامي ومهسي هل تترى ، وأقرأ الفاحتة أقف هناك عند الشاهد، قبيل املغيب
  ؟!أين جئت أودعها، هل تشعر اخلالة الطبية؟ وكلمايت

 ! أخاف العاملو ، الوداعو  الفقدأخاف ، ليتها تعلم فقط أين أخاف الناس

ووجه العجوز ، حاولت أن أتناسى وجه ليلى الباكي! أبنين خبري اتظاهرً م، النوم عدت أحاول
الشاب النحيل ، أبواب عقلي ءت تقرعجا امجيعه، أغمضت عيين فجاءتين كل الوجوه، املبتسم
، واخلالة الطيبة بوجهها الضاحك، أمي بعينيها الزرقاوين، أبو رامي بشاربه الكث، الشايصانع 

 .واألايم اليت انتظرهتا اوليلى املسكينة اليت رحلت وهي تلعن ساملً 
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وعال ، انقطع اللحن فجأة، أدندن كما كنت أفعل دوًما يف ليايل السجن الطويلةن حاولت أ
 ! سيجاريت األخرية ابلعلبةأشعلت ، حنيب داخلي يهزين

، ولكن وجه ليلى أىب أن يرحل من عقلي؛ مهمت بفضها، تذكرت األوراق اليت تركتها يل أمي
 : أمسكت بقلمي وشرعت اكتب

رغم العتمة ؛ جنمة السماء اليت كانت تضيء، لعقلي يوميًّاعصفور احلرية الذي كان يتسلل : ليلى
 : كربت أمام عيينصغرييت اليت   !املوحشة اليت كانت حويل

، أعلم أن عقلك ال يتوقف عن التفكري !ورمبا حانقة وخائفة، مبهوتة، أعلم أنك مصدومة
 .كمرجل من الغضبوقلبك يغلي  

عوديت املبهمة و ، وغيايب الذي طال أكثر من الالزم فاجئبرحيلي امل، أعلم أين خذلتك ألف مرة
 .الباردة املشتتة

عن ، سوايًّ عن أمل تقامسناه ، هل أطلب صفًحا عن ذنب مل أقرتفه: ليلى األثرية العزيزة الغالية 
 عمر ذهب بال عودة وأايم رحلت ولن تعود.

، فسأقدم ألف ألف اعتذار واعتذار، سيعيد األايم والشهور والسنني، إن كان أسفي سيعيدان
  ؟!وبال هدف، وبال أمل، ولكن ما الذي سيقدمه ذلك األسف لرجل عاد بال هوية

وخوف سيطر على ، وقلب حمطم، الذي ستقدمه تلك االعتذارات لرجل عاد بعقل مشتتما 
 ! .مشاعره

 ؟ هل أطلب منك أن تبتعدي: عزيزيت ليلى

: أم تراين أخاف عليك من رجل مثلي؟ هل سأكون جاحًدا إن طلبت مثل هذا اهلراء الذي أقول
 .وضجيج الشارع، ونظرات العابرين، خيشى العامل

 ؟ وقلة حيليت، حرييتو ، ومن ختبطي، أخاف عليك مينفيه ين أحبك للحد الذي إهل أقول 
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  ؟!ين أريدك جبانيب رغم كل شيءإهل أقول 

أن ، أخلع كل األثواب البالية املمزقة! أن أغتسل عند قدميك؟ أريد أن أقص عليك كل شيء
 عرتفأأن ، حدوثهااألشياء اليت حاولت جاهًدا أن أنكر أقص عليك بال خجل وبال خوف كل 

 ! حاجيت إليكو  لك بضعفي وخويف

فقط ، نتظر عوديت لنفسي كي أستحقكأوما أزال ، رغم كل شيء؛ ين ما أزال أحبكإهل أقول 
 ! أريد صفًحا لكل الذنوب اليت مل أقرتفها

 ........لعل الغائب يعود واملريض يشفى، صربيوت، تصفحي، فقط أريدك أن تتفهمي

عدت أدندن أغنييت ، أغمضت عيين ومل تزل األشباح تزورين، وأطفأت سيجاريتطويت الورقة 
 : وأان أنوح نواح جريح، واألشباح ترتاقص حويل مبتسمة

 والنار بقت دخان ورماد......... فات املعاد... وبقينا بعاد

 وتعمل إيه اي عتاب.........تفيد إبيه اي ندم

 األحباب.........واتفرقوا طالت لياَل األمل

 اوكفايه بقى تعذيب وشقى.. ودموع يف فراق ودموع يف لق

 فات املعاد.. تعتب عليا ليه.. أان يف إيداي إيه
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(77) 

 إمساعيل

، راح خيطو أمامي خبطوات بطيئة! وارتسمت عالمات التشفي على وجهه، ابتسم القس خببث
 اتصل حرارهت املشتعل داخله مجرات محريقرتب من اإلانء احلديدي ، ملوًحا بعمود حديدي بيده

ما ويعاود النظر إيل واالبتسامة ذاهتا ، احلديدي بني اجلمرات عموديدس ال، إَل خالايي وأعصايب
 ! فوق وجهه تزال

امللك  ما أماوكأنه يؤدي دورًا هزليًّ ، ليعود ويدور بشكل ساخر؛ يديه خلف ظهره ايبتعد عاقدً 
 : الرفيع وهو يوجه حديثه إيلترتفع نربة صوته ! وحاشيته

هل تعلم أين أستطيع  ؟!هل تظنين ساذًجا ألصدق تلك األكاذيب اليت ترددها: مسع اي خوانا
 ؟ فتش داخل روحكوأ، أن أشم الكذب

وهو الذي يريد ، حنن أبناء الرب مجيًعا، اي ولدي: ويعود ليهمس ابصطناع أكاد أتبينه، يدنو مين
أان أريد أن ؟ كما تعلمصاحبه   مل تصر على الكذب وهو ملعون، والطهرواحملبة ، لنا اخلالص

 ! وختليت عن عنادك، فقط إن أقررت بذنبك، أخلصك من ذنوبك تلك
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 ةوأعطيناك فرص، وأطلعوك على هتمتك، رغم أنك مثلت أمام القساوسة من قبل: امسع اي خوان
اي ولدي أنك إن أعرتفت فقد توفر  أال تعلم! نك ما تزال تصر على عنادكفإ، كي تقر وتعرتف

وتذهب للرب بال ، وأنك ابعرتافك هذا ستخلص نفسك، على نفسك املزيد من العذاب
 ! خطيئة

  ؟!ي ذنب يريدين أن اعرتفأب! من السخرية أو عدم التصديق، بتسم من األملأ

 ؟ ةرقازوق أو احملهتمة أساق من أجلها حنو اخل تناول كأس من اخلمروهل امتناعي عن 

 ؟ أمل جيد هتمة أكثر سخرية من تلك، لئيموهذا الواشي ال

 ؟ وأقف أمام القس أتربك به، ذهب للقداس كل أحدأأمل أكن مسيحًيا خملًصا 

أمل أكن بعيًدا عن املشاكل واملناوشات اليت يثريها ؟ سليم املرسيبن  إمساعيل؟ أمل أخف امسي
  !؟العاشرة دونكنت وقتها  و؛البيازينأمل أصمت حني اجتاحوا ؟ القشتاليون كل فرتة

، نادي مبرسوم فيليب اللعنيودار امل، واألسلحة املشرعة بوجوهنا، اقتحموا أبواب الربض خبيوهلم
بعد أن و ، ن فشل الثوار هناك ابلبشراتأبعد ، خارج غرانطة وتشريدهم، آمًرا بطرد أهل الربض

 ! يب ومل يعدأرحل 

ولوال  - بدرو إيثابال - ولوال أن أمي ظلت على امسها القشتايل، أمل أصمت كل تلك األوقات
وكأهنا قشتالية جاءت وسكنت  ؛نو وأهل الربض املقرب، كتمه الشيخ،  اأن زواجها من أيب ظل سرًّ 

 ! لكنا رحلنا كما رحل غريانه كلهذا   اللو ، البيازين كغريها

، األسر حتزم متاعها على عجل فآال، هيب الرحيل والغضب واملعاانةكانت أايًما مشحونة بل
والثلوج ، الذين ال يعلمون شيًئا َما يدور حوهلم طفالاأل، احليلة ووالرجال قليل، النسوة الباكيات

أسرى من فيه  طون الركب كأنيوحي، وطوابري النازحني يتقدمهم اجلندواجلوير زمهرير، ، تتساقط
أشاهد ، الرتحيل أعلى التالل ريشملهم قراأقف كغريي َمن مل ، حنو املنفى البعيد يتجهون، حرب

 ! اجلموع الراحلة صوب اجملهول
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، موريسكية مثلهم هناأكو  وأضحت، سالمها كل تلك السنواتإنظر ألمي الباكية اليت أخفت أ
ولكنها ظلت حتتفظ ، وذهب ببعض مجاهلا الذي كان أيخذ كل من يراها، هزمها رحيل أيب

تعقده ضفرية طويلة خلف ، وهذا الشعر األسود الفاحم الطويل، العينني السوداوين مابتلك
 !ظهرها

فتنهرين برفق وابتسامة رقيقة ، ن أعبث بشعرها وهي منشغلة أبعمال البيتأكان حيلو يل دوًما  
ن انقطعت أبعد ، فاجئأمي الصامدة أكثر من عشرين عاًما بعد رحيل أيب امل، صين هباما تزال خت

 ! خالء البيازينومرسوم فيليب إب، وتشتيت أهل البشرات، فشل الثورة خبارأوتوالت ، خبارهأ

الرجل الذي كان حيميها من عيون ، بعد رحيل أيب خبمس سنوات، أمي اليت فجعت مبوت الشيخ
 !وتلصصهمالناس 

لتسد جوعي ؛ والذهاب للسوق تفرش بضاعتها الزهيدة، تكسبأمي اليت اضطرهتا احلاجة لل
نذال الذين ووشاايت األ، ورجال الديوان، وعيون العسكر، سخافات املارةمتحملة ، وحاجيت

 .ينتهزون الفرص لكسب ود رجال الديوان

ورجال الديوان ، سوى صورهتا الباكية خلفي، أمي اليت تركتها اآلن ال أعلم عن حاهلا شيًئا
 .يقتادونين حنو اجملهول
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 اري!؟هل ستقبلني اعتذ

، الكتابة قبيل الفجرتوقفت عن 
تذكرت الرفاق وعيوهنم تتشبث يب 

انتهي من ؛ حىت وهم يتحلقون حويل
الكتابة ألقص عليهم حكاية سليم 

 ! وماراي

رحت ، طويت أوراقيو  ىابتسمت أبسً 
أقلب نظري بني ، أنظر للشارع الساكن

عل أنظر لبيت ليلى البعيد ، البيوت
 ! فتبدد عتمة قليب ء،شرفتها تضي

، هناك جالسة ورساليت أمامهالعلها 
أو لعلها قد ، تفضها بغضب وحدة

مزقتها ما إن سلمها هلا الغالم الذي 
 ! دفعت الورقة إليه ليوصلها

 !وقلب قد أشفق علي، وشرعت تقرأ بعينني دامعتني تها،لعلها عادت ومجع

 .بال جدوى، ملريرولعنت ذلك االنتظار ا، أو لعلها قد لعنتين ألف مرة 

  !؟بدألأم ستغلقني شرفتك أمامي ل، فهل ستقبلني اعتذارايت! أان من أنتظرك اي ليلىواآلن 
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(79) 

 اتردس بويناس

طع الصمت قت ئأصوات املزالج الصد
الباب ، املنساب بني جنبات املكان

 ضواءاحلديدي الصغري يفتح فتتسلل أ
، الشموع حنو الغرفة الضيقة املعتمة

ائه ومن ور ، البابيرتاءى شبح هزيل عند 
يدفع اهلزيل حنو ، آخر أكثر ضخامة

وصوت ، ويعود ليغلق الباب، الداخل
 ! املزالج ينحشر ابحلائط جمدًدا

لعله نفس الشاب الذي ، أقرتب منه
أحاول تبني مالحمه ، اقتادوه منذ الصباح

وسط العتمة وخيوط الضوء اهلارب من 
 ! وأان أهزه برفق، ةألقي التحي، وجهه بني كفيه خيبئ، متكوم هو على نفسه، فتحات الباب

 ! ا الصافيةمأملح زرقته، يرفع وجهه حنوي فتلتقي عيناه يب! صباح اخلرياتردس..  بويناس -
 ! يعود ليخفي وجهه، هن وانكسارسالم بو اليرد بويناس..  -

أعود و أتلعثم فأنتبه، و  بدأ حديثي ابلعربيةأ، أربت على كتفه، أجلس جبوارهو  قرتب أكثرأ
 : حادثه بقشتالية سليمة واضحةأل

 ؟ كيف جئت هلنا؟  وما هتمتك؟ ما الذي فعلوه بك، ديلهل تتأمل اي و  -

 ازين العزيزةلبياب، أبمي، أسرح وسط تلك الزرقة اليت تذكرين أبيب، ينظر لعيين مباشرة، يرفع رأسه
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 ! اليت أوحشتين مارايو 

 ! ال أعلم هل أضحك أم أبكي كلما تذكرهتا  ،وشاية سخيفة، أحدهم وشى يب -

، حاول أن يغازهلا، اعرتض طريق أمي وهي عائدة من السوقبعد أن ، تشاجرت مع أحدهم
ومع هذا ، ظل ينتظرها كل يوم عند مدخل السوق، فخاف قلياًل ْث عاد لفعلته، رفعت صوهتا

 ! لكمته، انتظرته وتشاجرت معه، ولكين عرفت ابلصدفة، لم ختربين بذلك خوفًا عليّ ف

 عويتدهتمين أمام رجال الديوان بوا، شهوًدا جلب معهو ، كأي جبان ذهب بوشاية سخيفةو 
حىت ، ورجال الديوان جاهزون دوًما ملثل تلك السخافات، اخلمر معهمورفضي تناول ، للعشاء

 ! محاة التاج وامللك والدينيثبتوا أهنم 

وماذا مل لو مل ! ما هذا اهلراء؟ ألعرتف بههل هناك ذنب ؟ أبي شيء أعرتف! ايريدون اعرتافً 
 أشرب؟! يريدون فقط توريطي!

 : عاود الكالم حبدة أكثر هذه املرة، غصة كانت متنع خروج حروفهب أحس، توقف قلياًل 

 ! فأي هتمة تلك اليت يتحدثون عنها، تايل وابن قشتايلشق أمي قشتالية وأان كذلك -

هل أواسيه أم أقص عليه قصة اهلارب منذ ، الشابال أعرف ما الذي ميكن أن أقول هلذا 
 .جيرت ذكرايته وحسرته، وإذا به يساق بسبب محاقته إَل هنا، اهلارب منهم، عشرين سنة

كأنه حيتمي و ، وأغمض عينيه كطفل هارب من عامله، أسند رأسه على كتفي، جلست جبواره
، ي يبماكتفيت بذلك الطفل الكبري احملت، مل أجرؤ على سؤاله عنه، رمبا يذكره أببيه، بشيخ مثلي

 .ولعل هللا أراد أن يواسيين قلياًل ، عاد لريمتي حبضين إمساعيلوكأن 
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(80) 

 ؟أين كنت اي بنت 

، سبعة أايم وأان على حاليت تلك، مر أسبوع
أعود و ، إمساعيلعن سليم وإيثابال و  أكتب

أتلمس ضوء شرفتها ، الشرفة مقف أماأل
أتلمس ، أتلمس طرقًا على الباب، البعيدة
أوشكت قروشي ، ا بني املارةهووجه، صوهتا

تبقى القليل من خبز ، القليلة على النفاد
أان و  ألوك اللقمة مبرار شديد، اخلالة الطيبة
 ؟ هل سرتحل هي األخرى، أفكر بليلى

أمل ؟ أال يكفي رحيل أمي واخلالة املبتسمة
  !؟تكتف الدنيا من هزمييت

ونظراهتا ، كسرية القلب وهي ترحل،  القلم ألعود حلكاية سليم فترتاءى ليلى الباكيةأمسك 
 ! هل أرسل هلا رسالة أخرى، وهل يليق أن أفعل ذلك! هل أذهب إليها! احملفورة بقليب لآلن

 ! أطلب صفًحاو  على ركبيت جاثًيا، ألوح هلا، هل أخرج للشارع وأقف عند املنتصف متاًما

 ! مبعصميّ  تطوقغالل الزنزانة أكأن و ، أان الذي ما أزال مقيًداو  أفعل ما الذي ميكن أن

أفتحه على ، أسرع حنو الباب، هنا أضغاث أحالمي اليوميةإأم ، طرقات على البابحقًّا  هل هذه
، يل ينأهذا دفء الشمس أم دفء ذراعيها املمدود! أهذا ضوء النهار أم إشراقها هي، عجل

 ! دافئذلك احلضن الطويل الاحتواين ، ارمتيت كالطفل

  !؟أين كان ذلك الدفء وامللجأ واملالذ؟ أين كنت اي بنت -
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 !؟هل أرحل بسهولة هكذا

 
تتأبط ذراعي وتستند ، أو ختاف رحيلي اثنية، كأهنا ختشى عليو  تلتصق يب، جتلس جبواري متاًما

 : وهي تقولتغمض عينيها وتتنهد ، جبينها خبئتنسدل خصالت شعرها فت، لكتفي

  !؟عشرين سنة كأان اليت انتظرتو  كيف لك أن تتصور هذا! اأين سأرحل حقًّ  اعتقدتهل 

 على قلبك! !؟هل أرحل بسهولة هكذا: وهي تقول ابتسامة ذات معىًن تبتسم  

تغريين ، السوداء الناعسة أغوص بتلك العيون، أضم وجهها الصغري بني كفي، قرتب منهاأ
تتفحص وجهي ، تنظر ليلى يل طوياًل ، أقاوم رغبيت امللحة يف التهامهما، نها املكتنزاتاشفت

 : أتنفس بعمق وأمهس أبذهنا، عتصر خالايهاأأضمها و ، أفكاري املشوشة أوحتاول أن تقر 

كان وجهك وصورتك ،  أان هناك وحيًداو  كل ليلة،  أال تعلمني أين كنت أحلم بك كل ليلة
أقرأ عليك ، اأحادثك طوياًل جدًّ ، الوسادة البالية جبواري تفرتش، مجيًعا أتتيينوصوتك وهيأتك 

 كأنك ما تزالني تلك الطفلة اليت كربت ،  تقفزين كعادتك واقفة عندما تشاكسني، حصيلة يومي
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كأنك و ، ومجعتها قطًعا صغرية كفسيفساء اندرة الوجود، وألفها قليب، ورعتها عيناي، بني يدي
 !تقامسيين الغد الذي كنا حنلم بهألجل أن ! صنعت على عيين ويل

وأان ، ينام على حلم ومع حلم ومع أملكان كل   !كنت جليسي الذي أييت عندما ينام اجلميع 
 !الوحيد الذي أقاوم النوم الذي سيحرمين وجهك

ولكين عدت ، وروح ابهتة ،وعقل مشتت ،عدت بقلب موجوع، اا جدًّ متأخرً ، رمبا عدت متأخًرا 
مل ، مل تزل رغم صحراء روحي، بذرتك اليت تركتها يوًما هناك مبكان ما، بداخليوأنت ما تزالني 

 !ومل تكسره خشونة األايم، مل تطله يد السجان، تزل برعًما أخضر

 ! دعيها تزهر اثنية، كتفقط أريدك أن تعودي لتسقي نبت، ما تزالني هناك حبيبيت

  !؟هل تتزوجيين، أريد أن تلتئم جروحي بني يديك، أريدك جبانيب :ليلى
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 جراح الروح

الت شعرها خصو ، أفتح عيين على وجهها النائم هبدوء جبواري، أييت النهار حمماًل برائحتها 
 ! االنتظار تذكرين بسنوات كأهنا،  بيض يت تتخللها شعراتال، ءااهلاربة السود

 ! وحيية كربعم الفل الندي البكرما تزال هادئة ! ما تزال ليلى مجيلة رغم كل تلك السنوات

مل يتبق هلا أحد ، ن من اجلرياناشاهده احتجنا اكل م،  توجهنا من فوران ابألمس فعقد الشيخ لنا
 ! وصورة أيب البعيدة احملفورة بذاكريت، واخلالة املبتسمة، سوى ذكرى أمي ومل يبق يل

 ! وطبيبة تضمد جراح الروح، وزوجة، وعشيقة، صديقةو ، ضمتين كأم، بكيت كثريًا على صدرها

 ! وابتسمت ابتسامة هزمت كل اخلوف بداخلي، مسحت شعري

 فتحت كل صفحات، قاومت خويف ورغبيت يف اهلروب، طوياًل وحكيت كل شيءهلا اعتذرت 
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حىت كل األشياء املخجلة واليت حاولت أن أحمو ، ترددتقرأ بال  وجعلتها، الوجيعة كتايب 
حىت عندما كنت ، حىت حلظات ضعفي وانكساري، رجوليت بني أسوارهمحىت امتهان ، ذاكرهتا

وعلى وجه السماء ، أاندي على أمي وأرسم صورة ليلى فوق احلائط، أبكي كطفل هناك وحيًدا
 ! اهلارب من الكوة الصغرية

، انتزعت كل احلزن من داخلي، غيبتين بقبل طويلة، مسحت دموعي وضمتين، أخذتين من يدي
تسللت ، الذي كان قبل عشرين سنة اساملً إيلَّ  أعادت، لل النهار عرب النافذةغبنا حىت تس

 ! وارتوت أخريًا، انتعشت خالايان العطشى، توغلت داخلهاو ، داخلي

، وكأهنا كانت تدخر كل ذلك النزق يل وحدي، فاجأتين هبرة مشاكسة رغم هدوئها اخلارجي
 ! إليه تالتجأ ي الذيمالذصارت ، واحدة اروحً و ، اواحدً  اجسدً حىت صران التصقنا 

املتناثرة هنا حبات اخلال ، أسرتين تفاصيلها الصغرية، عرفت أخريًا معىن أن حنتمي مبن حنب
شعلت فتيل أ، أسرين شعرها املنساب غجرية جمنونة رغم هدوئها اخلارجي، وهناك وهي تناديين

فتشقق وجه ، عجاف طالتعاد يرتوي بعد سنوات ، عاد ينهل بال توقفف، الرجل بداخلي
 ! روحه لاألرض داخ

الذي سقت برعمها ، من جديد اأعادت ساملً ، أعادت روحي وجسدي ورجوليت، أعادتين ليلى
 !عاد يزهر أماًل وحياة جديدة
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 (84) 

 مستحيل!

 
ْث أغلق ، الطعام سريًعا إال من أحدهم ألقى بقليل من؛ مر الصباح بال حراس يطرقون الباب

هززته برفق ففتح عينيه ، محلت طبق الطعام وقربته من الشاب النائم، اهلدوءوعم ، الباب
ومهس ابسم ، مد يده حنو الطعام، جلست جبواره، وابتسم وألقى حتية الصباح، ببطء املتورمتني

 .هللا

! كنت أعلم ذلك،  نعم أنت منا ؟!بسم هللا: صيح بفرح طفلأابتسمت بدهشة وأان أنظر إليه و 
لعلك ، لعلك تعرف كيف أصل إليه، هو يف مثل عمرك، لعلك تعرف ابين؟ أنت اي بين من

 .تطمئن الغائب منذ عشرين سنة

وأان ما ، ظل صامًتا لفرتة يلوك الطعام على مهل، مل جيب، نظر إيل طوياًل ، وجل الشاب وتلعثم
نظر يل ، زفر طوياًل ، العطن ئحنو سقف الغرفة الواط، أشاح نظره بعيًدا، أزال متشبثًا بعينيه
وكأنه عجوز افرتشت ، تبدل وجهه اجلميل، الحت سحائب حزن هبما، وتبدل بياض عينيه

 .السنوات جتاعيده
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 ! جهش ببكاء مريرأْث ، أان يف الرابعة ومل يعدو ، اجلبالصوب رحل أيب ، مل يزد عن كلمتني

، هذاين .دهشة مضحة مبكية.أظن أن الشمس توقفت عن الدوران.. اجملرات.. الكون كله.. 
وأعظمهم ، وغليان يف الروح.. أحاسيس يستحيل أن توصف.. يعجز عن إيرادها أفصح الناس

 ومتكًنا من انصية اللغة.، اقتدرًا

 ! بيتنا والبيازينو  أيب والشيخو  الحت يل ماراي وإيثابال، توقف الزمن هنا

 ؟ هل يكون هو، هبأمعنت النظر 

  ؟!.. ابين وحيدي.. الذي غاب عين عشرين سنةإمساعيلإنه هو.. نعم.. هو.. 

هل يكون السجن أحب لنعمة هللا.. اي؟ بعد كل تلك السنوات، يلإين القدر ومحله اصطفاهل 
  ؟!إيل اآلن من الدنيا وما فيها وهو الذي مجعين بولدي

 : صرخت، قبلت رأسه ويديه، ضممته فجأة وهو ذاهل

 ! اشتقت إليك اي ولديكم ! إمساعيلاه اي آأأأأأأأ
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 !أيب.. اي اياااه

وحكااييت املدفونة ، هل يكفي اليوم وغًدا والشهور والسنوات القادمة ألهنل من شوقي املؤجل
 .ورغبة يف الصفح، صفعةو ، وقليب الذي حيمل ألف طعنة، داخلي

يزيغ بصره فال ، املرتعشتني الباردتنيأمسك بيديه ، أقبل عينيه الباكيتني، ضمه وأعود ألضمهأ
 ! ذاهاًل عما أقول، بعامل آخركان ،  وكأنه ال يستمع يل، جييب

أان ، سليم الذي رحل منذ عشرين عاًما ومل يعد؛ أان أبوك، نعم اي بين: أعيد كلمايتأهزه برفق و 
 ! وعجزي عن العودة، بشوقي الذي مزقين، معذاًب ببعدي عنكم، الذي ظل مطارًدا

ساحمين ، ولكن ال أملك غريها، الكلمة فقدت معناها منذ زمن رغم علمي أبن، ساحمين اي ولدي
 ........اي ولدي

أشاح ، ابتعد، وقف فجأة، يلإطال النظر أ، انتبه لوجودي اآلن فقطتتوقف دموعه فجأة كأنه 
، يواجهينعاد ، ضرب اجلدار بقبضته عدة مرات حىت خفت أن يتأذى، أدار ظهره، بوجهه

 : يصيح هوضمين طوياًل و لي عاد ْث؟ مل رحلت اي أيب: صرخ بوجهي

 ! لك كم اشتقت! لتلك الكلمة كم اشتقت،  أيب.. اي اياااه
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 ملاذا؟!

 ؟ ملاذا رحلت اي أيب

عندما كنت أشاهد اآلابء قادمني ، خرجت ألعب عند ابب الدارو  عندما كربت، سألت أمي مرارًا
ويغلقون ، يرتكون اللعب، يتقافزون إليهم، وعيون أبنائهم املتعلقة هبم، احلارةعند مدخل 

وال ، تنيأعود ألمي فرتى عيين الدامع، وتتناهى ملسامعي ضحكاهتم من خلف النوافذ، األبواب
 ! ملهاأفأخفي حقيقة شوقي إليك حىت ال أزيد ، ين تشاجرتأتعتقد ! تفهم ما حل يب

علها تلمح ، الضيق ةشاخصة صوب مدخل احلار ، طوااًل  ساعات كنت أراها تقف عند الباب
 ! ومل تكف هي عن االنتظار، أنت ومل أتت، األايم طالت، من بعيدقادًما فك طي

هل استحق رحيلك كل هذا الثمن الذي ؟ أن ترحل جيبهل كان : كربت اي أيب وما أزال أسأل
 ؟ دفعناه

كان يقوهلا مبرارة ذاب قليب ! رفع رأسه وألقى بسؤاله الذي أسكت صوت الفرح قلياًل بداخلي 
 ! معها
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 ،يوم أن خرجت متسلاًل والدموع بعينيها مل جتف؛ أتملت وجهه الذي أعادين لألمس البعيد
 قبلتك وأنت ال تعي من األمر! خرلن أأت: يومها قلت هلا، والسماء ال تتوقف عن النحيب

 ! أردت أن أمحيك اي ولدي! ورحلت صوب اجلبال، شيًئا

ظننت أين سأعود ، برحيلي هذا وانضمامي لثورة بدأت يف املهد حتتاج ملن يقويها ينظننت أن
 ! حبريتك وحرية أهلي

 ! ة املتآمرةظننت أننا قادرون على حماربة العرش وامللك والكنيسة املتغطرس

 أن نصلي صوب، أن ترتفع املآذن: كان ابألمس القريبظننت أن الغد ميكن أن يكون كما  
نقرأ القرآن ، أبمساء أصبحت حمرمة بني يوم وليلةبعضنا ننادي ، نغتسل يوم اجلمعة، القبلة

دون أن خيرج  ؛أيديهن وأرجلهن ختضب النساء، الزمرةونرقص ، نضرب الدفوف، بصوت عال
 ! يتمىن أن يسلخ جلود هؤالء النسوةمعتوه يصيح أبنه 

، وأهنم استباحوا كل شيء، ومل أكن أعلم أن احلرب قذرة، ظننت اي ولدي أن النصر قريب
  !واجلبالواملغاور بني الكهوف  املطاردوظللت أان 

  !؟هل تساحمين اي ولدي إن قصصت عليك كل شيء

 : خفف بعًضا من أثقال أمحلها كل تلك السنواتأولعلي ، لعل ما سأرويه لك يشفع يل عندك
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(86) 

 ؟!جلمرلقبض على اا

توارث اآلابء ما اضطر إليه ، كنا قد ارتضينا مبا وقع علينا منذ سبعني عاًما،  بدأ األمر مريًبا
أبمساء تسمون وي، كانوا يتخلون عن أمسائهم،  حنو الكنائسا ذهبوا زمرً ، تنصروا كراهية، األجداد
 ! من أجل أن نقيم شعائرانكنا نتخفى ،  طمسوا هويتنا، أحرقوا كتبنا، قشتالية

ه ولكن، ا فيناليس حبًّ ، األشياء بعض يتغاضون عنأحيااًن كانوا ،  نقضت إيزابال الكريهة العهود
حىت ، مستشرايً  كان الفساد،  أضعاف ما كان يدفع القشتايلمن الضرائب كنا ندفع   املال؛

وحنن نقبض على ديننا كالقابض ، أألسو  سيئمور من األ آلت، القساوسة كانوا يرتحبون من ورائنا
اق نتناقل األور ، ى عرب البحرلفتاو تتسرب إلينا ا، هليبه مدىت خيف مال يعر  الهبٍ على مجر 

والضرورة ، املضطراملكره و وأنتم يف حكم ، وحافظوا على ما تطيقون، اثبتوا: املطوية املكتوب هبا
 ! تبيح احملظور

نتحايل حىت ، سرًّا ونوقره بقلوبناجهرة صلى هللا عليه وسلم نكفر مبحمد ، كنا نتبع منهج التقية
نصارع ، أنكل اخلنزير وداخلنا حيرمه، تسل يف النهر حني يتاح لناغن، جنمع الصلوات لياًل ، نتوضأ
 ! ومل نكن نعلم أن األايم ستايت مبا هو أسوأ، نتلمس العون والكل منشغل عنا، وحدان
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جاء فيليب ، سوأمن هو أ انجاءو ، تبدلت األايم اي بين، اعتقدان مل يكن موت إيزابال خريًا كما
كنا ،  يفرض مزيًدا من السيطرة على الفئة املستضعفة أن أراد، صدر مرسومه البغيضأالكريه و 

حىت ، ا دوًماهكنا تلك الفئة املشكوك في،  دوًما نشكل ذلك اهلاجس الذي مل يستطيعوا نسيانه
 ! داخل أرواحنا كانوا يفتشون،  بعد أن تنصران

وبشر بال هوية ، حولوان ملسوخ، مسحوا هويتنا، منعوا كل شيء، بغيضدار املنادي ابملرسوم ال
م اجلمع أايبواب الدور مفتوحة أأمروان برتك ، حىت حرمات الدور انتهكوها، وال لغة وال دين

 !كانوا ميرون علينا ليتأكدوا من تنفيذ بنود املرسوم،  سالميةعياد اإلألوا

انفجر الغضب ، حاكمت نصف املورسكيني بتهم تكاد تذهب ابلعقل، انتعشت حمكمة التفتيش
وال سيما ، الذي اشتعل فيه فتيل احلرب القذرةالنفوس تغلي حىت جاء اليوم  تظل، املكتوم

ة وجيوش مشال العثمانيات السرية املكتوبة ابألخلامية عن غزو اجليوش توقععندما انتشرت ال
وتناقل القرويون البسطاء كثريًا من اجلفور التنبؤية ، أعوام السعد يف التقومي التنجيميأفريقيا يف 

؛ معلنة عن من الطري عصائبيف ، لنصرتناقادمة أن الفتح قادم على أجنحة مالئكة اليت ذكرت 
 ! ندلسي جديدجميء ملك أ

كانت األرض ،  الكثري من نبوءات العرافني تناقلوا، وكتب التنجيماخلرافات هرب الناس حنو 
تلمس الناس اخلالص يف أي ، خصبة إلنبات ثورة ختلصنا من الظلم اجلاْث فوقنا عشرات السنني

 ! الناس سرًّ أو خرافات كتبت وتناقلها ا، حىت لو كانت نبوءة عراف، شيء

 .أجل اخلالص ومات من، وقاوم، أن هناك من حارب، اي بينواألكيد الشيء احلقيقي  نولك
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(87) 

 اإلنكيسيثيان

وحنن نرى كل شيء يزول هبذه السرعة ، هل كنت تعتقد اي بين أننا كنا سنقف مكتويف األيدي
  ؟!طة حمكمة حملو كل شيءوخب

ومراسيم ، حكام العرفيةوحنن مقهورون حتت وطأة األ، وختتفيندلس العامرة تزول كانت األ
، واهتام النوااي، يف الضمائر والقلوب لتفتيشاليت نصبت ل للعينةاكم ااحمل: اإلنكيسيثيانو ، امللك

 ! واحلرق ابالشتباه

 ! بدأ الغضب يسري رغم كل احملاذير والعوائق، بدأت الثورة جتتاح املدن والقرى

يعزفون على ، وفرقة من الرجال جتوب الربض! زعومعيد امليالد املالنابيداد؛ عشية استيقظنا 
ملواجهة بطش  البيوت يستحثون الناس على اخلروج يدقون أبوب، وينادون ابسم حممد، املزمار

 ! وجرائم كهنة حماكم التفتيش، الكنيسة
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أكثرهم وكان ، بعد ذلك وحنن حماصرون ابلكهوفالذي التقيته ، كان فرج بن فرج قائدهم
، النوافذ خلف خصاص خيطب يف الناس الذين ظلوا يراقبون من، يتنقل خبفة بني احلواري، جرأة

 حنو فانسحبوا، يأسوا من إيقاظ روح الثورةية الرجال الذين كوكبمل ينضموا ل، ولكنهم مل خيرجوا
 ! اخلوف حاجز وكسروا، الفتيل أشعلوا وكأهنم، هتدأ مل الثورة ولكن، سريًعا اجلبال

حروب الشوارع  تناقل التجار والقادمني من البشرات رواايت عن، كانت األايم التالية مرعبة
حماكم  جمرميفعال عن تقليدهم أل، نياملورسكيبعض عن انتقام ، اليت اجتاحت قرى البشرات

 ! وانتقامهم من معذبيهم، حياانً التفتيش أ

 ! كانت الثورة تنتشر بسرعة حىت كانت أكرب من تصور القصر نفسه،  اجتاح الغضب اجلميع

، انتقابل سرًّ ، األسلحة اليت كانت َمنوعة ابلطبعن خنفي بعض أحناول ، نستعد خفية، كنا نرتقب
 ! اخلالص من تلك احلالة اليت وصلنا إليها حماولني، نتشاور يف أمر الثورة القادمة بقوة

عن الصالة ، عن الطقوس اليت بدأ الناس ميارسوها عالنية، تناقل الرجال الكثري من الرواايت
 ! الدور اململوكة لوجيه موريسكي أعلن انضمامه للثورة ىحداليت أقيمت ألول مرة إب

قد  قوات القائد موندخارولكن يف غضون أسبوعني كانت ، كنا َنين أنفسنا بيوم اخلالص
، فرضوا طوقًا حول املدينة، اليت كانت مشتعلة حتت الرماد، أحكمت قبضتها على غرانطة

 ! حبثًا عن الثوار املختبئني؛ ربضاجتاحوا خبيوهلم الْث ، قطعوا الطرق حنو البشراتو 

أن أقف ؟ كان يل أن أقف بال حراككيف  ! واملشاركة، مل يكن يل بد من االنتخاء وقتها اي بين
 ؟ متفرًجا والكل يشارك

دموًعا أبت  انن ختفياكانت عيناها اجلميلت،  ولكنها مل جتب، كلمايتمن  إيثابال وقتها أمك هبتت 
بداخلي تلك اجلذوة اليت  طفئكان حبها أكرب من أن ت،  مل متنعين، ولكنها مل تعرتض، أن تنسكب

 ! اشتعلت وتنامت مع األايم

 نوهو الذي كا! أمينعين وهو الذي رابين على رفض الظلم، جلأت للشيخ الذي مل جيد ما يقوله
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  ؟!ابلبقاء حىت يرعاك وأمك إايهلوال رجائي ؛ شراتبليتمىن أن يسبقين حنو ا

 ! بن أمية سلطان أندولوسيا وغرانطة كما لقبوه وقتهااليت كتبها الرسالته محلت 

أين  أعتقد كنت! اجلبال حنو الوعرة الطرق تغطي الشتاء وثلوج، عاصف واجلو ولدي اي خرجت
نت مل تتجاوز أو علم أن الرحلة اليت بدأت أمل أكن ، سأستقر ْث أبعث مبن أييت بكما وابلشيخ

 ! أكثر من عشرين سنةستمتد يب ، عامك الثاين بعد
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(88) 

 االعرتاف

عال صوت اآلمر ابخلارج ، نقطع احلديثا
واندفع اجلندي للغرفة ، فزجمر املزالج

خرجت وعيناي تتعلقان ، يطلبين
، اقتادوين حنو غرفة فسيحة، مساعيلإب

أوقفين ، جيلس هبا ثالثة من القساوسة
 ود الرخاميماحلارس ابملنتصف حيث الع

وكأنين  عمودلأحكم ربطي اب، الضخم
سأفر من أيدي هؤالء الزابنية الذين 

وكسر العظم، ، يستمتعون بسلخ اجللد
 !وشي اللحم البشري

 : بري ْث أردفاوجه خال من التعنظر إيل ب، اعتدل رئيسهم وبدأ يتلو آايت من الكتاب املقدس

 ؟ املرسيامسك قبل التعميد سليم كان و ، لوبيث إيرانندو هل أنت -
 .نعم سيدي -
ومقاومة ، ومغازلة زوجته، ليكي طاهركاثو االعتداء على  : جهة إليكو هل تقر ابلتهم امل -

 ؟ السلطة

مل تقر أبهنا ساحرة ، احملاكمةأمامي وهي تقف أمام  نحوعادت صورة ماراي ترت ، دار السؤال بعقلي
بعد أن ؛ ذهبت حنو احملرقة ولكنها، مل يكن هناك دليل واحد يؤيد ذلك احلكم، ولكنهم أحرقوها

 ! عذبوها طيلة أشهر حىت فقدت عقلها



196 
 

 

 

بعد عشرين سنة ، بعد أن وجدته إمساعيلهل أترك ، هل أذهب للمحرقة أان أيًضا !؟هل أعرتف
  ؟!هل تقسو األايم من جديد؟ من الغياب

 ! مل أجد أمامي سوى االعرتاف، أعاد السؤال، عال الصوت جمدًدا

ودلين أحدهم ، حبثت عنه طوياًل ، كنت أعتقد أنه دييغو املرايب،  على الرجلهتجمت ، نعم سيدي
 .ويبدو أين أخطأت الدار، على بيته

وكنت أسأهلا عن الرجل فظنت ، هتموين مبغازلتها فأقسم أين مل أرها إال ابألمساأما السيدة اليت 
 .املوقفكن سوى حماولة مين لشرح أما مقاوميت للجنود فلم ت، أين أغازهلا

كأنه و  ْث عاد يتفحصين، حوله ببعض كلمات نيقبل أن يهمس للجالس، نظر الرجل يل طوياًل 
  !؟ترى هل سيصدق كلمايت، يليفتش داخل عق

 : وهو يقول، وأمره أن يعيدين للزنزانة مرة أخرى، أشار للحارس

 .بذنبكوتعود لتعرتف ، لعلك تغري موقفك، دونسنمهلك بعض الوقت إيران -
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(88) 

 مندوساالوجيه 

 ؟ كما رحل أبوه من قبل  إمساعيل سأفقدهل 

 ؟ ألوك املرار وحدي، هل سأبقى وحيدة ما تبقى من عمري

 ؟ أال يكفي رحيل سليم الذي هدين

  ؟!شت من أجلهازهريت اليت ع، أيًضا إمساعيلهل ستحرمين األايم من 

عن األحداث والفنت اليت تدور حولنا وتتسلل أن أجعله بعيًدا ، ر ما أستطيعحاولت أن أمحيه قد
، أغلقت عيين وأذين عن كل شيء، متجاهلة نظرات العيون املتفحصةعشت دوًما ! بيوتنا إَل

، أو افرتشت بضاعيت الزهيدة، عن كلمات اإلطراء اليت تتناهى ملسامعي كلما مررت ابلسوق
 ! هتماحىت الباعة مل أسلم من مضايق
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عندما  إمساعيلكفلين أان و ،  من اخلروج للسوق بعد فرتة وجيزة منعين، حيميينكان وجود الشيخ 
كأن هللا و ، ستمع وأتعلم أيًضاأكنت أجلس معهما ،  دينه مبادئعلم ولدي ، طالت غيبة سليم

ستفسر أكنت ،  ومتسح حزينعلى روحي كانت اآلايت تربت ،  أراد أن يواسيين ويربط على قليب
من التيه  وأان الذاهلة ،فيشرح ويستفيض، علي فهمه من الشيخعن املعىن الذي يستعصي 

وعن سليم الذي انتشلين وأهداين حياة ، املتسائلة عن احلياة اليت كنت أعيش، الذي كنت فيه
 الذي هزمين. فاجئلوال رحيله امل، إمساعيلوأهداين ، جديدة

، ال أعرف كيف وجدين، خوسيه الكريه صاحب احلانة عندما عثر عليَّ ، أتذكر ذلك اليوم جيًدا
وابتسامته الصفراء ، أدر إال وهو واقف أمامي وأان أاندي على البضاعة املفروشة أماميمل 

 : يب ئوهو يرفع صوته األجش يستهز ، وأسنانه السوداء املتآكلة

 ! تبيع الفطائر على قارعة الطريق، إيثابال اجلميلة الفاتنة -

احلانة ! أال تريدين أن تعودي اي مجيلة ألبيك خوسيه: وجيول بعينيه حنو املارة مهدًدا، يعلو صوته
 ! ا بذلك الشاب اهلاربأم أنك ما تزالني هتيمني حبًّ ، تظركتن

نظر ، ملح خوسيه الفزع بعيين، الذي كان يلعب جبواري إمساعيلضممت ، سقط قليب، وقتها
والعصفور ما يزال ، قد أمثر عصفورًا صغريًا أرى أن احلب: للولد وهو يضحك مبكر ويقول

 ! أال ختافني أن يطري بعيًدا، ضعيًفا اي مجيلة

أغيثوين أان القشتالية احلرة : صرخت ابلناس، وقفت فجأة وكأن هللا قد قذف بقليب كل الطمأنينة
 ! يريد أن خيطف ابين، أنقذوين من ذلك الرجل، املؤمنة ابلرب املسيح

عال ، اقرتب اجلند يستفسرونوسرعان ما ، اجتمع الناس، حاول أن يسكتين، امتقع وجه خوسيه
 - أي هتمةف، بد سيساق حنو حمكمة التفتيش عرف خوسيه أنه ال، األصواتالصياح وتداخلت 

، كاتوليك األقحاححىت لو كان من ال؛ كفيلة أبن تورط أي شخص  - إن كانت جمرد ادعاءو 
 .سيفتشون وراءه وسيجدون الكثريو ، انصعة البياضوخوسيه صاحب احلانة مسعته ليست 
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أخرج لوحة أبيه ، نه وذكراييت مع سليمحتمي جبدراعدت للبيت أو ، هربت من ذلك املوقف
من  مىت ستعود لتحميين وحتمي ابنك، أانجيه لعله يستمع يل، سرح فيها كما كان يفعل سليمأو 

 ؟ خوسيه وأمثاله

منذ أن عني ف؟ يل حىت ابالستفسار نوهل يسمحو ، احملكمةهل أطرق أبواب ، فعلأماذا واآلن 
 ! يضيق اخلناق سنة بعد األخرى، وهو ينفذ البنود حبذافريها )لبيت احملنة( ديثا رئيًساالكاردينال 

كانوا ،  خر عن تقدمي العون دائًماأمل تت يتتلك ال، مندوساالوجيه عائلة هل أطلب مساعدة 
أتذكر جهودهم يوم أن جلأ إليهم أحد ، خبولةحكامها املأاحملكمة و يقفون كثريًا أمام تعنت 

حبجة التفتيش  ؛الذي اعرتض على سرقة جنود موندخار بضاعة والدهأخذوا ولده حني ، التجار
ب ليغي، قتادوه مكباًل حنو احملكمة؛ لكنهم امل يزد الشاب عن اعرتاض مهذب، عن أسلحة خمبأة

وا ذخأو ، أخرجوه بعد أن صادروا بضاعة الشيخف؛ مندوساحىت توسط له ، اتهم شهورً أبقبي
 ! ن أموالهالكثري م

 تغريت البيازين ومل يعد املكان، بيت سليم خرجت منه، بييت حىت؟ اي هللا مىت ينتهي هذا الظلم
 ! مساعيلآمًنا يل وإل

، إمساعيلالشيخ واجلارات الطيبات الاليت شهدن عرسي ومولد ، احلي من الرفقة القدمية خال
إَل أن جاء ، حىت بعد رحيل سليم مل يرتكن مناسبة إال وكن دوًما جبانيب! تمن على زواجيكوت

 استيقظنا، *أمام اإلجليسياالعاشرة ابلتجمع وق الذي أمروا فيه مجيع الرجال ف، اليوم املشؤوم
ويسوقون الرجال ، واجلنود من ورائه يفتشون البيوت، يومها على املنادي جيوب طرق البيازين

اتركني وراءهم  ؛وأندولوسيا حنو قشتالة، قتادوهم خارج غرانطةا، مكبلني حنو اجملهول، أمامهم
 ! وطنهم وعائالهتم

 خرج علينا القائد، عنيًفاكان االنتقام ،  واشتد النهار فوق الرؤوس وحنن نرتقب، عال النحيب
...................................... 

 * الكنيسة
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، وأوالدهن اليت رحل أزواجهنب الطرقات لتهدئة النساء الجيو ، دخار صباح اليوم الذي يليهمون
 ! ويلحقن ابلرجال ،أمهل النسوة بعض الوقت حىت يبعن ما تبقى هلن

واآلمال بلقاء قريب ، كان النحيب ال ينقطع،  سهاًل الوداع مل يكن و ، كانت الشهور التالية مريرة
 !محلههلن وخرجت النسوة حيملن ما تيسر ، تفرقت األسر، تتالشى

فكثري ، تمع مشل األسر الحًقاجيومل ، مل يصلن أبًدا، تنامي ألمساعنا بعدها أن الكثريات مل يصلن
 ! املنتشرين عرب الطرقلنخاسني وبيعهن جواري ل، من اجلنود قاموا خبطف النسوة

كل شيء هنا يذكرين ابجلرح و  ومل البقاء، أغلقت البيت وسكنت حي الوراقني، رحلت أان أيًضا
  ؟!النازف الذي ال يلتئم

لعلي أجد  مندوساسأطرق بيت ، جريرة وها هو يساق بال! خشيت عليه، هربت بولدي بعيًدا
 .من ميد يد العون يل
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 إشو ميو برشياد  

خفت أال أراك ، احلمد للقائاًل:  يقبل رأسي ويدي وجيلسين، ما إن دخلت عليه حىت هب وقًفا
 ! جمدًدا اي أيب

دعيت أين كنت ا، اليوم مر بسالم، ولكن ال أعرف ما الذي سيحدث غًدا، احلمد لل اي بين -
 ايعلمو أن  فتشوا ورائيإذا ولكن أخاف ، لعلهم يقتنعون ابلروايةف، أخذ أموايلواحد  أحبث عن

املهم اي ، لعل هللا يعمي أبصارهم فال يدققون كثريًا !فاجئوظهوري امل فاجئقصة رحيلي املب
وأن تثق أبن ، أريدك أال هتتز، غًدا سيقومون ابستدعائك مرة أخرى، ي أن جند خمرًجا من هناولد

 .ولن يضيعنا سبحانه، هللا يسمع ويرى

ويشاء هللا أن يردين ، إين ميت ال حمالة املرات قلت كم من،  إمساعيللقد جاهبت املوت كثريًا اي 
 األول لقرى البشراتدخويل  منذ، هناك حيث القتل كان مسة األحداث اليت عشتها، ساملًا

  ابألخلاميةلقد خطها الشيخ ، أتذكر كلماهتا ال أزال اليت، بن أميةحاماًل رسالة الشيخ ال، احملررة
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  : ميةأفتنكشف العالقة بني الشيخ وابن ، خشية أن تقع يف أيدي اجلنود

...ابن ..إشت إش سليم اإلشو دمي إرمان  .غاردة هللا ت  أميإشو ميو برشياد  اجملاهد حممد ابن ) 
 أسبانفيس ب رإج  أنشوت رش أفرسندس  كم سوادا د الل أ شر يغ  ل ت نغايش ابشو ب يسرت  بر ت كسني  هللا 

 *........سليمان القرطيب (... ال كوس.لربادن ش داجلوغ  دال شكفارش وملال دركشونو 

أنباء عن ، واألنباء تتواتر من كل اجلهات، حيث املوت يواجهك يف كل مكان، هناك اي بين
دونلويس عن قرية فليش اليت أابدها املرسي ، عن القتل واالنتقام والسلب، اهلزائم واالنتصارات

إعدام  عن، عن النساء الاليت ألقني أبنفسهن من قمم اجلبال هراًب من العبودية، عن آخرها
عن قرية ابن أمية اليت انتقم منها ، بال رمحة وال شفقة طفالاملئات من الرجال والنساء واأل

طويل من  وغادروها بطابور، ْث هنبوا البلدة، وفًدا من الشيوخ خرج الستقباهلمذحبوا ؛ فاجلنود
 .ية وغريهاقمشة احلرير احململة ابأل، النساء املكبالت والبغال

وحىت من ، وا من املغرب واجلزائرؤ رأيت هناك مقاتلني جا، ضمين ابن أمية أواًل ملعسكر التدريب
وكانت ، كان العدو يفوقنا عدة وعدًدا،  دربوان على محل السالح وعمليات الكر والفر، ستانةاآل

 ! ولكن رغم ذلك كان اإلميان ميأل قلوبنا، القليلة ال تكفي على اإلطالقأسلحتنا 

كنا ،  العدو املتسللة عصاابتحيث ، لفيلق كانت مهمته مراقبة الطرق بني اجلبالانضممت أواًل 
يبدأ بعضنا ، ننصب الكمائن لألراتل املتنقلة بني القرى، جنوب الكهوف وبني التالل واجلبال

كنا يف العادة حنرز تقدًما عليهم ،  يتبعها هجوم مبا يتيسر من سالح، ألبواقبدق الطبول ونفخ ا
فأغلب جيش بين أمية من الفالحني ، ولكننا كنا كثريًا ما نفتقد للتدريب والعتاد، بفعل املباغتة

كنا كمن حيارب ،  مل تكن احلرب متكافئة اي بين .والصناع الذين انضموا للجيش على عجل
وكل ما أردانه أن يرتكوان َنارس ، فئة مستضعفة أرادوا اجتثاثها ومسح هويتها، أورواب أبكملها

 __________________     شعائران يف سالم.

..أيتيكم راغًبا يف أن يكون جنداًي خملًصا لكم فأرجو أن تضعوه حتت .بن أمية حرسه هللا..هذا سليم ابن أخيولدي الغايل اجملاهد حممد *
  . حمبكم سليمان القرطيب.اعتقنا من نري الكفر والقهر والضاللو  بكم. نفع هللا .جناحكم
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 بدرو إيثابال

عند الباب الداخلي ، الشمس حارقة وطابور املنتظرين طويل، وقفت ابلباب أكثر من ساعة
 :مههمات تتناهى ملسامعي، حلاجات خمتلفة جاؤواأانس ، وقف أحدهم يدون أمساء املنتظرين

وأحدهم جاء يشتكي جاره ، ليتوسط له الوجيه كي خيفض الضرائب املفروضة عليهشيخ جاء 
 ! غصة ال تفارقين منذ عشرين سنةو ، وجئت أبمل بقليب، كل جاء بشكوى،  الذي سرق أرًضا له

 ! وقفت ابلباب أدعو هللا يف سري أن جيعل الوجيه سبًبا يف عودة ابين

حنو الباحة الداخلية للبيت الفسيح  دمتتق، بعقليفكار اليت تدور قطعت األ: بدرو إيثابال -
والسفرجل والربتقال متتد عرب املمر املؤدي لقصر  شجار التني كانت أ،  حيث احلديقة املثمرة

كان الثراء يطل من كل ،  صحبين احلارس للبهو األمامي، كبري على الطراز األندلسي القدمي
وهو ينحين ليقبل يد  مندوسالوحة بطول احلائط للوجيه  وسط البهو الكبريتت، ركن

 ! الكاردينال

 اليمنيقطع شرودي صوت الوجيه القادم من جهة ، ين روعة املكان فتهت وسط التفاصيلتأخذ
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يدون ، كاتب على مقربةجلس  و ، ن من احلراساوحوله وقف اثن، حيث جلس على كرسي كبري
 ! وكلي وجل أن يرفض طليب، أتلعثمان أتقدمت و .ما ميليه عليه الوجيه

 ! فابتسم برفق وابدرين ابلسؤال، ولكن الرجل على ما يبدو قد أدرك موقفي

، أبيع بعض الفطائرأخرج للسوق ، أعيش على الكفاف أان وابين، مرأة قشتاليةاأان اي سيدي  -
علم أ وا ابين اي سيدي دون أنذأخ، مع أحد ليس لنا عداوة، وابين يعمل بسوق احلرير

فهل ، وقد تويف زوجي منذ زمن، أان سيدة ضعيفةو ، اقتادوه للمحكمة منذ يومني، السبب
 ! ن تنظر يف مسأليتتتكرم أب

، ن يدون ما مسعهأأمر الكاتب ، ثر قد ارتسم على وجه الرجلورأيت التأ، اهنمرت دموعي
 .وقبل أن أرحل دس بيدي بعض النقود وهو يبتسم، ودعاين للعودة بعد أسبوع

 .(عسى هللا أن أيتيين هبم مجيًعا): دعو هللاأان وأاجتهت للباب 
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 خوان بيدرو

مل تفاصيل الرجل الذي أأت، كنت يومها قد سهرت مع أيب حىت الشروق،  مل يكن صباًحا عادايًّ 
اآلن ، واآلن بعد أن جتاوزت العشرين، قبل أن تنحفر ذكراييت معه بعقلي، عشرين عاًما ذرحل من

 ! العطوف على اإلطالق، الثائر دوًما، املندفع ذلك، فقط بدأت أتعرف على والدي

كث طوياًل مبكان على امل ىفمثله ال يقو ، وعودته املفاجئة فاجئاآلن رحيله املب ستغر أال 
عن ماراي اليت ، ومشكالته اليت مل تنته، عن مشاجراته ونزقه، حكى يل عن أايم صباه! واحد

عن اللغز الذي حاولت ، ااجه من أمي الذي ظل سرًّ و وز ، عن هروبه بعدها، أمام عينيهأحرقوها 
 ! أن أفهمه طيلة تلك السنوات

صراراها على إفهمت ! تتخفى من العيونو ، واآلن فقط عرفت مل تبتعد أمي عن املشكالت
وتقف لتصلي ، كنت بعقل الطفل ال أعي شيًئا سوى أمي اليت ختفي دينها،  الرحيل من البيازين

وحنن نتجه لكنيسة سان سلفادور أايم ، ْث أجدها متسك بيدي، قبلة املسلمني، حنو القبلة
ن تغسلين مباء أتصر أمي على ، وعند عودتنا، نقف يف خشوع والراهب يرتل املزامري، اآلحاد

 وأان الذي اختلط عليه األمر فال أجد، تلوذ بصمت طويل، متسح رأسي ووجهي وجبهيت، رالبئ
 ! ا من السؤالبدًّ 

 : وال جتيب إال إبجابة حفظتها عن ظهر قلب، تبتسم ابتسامة حنونة

 هو سر بيين وبينك! ن يعلم ابمسك اآلخرأال أريد ألحد و ، يخوان بيدرو اي صغري أنت  -
هل ميكن لصغريي أن حيتفظ ، حىت تلك الصالة اليت تراين أقوم هبا هي أيًضا سر بيننا، فقط

، تضمين فأشم رائحة الفل تلفين، تطبع قبلتها احلانية على وجهي ؟!أمهابألسرار من أجل 
 ! األسرار اليت ال ميكن ألحد غريي أن يعرفها متلك بعضأان أو  أشعر ابلزهو

 ، أقف على أطراف أصابعي صائًحا، وهي تبتسم يل وتغمز بعينيها اجلميلتني، تعود لتؤكد علي
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 ؟ لرجل شهم أن يفشي األسرارفكيف ، أال ترين أين قد كربت ؛ميهيا اي أ -

ولكنين كنت أحتاج ، إيثابال حبنان ال تتخيلهأمي العظيمة غمرتين ، نعم كربت اي أيب وأنت بعيد
أمي   حزنت، مات قبل أن أمت الثامنة، حىت الشيخ الذي كان يعطف علي ويعاملين كولد له، أليب

 ! عن انتظارك ولكنها مل تكف! اه بعينيهاوانطفأ بريق كنت أر  ،كثريًا

كانت منكسة الوجه وهي تروي ،  روت كل شيء، كربت اي أيب وجاء اليوم الذي أجلستين أمامها
 ! يل عن احلانة والرقص وخوسيه

أحببت ، ين أحببتها أكثرولك، يت أن أكرههاشِ خ  ، ولكنها ظلت حتكي للنهاية، اهنمرت دموعها
 ضباعرغم ، رغم بعدك، مرت هبا رأة اليت ظلت وفية رغم كل تلك الظروف اليتتلك امل

، رغم وحدهتا وغربتها واحتياجها لك، الذين جيوبون الطرقات يفتشون عن النوااي نكيسيثياناإل
ختفي كل ذلك وخترج ، سوى ما علمتها إايه والشيخ، رغم أهنا مل تكن تعلم شيًئا من أمور دينها

 .ابألجواء تتظاهر مبمارسة طقوس الكراهية املنتشرة، تاليةللطرقات قش

وآالت ، حتت األقبية املظلمة، هنا وسط هذا اجلحيم كربت اي أيب ألراك ألول مرة وحنن
 ! قناع هؤالء املهووسني ابحلقيقة اليت يريدون مساعهاإالتعذيب اليت تنتظران إن مل ننجح يف 

 ! أمحل قسماته دون أن أدري أأتمل وجهه الذي كنت، أأتمل وجه أيب ألول مرة

 ! سيحرمين القدر منه بعد قليل فهل
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 !؟رتفض الكأسس هل

، فوق املنصة جيلس ثالثتهم كالعادة، لعمود الرخامي مبنتصف القاعة الفسيحةأحكموا واثقي اب
 .ودم ابرد، وأنوف معقوفة، برؤوس حملوقة من املنتصف، وعيون صغرية ماكرة، بوجوه مشعية

 : لتهم السخيفةئأعادوا أس

 ؟ ابلرب املسيحهل تؤمن اي خوان  -

سانشو الذي  ومل رفضت كأس اخلمر الذي قدمها لك غوميث؟ مهل حتضر القداس ابنتظا -
 ؟ دعاك للعشاء تلك الليلة

 أنك أبعدت الكأس عندما قدمها لك، كيف تفسر لنا تلك الكلمات املسجلة أمامنا هنا -
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  !؟تريدين أن أشربهفكيف ؛ اخلمر حمرم: وقلت له ابلنص، غوميث

؟ أال تعلم أن عقيدهتم الفاسدة حترمه؟  الربابرة ال يشربون اخلمرنيأال تعلم أن هؤالء املوريسكي
 ! أراك تتفق معهم خوان؟ حترم دم املسيح الطاهر

، جيب أن أقنعهم! تذكرت كلمات أيب !نظروا إيل ثالثتهم بعيوهنم الصغرية املاكرة! صمت القس
 ! وتظاهر كأنك منهم، أخف عقيدتك: تذكرت كلماهتا يل، الوحيدة ابخلارجتذكرت أمي 

: مهست داخلي، فظين إايهادعية اليت كان الشيخ حيألبكل ا متتمت، استجمعت شجاعيت
نت أ، جنيلوابملسيح املنزل ابإل، أنت تعلم أين مؤمن بك وبسيدي حممد: ايرب الكون، اياارب

 ! تؤاخذينتعلم اي إهلي أين مكره فال 

 ؟ وتناول العشاء معه وهو الذي دعاين ملنزله، فعل ذلك وأرد يدهأكيف يل أن ،  سيدي -

 الرب استحال اخلمر واخلبز لدموكيف اي سيدي وقد ؟ ل كرمي مثل تلك األفعالهل يفعل رج
أنشأتين ، قشتالية حرة بيدرو وأمي إيثابال، أان خوان بيدرو اي سيدي؟ املسيح الطاهر وجسده

نقطع عن أمل ، البيازين حينما كنا نسكن ويتا *سْ يخ إسكويال الوأحلقتين ابل، دينية خالصة نشأة
 ! ومل أصادق سوى القشتاليني اخلالصني، القداس يوًما

 ! نظرايت، تعرقي، ارتعاش صويت، كانوا يتابعون خلجايت،  مل يقاطعوين، تركوين أحتدث

ورائحة ، اوصراخً  اأنينً  لسمعي من الغرف اجملاورةساد الصمت إال من أصوات تتناهى ، تشاوروا
وقف أمامي ، أتى حاماًل كأًسا َملوًءا ابلنبيذ، اندي القس يف املنتصف على احلارس! حلم حيرتق

 : وبصوت ساخر عال صوت القس، قرب الكأس مين، وحل واثقي
 ! رتفض الكأس هذه املرة أيًضاس هل ؛هيا اي خوان -

____________  
*La escuela jesuita املدرسة اخليسوسية/ اليسوعية  



209 
 

 

 

(93) 

 املبجل

، ملبجلا املدخل اجلانيب للغرفة الداخلية يف مهجعاهتزت الستارة احلمراء احلريرية اليت تغطي 
  .هبت رائحة آسرة من خالصة البنفسج األخاذ اليت حيبها

، على تفاصيل جسدها الفاتنوعليها غاللة رقيقة تتهدل ، دخلت كارمن حتمل طبق الفاكهة
 : مسيطالع بعض االوراق وهي هت، اقرتبت من املبجل املمدد على الكرسي اجلانيب

 !كم اشتاقت كارمن لك،  أيب املبجل -

الطني  أال تعلمني أن؟ ملاذا أتخرت على، ابنيت كارمن احللوة، نثادورا إخيا كارمِ مي إنكانْ  -
 .للطنييشتاق 

روحي وجسدي ، إين كلي يف خدمة الرب؟ أيها املبجل عن ملستكم السماوية ستغىنأهل و  -
 .ي اآلسريسوعشتاق لدفئكم الأكم وكياين كله يف خدمة يسوع!  

وشقوا على روحكم ، داستكم هؤالء املوريسكيون اهلمجلقد أتعبكم ق! أنت أيها املبجلو 
 .تسرتيح قلياًل لقد حان الوقت لكي ، طوال األايم املاضيةالطاهرة السماوية 
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تعرفني أننا خلقنا من الطني وإَل الطني ، وأتعبين عنادهم، أتعبوينلقد . .صدقت اي مجيلة -
 .ومن حق الطني أن يسرتيح قلياًل ، نعود

 ! تشرب بعًضا من النبيذ املعتق سيدي هللكن قبل ذلك: ، دعين أرح قداستكم قلياًل فإذن  -
 .اشتقت لسماع غنائك املالئكي ..قرتيب قلياًل ولت، نعم كارمن -

، تطلع إليها يتأمل تفاصيل جسدها، تقدمت بدالل لتنحين أمامه وهي تصب النبيذ ابلكأس
 !الذي خلق كل هذا اجلمال احلي، الرب قدوس، ليهتف يف نشوة

شموع املتوهجة بطرف الغرفة إَل المسرًعا قام ْث ، واحدة ةدفع الكأس إَل فمه وصبه دفع
 األنثوية. وعلت ضحكات كارمن، وأطفأها
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(94) 

 أصل احلكاية

كان أيب ينتظر ،  أعادوين للقبو املظلم
عدت واالنكسار يرتسم على ، قلًقا

وقف احلارس عند الباب وهو ، وجهي
من الغد سيكون كل منكما : يقول

 .هذه تعليمات اآلمر، بزنزانة منفصلة

ارمتيت أبحضان أيب ما أن أغلق 
أحسست ألول مرة ابألمان رغم ، أحاطين بذراعيه القويني، بكيت كالطفل، املزالج احلارس

، رغم املكان الذي حنن فيه، رغم انكساري وشعوري ابلعجز واخليبة والقهر، ضيقي الشديد
ألوف ، وا حتفهم هنالقأانس ، رغم األهوال اليت مل تبدأ بعد، والغد الذي ال نعلم كيف سيأيت

اآلالف الذين اختفوا بتلك ، دينهمب استمسكواسبب وال جريرة سوى أهنم  احتجزوهم هنا بال
املهد حيمله  منوكأين طفل ، هرغم كل ذلك أحسست ابألمان بني ذراعي! ة العفنة املظلمةياألقب

 ! أبوه ويهدهده

دخل احلارس ، وقرأ ما تيسر من اآلايت بصوت هامس، مسح فوق شعري، كتفيربت أيب على  
ابتسم أيب رغم غيمة احلزن اليت سكنت عينيه منذ أن قال احلارس ، الطعام الرديء جمدًدا بفتات

 : مازًحا، حياول أن يسري عين وهو يقول، نه سيحتجز كل منا وحيًداإ

جلست جبواره أمضغ ، ابتسمت رغم حزين !سيربد الطعام، فالوليمة تنتظر يهيا اي ولد -
 : قال أيب، الطعام القليل

ابتسمت ؟ أال تريد أن تعرف املزيد من حكاايت العشرين سنة، احلكاية هيا ألكمل لك ابقي -
 !املاضية وبدأ أيب يسرد أايمه، اعتدلت، من أبيه قبل النومما حكاايت  ينتظر طفلك  اتلهفً م
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 كيف وقد علمناهم!؟

النزاع بني كان ،  كانت احلرب اليت امتدت أربعة أعوام لعبة سياسية ابملقام األول؟  تعلم اي بين
 :وبدا كل منهم حياول السيطرة على مقاليد األمور، القادة واضًحا

الذين كانوا ال يرون فينا إال حفنة من الربابرة ، أحاط امللك فيليب نفسه بثلة من املتشددين
ن أحدهم إحىت ! ن جيربوهم على التنصرأأو ، يتوجب عليهم أن جيتثوا نسلهم نالذيو ، اهلمج

وال يعرفون أي شيء ، )إن غالبيتهم أانس ال يعرفون القراءة وال الكتابة: قائاًل خطب أمام امللك 
ذلك ، كما يفعل العرب يف مشال أفريقيا  ،جيوبون الريف كالبهائم، األرضو  عن الرب أو السماء

، ليوم هنايعيش ا، وال إقامة دائمة، عنده وال سالم، الذي ال قانون لهالبدوي الشعب اهلمجي 
ثل كل املغاربة بشمال وميالون للواط م، هم أانس غادرون ولصوصو ، مكان آخروغًدا يف 

 ! أفريقيا(

 تشهد، حنن من صنعنا حضارة األندلس اليت دامت مثانية قرون، لك كانت نظرهتم إلينا اي ولديت
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، بساحة الرملةاليت أضرموا فيها النار تشهد ألوف الكتب ، حضارتناالعمارة القائمة لآلن على  
وهم الذين ! حنن من يتهموننا ابهلمجة والرببرية، تغطي مساء غرانطة الباكيةتها تصاعدت أدخنو 

  !؟أي عقل يستطيع أن يستوعب كل ذلك! أرادوا سحقنا جملرد اختالفنا

حساس إو ، وعقل املطارد، أان أنظر لألحداث بقلب احملاربو  لقد مرت األايم يب، تعلم اي ولدي
 ! املتأمل

وهؤالء املتشددين حلد ، تسامح بعض الشيءني معسكر مبإال ذلك النزاع احلرب  مل تكن
كان امللك يستمع إليهم بدعوى الغرية على الدين وخدمة  -لألسف الشديد  -ن والذي، اهلوس

 ! املسيحية الكاثوليكية

فشل الثوار  لعلمي يحني َنما أزال بغرانطة كنت وقتها ،  كانت األحداث سريعة ومهجية وقاسية
بفيلق يفوقهم  موندخار حلق هبم، حنو البشرات وانسحاهبم، دينة العاصمةة على امليف السيطر 

! مطارواألالذائبة الثلوج ياه وعند السفوح املليئة مب، معارك ضارية فوق اجلبال شبلتن، اعددً 
، تقدم واضح حرازإمن فتمكن األخري ، كان الثوار ال ميلكون الكثري أمام غلبة جيش موندخار

 ! القرى بعض وفرض سيطرته على

 !حىت أخذ بعض كبار قادهتم يف التفكري ابالستسالم، للجبال والكهوف فر الثوار

 لكن، وعرض عفًوا عن الذين مل يشرتكوا يف القتال، قد استجاب للسالمكان يبدو أن موندخار  و 
، متهمة موندخار ابلفشلووصلت الرسائل للملك ، معسكر املتشددين نفخوا يف النار أكثر

رمبا ، أهنم جنحوا يف إطالة أمد حرب دموية انتقاميةأيًضا يبدو و ، واللني يف التعامل مع الثوار
 ! تنامى هلذا احلدورمبا بدافع انتقام ال أعلم ما الذي جعله ي، ليزيدوا مكاسبهم

حيث ، البشراتواجتهت عرب الطرق الوعرة حنو ، التسلل خارج غرانطةاي بين استطعت دها عب
 !وصلت لقرية الوجيه الذي أرسلين الشيخ له

 وصليت خلف، ذانمسعت هناك ألول مرة صوت األ، كانت إحدى القرى اليت استقلت تقريًبا 
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كانوا يرتدون البياض ،  امقاتلني أمازيغ وأتراكً التقيت ، قابلت ابن أمية وضمين جليشه، اجلماعة
 ! رغبة منهم يف االستشهاد؛ أعناقهمويضعون أكاليل الزهور حول ، دوًما

أصبح لدينا قادة وسرااي ومناطق ، مع الوقت بدأان ننتظم أكثر! رى الكر والفاعتمدت حربنا عل
كنا أكثر دراية ،  على الفيالق املتحركة دوًما بني اجلبال واألودية جوماهل انعتمدا، عسكرية

 على ستيالءواال، تتمثل يف اختطاف اجلنود ناكانت غنائمو ، ابلشعاب والكهوف والتضاريس
واشتهرت وقتها املقولة الشهرية )نصراين واحد يف مقابل ! نضمها لعتادان القليل، أسلحتهم

لتبادل األسلحة واملؤن  شواطئبندقية واحدة( حيث ظل القراصنة ينزلون ابنتظام على ال
 !والذخرية مقابل األسرى النصارى

وكما كانت الدولة العثمانية أبسطوهلا ، كما كنا حنن،  شوكة بظهر امللكهؤالء القراصنة  وكان
جعلت امللك يبذل كل وسعه للتخلص من تلك الثورة املقلقة ، شوكة أخرى املسيطر على البحر

عروج ويبدو أن ذكرى ، العثماينخاصة أننا كنا موضع اهتام دوًما مبساعدتنا لألسطول ، اداخليًّ 
وخاصة أهنم ساعدوا أهلنا كثريًا على الفرار حنو مشال ، طوياًل  تؤرقهم ظلت اوخري الدين ابرابروسّ 

 .ومل تتوقف هجماهتم على السواحل طيلة سنوات عمرهم، أفريقيا

أخبارهم  وانقطعت، وأان طفل مل أجتاوز العاشرة، اي ولدي أن أعمامك قد تركوا غرانطة هل تعلم
  ؟!من يومها

ولكن مل يشأ ربك أن أعرف شيًئا عن ، اهدينمن اجمل حاولت أن أسأل عنهم من قابلت
 ! ن جيمعنا هبم مجيًعاألعل هللا ، أخبارهم
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(96) 

 لوبيثو إيرانند

 : لوبيثو إيرانند -

تعلقت عيون ، خلروجاب دخل احلارس أيمرينو ، انزلق املزالج، عال صوت احلارس ابخلارج 
فلرمبا ال أراه مرة ، ميهلين دقيقة ألودع رفيقيته أن رجو و ، ت حنو احلارسمتقد، يب إمساعيل

 ! ابلتأكيد لن تراه: يف تشف ابتسم احلارس بسخرية وهو يقول، خرىأ

 : مهست أبذنه، حتضنهأ إمساعيلتقدمت حنو 

 .سنلتقي ألكمل لك حكاية العشرين سنة، ال تدعهم ينالون منك، اثبت اي بين -

 .ن جيمعين به اثنيةوأ، أبن حيفظ هللا ولديا أدعو سرًّ ، خرجت وقليب ما يزال ابلداخل
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(97) 

 ال غالب إال أنت

، انتهى قداس األحد منذ قليل
 ! القساوسىة سيصلون يف أية حلظة

تناهي لسمعي األصوات ، هيا استعدوا
، وصوت األقدام تروح وجتيء، ابخلارج

، بعد أن عزلين احلارس بزنزانة أخرى
 : ويقولوهو يبتسم بشماته واضحة 

هنا ستظل وحيًدا إَل أن تتعفن 
تلك األايم  !أرى أن صداقة قد مجعتك ابلشاب هناك، أو متوت هناك بغرف التعذيب، جثتك

إن مل و ، سيتم استجوابك اآلن ريثما يصل القساوسة، واآلن جاء وقت اجلد، قد خلت إيرانندو
أو مسحوق ، فوق اخلازوق أنتو  اليت لن تنتهي إال، وقتها ستبدأ حفلتكف، تستطع إقناعهم

 ! الرهيبة العظام داخل آالتنا

 ! الباب وأحكم القفل اح بوجهه وأغلقأشْث ، ةشامتضحك ضحكة عالية 

تذكرت ظلمة ، املكان ضيق ال يتسع يل إال واقًفا، أظلمت الغرفة حىت مل أكد أتبني أصابع كفي
 ! واالستغفاردعاء وهلج لساين ابل، القرب

جاء وجه أيب وهو يلومين على ، أهرب من ذلك الواقع الذي جاء مباغًتاأغمضت عيين لعلى 
ت كل ما ردد، ه الصارم واحلنونهتذكرت وج؟ أال ترى ماراي وهي حتفظ أكثر منك: سوء حفظي

 : إمساعيل ىانفطر قليب عل، دعوت هللا كثريًا، حفظأ

ال غالب إال ، أران قدرتك، اي هللا؟ ترى هل سيأخذونه هو اآلخر جلب كهذا الذي ألقوين به
 ! أنت
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 العذاب

، عدت لنفس الوجوه الكريهة
 عمودشدوا واثقي ككل مرة لل

جلس ثالثتهم حيدقون ، الرخامي
يب بوجوههم الشمعية اليت ال 

تال كبريهم ، ي بشيءتش
ْث رفع ، رة أخرىاإلهتامات م

 : عينيه إيل

أال تعلم إيرانندو أن  -
قمنا ابلتحقق من كلماتك املرة ؟ من التهم املوجبة للعقوبة االعتداء على نصراين قدمي

 ؟ هل كنت تكذب على احملكمة اي إيرانندو، السابقة

هل تظن أنه ! اي كاذب، أبن الرجل الذي ضربته هو دييغو املرايب اعتقدتنك إلقد قلت 
أين كنت  ؟ أيها املوريسكي القذر أتراوغنا ؟أن ديييغو قد مات منذ عشر سنواتسيخفى علينا 
 ؟ كل هذه املدة

فجأة منذ عشرين  إيرانندولقد انقطعت أخبارك ، حتققنا جيًدا من سجالت الضرائبْث إننا 
 ؟ هل تستطيع أن تفسر غيابك طيلة تلك السنواتف، واآلن عدت للظهور فجأة، سنة

 ؟ نك غازلتهاإواليت قالت ، دي هبا املرأة اليت كنت تالحقهاتناومن إيثابال اليت كنت 

 ؟ أم ننعش ذاكرتك قلياًل ! هل ستجيب، يبدو أنك حباجة ألكثر من دليل اليوم

 ،وتضليل احملكمة املوقرة، كاتوليكي حرمتهم ابالعتداء على  املهرطق  سكييور أيها املأنت 
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واملوكلني ابلتحقيق يف ، رهبان كنيسة سان سلفادور وأعضاء اجمللس البابويحنن والكذب علينا  
  ؟!كيف جترؤ على الكذب أمامنا،  ال تنتهيجرائمكم اليت 

؟  غيايبكيف أفسر ؟  ما الذي ميكن أن يقنعهم، ظلت األسئلة تدور بعقلي دون جواب! مل أجب
 ! ومنادايت للمرأة إبيثابال، كيف أفسر ضريب للرجل

أومأ كبريهم ، ا قلياًل و تشاور ، ارتسمت الشماتة على وجوههم، ظلوا حيدقون بوجهي، صمتّ 
 دفعين خارج القاعة الفسيحة، وأعاد القيود ملعصمي ورجلي، فك واثقي من العمودف، للحارس

الغرف املتالصقة ، واألصوات متأل املكان، الرائحة ال حتتمل، م يفضي لقبو حتت األرضلحنو س
أصوات ، وبكاء أنني، وأخرى خافتة، صيحات هستريية، تتعاَل الصيحات من داخلها، ملظلمة

 ! نساء ورجال

أجلسين ، ء عدا كرسي ابملنتصفيغرفة ختلو من كل ش، دفعين احلارس إلحدى تلك الغرف
حيمل آلة ، خرج ْث عاد ومعه آخر أكثر ضخامة، قيدين جيًدا ابلكرسي اخلشيب الضيق، عليه

اقرتب بطوله الفارع فحجب بعًضا من الضوء الشحيح لشمعة ترتاقص أعلى ، حديدية بيده
، دوت صرخيت فمألت املكان، ْث بدأ اجلحيم، اليمىن بكلتا يديه ثبت احلارس يدي، اجلدار
، الدم بشرايني دماغي غال، انقطع نفسي، نزع أظفاري بكل مهة وكأنه يقوم بعمل روتيينيأخذ 

على وجه  ةارتسمت الشمات، أحسست أن قليب سيتوقف مع كل مرة ينزع فيها أحد أظفاري
تعالت ضحكات احلارس ، ل بتلك اهلمة دون أتثربينما الرجل الضخم ما يزال يعم، احلارس

، وثيكفي اليوم اي لورن، سكت عن الضحك ْث أشار للرجل الضخم، والعرق ميلؤين، ودمي يسيل
 ! ولنكمل غًدا، دعين أعيده لزنزانتهو 

، أغلق الباب، جرين احلارس حنو القرب الضيق، أغيب عن العامل ادان أكأخرج الرجل الضخم و 
 : وجاء صوت ماراي وهي تدندن على عودها الصغري، تباعدت األصوات، وعمت الظلمة

 ا وال رمق امل يبق حب ك يل صب رً     رمق ا اي سالب القلب من ي عندما
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 بربض البيازين بيت

وكأنه سبعة أعوام ، جدًّامر األسبوع بطيًئا 
ما كنت أفعله منذ مخس أفعل ، ال أايم

بفطائري وأعود أذهب للسوق ، عشرة سنة
أغلق الباب على نفسي ، بقروشي القليلة

سد تتج إمساعيلوصورة ، واهلم أيكلين
أراه ما يزال ابملهد ، بكل ركن ابلبيتأمامي 
َمسًكا بضفرييت الطويلة ، وهو حيبو، يتعلق

حيمل ، أراه شااًب ايفًعا يشبه أابه، يداعبين
نتقاسم اللقمة ، عين بعًضا من مهوم احلياة

الذي  إمساعيل، والبسمة والدموع والفرحة
  !؟مىت تعود، ايولدي اهآاااا، أصبح كل دنياي بعد غياب سليم

أقف ، اأدعو واستغفر وأتلو اآلايت سرًّ ، أقف بطابور املنتظرين على اببه، طرقت ابب الوجيه
 .فيبتسم بوجهي، بني يدي الرجل

ن أريد ت، مع املوريسكيني القدميولكن كما تعرفني عداء احملكمة ، ليست ابلتهمة الكبرية -
فلن أستطيع أن أفعل شيًئا؛ تعرفني ، فإن كانت له هبم صلة، تطمئن أبن ابنك ليس له صلة هبم

 ! الكنيسة واحملرتمني

وإن كان ، نشأت ابين على حب الدين والكنيسةأو ، وأان قشتالية، ون اي سيديوكيف يك -
 ؟ميكن أن نفعلفما الذي ، خيتلط أحيااًن هبؤالء الزاندقة

  ؟كيف ننعزل عنهم،  واألسواق تعج هبم، البيوت متالصقة 
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هل ستطلق احملكمة ، فقط أرح قلب أم ينفطر على ابنها، ابركك الرب أيها السيد املبجل
 ؟ وأي هتمة تلك اليت يريدون أن يتأكدوا من براءته منها؟ سراحه

واهتمه أبنه قد ، دعاه للعشاء، اببنكيبدو أن أحدهم قد وشى ، هتمة بسيطة كما قلت لك -
، ومل يذق إال القليل من الطعام، وأنه متأثر بشريعة حممد، ورفض تناوله، كأس النبيذمس  رفض 

فذهب للمحكمة ، ا من هؤالء املهرطقنيدً وأن الرجل خاف من أن يكون قد دعا لبيته واح
 ليتأكدوا منها. هبشكوك

كل  ولكن احملكمة تفتش وراء، يتعدى تلك التهمة املخبولةوأان أمحد هللا أن األمر ال : زفرت
 .بينرب كن عواًن ال اي، داخل الصدور وبني جنبات النفس، شيء

 ؟ فرجون عنه قريًبايهل س، سيدي ما العمل -

 .وبعض النقود أيًضا: وأكمل، سكت هنيهة، املسألة حتتاج بعض الوقت -

 : متتمتو  ؟!النقود، قط يف يديس   -

 .ليخرجوا ابين، لكي أدفعها هلؤالء املرتشنياي ريب من أين يل ابألموال  -

، قرأ ما جيول بعقلي واهلم الذي ارتسم جمدًدا فوق وجهي، تفحصين الرجل بعينني مشفقتني
ولكن تعلمني أن األمر دوًما حيل هبذه ، نك ال تستطيعني تدبري األموالأأعلم : أردف قائاًل ف

 ! يف سبيل اإلفراج عن احملكومني؛ األموال والدور وغريهايصادرون ، الطريقة

ال أملك من حطام الدنيا إال بيًتا بربض البيازين كنت قد اشرتيته من ، مرأة فقريةاسيدي أان  -
ورحلت ، ن تغري احلي وأصبح مصدرًا للمشكالت أغلقت الدارأواآلن بعد ، موريسكي قدمي
 .الدار ويعيدوا ابينفليأخذوا ، هذا ما أملك، ألطراف السوق

 : زفر وأشار برأسه وأردف، نظر يل طوياًل ، صمت الرجل

 أخرى وسأثري موضوع ابنك مرة، سأجتمع ببعض القساوسة على العشاء، سأحاول جمدًدا اليوم
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 .األمر حيل قريًبالعل و 

والذي ما تزال رائحته عالقة ، حىت بيت سليم الذي مجعين به، فؤاديخرجت واهلم يفرتش 
جربوين وأ، وأخذوا ولدي، بعد أن صادروا حلمي، حىت ذكراييت معه سيصادروهنا، ابألرجاء هناك

 ! داخليعلى اهلروب خشية أن يفتشوا 

تغريت البيوت ، ضرهبا اجلفاف كما ضرب روحي، الحت الزيتونة من بعيد، وجدتين أجته هلناك
ررت ببيت ماراي فقرأت الفاحتة م، مررت ببيت الشيخ الذي حتول لدكان لبيع اخلمور، والوجوه

 ! الح يل الباب مرتابً ، أان أرى ايمسينتها ما تزال تطل من فوق السورو ، بسري

جف البئر ، وهو حيبو إمساعيلوصوت ،  رائحة سليمتينلف، أدرت املفتاح املعلق بعنقي دوًما
 ، أقرتب منهفرأيتين هناك وأان ، إمساعيلوقفت أمام غرفيت أان و ، وتناثرت أوراق الزيتونة اجلافة

يقف خبشوع ، أراه هناك وهو يصلي بثوبه الناصع شديد البياض، وأمهس أبذنه بدالل فيضحك
، شاهدت اجلارات الاليت ذهنب مجيًعا بال عودة، رأيت الشيخ جيالسنا ويبتسم يل، اآلايت مردًدا

تتابع تلك القشتالية اليت فرت احلانية  وعيون النسوة، رأيتين وأان أدور بينهن بشراب اللوز
 ! والتجأت إليهم

خرجت ، السالم اوأقرأت سليمً ، ودعت البيت، درت بني اجلنبات أتشمم رائحة زوجي وابين
 ! للطريق ال أعلم إَل أين تسوقين قدماي

 

 

 
____________________ 

 الصورة من:

(1859_1938) #algerie #algeriaBeauté Voilée Georges Rochegrosse ,Peintre Français  
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(100) 

 ال غالب إال هللا

، آالم يدي ال حتتمل، أشعر ابجلرذان ترتع بني قدمي، تكاد أنفاسي خترج بال عودة، اجلب ضيق
 :  أشعر هناك أبملأذهب حيث ال، أحاول أن أفكر بعيًدا

ورفاق وابن أمية ، الشيخ، طفل متعلق بيدي وهو إمساعيل، وجه إيثابال، رايأتذكر وجه ما
كانت هناك حلظات من الفرح ،  رغم كل املصاعب اليت مرران هبا، الكهوف واجلبال واهلروب

حلظات انتصاراتنا القليلة املفعمة بكل الزهو والعناق ، نطرح فيها كل األوجاع جانًبا، والبهجة
ينظمها ابن أمية حلظات االحتفاالت اليت كان ، حلظات السالم القليلة اليت عشناها، والشكر

 ! بعًضا من املرح القليل الذي يشحذ مهمنا من جديد، لنا

عم سالم داخلي لفرتة ، كنا قد أحكما سيطرتنا على بعض املدن القليلة: أذكر تلك الليلة جيًدا
 ! ما مسح لنا ببعض االستقرار، مؤقتة مل تتجاوز العام

ا كان الطقس ربيعيًّ ،  الصغريةا ببلدة برشانة كن،  تلك الليلة أعادتين حلضن غرانطة العاصمة البهية
والقمر قد اكتمل لتوه فأضاء صفحة األرض السهلية الفسيحة املغطاة ابلعشب ، لطيًفا

 برْقمها، ال غالب إال هللاب ةواألعالم املنقوشقمشة احلريرية ألاكتست البلدة كلها اب، األخضر
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 ! ونقشها األخاذ، األندلسي البهي 

 واملوريسكيني العثمانينييشاهدون اجلنود ، أمية وسكان البلدة ابمليدان الفسيحاجتمع ابن 
فضل من يرقص خرى ألأو ، رصد ابن أمية جوائز للفائزين! الفروسية واملصارعةيتبارون يف 

 على إحدى تلك اجلوائز وكانت سيًفايومها ين حصلت أأتذكر  انأو  ابتسم، فالمنكو الرجويلال
كان السيف مطعًما ابألحجار الكرمية ،  ألحد القادة القشتاليني كنا قد غنمناه من إحدى معاركنا

وبعدها لألسف خسرت ، ستطع يومها أن أصف فرحيت بتلك اهلديةأمل ، على الطراز األندلسي
، الكهف الذي كنا خنتبئ بهوا على موهج، حينما دبر لنا العدو كميًنا، السيف إبحدى املعارك

 .لوال مساعدة القرويني ملا جنوانو 

أشاعوا أن حممد بن أمية ، استطاعوا بث الفتنة داخلنا، أقرب َما نتصور، كانت النهاية قريبة
غو ير ديزو ، احملتجزين لديهم أخيهو  يف سبيل اإلفراج عن والده، يهادن من أجل االستسالم

قتل ابن أمية على يد وزيره ، ابن عبو الوزير املتعاون مع رجال القشتاليني رسالة ابن أمية لقائده
ن األمور ابتت على حافة فإ، ذي حققناه معهلط اسيورغم االنتصار الب، وآلت األمور البن عمه

تناقصت أعدادان ، هناء تلك البلبلة الداخلية سريًعاإورغبة امللك يف ، كان االنتقام رهيًبا،  اهلاوية
، إَل دايرهم نو العثمانيعاد املقاتلون األمازيغ و ، هرب آخرونو ، نو قتل الكثري ، بصورة كبرية

جربوا اجلميع على وأ، خلت القرى من ساكنيهاو ، عمت اهلزميةو ، ساد اهلرج، انتهى كل شيء
 ! صادروا الدور واحملاصيل وأشجار الزيتون، من أسرهم طفالأخذوا األ، الرحيل

أقوم ببعض الغارات املتفرقة بني ، امطاردً ، بني الكهوف واجلبال اختفيت، اكان الوضع كارثيًّ 
، أساعد من أراد اهلرب حنو السواحل، أان وبعض الرجال الذين بقوا معي، احلني واآلخر

كانت املخاوف : ولكنين مل استطع العودة يوًما، أصبحت خبريًا ابلدروب والشعاب وطرق الفرار
 .والرغبة يف مساعدة هؤالء املشردين تفرض علي أن أبقى، حتاصرين

 ! أما آن اآلوان للراحة، والبعد، واهلروب، عشرون سنة من الفرار 
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(101) 

 سرقة الدار والتاريخ

 لتفاصي، يسجلون كل شيء، وقفت مشدوهة وهم يتجولون ابلبيت حيملون دفاترهم املنتفخة
 ! شجرة الزيتون الذابلة، تتوسط الفناء يتالبئر ال، احلوش الفسيحو ، راتهعدد حج، البيت

األريكة يتسامرون  علىوتربعوا هناك ، أملح أطياف من سكنوا الدار !والدموع تتحجر بعيينأقف 
آماهلم ، وخلف األبواب، وعند البئر، حالمهم اليت نسجوها حتت الشجرةأأتذكر بعض ، لياًل 

 ! العنصرية املقيتةاليت ذهبت وبعثرهتا 

أان أسلمهم صك و  اجلنود بغلظةنظر يل ، إمساعيلدرت ابلبيت أودع آخر ذكراييت مع سليم و 
 : وقف كبريهم يتلو علي ما كتبه مرافقه !واملفتاح املعلق برقبيت، البيت

 من ميالد الرب خيسوس، 1588ة من سن خونيواملوافق الثامن عشر من إنه يف يوم األحد 
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مبصادرة الذي قضى ، رئيس الديوان امللكي السابق، وبناء على تعليمات املبجل بيدرو دي ديثا
، افه بذنبهرت أو تربئته بعد اع، َمتلكات كل من ترى احملكمة املوقرة إدانته بشكل من األشكال

مت مصادرة البيت ، قتناع احملكمة بصدق نواايهوا، أو نفيه للتهم، السيد املسيح والرجوع حلظرية
 .وأراجون لصاحل اتج ملك قشتالة، بيدرو ثابالياململوك إل

ألقيت النظرة األخرية على ، دفع إيل ابلريشة وجعلين أوقع أسفل الورقة! يتلوأهنى الرجل ما كان 
  !الدار

، إمساعيلإرث و  كفلم أستطع احلفاظ على إرث -أيها الغائب احلاضر  –سليم ك اي أعتذر ل
  ؟!مكاين نتمانع لو كتهل س، أريد أن يعود ولدي، وماذا عساي أن أفعل

أم حنو احملكمة ، مندوساهل أتوجه لبيت ، علي أن أفعل خرجت للشارع ال أعرف ما الذي جيب
 .أقف عند الباب أنتظر ولدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



226 
 

 

 

(102) 

  أوراق أمي

مر االوراق اليت تركتها أكنت قد نسيت  
 ! يل أمي

عوضتين ، مرت األسابيع مع ليلى كاحللم
التعيسة  عن األايممالكي اجلميل 

سنوات األمل الذي كل عن  ، املتعسة
، دللتين كطفل أهداها القدر إايه، عانيته

 ! اهتا للتويكأين قد وجدت حبو 

، لسامل الذي فقدته هناك، عدت لنفسي !سعاديإومل تعد جتيد إال فن ، تناست كل شيء
لعلي أستطيع العودة حليايت ، عدت أحبث عن رفقاء الدراسة واجلامعة، خرجت للناس والعامل

 ! القدمية

، وهرب آخرون من مقابليت، تنكر بعضهمفقد ، قلياًل لالنزواء والكآبة صدمة أعادتينوجوهبت ب
  وضاقت علي الدنيا!

ولكن ظلت املشكلة ، أحاطتين بقلبها الذي أغناين عن العامل، مالكي احلارس ساندتين ليلى
، كمعلمة ابملدرسة القريبة يكفينا ابلكادالزهيد  كان راتب ليلى ؟!  كيف يل إبجياد وظيفة: قائمة

 ! أن تقوم هي بذلك الدور بدياًل عين، خرىأتلك كانت أزمة و 

شركة وال إعالاًن جبريدة إال وسارعت ترك أمل ، أطرق األبواب، ع منذ الصباحر كنت أجوب الشوا
الوصمة ، يةضسنوايت املا، ولكن تبقى العقبة والغصة اليت تقف حبلقي تكاد ختنقين، ابلذهاب

 ! العضال الذي يهرب اجلميع مين عند ذكرهواملرض ، اليت ظلت فوق جبيين

 ،على روحي ويدها اليت تربت، فال أجد إال ابتسامتها احلانية، أعود خبيبايت املتكررة كل يوم
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شهران وأان أدور يف دائرة مفرغة من اليأس ، مرت األايم، وحضنها الذي يستوعب كل أملي 
  !؟ستسلمأهل ، وقلة احليلة والعجز

أفرغ هناك كل ، وقصيت إمساعيلأهرب لسليم وإيثابال و ، احللقة حول عنقي ضاقتكنت كلما 
ضياع العمر ، عاين معهم ويعانون ما أقاسيأكأين و ، أجدهم يشبهونين، أمليو ، آالمي ووجعي

عنصرية املقيتة جتاه كل إرث من ال، يتوارثه األجيال، الظلم الذي ال ينتهي من العامل، واألمل
وأحالمهم  ميلكون أرواح اآلخرين، العامل وجد من أجل حفنة من البشروكأن ، شيء خمتلف

 ! وكان العامل كله سيضيق إن تقامسه اجلميع !وآماهلم

ْث وراء كل األبواب املغلقة ينتهكون  ، خيرجون علينا ليتحدثوا عن حق اجلميع يف العيش بكرامة
 !أو ألننا خنالفهم الرأي، نا ال نشبههمفقط ألن؛ كرامتنا

على  ألنفتح، حىت عثرت عليها ابلصدفة وأان أقلب أوراقي، وسط كل ذلك تناسيت أوراق أمي
وكيف مل ، ختيل ما كتب فيهاأومل أكن ، أبفراحه وأتراحه، حبالوته وبقبحه، صادم، عامل عجيب

 !؟أعرف بذلك األمر من قبل
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(103) 

 لقد قابلت أيب

طرقت ابب ، مر يومان دون أي خرب
ذهبت ، فطلب مين االنتظار مندوسا

احلراس عند   لبوابة احملكمة فمنعين
، أزاحوين بغلظة ورفضوا مساعي، الباب

ند وع، عدت للدار أمحل خيبيت ومهي
، ذاهاًل ، يستند للجدار، الباب وجدته

 : بلهفة هتفت، ببصره حنو السماء اشاخصً 

 ! ولدي احلبيب، خوان -

، أدخلته الدار، أخذ يقبل رأسي ويدي، ضممته وقبلته، حنويقام مسرًعا ف، انتبه من شروده
 ! أجلسته على األريكة وسقيته بعض املاء، نه شيخ ال يقوى على السريأك  ستند علييبينما 

 ! ما هذا اهلزال الذي أصابك؟ ما الذي فعلوه بك! ما هذا اي ولدي -

 !أغمض عينيه وراح بسبات عميقبل ، جيب دون أن، ههر وجاأد

أفرحة هي أم شفقة على صغريي : ال أعلم، عند رأسه أتلو اآلايت ودموعي تنسكبجلست 
 !؟الذي عاد بوجه غري الذي ذهب به

 .........تركوين أعود ألميا، سأجيب عن كل شيء، البشرات، أيب: وينتفض، ظل يهذي

: مرتعشونظر يل وهو يقول بصوت ، ببطءفتح عينيه ، ضممته وجعلت أقرأ اآلايت، هززته برفق
 ! لقد قابلت أيب ابلسجن، أمي
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(104) 

 الذاهلة

 .قابلت أيب، أمي: عاد ليكرر الكلمات، ظللت أنظر إليه لعله يفيق من هذاينه، مل أجب

، أمي أان ال أهذي: أراد أن يقنعين بكلماته، نظر لعيين مباشرةْث ، أسند رأسه للجدار، اعتدل
ت كانحيث أسوار السجن اليت  ، جترها البغال خارج املدينةبعربة  أخذوين مقيًدا .نعم قابلت أيب

 كومو إل كوراثون دي فرانند*. فوسيليثادو

أدخلوين إحدى ، سران مبمر طويل، وهبطنا درجات حنو قبو مظلم، عربان البواابت الضخمة
ظللت أصارع ، كانت الغرفة رطبة متلؤها اجلرذان،  كنت وحيًدا وقتها،  على جانيب املمرالغرف 

 ! أحاول أن أعرف مل أقتادوين هكذاو ، األفكار اليت تدور بعقلي

حل الليل فزادت عتمة املكان إال من بعض األضواء املتسربة من الرواق ، قلياًل  غفوت
 همل أتبني مالحم، تكوم الرجل عند الزاوية! ألقوا آبخر حنو الغرفةو ، فتحوا الباب فجأة، اخلارجي

، اقتادوين للتحقيق، منتبًها إال ألفكاري اليت تدور بعقلي بال توقفومل أكن وقتها ، وسط العتمة
وال أعلم ما الذي دفعين ، سألين عن أيب، تبادلنا احلديث، وعدت ألجد الرجل يسألين عن هتميت

احلقيقة اليت كنت اي أمي ختافني علي ،  جاهدت دوًما على إخفائهاتلك اليت، مهلقول احلقيقة أما
، أمام احلقيقة اليت كنت أخفيها، وجدت نفسي أمام أيب، وقبل رأسي ويدي اعتذر، ضمين، منها

، ومسعت نبض قلبه، رائحته مشمت، وضمين لصدره وبني ذراعيه، رأيته وملسته وحتدثت معه
 عرفت أيب أخريًا اي أمي.، وعرفت لون عينيه

 يعرتف. من أجل أن وأهنم يعذبونه، مسعت من احلراس أن هتمته كبرية، املشكلة اآلن أهنم أخذوه

  ال، و معظمهم مرتشون، نعرض عليهم بيتنا القدمي، طريقة ةأي، البد أن جند طريقة إلنقاذه: أمي

 _____________ 
como el corazón de Fernand Fosilizado *  
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 ! ن نفعلأ بد

كيف أقول ،  ال أعرف هل أبكي أم أضحك، بعامل آخر كأينو ، وأان الذاهلة، يتكلم إمساعيلظل 
 ؟ اي ولديالغالية ن البيت كان مثن حريتك إله 

  !؟أفرح أم أصرخ غضًبا هل

 ؟ قبع هناك أبقبيتهميعاد بعد عشرين سنة لهل 

مل تركتنا : سأصرخ بوجههأم ، سأراه جمدًدا لكي أرمتي بني ذراعيه أبكي فراقه الذي هدينهل 
  !؟عشرين سنة كاملةحمرومني منك 
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(105) 

 أ ْنوِيسرت س إرمان س

 اأشار هلم، ن يدهاحننيا يقبال، ثنان احرتاًمااال وقف، ا للغرفة الفسيحة الفخمةدلف أكربهم سنًّ 
: ثنني اآلخرين قائاًل التفت القس الكبري حنو اال، دخل احلارس حيمل أكواب الشراب، ابجللوس

اهلراطقة ما يزالون بشكل أو  نيفإن هؤالء املوريسكي، وضوًحاأرى أن األمر أصبح اآلن أكثر 
، أم مل يقر ابلتهمة أقر؛ أرى أثرهم املقيت كلما استجوبنا مذنًبا! ثرون يف احلياة العامةؤ آبخر ي

بل ويقومون ، اسرًّ  ويتحدث العربية، بعضهم ما يزال يتبع دين حممد، إهنم أانس ماكرون للغاية
 ! رغم أن احلمامات قد منعت، أبداء شعائرهم خلسة

أو يقومون ، تفيد أهنم ما يزالون ينزلون ابلنهر بني احلني واآلخراليت ان كثري من التقارير جاء
كما أن التقارير ما تزال تردان عن هؤالء النسوة الاليت ما ،  بغسل أعضائهم املخزية أوقااًت معينة

  ،يستخدمن املالحف ستارًا ألعمال مشينةرمبا ، يزلن يستخدمن املالحف لتغطية وجوههن
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بل تعدى األمر إلشهار ، دعوات الطعام يف هنار شهرهم الذي يصومونهمنهم رفض الكثري و 
 !وسيظلون كذلك، والتفاخر أبهنم موريسكيون، ذلك عالنية

هنم جنحوا يف فإرغم كل اإلجراءات اليت اختذانها الجتثاث تلك الفئة املقيتة : أيها احملرتمون
واليت أصبحت ، وتلك اللغة اليت يتحدثوهنا بينهم، العربية اهلمجيةوتقاليدهم ، االحتفاظ بدينهم
، والرسائل املتبادلة بينهم كتبن المالكثري لقد استطعنا أن نضع أيدينا على ، وسيلة مراسالهتم

اليت ع ثر عليها أثناء هدم إحدى الدور اليت  كتلك األوراق  ،ورسائل أخرى جاءت عرب البحر
  .يبدو أهنا كانت خمبأة ابجلدار، منهم ضيع  و كان ميلكها 

وضعها فوق ، أخرج جمموعة من األوراق املطوية، قام القس األكرب وفتح خزانة ابحلائط املقابل
يدعوهم للتمسك بدينهم وإخفاء ، ة من مفيت وهرانلهذه رسا: قائاًل ، أشار للمبجلنيو  الطاولة
 : فتح األوراق أمامهم وشرع يقرأ منها، مظاهره

ك م  ِكني  إستا إنكوخيدو س رْبِ ،  ِلس ِكي إستان إنكوِخبد س س رْبِ سو الدين، أ ْنوِيسرت س إرمان س 
 ! ل س  ب راس س

يس إن إملار أو  م ْنِتيِند الصالة أونِك سيا ب ر ِميدو دي ِسِني س. ابرك مْبِلري ك ن الطهارة أ س ب ِنري 
 الريو..

ِثيد التيمم  ف  ر اتند  لس مان س إن الباريد..أونك يولو ِسيا ، ه 

، سي أ اهلور دي الصالة سي سي أش أ ْبليغاِس أير أ أد رار سي إد ل س دي سي لس ِكِرْستيان س
 ف رماريس النية دي هِثري تكبري اإلحرام.

 أب راتند  تودا النية دي ك ميرِت بِيِثيو..، سي أ س ف ريت ن أبِبري اخلمر بِبيْدل

أترِبوِيند  لو ، دينو ستادل  دي بالبر  إ أمادل  م ن الك راثون، نوْستايس أ حممدإسي أ س ديِثن كي دي
 ! مال  أ الشيطان
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والغسل من ، الصالة ولو ابإلمياء: كالقابض على اجلمر،  إخواننا القابضني على دينهم: يقول هلم
وتسقط يف احلكم ، يف البحور. وإن م نعتم فالصالة قضاء ابلليل حلق النهارا ولو عومً ، اجلنابة

وإن أكرهوكم يف وقت صالة إَل ، ابأليدي للحيطانا وعليكم ابلتيمم ولو مسحً ، طهارة املاء
فاشربوه ال ، أجربوكم على شرب مخر وإن، أو حضور صالهتم فأحرموا ابلنية، السجود لألصنام

 .انوين أنه الشيطان، ادً فاشتموا َم   ، فإهنم يقولون له َم  دْ ا وإن قالوا اشتموا حممدً ، بنية استعماله

سأرفع تقاريري ، األمر اآلن حيتاج ألكثر من جواسيس وعمال للتفتيش أرى أيها املبجالن أن
، كل هؤالء الذين ال تتضح نواايهم بشكل سليم  أرى أنه جيب علينا طرد، للمبجل ديثا قريًبا

كمة تفتيش حم توركيمادامنذ أن أنشأ املبجل و ؛ تسعنيالفبعد كل تلك السنوات اليت جتاوزت 
أننا ما نزال بعيدين كل البعد عن حتقيق مآربنا من ختليص َملكتنا  ىأر ، وأرسى قواعدها، غرانطة
 ! االشرذمة املشكوك يف عقيدهت ذهمن ه

 .ا كبريًاأرى أن هذا الرجل خيفي سرًّ ، واآلن هيا لنكمل استجواب إيرانندو
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(106) 

 هيا إيرانندو

حيث جلس محلوين حنو القاعة الفسيحة 
مل يشدوا ، ثالثتهم عند املنصة الرخامية

وقفت ، ابملنتصف عمودواثقي ذلك اليوم لل
حل يداي متورمتان من أثر ما ف، متحاماًل 

مر متورمتان من اجلحمرتقتان قدماي و ، هبما
السري فوقه ابألمس  ىالذي أرغموين عل

اعرتاف مين عندما حاولوا انتزاع ، صباًحا
مبكاين الذي اختفيت فيه طيلة السنوات 

 ! املاضية

ألقوين وسط ، وعندما يئسوا أعادوين للقبو
واليوم ، اجلرذان وقليل من فتات الطعام

بدأ كبريهم يتلو االهتامات ، ا جمدًدادفعوين هل
، وعدم دفعي للضرائب سنني عديدة، خارج غرانطة دون إذن وجوديأضاف هلا ، من جديد

مع القلة املارقة احملاربة  إثبات عدم تعاوينوعجزي عن ، وجوديوعدم اإلفصاح عن مكان 
 ! للتاج

 ؟ دك الفرتة املاضيةوجو أال تريد أن تدلنا على مكان ! هيا إيرانندو: بدأ الرجل من جديد

وتبني لنا من التحقيقات أن الرجل مات منذ ، لقد ذكرت لنا أنك كنت تطارد رجاًل سرق مالك
 ؟ وكيف خرجت من غرانطة دون إذن خطي؟ هل تستطيع أن ختربان أين كنت، عشر سنوات

 أنك تركت بيتك حبيو ، نك منقطع منذ عشرين سنةأوتبني ، لقد راجعنا سجالت الضرائب
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  !؟فهل لديك تفسري لكل تلك األسئلة، بيدرو وبعته بصك صحيح للمدعوة إيثابال، البيازين

مكان ثبت إن أجبت ابلنفي توجب علي أن أ: أشبه بفكي األسدكانت األسئلة ! مل أجب
 !اي هللا كن معي؟ كيف السبيل للنجاة إذن! أثبت التهم عليسوإن أقررت ابهلرب ف، ديوجو 

أعاد علي القس ، يئسوا من أن أجيب، ظلت العيون ترمقين بال توقفو ، مل أجب، ظللت صامًتا
 .األسئلة وأان صامت كحجر

 ! انسحبوا للغرفة املفتوحة على القاعة الفسيحة، هتامسوا، لبعض بعضهم نظر

 : تسربت بعض الكلمات ملسامعيو ، تناهي يل صوهتم من الداخل

 ! ان نستجوبه أكثرفدعو ؛ رمبا خيفي الكثري، مذنب بال شكهو نعم  -
سنحيل أوراقه للسلطة ، فضل أن حنكم عليهاأل، لن جييبوهو كالصخرة، ! وما الفائدة -

 .حىت تتخذ احلكم املناسب للتهم املنسوبة إليه العلمانية
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(107) 

 هل سيضيع لألبد؟!

أصبحت شاردة طيلة ، تغريت أمي 
، أتكل القليل من الطعام، الوقت

من  ترعاين وكأين عدت طفاًل 
تظل ، ولكنها ال تتكلم، جديد

تعجن فطائرها ، صامتة طيلة النهار
ختبزها وخترج حنو ، بعد الفجر

 !فوق رأسها وسلة الفطائرالسوق 
، عيينّ الزرقة ال تزال حتيط ب، يداي وقدماي متورمتان، مل أستعد عافييت بعد حىت أخرج للعمل

 ! ورأسي يدور من أقل جمهود

اقرتبت منها وهي ، قلياًل  الوأمي ال تتكلم إ، أان ابلفراشو  ظل الوضع هكذا طيلة أسبوع كامل
 : حنو السماءببصرها ار بساحة الدار شاخصة تستند للجد

 ؟ مل هذا الصمت والشرود واحلزن! هل فعلت شيًئا أغضبك !؟ما بك: أمي -

خرجت ، وسحائب احلزن ترتسم هبما، نظرت إيل بعينيها اجلميلتني، أخرجها صويت من شرودها
 : حتاول أن تستجمع الكلمات، متوترة، حروفها مرتعشة

، وأان املرأة اليت ظلت حتارب أكثر من عشرين سنة، إمساعيلقول اي أما الذي تريدين أن  -
ال أهل يل وال ؛ تركين وحيدة، وتركين بعامل ميوج ابلدسائس واخلوف والقلق، ذهب أبوك فجأة

 ! مل يقصر معك ومعيولكنه ، كنت عبًئا عليه،  جتاوز الثمانني اشيخً  الإ؛ سند

 أن أطعمك برقصي وتسكعي مع هؤالء، لطريق احلاانت أعود رحل أبوك وكان من املمكن أن
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 ! ولكين ظللت على العهد، املخمورين

، أحببت ذلك الدين الذي دلين عليه أبوك والشيخ، أحببت أابك وكنت وفية كل تلك السنوات
، أحببتك أنت اي ولدي بكل ما يف قليب املعذب من حرمان، والذي محاين من نفسي وشيطاين

 ! من املمكن أن تضرك محيك وأبعدك عن أي مشكلة كانأوحاولت جاهدة ان 

عاد  ن أابكإجئت تقول يل و ، نت خلطر كاد أن يضيعك مينأتعرضت ، بعد كل ما عانيته، واآلن
  !؟أعينناأو حيرق وسط الساحة أمام ، ورمبا ميوت هناك أبقبيتهم، وهو اآلن يعذب

  ؟! أمحل من اهلم ما ال أطيقعشت كل تلك السنني  اليتوأان، كلهكيف يل ابحتمال ذلك  

ماذا  !ضيقت اخلناق حول عنقيو ، أجلمت لساينو ، كانت كلماتك اي بين قشة قصمت ظهري
 ؟ ن يفرجوا عنكأجل  اليت تنازلت عن بيت أبيك من أأانو  أفعل

 ؟ بدألل مين هل سيضيع؟ نقاذهإلكيف السبيل 

ن أوأان العاجزة عن ، فيت أنه هناكبداًل من معر  بدألبفقده ل سلمت ليتين، ليتين ما عرفت بعودته
  !؟ما العمل اي بين! نقذهأراه أو أ

 : وعاد إببريق املاء وهو يقول إمساعيلقام 

ره يف ولنستخِ ، نسأله فيهما أن يلهمنا احلل والصواب، هيا اي أم لنتوضأ ونصلي ركعتني لل -
 ..هيا اي أمي، خري من يدبر األمر وبيده كل شيء فهو، أمران

بكيت وابتهلت وسلمت ، وان هللا كثريًادع، وهو يصلي بصوت هامس، قمت ووقفت خلف ابين
 ! لعل الغد أيت بفرج قريب، أمري لل
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(108) 

 التكرمي

رجاًل رمبا مل ينل لنكرم ، أقف بينكم اليوم، 2035لثاين من متوز عام إنه يف يوم األحد املوافق ا
نقف اليوم وحنن على أعتاب عهد جديد من احلرية والفكر ، حقه من الثناء والتكرمي والشهرة

ورحل دون أن يعلم أهنا ستحدث تلك الضجة بعد ) (  نه قد أهداان رائعتهأحيث ، واملساواة
 ! أكثر من أربعني عاًما من كتابتها

املناضل ، القلم الثائر رغم رقته يالعامل عن ذلك الرجل ذيديكم لنخرب أاليوم أقف بني  أانوها 
من أجل  وعاىن، الذي أسقط الضوء على مأساة كل من وجد نفسه خمتلًفا، بريشته وحمربته

 .وهويته وأفكاره، م عقيدتهمن أجل أن حترت ، اختالفه

 : مبقدمة روايتهسامل القشطايل الربوفيسور كتب 

عن اهلاربني ، اضّي الذي طوي منذ مئات السننيعن م، أان اكريتمل أكن أعلم أين أكتب عن ذ
، حكاية سليم وإيثابال نسجتحني ، مل أكن أعلم أين أكتب عن نفسي، من اجلحيم حنو اجملهول

 أخذتين الدهشة حني، صفراء كتبت حبروف متعرجة اأوراقً ، وحني فضضت أوراق أمي املتآكلة
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 !املسافرة حنو الغرب ،عائليت الضاربة حنو املاضي البعيدرأيت املخطوط القدمي لشجرة  

املندثر إال من ذاكرة أتيب ، هناك حيث األندلس املنسي، أمهو  هو وأب إمساعيلهناك حيث 
 ،أخذتين الدهشة حني عرفت أخريًا معىن القشطايل الذي كان حمل سخرية اجلميع دوًما، الرحيل

مل  ! ندلس والسقوط واملآسيعرفت أخريًا مل امتألت مكتبة أيب بكل الكتب اليت حتكي اتريخ األ
 ! كان دوًما يقص علي تلك احلكاايت قبل أن يرحل

ذلك واآلن بني ، عرفت مل بداخلي ذلك الشغف العجيب حنو تلك األرض وذلك التاريخ
َمهورًا ، وخبأته أمي واآلن عاد ليظهر، املخطوط الذي احتفظ به أيب رغم كل تلك السنوات

 !  خبأته حني مات ومل يسعفين الوقت ألظهره لك، ذلك إرثك من أبيك، بكلماهتا املرتعشة

، وهو ال يعلم أنه ينسج حكايته اخلاصة، حول أبطالهاحلاملة والثائرة ْث أكمل سامل نسج حكاايته 
 ..يدورمبا املستقبل البع، ويربط كل خيوط احلاضر واملاضي
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(109) 

 بشرىال

أعلم أنه توسط حىت أفرجوا عن ، اثنية مندوساحنو دار  وجدتين أخرج قبل املغيب بقليل
  !؟ولكن كيف يل أن أذهب هلناك اثنية أطلب منه أن خيرج زوجي، إمساعيل

 ؟ انفيهأثبت التهمة اليت حياول ؟ كيف أرمي بسليم حنو احملرقة بيدي !؟كيف أقص عليه احلكاية

ظننته خرج ، إمساعيلعدت حنو البيت فلم أجد ، سريكمل المل أ، وقفت عند منتصف الطريق
 :ودامهتين كوابيس اليقظة، طار عقلي، انتصف الليل ومل يعد، لبعض رفاقه

 ! أخذوه اثنيةقد  ونأيكون

 ،عوت الكالب البعيدة فزادت رهبيت، وقفت عند الباب ال أعرف ما العمل، خرجت للحارة

 ! اي ريبأين ذهب ذلك الولد  -
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دخل علي ! وهلفيت، مل يغمض يل جفن وأان بني الباب ودعائي، قاربت الشمس على الطلوع
 : ستقبلته بغيظ كبري وهلفة أكربا .يلهثوهو أخريًا 

  !؟أان ال أعلم أين أنتو  ،مل جتعلين أموت رعًبا هنا! أين كنت اي بين -

ستفسر أأجلسته بني يدي ، مهموًما لدرجة تناسيت معها غضيبكان ،  قبل يدي ورأسي، عتذرا
 .عن سر غيابه

انقطعت الصلة بيننا منذ و ، رفيق قدمي تذكرته منذ أايم، كنت على موعد اي أمي مع أحدهم -
وخادًما لدى القس الذي يباشر حتقيقات ، يعمل عمه حاجًبا ابلديوان، أن تركنا البيازين

 ن هناك شخًصا أوصاين أنإقلت له ، يومني وفاحتته أبمر أيبذهب إليه منذ ، املتهمني
 ، وعدين أن يسأل عنه، دون أن أذكر ابلطبع أنه أيب، أستطلع أخبار سجني ابلديوان يهمه

 لك ذكرت إن خفت، القلق ذلك لك سببت ألين آسف، لياًل  البارحةًدا موع يل وضرب
  .خييب إن مل أفلح يف مهميتأو أن يتسلل األمل لقلبك ْث ، حماوليت أن متنعيين

املتهم الذي هتمة ن إقال يل ، جاءين صديقي هذا بوجه غري الذي أعرفه، األمر اي أمي معقد -
ولكنهم ، وقد حاولوا انتزاع اعرتافات منه بتعامله مع الثوار، أسأل عنه ليست ابلبسيطة

 ! النهائيوقد صدر حبقه احلكم ، عذبوه كثريًا دون فائدة حىت خارت قواه، فشلوا
وهي ، بشغف وحزن انتتابع هربت من عيين أمي اللتان، ت رأسييخفأو ، تلعثمت، توقفت هنا

 : متسك بكلتا يدي هتزين
هل سيقضي ما تبقى من أايمه أبقبيتهم حىت يتعفن ! ما هو ذلك احلكم، إمساعيلهيا أكمل اي  -

 ..تكلم اي بين !؟وميوت هناك دون أن يعلم أحد به
وسيحضر األساقفة  ، ابلعرض األسبوعي للمتهمني، سيحرقونه ابلساحة بعد يومني، ال اي أمي -

هلم أن يقبضوا  نصر  ، نه مهتم بنفسه بتلك القضيةإيقولون ، شخصيًّا هم ديثاوعلى رأسكلهم 
 !شاركوا ابلثورة على أحد الذين
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معناها أنه أقر بكل ، صمته وعدم اعرتافه لدى احملكمة، ولكنك تعلمني اي أمي ؛يبنعم مل يعرتف أ
 .التهم

خرج ، اهنالت دموعي فضمين، مساعيلتعلقت عيناي إب، ساد الصمت طوياًل ، قط يف يديس  
 ! صويت املختلط بنحييب

، ورحل من رحل، لقد مر زمن طويل وانقضت احلرب ؟!هل سنرتكه هكذا! ما العمل اي بين
أال يكفيهم أنه مطارد ، امللعونأال تكفي كل تلك السنوات لكي ينسوا أثرهم ، ومات من مات

 ! أليست هذه عقوبة كافية، أال يكفيهم أننا حرمنا منه وحرم منا، منذ أكثر من عشرين سنة
سأطرق ، سأستدين! لعلنا نستطيع أن نرشو احلراس! يستطيع صديقك هذا أن يفعل شيًئا هل

أن  ولكين لن أستطيع، سأفعل أي شيء اي بين، اثنية أطلب بعض النقود ألي سبب مندوسابيت 
 أنهو ، نه هناك مبكان ماأعلى أمل ، كل تلك السنوات على أمل عودتهعشت  ، بدألأفقده ل

 سطأشاهدهم وهم حيرقونه و ، ولكن كيف يل أن أذهب هلناك، سيعود مهما ابتعد وغاب
 ! هل أحتمل ذلك اي ولدي ؟!هتليلهمانتشائهم املسعور و 

على األريكة جبواري حياول أن يغمض  إمساعيلمتدد ، سندت رأسي املتعب وأغمضت عيينأ
 !أحاول أن أجد خمرًجا ملا حنن فيه، تداخلت األفكار بعقلي املشتت، عينيه فال يستطيع

يعيد كلماته اليت قاهلا ووجه شاب مبتسم ، هبيئة جديدةجاءين الشيخ فيه ، أخذين وسن خفيف
 ! حينما كانت الشكوك تعصف يب؛ ًمايل منذ عشرين عا

هللا دوًما خيترب عباده إيثابال؛ حىت يعلم من يصرب ومن : جاء يعيد كلماته وحتيطه هالة من نور
قد أبدلك هللا بتعاستك زوًجا ، وها أنت اآلن هنا! حىت يستبدل أايم شقائك أبايم أخرى، يقنط
 ! وأهاًل يلتفون حولك، حيبك

 ! ميتحن قدرتنا على الصربيسمع ويرى؛ إنه ال يعاقبنا بقدر ما ، الرب دوًما موجود
طرق اخلري والشر والضعف والقوة واهلزمية : يرسم لنا الطرق، ميتحن رغبتنا يف التوجه إليه
 ! والنجاح؛ وحنن علينا أن خنتار
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أال تعلمني أن األم أحيااًن تقسو على صغريها؛ ! يرحم وجيرب كل كسر، الرب دوًما يغفر إيثابال
 ؟ لتهذب ال لتنتقم

فقط يريد منا أن نتوجه له وحده ابلسؤال ! على عباده من األم الرؤوم على صغريها الرب أحىن
 ! واملذلة والدعاء

 استبشري اي أم إمساعيل، فربك سيأيت ابخلري!
 ! يهب من نومه ليفتح للطارق إمساعيلوطرق على الباب و ، اي هللا: قمت من نومي ولساين يلهج

  ! هل كنت أظن أنه سيستجيب هبذه السرعة، ويستجيبيسمع ويرى ، الرب دوًما موجود
 أسدل مخاري فوق رأسي، يتهامس مع أحدهم ْث يدعوه للدخول، إمساعيلعند الباب يقف 

، رجل رمبا يقرتب عمره من عمر سليم، الضيف ليس ابلشاب، وأقف ابلزاوية أستطلع األمر
، يستأذنه وأييت إيل ووجهه يشي ابلكثري، وجهه ابتسامة رضا ، وقد علتمرحًبا إمساعيلجيلسه 

    ! أمي هيا تعايل بسرعة، يصيح بفرح
، أستمع للرجل وكأن السماء ترسل عطاايها تباًعا، وأان بني الدهشة والفرح والدموع تنساب

، جلست التقط أنفاسي املتتابعة من الدهشة واملفاجأة، تضمد جرحي النازف منذ عشرين عاًما
اختبأ كما اختبأ سليم ، رفيقه وسط الدروب والكهوف واالختباء واحلروب، الرجل رفيق سليم

ساعد الكثريين ، حارب مع سليم، ولكنه كان قد فقد أهله عندما اجتاحت فيالق العدو القرى
 ! على اهلرب حنو البحر

ولكن سليم أصر على ، مرات أخرىحذره كثريًا ومنعه ، علم برغبة سليم يف العودة إلينا
  .املخاطرة
ولكن شوقه إليكم كان أكرب من ، املخاطرة كبرية وغرانطة مل تعد آمنة، إمساعيلاي أاب : قلت له

   ! أي حماولة لإلقناع
أن  وكنت قد عاهدته، ولكن غيبته طالت، ونرحل مجيًعا حنو فاس، ذهب على أمل أن يعود بكم

 .وقعتم به اضيقً أو ، فلرمبا دفعت عنه مكروًها أصابه، أحلق به يف حال أتخره
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 ؟ ولكن أين سليم، سألت كثريًا حىت عرفت طريق بيتكم

أخربه أن الوقت ، واحلكم الصادر حبقه، أبيه ةأطلعه على هتم، كل شيء للرجل إمساعيلحكى 
 .نقاذهوأنه ال حيلة أمامنا إل، ضيق واحملاكمة بعد يومني

 ! غالبهللا : أن قال هبدوءمل يزد عن ، ابتسم الرجل ابتسامة هادئة

 !وكن مستعًدا، غًدا عند منتصف الليل سأعود، ومهس له، إمساعيلتوجه حنو الباب وصافح 
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(110) 

 الرغبة األخرية

أصبحت  أشعر أين، ومل يعد للمكان هيبة بداخل روحي، مل يعد لألمل مكان، مل تعد العتمة ختيفين
منذ أن علمت بوقت احملاكمة ومل تعد الدنيا ، يكالبيت اخلاو أصبح داخلي  ، من كل شيء فارًغا

، تكتحل عيين بوجهها املستدير كبدر، مرة واحدة اأرامه، ابين وإيثابال يتعين سوى أن أرى وجه
 ! وقتها فقط أستطيع أن أذهب مبتسًما، ووجه ابين الذي يشبه جده

فيجتمع الناس ابلساحة ، يطوفون ابملدينة يعلنون كما هي عادهتم عن اليوم املشهود اجلند ليت
والقلة ، ابلدم والقتل والتشفين و سو ن املهو و حيث القشتالي، يتوافدون لرؤية املذنبنيالكبرية 

، ولعله يظهر يوم احملاكمة، دون سببمن جاء يستطلع خرب قريب أو حبيب اختفى ، الباقية منا
ًدا  وجو بعفو من امللك إن كان مأو لرمبا جنا ، يتجه حنو احملرقة أو اخلازوق، يسري بصف املذنبني

فيشري للقساوسة حني يلعب اخلمر ، كعادته حني ينزل ابلقصر املطل على الساحة أايم الصيف
واجلماهري خارج أسوار ، وهو يضحك عالًيا، ويرسل غريه للجحيم، فيعفو عن هذا، برأسه

 ! القصر هتتف حبياته

 .وأتيت إيثابال لتلقي علي سالمها األخري، حنو الساحة إمساعيلليتهم يعلنون ذلك فيهرع 

، خبري امأعلم أهن يكفيين أن، اهميوأريد أن أغمض عيين للمرة األخرية على صورت، اهمإلي أشتاق
وال يعلم أن قليب سجد لل ، قاهلا يل احلارس وهو يتشفى يب، قد خرج دون حماكمة إمساعيلوأن 

 ! فهل أيذن هللا يل، وداعهما كل ما يف األمر أين أريد،  شكًرا وقتها
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(111) 

 زوار الفجر

أيتيين ، سكنت احلارة وخف وقع األقدام، انتصف الليل
أو صوت ، نباح كلب كل فرتة يقطع سكون الليل

فتعاَل صياحه وهو ، أحدهم وقد أكثر من الشراب
ف صوته وهو خييدندن أبغنية تداخلت حروفها حىت 

أحاول ، وابب الدارقمت أجتول بني الرواق  .يبتعد
تكومت أمي عند الزاوية فوق ، االستماع خلطوات املارة

 .وتنتظر مثلي ذلك الذي ضرب لنا موعًدا ومل يظهر لآلن، تغالب النعاس، األريكة

، همس ويرفع لثامهفإذا برجل ملثم عند الباب ي، فتحت الباب حبذر، قطع شرودي طرق خفيف
ت أمي وقفو ، دلفوا حنو الداخل مسرعني، من ورائه رجال ةبثالثوإذا ، فسحت له طريق الدخول

 واسلم، مجيعهم من رفقاء أيب، عرفين الرجل على صحبته، عند الرواق الداخلي تستطلع األمر
 ! جلسنا مجيًعاو ! رةعلي حبرا

 ! وعادت تتابع حديثنا من بعيد، أتت أمي ببعض الطعام والشراب للضيوف

 : أيب الذي جاء ابألمسأبو أمحد صديق قال  بصوت خفيض

عاشرته سنوات ، مهما كلفه ذلك؛ مل يتأخر أبوك حلظة يف مد يد العون ألحد، مسع اي بينا
نعم األخ واملعني والسند هلؤالء الرجال ، كان رغم صمته وحزنه دوًما على فراقكم،  طويلة

االستمرار رغم  وإصراراه على ، حنكتهومئات العائالت اليت جنت وعربت البحر بفضل ، وغريهم
 .واآلن اي ولدي ليتنا نستطيع أن نرد بعًضا َما قدمه أبيك لنا، كل الصعاب

 .........املخاطرة كبرية ولعل هللا يكتب لنا وله النجاة، واآلن ليس أمامنا الكثري من الوقت
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(111) 

 احلدث الكبري

للحدث  منذ الصباح الباكر استعدت الساحة
الكبرية نصب اجلند املنصة اخلشبية ، الكبري

رفرفت البيارق احلمراء ، ابلناحية الشمالية
املنقوشة ابلصلبان الذهبية تلمع حتت أشعة 

فوق و ، انتشر اجلند بني األرجاء، الشمس
كان املنادي قد أعلن ،  أسطح املباين القريبة

أن الكاردينال ديثا و ، البارحة عن وقت احملاكمة
 ! سيحضر شخصًيا

آملني يف ، توافد الناس حنو الساحة مبكرين 
حجز موقع قريب من املنصة لعلهم حيظون 

أو ، أو لعل امللك خيرج للشرفة كعادته أايم الصيف ليشهد احملاكمات، بربكة الكاردينال األعظم
فيناهلم بعًضا من عطاايه اليت يغدقها أحيااًن يف صورة عمالت ذهبية ، ينزل للساحة وسط حراسه

 !  امللك ليحي  ي*.. بيبا إل رِ بيبا إل ِري..  :ها فتهتف الرعيةينثر 

أصرت أمي ، خرجت مبكًرا، ن نلتقي هناكأتواعدان ، مع أول خيوط الفجرتسلل الرجال خفية 
أجلستها عن طرف الساحة واندسست بني ، خوفًا عليهارغم حماواليت منعها ، أن تصحبين

أقرتب حنو املنصة اليت بدأت تستعد الستقبال  حاولت ان، اجلموع اليت اكتظ هبا املكان
 !احملرتمني

 واخليول العربة اخلشبية املزدانة ابلنقوش، تعلن عن قدوم موكب ديثا، دقت الطبول العاشرة متاًما
___________________________________  

* Viva el rey 
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فينحين اجلمع كلما مرت ، الناسخيرج ديثا يده لتحية ، اليت غطتها األقمشة احلريرية احلمراء
القساوسة خلف العربة ، ن الذين التفوا حول العربة من اجلهات األربعو احلراس امللثم، العربة هبم

 .يطلبون بركة من مر هبم، والناس حول املوكب يتصاحيون، فوق خيوهلم

رسم ، اجلميعجثوت على ركبيت كما فعل ، ديثا من عربته مشريًا للجمع وترجل، توقف املوكب
وظهر ، اعتلى القساوسة املنصة، أَمنا خلفه، الكاردينال صليًبا كبريًا ابهلواء وأخذ يرتل أدعيته

، هؤالء وسط اقرتبت أكثر لعلي أملح أيب، حييطهم احلراس من كل جانب، صف املذنبني من بعيد
، ومالبسهم املهرتئةراعين منظرهم وقد بدت آاثر التعذيب على وجوههم وأجسادهم النحيفة 

ِكيماْرلوس..    :م للدِم ورائحة الشواء البشريوق  ر   ،يف سعار واجلموع تتصايح، ميشون حنو املنصة
  كيمارلوس.. أحرقوهم.. أحرقوهم!

أ احلراس حيررون الصف الطويل من بد، عال صوت الكاردينال ابألدعية والرتانيم فسكت اجلميع
يستمع للحكم الصادر ، جيثو على ركبتيه، عند مساع امسهيتقدم املذنب حنو املنصة ، قيودهم

ويستسلم أخريًا لقدر ، ْث هتوى عزميته، يصرخ، يستجدي، يقاوم، جيره احلراس حنو هنايته، ضده
 .يبتسم الكاردينال يف انتشاء وتشفٍّ جمنوننيو ، يعلو الصياح الفرح، حمتوم

، هالتين هيئته، جير قدميه املتورمتنيتقدم أيب من وسط الصف ، إيرانندو لوبيث، صاح احلارس
يسند يده اليمىن ، صفر وجههاو ، طالت حليته، هزال عجيب من، ارتعبت عندما رأيت ما حل به

وأشري ، أقرتب أكثر حاولت أن، و الساحة وكأنه يبحث عناينظر حن، وميشى بوهن كبري، بيسراه
 .له ولكين تراجعت يف اللحظة األخرية خمافة لفت االنتباه

يرفع ، وراح القس يتلو قائمة االهتامات وأيب منكس الرأس، املبجل مماأيب على ركبيتيه أ جثا
ْث يعود منكس ، حةيدور هبما بني اجلموع املكتظة ابلسا، عينيه كل فرتة وقد ذهب بريقهما

 .الرأس اثنية

هتامس الناس ْث ، توقف القس عن احلديث، خلف املنصة اخلشبية الكبرية ئعم هرج مفاج
 !ألسنة نريان مفاجئة ارتفاعأصوات فرقعات البارود، و علت األصوات مع 
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إال من البيارق امللونة اليت ما تزال ترفرف ، فحجب الرؤيةغطى الدخان الكثيف الساحة الكبرية 
  .فوق املنصة

ويف خلف املنصة  يف زي احلراس تسلل بعض الرجال، تلك كانت اإلشارة اليت اتفقنا عليها 
ارتفعت ألسنة النريان و ، فرتددت فرقعات مزعجة، وأشعلوا بعض البارودالشوارع القريبة، 

 ! الدخان الذي أربك كل من ابلساحةو 

، مل يتبق سوى بعض اجلنود حول املذنبني، هرع اجلند حنو املنصة حلماية الكاردينال والقساوسة
أبو أمحد ومعه رجل آخر حنو منتصف  سللت وقتها! والدخان يعمي اجلمع وحيجب الرؤية

، ا بفزع املوقفتقدموا من أيب الذي ما يزال مأخوذً ، الساحة حيث املذنبني ما يزالون هناك
، غطى الدخان الكثيف الساحة وهرب الكثري َمن جاء للمشاهدة، حلقت هبم من وسط اجلموع

، أشهرا سالحهما، أبيبو قبل أن يظهر جنداين أحاطا يب، وصلت أليب سريًعا حللت واثقه
رفعت اللثام عن ، سقطا دون حراك، ففوجئا بضرابت من خلفهما، مهمت بسحب سيفي

لطرف الساحة  ت ركًضااجتهو  محلته على كتفي، ا حيدثَممبهواًت  كانعانقت أيب الذي  و ، وجهي
محلوا أيب ، اجلند الذين بقوا يف الساحة بعضحلق بنا الرفاق بعد معركة صغرية مع من ، الشمايل
فت عند الزاوية كما  وقعدت أحبث عن أمي اليت ، زاوية الطريقفوق احلصان املنتظر عند املتعب 
كانوا قد ابتعدوا مسرعني ،  أسرعنا السري حنو أيب والرفاق، الدخانتدمع عيناها من شدة ، كانت

أيب ورفاقه أسرعنا السري خلف ، محلت أمي على ظهر احلصان، ومل يتبق سوى أحدهم ينتظران
، وألسنة النريان والدخان، املفاجأة لوهو ، مبتعدين عن الساحة اليت تعج ابألصوات واهلرج

نزلت أمي من ، ووقفنا فوق التالل الشاهدة على املدينة العامرة، اقرتبنا من مشارف غرانطة
يعتذر أخذ ، كلتيهما  أحاط وجهها الباكي بيديه، تعانقا طوياًل ، فوق احلصان مسرعة حنو أيب

، ووقفت مشدوًها تنساب دموعي، ابتعد الرجال قلياًل ! ودموعه تنساب، ويقبل يديها ووجهها
 !بو أمحد ينبهنا بضرورة املواصلةأجاءان ، اقرتبت أعانقهما وأضم أيب وأمي ألول مرة حبيايت

، صوب املدينة من جديد تواجته يجلام فرس رتأد، اشيًئا مهمًّ  تتذكر  بعد أن فجأة تتوقف
 : عال صوت أيب أمحدثنائي، إاللحاق يب و ل الرجاحاول 
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 ! هل جننت، ما الذي تفعله إمساعيل: -

أربعني سنة ومصحفه الذي خبأه منذ  جديمحل لوحة أن أغادر قبل أن أاي عمي ال أستطيع 
 دعوين أعود ولتكملوا املسري.....، لن أرحل بدوهنما، بساحة البيت
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(112) 

 رسالة

  ...........حفظك هللا أينما كنت، إمساعيل: ولدي احلبيب

وقد طالت ، أان أنتظر رجوعكو ، منذ أن خرجت بتجارتك حنو الشاممرت سنتان اي ولدي 
 .أان أتلمس أخبارك مع العائدين كل يومو  ومرت األايم، غيبتك

بساتينها و  بقصورها العامرة، رمبا ذكرك بغرانطة احلبيبة، وقد علمت أنك ألفت املكان هناك
، الزواج من بنت أحد التجار هناكرغبتك يف فيه ب بشرتينوقد وصلين خطابك الذي ، الوارفة

وال يسعين إال أن أوافق إن كنت ترى أن يف ، أخالقها ونسبهاو  وقد أسهبت يف وصف حسنها
فلم يعد يل ، ومألت الدار ابألحفاد، بينناورغم أين قد وددت لو تزوجت ، ذلك مصلحة لك

أمك قد و  ولكين، ولعلنا نستطيع أن نلحق بك كما طلبت برسالتك، وألمك من بعدك من أحد
 .ولعل هللا يقدر اخلري لك ولنا، لسفراب اعتدان املكان هنا، وال نريد أن جنازف مثلك

فأنت تعلم جيًدا ما قد حدث ، فتلك وصييت لك، وإن كنت قد عزمت على بقائك ببالد الشام
 وإين، علينا هللا به فضاًل منّ وأن هروبنا كان ، وطرد بال جريرة وال إْث، من قتل وتشريدلنا 
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 وخماطرتك حبياتك من أجل خاطر، ألتذكر كل يوم عودتك من أجل لوحة جدك ومصحفه 
ولتكن وصييت لك أن حتفظ أمساء ، فهذا اي ولدي مجيل أمحله لك بعنقي حىت أموت، أبيك

، ليكن ذلك عهدك يلو ، فلتجعله أبوراق ال متسها يد إنسان، من االنداثرعائلتك و جدك وأبيك 
يكفينا ما حل بنا اي ؛ إذ ا حىت قيام الساعةهنيتناقلو ، ووصية ولدك لولده، وصيتك لولدكو 

  .ونسبنا الذي نصون، وليكن ذلك إرثنا الذي حنمي، ولدي

 ..رزقك ويبارك ذريتك علم اي بين أين أدعو هللا لك يف كل صالة أن حيفظك ويوسعوا

 ........حفظك هللا اي ولدي ورعاك وسدد خطاك

 املرسيطايل شالقبن عبد هللا سليم : أبوك احملب 

 1600ينريو من العام إالرابع من  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


