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الرحيم الرحمن هللا بسم

وأنبيائه. رسله عىل والسالم والصالة آالئه، عىل هلل الحمد
يف أوربا من بها أرسلت التي رسائيل أجمع أن إخواني بعض مني طلب فقد وبعد،
إسبانيا»، يف «جولة بعنوان فنرشتها الغراء، «األهرام» جريدة إىل املايض أغسطس شهر
فائدتها، به تكمل ما الرسائل هذه عىل زدت وقد الرعاية، هذه لهم شاكًرا طلبهم فلبَّيت
مبتعًدا منها، تُستخلص التي العظة مع تاريخها يف تفسح كلمة رسالة كل إىل وأضفت
نقد. أو مدح يف املبالغة حد إىل بالتطرف القومية أو الدينية العاطفة يف يؤثر ما كل عن
العرب تركها التي الجميلة اآلثار تلك صور لبعض رسوًما إليها أضفت الفائدة ولزيادة
التي البالد مواقع تتضمن وفرنسا والربتغال إلسبانيا جغرايف مصوَّر وكذلك األندلس، يف
البالد أسماء من بها ورد ملا موجز بقاموس رسائيل ذيَّلت ثم العربي، الفتح إليها وصل

بها. ينفع أن املسئول وهللا الفرنسية. األسماء من اآلن يقابلها وما العرب لعهد
البتنوني لبيب محمد





متهيد

التاريخ يعلم ولم بالحضارة، منها بالبداوة أشبه لها العرب فتح قبل إسبانيا حالة كانت
فينيقيني من للفاتحني طعمة عمرهم طوال كانوا بل بها، يُذَكرون قديمة مدنية ألهلها
ما إال الحياة أسباب من شيئًا يعرفون كانوا وما وقوط. وقرطاجيني ويونان ورومان
تجار من وكسائهم غذائهم مادة به فيستبدلون بالدهم، معادن من يستخرجونه كانوا
سالحهم يحملون فأخذوا املتغلبة، الدول عنرص فيهم دخل حتى لبالدهم، املحتلة األمم
بني تعيش كانت وإن وهي حربية، بأنها اشتهرت أمة وأصبحوا حوزتهم، عن ويدافعون
ولم للميالد، الرابع القرن أواخر إىل الهمجية خشونة يف غارقني أهلها كان القرى، أركان
وملا للمسيح. الخامس القرن أوائل يف القوط حكمها التي املدة يف إال قائمة إلسبانيا تقم
الخامس القرن أواخر يف ريكارد امللك دعا إليها، القسس ورود وكثر النرصانية دخلتها
ثَمَّ ومن الكاثوليكي؛ املذهب اعتنق أثره وعىل طليطلة، يف مؤتمر إىل النرصانية بطارقة
الذهبية، األواني من بكثري زاهية غنية أصبحت حتى وقومه هو طليطلة بكنيسة احتفل
هذه عىل استيالئهم بعد العرب أخذها التي البديعة الثمينة املائدة تلك منها كانت التي
بعد دمشق عىل بها وفد التي الغنائم مع األموي الوليد إىل نصري بن موىس وقدَّمها املدينة،

الفتح.
بعض يف العرب مؤرخي لبعض يرى أن من خجًال حائًرا مبهوتًا القلم يقف وهنا
هي بل فكر، وال عقل عىل تنطبق ال أقواًال إلسبانيا القديم بالتاريخ تتصل التي اآلثار
املايض بطن يف تاريخه تغلغل يشء عىل يتكلم أن يريد عندما بعضهم اعتادها أساطري1
وتاريخ لها، فتحهم بعد البالد سكان عن األساطري هذه أخذوا قد يكونوا أن بد وال البعيد.
النقل عىل أمناء العرب ولَكْون الخرافات، هذه أمثال من بكثري مشحون أنفسهم اإلسبان
تاريخهم ترى لذلك القبيل؛ هذا من غريها يف وال فيها عقولهم يحكِّموا أن يشاءوا لم
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بني التاريخ حقيقة تضلُّ التي األساطري من كثري فيه عليًال سقيًما اإلسالم قبل أنفسهم
ترى فإنك الرشيف، األزهر يف حتى هذه أيامنا يف نفسها األمانة هذه ترى وربما سطورها،
يف لهم يرتكونها يزالون ال أغالط أنها اعتقادهم وعىل املؤلفني، غلطات يحرتمون قد أهله

النقل. يف بأمانتهم احتفاًظا يصلحوها أن يريدون وال كتبهم،
يريد من بحاجة يقوم بحيث لألندلس، تاريخ عىل للعرب أطَِّلع لم إني حال كل وعىل
يشء ومن أخرى، إىل رواية من ينتقلون مؤرخيهم ألن ذلك فحسب، تاريخها عىل االطالع
إىل األندلس يف يشء ومن لكاتب، نثر إىل لناظم شعر ومن األدب، من يشء إىل التاريخ من
منه يطَّلع أن يريد الذي له يتَعب مما الحديث، سياق إليه يجر مرص يف أو العراق يف يشء
كتاب أكرب وهو الطيب، نفح كتاب عىل نظرة تُلِقي أن وحسبك خصوصه. يف يشء عىل
خاصة العامة التواريخ روايات من رأيته ما وخري ذلك، حقيقة لتعلم األندلس تاريخ يف
شذرات األقىص» املغرب تاريخ يف «االستقصا كتاب ويف خلدون. البن كان ما هو باألندلس
املطبوعات ومن املغرب. بتاريخ عالقتها حسب عىل وهناك هنا فيه ذُِكرت قيِّمة مخترصة
والثاني؛ عيل، كرد محمد لألستاذ باألندلس رحلة عن األول؛ قيِّمان: مخترصان الجديدة

عنان. هللا عبد محمد لألستاذ باألندلس لألمويني تاريخ
وكانت القوطية، املدنية من يشء إليها العرب دخول قبل لإلسبان كان قد الجملة ويف
أوائل يف الرومانية للدولة القوط اكتساح أثر عىل الوسطى أوربا يف شائعة املدنية هذه
لغتها، يف لغتهم وفنيت فتحوها التي البالد يف القوط اندمج وقد للميالد. الخامس القرن
عرش الثالث القرن يف إال بها ا خاصٍّ فنٍّا لها اإلفرنج يضع ولم بمدنيتها، مدنيتهم واتصلت
وأعظم فأضخم إسبانيا أما بأملانيا، كولونيا كنيسة هو بأوربا الفن لهذا أثر وأقدم للميالد،
السادس للقرن الثاني النصف يف الثاني فليب بناه الذي اإلسكوريال دير هو فيها أثر
سموه به ا خاصٍّ فنٍّا الجميل األندليسِّ العربي للبناء ذلك بعد األوربيون ووضع عرش.
وترى الحمراء. قصور الخصوصمن عىل أخذوه STYLE MAURESQUE مورسك استيل
األكرب. فندقها يف سيما وال (هليوبوليس) الجديدة مرص أبنية وجهات بعض يف منه شيئًا
معهم نقلوا إليها جازوا ملا فإنهم إسبانيا؛ إىل العرب مع الفن هذا أصل دخل وقد
األندلس إىل جوازهم من األوىل السنني يف الفتح حركة من فرغوا وملا الرشق، مدنية بعض
القناطر، وبناء الجسور، وإقامة الرتع، وحفر القصور، وتشييد الدور، تخطيط يف أخذوا
من واستوردوا الرضع. ذوات برتبية والعناية للزرع، األرايض وتهيئة الخلجان، وشق
إذا حتى أوربا، قارة يف وجود له يكن لم مما والنباتات األشجار من كثريًا والشام مرص
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ناحية كل يف تتفجر الثروة ينابيع وأخذت سلطانهم، بكلكل وأناخوا بجرانهم، رضبوا
هياكل وتشييد العلوم بنرش اهتموا شئونهم؛ جميع يف معاملها وظهرت البالد، نواحي من
يف ويبالغون آفاقها، يف ظهر َمن كل ويجيزون فيها، برز َمن كل يكاِفئون وكانوا الفنون،
سماؤها وتكشفت متألقة، حضارة إىل مطلقة بداوة من البالد حال فتغريَّ املؤلِّفني، مكافأة
وتمأل أفالكها، تنري العرفان من شموس عن الجهالة سحب من فيها يتكاثف كان مما
وكيمياوية، وطبيعية وفلسفية وزراعية وطبية دينية من املختلفة العلوم بمادة أجواءها
من كثريًا شيئًا عليه بنوا لإلفرنج مادة كان مما رائع، ونظم جامع، أدب من ذلك وغري
العلوم بهذه اهتماًما الناس مقدمة يف وأمراؤهم العرب ملوك وكان الحالية. مدنيتهم
أو أنفسهم يروا أن يريدون ال ملكهم بأعباء شغلهم مع كانوا لقد حتى لها، وتحصيًال
يشء أشبه مجالسهم وكانت وصناعة، مهنة العلوم بتلك اشتغل ن ممَّ أقل الناس يراهم
كانوا بل الدولة، أعمال من فراغهم وقت يف علمهم العلماء فيها يشاطرون علمية بأندية
مجون ومن جد، إىل هزل فمن الشئون: من كثري يف يتنقلون ولهوهم أُنْسهم مجالس يف
قرائحهم شحذ يف سببًا كان لعمري وهذا كتاب، صفحة إىل رشاب صحفة ومن فنون، إىل
وراق، َرقَّ ما كلُّ إال عنها يصدر ال أصبحت حتى طبيعتهم، وتهذيب بديهتهم، وإرهاف
وبلنسية واملرية وجيان وإشبيلية وطليطلة ورسقسطة قرطبة قصور وكانت وشاق. وبدع
بنود، ومراكز جنود، ومساكن أسود، ومرابض وفود، وموارد سعود، مطالع وغرناطة
غزالن، وُكنُس حبور، ومراتع رسور، مجايل كانت كما علماء، ومنتديات عظماء، ومجامع
من دولتهم شباب يف األندلس أمراء جمع قد وبالجملة ندمان. ومزار أخدان، وملتقى
بالحسنيني حياتهم من فأخذوا ونعيمه: نسيمه بني الوجود ومن وجماله، جالله بني امللك
واآلجلة؛ للعاجلة ماثلة، ونفوس عادلة، وحكومة فاضلة، أخالق مع ودنياهم، لدينهم
سننهم، عىل الناس وسار مزاره، ولألُنْس داره، وللفن مناره، وللعلم قراره، للُمْلك فشادوا

ملوكهم. دين عىل والناس
من فراغهم بعد القوم مجالس أن يَر وشعرهم نثرهم يف أقوالهم عىل يطَّلع وَمن
بني األغاني، وسماع ورشاب، أكل من وطاب، لذ ما لكل أحباب، مجتمع كانت أعمالهم
شباب وىلَّ إذا حتى ووقار. حشمة يف ولكن ُسوار، ذات أو ِعذار، ذي من واملثاني، املثالث
أن يلبثوا لم غاربها؛ عىل البالد حبل وتركوا لشهواتهم، قيادهم امللوك وأسلم نهضتهم،
فنضب األفول؛ يف سعودهم ونَْجُم الذبول، يف زهرتهم وأخذت الخمول، معالم فيهم ظهرت
همتهم، دماء وجفت جماعتهم، رابطة وتفككت وحدتهم، عروة وانحلت ثقافتهم، معني
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عليهم وهجمت الداعي، غفل إذا إال تموت ال والقلوب قلوبهم، وماتت نعمتهم، ريح وَخبَْت
حتى بقوم ما يغري ال هللا إن الراعي. نام إذا إال تهجم ال والذئاب ناحية، كل من الذئاب

بأنفسهم. ما وا يغريِّ

هوامش

عليه: تعليق غري من الطيب نفح يف جاء مما شيئًا باختصار لك نذكر (1)
عبد بن الوليد إىل نصري ابن وقدمها طليطلة يف طارق وجدها التي املائدة أن ذكر أوًال:
مع طليطلة إىل وصلت وأنها السالم، عليه سليمان لسيدنا كانت األموي الخليفة امللك
املائدة هذه ووقعت املقدس، لبيت حربه يف بختنرص مع اشرتك قد وكان بريان، امللك

القدس! مدينة أخذهما بعد الغنائم من نصيبه يف
طليطلة إىل أتيا عليهما هللا صلوات عيىس وسيدنا سليمان سيدنا أن من ذكره ما ثانيًا:

حياتهما! يف
ما يصل برزًخا موضعه كان الزقاق» مضيق «أن من — هللا سامحه — ذكره ما ثالثًا:
اشتكى الجهة! هذه إىل القرنني ذو اإلسكندر حرض فلما املغرب، وبالد إسبانيا بني
اتصلت وبذلك اللسان، هذا فأُِزيل فأمر عليهم، املغرب أهل تعدي من إسبانيا أهل له
من صحيح القول وهذا البلدين. بني ما ففصلت األبيض، البحر بمياه املحيط مياه
بركاني اضطراب عقب الطبيعة يد هو أزاله الذي ولكن وزواله، اللسان وجود جهة
ومكانها واألستانة، األناضول بني التي األرض له اندكَّت كما أرضه، له اندكَّت عظيم
بوغاز يف الحال وكذلك بالدردنيل. األسود البحر وصل الذي البوسفور مضيق اآلن
آسيا شمايل بني فصل الذي بهرنج ومضيق وأفريقيا، آسيا بني فصل الذي املندب باب
املناسبة وبهذه اإلنسان. وجود قبل يكون وقد التاريخ، وجود قبل كله وذلك وأمريكا،
الجمعة يوم القاهرة إىل طيارته عىل وصل الذي هونتذر السويرسي الطيار إن نقول
أواسط إىل السفر يريد إنه الغراء األهرام ملكاتب حديثه يف قال ١٩٢٦ سنة ديسمرب ١٤
بعُضها متصًال كانت كلها القارات بأن يقول الذي وجنز نظرية من للتحقق أفريقيا
تبتدئ التي املنطقة يف نصفني إىل أفريقيا جنوب فيه ينفصل زمن سيأتي وأنه ببعض،

مرت. ٥٨٠٠ ارتفاعه يبلغ الذي كينيا جبل من
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يحيط كان ملا عجيبة خاصية له كانت بقادس كان الذي الصنم أن من ذكره ما رابًعا:
إىل املحيط البحر من الرياح مرور يمنع كان وأنه عليها، بُنِي التي الطَِّلْسَماِت من به
بيت يف الفضة من صندوق يف موضوًعا كان الطَِّلْسَماِت هذه مفتاح وأن األبيض، البحر
يف ما عىل االطالع حب ساقه لذريق زمن كان فلما أحد. يفتحه ال طليطلة يف به خاص
مكتوبًا العرب صورة عىل تماثيل فيه فوجد به، الذي الصندوق وفتح ففتحه، البيت هذا
عمل بَطل الصندوق وبفتح قال: ثم الصورة»، هذه عىل قوم البالد هذه «سيملك عليها

إسبانيا! العرب ودخل الطَِّلْسَماِت
ا خاصٍّ بابًا مقدمته يف خلدون ابن عقد وقد األمم، يف قديم والطَِّلْسَماِت بالسحر والقول
نافقة؛ أسواق السالم عليه موىس بعثة زمان ومرص بابل يف للسحر «وكان فيه: قال به
يف ذلك آثار من وبقي فيه، ويتنافسون يدعون ما جنس من موىس معجزة كانت ولهذا
السحر بني عندهم التفرقة وأما قال: أن إىل ذلك! عىل دالة شواهد مرص بصعيد الربابي
يستعني الطَِّلْسَماِت وصاحب ُمِعنٍي، إىل فيه الساحر يحتاج ال السحر أن فهو والطَِّلْسَماِت
عالم يف املؤثرة الفلك وأوضاع املوجودات! وخواص األعداد، وأرسار الكواكب! بروحانيات
روح اتحاد والطِّْلَسم بروح. روح اتحاد السحر ويقولون: املنجمون. يقول كما العنارص
واحًدا بابًا وجعلته والطلسمات، السحر بني تفرِّق فلم الرشيعة وأما قال: أن إىل بجسم؟
األندلس أهل إمام املجريطي أحمد بن مسلمة أن الباب هذا يف خلدون ابن وذكر محظوًرا.»
ولم الحكيم)، (غاية اه سمَّ الذي كتابه يف وهذَّبها كتبها ص لخَّ والسحريات التعاليم يف

بعده. العلم هذا يف أحد يكتب
أنها بد وال األندلس، يف كبري مجال لها كان والطَِّلْسَماِت السحر أن ترى هذا ومن
بذلك وشهرتهم اآلن، إىل بها يشتغل من أهلها من يزال وال املغرب، بالد إىل منها انتقلت
الطَِّلْسَماِت، أمر يف مرص بربابي خلدون ابن استشهاد وبمناسبة ذائعة. شائعة مرص يف
اللورد وفاة حني سنتني منذ منها اإلنجليزية وخصوًصا أوربا جرائد كتبته ما القرَّاء يذكر
املقربة يف ذبابة أو بعوضة قرصة أثر عىل آمون عنخ توت قرب كشف بعد كارتارفون
الكهنة باركها التي املقربة تلك لفتحه منه انتقاًما موته كان هل يتساءلون: وكانوا نفسها،
فتحها. عىل يجرؤ من لعنة حول تدور كانت التي وتعاويذهم بُرقاهم امللك هذا دفن أثناء
لهذه زيارته عقب الفرنيس األثري العالم ذلك موت بعد الفكرة هذه عندهم قويت وقد

التالية. السنة يف املقربة
إسبانيا عىل استيالئهم عند الرومان فيها أقامه فقد بقادس كان الذي التمثال أما
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عدوها، من البالد وحامي الزرع إله عندهم وهو آلهتهم، أحد وهو هرقيل، أو لهرقل
القريبني أعدائها من ليحميها املدينة هذه يف أقاموه وقد والبحر. الرب يف املسافرين وحامي
إىل منهم وانتقلت اإلسبان، أذهان يف الخرافة تلك تجسمت هذا ومن املغرب، بالد يف منها
عند من وجعلها عليها فزاد فيها بعضهم ع توسَّ وربما عليها. تعليق بغري فذكروها العرب
تحته أن فظن البحر، قائد عيىس بن عيل ثار حتى بقادس التمثال هذا زال وما نفسه،

شيئًا. يجد فلم وهدمه، ماًال
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(كما الثنايا أو الربينيات جبال يف الزمن من برهة أميض أن معتزم وأنا مرص أترك كدت
زيارة إىل إخواني أحد نظري فلَفَت للصحة، وارتياًدا للنفس ترويًحا العرب) يعرفها كان
وشماًال، وغربًا رشًقا أوربا أقطار أكثر تقريبًا جبت أني مع أعرفها، أكن لم التي إسبانيا
البالد هذه يف أن سيما وال الزيارة، هذه من يمنعني اإلسبانية باللغة معرفتي عدم وكان
اآلالف عرشات سنة كل يقصدها ولهذا الفخم؛ العربي امُلْلك ذلك آثار من الصالحة البقية
ل سهَّ قد إخواني أحد وكان الخصوص. عىل وأملانيا وأمريكا أوربا من السيَّاحني من
قويت وحينئٍذ فيهم؛ الفرنسية اللغة شيوع من أخربني بما القوم لغة معرفتي عدم عيلَّ
الحديدية السكة به أقطع (١٩٢٦ (سنة أغسطس أول يف سفر جواز وأخذت عزيمتي
كان التي البالد بأهم مارٍّا رشقيها، إىل غربيها ومن جنوبها، إىل شمالها من اإلسبانية

فيها. أثر للعرب
حدود أول وهي (إيرن) بمدينة الفرنسية الحدود تركنا أن بعد مررنا ما وأول
تحت البالد (ألن املرور أجوزة عىل العسكري التفتيش وبعد الغربية، الشمالية إسبانيا
سباستيان، سان إىل القطار سار أمتعتنا؛ عىل (الجمركي) التفتيش ثم العرفية)، األحكام
متصلة املدينة هذه أن من الرغم عىل ألنه البالد؛ لغة معرفة بعدم حريتي يل تجلَّت وهنا
وجدتني أوربا، يف البحر حمامات أشهر من مدينة أنها من الرغم وعىل الفرنسية، بالحدود
التشبه إال املأزق هذا من مخلًِّصا يل أجد لم وملا اإلسبانية. باللغة معرفتي لعدم فيها غريبًا
من النصف عىل هذا ويومي إسبانيٍّا، اليوم أكلم فلن صوًما هلل نذرت جمودهم، يف باإلنجليز
البالد هذه يف لسياحتي قدرت كنت وألني يقولون، ما عىل شهًرا كان يومها ألن مريم؛ يوم
يفهمونني، ال والناس الناس أفهم ال ألني رضورية عزلتي أصبحت هنالك شهر، نصف
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لوجدونا أنصفوا لو وهم الجاهل، بمظهر بينهم ظهوري بعدم بكرامتي أحتفظ حتى
الرجل. هذا كلينا

أع��ج��م ال��ن��ط��ق ف��ي ف��ال��ك��ل ُع��ْج��م��ة ب��ذي ع��رب��ي��ة ش��م��ل��ة ذو ال��ت��ق��ى م��ا إذا

حتى إنسان لكل الثانية تكون أخرى لغة وجود للعاَلم الرضوري من إنه أقول وهنا
أمورهم، عليهم فتسهل ببعض، بعضهم العاَلم أفراد جميع تربط التي الحلقة بها تتكون
بأوربا، القوُم ذلك يف فكَّر ولقد والصناعية. والتجارية واملالية العلمية رابطتهم وتقوى
أو بعُد، يُنِضجوها لم ولكنهم (اإلسبريانتو)، سموها جديدة لغة أصول بوضع واشتغلوا
تقدًما بها ألحدثوا نجحوا لو وهم الناس، بني تعميمها يف أو وضعها يف ينجحوا لم أنهم
الناس والستغنى العالم، أطراف من طرف كل ويف الحياة، مرافق كل يف ورسيًعا كبريًا
تعيش التي بيئتها من انتقلت هي إذا ليشء تصلح ال ربما لغات عدة تعلُّم عن عامة بها
عىل االتفاق الناس وحسب جديدة، لغة خلق يف املتاعب هذه لكل حاجة ال أنه عىل فيها.

أمة. لكل الثانية اللغة هي لتكون العالم يف االنتشار الكثرية اللغات من لغة

سباستيان سان (1)

وعدد (غسقونية)، خليج وعىل األطلنطي األقيانوس عىل البحرية إسبانيا مدن أعظم هي
جزيرة قمة يف امللك قرص وترى إسبانيا. ملوك مصيف وهي نفس، ألف خمسون أهلها
الطبيعي بوضعها الجزيرة وهذه كالرا، جزيرة ى تُسمَّ املرفأ مدخل يف جميلة صغرية
مأمونًا مياهها يف االستحمام يكون ولهذا األقيانوس؛ أمواج هجمات املرفأ عن تخفف
الجنوب. جهة وخاصة فخمة عامة حمامات املرفأ هذا ويف الخطر، من يشء فيه وليس
يومهم فيها يقضون صغرية خيمات الشاطئ عىل لهم ينصبون من الناس ومن

نهارهم. طول البحرية بمالبسهم
الطرف وعىل (أرجيله)، جبل الشمايل طرفه عىل يقوم هالل شكل عىل املرفأ وهذا
داخل إىل العواصف نفوذ يمنعان بحارسني يشء أشبه وهما (إيجالدو)، جبل الجنوبي
أكثر شتوية مدينة كانت ولهذا الشتاء، عواصف من بهما حريز حرز يف فاملدينة املرفأ؛

صيفية. منها
الغاية بلغ قد الضيق بعض ضيًقا كان وإن وهو ا، جدٍّ جميل رصيف باملرفأ ويحيط
الخاصة. مساكن من وغريها فنادق من الجميلة األبنية عليه وقامت واللطافة، النظافة من
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وكذلك الرصيف هذا ولكن الجمال، من شيئًا بمرسيليا (الكورنيش) طريق يف أرى وكنت
عىل الذي اإلسكندرية رصيف أنسياني بل أنسيانيه أرجيله بجبل يحيط الذي الرصيف
ينقصه ألنه الجنيهات؛ من مليون نصف من أكثر املدينة كلَّف والذي الرشقية، امليناء
يصبح حتى اإلنسانية، الحرشات من فيه مما الخصوص عىل لتنظيفه به العناية تمام

عليه. التنزه من نصيب للخاصة
الورود رياض تتخللها جميلة أشجار عليها قامت اللطيفة، امليادين املدينة يف وتكثر
ويفصل باهرة. وروضة زاهرة جنة ميدان كل يجعل مما املختلفة، واألزهار والرياحني
بديًعا شكًال األقيانوس بمياه اتصالها عند ملياهه وترى (أيروما)، نهر املدينة مباني
الُقبَِل كأصوات أصواتًا هدوئها يف لألمواج وتسمع دائًما، فضيٍّا َزبًَدا املاء صفحة يكسو
عىل هنا تراه الذي األبيض الزبد لهذا ولعل الطبيعية، املوسيقى بهذه األشجان تُهيج
جهة من النهر حافتي وعىل . ِّ الفيضِّ بالشاطئ تسميته يف معنى األطلنطي الشاطئ طول
هذا دخلُت وقد الكورسال، ملعب الشمال جهة ومن فيكتوريا، (تياترو) مرسح الجنوب
جبل سفح يف املرفأ يمني عىل تقع القديمة واملدينة بابه. يف يشء أفخم فوجدته األخري
نساءهم فرتى الصيادين؛ من أهلها وعامة قذرة، املدينة هذه أن له يؤَسف ومما (أرجوله)،
عىل الرسدين1 تمليح يف يعملن وبعضهن األرض، عىل منشورات الصيد شباك ينسْجَن
الرصيف، إنشاء قبل باإلسكندرية األنفويش كقسم القسم وهذا الشمايل. املرفأ رصيف
يُسَمح ال قديمة قلعة الجبل هذا وفوق الجميل. املرفأ هذا جبني يف الوحيدة الوصمة وهو
لهذه احتاللهم يف ماتوا الذين اإلنجليز الضباط لبعض مقربة وبجوارها إليها، بالصعود

كارلوس. الدوق ثورة أثناء يف و١٨٣٧ ١٨٣٦ سنتي بني املدينة
جميلة، وأبنيته النظام، وحسن النظافة يف غاية فهو الجنوبي، املرفأ طرف أما
بَْهٌو أعاله يف به ويحيط 2،funiculaire الفونكيلري بواسطة إيجالدو جبل إىل ويصعد
جغرافية، صفحة كأنها املدينة عىل ترشف (بلكونات) أطناف أو ُكنَّات له واسع كبري
بالسماء املاء اتصال غري يحده ال عظمته يف فرتاه األقيانوس عىل أخرى جهة من وترشف
فيه فندق الجبل أعىل ويف الصفاء. أيام يف حتى الدوام عىل القتام من يشء يتخلله أفق يف
العرص). (بعد خصوًصا املوسيقى نغمات عىل ومخارصة ورشاب، أكل من وطاب، لذ ما
ويرقصون الطنبور عىل يرضبون الزنوج من طائفة فيه مكان الجبل عىل الفندق ودون
الذين املتوحشني بهؤالء للناس أفريقيا يمثلون إنما وهم املريسة، من نوًعا ويرشبون
بعض مكانهم يف يعرضوا أن بهم أوىل وكان اإلنسانية! من األوىل الحلقة يف يزالون ال
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عن يدافعون يزالون ال وهم شهامتهم، بكبري وللتاريخ للعالم ظهروا الذين الريف أرسى
وَعددهم. ُعددهم قلة مع الضخمتني الدولتني هاتني تلقاء وحوزتهم كرامتهم

مصارعة عن اإلعالن املدينة هذه من سفري فيه أزمعت الذي اليوم صادف ولقد
أعظم كثريو أنتونيو الدون وهو الحفلة، هذه يف الرصاع يتوىل من اسم وذكروا الثريان،3
لم وملَّا املالكة. األرسة مع سيحرضها امللك أن ذكروا كما عندهم، الحلبة هذه فرسان
سفري رُت أخَّ املتحركة) (الصور الخيالة صور يف إال الرصاع هذا رؤية يل سبق قد يكن
منهم يتدرب البالد، هذه يف قديم الرصاع وهذا مظاهره. وأعظم ميادينه أكرب يف ملشاهدته
من يكون ما منتهى عىل الثور فتجد الغاية، لهذه تُربَّى التي الثريان مصارعة عىل قوم
غري من مكافئه ثمن أضعاف عندهم ثمنه ويبلغ العضل، قوي الهامة، عظيم الوحشية،

الرصاع. ذات
كاحرتام احرتام فيهم وله رصاعه، قوة مع تتناسب قومه يف كبرية شهرة وللمصارع
انتصاره بعد الشعب من األعناق عىل محموًال تراه ما وكثريًا وعظمائهم، الرجال كبار
الطامة فتلك خصمه الثور رصع إذا أما الفظيعة، الحيوانات هذه من خصومه عىل
القوم، نفوس يف الذعر من ذلك يُحِدثه ما غري الشاملة، والكآبة العام والحزن الكربى
جنون؛ شبه الحالة هذه يف الثور يعرتي وقد جلوسهم. يف منه القريبني الخصوص وعىل
خلل ذلك عن فينشأ والنظَّارة، املصارعني بني يفصل الذي الخشبي الحاجز عىل فيهجم
كبري رضر عنه وينشأ بعض، عىل الناس بعض فيسقط صفوفهم، بعض يف واضطراب
يل تسمح أن أرجو وهنا والخوف. الهلع من الفارين أقدام تحت الكثريين موت يصحبه

رأيت. ما عليك أقص بأن
تقدير، أقل عىل مرتًا ثالثني قطرها يبلغ أرضية دائرة فوجدته املكان هذا إىل وصلنا
باب وفيه مرتين، نحو ارتفاع عىل متني خشبي سياج بها ويحيط الرصاع، مكان وهي
واحد لكل الثريان، غرف أبواب دونه ومن وحيوان، إنسان من املصارعون منه يدخل
بعضها درجات ثالث إىل تتدرج وهي املتفرجني، أمكنة قامت السياج هذا وراء ومن غرفة،
واألرسة امللك جاللة مقاصري الغرب جهة من العايل القسم ويف الوراء، إىل بعضيميل فوق
يبقون بل للنظَّارة، فيه مجالس ال الذي املرسح أعىل غري وهذا دولته، رجال وكبار املالكة
كانت ولقد تقدير، أقل عىل نفس ألف عرشين املكان هذا ويسع أقدامهم، عىل وقوًفا فيه
دخل املرضوبة، الساعة جاءت فلما ورجال، نساء من بالناس مكتظة مجالسه جميع
مقصورة قبالة وصلوا وملا الرباقة، بة املقصَّ الحلل وعليهم وفارسهم، راجلهم املصارعون
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سباستيان. سان يف الثريان ملصارعة بناء

الثور، منها يدخل التي الجهة مستقبلني أماكنهم يف وقفوا ثم الالئق، السالم سلَّموا امللك
قلب يف الرعب تُوِقع بحالة هائل ثور منها فاندفع املرسح، عىل غرفة باب ُفِتح وهنالك
وهو عينيه من يطري والرشر برهة وقف وقد به وكأني املنظر، هذا مثل يتعود لم من
أحد عىل يهجم أن يلبث ال ثم منها، يهجم التي الجهة يتخريَّ خصومه يف نظره يجيل
غريها، يده يف يكون ال التي الحمراء بمالءته قابله لني املرتجِّ من كان فإن املصارعني،
بحركة الثور قرني مسقط عن زوغانه يف الرجل هذا خفة من تُْدَهش الوقت هذا ويف
قاب الثائرين قرنيه من وهو يساره، إىل الثور رأس يمني من بها ينتقل ا، جدٍّ خفيفة
فيرتكه يعجزه حتى الدقيقة املدهشة الحركات بهذه يطمعه يزال وال أدنى. أو قوسني
الذي الفارس عىل الهجوم عىل له محرًضا األول حركات بمثل هذا فيقابله غريه، إىل الثور

21



األندلس رحلة

تدفع قد بقوة قفاه يف بالرمح الفارس قابله عليه هجم فإذا طويًال، رمًحا يده يف ترى
تصدق وقد ومقدرته، الفارس كفاية تظهر وهنا الهجوم، عن فتوقفه الوراء إىل الثور
وفرسه الفارس فيخرُّ قرنيه، عىل ويرفعه الفرس بطن تحت رأسه فيدخل الثور هجمة
يشغل هنالك لوقته. الحياة يفارق الذي الفرس أحشاء تظهر وعندها األرض، عىل جميًعا
من إلقامته الخدم من طائفة يقصده الذي الفارس عن بمالءته الثور املصارعني أحد
يف رأيت وقد األول. نصيب نصيبه فيكون آخر، بحصان إليه يؤتى وقد حصانه، تحت
يكون قد الحالة هذه ويف دقيقة، ٢٠ نحو يف الخيل من خمسة بطن بقر ثوًرا اليوم هذا
الثور رآه فإذا سهمان، يده ويف راجًال الحلبة فارس فيقصده هيجانه، أشد يف الثور
الفعلة، هذه يكرر وهكذا كتفيه، بني سهميه واضًعا منه الرجل فيزوغ بشدة، عليه هجم
الثور يغري يزال وال سيفه، تحتها من الحمراء بمالءته عليه هجم الثور تعب إذا حتى
وريد يف سيفه ويُدِخل عليه يهجم ثم والخفة، الدقة يف غاية مختلفة بحركات بنفسه
املوقعة تنتهي وهنالك دمه، يف يترضج رصيًعا الثور سقط الرضبة صدقت فإن العنق،
القوم ترى وقد للمنترص. تحيًة املوسيقى عزف مع جهة، كل من الحاد التصفيق بني
فيصفقون املنخذل، عىل ناقمني الخصمني من للمنترص متحمسني الرصاع هذا أثناء يف
وكثريًا قانونية. غري بحركة أتى أو َكرَّاته يف جبن كلما لخصمه ويصفرون أحيانًا للثور

الخصمني. ألحد هًة موجَّ االستحسان عدم أو االزدراء كلمات منهم تصدر ما
برؤية مرسورات باشات وهن السيدات منظر الحفلة تلك يف يدهشني والذي
الرائي نفس له ترتاع قد الذي املنظر هذا أحشاءه؛ يجر وهو خطوات يميش الحصان
ال منظرها أصبح حتى أَِلْفنَها قد العادة هذه أن شك وال وهلة. ألول اإلسبانيني غري من
يف الرصاع هذا يحظرون السبب ولهذا الطبيعي؛ أثرها مع متناقضة بحال إال فيهن يؤثر
فيها ومرسحه الرومان، زمن من ألفوه أهلها ألن نيم؛ األوىل اثنتني: مدينتني يف إال فرنسا
بالد يف منه مصغرة صورة يُِقيمون وقد إلسبانيا، ملجاورتها بوردو؛ والثانية زمنهم. من
ُقِتلْت الثريان من ثمانية مع الحفلة هذه يف الرصاع كان وقد وغريها. (فييش) مثل أخرى

حصانًا. عرش خمسة من أكثر َقتََلْت أن بعد جميًعا
الخامسة الساعة من آخره، إىل الرصاع أول من حرض امللك أن هنا الحظته والذي
لرؤية شوقه عن ناشئًا هذا أكان أدري وال الظهر، بعد الثامنة الساعة منتصف إىل تماًما
من وشعورهم عواطفهم يف معهم أنه لهم فيُظِهر شعبه، ميول يحرتم أنه أم النزال، هذا
األزمات يف عرشه حفظ يف السبب كانت ربما رشيدة، سياسة وهي النهاية، إىل البداية
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يحب اإلسباني الشعب ترى حال كل وعىل لعهده.4 بالبالد مرت التي والسياسية الحربية
منهم؛ املنكوبني عىل ويعطف مرضاهم فيعود الحرب، مدة كثريًا يؤاسيه كان ألنه ملكه؛
رقيب، أو حرس ما غري عن املرفأ هذا َطوار5 عىل وحده يتنزه تراه كنت ما كثريًا لذلك

العاطفة؟ هذه غري األرض يف سعادة للملوك وهل ومهجهم، شعبه قلوب إال اللهم

هوامش

العرم. أو العسري، (1)
من مكون حبل بواسطة عرباتها وتَُشدُّ الجبال، تتسلق مسننة حديدية سكة (2)

العليا. محطتها يف رافعة بآلة أو املاء بضغط إما وذلك مرنة، حديدية أسالك
الرومان طريق أَِمْن يدرون وال إسبانيا، بالد يف قديم الرصاع من النوع هذا (3)
دخول بعد إسبانيا يف ظهر إنه بعضهم ويقول القرطاجيني؟ طريق من أم إليها، دخل
القرطاجيني عن أخذوه الذين الرببر طريق من يكون فإنه صحيًحا، هذا كان فإن العرب،
اشتغلوا أنهم تاريخهم يف عنهم نعلم فال العرب أما الجوار، أو التبعية من بينهما ملا
يدخل امليالد من التاسع القرن إىل الثريان رصاع كان حال كل وعىل الرصاع. هذا بمثل
إىل ينزل كان فقد بإسبانيا؛ املصارع بطولة فيها تظهر كانت التي الفروسية أنواع يف
عىل غلبه إذا حتى به يزال وال بقرنيه، ويأخذ عليه ويهجم املتوحش الثور به الذي امليدان
هجم للثور الغلبة كانت فإذا خصمه، عىل االنتصار رشف له كان األرض إىل وألقاه أمره
الرجل أنقذوا وربما رصيًعا، منها يقع جراًحا وأثخنوه بخناجرهم املتفرجني بعض عليه
ينزل كان ما وكثريًا خجله. يف يتعثر وهو فيقوم الحياة، من رمق وفيه قرنيه تحت من
أحدهما. عىل القضاء النتيجة وتكون الثور مع فيقتتل فارًسا، امليدان هذا إىل املصارع

يف ومرونته املصارع خفة عىل مداره فني رصاع إىل الرصاع هذا شكل يتغري ولم
الحيوانات مع اإلنسان رصاع إن وبالجملة امليالدي، عرش الثاني القرن يف إال حركاته

الرومانية. الدولة يف منتًرشا كان املفرتسة
نفس، آالف ثمانية يسع وكان روما، يف موجوًدا أثره يزال ال (الكوليزيوم) وملعب
ساحة يف فأُْدِخل أمر الذي نيوليس اإلمرباطور مدة ميالدية ٨٠ سنة افتتاحه كان وقد
منوا الذين املساكني املسيحيني وأرغم املفرتسة، الحيوانات من آالف خمسة امللعب هذا
ملشاهدة املكان هذا يف أعيادهم يف يجتمعون روما أهل وكان قتالها. عىل باضطهاده
ولقد للوحوش، الرجال بعض مصارعة ومنها فيه، تقام كانت التي املختلفة األلعاب
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يرسلون ثم يشء، كل من ُعزَّل وهم امللعب هذا ميدان إىل العبيد ببعض يلقون كانوا
عن دفعها يف املساكني فيأخذ امليدان، هذا عىل له باب من خبها من األسود بعض عليهم
يف السباع وتأخذ عوا يُْرصَ أن يلبثون ال ولكنهم الحيوي، النضال طبيعة بحكم أنفسهم

النظَّارة. من واإلعجاب الرسور رنات تسمع كنت وهنالك أجسادهم، نهش
امليدان هذا إىل القواد من عليه يغضب من ببعض فيُْلَقى يأمر امللك كان ما وكثريًا

بشدة. خصمه القائد فيدفع اآلساد، بعض عليه ويرسلون كفاحه، آلة ومعه
فيصفق جريمة، من له كان ما األسد دم يمحو وهنالك ويرصعه، عليه يتغلب وقد
العفو إىل امللك يضطر ذلك وعند االستحسان، بكلمات له هاتفني جهة كل من الناس له

العظيم. الظفر بهذا تهنئته بعد جيوشه قيادة إىل ويرجعه عنه
تنسيهم كانت امليادين هذه يف بالظفر الناس فرح شدة أن ترى وذاك هذا ومن
هذا غري يف رأوها إذا مما الخصمني أحد من أرضها عىل تسيل التي الدماء تلك فظاعة

صاحبها. إلسعاف الرفق جمعية واستدعوا والرحمة الشفقة أخذتهم املكان
بني كان فقد نوعه، من وآخر حيوان بني الغابرة األزمنة يف الرصاع يكثر كان وقد
قريب زمن إىل النوعني هذين يف الرصاع وكان يَكة، والدِّ الكباش بني كان كما الثريان

بمرص.
تستعملها كانت التي الرياضية األلعاب من كان فقد وآخر إنسان بني الرصاع أما
األزمان، تلك يف يشء كل وهي املادية، الشخص قوة تظهر كانت وبها والرومان، اليونان
وقد األسمى، والرشف األعىل املجد قومه يف بها يحرز التي البطولة رشف بها له فيكون

نظرهم. يف األلوهية عرش إىل بل امللك، عرش إىل بها يصل
املتمدينة، البالد يف ا عامٍّ أصبح قد الرياضية األلعاب بهذه الناس فاشتغال اآلن أما
أللعابها املحرتفني ألبطالها أصبح وقد السليم»، الجسم يف السليم «العقل قاعدة عىل ولكن
مادة من يكسبونه ما غري وهذا املسكونة، أنحاء يف صداه يرتدد الرشف هذا من يشء

باملاليني. تُقدَّر قد ثروة به لهم تكون مما انتصاراتهم، عىل الرهان
السلطات ضد البالد يف ظهرت التي الثورية الحركة قبل الرسالة هذه كتبُت (4)

الحاكمة.
رصيف. (5)
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سلسلتي بني زرع، وال فيه نبات ال واٍد يف (مدريد) مجريط إىل الرسيع القطار ركبت
كنا كأننا حتى قفر، شماله وعن يمينه عن األرايض جميع واٍد يف (نوفامورينا) جبال

العبايس.1 املنصور للخليفة الشاعر دالمة أبو وهبها التي الصحراء تلك يف نسري
حصدوه وقد املطر، بعد قمًحا مزروعة كانت أراٍض بعض الصحراء هذه ويتخلل
(الرمية)، الُكْدس عىل يدور النَّْوَرج فرتى عندنا؛ كحاله بدرسه يشتغلون وهم ذاك، إذ
فيه ِدراسه، تم قد آخر الجرن هذا بجوار ترى وقد ارتفاًعا. أقل (فلكاته) حيالنه أن إال
مثل بعض عىل بعضه كدسوا وقد التبن بجواره وترى تماًما. عندنا كحاله بُمذَْراٍة املذرى

أفقي. بمستوى األربع جهاته من مقطوع كأنه الصعيد، يف تكديسه
العنب من حقول وبعض والبَْقس، الجوز من أشجار بعض الوادي هذا ويتخلل
الجهة هذه ويف منظره. ووحش املزارع فيه قلت مدريد من اقرتبنا وكلما والزيتون،
(اسكيتنج). الثلجية واأللعاب الشتوية للرياضة مدريد أهل فيقصدها مبكًرا، الثلج ينزل
سباستيان سان بني املسافة ألن كيلومرتًا؛ ٤٢ الوادي هذا يف الرسيع القطار سري ومتوسط

ساعة. ١٥ يف القطار هذا قطعها كيلو، ٦٣٠ ومدريد

مدريد (1)

اآلن، إسبانيا عاصمة هي مرشيط) يسميها وبعضهم مجريط، يسمونها (والعرب مدريد
صغرية قرية امليالد بعد العارش القرن إىل كانت ولقد نفس. ألف ٥٥٠ سكانها وعدد
شهرة وأول العرب، يد يف وآخر القشتاليني يد يف حينًا يقع حصنًا وكانت مهمة، غري
ويف القوط، ملك الثالث هنري امللك فيها ج تُوِّ إذ ١٣٩٤م؛ سنة من التاريخية املدينة هذه
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أخذ ثَمَّ ومن ملكه، عاصمة الثاني فليب جعلها عرش السادس القرن من الثاني النصف
الصيف، يف ا جدٍّ حار املدينة هذ وجو القديم. سورها هدم أن بعد وخاصة يتزايد، عمرانها
يف حرارتها درجة وكانت الخريف، فصل لزيارتها األوقات وخري الشتاء، يف ا جدٍّ بارد
ليس عظيمة غري مدينة أنها لها زيارتي قبل أظن كنت وقد سنتجراد. ٤٥ أغسطس أواخر
كأحسن الحديثة أحياءها وجدت ولكني قيمة، له الحديثة املدنية مظاهر من يشء فيها
وقهواتها ومتنزهاتها الكربى، وفنادقها التجارية، ومحالها مبانيها، يف أوربا مدائن
التي السفارة من بتوصية مشاهدته السائح ويمكن امللك، قرص أبنيتها وأفخم البديعة.
وتكثر املدينة، هذه آثار من كثري مشاهدة ُحِرْمُت كما زيارته، أستطع ولم إليها، ينتسب
وهي األرض، تحت تسري التي (املرتو) الرسيعة والقطر الكهربائية املراكب شوارعها يف
تتفرع الشمس ميدان يسمى ميدان املدينة وسط ويف أخرى، ممالك يف شكًال منها أحسن
— عربية تسمية وهي — (ALACALA) القلعة شارع وينتهي الكبرية، شوارعها منه
بباريس (شانزليزيه) شارع نظام عىل وهو (الربادو)، اسمه عليه عمودي عظيم بشارع
تحتها ْت ُصفَّ وأشجار رياض فكله أوسطه أما شارعان، جانبيه من ويسري أوسع، أنه إال
يف القوم رياضة محل هو املكان وهذا املساء، وقت وخاصة الناس لجلوس كثرية كرايس
حافتي وعىل الليل، من فرتة إىل الطبقات جميع من بالناس ا غاصٍّ فتجده الصيف، مدة

الفخمة. املباني الشارع هذا
منظر فيها أعجبني ولقد والدخان، والسجاد الصيني بصناعة مشهورة املدينة وهذه
وسادة ومعه صندوًقا، يحمل منهم واحد وكل النظافة، يف غاية ألنهم األحذية؛ احي َمسَّ
لم مدريد حر ولشدة دقة. بكل يؤديها التي مهنته ملزاولة ركبتيه تحت يجعلها (مخدة)
أحسن من تراه صغره ومع بابه، يف آية وهو الصور، متحف غري يشء زيارة من أتمكن
يف منهمكون وشابات وشبان ورجال سيدات فيه أعجبني والذي نوعه، من التي املتاحف
فأوربا عجب؛ وال صناعته، يجيد منهم وكثري باملتحف، املحفوظة األلواح بعض تصوير
الكتب من كثري وفيها جميلة، للكتب دار مدريد ويف الجميلة. بالفنون تعنى جميعها
بها اآلثار دور يف مجموًعا كان ما إال العرب آثار من يشء فيها وليس القيمة، العربية
املتاحف هذه أكانت سواء رضبوها، التي والنقود عملهم من هي التي الثمينة التحف من
أقام الذي أوسما السنيور2 متحف ذلك من للخاصة ما وخري لألهايل، كانت أم للحكومة
يف نظرك يلفت وقد بنفقتها. غلته تقوم ما ُمْلكه من عليها وقف به، خاصة داًرا له
منك الحت فإذا عربية،3 كلمة وهي كراًزا ويسمونها الفخار، القلل استعمال املدينة هذه
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قلة، واحدة كل عىل وجدت املطاعم، من مطعم أو القهوات من قهوة موائد إىل التفاتة
مأكول. أو مرشوب من به تأمر ما وانتظر بكوب، الخادم أتاك جلست فإذا

ذبابها وكثرة حرارتها، لشدة الصيف يف صحي غري املدينة جو إن حال، كل وعىل
العصبي. املزاج يف يؤثر الذي هوائها جفاف ولشدة الصدر، يف تؤثر التي وأتربتها

الفكاهة باب من يصفه أملانيا سفراء أحد وكان (ماندانار) نهر وسطها يف ويسري
يشري وهو دابة. أو عربة راكبًا أو ماشيًا يقطعه اإلنسان ألن الدنيا؛ أنهار أحسن بأنه
أكثر مدريد أن القبيل هذا من التي اإلشارات ألطف ومن ماء. وال نهًرا هناك أن إىل بذلك
ملوك عرش أن ذلك من القسوس ج خرَّ وقد جبل، عىل بُنِيت ألنها ارتفاًعا؛ أوربا عواصم
إىل إنه حتى الشعب، عقيدة يف أثروا وبهذا االرتفاع)، يف (أعني هللا عرش بعد إسبانيا
املدينة هذه يف وتكثر السماء. عرش بعد العروش خري هو إسبانيا عرش أن يُعتَقد اآلن
الناس أيدي يف تراها وقد مختلفة، أشكال عىل بها ممتلئة الدكاكني واجهات فرتى املراوح:
بلطف تحركها مروحة يدها ويف إال راكبة أو ماشية أو جالسة سيدة ترى أالَّ ويندر عامة،
البالد هذه يف إنه أقول اللطيف الجنس هذا ذكر وعىل تنشده. الذي النسيم من أخف
عليهن ويُْدِنني بالحشمة، غالبًا يتجملن فهن أوربا؛ مدن من غريها يف منه كماًال أكثر
— رءوسهن عىل يضعن ما وكثريًا الساق، نصف دون ما إىل (فساتينهن) جالبيبهن من
وهي (الطرحة)، عندنا يسمونه بما يشء أشبه وهي الشقة، — األندلس أهل وخاصة
وبعضهن السميك. الشاش من نسيج من أو األسود، املخرم من خفيفة تكون أن إما
إسبانيا ونساء الراهبات. من الغالب يف وهؤالء الركبة، إىل تصل قد كبرية بمالءة يشتملن
الجسم رشاقة تنقصهن قد ا جدٍّ الوجه جميالت أنهن ومع الغرباء، بالرجال صلة أقل
أو اإلقليم، حرارة لشدة ذلك يكون وقد منازلهن. مالزمتهن لكثرة وذلك الحركة؛ وخفة
جهة يف اإلسباني الجمال أحسن إن ويقال العرب. عن موروث الحجاب من النوع هذا أن
أهلها، يف أثَّر البالد هذه طبيعة جمال ألن ذلك برشلونة؛ يف ثم غرناطة، يف ثم بلنسية،

معقول. تعليل وهو لغريهم، يتيرس لم ما الخلقة محاسن من فأكسبهم
بهذه ُخصَّ الذي الطبيعي بجمالهن يكتفني الغالب يف اإلسبان نساء إن وبالجملة
جهة كل يف الغانيات وجوه يف الصناعي أثره ترى بما الطبيعة يد لتها جمَّ التي السمرة
نساء أن يعجبني ومما الضليع؟ شأو الظالع يبلغ هل ولكن املتمدين، العالم جهات من
شفاههن، يف الحمراء وال وجوههن، يف البيضاء األدهنة يستعملن ال الغالب يف اإلسبان
بعيدات أصبحن وبذلك الصناعة؛ كلفة معها تظهر ال فبخفة منهن يستعملنها ومن
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مركبات كلها ألنها الوقتية؛ نات املحسِّ هذه استعمال كثرة من يحصل الذي التسمم عن
كل وعىل بالتقلص. الشفة وعضلة بالذبول، الوجه برشة يف األيام مر عىل تؤثر زرنيخية
إىل بها يتقدم — وقته يف مزيًفا ُرَواء املرأة أكسب وإن — الصناعي الجمال هذا إن حال

العقاقري. استعمال وال الطبيب عناية معه تنفع ال بما أوانها، قبل الشيخوخة

م��ج��ل��وب غ��ي��ر ُح��ْس��ٌن ال��ب��داوة وف��ي ب��ت��ط��ري��ة م��ج��ل��وٌب ال��ح��ض��ارة ُح��ْس��ُن

اإلسكوريال (2)

السادسعرش القرن من األخري النصف يف إسبانيا ملك الثاني فليب أقامه الذي البناء هو
وهو كيلومرتًا، وخمسني بواحد مدريد عن وتبعد مرت، ألف البحر عن ترتفع قمٍة عىل
عىل يحتوي أنه عرفت وإذا ومدرسته. والدير امللكية، واملقربة والقرص، الكنيسة، يشمل
عرفت مختلفة؛ أمكنة إىل توصل سلًما و٨٦ باب، و١٢٠٠ نافذة، و١٧١٠ حوًشا، ١٦
من به أَتَوا الذي األزرق الجرانيت من جميعه بُنِي الذي العظيم البناء هذا أهمية مقدار

بإسبانيا. رامة وادي جبال
فيها تشعر — التأنق من خلوها عىل — وهي القوطي، النظام عىل الكنيسة وبناء
الكاثوليكية الكنائس يف عادة تراه الذي التأنق ذلك إليها يصل ال النفس يف بعظمة
أربعة وسطها ويف مرتًا، خمسون منه ضلع كل طول مربع، الداخل من وشكلها الكربى،
ترتفع أقواس وعليها أمتار، ثمانية أضالعها من ضلع كل عرض املربع، البناء من أعمدة
عىل ويرتفع . ُمصىلَّ ٤٢ الكنيسة دائر ويف مرتًا، ١٧ قطرها التي الكنيسة قبة عليها
تبعد صليب القبة ويعلو مرتًا، وسبعني ثالثة نحو واحدة كل ارتفاع منارتان، سطحها
يحيط مربع، حوش الكنيسة وبجوار مرتًا، وتسعني بخمسة الكنيسة أرض عن قمته
هذا وسط ويف ة، مكربَّ كنسية كثرية صور بالزيت حوائطه عىل ُرِسمْت عظيم بهو به
يف املصورين أشهر رسم من ثمينة ألواح بعضها يف غرف إىل أبواب جهة كل من البهو
مسكن محل وهو الدير، إىل منه يصعد وبعضها عرش، والسابع عرش السادس القرنني
وأربعون خمسة فيها عظيمة مكتبة وفيه الكنيسة. يف العبادة بحركة القائمني القسوس
ا، جدٍّ الكبري القطع من الكنسية واألغاني الدينية الكتب من مجموعة منها كتاب، ألف
بالرسوم ومزين الغزال َرقِّ عىل مكتوب وبعضها بالذهب، وجلودها كتاباتها ُوِشيْت وقد
ألفي عن تقل ال العربية املخطوطات من ثمينة مجموعة ومنها القيمة، والنقوش الجميلة

مجلد.
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امللكية املقربة وهو (بالبنتيون)، دفنها قبل سنني خمس امللك جثة تبقى الدير ويف
تنتهي الثمني، الوردي املرمر من وحوائطها هي بساللم إليها ويُنَْزل بالكنيسة، املتصلة
منها ضلع كل ويف املرمر، من وأرضها وحوائطها أمتار، عرشة قطرها مثمنة غرفة إىل
القاعة ويف بعض. فوق بعضها إسبانيا ملوك جثث فيها توابيت ستة فيها ُوِضَع ردهة
هذه وبالجملة امللكية، األرسة أعضاء بعض قبور فيها غرف عدة إىل يوصل دهليز
عظمة مع عظمتها تتناسب — الكاثوليكية الزينة من وخلوها أناقتها عدم مع — املقربة

فيها. املدفونني
بالقوم وصل وكيف سنتني، منذ زرتها وكنت العامة، جنوة مقربة بخيايل مر وهنا
فرتى نوعها، من آخر يشء يماثلها ال درجة إىل بها مقابرهم فخامة يف وتطاولهم تأنقهم
ُمثَِّل أو نُِقشْت أو ُرِسمْت وقد املرمر، من جلها أو وكلها بعض، بجوار بعضها القبور
إىل لتقوده إليه يدها وتمد بأجنحتها، ترفرف املالئكة حوله وِمن امليت صورة عليها
تجدها القبور وبعض فيها، عمله ينتظره التي الجهة إىل أصح بعبارة أو النعيم، جنات
قد وبالجملة الدوام، عىل جة ُمْرسَ ومصابيحها امليت، تاريخ مخترص هذا إىل جمعت قد
ويحيط غريها، يف أره لم حدٍّ إىل الصناعة وجمال املنظر وفخامة اإلبداع فيها وصل
وهنا املقربة. زوَّار عليها يجلس ورخامية خشبية كرايس فيها نرضة رياض املقربة بهذه
يعريه أن أرجو مما وغريهما والعفيفي املجاورين جبانة من إليه وما املره) (قطع ذكرت

باألحياء. ورحمًة لألموات حرمًة عنايتهم؛ بعض األمر وأولو الشأن أصحاب

قرصامللك (3)

امللك، قرص إىل — القلم بي شط أن بعد — معي به رجعت إذا عفًوا القارئ أرجو وهنا
ارتفاًعا مرتفًعا عريًضا طويًال بهًوا ترى ترى؟ فماذا ا، تامٍّ اتصاًال بالكنيسة يتصل وهو
وحجرة امللك نوم حجرة فيه أريض طابق إىل منه ويدخل القرص، باب وفيه عظيًما
الثاني، الطابق إىل إليه وما هذا نرتك التأنق. يف املبالغة من يشء بهما وليس ابنته، نوم
من بها فنجد الخصويص، املكتب إىل ثم السفراء، قاعة إىل ثم املائدة، قاعة إىل وندخل
الحرير، من كبرية قطع عىل نُِسَجْت التي الصور وبديع الشكل وجمال الرونق حسن
مشتمًال كله الحائط فنرى الغرف، هذه حوائط من حائط كل قدر عىل لوح منها يتكون
املشهورين ألحد معروف أصل من مكربة صورة بالنسيج فيه ُرِسمْت واحد لوح عىل
وكمال صنعها، ودقة وألوانها، وظاللها، بروزها، يف الصورة هذه نرى التصوير، فن يف
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حالها لسان ويكاد تاريخية، حادثة أو حربية واقعة لك تمثِّل إبداعها، وتمام صوغها،
بني محارصة صورة ذلك من أعجبني ولقد كان». مما أبدع اإلمكان يف «ليس يقول:
أبناء بأحد جوبان فأتى غوزمان، ذاك إذ وقائدها طريف، ملدينة جوبان الدون مع مرين
له رمى أن جوابه فكان املدينة، هذه أبواب له يفتح لم إن بقتله وهدده القائد هذا
بشجاعة ب ُرضِ كما املثل، بها يَُرضب وأمانة شجاعة وهذه به، ليقتله بسيفه غوزمان

قبُل. من وأمانته السموءل
عليه كان ما مثال عىل حديثًا املصنوع بالحصري كلها القاعات هذه ُفِرشت وقد
الضيقة الخطوط ذات من والزقازيق منوف يف اآلن يُعَمل بما يشء أشبه وهو وقته، يف
أربعني نحو طوله كبري بَْهٌو وهي الحربية، الصور قاعة إىل أيًضا هذا نرتك املستقيمة.
منها واحدة نظري لفتت مختلفة، حربية واقعات بالزيت حوائطه عىل ُرِسمْت وقد مرتًا،
القوط بني حصلت التي املشئومة الواقعة هي تلك قلبي، له وجمد عيناي له اغرورقت بما
منتظمة، بحال اآلخر نحو كالهما يسري الجيشني فيها نرى غرناطة، سهول يف والعرب4
الهزيمة تلك العرب، هزيمة نرى أن نعتم ال ثم باآلخر، أحدهما يلتحم أن يلبث ال ثم
قصورهم تاركني املتوسط، األبيض البحر وراء ما إىل بهم ُقِذَف أن نتيجتها كانت التي
ثمانية من أكثر دام مجيًدا ُملًكا وراءهم تاركني بناها! َمن تنعى األندلس يف وديارهم
بعد والوحشية العمران، بعد الخراب وراءهم تاركني وفخامة! عظمة كلها كانت قرون،
امللك وينزع يشاء، من امللك يؤتي سبحانه، وحده هلل وامللك الرفاهية. بعد والفقر املدنية،

يشاء. من ويذل يشاء، من ويعز يشاء، ممن

قرصاألمراء (4)

بها معتنى كبرية حديقة يف صغري بناء وهو امللك، قرص من مرت ثالثمائة بعد عىل هو
فيه ما إىل بلغته القوم يرشد الحارس وكان الداخلني، مع القرص هذا دخلت االعتناء. كل
ما أبدع من صوًرا رأيت رأيت؟ ماذا ولكني قليًال، وال كثريًا ال منه، أفهم لم بما أثر من
تمثِّل الجمال، يف غاية متغايرة وأشكال مختلفة رسوم من صغرية ألواًحا الراءون، يرى
ُصِنَعْت أثرية قطع وهناك هنا هذه وبجوار أربابها، يعرفها شهرية تاريخية وقائع لك
صغر مع تراها ا، جدٍّ بديعة مناظر تمثِّل وهي صدف، أو عاج أو فضة أو نحاس من
من وكلها وإنسان، وحيوان وأطيار أشجار من فيها بما شاسعة واسعة كأنها حجمها
عظيمة حرية يف أمامها وقف رآها إذا ألنه يصفها؛ أن واصف أي يمكن وال واحدة، قطعة
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الصور هذه بني ومن الشيطان؟! عمل من أم هي، اإلنسان عمل أَِمْن عليها، حكمه يف
وتنفصل بجسمها حينًا تتصل (الدنتال) املخرم من بمالءة اشتملت وقد للعذراء، صورة
مع ُصِنَعْت العاج من واحدة قطعة من هذا وكل للجسم، الطبيعي كالوضع أحيانًا عنه

عرش. الرابع القرن يف سابقاتها
باريس إىل ثم بطرس، القديس كنيسة ونشاهد روما إىل (اإلسكوريال) نرتك واآلن
وراء ما إىل نرجع ثم بولس، القديس كنيسة ونزور لندره إىل ثم نوتردام، كنيسة ونزور
من أبعد إىل ونذهب مرص إىل نعود ثم أثينا، يف (األكروبول) ونزور العرصي التاريخ
هل نتساءل: ثم األقرص، يف الكرنك هيكل نزور الجيزة أهرام مشاهدتنا وبعد كله، ذلك
والفنون، العلوم عن األزمان أبعد هو زمن يف اإلنسان، بني من امللوك عمل من كله هذا
من وفتحت الصعاب، لت سهَّ التي الحديثة االخرتاعات هذه من يشء فيه ليس وقت يف
يشاء؟ كيف يحركها اإلنسان يد يف القوية الطبيعة هذه وجعلت باب، كل العلوم مختلف

إيجابي. حال كل عىل الجواب
مع خصوًصا هذه، من هيكل إقامة الوقت هذا يف امللوك قدرة يف وهل تساءلنا: إذا ثم
شخص ألف يعمله كان ما لحظة يف بها الواحد اإلنسان يعمل التي الحديثة اآلالت هذه

سلبي. حال كل عىل فالجواب أيام؟ يف
املايض يف أقيالها إلرادة مستعبَدة كانت األمم أن عرفنا السبب، عن بحثنا نحن وإذا
الثورة قامت إذا حتى القريب، املايض يف ورؤسائها ملوكها لرغبات رة وُمسخَّ البعيد،
األوربية، األمم بني الحرية انترشت أثرها وعىل عرش، الثامن القرن منتصف بعد الفرنسية
حدودها يف األمم وسارت بالدهم، دساتري لهم رسمتها التي الدائرة يف امللوك ووقف
مجتمعني. ولبالدهم ُوْحَدانًا ألنفسهم يعملون والناس لبالده، يعمل امللك أصبح الرشعية
الحال وهذه قلوبهم، كسبت فقد رعاياها أيدي الطريق هذا يف فقدت قد امللوك كانت وإذا

والرعية. الراعي عىل هللا ِنَعم أجل من شك وال

والتاريخ للعربة (5)

اإلسبان، علماء جوها يف يعيش التي الوحيدة والبيئة اآلن، إسبانيا عاصمة هي مدريد
ومجىل مدنيتهم مظهر وهي وفنونهم. وعلومهم عرفانهم شموس سمائه يف وتطلع
راٍق، وفن جم، علم من بالدهم: يف العرب تركه مما أثر أنها شك ال التي حضارتهم
لو أتم، بها والنفع أعم، تكون منها الفائدة كانت ولقد فائقة. وحضارة صادقة، ومدنية
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بالعرب وصلتهم أن بعد وبخاصة الشنيع، الديني التعصب ذلك اإلسبانيني يف يكن لم
موِجبة باألندلس فتوحاتهم كانت فقد املغلوبني؛ بدم الفاتحني دم وامتزج النسب، لحمة
الترسي أو منهن لزواجهم موجبًا كان مما أيديهم، يف اإلسبان أسريات من كثري لوقوع
الحروب رشائع من رشعة وهي يمني، ملك — الفاتحني حكم يف — كن حيث بهن،

أوالد». «أمهات يسمونهن كانوا الحالة هذه ويف البائدة،
َج تزوَّ من وأول باإلسبانيات، وأمرائهم العرب من األندلس والة زواج كثر ولقد
القوط، ملك لذريق أرملة أيلونا بالسيدة تزوج فقد نصري، بن موىس بن العزيز عبد منهم
وتزوج زياد. بن طارق فيها عليه تغلَّب التي رشيش واقعة يف جروحه إثر مات أن بعد
وُرِزق مارية، اسمها بإسبانية األوسط الرحمن عبد بن محمد بن هللا عبد بن محمد األمري
البشكنسية، صبح بالسيدة النارص بن الحكم وتزوج النارص. الرحمن عبد بولده منها
وولدت نافاريا، ملك سانكو بنت عامر أبي بن املنصور وتزوج املؤيد. هشاًما له وأعقبت
الدين عىل وجرأته مالذِّه، إىل مليله الصغري سانكو يسمونه وكانوا الرحمن، عبد ابنه له
حباب، اسمها إسبانية املوحدين سلطان النارص بن املأمون وتزوج الشخصية. سريته يف
بالسيدة األحمر بن الحسن أبي بن محمد السلطان وتزوج الرشيد. ابنه منها وخلَّف
سلطان سعيد أبي بن الحق عبد أم وكانت هللا. عبد أبا ابنه له وولدت اإلسبانية، ثريا

إسبانيًَّة. مرين بني
من والرؤساء األمراء بني وغريهم القوط من باإلسبانيات والترسي الزواج فشا وقد
الخبيثة نتائجه تظهر تكن لم فيهم، التأثري من يشء الجميل العنرص لهذا وكان العرب،
عامر، أبي ابن حاجبه إىل املؤيد هشام استكانة يف سببًا كان كما الدولة، ضعف عند إال
أن بعد املنصور مع اختلفت فلما أمه، األمر أول يف عليها ساعدت التي االستكانة تلك
الحكم مقاليد عىل وقبض سطوته، دعائم وتوطدت عبقريته، وظهرت شوكته، قويت
من شيئًا نفسه يف وتثري أطفأتها، التي النار ولدها قلب يف ترضم أخذت حديد، من بيد
جسمانه ملء والجبن — أصبح بحيث األربعني؛ سن يف كان ولكنه أماتتها، التي الحياة

وشهواته! بمالذِّه يقوم كان ما إال الدولة، أعمال من بيشء يهتم ال —
وال وجودها، وانمحى أثرها، عفا وبموته األموية، الدولة عىل حياته يف قىض وقد
كما األموية، عىل بالقضاء املؤيد يف ظهرت التي األجنبية5 الرتبية تلك أثر هذا أن شك
بن الرشيد ويف العامرية، الدولة عىل بالقضاء عامر أبي بن الرحمن عبد يف ظهرت
من امللك بضياع املغرب ملك املريني سعيد بن الحق عبد ويف املوحدين، بضعف املأمون

األندلس. يف العرب حكم عىل بالقضاء األحمر بن هللا عبد أبي ويف مرين، بني
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تعداهم بل األندلس، يف واألمراء الوالة عند باإلسبانيات الترسي أو الزواج يقف ولم
طبيعة يف يكن لم مما أمهاتهم إىل باإلضافة منهن أبناؤهم ذُِكر وقد العرب، عامة إىل

وهكذا. القوطية، وابن الرومية، ابن فقالوا: العرب،
ق فرقَّ الرببر، سيما وال العرب طبيعة يف أثَّر قد الطبيعي التلقيح هذا أن ويظهر
عرشتهم به أحسنوا الذي للتسامح سببًا فيهم وكان حدتهم، من وقلل أخالقهم، من
فرتكوا ديانتهم، عىل بقوا أم أأسلموا سواء وغريهم، القوط من وسطهم يف بقي َمن مع
برسعة أثَّر الذي التسامح هذا رشائعهم، مزاولة يف وحريتهم وِبيََعهم كنائسهم لهم
كل يف ثقافتهم به ظهرت الذي الرسيع الرقي لهذا مستعدة جعلها بما طباعهم يف
األمهات أرضعه الذي السيايس األثر ذلك جانبًا تركنا إذا وإنَّا الجديدة. مدنيتهم مرافق
يف التهاون عىل منهم كثريًا جرَّأ مما العالية الطبقة يف وخصوًصا أبناءَهن، اإلسبانيات
وجمال أخالقهن، بلطافة أثَّْرَن قد أخرى جهة من نراُهنَّ فإنا والعصبية، الدينية القواعد
األدب، عالم يف كثريات منهن ظهر اللواتي العرب نساء يف ملمسهن وليونة عرشتهن،
العرفان ميادين إىل بالرجال جرت التي األسباب من البالد هذه أفق يف ظهورهن وكان
لقد حتى ، امُلَعىلَّ الِقْدح فيه لهم كان الذي األدب وخاصة العلوم، أنواع من نوع كل يف
والنظم واألدب العلم ملذاكرة الجنسني بني تجمع كثرية أندية البالد عواصم يف لهم كانت
وال مدنيتهم. يف القوم علو عىل الرباهني ونهاية اآليات، آية لعمري وهذا ونثر، شعر من
خري النساء فإن فيها؛ اللطيف الجنس نبوغ األمم رقي عىل الوحيد الربهان نجد نزال
بعقول فينَشئون أظفارهم، نعومة يف وهم أبنائهن إىل ودقائقه الكون لحقائق موصل
وعظمتها. األمم مجد عليها ينبني التي األسس وهي فائقة، وبداهة ذكية وأفئدة سليمة
عالم يف اللطيف الجنس من باألندلس نَبَْغَن من بعض لك نذكر أن هنا بنا ويحسن
وبديهة وظرًفا لطًفا أهله مقدمة يف أصبحن بحيث والنثر، الشعر يف وتربيزهن األدب

فيها. اللطيف الجنس هذا عليه كان مما فكرة عندك تكون حتى ومتانة،
قولها: ومن أديبة، شاعرة كانت وقد الحجازية، العالء أم فمنهن

ال��زم��ن ت��ح��ل��ى وب��ع��ل��ي��اك��م َح��َس��ن م��ن��ك��م ي��ص��در م��ا ك��ل
األُذُن ت��ل��ذُّ وب��ذك��راك��م م��ن��ظ��رك��م ع��ل��ى ال��ع��ي��ن ت��ع��ط��ف
يُ��ْغ��بَ��ن األم��ان��ي ن��ي��ل ف��ي ف��ه��و ع��م��ره ف��ي دون��ك��م يَ��ِع��ْش َم��ن
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قولها: ومن العزيز، أََمة ومنهن

ال��خ��دود ف��ي ي��ج��رح��ك��م ول��ح��ظ��ن��ا ال��ح��ش��ا ف��ي ت��ج��رح��ن��ا ل��ح��اظ��ك��م
ال��ص��دود ج��رح أوج��ب ال��ذي ف��م��ا ب��ذا ذا ف��اج��ع��ل��وا ب��ج��رح ج��رح

فتًى تحب كانت إنها ويقال املرية، ملك صمادح بن املعتصم بنت الكرام أم ومنهن
ذلك: يف قولها ومن الناس، عامة من

ال��ح��ب ل��وع��ة ج��ن��ت��ه م��م��ا ف��اع��ج��ب��وا أََال ال��ن��اس م��ع��ش��ر ي��ا
ل��ل��ت��رب ال��ع��ل��وي أف��ق��ه م��ن ال��دَُّج��ى ب��ب��در ي��ن��زل ل��م ل��واله
ق��ل��ب��ي ت��اب��ع��ه ف��ارق��ن��ي أن��ه ل��و أه��واه ب��َم��ن ح��س��ب��ي

وكان املوحدين، سلطان عيل بن املؤمن عبد إىل كتبت وقد الركونية، حفصة ومنهن
وحده»: هلل «الحمد بقولهم كتابتهم يبدءوا أن عادتهم من

ِرْف��َدْه ال��ن��اس ��ل ي��ؤمِّ َم��ن ي��ا ال��ن��اس س��ي��د ي��ا
ْه ُع��دَّ ل��ل��ده��ر ي��ك��ون ب��ط��رس ع��ل��يَّ اُْم��نُ��ْن
وح��ده ل��ل��ه ال��ح��م��د ف��ي��ه يُ��ْم��نَ��اك ت��خ��طُّ

نفسها: يف قولها ومن

ج��ي��دي ف��داء ال��ظ��ب��اء وأج��ي��اد ع��ي��ن��ي ف��داء ال��ص��ري��م م��ه��ا ع��ي��ون
ال��ع��ق��ود م��ن ل��ل��ع��ق��ود َألَْزيَ��ُن ن��ح��ري وإن ب��ال��ع��ق��ود أَُزيَّ��ن
ال��ن��ه��ود ث��ق��ل ق��ام��ت��ي وت��ش��ك��و ث��ق��ًال األوص��اب م��ن أش��ك��و وال

قوَلها؟ صفتُها تصدق هل اسألوا فقال: املؤمنني، أمري املقتفي األبيات هذه وبلغت
فأرسل الناس. أعف هي فقالوا: عفافها؟ عن اسألوا فقال: منها. أجمل يكون ما فقالوا:

بهجتها. ورونق جمالها صيانة عىل به لتستعني جزيًال ماًال إليها
ليلة سهر وقد يحبها، املعتضد وكان عباد، بن املعتضد جارية العبادية ومنهن

فقال: نائمة وهي بجوارها

34



الثانية الرسالة

ي��ص��ب��ر وال ع��ن��ه وت��ص��ب��ر ي��س��ه��ر وُم��ْدنَ��ُف��ه��ا ت��ن��ام

بقولها: بديهة فأجابته

ي��ش��ع��ر وال َوْج��ًدا س��ي��ه��ل��ك ل��ه وه��ذا ه��ذا دام ل��ئ��ن

شعرها: ومن املغرب، بخنساء ويلقبونها حمدونة، ومنهن

ث��ار م��ن وع��ن��دك ع��ن��دي ل��ه��م وم��ا ف��راَق��ن��ا إالَّ ال��واش��ون أَبَ��ى ��ا ول��مَّ
وأن��ص��اري ذاك ع��ن��د ُح��م��ات��ي وق��لَّ غ��ارة ك��ل أس��م��اع��ن��ا ع��ل��ى وش��نُّ��وا
وال��ن��ار وال��س��ي��ل ب��ال��س��ي��ف ن��ف��س��ي وم��ن وأدم��ع��ي ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ك م��ن غ��زوت��ه��م

تحسن وكانت زمانها، عجائب من وكانت القرطبية، أحمد بنت عائشة ومنهن
ولده، يديه وبني عامر أبي بن املنصور بن املظفر عىل ودخلت املصاحف، وتكتب الخط

فارتجلت:

ت��زي��د م��ع��ال��ي��ه ب��رح��ت وال ت��ري��د م��ا ف��ي��ه ال��ل��ه أراك
ال��س��ع��ي��د وط��ال��ع��ه ن��ؤم��ل��ه م��ا ع��ل��ى م��خ��اي��ل��ه دل��ت ف��ق��د
ال��ب��ن��ود وأش��رق��ت ه��وى ـ��ح��س��ام ال��ـ وه��ز ل��ه ال��ج��ي��اد ت��ش��وق��ت
أس��ود ض��راغ��م��ة ال��ع��ل��ي��ا إل��ى ن��م��ت��ه ق��د ش��ب��ل ي��خ��ي��ب وك��ي��ف
ال��ج��ن��ود ك��واك��ب��ه ال��ع��ل��ي��ا م��ن س��م��اء ف��ي ب��دًرا ت��راه ف��س��وف
وال��ج��دود م��ن��ك��م األب��ن��اء زك��ا آل خ��ي��ر ع��ام��ر آل ف��أن��ت��م
ول��ي��د ح��رب ل��دى وش��ي��خ��ك��م ك��ش��ي��خ رأي ل��دى ول��ي��دك��م

كربت: وقد شعرها ومن األنصاري، يعقوب بنت مريم ومنهن

ال��م��ه��ل��ه��ل ال��ع��ن��ك��ب��وت ك��ن��س��ج وس��ب��ع ح��ج��ة س��ب��ع��ي��ن ب��ن��ت م��ن يُ��رت��ج��ى وم��ا
ال��ُم��ك��بَّ��ل األس��ي��ر م��ش��ي ب��ه��ا وت��م��ش��ي ال��ع��ص��ا إل��ى ت��س��ع��ى ال��ط��ف��ل دب��ي��ب ت��دب
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عليهما فدخل األعمى، املخزومي بكر أبي عىل تقرأ وكانت الغرناطية، نزهون ومنهن
مستجيًزا: املخزومي يخاطب فقال الكندي، بكر أبو

ت��ج��ال��س��ه َم��ن تُ��بْ��ِص��ر ك��ن��َت ل��و

نزهون: فقالت به، يجيز شيئًا وجد وما الفكر، وأطال فأفحم

َخ��الِخ��ل��ه م��ن أخ��رس ل��غ��دوَت
َغ��الئ��ل��ه ف��ي ي��م��رح وال��غ��ص��ُن أَِزرَّتِ��ه م��ن ي��ط��ل��ع ال��ب��دُر

كانت بشكوال: ابن قال األموي، النارص حفيد املستكفي الخليفة بنت والدة ومنهن
األدباء، وتساجل الشعراء، تناضل وكانت عر، الشِّ حسنة القول َجْزلة شاعرة أديبة والدة
ألحرار منتدى قرطبة يف مجلسها وكان قال: أن إىل … والظرف األدب من نهاية يف وكانت
ويتهافت غرتها، ضوء إىل األدب أهل يعشو والنثر، النظم لجياد ملعبًا وفناؤها املرص،
تخلط منتابها، وكثرة حجابها، سهولة وعىل عرشتها، حالوة عىل والكتَّاب الشعراء أفراد
(ومن كثرية أخبار زيدون ابن مع ولها أثواب، وطهارة أنساب، وكرم نصاب، بعلو ذلك

إياها): فراقه وقت قوله

اس��ت��ودع��ك م��ا ِس��رِّه م��ن ذائ��ع ودَّع��ك م��ح��بٌّ ال��ص��ب��َر ودََّع
ش��يَّ��ع��ك إذْ ال��ُخ��َط��ا ت��ل��ك ف��ي زاد ي��ُك��ْن ل��م أْن ع��ل��ى ال��س��نَّ ي��ق��َرُع
أط��ل��َع��ك زم��انً��ا ال��ل��ه ح��ف��ظ وس��ن��ا س��ن��اءً ال��ب��در أخ��ا ي��ا
َم��َع��ك ال��لَّ��يْ��ل ِق��َص��َر أش��ك��و ِب��تُّ َف��َل��َك��ْم ل��ي��ل��ي بَ��ع��َدك ي��ط��ْل إْن

ومزينة الرحمن، عبد بن الحكم كاتبة لبنى مثل لألمراء، تكتب َمن منهن وكان
قرطبة يف الرشقي بالربض كان «أنه تاريخه يف فياض ابن ذكر وقد النارص، األمري كاتبة
أرباضها كل يف إذن كان فكم الكويف»، بالخط املصاحف يكتبن كلهن امرأة، وسبعون مئة

اللطيف؟ الجنس هذا من الصفة هذه مثل لهن كان ممن ربًضا ٢٨ بلغت التي
األندلس. أديبات ذكر من عليه اقترصنا ما هذا

العد. يحصيهم ال الذين رجاله من نبغ َمن بعض لك نذكر واآلن
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سنة تُويفِّ الذي السلمي حبيب بن امللك عبد منهم: كثريون ظهر الدين علوم ففي
بن يحيى ثم األندلس، فقيه دينار بن عيىس ثم كتاب، ألف نحو مؤلفاته بلغت ٢٣٨
القضاة قايض البلوطي سعيد بن منذر ثم مالك، مذهب يف علمائه أكرب الليثي يحيى
ثم العربي، بن بكر أبو ثم القراء، إمام الشاطبي القاسم أبو ثم ،٣٣٥ سنة تويف بقرطبة
أبو الفقيه والوزير الباجي، الوليد وأبو مخلد، بن بقي6 ثم األندلس، فقيه شبطون ابن
عياض، والقايض سعيد، بن وعثمان كتاب، ٤٠٠ تآليفه بلغت الذي حزم بن عيل محمد
باإلسكندرية، مات الذي املريس العباس وأبو بالقاهرة، مات الذي عربي بن الدين ومحيي
إىل السابع القرن من الثاني النصف يف هاجر والذي األلفية صاحب الجياني مالك وابن

.٦٧٢ سنة بها ومات دمشق،
عىل تطَّلع أن ويمكنك ا، عدٍّ يُحَصون ال فيكادون األدب، عالم يف ظهروا من أما
كاإلحاطة والتاريخ، والطبقات والسري األدب كتب من وغريه العقيان قالئد يف بعضهم
هؤالء من برز وقد التاريخ. إىل منهما أقرب األدب إىل أنهما أرى كنت وإن الطيب، ونفح
العقد صاحب ربه عبد وابن الخطيب، بن الدين لسان الوزير مقدمتهم يف كثريون،
واملنصور املقامات، شارح والرشييش العقيان، قالئد صاحب خاقان بن والفتح الفريد،
ملك األفطس واملظفر عمار، وابن زيدون، وابن هانئ، وابن خفاجة، وابن عامر، أبي بن
ِسيَدْه وابن زمرك، ابن والوزير مجلد، مائة نحو يف األدب يف كتابًا ألَّف الذي بطليوس
تحلَّْت ممن وغريهم وغريهم املخصص، كتاب صاحب وهو اللغة، يف مواهبه ظهرت الذي
باأللباب، يأخذ شعٍر ِمن آياتهم، وبديع كلماتهم برائع والنفوس بسطورهم، الطروس

القلوب. سويداء إىل ته برقَّ يصل ونثر
وكان األغاني، كتاب ومنها األدب، كتب من جملة يحفظ عبدون بن املجيد عبد وكان
لها جائزة لذلك ويقدِّرون الفالنيِّ الكتاب حفظ الناس عىل يقرتحون واألمراء الخلفاء

فيهم. الحفظ لشيوع سببًا هذا وكان قيمة،
كان من ومنهم وأدبًا، وعلًما فضًال رعيتهم مقدمة يف أنفسهم األمويون األمراء وكان
أنه وأظن الرقة يف غاية وهو محمد، بن هللا عبد األمري قول ومن الشعر، يف عالية قدم له

املعنى: هذا إىل غريه يسبقه لم

أخ��ش��ع��ك م��ا ال��ح��ب أس��ي��ر وي��ا أوج��ع��ك م��ا ال��م��ش��ت��اق م��ه��ج��ة ي��ا
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أس��رع��ك م��ا وال��ت��ب��ل��ي��غ ب��ال��رد ل��ح��ظ��ه��ا م��ن ال��ع��ي��ن رس��ول وي��ا
م��ع��ك م��ن ع��ل��ى ي��خ��ف��ى م��ج��ل��س ف��ي ب��ه ف��ت��أت��ي ب��ال��س��ر ت��ذه��ب
أط��وع��ك م��ا ال��رح��م��ن ت��ب��ارك إي��راده��ا أن��ج��زت ح��اج��ة ك��م

والنباتية، والكيمياوية، والفلكية، الرياضية، بالعلوم اشتغلوا كثريون ومنهم
من نبغ وقد الهجري. الرابع القرن أواخر يف القيمة نتائجه ظهرت بما والزراعية
املدنية من كثري ليشء مادة كانت التي اإلسالمية املدنية رقي يف كثريًا أفادوا كثريون هؤالء
سنة تويف أحمد بن مسلمة القاسم وأبي السمح،8 وابن الصفار،7 كابن الحالية: األوربية
محمد بن هللا وعبد محمد، بن الغافر وعبد إسماعيل،10 بن ومحمد والكرماني،9 ،٣٩٨
أيام يف كان بإقليدس املعروف بدر بن إسماعيل بن الرحمن وعبد ، بالرسيِّ املعروف
الليث،12 وابن شهر،11 وابن الرسقسطي، فتحون بن وسعيد عامر، أبي بن املنصور
تويف ميمون بن وموىس جوشن، بن وأحمد الخياط،13 وابن أحمد، بن خلف بن وعيل
باجه وابن اإلشبييل، زكريا وأبو النباتي، مفرج14 وابن املالقي، البيطار وابن ،٦٥٠ سنة
مدة تاشفني بن يحيى بكر أبو استوزره الغرناطي، الصائغ يحيى بن محمد بكر أبو

الجرب.15 اخرتاع إليه وينسب جابر، وابن ،٥٣٣ سنة وتويف سنة عرشين
ملعرفة املثقال آلة اخرتع الذي فرناس بن عباس الرياضيات يف اشتغلوا الذين ومن
من أول وهو والربوق، والغيوم النجوم من فيها بما السماء هيئة بيته يف ورسم الزمن،
الطريان16 إمكان يف وفكَّر الحجارة، من الزجاج استخراج صناعة باألندلس استنبط
مسافة بهما طار ريش من جناحني له فعمل اليونان، خرافات غري له تتسع ال قبله وكان
النزول حركة ينظِّم الذي الذيل عمل يف تفكريه لعدم الوقوع يحسن لم ولكنه الهواء، يف

.٧٥٥ سنة حتفه فيها كان سقطة فسقط ع، املروِّ السقوط ويمنع
يف الطب وصل وقد ا، جدٍّ فكثريون فيها ونبغوا الطبية باملسائل اشتغلوا الذين أما
الجزار،17 ابن منهم: نذكر الغرب، يف وال الرشق يف إليها يصل لم درجة إىل األندلس
غلندو،19 وابن املؤرخ)، (غري خلدون18 وابن ،٣٢٠ سنة تويف سليمان بن وإسحاق
وإسحاق23 يونس،22 بن وأحمد فتح، بن ومحمد عمران، بن وإسحاق21 والحراني،20
وابن رشد، وابن زهر، وبني باجه، وابن جلجل،25 وابن إسحاق، بن ويحيى24 الطبيب،
ذهب الوباء يف كتابًا ألَّف وقد الطبيب، خاتمة وابن والزهري،27 املدور، وابن حفصون،26
عليها العثور يف سبق وقد العدوى، يف وتأثريها (امليكروبات) الجراثيم وجود إىل فيه

١٨٩٥م. سنة مات الذي الفرنيس العالم باستور
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صاحب والبكري اإلدرييس، فيها: مؤلفات ولهم الجغرافية يف نبغوا الذين ومن
فهم التاريخ يف ظهروا الذين أما املسهب. صاحب والحجازي جبري، وابن املعجم،
سعيد، وابن بَْشُكَوال، وابن َحيَّان، وابن إشبيلية)، من (أصله خلدون ابن منهم: كثريون،

الخطيب. وابن
(وخاصة الناس ألن الرابع؛ القرن أواخر يف إال الفلسفة يف نبغوا الذين يظهر ولم
ويتطاولون بالكفر.28 بل بالزندقة يتهمونهم القرن هذا منتصف إىل كانوا األندلس) أهل
ما وكثريًا بها، االشتغال وإنكار االختفاء إىل يضطرهم كان بما األذى، أنواع بكل عليهم
املنصور أن ذلك ومن للعامة، تقرُّبًا باألذى ينالونهم واملوحدين املرابطني من الخلفاء كان
كتب بعض لنسبة رشد؛ ابن َسَجَن واآلداب العلوم يف كعبه علو مع املوحدين ملك يعقوب
الشاعر هانئ ابن فرار يف سببًا الفلسفة وكانت لها، إنكاره من الرغم عىل إليه، الفلسفة
رشد، ابن فيها: النبوغ سماء يف منهم ظهر والذين به. الناس إيقاع خوف إشبيلية من
هود بن واملقتدر َحيَّان، وابن باجه، بابن املعروف الصائغ وابن والوقيش، الطفيل، وابن

رسقسطة. صاحب
فيها ولهم الخدج، ويحيى باجه، وابن فتحون، ابن املوسيقى علم يف برز وقد
(نوتتها). الحارضة مذكرتها يف وتقييدها اإلفرنكية النغمات لرتتيب أصًال كانت مؤلفات
تربيزه فيها نبوغه يمنع ال مادة يف منهم ينبغ كان الذي أن ترى ِذْكُره مر ومما
وطبيبًا، وشاعًرا، وأديبًا، دينيٍّا، عامًلا كان فإنه مثًال، رشد كابن أخرى، مواد أو مادة يف

موسيقيٍّا. كله هذا مع كان فإنه باجه، ابن وكذلك وفيلسوًفا، وكاتبًا،
يخجل التي األمثلة هذه من لك ألكثرنا الكلمة هذه له تتسع ال الذي التطويل ولوال
الرشق علل من هذا أصبح وقد علم، ما غري من العلم جالل يدَّعون الذين هؤالء أمامها

وإكباًرا. إعظاًما أسمائهم أمام التاريخ رأس ينحني من علمائه من فيه كان أن بعد
وعلومهم كفايتهم يف يقلُّون ال َمن العلم29 رجال من األندلس أنجبت لقد وبالجملة
العلوم من علم كل يف املدنية هياكل بتآليفهم قامت ممن اإلسالمي الرشق أنجبهم عمن
وابن سينا، وابن زهر ابن وبني ، والطويسِّ رشد ابن بني يفاضلون كانوا وقد املختلفة.
واملتنبي، هانئ ابن وبني األصبهاني، الفرج وأبي الخدج يحيى وبني والفارابي، فرناس
والخوارزمي، ضمضم ابن وبني واألصمعي، عبدون ابن وبني والبحرتي، زيدون ابن وبني
وعرفانهم، علومهم كثرة يف كلٍّ بني الشبه لوجود واملعري؛ البصري مروان أبي وبني
الداخل الرحمن عبد بني يفاضلون وكانوا فيها. برزوا التي الخاصة معارفهم ويف
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؛ العبايسِّ واملأمون النارص بن الحكم وبني والرشيد، النارص وبني ، العبايسِّ واملنصور
كما معارفهم. وغزارة رياستهم، وكمال نظرهم، وبُْعد سياستهم، يف بينهم الشبه لكثرة
لكثرة ودمشق؛ غرناطة وبني وحمص، إشبيلية وبني وبغداد، قرطبة بني يفاضلون كانوا
أسواق ورواج واألنهار، الزروع وكثرة العمران، وواسع البنيان، ضخامة يف بينها الشبه

واآلداب. العلوم

هوامش

مائة يُعَطى أن فأمر قصيدته، فأعجبته الشعراء مع يوًما عليه دخل أنه ذلك (1)
هي قال: املؤمنني؟ أمري يا الغامرة هي وما فقال: غامرة، جريب ومائة عامرة، جريب
مائة املؤمنني أمري يا أعطيك فإني كذلك األمر كان إذا قال: زرع. وال بها نبات ال التي

منها. زدتك شئت وإن كذا، صحراء من غامرة جريب ألف ألف
السيد. (2)

الرأس. ضيق كوز أو القارورة، ان: وُرمَّ كُغَراب ُكراز القاموس: يف جاء (3)
ولباسهم، هجومهم يف تام انتظام عىل الصورة هذه يف املحاربني العرب شكل (4)
(جاكتة)، معطف شبه وعليه واسع، (بنطلون) رسوال األتراك: بلباس يشء أشبه وهو
هذا كان وربما الشكل. مخروطية قلنسوة عىل ْت لُفَّ عمامة الرأس وعىل حزام، عليه
بلباس يَتََزيَّون كثريون منهم كان أنهم عىل وغريهم، حربيني بني عندهم شائًعا اللباس

األندلس. رشق صاحب مردنيش: بن محمد ومنهم الخاصة، بعض حتى اإلسبانيني،
لهن وتدخُّ األجنبيات الخلفاء بأمهات الرشقية اإلسالمية الدولة ضعف بدأ وقد (5)
املقتدر وأم رومية، املهتدي وأم صقلية، العبايس املستعني أم فكانت الدولة؛ أعمال يف
والقواد بالوزراء تجتمع وكانت ولدها، مدة الخالفة أمور يف التدخل كثرية وكانت تركية،
أمور أخذت الوقت هذا ومن ولدها. من علم غري من أوامرها إليهم وتصدر مجلسها، يف

بها. األتراك واستبد الضعف، يف الدولة
أمية. بني عرص يف األندلس حافظ يزيد بن مخلد بن (بالياء) بقي (6)

عمر. بن هللا عبد بن أحمد (7)
.٤٢٦ سنة تويف السمح، بن محمد بن أصبغ القاسم أبو (8)

.٤٥٨ سنة تويف القرطبي، الرحمن عبد بن عمر (9)
.٣٣١ سنة تويف بالحكيم، املعروف (10)
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والنجوم، بالهندسة بصريًا كان الرعيني، شهر بن مختار الحسن أبو هو (11)
أديبًا. شاعًرا والتاريخ، والحديث اللغة يف متقدًما

.٤٠٥ سنة تويف الليث، بن أحمد بن محمد (12)
تويف أحمد، بن مسلمة القاسم أبي تالميذ أحد أحمد، بن يحيى بكر أبو (13)

.٤٤٧ سنة بطليطلة
الرومية، بابن ويُعَرف محمد، بن أحمد العباس أبو (هو النباتي مفرج ابن (14)
مرص، ديار إىل ٦١٣ سنة وصل فضالئها، وأكابر علمائها أعيان ومن إشبيلية أهل من
السلطان به سمع اإلسكندرية إىل املغرب من وصل وملا زمنًا، والعراق وبالشام بها وأقام
عليه وعرض وأكرمه، القاهرة إىل فاستدعاه فضله وبلغه أيوب، بن بكر أبو العادل امللك
فأقام املغرب إىل وعاد ا، حاجٍّ الحجاز قصد ثم مدة لديه أقام ولكن فأبى، عنده اإلقامة

بإشبيلية.
الكيمياء، علم يف املرشق إمام الطويس حيان بن جابر إىل ينسبه (وبعضهم (15)

١٦٠ه.) سنة مات الذي
أواخر يف DANTE دانت فرناس ابن حذو فحذا الفرنجة، يف الطريان أمر ذاع (16)
أجنحة لهما وعمال عرش، السادس القرن يف OLIVIER أوليفييه ثم عرش، الخامس القرن
وكسور. برضوض وإصابتهما سقوطهما يف حظه مثل حظهما كان ولكن الريش، من
ساعدي قوة عىل حركتها مدار آالت بواسطة الطريان يف فكروا كثريون بعدهما من وأتى
لليانتال األملاني اخرتع ١٨٩٣ سنة ويف صالحة. نتيجة تنتج لم ولكنها الطائر، الشخص
القرن نهاية ويف .١٨٩٦ سنة بموته تجاربه وانتهت األمتار، من مئات بضع بها طار آلة
األلومنيوم من طيارة اخرتاع إىل األمريكاني النجيل الريايض العالم وصل عرش التاسع
تانان وصل ثم الثانية. يف مرتًا ١١ برسعة مرت تسعمائة فطارت خفيف، جهاز يحركها
مرتًا ١٨ برسعة تطري فكانت كيلوجراًما، ٣٣ وزنها صغرية طيارة اخرتاع إىل وريشييه

الثانية. يف
اآلن تراه ما إىل وصل حتى صالحيته يف يزيد العجيب االخرتاع هذا أخذ ثم ومن
مرص بني الربيد ونقل املغرب، وبالد هذه وبني وفرنسا، إنكلرتا بني الركاب نقل من
وبني وبينها وأمريكا، أوربا بني الشاسعة املسافات قطع يف ثم منتظمة، بطريقة وبغداد
كحركة الهواء يف الطيارات حركة فيه تكون يوم يأتي أن بد وال وأسرتاليا. والهند مرص

األرض. وجه عىل العربات
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مائة عن مساحته تزيد زبلن) (جراف اسمه كبريًا منطاًدا أخريًا األملان صنع وقد
وقطع حصانًا، ٥٥٠ منها واحد كل قوة، محركات بخمسة َز ُجهِّ وقد مكعب، قدم ألف
يف كيلومرتًا ١٣٥ برسعة راكبًا وبثالثني كثرية ببضائع ونيويورك أملانيا بني املسافة

الساعة.
٧٢٤ طوله (ر١٠٠)، اسمه راكب، مائة من أكثر يسع بالونًا اإلنجليز يعمل واآلن
للطعام فيها يجلسون نفًسا خمسني تسع قاعة وفيه املسافرين، لنوم قاعات وبه قدًما،
يف ميًال ١٨٠ يقطع وهو وغريها، قراءة من سفرهم يف يسليهم فيما الوقت ولتمضية

الساعة.
سليمان بن إسحاق لقي ممن وهو القريوان، أهل من ابراهيم، بن أحمد هو (17)

عنه. وأخذ وصحبه
إشبيلية، أهل أرشاف من الحرضمي، خلدون بن أحمد بن عمر مسلم أبو هو (18)

.٤٤٩ سنة تويف
شاعًرا، أديبًا وكان بها، ونشأ بإشبيلية ُولِد الطبيب، غلندو بن الحكم أبو (19)

.٥٩٠ سنة حوايل بمراكش تويف
عبد بن محمد األمري أيام يف وكان املرشق، من ورد هذا الحراني يونس (20)

بقرطبة. واشتهر األموي، الرحمن
التميمي. األغلب بن هللا زيادة دولة يف إفريقية ودخل األصل، بغدادي كان (21)

ثم الطب، لدراسة زمانًا به وأقام ،٣٣٠ النارصسنة دولة يف املرشق إىل رحل (22)
واستخلصه الزهراء مدينة فأسكنه ،٣٥١ سنة املستنرصباهلل دولة يف األندلس إىل انرصف

لنفسه.
أيام يف بقرطبة مقيًما وكان النِّْحلة، مسيحي وهو إسحاق، ابن الوزير والد (23)

األموي. هللا عبد األمري
الواليات َ وُويلِّ واستوزره، هللا، لدين النارص الرحمن عبد دولة صدر يف كان (24)

والعماالت.
املستنرص. مدة وتويف باهلل، املؤيد هشام أيام يف كان حسان، بن سليمان (25)

بالحكم اتصل حاذًقا، فيلسوًفا طبيبًا كان حكم)، بن (أحمد حفصون ابن (26)
مدته. يف وتويف باهلل، املستنرص

،٥٠٠ سنة املتوىف الزهراوي عباس بن خلف القاسم أبو وهو الزهراوي، لعله (27)
الجراحة، آالت كتابه يف ورسم الوالدة، فن يف ألَّف من أول وهو زمانه، أطباء أشهر كان
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وخدم اإلشبييل، الزهري الحسن أبي بن بكر أبو الطبيب الفقيه هو أيًضا و(الزهري)
املستنرص. أيام يف وهو إشبيلية صاحب املؤمن عبد بن عيل أبي للسيد بالطب

إىل حضوره عند األفغاني الدين جمال السيد عىل األزهر قيامة ذلك ومن (28)
فإنهم والفلسفة، املنطق أصول به وتدريسه املنرصم القرن من الثاني النصف يف مرص
عىل واالقتصار األزهر ترك إىل معه اضطر مما اإلهانة، بأنواع وقصدوه بالزندقة، رموه
والسيايس الفكري اإلصالح قادة منهم كان الذين تالميذه من أراد ملن بيته يف التدريس

عبده. محمد الشيخ اإلمام ومنهم القطر، يف
جملة يف الرابع القرن آخر إىل األندلس علماء لتاريخ كتاب الفريض البن (29)

.١٨٩٢ سنة مدريد يف والثامن السابع الجزأين منها كوديرا األستاذ نرش مجلدات،
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قرطبة إىل مدريد من

ساعات عرش يف يقطعها كيلومرتًا ٤٤٠ طولها مسافة يف املدينتني هاتني بني القطار يسري
مكتوبًا لوًحا القطار عىل وترى سباستيان، وسان مدريد بني كالتي (تقريبًا) صحراء يف
الصغرية الفروع بقطر يشء أشبه وهو الجنوب، جهة إىل يتجه أنه يعني (األندلس) عليه
فيه ليس الجهة هذه إىل السفر أن تعرف ذلك ومن اإلصالح، عليها يدخل أن قبل عندنا
كلما وكنا لألكل. وال للنوم عربات الحال بطبيعة فيه وليست الركاب، لراحة ضمان أي
هي التي األبنية تكثر كما الوادي هذا يف تكثر الزراعية األرايض رأينا الجنوب إىل رسنا
تكثر وكذلك النيء، باللبن األبنية هذه وبعض الصغرية، والقرى بالدساكر يشء أشبه
تدور املعينة السواقي بعض ترى وقد املعروف، بشكلها دالؤها وعليها اآلبار املباني حول
ترى وقد الخرض، مزارع بعض حولها ومن الزنك، من (قواديسها) وعصامريها بحصان
هذه يف الحرارة ولشدة بالفحم. املحروق األحمر) الطوب (قمائن اآلُجرِّ أُتُن القرى بجوار
الصبيان أو البنات أو الرجال بعض األندلس محطات من محطة كل يف ترى الجهات
بعض يف تراها التي الصبية بتلك يشء أشبه وهم اغوا)، (اغوا وينادون قلًال يحملون
من الحجاز صحراء يف تراه ما أو (ماياه)، يرصخون وهم الصيف مدة عندنا املحطات
مساءً السابعة الساعة ويف املا). (املا ينادون وهو الصغرية القرب يحملون الذي العرب

قرطبة. إىل وصلنا
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قرطبة (1)

بمواله نصري بن موىس لحق فلما القوط، مدة األندلس عاصمة العرب قبل قرطبة كانت
وما بدمشق، الخليفة امللك عبد بن للوليد فيها ودعا بها، أقام الفتح بعد زياد بن طارق
باملرشق العباسية الخالفة مبدأ يف األموي الداخل الرحمن عبد عليها استوىل حتى زالت
العربية الخالفة مقر النارص الرحمن عبد زمن منذ وأصبحت ملكه، عاصمة وجعلها
مبدأ يف الخالفة قرص وكان العظمة، من تكون ما أكرب عىل األمويني مدة وكانت بإسبانيا.
مكانه يف اآلن إىل باٍق وهو الداخل، الرحمن عبد بناه الذي الجامع املسجد جنوبي أمره
الخلفاء بنى وقد الجهة. هذه يف الكاثوليكي البطريق مقر وهو وفخامته، ُروائه يف ال
لكل باريس، بجوار (بفرساي) يشء أشبه وكانت املدينة، خارج الزهراء قصور األمويون
الغاصب ويد جهة، من السلبة وأيدي املرابطني ف تعسُّ أن إال فيها، زيادة منهم خليفة
جهة من املدينة عىل استيالئهم بعد للمسلمني أثر كل محو يف الديني التعصب ة وِحدَّ
هجموا إذا املسلمون فيها يتحصن وقد قرطبة، حصون عن بعيدة كانت وكونها أخرى،
امللك فخامة من وصلت التي القصور هذه عىل قىض ذلك كل ثالثة، جهة من قرطبة عىل
ثالثني طولها يف تبلغ كانت وقد بابها. يف يشء إليه يصل لم ما إىل العربية الخالفة وأُبَّهة
الخالفة قصور تبلغه لم بما العرب مؤرخو وصفه مما ورياضها بغياضها كيلومرتًا

وبغداد. دمشق يف الرشقية
وعلومها وحضارتها ثروتها يف بغداد به سبقت ما العظمة من املدينة هذه بلغت وقد
ال الذي البديع الجامع وذلك املؤملة، الذكرى تلك غري آثارها من لنا يبَق ولم وفنونها،

بابه. يف آَخر يشء فخامته يبلغ

بقرطبة الجامع املسجد (2)

نحو طوله ويبلغ النحايس، الكبري العمومي بابه وهو املنارة، باب من املسجد دخلنا
بنقوش املنقوش الرخام من البناء ووجهة مرتًا، عرشين نحو وارتفاعه أمتار، ثمانية
أستطع لم عربية كتابة وأعالها وسطها ويف (الدنتال)، باملخرم يشء أشبه عجيبة عربية
عرض يف سنتيمرتًا ١٥ طولها نحاسية قطع من ظاهره من الباب هذا ويتكون قراءتها،
وسط يف القوم رسم وقد اآلخر، عىل عمودي بعضها الشكل، نة مثمَّ وهي تقريبًا، نصفها
واملنارة كنيسة. إىل املسجد وتحويلهم املدينة عىل استيالئهم بعد صلبانًا القائمة القطعة
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١٢ منها ضلع كل وطول الشكل، مربعة وهي املسجد، من الجنوبية القبلية الزاوية يف
وقد األجراس، من كبري عدد طبقة كل يف طبقات، خمس وهي مرتًا، ٩٣ وارتفاعها مرتًا،
صحن املنارة باب دون ومن القديم، نظامها يف تغيري بعض الجديد التغيري هذا استوجب
الكربى، وهي الوسط يف واحدة برك: ثالث اآلن إىل وسطه يف واسع فناء وهو املسجد،
ومن للوضوء، ثالثتها وكانت يسارها، عن وأخرى يمينها، عن واحدة صغريتان: واثنتان

املسجد. الصحن دون

قرطبة. مسجد أبواب أحد

مكانها يبتني أن الداخل الرحمن عبد فأراد كنيسة، املسجد هذا مكان كان وقد
بشهادة (وذلك جمة وأمواًال واسعة أرًضا عنها النصارى فعوَّض موقعها، لحسن مسجًدا
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الوليد بناه الذي النبوي املسجد نظام عىل هذا مسجده مكانها بنى ثم اإلفرنج)، مؤرخي
الشخصية). مشاهدتي عليه تدلني ما (وهذا املنورة باملدينة امللك عبد بن

مع يتفق ال الذي الحد إىل وأقوالهم أفكارهم يف الناس بعض خلط وصل وقد
مسجده بنى إنما أنه الداخل الرحمن عبد إىل نسب بعضهم فإن البدهية؛ الحقائق
املكرمة الكعبة إىل حجهم عن إليه بحجهم الناس يستغني حتى الفخامة بهذه بقرطبة
الخمسة، اإلسالم أركان من ركنًا يهدم هذا بعمله الرجل أن فيها ما أقل تهمة وهذه بمكة،

سوء. من عليه علمنا فما بذلك، مثله يهم أن هلل وحاشا
عبد عن األندلس حجاج بعض سأل عنه هللا ريض مالًكا أن ذكروا أنهم علمت ولو
فقال: هللا. سبيل يف ويجاهد الصوف، ويلبس الشعري، «يأكل له: فقالوا الداخل الرحمن
لعرفت العباسيني؛ من مالك محنة سبب القولة هذه وكانت مثله.» هللا حرم يف عندنا ليت

يقولون. ما يعون ال الذين هؤالء به اتهمه بما يأتي ال الداخل الرحمن عبد مثل أن
القبة بنى حينما العبايس، املنصور نفسها التهمة وبهذه الوقت ذلك يف اتهموا وقد

ببغداد. الخرضاء
ال كاذبتان تهمتان وهما واحد، زمن يف الداخل الرحمن وعبد املنصور كان وقد
من سلطانهما يستمدان كانا إنما اللذين العظيمني الرجلني هذين صفتي عىل تنطبقان
األرض يف ثابت أصله فيه اإلسالم منار كان وقت يف اإلسالم، رشائع ومن اإلسالم قوة
األقدام عىل سعيًا مكة إىل يأتون وخلفاؤهم املسلمني أمراء كان وفيه السماء، يف وفرعه

وزلفى. إليه تقربًا هللا بيت لحج بالدهم من
التي الكربى الزيادة ولكن بعده، من والخلفاء الداخل بن الحكم املسجد يف زاد وقد
الخليفة وزير ،٣٩٣ سنة تويف الذي عامر أبي بن املنصور بناها الشمالية الجهة يف بُنِيت
خطوط ميول بأن عنه وتتميز األصيلِّ، املسجد ثلثي تبلغ الزيادة وهذه املؤيد، هشام
األصيل املسجد أعمدة ميول أما الرشقي، الشمال إىل الغربي الجنوب من تتجه أعمدتها
األصل إىل ينظر الذي إن حال كل وعىل الرشقي، الجنوب إىل الغربي الشمال من فتتجه
األعمال من وفيه واٍف، نظام عىل بُنَِي األصل ألن عظيًما؛ بينهما الفارق يرى والزيادة
واملقصورة واملحراب الِقبلة أعمال سيما وال معجبًا، مبهوتًا اإلنسان أمامه يقف ما الفنية
أنها بد وال مسجده، من ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مقصورة مكان األصيلِّ املسجد من كانت التي
املسجد إىل الخليفة منه يدخل كان الذي الباب تجاه بابها ألن الخلفاء؛ صالة مكان كانت
وعليها ا، جدٍّ بديعة جصية بنقوش مزين مرتفع مربع بناء وهي القرص، باب قبالة
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عىل فتحات ولها الذهبية، باألدهنة داخلها من ُوِشيَْت وقد نبوية، وأحاديث قرآنية كتابات
املدينة، أخذهم بعد األنظار عن تحجبها حائًطا حولها بنوا القسوس كان وقد املسجد،
يزيلونها اآلن وهم التاريخ، عىل بها فجنوا ارتكبوها التي األغالط هذه إىل فطنوا ولكنهم

أصلها. إىل ويرجعونها

كنيسة. إىل تحويله بعد النواقيس فيها وضعوا وقد قرطبة مسجد منارة

بها ويحيط الناعت، مبالغة وال الواصف وصف إليه يصل ال يشء فهي القبلة أما
١٢ يف طوًال أمتار بسبعة ْرتُها قدَّ وقد عنها، الناس ليمنع الحديد من (درابزين) اآلن
الصغرية الفسيفساء1 من صنعت الوجهة هذه وكل املحراب، وسطها ويف ارتفاًعا، مرتًا
صدفية قطع يدخلها كثرية ألوان من رخامية قطع من فهي صناعتها؛ يف والدقيقة ا جدٍّ
جهة من إليها نظرت إذا بابها: يف فذة صورة عنه ينشأ بشكل صيغت وقد وذهبية،
الضوء انعكاس بسبب وذلك الشمال؛ جهة من تراها التي غري مناظر رأيت اليمني
دائرة ويف العربية. الصناعة هذه بجالل العقول وتسلب األلباب تستهوي بحال فيها
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القبلة يمني وعن أمثالها، عىل عادة تراه مما كثرية قرآنية كوفية كتابات واملحراب القبلة
املنرب لوازم لوضع والثانية اإلمام، لتََعبُِّد إحداهما صغريتني: لغرفتني بابان ويسارها
الرخام من واحدة قطعة وتعلوه داخله، من واسع واملحراب أثر. اآلن له يوجد ال الذي
استوىل ما إذا حتى الكريم،2 العثماني املصحف فيه يضعون وكانوا سقفه، تكون املقعر
واحتفل ٥٥٢ه، سنة يف مراكش إىل عيل بن املؤمن عبد نقله األندلس عىل املوحدون

احتفال. أيما املغرب إىل بدخوله
وإعظام، إجالل مركز يف املغرب ملوك بخزائن الرشيف املصحف هذا زال وما
إفريقية إىل فاس ملك املريني الحسن أبو ذهب حتى غزواتهم، يف يستصحبونه وكانوا
جملة ومن مراكبه، غرقت البحر طريق من ٧٥٠ه سنة يف عائًدا كان وبينما (تونس)،

به. العهد آخر وهذا الرشيف، املصحف هذا فيها غرق ما
أن إىل الناس، أنظار عن ليحجبوها حائًطا القبلة عىل أقاموا أيًضا القوم كان وقد
ومن مرتًا، ١٧٥ الجنوب إىل الشمال من املسجد وطول عرش. الثامن القرن يف أُِزيلت
عموًدا ١٢٩٣ باملسجد كان وقد مرتًا، ٢٠ إىل يصل وارتفاعه مرتًا، ١٣٤ الغرب إىل الرشق
عموًدا ٣٦٥ عىل قائمة ُقبَّته وكانت مختلفة، بنقوش منقوشة وتيجانها الرخام، من كلها
عموًدا ١٦٣ معها وأزالوا القبة، أزالوا داخله من كنيستهم بناء القوم أراد وملا املرمر، من
تراها التي كنيستهم فيها وبنوا الحنايا، من عليها كان ما وأزالوا الجامع، وسط من
منه وهي الجنوب، إىل الشمال من وامتدادها الغربي، الشمال جهة إىل املسجد وسط اآلن
بعض أزالوا كانوا وقد تخملها. أم أتجملها أدري ال الحسناء، وجه يف السوداء كالنقطة
منه موجوًدا يزال وال الذهبية، واللِّيقة الجميلة باألطلية املنقوش الجميل املسجد سقف
اآلن عوَّلُوا وقد كنيستهم، عقود عليها أقاموا حنايا بدله ووضعوا القبلة، جهة عظيم جزء
التي الصغرية املصليات جميع إزالة مع عليه، كان ما إىل السقف باقي وإعادة رفعها عىل
الخارجية، األبواب يحجب كان الذي البناء يزيلون اآلن وهم املسجد، محيط يف أقاموها
وفخامة نقشها كمال يف غاية وهي القرص، يقابل مما أبواب ثالثة منها ظهرت وقد
عرش الثامن القرن أوائل إىل بقي الخالصة، الفضة من مصابيح باملسجد وكان منظرها.
األول. نابليون زمن يف قرطبة دخولهم عند الفرنسيون أخذها مصباح أربعمائة منها

وزيادة األصيل املسجد بني يكون يكاد الغرب إىل عموًدا الجامع أعمدة بني رأيت وقد
دونها ومن مصلوبًا، للمسيح صغرية صورة الخلفي جانبه يف ُحِفرْت وقد عامر، أبي ابن
رسم الذي الرجل هذا مثال إنه ويقولون القسوس، وضعه إنسان رأس مثال الحائط يف

50



الثالثة الرسالة

العربية. الصناعة يف اآليات آية وهي بقرطبة الجامع املسجد قبلة

كانوا وأمثاله هذا أن ببايل خطر وقد إسالمه، بإظهار ينافق وكان بظفره، الصورة تلك
العدو يرشدون كانوا ألنهم وغريهم؛ القوط مع حروبهم يف املسلمني هزائم أسباب من

فيهم.3 الضعف مواضع إىل
حتى اإلسالم مصائب سبب الرجل هذا أمثال وجدنا هذا، من أبعد إىل ذهبنا وإذا
الذين املنافقني من كانوا إسالمهم يحسن ولم أسلموا الذين اليهود ألن األول؛ صدره يف
فأخذوا قوته؛ يف وهو اإلسالم بمادة اإلسالم حاربوا وقد أعدائه، من اإلسالم عىل ا رشٍّ كانوا
الصحيح اختلط حتى يَُقْلُه، لم ما النبي عىل ويتقوَّلون املكذوبة، األحاديث يبتدعون
األحاديث وطهروا الثاني4 العرص يف الدين رجال قام حتى كذلك األمر زال وما بالفاسد،
تَُحْم لم الذي الصحيح بالسند ضعيفها من صحيحها وأبانوا واملوضوع، الدخيل من
الدين حاربوا تََرُهم الفرس من إسالمهم يحسن لم َمن إىل انظر ثم شبهة. أية حوله
أخرجوها حتى مذاهبه بعض يف وغالوا التشيع، فابتدعوا أخرى، جهة من الدين بمادة
به أخرجوا حتى ذلك يف وغالوا العقائد، أصول فهم يف أهواءهم حكَُّموا ثم اإلسالمية، عن
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السياسيني الدخالء هؤالء أعمال يف ونظرنا جانب إىل الدين تركنا وإذا جوهره، عن الدين
رصبي دم من كانوا الذين هؤالء أن نرى ببعيد، عهدها وليس مثًال، العثمانية الدولة يف
حضانة يف وتربوا وأسلموا، مماليك األستانة يف وِبيعوا رومي أو رويس أو بلغاري أو
يميلون القواد، والرؤساء الوزراء منهم وأصبح عالية مكانة إىل وصلوا حتى القوم كبار
هذه ضد ملساعدتها األصلية دولهم تستعملهم وقد األوىل، جنسيتهم خدمة إىل بطبيعتهم
هزائم سبب كانوا هؤالء نعمتها يف يعيشون يزالون ال وكانوا عزتها، يف نَشئوا التي الدولة
يتالىش كاد حتى ثروتها، وضعف سياستها فساد علة وكانوا حروبها، من كثري يف الدولة

بالدهم. خري فيه ما عىل هللا أعانهم بالكماليني هللا أسعفها أن لوال أمرها
ألفي من يقرب ما العظيم الجامع املسجد هذا غري بقرطبة كان قد أنه عرفنا ولو
للعلوم مدارس تُستعَمل اإلسالمية الدول يف تزال وال كانت املساجد أن وعرفنا مسجد،
بمرص، واألزهر واملدينة، بمكة الرشيفني الحرمني يف اآلن إىل الشأن هو كما املختلفة،
ومسجد بتونس، الزيتون وجامع بدمشق، األموي واملسجد ببغداد، الجامع واملسجد
عمر ومسجد باألستانة، محمد والسلطان أحمد السلطان وجامعي بمراكش، الكتبية
العلم يف تربيزها من العرب، زمن قرطبة عليه كانت ما نتخيل أن أمكننا بالقدس
وأمكننا عرصها، يف إسالمية غري أو إسالمية أخرى مدينة فيه تلحقها لم ما إىل والعرفان
مليون نصف عىل كثريًا يزيد كان بما الوقت ذلك يف سكانها عدد نقدِّر أن ثانية جهة من

نفس.
الخارجي الباب ترى فقد رصًفا؛ عربيٍّا يكون يكاد مبانيها فشكل الحالية قرطبة أما
ويف الغالب، يف حديد من باب بينهما يفصل حوش إىل يوصل دهليز دونه ومن بيوتها من
النخل أنواع (من الكنتيا أو األريكا نخل من يشء فيها ُزِرَع جميلة روضة ترى الحوش
من بركة الروضة هذه وسط يف وترى والورود، األزهار من يشء يتخللها الفرنجي)
وقد ضيقه، أو سعته بنسبة كبرية أو صغرية الحوش، أرض عن واطئة أو عالية الرخام
البنائي النظام عليها وقىض بمرص كانت التي الحورانية بالقاعات الحوش هذا ذكَّرني

السالح. سوق بجهة القديمة البيوت يف منها يشء يزال وال الجديد، الفرنجي
باملنظرة يشء أشبه وهي االستقبال، قاعة ترى الحوش من الداخل يمني وعىل
يجلسن والنساء الثانية، الطبقة إىل السلم منها ناحية ويف القديمة، ديارنا يف (املندرة)
دائرها يف الخصوص عىل األرضية الطبقة وحيطان الحجاب، من يشء يف الحوش هذا يف
يف بقيت الرسوم هذه أن شك وال مرتين، ارتفاع إىل واألشكال األلوان املختلف القاشاني

52



الثالثة الرسالة

قرطبة. بمسجد البديعة الفنية والعقود الحنايا من منظر

أتمكن لم الجامع املسجد من يقرب قديم واحد بيت فيها بقي وقد العرب، مدة من املدينة
وغض الحياء عليهنَّ يغلب محتشمات املدينة ونساء فيه. أصحابه وجود لعدم زيارته من
فيك بنظرها تحدق وال األرض إىل متجهة عينيها ترى منهن واحدة أبرصت فإذا البرص،
يف رأيت ما غريب ومن عارية، صدورهن ترى تكاد ال ا جدٍّ حارة بالدهم أن ومع مطلًقا،
من الخارج إىل وتنظر الخارجي، منزلها باب وراء تتوارى كانت سيدة أن املدينة هذه
عهد إىل عندنا الوطنية األحياء يف تشاهد كنت كما الباب، مرصاعي بني صغرية فرجة

قريب.
ترى ال رشقه زمن يف وهو الكبري، الوادي نهر من الغربي الشاطئ عىل وقرطبة
إىل جافة أراٍض بها تحيط صغرية برك هيئة عىل وهناك هنا راكدة مياه غري فيه
قبل قيرص يوليوس بناها مرتًا ٢٤٠ طولها قنطرة املسجد قبالة ويف اآلخر، الشاطئ
األندلس، عىل العزيز عبد بن عمر عامل مالك بن السمح جددها وقد سنة، بخمسني امليالد
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برجان لها العرب، بناء من بقلعة الرشقي الطرف من تنتهي وهي اإلسبانيون، ها ورمَّ
قريبًا النهر وسط ويف للرشطة، نقطة وفيها الحرة، بالقلعة اآلن إىل تسمى عظيمان،
عىل قديمة أبنية منها وقريبًا العرب، مدة مائية طواحني كانت أبنية أربعة القنطرة من
عموًدا والقنطرة املسجد بني القوم بنى وقد نهرية، حمامات مدتهم يف كانت الشاطئ
ثمانون وسكانها — املدينة تجد لذلك املدينة؛ حامي روفائيل القديس تمثال عليه عاليًا
إليها وما طنطا يف الحال هو كما روفائيل، اسمهم رجالهم نصف من أكثُر — نفس ألف
واملحال القهوات به الذي والشارع ضيقة، املدينة وشوارع السيد. اسم كثرة يف البالد من
ذكَّرتْني النهار، شمس من تظله خيمة أعاله يف ينرشون السعة، بعض واسع التجارية
شارع هو شوارعها وأكرب وأنظف، أوسع هنا أنها لوال عندنا، والصاغة الخلييل بالخان
٢٠ أرى ما عىل وعرضه تريده، الذي بالتحريف قراءته يف الحرية لك وأترك الكروية،
الغالب يف ومبانيه واملقاهي، الفنادق بعض وفيه جهة، كل من إلفريزه عرشة منها مرتًا،
ويكثر بذاك، وال بهذا فليست املدينة خارج هي التي األبنية أما الفرنجي. الطراز عىل
محتها قديمة أبنية فيها كان قد أنها عىل يدل مما بعيدة؛ مسافة إىل ا ممتدٍّ الرتاب حولها

األيام. يد
ة غاصَّ عامرة كثرتها عىل القهوات ترى لذلك قليل؛ عملهم املدينة رجال أن ويظهر
كنت إني لك أقول أن ويكفي ذلك، يف أثًرا الحرارة لشدة أنَّ وأظن النهار، طول بهم
من أكثر البارد املاء يف أجلس وكنت املدينة، هذه يف اليوم يف مرات ثالث الحمام أدخل
إسماعيل، لعهد قنا مدير باشا داود املرحوم تذكرت األثناء هذه ويف الظهر، وقت ساعتني
أوراق كانت فإذا الختم، دونه ومن باملاء، ممتلئ فنطاس يف يومه غالب يقيض وكان
من قرطبة أين ولكن سبيله. إىل وانرصف وختمها (الباشكاتب) الكتاب رئيس أتى هامة
الشمس؟! غروب بعد ولو كثريًا، حرارتها شدة من يلطِّفان ونيلها أشجارها وفيها قنا،
أحدثه الذي الريِّ لنظام نارضة وروضة زاهرة جنة العرب مدة قرطبة كانت ولقد
عىل حصنًا وجعلوها أهلها طردوا ١٢٣٦م سنة عليها الفرنجة استوىل فلما فيها، العرب
من قصورها إىل العرب ه سريَّ الذي املاء وكذلك وخلجانها ترعها وأهملوا مملكتهم، حدود
إال فيها تسري وال البوم، إال يسكنها ال قفاًرا النرضة املروج هذه أصبحت وبذلك الجبل،
العباسيني، مدة األرض جنة كان أن بعد الذي العراق كحال حالها وكان السموم، لفحات
من قوم غري اآلن يسكنه وال زرع، وال فيها نبات ال صحراء دولتهم دالت أن بعد أصبح

بأهلها. تشقى أو تسعد البالد أن شك وال الكأل، وراء ينتقلون الذين الرَُّحل العرب
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الجامع. قرطبة ملسجد داخيل منظر

وت��س��ع��د ال��رج��ال ت��ش��ق��ى ك��م��ا ت��ش��ق��ى وج��ْدتَ��ه��ا ال��ب��الد إل��ى ن��ظ��رَت وإذا

العراق، يف للري نظام وضع يف فكَّرت أيامها أواخر يف العلية الدولة كانت وقد
من نخبة ومعه العراق إىل فذهب بمرص، الشهري املهندس ويلكوكس املسرت واستقدمت
لكثرة الدولة أهملته بالغرض الوايف النظام له وضعوا أن وبعد املرصيني، املهندسني
الرتكية النافعة وزارة خزانة يف أظن ما عىل رسومه تزال وال تلزمه، التي النفقات

اآلن. إىل (األشغال)
بحدوده العراق وصار املوصل، عىل الرتك مع اصطلحوا وقد — اإلنجليز ولعل
إىل فرُيِجعوا املرشوع، هذا تنفيذ عىل يعملون — ومناوآتهم األتراك من أمن يف الجديدة
كيانها يف مرص يهدد مما األمنية هذه كانت وإن املنرصمة، ورفاهيته األول شبابه العراق
الري ونظام األولياء، جبل ومرشوع املكوار، بعد وخاصة فيها)، يشء كل (وهو الزراعي
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بقرطبة. الجامع للمسجد داخيل منظر

حساب عىل وإيطاليا اإلنجليز بني عليه املتفق وهو واألريرتة، سواكن يف عمله يراد الذي
حال كل وعىل لبالدنا. كله هذا وراء مخبوءًا يكون ما هللاُ إال يعلم فال ومرص، الحبشة
برتقية وعنايته اهتمامه غري لحياته املهددات هذه كل من مخلِّص املرصي للفالح ليس
له كانت التي رتبته إىل املرصي القطن ويرتفع األوىل، شهرتها إليها ترجع حتى زراعته

أخرى. بالد أية قطن يعدله ال بحيث سنة، عرشين منذ
والغرب الرشق من تكتنفها التي املهددات جميع من مرص تخلص وحده وبهذا
القطن زراعة تعميم يف يفكرون األتراك أن الحظنا إذا سيما وال والجنوب، والشمال
مسائلهم كل وا َصفُّ بعد الداخلية أمورهم يف للعمل اآلن تفرغوا قد وأظنهم بالدهم، يف
القطن لزراعة العديدة التجارب يزاولون أخرى جهة من اإلسبان وأن جلَّها، أو الخارجية
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اآلن التجارب هذه ومكان الغاية، لهذه املرصيني بعض فعًال استقدموا وقد بالدهم، يف
الجوية وللتغريات صيًفا، إسبانيا حرارة لشدة فيها ينجحوا لم ولكنهم وإشبيلية، بلنسية
هذه جنوب يف بينهما وسط غري من بارد إىل حار من بالجو تنتقل قد التي الفجائية

سبتمرب. شهر أيام وخاصة البالد،

والتاريخ للعربة (3)

إمرة تحت ٩٢ه سنة فاتحني إسبانيا أرض العرب دخل امللك عبد بن الوليد زمن يف
ومعه موىس عاد برشلونة إىل بالفتح انتهوا وملا نصري، بن موىس ثم زياد، بن طارق
بن موىس بن العزيز عبد ابنه عليها وىلَّ أن بعد املرشق إىل ومنها املغرب، إىل طارق
انتهى أن إىل فيها لهم ويُْخَطب أمية بني ِقبَل من الوالة عليها تختلف زالت وما نصري،
به يُذَْكر ما وخري موىس، بن العزيز عبد والتهم خرية ومن ١٣٢ه. سنة املرشق يف حكمهم
وتشجيعه امُلفتَتَحة، البالد ومصالح السمحة الرشيعة بني للتوفيق ديوان بإنشاء أمر أنه
وكان وغريها، ومرص والعراق الشام من الناس عليه فوفد األندلس، إىل الهجرة أمر
وصناعاته املرشق علوم انتشار يف سببًا ذلك فكان الجهات، من جهة قبيل كل يُْقِطع
بالفتح نهض الذي مالك بن السمح أيًضا الهم ُعمَّ خرية ومن إليها. وفدوا التي البالد يف
الذي سحيم بن عنبسة ثم (تولوز)، طولوشة ملدينة حصاره يف ومات فرنسا، جنوب إىل
جبال يف له ُعِمَل كمني يف عنبسة ومات فرنسا، جنوب من وغريهما ونيما قرقشونة غزا
ثم البالد، داخلية من فسد ما بإصالح بدأ الذي الغافقي الرحمن عبد ومنهم (الربينات)،
(ليون) قصد ثم عليها، فاستوىل (بوردو) إىل سار عليها استيالئه وبعد (أرل)، إىل سار
جيوش قابلته وهنالك فاتًحا، فدخلها (تور) قصد ثم عنوة، فأخذهما (وبيزانسون)
التي السهول إىل بجيشه الرحمن عبد فارتد مارتل)؛ (شارل قارلة إمرة تحت النرصانية
النرص كاد الِولدان، منها يشيب وقائع بينهم حصلت وفيها وبواتييه، تور بني كانت
معسكراتهم إىل قصدوا اإلفرنج بأن جيوشهم يف صارخ رصخ أن لوال للعرب فيها يكون
هذه أصحاب يف الحساس بالوتر ومعرفته نظره لبعد شارل يكون وقد غنائمهم، وفيها
إلزعاجهم عسكره من فرقة معسكرهم إىل أرسل والوعر، السهل تمأل كانت التي الغنائم
حتى الخدعة؛ بهذه قاموا (البشكنس) أن أو واألسالب، الغنائم من أيديهم ملكت ما عىل
يف االضطراب حصل قد حال كل وعىل عليهم، سلطانهم من خلصوا العرب انهزمت إذا
عىل وتشجيعهم تثبيتهم يحاول الرحمن عبد أمريهم كان وبينما الفكرة، لهذه صفوفهم
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أمراؤهم، واختلف صفوفهم يف الخلل وقع وهنالك قتيًال، منه فَخرَّ سهم أصابه القتال
ويف الغنائم، من أيديهم يف بما مكتفني إسبانيا إىل العودة عىل صمموا أن النتيجة فكانت
والعدو األموال، من أيديهم يف كان بما ُمثَْقِلنَي الجنوب إىل معسكرهم تركوا الليل أثناء

فرنسا. أرض عن أجالهم أن إىل أقفيتهم يف يرضب

قرطبة. مسجد أبواب ألحد الخارجية الواجهة

ال الذي وإقدامه للعادة، الخارقة شجاعته مع — هللا رحمه الغافقي أن وعندي
يتغلغل أن قبل عليه يجب كان — أبوابها جميع يف الحرب بأساليب ومعرفته له، مثيل
(الربينات) وجبال إسبانيا جزيرة تطهري يف زياد ابن رأي ذ يُنفِّ أن فرنسا يف بجيوشه
تزال ال كانت التي العنارص من وغريهم (والنفاريني) القوط من الشمالية منحدراتها إىل
بني منه يسكن كان الذي العدو هذا من بالده يُخلِّص كان حتى الجزيرة، شمال تسكن
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البالد داخلية يف هيجان لكل يعمل ضعفه حال يف كان الذي العدو هذا واألدمة، البرشة
إىل تدخله يصل كان بل العرب، من وآخر قبيل بني الثورة نار بإرضام غالبًا ينتهي
يف كلها العرب أيام وكانت وأبيه، واالبن وأخيه، األخ بني يُفِسد فكان نفسه، اإلمارة بيت
وقوي ريشه صلب إذا حتى يهدأ، ال اضطرابات (وبركان) تطفأ، ال نار جذوة األندلس
تبكي تزال ال القسوة من بحال ديارهم من أخرجهم أن إىل العرب يحارب أخذ ساعده،

اإلنسانية. لها
هجومه لسيل ا حدٍّ يجعل أن فرنسا بالد دخوله بعد الغافقي عىل يجب كان نعم،
خذالنًا، الفتح به انقلب الذي الحد عند السيل لهذا الطبيعي الضعف يقف أن قبل
يف حدٌّ العظيم الفتح هذا انتصارات لتيار يكون أن يجب كان نعم، هزيمة. والنرص
وامتد الفتح، دائرة فيها أمامه وانفسحت ُحُزونها، وتشعبت سهولها، اتسعت قد بالد
يحكم أن العهد ذلك يف املواصالت أساليب قلة مع يمكنه لم حد إىل هجومه خط فيها
(بني كيلومرت مائتي عن تقل ال بينهما ما ومسافة طرفيه، إىل برأيه يديل أو فيه، أمره
يجعله بل (DORDOGNE (الدوردوني نهر يتَّعدى أال له خريًا وكان واألطلنطي)، ليون
من يأتيه الذي املد لِعَظم بمائه؛ َفيَّاٌض الدوام عىل وهو الغرب، جهة من الشمايل حده
ويكون ليون، مدينة إىل آخر ا حدٍّ (AUVERGNE (األوفرني جبال يجعل وأن األقيانوس،
خط يف يقف كان وهنالك يده، يف كانت التي مرسيليا خليج إىل الرشقي حده الرون نهر
وبذلك .ROYAN رويان مدينة الغرب من وآِخره ليون، مدينة الرشق من أوله دفاٍع،
منهم قبيل كل فيشغل الفاتحني؛ بني ويقسمها افتتحها التي البالد لتنظيم يتفرغ كان
يطري كاد الذي الهجوم هذا وقف عىل سكوته يحسن عدوه كان وربما ملكه، عن بالدفاع
يف يقبع بأن يرىض مارتيل شارل وكان جزًعا، أحشائها من ويفتت هلًعا، أوربا بألباب
وبذلك هاويتها، أمامه تتجسم كانت التي املخاطر تلك لهيب يف بنفسه يُلقي وال بيته
عرًضا، نصفها نحو يف طوًال، كيلومرت ومائتي ألًفا تبلغ مملكة العرب يد يف تصبح كانت

بخياناته. كيانهم يهدم عدو أو بسعاياته، حياتهم عليهم يُنِْغص دخيل فيها ليس
اإلسالمية؛ إسبانيا يف الداخلية الثورات قيام فرنسا يف العرب انكسار أحدث ولقد
واملرضية، الشامية بني أو واليمنية، املرضية بني أحيانًا مستمرة األهلية الحروب فكانت
يف سببًا كان مما آخرين، ضد منهم عنارص جملة بني أو واملولَّدين، الرببر بني أو

أمرائهم. من واحد وغري املسلمني من آالف فيه ُقِتَل األندلس، يف العام االضطراب
ثم الرشق، يف األموية الخالفة ضعف الثورات هذه نريان تأجج عىل ساعد وقد
بني شيعة املسودة فيها انترصت التي الزاب واقعة بعد العباسيني يدي بني سقوطها
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يف خلفائهم أول السفاح أمعن وهنالك ١٣٢ه، سنة الثاني مروان جيوش عىل العباس
دخل حتى امللك عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد منهم فهرب األمويني، تقتيل
من وكان الفهري الرحمن عبد العباسيني قبل من عاملها وكان ،١٣٨ سنة يف األندلس
اختلفت واليته أول ويف إسبانيا، العرب دخل يوم من العرشون األمري وهو املرضية،
ومن لسنة أمري املرضية من يكون أن عىل اتفقوا ثم الوالية، عىل املرضية مع اليمنية
الوالية، عن النزول الفهري يقبل لم املرضية سنة انتهت فلما أخرى، لسنة أمري اليمنية
وانضم اليمنية، مع األمويني شيعة له فانترصت األموي، الرحمن عبد ظهور ذلك وصادف
أخذت ثَمَّ ومن عليها، واستوىل قرطبة إىل وسار أخواله، ألنهم زنانة؛ مع الرببر إليهم
اإلسبانيني، بتحريض بعضها عليه يثور وكان اآلخر، بعد واحًدا تبايعه البالد أطراف
حاربته التي شارملان جيوش عىل انترص ثم امللل، تعرف ال ٍة بِهمَّ الثورة عىل يقيض فكان
وانتهى املغرب، من لحربه تأتي كانت التي الجيوش عىل انترص كما للعباسيني، مساعدًة
وجالل السلطان أبهة من وصل جديًدا، أمويٍّا ملًكا بها فشيَّد لطاعته، كلها البالد أمر
وزراعة وصناعة وعلًما وجاًها ثروة اإلسالمية العظمة إليه وصلت ما أرقى إىل املجد
تجاه قائًما يزال ال الذي الفخم وقرصها العظيم، مسجدها بقرطبة آثاره ومن وتجارة،
إذا حتى قريش، بصقر يسميه كان الذي العبايس للمنصور أوًال يدعو وكان املسجد،
تويف حتى البالد يف املطلق الحكم له واستمر الخطبة، من ذكره قطع سلطانه توطد

هشام. ولده إىل باإلمارة َعِهد أن بعد ،١٧٣ سنة هللا رحمه
يف يسري فكان سريته، يف الُعَمَريِْن مذهب ذهب عادًال جليًال أمريًا هشام وكان
أحوال ليتعرف البالد إىل به يَثُِق بمن ويرسل الناس، مظالم بنفسه ليسمع الطرقات
مالك مذهب أدخل الذي وهو َحيف، أو ظلم من منهم يقع بما يأخذهم وكان عماله،
يف وزاد مجلسه، يف الدين لعلماء يفسح وكان األوزاعي،5 مذهب عىل وكانوا األندلس، إىل
تقيٍّا، َوِرًعا، هللا رحمه وكان الكبري، الوادي قنطرة بناء وجدَّد أبوه، بناه الذي املسجد
أوىص أن بعد ١٨٨ه سنة يف ومات أعدائه، عىل شديًدا بهم، رحيًما الناس عىل رفيًقا
الشعراء ويجالس اللهو من يشء إىل ويميل الصيد يحب وكان الحكم، ولده إىل بالخالفة
الصقالبة، املماليك من فأكثر البذخ، وسائل بكل امللك ألبهة ويعمل واملغنني، واألدباء
سريته، عليه فشنعوا حكومته، يف الدين علماء ل تدخُّ وَمنََع مة، امُلَطهَّ الخيل ربط ومن
قيامهم عىل اإلسبان ساعدوا أن إىل له بغضهم ووصل بتحريضهم، الثورات وكثرت
بيد ثورة كل عىل وقبض الجد، ساعد عن ر شمَّ ولكنه قرطبة، أهل عليه وأثاروا ضده،
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قرطبة. بجامع املقصورة

ابنه وَخَلفه ٢٠٦ه، سنة مات حتى السلطان وفخامة امللك عزة يف زال وما حديد، من
والعلماء للعلم ميَّاًال الخلق، عظيم الجانب، لطيف وكان منه، بعهد األوسط الرحمن عبد
وزادت الداخلية، الثورات فيها هدأت البالد، عىل خريًا أيامه وكانت مذاهبهم، اختالف عىل
البالد بعض ونهبوا حكمه، أواخر يف إسبانيا هاجموا النورمانديني أن غري املالية، املوارد
ولده مدة يف فتنهم وزادت النفاريني، من الثورات بعض وقامت الغربي، الشمال يف التي
سنة إىل ٢٣٨ سنة من حكموا الذين محمد بن هللا وعبد محمد، بن الظافر ثم محمد،
البالد كانت قد وبالجملة الداخلية، االضطرابات تلك كله ذلك خطر يف يزيد وكان ٣٠٠ه.
حتى أخرى، جهة يف لهيبها ج تأجَّ جهة يف أطَفئُوها فكلما نار، شعلة كلها مدتهم يف

البالد. ثروة وأنفدت الجند قوى الحرب نهكت
بن هللا عبد بن محمد بن النارص الرحمن عبد حفيده بعده توىل هللا عبد مات وملا
كل يف الثورة لقيام األموية سقوط يرقبون الناس وكان األوسط، الرحمن عبد بن محمد
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يف ونهاره ليله يعمل النارص فأخذ الشمال، جهة يف خصوًصا سعريها، واشتداد جهة
النفاريني، ملحارب وشماًال العرب، فتنة إلطفاء وجنوبًا غربًا وإرسالها الجيوش تجهيز
نريان إطفاء يف أقام وقد ثاقب، وفكر راجح بعقل مملكته أمور يدبر ذلك أثناء يف وهو
نحو وغريهم (البسك) والبشكنس القشتاليني من أعدائه وجه يف والوقوف الثورات هذه

سنة. عرشة خمس
عىل بعضهم الحرب وإعالنهم اإلسبان ملوك باختالف املقادير أسعفته وهنالك
الداخلية الثورات جميع فيها انطفأت طويلة مدة القطيعة هذه تيار يف وأقاموا بعض،
اإلسالمية، العنارص جميع بني الطمأنينة ِت وتمشَّ النارص، سياسة بحسن األندلس يف
وما والبحرية الربية جيوشه تنظيم ويف بالده، داخلية ترتيب يف النارص أخذ وحينئٍذ
مملكته بها ت ترقَّ التي األنظمة ابتداع ومن وتقويته، األسطول زيادة من ذلك يقتضيه
محبة فثبتت أدناها، إىل البالد أقىص من للناس مواهبه بها وظهرت مرافقها، جميع يف
قلوبهم من هيبته ووقعت وسياسته، وشجاعته وعلمه وكرمه وفضله لعدله له الناس
الذهبي الحكم بأنه حكمه بها اتََّصَف التي املزايا من فيه كان ولَِما وحزمه، ليقظته

األندلس. يف للعرب
العبايس باهلل املقتدر الخليفة قتل الخادم مؤنًسا أن ٣١٧ه سنة يف النارص بلغ وملا
جميع إىل أرسله بمنشور األندلس يف خالفته فأعلن الفرصة، هذه يُِضْع لم باملرشق
بهذا البالد منابر عىل له وُخِطَب باسمه، السكة بَِت وُرضِ املؤمنني، بأمري ى وتََسمَّ الجهات6

األندلس. يف األموية سقوط إىل خلفائه يف بقي الذي الجديد اللقب
إليها وجر للخالفة7 مركًزا جعلها تمت وملا الزهراء، بناية يف ابتدأ ٣٢٥ سنة ويف
وانخفاًضا ارتفاًعا تختلف حنايا عىل مرفوعة البناء من أقنية يف قرطبة جبال من املاء
عيل محمد عمل من والقلعة النيل بني بالقاهرة شكلها (وترى األرض طبيعة حسب

العيون). ويسمونها
الصفات وسامي الذات وهيبة السلطان وعظيم امللك جالل من الرحمن لعبد وكان
للتقرب طلبًا وغربًا رشًقا امللوك أيدي إليه فامتدت وفخامتها؛ الخالفة أبهة يف زاد ما
طاعتهم إليه وقدَّموا لرضاه، التماًسا وليون وأرغون َقشتالة ملوك عليه ووفدت منه،
دعائم له ليوثِّقوا وفودهم إليه وأرسلوا ومرص، القسطنطينية ملوك وهاداه وتبعيتهم،

صلتهم. ومتني محبتهم
حرب إىل فيه ويستفزه معه، عالقته به يوثِّق رقيًقا كتابًا قسطنطني إليه وأرسل
بعضهم املسلمني يرضب أن بذلك وغرضه آبائه؛ ملك منهم يسرتد حتى العباسيني
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جميًعا، منهم أمن يف ويكون بضعفهم، هو ويقوى بسالحهم يُضِعفهم حتى ببعض
خاص. سفري مع هديته نظري هدية إليه أرسل بل النارص، عىل تَُجْز لم دسيسته ولكن
دخل وكان البالد، طبقات جميع يف الثروة معالم ظهرت حكمه من سنة ثالثني وبعد
منه نكتفي ما املعتَربة العربية التواريخ عليه أجمعت ما حسب اآلونة هذه يف اململكة

قال: خلدون، ابن تاريخ يف جاء ما بذكر
مرات،8 ثالث مكررة ألف، ألف ألف آالف خمسة األموال بيوت النارصيف َخلَّف
وثلثًا للجند، ثلثًا أثالثًا: الجباية م يقسِّ كان إنه واحد غري وقال قال: ثم
ثمانية والقرى الكور من يومئٍذ األندلس جباية وكانت مدَّخًرا. وثلثًا للبناء،
خمسة واملستخلص السوق ومن دينار، ألف آالف وخمسة ألف وأربعمائة
يحصيها فال العظيمة والغنائم األخماس وأما دينار، ألف وسبعمائة وستني

ديوان.

ناهًضا شجاًعا والرياسة، السياسة يف النظر بعيد عاقًال، فاضًال عامًلا النارص وكان
نفسه، يف عظيًما الهمة، كبري شاعًرا، كاتبًا، وكان دولته، شئون عىل ساهًرا أمته، برقي

قوله: ومن كرمه، يف كبريًا

ش��يَّ��ا ع��ن��ه ال��ل��ه ع��وض��ن��ي إال ف��ق��دت ش��يء ك��ل م��ا
ي��ديَّ��ا م��ن ال��خ��ي��ر ت��ب��اع��د خ��ي��ري م��ن��ع��ت م��ا إذا إن��ي
ع��ل��يَّ��ا ن��ع��م��ة ف��إن��ه��ا ع��ل��ي��ه ن��ع��م��ة ل��ي م��ن

كانت رسوره أيام أن بخطه ُوِجد وقد والشجاعة، الكرم درجات أرقى لعمري وهذا
وتويف إلخ، … كذا سنة من كذا ويوم كذا، سنة من كذا يوم وهي يوًما، عرش أربعة
الخالفة دعائم فيها وطَّد سنة، خمسني حكم أن بعد ٣٥٠ه سنة هللا رحمه النارص
حكمه، ألول النرصانية ملوك عليه فثارت إليه، بعهده بعده توىلَّ الذي الَحَكم لولده
والده، مدة عليه كانوا ما عىل صلحه فطلبوا بالدهم، بعض عىل واستوىل بنفسه فحاربهم
من ُقلُْمرية منها كثرية، مدنًا ففتحوا وغربًا؛ شماًال كثرية نواٍح إىل جيوشه أرسل ثم
مياه إىل رماحس بن الرحمن عبد البحر أمري بقيادة أسطوله وأرسل (البشكنس)، بالد
فنزل العدوة، إىل جيوشه وأجاز السواحل، يهددون كانوا الذين النورمان فطرد الربتغال،

الريف. ويف فيها ملكهم عن األدارسة له
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أمته، بني املختلفة والعلوم املعارف لنرش يتفرغ حتى السلم إىل يميل الَحَكم وكان
جمع حتى عالية، بأثمان النادرة الكتب لرشاء وغربًا رشًقا البالد جميع إىل يرسل وكان
ثمني من مجلد ألف ٤٠٠ بها كان التي الشهرية كتبه دار ن وكوَّ عظيًما، مبلًغا منها
مواله إمرة تحت ين واملغريِّ الخدم لها ورتب بَخطِِّه، تعليقات أغلبها عىل وكانت الكتب،
فهرس كل ويف فهرًسا، وأربعون أربعة وحدها دواوينه لخزانة وكانت الخيص، تليد
نافقة سوًقا والعلماء للعلم الَحَكم وأقام الدواوين. أسماء إال فيها ليس ورقة عرشون
أن إىل عامة الناس بها ينتفع املكتبة هذه واستمرت قطر، كل من بضاعته إليها ُجِلبَْت
موىل واضح الحاجب بأمر املؤيد، هشام زمن الفتنة مدة األثمان بأرخص وبيعت تبددت

عامر. أبي بن املنصور
استحرض والده ألن اإلطالق؛ عىل أمية بني أعلم كان بل فاضًال، عامًلا الحكم وكان
يف لذته كل وكانت القايل، عيل أبو ومنهم والغرب، الرشق من العلماء جلة لتثقيفه
والعلماء العلم سوق نََفَقْت مدته ويف العلوم، مختلف يف العلماء مع ومذاكراته مطالعاته
كل يف آثارهم فظهرت رعايته، وتحت حمايته ويف بإحسانه مشمولني أصبحوا الذين
املسلمني البالد أهل من كثري وكان الالتينية، أو اإلسبانية إىل كتبهم وتُْرِجَمْت علم،
القوط من كثري كان كما العربية، إىل األجنبية العلوم فينقلون بهما، تام علم عىل واليهود
ومعاهداتهم محرراتهم يف العربية بالدولة عالقتهم لرضورة العرب لغة يعرفون وغريهم
انترشت هنا ومن لغاتهم؛ إىل العربية الكتب يرتجمون فكانوا ذلك، وغري وسفاراتهم
وجعلوها الفائدة، كل منها فاستفادوا الفرنجة، ممالك يف وعلومهم املسلمني مدنية
وطبية، وفلكية، وزراعية، وفلسفية، رياضية، من املختلفة علومهم عنه أخذوا مصدًرا
من العرب علوم نقل يف واسطة كانت العربية األندلسية الدولة إنَّ وبالجملة وكيمياوية.
ولوال الحالية، ومدنيتهم علومهم من كثريًا شيئًا مادتها من فبنوا أوربا، إىل وغربية رشقية
اآلن. إليها وصلت التي العلمية الدرجة عن السنني من بمئات متأخرة أوربا لكانت ذلك
من والسفارة بالهدايا إليه امللوك تتقرب وجاللها الخالفة أبهة يف الَحَكم زال وما
فعمل املغرية، ألخيه بَْعِده من األمر وكان الفالج، بِعلَّة ٣٦٦ سنة مات حتى جهة كل
الجو خال وبذلك ليلته، من به الفتك عىل عامر أبي بن الحاجب بتدبري املصحفي وزيره
ابن ترقية يف الفضل لها كان التي البشكنسية، صبح السيدة من الَحَكم بن لهشام
يف عامر أبي ابن واجتهد الوزارة. درجة إىل وصل حتى الَحَكم عند وحظوته عامر أبي
الخالفة، رسوم يف باسمه يعمل وأصبح العارشة، سن يتجاوز لم وهو له البيعة أخذ
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بدهائه وكان الدولة، رجاالت من وحاسديه مناوئيه جميع عىل قىض والدته وباستشارة
وهنالك النافذة، والكلمة والطَّْول الَحْول صاحَب أصبح حتى بعض، بسالح بعضهم يقتل
عصبية لنفسه ن يكوِّ وأخذ أحد، يراه ال بحيث قرصه يف املؤيد عىل وحجر بالسلطة استبد
وجميل إدارته وحسن بكرمه عنه األلسنة يقطع وكان وغريهم، والصقالبة الرببر جند من
بلغت بحيث غزواته كثرت وقد امللوك، بتحية يُحيَّا بأن وأمر باملنصور، ى وتََسمَّ سياسته،
عىل فيفيض غانًما، منتًرصا منها ويعود بنفسه، يقودها وكان غزوة، وخمسني سبًعا
للعلماء، محبٍّا للعلم، نصريًا املنصور وكان بإحسانه. فيأرسهم عليه، هللا أفاء مما الناس
مختلف يف للمذاكرة بهم لالجتماع األسبوع يف يوم له وكان مجلسه، يف لهم يفسح وكان
يذيعون فكانوا برأيهم، ويستأنس غزواته يف منهم الكثريين يستصحب كان بل العلوم،
أمر أنه دهائه ومن محمدة، بكل عنه ويتحدثون وبره، وفيضه وعدله وورعه دينه عنه
سلطانه يف يزيد ذلك وكان للعامة، تقربًا الفلسفة كتب بعض بحرق — هللا سامحه —

الناس. قلوب يف محبته من ويؤكد
الوادي عىل قنطرة ثم بقرطبة، األموي الجامع من الشمالية الجهة املنصور وبنى
بعد وحكمه سلطانه محل وجعله الزاهرة قرص وبنى (ِشِنيل)، نهر عىل وأخرى الكبري
األقىص املغرب قلب إىل جيوشه ووصلت له، نظري ال والجاللة الفخامة من جعله أن

منابره. عىل له وخطب امللك، عبد ولده بقيادة
وعلًما سلطانًا األندلس ملوك أكرب من عامر أبي بن املنصور كان قد الجملة وعىل
الناس وكان األعىل، املثل إدارته ويف ، امُلَعىلَّ الِقْدُح سياسته يف وله وإحسانًا، وفضًال
النظر، وبُْعد الصفات، وعظيم النعوت، جميل من له كان بما الجهات جميع يف يتحدثون

قوله: ومن بليًغا، شاعًرا كاتبًا وكان الفكر، وثاقب

ي��خ��اط��ر ال��ك��ري��م وال��ح��ر وخ��اط��رت ع��ظ��ي��م��ة ك��ل ه��ول ب��ن��ف��س��ي رم��ي��ت
ب��ات��ر وأب��ي��ض خ��ط��ي وأس��م��ر م��ش��ي��ع ج��ن��ان إال ص��اح��ب��ي وم��ا
ي��ف��اخ��ر َم��ن أج��د ل��م ح��ت��ى وف��اخ��رت س��ي��ادة ك��ل أه��ل ب��ن��ف��س��ي َف��ُس��ْدُت

من غزوة يف هللا رحمه مات حتى السلطان وعظيم امللك أبهة يف املنصور زال وما
مجريط بني الحديدي الطريق عىل مدينة وهي سالم، مدينة يف وُدِفن ٣٩٢ه، سنة غزواته

قربه: عىل وُكِتَب ُقْسَطة، وَرسَ
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ت��راه ب��ال��ِع��يَ��ان ك��أن��ك ح��ت��ى ع��زم��ات��ه ع��ن ت��ن��ب��ي��ك آث��اره
س��واه ال��ث��غ��ور ي��ح��م��ي وال أب��ًدا ب��م��ث��ل��ه ال��زم��ان ي��أت��ي ال ت��ال��ل��ه

من أبيه سرية عىل فسار إليه، بعهده امللك عبد ولده بعده الحجابة بأمر وقام
ومات الهيبة، عظيم الهمة، كبري شهًما، وكان امللك، بأمور واستبداده املؤيد عىل الَحجر

قة. موفَّ وغزوات وبركة خريًا كلها كانت حكمه، من سنني سبع بعد
املؤيد، عىل الحجر يف فشدَّد عامر، أبي بن محمد بن الرحمن عبد أخوه وخَلفه
عىل وأشهد بعده، من بالخالفة عهده إليه كتب حتى حياته، يف هدده َمن إليه وأرسل
الحقد عوامل وأثار النارص، أحفاد من األمويني بقية ذلك فأغضب الدولة، رجاالت ذلك
الجبار عبد بن محمد وبايعوا بالثورة فقاموا شيعتهم، من كان وَمن املرضية قلوب يف
سمع فلما له، غزوة يف عامر أبي بن الرحمن عبد وكان باملهدي، ولقبوه النارص بن
إىل برأسه وذهب بعُضهم وقتََله سريته، لسوء الناس عنه فانرصف أدراجه، عاد الخرب
األندلس، يف الفتنة نار اشتعلت الوقت هذا ومن عامر. بني آل صحيفة ُطِويَْت وبه املهدي،
حمود، وبني األمويني بقية من فيها بحق استأنس َمن كلِّ وثُوب محل الخالفة وأصبحت
يف الجند فخلعه ضعيًفا وكان باملعتمد، امللقب محمد بن هشام إىل أمرها انتهى حتى
كما الغرب من األموية أمر انقىض وبه ،٤٢٨ سنة فيها وهلك الردة إىل ففر ،٤٢٢ سنة
إىل ٤٠٠ سنة من فوىض كلها األندلس بالد كانت قد وبالجملة الرشق. يف عليها ُقِيضَ

٤٢٣ه. سنة
واملستعني، املهدي، هم: ستة، األمويني من اليسرية املدة هذه يف الخالفة توىل ولقد
ثالثة: املدة هذه يف حمود بني من وتوالها واملعتمد. واملستكفي، واملستظهر، واملرتيض،
ملوك إىل وانقسامها الجماعة تفرُّق إىل البالد أمر وانتهى ويحيى. والقاسم، عيل،
وربما ،٤٦٠ سنة إىل الخالفة عىل يتقاتلون يزالون ال حمود بني من نفر وكان الطوائف،
يحمل كلهم فرسًخا، ثالثني عىل تزيد ال صغرية منطقة يف يحكمون أربعة منهم كان
رشف ابن ذلك يف قال حتى واملستعيل، واملهدي، واملتأيد، الواثق، ومنهم: الخالفة، لقب

املشهورة: أبياته القريواني

وم��ع��ت��ض��د ف��ي��ه��ا م��ع��ت��ص��م أل��ق��اب أن��دل��س أرض ف��ي ي��زه��دن��ي م��م��ا
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األس��د ص��ورة ان��ت��ف��اًخ��ا ي��ح��ك��ي ك��ال��ه��ر م��وض��ع��ه��ا غ��ي��ر ف��ي م��م��ل��ك��ة أل��ق��اب

ونهبوا والزاهرة، الزهراء فيها بما الخالفة قصور الثائرون هدم الفتنة هذه أثناء ويف
وقال قرأ، ملن إال رها تصوُّ وال بل تقديرها، يتيرس ال التي والتحف األموال من فيها ما
بالتاريخ، منها بالقصص يشء أشبه هي التي الحقائق من إنها عنها العرب مؤرخو

الطوائف. ملوك بني البالد وبتقسيم الخالفة، بمحو الفتنة هذه وانتهت
انقسمت حينما جهور ابن ُحْكم إىل آلت ثم غالب، كل يتلقفها كالكرة قرطبة وكانت
عليها غلبهم حتى الوزارة لقب يتعدوا ولم بها زالوا وما الطوائف، ملوك إىل األندلس
الجزية يدفعون كانوا أن إىل الطوائف ملوك أمر وآل إشبيلية، صاحب عباد بن املعتمد
ويطلب عباد، ابن ود يخطب كان وكلهم أيديهم، يف ما عىل منهم خوًفا اإلسبان مللوك
ثم ،٤٨١ سنة يف املرابطون عليه تغلب حتى ملكهم يطل ولم ومنعته، لقوته مرضاته
البالد أطراف عىل يستولون اإلسبان ملوك أخذ حكمهم أواخر ويف ،٥٣٩ سنة املوحدون
القرن آخر إىل األحمر بني يد يف بقيت التي غرناطة غري للعرب يبَق لم حتى ونواحيها،
يف ًال مفصَّ تراه ا ممَّ األندلس، من اإلسبان طردهم أن إىل أمرهم آل ثم الهجري، التاسع

آخر. مكان

هوامش

موازييك كلمة ولعل PSEPHOSIS فسيفوسيس يونانية كلمة أصلها (1)
الثانية. اإلفرنج واستعمل األوىل العرب فاستعمل «مزوق»، عربي أصلها MOSAIQUE

وادََّعى عنه، هللا ريض عثمان إىل املصاحف بعض نسبة يف كثريًا الناس خلط (2)
دعوى الدعوى هذه إىل وأضاف عثمان، مصحف هو جهته يف الذي املصحف أن بعضهم
مصحف عن يتكلم فمن الشهيد؛ هذا دم صفحاته بعض عىل الذي هو أنه وهي أخرى،
بالشام والذي الثائرون، قتله أن وقت عثمان فيه يتلو كان الذي هو إنه يقول قرطبة
مرص تعدم وال ذلك، عن دعواه تقل ال العراق أو باألستانة والذي الدعوى، هذه يدَّعي
ستة منه كتب القرآن جمع ملا عنه هللا ريض عثمان أن والحاصل القول. بهذا يقول من
املصاحف من كثريًا منها فكتبوا اإلسالمية، الجهات إىل وأرسلها عرشة) (أو مصاحف
مصحف كل تحسب أن ويمكن وهكذا، غريها عنها ُكِتب وهذه بالدهم، يف أذاعوها التي
عليه اعتدت أن وقت فيه يقرأ كان الذي املصحف نفسه أنه ال لعثمان، مصحًفا منها
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أرسل الذي املصحف هو أنه وال ٣٥ه، سنة يف صفحاته عىل دمه وسال األثيمة اليد تلك
إىل املدينة من األصيل عثمان مصحف ينتقل أن يُْعَقل ال أنه عىل الجهات، بعض إىل به
كانت باملغرب األمويني مدة يف مرص ألن لنقله؛ الطريق تيرس وعدم ِة قَّ الشُّ لبعد األندلس؛
نقله إن عنه بعضهم يقول — كهذا عظيًما كتابًا أن يُْعَقل وال العبايس، للخليفة تابعة
يعلم وال األندلس، إىل الوحيد الطريق هي التي مرص من يخرج — رجالن بحمله ينوء
يبعد ال أنه عىل بالده، من هذا مثل كريم أثر بخروج يسمح يكن لم الذي عاملها به
بهذه ويبيعه بدم، صفحاته بعض ويلون كبريًا مصحًفا يستنسخ الكتب تجار بعض أن
هذا يف اآلثار تجار يفعل كما ثمنه، يف له يضاعف حتى له، إكباًرا الفاسدة؛ الدعوى

العرص.
ذلك: عىل برهانًا اآلتية الحكاية وبحسبك (3)

يف عامر أبي بن املنصور مع جالًسا كان «إنه حيان: ابن قال : ِريُّ امَلقَّ قال
وقال الفرسان بأحد فدعا واملطر، والريح الربد شديدة وكانت الليايل، بعض
إيلَّ. ِسْقُه عليك يخطر خاطر فأول فيه، وأقم طالس فج إىل اآلن انهض له:
فرسه، عىل واقًفا واملطر والريح الربد يف الفج يف وبقي الفارس فنهض قال:
له فقال الحطب، آلة ومعه له حمار عىل هرم شيخ الفجر قرب عليه وقف إذ
نفسه: يف الفارس فقال حطب. وراء فقال: شيخ؟ يا تريد أين إىل الفارس:
املنصور يريد أن عىس فما حطبًا، يريد الجبل إىل نهض مسكني شيخ هذا
سطوته، وخفت املنصور قول يف فكرت ثم قليًال، عني فسار فرتكته قال: منه؟
أن عىس وماذا له: فقال املنصور. موالنا إىل ارجع له: وقلت الشيخ إىل فنهضت
معيشتي. لطلب أذهب ترتكني أن باهلل سألتك مثيل؟ شيخ من املنصور يريد
جالس وهو يديه بني ومثل املنصور، عىل به قدم ثم أفعل. ال الفارس: له فقال
معه يجدوا فلم ففتشوه َفتُِّشوُه. للصقالبة: املنصور فقال تلك، ليلته يَنَْم لم
قد كانوا نصارى من كتابًا داخلها فوجدوا حماره. برذعة فتشوا فقال: شيئًا،
ويقتلوا ليرضبوا النصارى من أصحابهم إىل عنده، يخدمون املنصور إىل نزعوا
النصارى، أولئك بإخراج أمر الصبح انبلج فلما املستوطنة، النواحي إحدى يف

معهم. الشيخ عنق بَْت وُرضِ أعناقهم، بَْت فُرضِ

باقرتاح ُمَوطَِّئِه، يف ١٧١ه سنة املتوىف مالك اإلمام الحديث َن َدوَّ َمن أول (4)
ذلك بعد توالت ثم ١٥٠ه، سنة املتوىف جريج ابن وقيل املنصور، الخليفة وإرشاد
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فيها جمع التي البخاري مجموعة وهي: الصحيحة، الستة بالكتب الشهرية املجموعات
صحيحة، غري ألف ومائتي صحيحة، حديث ألف مائة يحفظ وكان حديث، ٩٢٠٠
سنة املتوىف داود أبي ومجموعة ٢٦١ه، سنة املتوىف مسلم ومجموعة ٢٥٦ه، سنة وتويف
٣٣٣ه، سنة املتوىف النََّساِئيِّ ومجموعة ٢٨٢ه. سنة املتوىف ماجه ابن ومجموعة ٢٧٥ه،

الحديث. يف االجتهاد أمر ينتهي وإليهم ٣٨٥ه، سنة املتوىف اَرُقْطِنيِّ الدَّ ومجموعة
وكان الشام، أهل إمام األوزاعي، يحمد بن عمرو بن الرحمن عبد عمرو أبو (5)

.١٥٧ سنة وتويف بريوت، يسكن
الخالفة: منشور (6)

من ولبس حظه، استكمل َمن وأجدر حقه، استوىف َمن أََحقُّ فإنا بعد، أما
سلطاننا ورفع فيه، أثرتنا وأظهر به، هللا فضلنا للذي ألبسه، ما هللا كرامة
اآلفاق يف أشاد وللذي مرامه، بدولتنا َل وسهَّ إدراكه، أيدينا عىل َ ويرسَّ إليه،
إلينا، انحرافهم من وأعاد بنا، العاملني رجاء من وأعلن أمرنا، وعلو ذكرنا، من
الفضل وأهل به، أنعم بما واإلنعام النعمة ويل هلل والحمد بدولتنا، واستبشارهم
وخروج املؤمنني، بأمري لنا الدعوة تكون أن رأينا وقد فيه. علينا ل تفضَّ بما
له، منتحل غرينا االسم بهذا َمدُعوٍّ كل إذ بذلك، علينا وورودها عنَّا الكتب
لنا الواجب ترك عىل التمادي أن وعلمنا يستحقه، ال بما ومتَِّسم فيه، ودخيل
يقول أن بموضعك الخطيب َفأُْمِر أسقطناه، ثابت واسم أضعناه، حق ذلك من

املستعان. وهللا هللا، شاء إن عليه لنا مخاطباتك وأَْجِر به،

بتلغراف ورد فقد باألندلس، العربية الخالفة بفضل يعرتفون الفرنجة ابتدأ (7)
نصه: ما ١٩٢٩ سنة يناير ٢٤ يف الخصوصية األهرام

من ورد ،١٩٢٩ سنة يناير ٢٣ يف باريس قرطبة. يف الخالفة ذكرى إحياء
بمناسبة يناير و٢٦ ٢١ بني تقام حفالت نظمت قرطبة جامعة أن مدريد
هذه تنظيم لجنة وأن قرطبة، يف الخالفة عهد عىل سنة ألف مرور ذكرى
واألستاذ ريبريا، جوليان مقدمتهم يف مشاهري، مسترشِقني من مؤلَّفة الحفالت
الرواية عن كتابًا سنني بضع منذ نرش الذي بالكيوس، آزين ميجل املستعرب
املوضوع إن إذ شديًدا؛ جداًال أثار ألجيريي، دانتي تأليف هي التي اإللهية
قرون. بضعة قبل العرب كتاب أحد إليه سبقه قد كان دانتي فيه كتب الذي
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عهد من العربي للفن معرض قرطبة يف الحفالت هذه أسبوع يف ويقام
تطور عىل تدل املعرض هذا وإقامة املنصور، عهد إىل الثالث الرحمن عبد
«صوت جريدة نرشت وقد والتسامح. الحرية يف وتوسعها إسبانيا يف األفكار
ذكرى يتناول ال الحفالت هذه أسبوع إن فيها: قالت افتتاحية مقالة مدريد»
قرطبة تاريخ يف عهد وأزهى أزهر يكن لم الخالفة عهد فإن قرطبة؛ تنحرصيف

املدنية. مقدمة يف الزمن ذلك يف كانت كلها إسبانيا إن بل وحدها،

(وإن الدراهم من أم الدنانري من النارص تركه ما أكان خلدون ابن يذكر لم (8)
الجنيه بنصف الدينار يقدرون (وقد الدنانري من كان فإذا بالدينار)، قيََّدها غريه كان
من مليار وخمسمائة ألفني األموال خزائن يف النارص تركه ما فيكون الحايل) املرصي
الهجري الرابع القرن يف الدينار وكان — الدراهم من كان وإذا املرصية، الجنيهات
الجنيهات، من مليار ثالثمائة نحو النارص تركه ما فيكون — درهًما ١٧ تقريبًا يساوي
ابن أراد ما وأن مكررة، ألًفا هناك أن وأظن العقل، يتصوره ال الحالتني كلتا يف وهو
النارص خلَّفه ما يكون الدنانري من كانت فإذا ،٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ هو: يقول أن خلدون
تركه ما يكون الدراهم من كانت وإن املرصية، الجنيهات من مليار ونصف مليارين

العقل. يتصوره أن يمكن ما وهو جنيه، مليون ثالثمائة
إىل شهيد ابن هدية وصف من وغريه خلدون ابن ذكره ما عىل يَطَِّلع من أن غري
الدولة ثروة أن يرى الرجل، ثروة عظيم عىل يدل مما — وزرائه من وكان — النارص
أنهم نتخيل ونحن العرب، من املؤرخون ذكره الذي الحد بلغت ربما القياس هذا عىل

الهدية: هذه يف جاء ما بعض وإليك فيها، مبالغون
الفضة، سبائك من دينار ألف خمسمائة قيمته وما الذهب، من مثقال ألف ٥٠٠
من أوقية ومائة القاقيل)، (لعلها العايل العود من رطل و٤٠٠ الترب، من رطل و٤٠٠
الحرير من ة َشقَّ وثالثون الكافور، من أوقية وثالثمائة العنرب، من أوقية ومائتا املسك،
الخيل لكسوة املالحف من و٤٨ ور، َسمُّ جلد ومائة الخلفاء، كلباس بالذهب املرقوم
اتفق ما للبنيان الصخر ومن الزرع، أمداد من آالًفا قفل وقرية والذهب، الحرير من
الزهراء)، ببناء النارص اشتغال أيام ذلك (ولعل دينار ألف ثمانون واحد عام يف عليه
الرسادقات، من ذلك وغري دينار، ألف خمسون قيمتها الخشب من عود ألف وعرشون
واملماليك والوصائف والبغال، مة امُلَطهَّ والخيل والنبال، والسالح، األلوان، املختلفة والبسط
إىل شهيد ابن ِرزَق النارص إلبالغ سببًا الهدية هذه وكانت قالوا! ما آِخر إىل والجواري،
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السنة! يف دينار ألف ٨٠
وقدر ،٦٢٤٥٠٠٠ بمبلغ النارص مدة األندلس إيرادات نيكلسون املؤرخ ر قدَّ وقد

جنيه. مليون بعرشين ٩٥١م سنة املال بيت يف كان ما
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إشبيلية إىل قرطبة من

يف ساعات أربع من أكثر يف القطار يقطعها كيلومرتًا، ١٣١ املدينتني هاتني بني املسافة
قرطبة ييل مما ويسمونها املاء خلجان بعض يتخللها الواسعة باملزارع عامرة طريق
شديًدا، الحر ترى هذا كل من الرغم عىل الكبرية، القرى الطريق هذه يف وتكثر باملرج،
بعد ما إىل الظهر من خصوًصا يُحتَمل، يكاد وال أشد وجدته إشبيلية إىل وصلت إذا حتى

الشمس. غروب

إشبيلية (1)

يف وكانت وحضارتها، عمرانها يف الرشقية بحمص لها تشبيًها حمص تسميها والعرب
فقد عباد؛ بن املعتمد مدة يف وخاصة وصناعة، وعلًما وثروة عمرانًا مدنهم أحسن مدتهم
والثروة العظمة أشعة منها تنبعث التي والشمس األندلسية، املدائن عروس زمنه يف كانت
ملًكا بالدهم أوسع الطوائف ملوك مدة إشبيلية كانت وبالجملة جزيرتها، إىل والفخامة
بعد إسبانيا جنوب يف مدينة أحسن هي بل ا، جدٍّ عظيمة مدينة اآلن وهي قوة، وأكربها
ويغلب العرب، مدة عددهم نصف من أقل وهو نفس، ألف ١٥٠ سكانها وعدد مجريط،
التي الصغرية الرياض من الغالب يف خالية أنها إال مبانيها، من كثري يف العربي الشكل
أو كثري يشء أبنيتها بعض شكل عىل دخل وقد قرطبة، بيوت يف عامة بحالة تجدها
الغد؛ وإىل اآلن إىل عربية تزال ال مدينة هي حال كل وعىل اإلفرنجية، الرسوم من قليل
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الستبدلوا حرارتها ولكثرة املدينة لوضع مناسب غري الشكل هذا أن رأوا كانوا لو ألنهم
وبرشلونة. مدريد يف ترى كما بعيد زمن من غريه به

وشوارعه العرب، مدة عليه كان ما عىل يزال ال إشبيلية أقسام من قسم وهناك
إلحداهما بد فال أخرى عربة قابلتها وإن فيه، تسري واحدة عربة غري تسع ال ا جدٍّ ضيقة
بهذا االحتفاظ املدينة بلدية قررت وقد للمرور، مخلًصا الثانية تجد حتى تتقهقر أن
للنظام أصليٍة صورٍة عىل إبقاءً عليه؛ إصالح أيِّ إدخال عن واالمتناع حاله عىل القسم
النظام عىل األمريكانية اإلسبانية الجمعية بنَتها داٌر القسم هذا ويف القديم، العربي
فيها يكن لم وإن نظامها، يف ا جدٍّ جميلة أنها والحق للسائحني، مزاًرا وجعلوها العربي،

الفن. من يشء
نسيج من مظالت أعالها يف ترى ما وكثريًا ضيقة، عام بوجه املدينة وشوارع
التجارية املحال وترى فيه، التي الدكاكني وعن الشارع أرض عن الشمس لتحجب القالع
هو كما فيه املرور من العربات منََعْت وبعضها املدينة، شوارع يف وهناك هنا منترشة
تتصل التي هي حركة وأكثرها الشوارع هذه وأحسن بالقاهرة، الخلييلِّ الخان يف الحال
أكرب وفيه األشجار محيطه عىل ُزِرَعْت به، بأس ال ميدان وهو فرديناند، القديس بميدان
بُنِيَْت التي الجامعة الكنيسة وهي (الكاتدرائية)، امليدان هذا من ويقرب املدينة، فنادق
سنة يف عليها فرديناند سان استيالء قبل املدينة بهذه كان الذي الجامع املسجد مكان
الراءون، يرى ما أفخم من وهو (الكازار) القرص الكنيسة هذه من ويقرب ١٢٤٨م،
ومناره. صحنه غري منه يبَق ولم وُرواءً، فخامًة معه يتناسب املسجد كان الحال وبطبيعة
بيوت إىل يلَجئون الناس كان وقديًما الحر، شدة من الكنيسة هذه إىل لجأُت وقد
كانت الرخام من بركة وسط يف واسع صحن إىل الغربي بابها من فدخلت العبادة،
قطعه أن لوال الكبري، النحايسِّ قرطبة مسجد باب شكل عىل الباب وهذا للوضوء،

مختلفة. بأوضاع الجاللة لفظ بالعربي فيها مكتوب القائمة النحاسية
يسمونها التي العظيمة املنارة تلك بالكنيسة يتصل مما الرشقية الصحن زاوية ويف

الهواء. لعبة منارة وترجمتها ،(La Tour de Giralda) اآلن
مسجد منارة أن (أو بمراكش الكتبية مسجد منارة شكل عىل بُنِيَْت املنارة وهذه
بن يعقوب املنصور السلطان ببنائهما وأمر األصح)، وهو شكلها، عىل بُنِيَْت الكتبية
الثاني القرن أواخر يف ملوكهم) من الرابع (وهو املوحدين من املؤمن عبد بن يوسف
الذهب، من بطبقة ُغلَِّفْت النحاس من كبرية تفافيح أربع أعالها يف وكان امليالدي، عرش
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استيالئهم بعد التفافيح هذه القوم فأزال دينار، ألف مائة من أكثر وحدها نفقاتها بلغت
للنواقيس، أبراًجا املؤذن عليها يدور كان التي الدائرة عىل مكانها وبنوا املدينة، عىل
فيها يتحرك بحال كيلوجراًما، ١٢٨٨ وزنته أمتار، أربعة ارتفاعه تمثاًال فوقها وضعوا
املنارة وهذه الهواء)، (لعبة جريالدا بلفظ تسميتها أتت ومنها سارت، حيث الرياح مع
من وبناؤها مرتًا، ١٣٫٦٠ طوله القاعدة جهة من أضالعها من ضلع وكل الشكل، مربعة
الفتحات من كثري أعىل إىل وفيها مرت، ونصف مرتان حوائطها وسمك األحمر، الطوب
عمل من بقي ما وهو مرتًا، ٧٠ وارتفاعها داخلها، إىل والنور الهواء بنفاذ تسمح التي
فارسني يسع الداخل من محيطها يف مائل بطريق املنارة قمة إىل ويُصَعد فيها، العرب
يف تثبت وقد للمدينة، ا جدٍّ جميًال منظًرا أعالها من وترى اآلخر، بجانب أحدهما يسريان
هدية إنه (يقال تمساح الداخيل الكنيسة باب قبالة املنارة ييل مما الصحن دائرة سقف
للرتوي، رمز التمساح إن ويقولون ولجام، وعصا، كبري، فيل وِسنُّ مرص)، ملوك من
حده! عند بصاحبه يقف الذي النفساني للوازع واللجام للعدالة، والعصا للقوة، والسن

هنا. لوضعها معنى أفهم لم جميل، مغزى ذات كانت وإن وهي
من فخامته تقدير يمكنك الذي الجامع مكان بُنِيَْت التي الجامعة الكنيسة دخلت
املنارة جانب إىل مصىل صادفني ما وأول وضعها، أول يف عليه كانت ومما منارته، شكل
جميلة نقوش وفيه الخالصة، الفضة من وهو فرديناند، القديس ناووس صدره يف
صورة فيها نُِقشت بييض، شكلها الذهب من دائرة الظاهر جانبه من وسطه ويف ا، جدٍّ
هذا جانب وإىل املدينة! مفاتيح إليه م يقدِّ العرب ملك وأمامه حصانه، عىل فرديناند
وبناء املسجد هدم إليها يُنَْسب التي ابنته قرب اليسار وإىل زوجه، قرب اليمني من املصىل
وسيفه، وتاجه امللك جواهر فيها ُوِضعت غرفة املصىل هذا وبجوار مكانه، الكنيسة هذه
إسبانيا حياة مصدر كان الذي كولومب كرستوف قرب الكنيسة هذه من آخر جانب ويف
املرمر من كبرية تماثيل أربعة الرخامي قربه وعىل االستعمارية، وعظمتها التجارية
تألفت التي األربع املمالك ملوك تماثيل وهي الطبيعي، قدره عىل الرخامي نعشه تحمل
ولم نافاريا. وملك ليون، وملك أراغون، وملك َقشتالة، ملك وهم: اإلسبانية، الوحدة منها
العالم هذا ظهور يده عىل كان الذي الرجل هذا نعش يحملون امللوك هؤالء أن يدهشني
العالم دول إسعاد كلمة شفتيها وبني املتحدة، دوله إحدى وأصبحت (أمريكا)، الجديد
وجاه واسعة، ثروة من لها بما األمم؛ جميع عىل الظهور دور اآلن لها تم وقد وإشقائها،
األولية املواد من بالدها يف ما بربكة وذلك واالخرتاع؛ والعلم املال قوة هي وقوة عريض،
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هل أدري وال ذلك، وغري وبرتول، وفحم، وقصدير، ونحاس، وحديد، وفضة، ذهب، من
ذكره. وتخلد قدره العظيم الرجل هذا أمريكا تُقدِّر

كنيسة. جعلوه الذي بإشبيلية الجامع املسجد منارة وهي جريالدا» «ال

املسجد أزالوا قد القوم يكون أن بد وال الفخامة، يف غاية الكنيسة هذه حال كل وعىل
إىل املدينة رجوع حول تحوم فكرة كل عىل يقضوا حتى فخامته، وعظيم جاللته مع
كهذا فخًما مسجًدا أن عىل التمثيل، كل ممثًَّال الديني التعصب فيه ترى مما املسلمني،
الذي قرطبة مسجد شأن هو كما والتاريخ، والفن للعلم كبرية فائدة فيه لكان بقي لو
معامله. بعض وتغيري نقوشه سرت يف ارتكبوها التي األغالط غسل إىل اآلن فيه رجعوا

قلوب يجرح كنائس، إىل املساجد أو مساجد، إىل الكنائس تحويل إن أقول وهنا
األجداد ومن األبناء، إىل اآلباء من وتنتقل الدهر، طول التحامه ندبة تبقى بما املغلوبني
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تحويلها هو بها أوربا نصارى وتحرش العثمانية الدولة مصائب وأصل األحفاد. إىل
للناس فخري هلل، كله والدين هلل، كلها املساجد كانت وإذا مسجد، إىل صوفيا أيا كنيسة
باتباعهم إال استعمارهم يف ينجحوا لم واإلنجليز تعبدهم، يف حريتهم للناس يرتكوا أن
الشعب يريد ال زلة مرص يف لهم أن عىل املستعمرين، لعقائد واحرتامهم الطريقة هذه
ينىس أن يريد ال أنه كما الفتنة، وقت األزهر عىل الرصاص إطالقهم وهي ينساها، أن
أيام الفرنسيني عىل ثورتهم أثر عىل األزهر صحن يف الخيل ربطه بونابرت لنابليون

ملرص. احتاللهم

بإشبيلية. السفراء قاعة
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(القرص) الكازار (2)

صفان وسطه يف مسقوف، واسع بهو من إليه يُدَخل كبري بناء هو القرص أو الكازار
إىل اليمني من وتنتهي الفن، من وال الزخرفة من يشء فيه وليس الرخام، أعمدة من
زهرية بها تحيط الرخام من صغرية بحرية فيه حوش له يمينه، يف باب إىل يُوِصل دهليز
نحو وارتفاعها أمتار، عرشة منها ضلع كل الشكل، مربعة عالية قاعة دونها ومن جميلة،
أعالها من منقوشة وحوائطها الصنع، الجميل الخشب من قبة عليها قامت مرتًا، ١٥
متصلة مناور أعالها ويف الشكل، مختلفة جميلة (مقرنصات) فيها جصية، بنقوش
كانت القاعة هذه أن ظني ويف مناور، ثالثة جهة كل ويف والهواء، للنور مبارشة بالجو

الزوار. انتظار مكان
من عظيم باب اليرسى جهته ومن كبري، حوش إىل بباب الدهليز ذلك وينتهي
مرتًا ١٥ تبلغ املدخل هذا ووجهة أمتار، ٨ نحو ارتفاعه يبلغ الصنع، البديع الخشب
املختلفة، األدهنة تتخللها الجميلة، الجصية بالنقوش وكلها ارتفاًعا، مرتًا ٢٥ يف طوًال
الوجهة هذه كانت وربما الفخامة، نهاية هو منظًرا لها جعل مما بالذهب ُوِشيت وقد

مثالها. يف نادرة بابها، يف فذة
يفيض وهو املختلفة، النقوش من كثري فيه ا، جدٍّ بديع بهو الباب هذا وراء ومن
عليها يقوم حنايا تحمل الرخام من عموًدا أربعون به يحيط ممىش يكتنفه حوش إىل
أسفلها يف وتجد الحوش، وحوائط السقف يف الغريبة النقوش ترى وهنا املمىش، سقف
إىل يؤدي باب الحوش هذا ويف مرتين، نحو ارتفاع عىل الجميل القاشاني من (وزرة)

االستقبال. قاعة
نحو وارتفاعها الشكل، مربعة — السفراء قاعة ويسمونها — االستقبال وقاعة
البديع الخشب من قبة عليها قامت مرتًا، ١٢ عن يقل ال منها ضلع وكل مرتًا، ٢٠
العلوي بالدور متصلة أطباق ثالثة دونها ومن جهاتها، كل يف مناور تحتها من الصنع،
يحمالن املرمر من عمودان الباب جهة عدا ما جهاتها من جهة كل ويف القرص، من
بهو املقاصري هذه خلف القاعة بهذه ويحيط جميلة، مقصورة يليها الذي الحائط مع
وبديع وفخامتها، جاللها، يف هللا آيات من آيات الثالثة واألبهاء والقبة والقاعة عظيم،
بما والخرضاء، والزرقاء الحمراء األدهنة تتخللها التي الذهبية نقوشها وجميل صنعتها،
اآلخر الجدار يجذبك بعظمته، الجدار هذا يدهشك فبينا مبهوتًا، اإلنسان أمامها يقف
وبالجملة مثاله. ببديع السقف فيستلفتك جماله، بكمال الثالث فيستهويك بفخامته،
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العظمة من املكان هذا يف ما مقدار البيان ر يصوِّ أو الجنان يتخيل أن اإلمكان يف ليس
والفخامة.

أن لوال عباد، ابن زمن يف خصوًصا العرب، عليه بناه الذي الشكل عىل القرص وهذا
املوجودة الذهب بمنارة يتصل كان ألنه مدتهم؛ يف عليه كان ما نصف عىل اآلن مساحته
وينسبون واسعة، مباٍن اآلن وبينهما امَلْكس، (الجمرك) ييل مما الكبري الوادي نهر عىل
لنا، يحددوها لم ولكنهم بالقايس، امللقب األول (برتو) امللك إىل الحالية أبنيته من شيئًا
أو القرص، يف بناه الذي القسم بنوا العرب من عماًال استقدم امللك هذا إن حال كل وعىل

١٣٧٠م. سنة إىل ١٣٥٠ سنة من وذلك فيه، أتمه الذي باإلصالح قاموا
١٦٢٤ سنة ويف وإيزابال، فرديناند زمن يف أيًضا وترميم إصالح فيه حدث وقد
العرب، من البالد يف بقيت التي البقية من فنانني بوساطة السادس فليب جميعه أصلحه
البالد تخلو حتى شنيعة؛ بحال إسبانيا أرض من طردهم أن ذلك بعد نصيبهم وكان
الخورنق، قرص للنعمان بنى أن بعد سنمار جزاء جزاؤهم وكان عرب، اسمه يشء من
عوَّضه ولكنه لغريه، مثله يبني ال حتى فُقِطعْت بيده أمر بمكان العظمة من رآه فلما
فردي عمل قاسيًا، كان وإن العمل وهذا أرسته، وحياة حياته حفظت جمة بأموال عنها
الديني التعصب إليه دعا بتمامها، أمة ضد فهو اإلسبان عمل أما العوض، من يشء وفيه

رحمة! وال شفقة يعرف ال الذي
وترتيبه، نظامه يف ا جدٍّ عظيم بستان إىل تنتهي القرص مدخل من األخرى والجهة
١٥ وعرضها مرتًا، ٢٠ طولها الرخام من واسعة بحرية وفيه لألزهار، وهو عاٍل وبعضه

الربكة. ويسمونها الخصويص امللك ام حمَّ وكانت أمتار، ٣ وعمقها مرتًا،
زوجان، فاكهة كل من وفيه رخامية، درجات بعدة إليه فتنزل الواطئ البستان أما
٥٠ نحو طولها داخله، يف (الغافقي) بالخافقي بحرية إىل يُوِصل القرص بناء يف باب وبه
تستحم كانت أنها مرشدي أخربني وقد النساء. ام حمَّ وهي أمتار، ٨ نحو وعرضها مرتًا،
فيها تستحم كانت غادة كم يقل لم ولكنه العرب، ملوك مدة واحدة مرة غانية مائة فيها

اإلسبان. ملوك مدة اللطيف الجنس هذا من

قرصبيالنوس (3)

اآلن وهو مختلفة، أزمان يف ورثته وأتمته ،١٤٩٢ سنة بدرو الدون القرص هذا بناء بدأ
زهيد. بأجر إليه ويُْدَخل الرشيفة، األرسة هذه من واحد يملكه
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حوائطه جميع وشيت الذي الفخم القرص هذا عن كلمة أكتب أن أود كنت ولقد
بحسن واألدهنة األلوان املختلفة حلتها يف سقوفه وبرزت العربية، بالنقوش الداخلية
بعده يبَق لم الذي (الكازار) للقرص زيارتي سبق لوال األبصار، تدهش التي صناعتها
فيها وأبهاء قاعات جملة القرص هذا يف زرت أني عىل لواصف، وصف وال لقائل، كلمة
الحكم، وقاعة الخصويص املكتب سيما وال األبصار، يدهش ما املختلفة النقوش من
بني البائسة الشعوب عىل األحكام كانت أيام الناس، عىل فيها يقضون كانوا ولعلهم
أكان سواء والفن، الصناعة آيات من آية القرص هذا وبالجملة والرؤساء. األمراء شفاه
ارتفاع إىل حوائطه يكسو الذي الثمني القاشاني يف أم وسقوفه، حوائطه نقوش يف ذلك
املنزل، برب خاصة فهي العلوية الطبقة أما األرضية، طبقته يف كله هذا تقريبًا، مرتين

ألحد. بزيارتها يُْسَمح وال
مدريد يف الربادو نظام عىل وهو الربادو، شارع خارجها من املدينة شوارع وأهم
الصيف أيام املساء يف الناس يقصدها التي واملتنزهات القهوات من كثريًا فيه ترى تقريبًا،
األرسة ترى ما وكثريًا الخالص، الهواء يف هناك الليل من شطر لقضاء الخصوص عىل
ومما معها. به أتت الذي البسيط عشاءها وتتناول املتنزه من ناحية إىل تجلس منهم
تمثيل وبها جهة، كل من املنافذ مفتحة جميلة قهوة فيه أدخل أن أردت أني ا جدٍّ أعجبني
رجل يدخلها وال باألرسات خاصة أنها منه فهمت بما الحارس فاعرتضني (بالخيالة)،
من األرسات كيان به يُحَفظ الذي الحجاب من النوع بهذا معجب وأنا فعدت بمفرده،
الشوكي التني الجهة هذه يف وجدت وقد لها. حد ال والتي املطلقة، املدنية آفات جميع
غري الصحية املسائل أن ويظهر والذباب، للرتاب لتعرُّضه انتقدته ما وهو مقشوًرا، يباع
وعفنة، عاطبة تكون ما وكثريًا الفاكهة يبيعون رأيتهم فقد البالد؛ هذه يف بها معتنى
رحمة، وال شفقة غري من وهزالها َظْلعها مع العربات تجر الخيل مرة غري شاهدت وقد
بحملهما! ينوء يكاد مهزوًال حماًرا يركبان رجلني مرة من أكثر الصحراء يف رأيت كما

التنسيق جميل كبري، عظيم بستان وهو (البارك)، إىل ينتهي الربادو وشارع
يثمر ال مما األنواع، املختلف والنخل والنارنج والربتقال الفلفل أشجار وفيه والتحديق،
خارجها وخصوًصا املدينة، هذه يف الرش ويكثر نضجه، يتم فال أثمر وإن البالد، بهذه

مساء. العارشة الساعة إىل مستمرٍّا يزال ال الذي الحر وقتل الرتاب إلنامة
التشاؤم إىل يستسلمون عامة بصفة واألندلس خاصة بصفة املدينة هذه وأهل
من جريدة الجميلة الطنوف أغلب يف ترى وقد العرب، مرياث من وأظنهما والتفاؤل،
(النصيب). اللوتوريات بأوراق كثريًا يهتمون وهم العني، تأثري ملنع طولها عىل النخل
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جميع سكان فتجد (أبريل)، يف سنة كل من املقدس األسبوع يف عيد لها وإشبيلية
ومزركشة الغالب، يف بيضاء مخصوصة بمالبس زرافات يقصدونها بها املحيطة الجهات
بهيئة الطريق يف ويسريون األلوان، الكثرية الحريرية التطاريز من وغريها باملقصبات
ويلعبون ويتغنون يرقصون وهم مذهبة، مجملة العذراء صورة حاملني كبرية مواكب
ويف أيام، ثالثة الحركة هذه وتستمر الكربى)، (الكنيسة الكاتدرائية إىل يصلوا حتى
من (الربادو) يكتنف الذي الواسع الفضاء هذا يف يقيمونها أسواًقا لهم ترى األثناء هذه
مختلفة خيم أو خشب من مساكن الجهة هذه من نقطة كل يف لهم وترى أطرافه، جميع
ملصارعة وأمكنة ومراقص مغاني وهناك هنا املنطقة هذه يف وترى واألوضاع، األشكال
يف الكهربائية للمراكب العمومي املركز هو والربادو مختلفة، ومالهي ومالعب الثريان،

املدينة.
بهم فتكتظ وأمريكا، أوربا سياح من اآلالف آالف الوقت ذلك يف إشبيلية ويقصد
يحجزون وهم مشقة، بكل إال شوارعها يف امليش لإلنسان معها يتيرس ال درجٍة إىل املدينة
أكثر، أو بشهرين الوقت هذا قبل املساكن أو الفنادق يف إقامتهم محل أو مبيتهم مكان
جهات من جهة كل يف الزيارة لهذه السياح راحة فيه ما كل بتجهيز تقوم رشكات وهناك

أوربا.
خليج (البارك) وبني وبينه ،١٩٢٨ لسنة خارجها معرًضا اآلن تعد املدينة وبلدية
فخامته، يف آية وهو ، إسبانيٌّ قسم قسمني: عىل املعرض وهذا الكبري، الوادي نهر من
كلها ووجهتها الجمال، يف آية األطراف واسعة دائرة نصف البستان جهة من وشكله
من أخذوها والتي املختلفة، واأللوان بالذهب املنقوشة البديعة العربية الصناعة من
مداخل يف الرخامية األعمدة وتكثر وغريه، الكازار (القرص) يف املوجودة العربية األشكال
أما العظيم. القوس هذا يىل فيما الفسيفساء صناعة تكثر كما الوجهة، هذه من املعرض
وسالملها أراضيها من الخليج هذا عىل التي القناطر منها ُعِملت التي القاشاني أشغال
القوس هذا طريف عىل قام وقد الواصف، وصف فيه يحار اإلبداع من فيشء ودرابزيناتها،
كثرية أقسام إىل م مقسَّ داخله من القسم وهذا املربعة، اإلسالمية املآذن شكل عىل مناران

للمعروضات.
عن بعضها منفصل مباٍن جملة من مركَّب وهو ، فأمريكانيٌّ الثاني القسم أما

العربي. النظام وعىل املنظر جميل خارجه من أيًضا وهو بعض،
ترشح بحال البالد هذه يف يزال ال البديعة الصناعة هذه أثر أن ترى هذا ومن

اإلجادة. كل الفن هذا فيه يجود بحيث الدقة من وهو الناظر، وترس الخاطر
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والتاريخ للعربة (4)

أخذوا الطوائف، ملوُك األندلَس واقتسمت قرطبة، من والعامريني األمويني دولة دالت ملا
علم من لهم كان بما جميًال، وذكًرا أثيًال، مجًدا دولهم شباب يف وهو ألنفسهم يبنون
وناصع العمران، واسع من فيها كان ملا إشبيلية؛ بالدهم مقدمة يف وكان وكرم، وفضل
دولتهم، يف واألدب العلم سوق راجت الذين عباد، بني زمن يف اإلمارة وجليل الحضارة،
وأكثرهم ِهمًما، وأكربهم حزًما، أوسعهم كان فقد ملوكهم، آخر املعتمد أيام سيما وال

سلطانًا. وأعظمهم كرًما،
وكان املختلفة، العلوم فيها يتداولون علمية منتديات األندلس بعواصم كان ولقد
مجالسهم يف يحتفلون كانوا ما وكثريًا حكمهم، دوائر يف نرشها عىل يعملون ملوكهم
أكرب من للعلم إعزازهم فكان نعمتهم، من عليهم ويفيضون والعلماء، بالعلم الخاصة
يف البالد كانت لذلك طبقاتهم؛ اختالف عىل الناس بني نرشه إىل دعت التي األسباب
التي إشبيلية وخصوًصا والعرفان، الدراية بذوي ة غاصَّ العلم، برجاالت فيَّاضة مدتهم
األندلس ملوك وكانت واملغرب، املرشق يف وعلمهم فضلهم ذاع ن ممَّ كثريون أفقها يف ظهر
بالدهم، علماء مع للمناظرة املجالس؛ لهم ويعقدون املرشق علماء أكابر يستقدمون
خاصتهم باألدب يشتغلون إشبيلية أهل وكان منهم، املربزين عىل نعماءهم ويفيضون
يف إليها يخرجون متنزهات لهم وكانت فيها، يتذاكرونه منتديات لهم وكانت وعامتهم،
كل فيها يتبادلون وكانوا اآلن، املتمدينة البالد يف الحال هو كما عملهم، من راحتهم وقت

وحديث. قديم من الحديث من لهم راق ما
بوادي ألصحابه نزهة أعدَّ الشاعر املريس وهبون بن الجليل عبد أن ذلك ومن
َن غضَّ ضعيف نسيم هبَّ الغروب إىل الشمس دنت إذا حتى يومهم، فيها أقاموا إشبيلية،

مرتجًال: فقال املاء، وجه

زرد ال��م��اء م��ن ال��ري��ح ح��اك��ت

رباح: بن عيل فقال أجيزوا. ألصحابه: قال ثم

ج��م��د ل��و ل��ق��ت��ال درع أي

وأبلغه. أحسنه ومن البديهة، به أتت ما أرق من وهذا
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له: فقال اب، قصَّ دكان عىل مرَّ عمار ابن الوزير أن العامة بديهات أحسن ومن

م��ه��زول ال��خ��رف��ان س��ب��اط ل��ح��م

فوره: من اب القصَّ فأجابه

زول��وا َم��ْه ل��ل��م��ف��ل��س��ي��ن ي��ق��ول

خاطره، رسعة يعلم أن فأراد الصباغ، جامع ابن دكان عىل مر عمار ابن أن ومنها
قائًال: ساعده عن وكشف

وزن��د زن��ٍد ب��ي��ن م��ا

فوره: من الصباغ فقال

وص��د وص��ل ب��ي��ن م��ا

باسمه. التنويه أول هذا وكان ارتجاله، حسن من الوزير فعجب
بل بصناعته، املشتغلني يف محصوًرا يكن لم األندلس يف األدب أن نعلم هذا ومن

نصه: ما شلب مدينة عىل كالمه عند ياقوت يف ورد وقد الناس، بني ا عامٍّ يكون كاد

وال شعًرا يقول ال َمن أهلها من ترى أن «َقلَّ قال: أنه أحيص ال ممن وسمعت
من قرض الشعر، عن وسألته فدانه خلف بالفالح مررت ولو األدب، يعاني

منه.» طلبته معنى وأي عليه، اقرتحت ما ساعته

قسيًما عباد بن املعتمد صنع فقد مجتمعاتهم؛ يف الخاصة عن شيئًا لك نذكر وهنا
فقال: بالزاهي، املعروف املجلس فوق السعود، بسعد املعروفة القبة يف

ال��زاه��ي ف��وق ي��ت��ي��ه ال��س��ع��ود س��ع��د

الرشيد: ولده فقال الحارضين، واستجاز
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م��ت��ن��اه��ي ح��س��ن��ه ف��ي وك��اله��م��ا
األش��ب��اه ع��ن ال��ع��ل��ي��ا ف��ي ج��ل ق��د م��ح��م��د ل��م��ث��ل س��ك��نً��ا اغ��ت��دى وَم��ن
دواه��ي ال��خ��ط��وب م��ن ع��داه وده��ت ش��اءه م��ا ف��ي��ه��م��ا ي��ب��ل��غ زال م��ا

وأظرفها. البديهات ألطف من لعمري وهذا
يف أخذ ثم ندمائه، من جماعة يف إشبيلية بظاهر للنزهة خرج عباد ابن أن ومنها
إليها فسدد ثمرة، منها وبرزت أينعت تني شجرة إىل سابًقا فرسه فجاء بالخيل، املسابقة
أجيزوا. وقال: أصحابه من لحقه َمن إىل فالتفت أعالها، عىل وتثبتت فأصابتها عصاه

ال��ع��ص��ا ف��وق ك��أن��ه��ا

فوره: من الصباغ جامع ابن فأجاب

ع��ص��ى زن��ج��يٍّ ه��ام��ة

سنية. بجائزة له وأمر بديهته، لرسعة املعتمد فطرب
كانوا وكيف واألدب، بالعلم مجالسهم يف األندلس أمراء عناية مقدار تعلم هذا ومن
يف الكالم تكليفهم أو أقوالهم، إجازة الناس إىل بطلبهم القرائح يشحذون هللا رحمهم
األدب شموس وطلعت ديارهم، يف العلم ففشا فيها؛ املربَّزين ويجيزون الشئون، من شأن

والرجال. والنساء والكبري الصغري شملت حتى بالدهم، فلك يف
ولم خصوصه، يف والشعر عمومه، يف العلم رقيِّ عىل يساعد عباد بني كرم كان وقد
اآلفاق، جميع من بمدائحهم الناس يقصدهم كان بل فحسب، ملكهم دائرة يف ذلك يكن
دراري فيها تطلع التي والسماء امُلجيدين، من القاصدين كعبة مدتهم يف إشبيلية فكانت

االبتكار. وشموس األفكار،
بن هللا عبد عن املسهب، يف الحجازي الحافظ ذكره ما عليك أقص بأن أكتفي وإني
يف تاشفني بن يوسف املسلمني أمري مع وهو عباد بن املعتمد قصدت قال: الذي إبراهيم

منها: قصيدة له فرفعت لإلسبان، املشهورة غزوته

وإب��ع��اد ب��ت��روي��ع رم��ون��ي وإن رح��اب��ه��م ف��ي س��ربً��ا ال��ل��ه ح روَّ ال
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ع��ب��اد اب��ن ك��ف ن��دى ب��ب��ع��ض إال ع��ط��ش م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى س��ق��اه��م وال
ك��ال��زاد األس��ف��ار وف��ي ال��م��ق��ي��م أن��س ت��س��م��ع��ه��ا زل��ت م��ا ال��ت��ي ال��م��ك��رم��ات ذي
ال��ن��ادي ج��ح��ف��ل ف��ي م��وئ��ل��ي ي��ا ن��اداه ل��م��ن ي��رت��ض��ي��ه م��اذا ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا

الوقت، هذا يف عليه أقدر فلسُت لك، أرتضيه ما أما قال: البيت هذا إىل انتهيت فلما
اآلن، إىل فائدته من أعيش ما فأعطاني له خادًما وأمر الزمان. لك ارتىض ما خذ ولكن
كتبت أن به حل ملا واالمتعاض الحمية شدة وحملتني بأغمات، سجنه يف زاره ممن وكنت

متمثًال: سجنه حائط عىل

ال��ق��ب��ائ��ل ف��ي م��ع��روف��ه ت��س��ج��ن��وا وال اس��م��ه ت��س��ج��ن��وا ال 1 ال��ق��س��ريَّ ت��س��ج��ن��وا ف��إن

سجناه.» «لذلك البيت: تحت فوجدت أيام، بعد الكتابة دُت تفقَّ ثم

ت��ص��ي��دا ف��ي��م��ا ال��ض��رغ��ام ت��ص��ي��ده ب��ازه ال��ص��ي��د ف��ي ال��ض��رغ��ام ي��ج��ع��ل وم��ن

صالحة جملة العقيان قالئد ويف عالية، مكانة إىل وصل فقد وبنيه املعتمد شعر أما
مستوى إىل بهم يصعد ونثر، شعر من األدب يف كعبهم سمو مقدار منها ترى منه،
حكمهم. مدة السلطان ونعيم الرََّفِه من حالهم منه وتتعرف والُكتَّاِب، الشعراء أعاظم

الراقية، املدنية ومظهر األندلسية العواصم عاصمة عباد ابن مدة إشبيلية وكانت
هو كما املرمرية، التماثيل العمومية محالِّها ويف القصور، وعايل الدُّور واسع فيها فكان

شاعرهم: يقول بعضها ويف املتمدينة، البالد يف اآلن الحال

وال��ب��ي��اض ال��ت��ورُّد ف��ي ت��ن��اه��ى ب��ِج��ي��ٍد ت��زه��و م��رم��ر ودم��ي��ة
ال��م��خ��اض ب��أوج��اع أَِل��م��ْت وال ح��ل��ي��ًال ت��ع��رف ول��م ول��د ل��ه��ا
ِم��راض ب��أل��ح��اظ ت��ت��ي��م��ن��ا ول��ك��ن َح��َج��ر أن��ه��ا ون��ع��ل��م

األسلحة وعمل النسيج، وخصوًصا الصناعات، من بكثري مشهورة إشبيلية وكانت
كلها ضواحيها وكانت عباد، بني مدة يف عمرانها بها اتسع التي البناء وِحَرف والسفن،
أندية أرجائها يف وتنعقد املاء، جداول نواحيها يف تنساب أثمار، وجنات رياحني رياض

عباد. بني تاريخ عن كلمة لك نذكر أن بنا يجُمل وهنا والهناء، الرسور
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يف منهم نبغ من وأول الحرية، ملك املنذر بن بالنعمان عباد بني نسب يتصل
ولطفه وعدله لفضله يحبونه الناس وكان املعتمد، جد إشبيلية قايض محمد هو األندلس
لسوء عليهم سلطانًا البالد أهل انتخبه أن إىل أَْمُره وآَل سياسته، وحسن وأدبه وظرفه
ولم بالظافر، ى وتََسمَّ له، تابعة إشبيلية وكانت قرطبة، ملك حمود بن املستعيل سرية
بعض يف جاء وقد عباد، باهلل املعتضد ابنه وخلفه ٤٣٣ه، سنة مات حتى بإشبيلية يزل
الخاطر، حارض الذهن، ثاقب البنان، سبط كان صه: ملخَّ ما خلكان ابن يف أوصافه
أن إىل … الشعر وقرض الكالم تحبري من شاء ما سجيته أعطته وقد الحديث، صادق
بالنساء، َكِلًفا وكان بديعة، غريبة أبحاثة ورضوب أفعاله جميع يف املعتضد وأخبار قال:
من أحد يبلغه لم مدى إىل ذلك يف فانتهى أجناسهن، يف وخلط اتِّخاذهن، يف فاستوسع

نظرائه.
قوله: صادقة صورة شخصه من يعطيك الذي املعتضد شعر ومن

رق��ي��ق وال��ن��س��ي��م ص��ب��اح ب��م��اء ك��ح��ل��ه ي��غ��س��ل ال��ل��ي��ل وج��ف��ن ش��رب��ن��ا
ف��دق��ي��ق ج��س��م��ه��ا وأم��ا ف��ض��خ��م ب��خ��اره��ا أم��ا ك��ال��ت��ب��ر م��ع��ت��ق��ة

هللا: سامحه قوله ومن

ال��ن��ه��ر م��ن��ع��ط��ف م��ث��ل س��واٍر ب��ذات ق��ط��ع��ت��ه أن��ًس��ا ال��ن��ه��ر ب��س��د ول��ي��ل
ال��زه��ر ع��ن ال��ك��م��ام ان��ش��ق م��ا ح��س��ن ف��ي��ا م��ن��ع��م ب��اٍن غ��ص��ن ع��ن ب��رده��ا ن��ض��ت

ملوك أندى وكان املعتمد، ولده بعده بامللك وقام ٤٦١ه، سنة املعتضد وتويف
وِقبلة الرحال، ملقى عماًدا، وأرفعهم ثماًدا، وأعظمهم ساحة، وأرحبهم راحة، األندلس
كان ما األدباء وأفاضل الشعراء أعيان من عرصه ملوك من أحد بباب يجتمع لم اآلمال،

شعره: ومن أديبًا، شاعًرا املعتمد وكان ببابه، يجتمع

ح��راس ق��ول م��ن أح��اذره وم��ا ت��رم��ق��ن��ي ال��واش��ي��ن م��ن ع��ي��ون ل��وال
ال��راس ع��ل��ى س��ع��يً��ا أو ال��وج��ه ع��ل��ى م��ش��يً��ا ب��ج��ف��وت��ك��م أك��اف��ي��ك��م ال ل��زرت��ك��م
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إشبيلية، إىل قرطبة من حظاياه إرسال عىل عزم املعتمد أن خلكان ابن يف وجاء
أبياتًا وأنشد ورجع، فودَّعهن الصبح، إىل الليل أول من فسايرهن يشيعهن، معهن فخرج

جملتها: من

م��ع��َل��َم��ا ل��ل��ن��واظ��ر ت��ب��دى ح��ت��ى ث��وب��ه أغ��ف��ل وال��ل��ي��ل س��اي��رت��ه��م
األن��ج��م��ا ت��ل��ك اإلص��ب��اح ي��د م��ن��ي وت��س��ل��م��ت م��ودًِّع��ا ثَ��مَّ ف��وق��ف��ت

وشهواتها، لذاتها من لها طاب ما لنفسه أعطى قد املعتمد كان إذا إنه حال كل وعىل
ما الصفات وعظيم الهمة وكبري والشجاعة والكياسة والدهاء العقل من فيه كان فقد
استعان وقد سلطانًا، وأعظمهم رأيًا، وأنفذهم ملًكا، وقته يف األندلس ملوك أكرب جعله
ابن اجتياح خطر من ُحذَِّر حني وقال املغرب، ملك تاشفني بابن اإلسبانيني مدافعة عىل
تاشفني ابن ولكن الخنازير.» رعي من خري الجمال «رعي الخالدة: كلمته مللكه تاشفني
يوم مسافة بينهما مراكش وراء بلدة وهي أغمات، إىل وأرسله فأرسه األمر، آِخر به فتك
بها: محبسه يف وهو قيده يف قال ومما كيلومرتًا. خمسني من يقرب ما وهو بالقافلة،

ت��رح��م��ا أو ت��ش��ف��ق أن أب��ي��ت م��س��ل��َم��ا ت��ع��ل��م��ن��ي أم��ا ق��ي��دي
األع��ظ��م��ا ت��ه��ش��م ال أك��ل��ت��ه ق��د وال��ل��ح��م ل��ك ش��راب دم��ي

أنشدوها مطوَّالت بقصائد الشعراء رثاه وقد ،٤٨٨ سنة محبسه يف املعتمد ومات
أولها: يف قال طويلة بقصيدة رثاه الصمد، عبد بن بكر أبو شاعره ومنهم قربه، عىل

ع��وادي ال��س��م��اع ع��ن ع��دت��ك ق��د أم ف��أن��ادي أَس��ام��ٌع ال��م��ل��وك م��ل��ك
األع��ي��اد ف��ي ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ف��ي��ه��ا ت��ك��ن ول��م ال��ق��ص��ور ع��ن ن��ق��ل��ت ل��م��ا
اإلن��ش��اد م��وض��ع ق��ب��رك وج��ع��ل��ت خ��اض��ًع��ا ل��ك ال��ث��رى ه��ذا ف��ي أق��ب��ل��ت

عباد، ابن هللا فرحم النفس، وعظم والشجاعة الوفاء يف يشء أكرب لعمري وهذا
وتقلُّب الزمان برصوف للعربة إال ذكرت ما لك أذكر لم وإني بكر، أبا شاعره هللا ورحم

يشاء. من ويذل يشاء من يعز األمر، بيده من وسبحان الحدثان،
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اليمني. من جنراليف وقرص اليسار من الحمراء قصور أعالها ويف غرناطة مدينة مناظر

فقال: أغمات، بمقربة هضبة عىل فرآه الخطيب، بن الدين لسان قربه زار وقد

��ات ال��ُم��ه��مَّ أول��ى م��ن ذل��ك رأي��ت ب��أغ��م��ات ط��وع ع��ن ق��ب��رك زرُت ق��د
��ات ال��ُم��ْدَل��ِه��مَّ ال��ل��ي��ال��ي س��راج وي��ا ي��ًدا ال��م��ل��وك أن��دى ي��ا أزورك ال ِل��َم
أب��ي��ات��ي ف��ي��ه ل��ج��اَدْت ح��ي��ات��ي إل��ى م��ص��رع��ه ال��ده��ر ت��خ��طَّ��ى ل��و م��ن وأن��ت
ال��ت��ح��ي��ات َح��ِف��يَّ��اُت ف��تَ��نْ��تَ��ح��ي��ه يُ��م��يِّ��زه َه��ْض��ٍب ف��ي ق��ب��رك أن��اَف
وأم��وات أح��ي��اء س��ل��ط��ان ف��أن��ت ُع��ًال واش��ت��ه��رَت وم��يْ��تً��ا ح��يٍّ��ا ك��رم��ت
آت وال م��اٍض ف��ي ال��ده��ر ي��رى ال أْن وم��ع��ت��ق��دي م��اٍض ف��ي م��ث��ل��ك ِريءَ م��ا

وليست تقريبًا، ونصف قرون بثالثة قبله مات شخص يف هذا الدين لسان وقول
يطَّلع ومن وأعظمهم، امللوك أكرب من كان عباد ابن أن عىل دليل ألكرب يد، أية عليه له
حفص ألبي عباد بني قتل «وبسبب الجملة: هذه عىل الطيب نفح من الثاني الجزء يف
أمري عليه وحرَّض عباد، بن املعتمد دولة فساد يف القاسم أبو ابنه تسبَّب الهوزني
أن يَر هللا»، رحمه هلكه وسبب سلكه، ونثر ملكه، أزال حتى تاشفني بن يوسف املؤمنني

الدنيئة. والوشايات السعايات فريسة والظلم الخشونة بيد قىض العظيم امللك هذا
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هوامش

من العراقني أمري كان القرسي، البجيل يزيد بن هللا عبد بن (خالد القرسي (1)
،١٢٠ سنة العراقني عن ُعِزل ثم ،٨٩ سنة مكة ذلك قبل َ وُويلِّ امللك، عبد بن هشام ِقبَل
أبو مدحه يوسف سجن يف كان (وملا خالًدا فحبس الثقفي، عمر بن يوسف مكانه َ وُويلِّ

.١٢٦ سنة وتويف املذكور)، البيت منها الحماسة، يف بأبيات العبيس الشغب
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غرناطة إىل إشبيلية من

أرض يف الرشقي الجنوب إىل واتجه صباًحا، العارشة الساعة إشبيلية من القطار قام
الفاكهة أشجار تتخللها الخرض، ومروج والكافور الزيتون وغابات املزارع فيها تكثر
والصبار الشوكي التني الطريق حافتي عىل يكثر وقد وليمون، وتني ونارنج برتقال من
أعني صيفية، منها أكثر شتوية هنا الزراعة حاٍل كل وعىل القرطم، وشوك الخلة ونبات
الحيضان بزراعة يشء أشبه عام بوجه وهي إليهما، وما والفول القمح يف تنحرص أنها
مسطحة، وأرضها جيدة، الجهة هذه وتربة الصيفي، النظام عليها يدخل أن قبل عندنا
مرة إال تُسَقى ال زراعتها وبقيت بعدهم، أُهِمل للري نظام العرب مدة فيها كان أنه بد وال
معدن أمامك ويختلف البعلية. الزراعة عندنا ونَه يسمُّ بما أشبه وهي الزرع، قبيل واحدة
ويزرعون طفليٍّا تراه وطوًرا العنب، كروم فيه ويزرعون حديديٍّا تراه فطوًرا األرض،
وخوخ ورمان وكمثرى مشمش من أنواعها كثرت الرشق إىل قربت وكلما الفاكهة، فيه
أحىل من وهما والقاوون، والبطيخ الخرض، فيه ويزرعون أسود، معدنها وترى وتفاح،

نوعهما. يف يشء
ألن وجه؛ كل من الحديدية بالسكة ا جدٍّ صعب غرناطة إىل إشبيلية من والسفر
املسافة أن ومع عندنا، الضيقة الرشكات خطوط بعربات يشء أشبه وهي قديمة، عرباتها
لألكل، عربة فيه وليس ساعات، عرش من أكثر يف القطار يقطعها كيلومرتًا ٢٨٨ بينهما
من أو طريقه من آٍت ثاٍن لقطار انتظاًرا املحطات بعض يف كثريًا القطار يقف وقد
وجدت الرشق إىل اتجهت وكلما الغالب، يف املاء باعة إال املحطات يف ترى وال آخر، طريق



األندلس رحلة

يحتاج يشء أول هو هنا املاء وبالجملة املحطة، سياج خارج الفاكهة من شيئًا يبيع من
مدة يف حتى جدٍّا الرشب قليل أحسبني كنت وقد الحرارة، لشدة وقت كل يف اإلنسان إليه
تُحِدث وقد العطش. بشدة مدفوًعا وقت كل يف الرشب من أُكِثر أراني هنا ولكني الصيف،
الطريق يف كثريًا يبصقون الناس فرتى والحنجرة، الحلق يف تهيًجا هنا الحرارة شدة
سببًا يكون قد بل املتمدينة، البالد يف نادًرا إال تراه ال مما مباالة، غري من الطريق وغري

السعال. فيكثر َعب الشُّ تهيج يف
محطة يف غرناطة من قام الذي بالقطار قطارنا تقابل الظهر بعد الثالثة الساعة ويف
ألن اسمها؛ من نصيب ولهذه LA RODA DE L’ANDALOUSIE األندلس روضة اسمها
وال والخرض، الفاكهة ومروج الزيتون غابات غري يرى ال جهة إىل فيها اتجه إذا النظر
املدن فيها تكثر لذلك الجنوبية؛ الوسطى إسبانيا أرض أخصب هي الجهة هذه أن شك

العمران. ويظهر
ومنها هللا» عبد «أبي ولعلها BOBADELE مدينة إىل وصلنا الرابعة الساعة ويف

طارق. وجبل الخرضاء الجزيرة إىل واآلخر مالقة، إىل واحد آخران: خطان يتفرع
تكسو الزراعة ابتدأت غرناطة من ساعة بعد عىل ُكنَّا إذا حتى سائرين زلنا وما
محفور، وبعضها مبني بعضها بكثرة، تظهر املاء جداول لنا وبدت كله، الوادي أرض
اليسار، من العرب) تسميه كانت كما (َحَدارُّه دارو ونهر اليمني، من شنيل نهر يغذيها
والبنجر الذُّرة فيها ترى زاهرة، ورياض نارضة مروج عىل إال العني تقع ال بحيث
هذه يف جدٍّا رخيص وهو الجميل، بشكله الهافاني والدخان الفاكهة وأشجار والخرض
حرية عىل تحجر تزال ال الدستورية املرصية الحكومة أن كيف ببايل خطر وهنا البالد،
(الجمارك) املكوس إيراد من تقلل زراعته إن قيل فإن الدخان، زراعة يف بمرص الناس
وروده عدم من تخرسه ما الحكومة عىل تعوض زراعته عىل رضيبة فرض بإمكان قلنا
لزراعته إال تصلح ال التي الجزائر أصحاب وخصوًصا — األهايل عىل وتعود الخارج، من
القطار وصل مساء الثامنة الساعة ويف إنتاجه. من يرجونها يزالون ال التي بالفائدة —

غرناطة. إىل

غرناطة (1)

وعدد نوفادا، سريا جبال حلقات أحد شلري جبل من الغربي الشمال يف واقعة مدينة هي
الجبل، هذا من العرب إليها ساقه الذي دارو نهر ويقطعها نفس، ألف ٨٠ اآلن أهلها
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بالحمراء. الخارجي املسجد وجهة

يسمونها التي الجميلة الواسعة األرايض من دونها ما يروي الذي شنيل نهر جنوبها ويف
فيها، أنَشئُوه الذي الري ونظام العرب، بها تها سريَّ التي الرتع بواسطة وذلك باملرج،
وأبنية إسبانيا، بالد أخصب من تزال ال التي الجهة هذه يف بوظيفته اآلن إىل قائم وهو
دخل فقد الكربى شوارعها أما الضيقة، شوارعها يف القوطي الشكل عىل القديمة املدينة
فيها الحرارة درجة أن هو ذلك سبب أن ويظهر اإلفرنجي، البناء نظام من مسحة عليها
ويحيط املياه، مجاري من يتخللها ما لكثرة وذلك كثريًا؛ وقرطبة إشبيلية يف منها أقل
نوفادا، سريا قمم عىل تراها التي املستديمة الثلوج ومراقد واملزارع الغابات كثري من بها
هو ما فيها ليس وبالجملة الرتاب، فيها ويكثر نظيفة غري املدينة شوارع ترى هذا ومع
الواقعة الجهة تلك إال اللهم بالغربية، وال بالرشقية ليست ألنها عنه؛ أحدِّثك بأن جدير
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مدة من الباقي هو القسم وهذا البيازين، قسم ويسمونها القرص إىل الجبل منحدر عىل
من يشء فيها وليس املنافذ، فيها تكثر جافة عربية صورة عليه ترى الذي وهو العرب،
بأس ال حركة املدينة يف والصناعة التجارة حركة أن ويظهر الشكل، جمال من وال الفن

الزراعية. املحصوالت تجارة يف وخصوًصا بها،
وكان والفخامة، والجالل الجمال يف غاية العرب مدة املدينة هذه كانت ولقد
البالد سواد ألن النفوس؛ من مليون نصف عن يَِقلُّوَن ال األحمر بني مدة سكانها
من كبري عدد منهم وكان اإلسبان، يد يف سقوطها بعد إليها هرع باألندلس اإلسالمية
البساتني من كثري فيها وكان ومزارعها، مائها لكثرة دمشق يسمونها العرب وكان اليهود،
الخطيب: بن الدين لسان يقول وفيها بستان، مائة بها وحده باهلل للغني كان بحيث

ِع��ذاره وال��ري��اض ج��م��ي��ل وج��ه ك��أن��ه ال��ري��اض ب��ه تَ��ُح��فُّ ب��ل��د
س��واره ال��م��ح��ك��م��ات ال��ج��س��ور وم��ن غ��ادة ِم��ْع��َص��م وادي��ه وك��أن��م��ا

داخل وكان للمقاتلة، برًجا وثالثون ألف فيه سور األحمر بني مدة بها يحيط وكان
املائية. التيارات بقوة الغالل لطحن طاحونة وثالثون مائة السور

املدينة. يف يشء كل وهو القرص، عن كلمتي أذكر واآلن

القرص (2)

سور وهي شلري، جبل حضن ويف املدينة، رشق يف التي الكربى الدائرة تلك يشمل وهو
ال لفظ وهو Generalif جنراليف قرص الرشق من أعاله يف واسع، بستان داخله كبري
يسميه وبعضهم الريف، جنة يسمى كان الذي العايل القرص لهذا محرًفا ُوِضع له، معنى
ُغْدراُن البستان هذا ويتخلل الصيف، فصل تقيضفيه غرناطة ملوك وكانت العريف، جنة
حتى املوسيقى، نغمات كأنه وهناك هنا خريًرا لها وتسمع الجبل من إليه تنزل التي املاء

الجميلة. سويرسا رياض إحدى يف أنه لإلنسان ليخيل إنَّه
٢٤ فيه مرتًا، ٧٢٦ طوله مرتفع سور املتعرجة الجبل هذا منحدرات عىل قام وقد
الجنوب إىل يميل القرص بناء من الغربية الزاوية ويف الحمراء، قرص حول طوله عىل برًجا
األحمر بن محمد بناها الدائرة، هذه يف بناء أقدم هي التي العظيمة القلعة وهي القصبة،
يف ُوِضع منارة القصبة أقىص ويف مرتًا، ٢٦ وارتفاعه فاال، برج األبراج هذه وأهم األول،
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ويف كلها، السنة أيام يف الليل ساعات كل يرضب كيلوجرام ١٢٠٠ زنته جرس أعالها
يرضب — العرب من غرناطة عىل القوط فيه استوىل الذي اليوم وهو — يناير ٢ يوم
لم إن أعيادهم، أكرب من هو الذي اليوم بهذا احتفاء ساعة ٢٤ باستمرار الجرس هذا

أكربها. يكن
جهتيه من عليه ُوِضع العرب، بناء من وهو كبري باب من البستان هذا إىل دخلت
هذا أصلح ولقد املدينة، السم لطيفة إشارة وهي الرمانة، شكل عىل الحجر من كرة
هذا وسط صاعد طريق يف سائرين زلنا وما (رنكه). عليه ووضع شارلكان امللك الباب
إنها ويقال واشنجتون، فندق هو جهتيه، عىل بناء إىل وصلنا أن إىل الجميل البستان
من عاٍل سور يسارنا وإىل صاعدين زلنا وما غرناطة. مللوك اإلسالمية املقربة عىل بُنِيت

جنراليف. قرص باب إىل وصلنا حتى الحمراء، قرص سور هو األحمر، الطوب
أمتار، ببضعة األخرى فوق واحدة كل مناطق، ثالث إىل بستانه يتدرج القرص وهذا
وسطها يف مستطيلة زهرية منها بستان وكل الرخام، من ساللم بوساطة إليها يُصَعد
ينفجر ُفِتحت إذا التي املاء نافورات جوانبها ويف الرخام، من وهي مستطيلة كبرية بحرية
وإذا مشجية، بنغمات البحرية وسط إىل تنتهي البلُّور، من أقواس هيئة عىل املاء منها
ا. جدٍّ بديع بشكل البحرية عىل وهناك هنا قزح أقواس رأيت الشمس أشعة فيها انعكست
الشمال جهة من ويرشف الفن، من كبري يشء فيه جميل إيوان إىل األول البستان وينتهي
البستان أما الحمراء، قرص عىل الغرب جهة ومن القديمة)، (املدينة البيازين قسم عىل
من شجرة البستان هذا ويف اإليوان، وبني فبينه الوسط وأما الحرم، بقرص فيتصل العايل

ميالدية. ١٤٠٠ سنة إىل يرجع عمرها إن ويقولون امللكة، أرزة يسمونها األرز
الذوق، وكمال اإلبداع يف آية جنانه ونضارة ونظامه وضعه القرصيف هذا وبالجملة
بأن يل يسمحوا أن القراء حرضات أرجو وهنا مصور، أو لشاعر إال وصفه يتيرس ال مما

الحمراء. قرص عن بكلمة أحدثهم

قرصالحمراء1 (3)

الحمراء بناء هذا تعجبون! وله تدهشون، منه الذي العظيم، النبأ عن يتساءلون؟ عم
غري به نفخر يشء من لنا وهل األيام، ممر عىل لنا فخًرا ليكون األيام عليه أبقت الذي
وال كثريًا، عنه سأحدثكم الذي التاريخي القرص ذلك هو هذا نعم، واألجداد؟ اآلباء عمل
عىل ولكن صناعته، وحسن بفخامته إعجابي غري أفهم لم ألني بيشء، عنه حدثتكم أراني

95



األندلس رحلة

السباع، وحوش الحكم، قاعة وهي: أبنيته، من املهم بوصف أذهانكم إىل أقرِّبه حال كل
وحمام امللك، مسجد ثم السفراء، قاعة ويسمونها االستقبال، وقاعة الريحان، وحوش
مكانه وبنى شارلكان فأزاله القبلية، جهتها من الحرم قرص إىل تنتهي كلها وكانت امللك.
من عموًدا ٣٢ محيطها عىل قام سماوية دائرة وسطه يف وهو ، القوطيِّ النظام عىل قرصه
محدب سقف األعمدة وعىل عليها يرتكز حائط تقريبًا منها أمتار خمسة وعىل الجرانيت،
يف القرص هذا يُكَمل ولم شكلها، يف األوىل تشبه ثانية طبقة الدائرة هذه وعىل الشكل،

اآلن. إتمامه يف يعملون وهم صاحبه، مدة

الريف. جنة أو جنراليف قرص منظر

مبارشة غري أو مبارشة بحال تتصل التي العربية اآلثار من بقي ما برشح نبدأ وهنا
شكله كان وإن الجمال، من يشء فيه ليس الذي شارلكان، بقرص القبلية جهتها من

والفخامة. العظمة من يخلو ال الداخيل
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منهم. لجملة هي بل األحمر، بني من واحد لشخص ليست القرص هذا وأبنية
الفخامة، يف غاية صغره عىل وهو الخارجي، مسجدها منها اإلنسان يشاهد ما وأول
أن غري من ولكن شارلكان، مدة كنيسة إىل القوم حوَّله وقد الجمال، منتهى يف ونقوشه
محمد بناء من املسجد وهذا حوائطه، عىل التي الكتابة من وال نقوشه من شيئًا يبدلوا
ما جملة يف مرصعة ياقوت أحجار محرابه بحائط كان إنه املؤرخني بعض وقال الثاني،
ذلك). من شيئًا أَر لم (ولكني واألبنوس العاج من ومحرابه والفضة، الذهب من به َق نُمِّ
القرن أواخر يف األول يوسف السلطان بناها فقد العدل قاعة أو الحكم قاعة أما
عرشون وارتفاعها مرتًا، ١٥ منها طلع كل طول الشكل، مربعة وهي عرش، الرابع
صورة وفيها ا، جدٍّ بديعة جصية بنقوش منقوشة جميًعا وحوائطها مرت، ونصف مرتًا
الدنيا يف السعادة مفتاح العدل أن إىل إشارًة مفتاح؛ وبجوارها السماء إىل مرفوعة يد
هللا»، إال غالب «ال هللا»، عبد أبي ملوالنا «عز فيها يكثر عربية كتابات وفيها واآلخرة،
النقوش من وبه طوله، عىل رخامية أعمدة اليرسى جهته من طويل، بهو خارجها ومن
باإلسبانية كلمة أخريًا القوم فيه وضع وقد باألبصار، ويأخذ األنظار يدهش يشء العربية

غرناطة. عىل استيالئهم إىل تشري الرخام من قطعة عىل
يف ابتدءوا إسبانيا، يف عربي أثر أهم وهو السباع، حوش الحكم قاعة غربيِّ وإىل
الرخام، من وأرضيته مرتًا، ١٥٫٧٠ وعرضه مرتًا، ٢٨٫٥٠ وطوله ١٣٧٧م، سنة عمله
مثنى ا جدٍّ جميل بتناُسب ُوِضعت املرمر، من عموًدا ١٢٨ عىل قامت حنايا به وتحيط
جصية بنقوش دونها من التي والحوائط وسقفها حناياها نُِقشت وقد رباع، أو ثالث أو
صحنها األزرق، الرخام من بركة الحوش هذا وسط ويف والجمال، اإلبداع يف آية بة مذهَّ
الرخام من سبًعا ١٢ ويحمله ماء، فوارة فيه مرت، ونصف مرت وقطره الشكل، مسدس
عندهم. التمثيل لتحريم مقصوًدا ذلك كان وربما صناعتها، يف اإلتقان ينقصها األزرق
يف أرضية برك أربع إىل تسري األرض سطح عىل رخامية مجاٍر إىل الربكة من املاء وينزل

الحنايا. خارج من األربع زواياه
بني قاعة تسمى واحدة متقابلتان: قاعتان الربكة ييل مما الحوش هذا وسط ويف
إنه ويقال الحكم، قاعة من لجوارها مركزهم بها وكان الدولة، وزراء من وكانوا رساج،2
بمماألة التهامهم األحمر؛ بني ملوك آخر هللا عبد أبي السلطان يد عىل مرصعهم بها كان

ا. رسٍّ الفرنجة
الرخام، من بركة وسطها ويف أمتار، ٦٫٢٥ منها ضلع كل طول مربعة، القاعة وهذه
وسقفها أدناها، إىل أعالها من عربية كتابات عليها الغريبة، بالنقوش كلها وحوائطها
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السباع. حوش جهة من الحكم قاعة منظر

بميل تنزل مقرنصات تحملها مناًرا ١٦ دونها من الهائلة، املقرنصات من واحدة قطعة
يف غاية هو ما النقوش من وفيها مرت، ونصف مرتين طول عىل بالحائط تتصل حتى
خمسة من أكثر فيها بها التي املقرنصات إن ويقال الرباع، يصفه أن يمكن ال مما اإلبداع

اآلخر. بعضها يشبه ال شكل آالف
يف رساج بني قاعة شكل عىل وهي األختني، بقاعة فتسمى تجاهها التي القاعة أما
وهيئتها صناعتها يف جميلة قاعة داخلها من بها تتصل هذه أن إال وبهجتها، صناعتها
أمتار، ببضعة عنها واطئ بستان عىل الشمالية جهتها من وترشف امللكة، قاعة تسمى
كبريتني رخامتني فيها ألن األختني بقاعة تسميتها إن ويقولون امللكة، بستان يسمونه
ألختني كانت ولعها املكان، أبهة مع تتفق أظنها ال سخيفة، تسمية وهي واحد، شكلهما

األحمر. بني ملوك ألحد
غرب يف فهو خطأ، وهو “ALRAGNANE” يكتبونه واإلفرنج الريحان، حوش أما
ويف الرخام، من وأرضيته مرتًا، ٢٣٫٤٠ وعرضه مرتًا، ٣٦٫٦٠ وطوله السباع، حوش
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أمتار، ٧٫٤٠ وعرضها مرتًا، ٣٣٫٥٠ طولها الربكة، يسمونها رخامية بحرية وسطه
عىل مقصوص الريحانية الفصيلة نبات من سياج بها يحيط مرت، ونصف مرت وعمقها
وعىل عليها ترتكز املرمر أعمدة من ان صفَّ طرفيه وعىل مرت، نحو ارتفاعه حائط شبه

املنظر. وجمال الذوق حسن يف غاية صغرية قباب يليها الذي الحائط

الحاكم. قاعة جهة من بالحمراء السباع حوش مناظر أحد

اإلعجاب من يشء وهو الحمام، الرشقي الجنوب إىل الريحان حوش دون ومن
مصطبتان فيها جميلة، غرفة من أوًال إليه يُدَخل الروماني، النظام عىل وهو بمكان،
وسطها ويف للملكة، والثانية للملك واحدة األخرى، قبالة إحداهما لالسرتاحة، رخاميتان
أطناف به يحيط سقف عليها يرتكز املرمر، من أعمدة أربعة بها يحيط رخامة بركة
وقت املوسيقى يرضبن ُكنَّ اللواتي الغواني مكان كان إنه ويقال العليا، طبقته من
تتناسب وذهبية جصية من املكان بهذا التي النقوش إن حال كل وعىل امللك، استحمام
فتحات فيها الجص من قبة وفيه الحمام، املكان هذا داخل ومن امللكية. جالل مع
تتصل أقنية يف بتدبري املاء إليها يسري حوضان وفيه زجاجية، قطع عليها ثبتت للنور
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خشونة فإن القبة؛ وخصوًصا الجمال من يشء الداخلية الحمام غرفة يف وليس بالجبل،
من ُهِدم فيما ُهِدمت القبة ولعل أول)، (بيت الخارجي املكان جمال مع تتفق ال منظرها
من التي الحنايا وسط ويف مكانها. يف هذه أقاموا ثم شارلكان، أيام واملساجد الحمامات
بنقوش حوائطه نُِقشت وقد الخصويص، القرص مسجد الريحان حوش من الشمال جهة
ييل مما منها قرأت وقد طولها، يف الجميل العربي بالخط كثرية كتابات يتخللها بديعة

القصيدة: أول كانا وربما البيتني، هذين املسجد باب

وأن��ع��َم��ا ف��ض��ًال اإلس��الم ب��ك ف��أول��ى ع��ب��اده أم��ر ك والَّ َم��ن ت��ب��ارك
وت��س��ل��م��ا ت��ع��ي��ش أن إال اخ��ت��ار ل��م��ا ي��ري��ده ف��ي��م��ا اإلس��الم ُخ��يِّ��َر ول��و

يمينه عىل يرى املسجد إىل والداخل هللا»، عبد السلطان ملوالنا «عز فوقها ومكتوب
سنتيمرتًا أربعون وعرضها سنتيمرتًا، ثالثني نحو طولها الحائط يف فتحة ويساره
الفتحة بهذه يحيط ما ولكن املسجد، إىل دخوله وقت امللك لنعال مكان إنها ويقولون
فيه، التي الصناعة حيل إىل ونضيفها القوم، تصديق من يمنعنا الجاللة اسم تكرار من
قاعة املسجد وهذا والرياحني. واألزهار الورود من يشء فيه يوضع كان مكان أنها أو
يوسف السلطان إىل األحمر بنو أهداه الذي العثماني املصحف فيه كان محراب فيها
عربية كتابات تتخللها التي نقوشه يف آية املحراب وهذا ٦٩٢ه، سنة املريني يعقوب بن
هللا» إال غالب «وال هلل»، «امللك هلل»، «العزة هلل»، «القدرة هللا»، «بسم األلفاظ: بهذه تبتدئ
رخامية أعمدة عىل قامت مقارص من مكونة كلها الشمال من املسجد ووجهة إلخ. …

البيازين. قسم عىل ترشف وهي صغرية،
القرص، يف قاعة وأفخم أكرب فهي السفراء، قاعة ويسمونها االستقبال قاعة أما
نطق اإلفرنج مؤرخي عىل أشكَل وقد األحمر، بن يوسف الحجاج أبو السلطان بناها
وهذه . بنيِّ خطأ وهو «الحشاش» ALHACHACHE وكتبوها شينًا فقلبوها العربية الجيم
قبة تعلوها مرتًا، ١٨ حوائطها وارتفاع مرتًا، ١١ منها ضلع كل الشكل، مربعة القاعة
ثالثة دونها من مناًرا، ٢٠ دونها ومن جمالها، يف العقل يحار ذهبية نقوش فيها خشبية
بنقوش كلها القاعة هذه حوائط نُِقشت وقد الشكل، بديعة طنوف هيئة عىل شبابيك
١٦٢ بها إن للقارئ أقول وإنما وصفه، واصًفا يمكن ال مما الفن وجالل اإلبداع يف غاية
وتناسبها تناسقها لحسن ذلك مالحظة رائيها يمكن وال اآلخر، منها الواحد يخالف نقًشا
امللك ملوالنا ونرص «عز أعالها: يف منها قرأت عربية كتابات وفيها واحد، نقش كأنها حتى
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فوق مرتين ارتفاع عىل القاعة هذه إىل الداخل يمني وعىل الحجاج»، أبي املجاهد العادل
املسلمني.» أمري الحجاج أبي ملوالنا املبني والفتح املكني «النرص القاشاني: اإلزار

بالحمراء. السفراء بقاعة املشهورة السفراء قاعة

من باب كل يف واإلغراب اإلعجاب يف اآليات آية الحمراء قرص إن حال كل وعىل
أنك أتصور وإني وصفه، إنسانًا يمكن ال مما الهنديس، والجالل الفنية العظمة أبواب
كل عواطف ألن ذلك اآلخر؛ لوصف مخالًفا واحد كلِّ َوْصُف لكان واصف بألف جئت لو
واآلخر جاللها، حيث من يصفها فهذا متغايرة، كثرية بمؤثرات عليه تتغلب منهم شخص
الجهة من والرابع الفنية، العظمة من فيها ما حيث من والثالث جمالها، حيث من يصفها
وال وهكذا. الزمانية، العربة من والسادس الطبيعية، الهيئة من والخامس التاريخية،
وجمد الَجنان معها طاش قد املكان بهذا إعجابي شدة ألن كله؛ هذا من يشء يف أحسبني
بها انتهى التي الرائعة التاريخية الصحيفة تلك أمامي تجلَّت أن بعد خصوًصا البيان،
التي الصحيفة تلك باألندلس، العرب حكم أخرى بعبارة أو غرناطة، يف األحمر بني حكم
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سقطت التي النكبات ومعاول الظلم عوامل أسالتها التي املسلمني قلوب بدماء ُكِتبت
القرص أعىل من نظرت إذا كنت وكأني بإسبانيا، وملوكها النرصانية قساوسة من عليهم
النساء من املرشدين وعويل املصلوبني، ورصاخ املقتولني، أنني سمعت البيازين قسم إىل

العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال وحده، هلل وامللك واألطفال! والشيوخ
منه أفهم لم الذي القرص هذا وصف يف ت قرصَّ إذا يعذرني أن القارئ أرجو وهنا
ولم الفنية، صنعته يف الحقيقي املكان هذا جالل ألن ذلك لفخامته؛ دهشتي غري شيئًا
وما البنيان فخامة حول يحوم له وصفهم كان بل بيشء، عنها العرب مؤرخو يحدثنا
وما وعظمته. امللك لضخامة الزمة نتيجة هي واسعة وثروة برَّاق ذهب من به يحيط
أساسها التي التاريخية األغالط من فيه ما سوى ذلك، عن يخرج ال اإلفرنج كتب يف تراه
إسبانيا إىل توفد أن املوقرة حكومتنا إىل أطلب لذلك والجنيس؛ الديني والتعصب الجهل
الخصوص، عىل العربية اآلثار بدار يلتحقون ممن بمرص، العربي الفن رجال من بعثة
العلم عىل تبخل نراها فهل املهم، وغري باملهم يشتغل ممن الحد جاوزت قد بعثاتها وهذه
وحديثًا قديًما الناس جميع يتحدث يشء عن اللثام تزيح كهذه ببعثة والتاريخ والفن
آيات كله والذي العجيب، العربي الفن من فيه مما شيئًا يعرفون ال وهم وجماله، بجالله
بغداد، يف يشء منه فليس الرشق، من أثره انمحى قد الفن هذا وخاصة مدهشات، بيِّنات
النريان بإطالقهم أخريًا الفرنسيون أحرقها قد بدمشق منه كانت التي الصالحة والبقية

وسورية! الشام يف العربي الفن عظمة إليه انتهت الذي العظم بيت عىل
قالوون، املنصور مسجد فعندنا كثريًا، شيئًا بمرص منها عندنا إن قائل: يقول وقد
الذي الغوري والسلطان والربديني، وقاجماس، قايتباي، والسلطان حسن، والنارص
بن محمد النارص آثار إىل يشريون وقد واالستقاللية. الفنية مرص عظمة به انتهت
هذا ولكن نعم، لهم: فنقول الخلق، بباب العربية اآلثار بدار توجد التي الفخمة قالوون

آخر. يشء وذلك يشء،
والتطعيم بالتنزيل الدقيقة الخشبية الصناعة يف يعملون رجال اآلن إسبانيا ويف
عندهم وكذلك القديمة، الصناعة آثار من جميلة رسوم فيها مختلفة، أشكال عىل
يف ويدخلونها القديمة، األشكال من يستعريونها التي الجصية النقوش يف يعملون رجال
إشبيلية يف يقيمونه الذي املعرض ذلك يف مجتمًعا ذلك ترى وقد الفخمة، الحديثة مبانيهم
عىل وقرطبة إشبيلية ويف هنا. صناعاتهم أحسن وفيه ذكره، بك مر وقد ،١٩٢٨ لسنة
من أنها شك وال األلوان، الكثرية الشكل اللطيفة العجيبة القاشاني صناعة الخصوص

منظرها. وجمال جودتها يف إليها تصل ال كانت وإن القديمة، الصناعة أثر
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الحمراء. قرص ملسجد الداخيل املنظر

والتاريخ للعربة (4)

األحمر بنو (1-4)

يتصل وأصلهم نرص، بني ون ويُسمَّ األندلس إىل أجازوا الذين العرب من األحمر بنو
حصون «من أرجونة جند من وكانوا الخزرج، سيد الصحابي األنصاري عبادة بن بسعد
بالشيخ، ويُعَرف نرص، بن يوسف بن محمد املوحدين دولة آلخر كبريهم وكان قرطبة»،
بمرسية هود بن محمد منهم وقام باألندلس، الثوار وكثر املوحدين أمر ضعف ا فلمَّ
عىل تغلَّب بأن أمره وانتهى األحمر، بن محمد له تصدى األندلس رشق عىل واستوىل
الحق عبد بن يعقوب فاسترصخ األذيفونش، عليه غلب حتى زال وما ،٦٣٥ سنة غرناطة
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يوسف بن محمد ومات عدوه، به دفع جيًشا له فأجاز مرين، بني من املغرب سلطان
جنوب عىل فاستوىل بالفقيه، يُْعَرف وكان محمد، ابنه بعده باألمر وقام ،٦٧١ سنة
من وكان ،٧٠١ سنة مات حتى فيها السلطان له وأصبح الخرضاء، الجزيرة إىل إسبانيا
ثم باملخلوع، امللقب محمد ابنه بعده وتوىل وهمة، وكياسة سياسة األحمر بني خرية
سعيد أبي بن الوليد أبو بعدهما وأتى حكمهما، مدة تُطْل ولم نرص، الجيوش أبو أخوه
قوة، وأكربهم همة، وأبعدهم سرية، ملوكهم أحسن من وكان نرص، بن إسماعيل بن
محمد بعده وتوىل داره، يف غدًرا قرابته أحد قتله ،٧٢٧ سنة ومات سلطانًا، وأعظمهم
الذي يوسف الحجاج أبو أخوه بعده األمر فويل ،٧٣٢ سنة مقتوًال ومات سعيد، أبي بن
باألمر فقام نرص، بني خرية من وكان السوقة، من رجل بطعنة ،٧٥٥ سنة قتيًال مات
بن إسماعيل أخوه فثار الناس، عن وحجبه رضوان، حاجبه به فاستبد محمد، ابنه بعده
فقام املغرب، إىل محمًدا أخاه نفى أن بعد ٧٦٠ سنة امللك وتوىل رضوان، وقتل يوسف
بن محمد إليه عاد أن يلبث لم ولكنه امللك، عىل واستوىل وقتله عمومته ولد من يحيى أبو
أن يلبث ولم باهلل، بالغني ب وتلقَّ َقشتالة ملك مع باتفاقهم مرين بني بمساعدة يوسف
ولم بعض، مع بعضهم اإلسبان ملوك الختالف سلطته؛ دعائم وتوطدت شوكته قويت
التي البالد من كثري اسرتداد عىل سياسته بحسن عمل بل الفرصة، هذه باهلل الغني يُِضْع
الذي الخطيب بن الدين لسان استوزر الذي وهو أسالفه، مدة اإلسبان عليها استوىل
قتله بأن باهلل الغني أمر وانتهى املغرب، إىل نفيه يف وصحبه عظيًما، بالء خدمته يف أبىل

به. لوشاية
ما وكثريًا خدمته، يف وأقام ٧٦٣ه سنة باهلل الغني عىل خلدون ابن وفد وقد
له مصاحبًا النجاح وكان بإشبيلية، اإلسبان ملك وبني بينه السفارة يف يستخدمه كان
السعايات من خوًفا استقال؛ سنوات ثالث خدمته يف أقام أن بعد ولكنه سفاراته، يف
مرص إىل ثم املغرب، إىل ومنها بجاية، إىل وسافر البالد، يف سوقها راجت التي والوشايات
واشتغل الوظيفة هذه من استقال ثم املالكية، قضاء ه والَّ الذي برقوق، الظاهر زمن

.٨٠٨ سنة بالقاهرة مات حتى والتأليف بالتدريس
بن الحسن أبو ثم يوسف، بن سعد ثم يوسف، ابنه باهلل الغني بعد من وجاء
أبي والد وهو الدولة، بأمر مهتم وغري اللهو، إىل امليل كثري الرأي، ضعيف وكان سعد،
يفارق يكاد ال بحبها هائًما وكان ثريا،3 السيدة اإلسبانية َحِظيَّته من محمد هللا عبد
وكان ويوسف، محمد هما األخرى، زوجه عائشة السيدة من ولدان له وكان سماءها،
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ويوسف محمد وهرب األرسة، طريف بني الغرية فدبت عليهما، اإلسبانية من ولده يقدِّم
وانقطع عليهما، الغلبة له فكانت أبيهما، عىل الغارة شنَّا وبمساعدتهم القشتاليني، إىل
أبو وكان اإلسبان، مع وقائعه بعض يف هللا عبد أبو ولده أُِرس وقد خربهما، ذلك بعد
يخرج ال وصار شهواته، يف باالسرتسال عقله وضعف صحته، وانهزمت ، أسنَّ قد الحسن
فساءت أهواؤهم، شاءت كما وزراؤه يدبرها كان التي الدولة بأمر يهتم وال داره من
كبرية بني مدينة مائة من أكثر من تتكون ١٤٧٠ سنة واليته أوائل يف وكانت البالد، حال
أهلها وكان القرى، من ذلك عن يقل ال وما والحصون، األبراج من ذلك وِضعف وصغرية،
أبي أمر وانتهى أطرافها، من يَنقصها العدو فأخذ النفوس، من ماليني بأربعة يُقدَّرون
الزغل، هللا عبد أبي أخيه إىل امللك عن فتنازل برصه، وبفقد بالرصع أصيب بأن الحسن

مات. أن إىل فيه وبقي املنكب، إىل وسافر

الحمراء. بقرص السباع حوش مناظر أحد

الغارة عليه يشن فأخذ الزغل، عمه ملناوأة أرسهم من هللا عبد أبا اإلسبان أطلق ولقد
أطراف عىل ويستولون بأنفسهم املسلمني اشتغال فرصة ينتهزون وكانوا بمساعدتهم،
واملرية، مالقة مثل املهمة الحصينة البالد من كثري عىل استولوا األثناء هذه ويف البالد،
البالد يف لهم بقي ما يقتسما أن أخيه وابن الزغل عىل عرضوا بأن املسلمني أمر وانتهى
آش، وادي إىل الزغل فخرج باملسلمني، العدو نكاية يف سببًا خالفهما يكون ال حتى
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الزغل إىل يرسلون اإلسبانيون وكان غرناطة، عىل القشتاليني حليف هللا عبد أبو واستوىل
ألن لحربه؛ معهم سار حتى غرناطة، صاحب أخيه ابن وبني بينه الفتنة يف يزيد من
القشتاليون استوىل أن وبعد الحمراء. حصن يسلمه أن يقبل لم إذ عليه غضب فرديناند
اسمه األحمر بني من رجًال الزغل عىل سلطوا غرناطة حول التي الحصون أغلب عىل
ويحسن اإلسبان، من الزغل يخوف فأخذ إشبيلية، يف يعيش وكان تنرص، قد كان يحيى
املغرب بالد إىل يجيز ثم املال، من كبري مبلغ إزاء لفرديناند آش وادي عن يتنازل أن له
بأموال فاس إىل وأجاز بخديعته، أو بنصحه الزغل فعمل منهم، أمن يف يكون حتى
خذالنهم يف سببًا كان بما املسلمني، عىل للنصارى مؤازرته منه نقم سلطانها ولكن جمة،
يف مات حتى سجنه يف زال وما عينيه، وسمل ماله يف فصادره ملكهم، وضياع وضعفهم
زال ما فإنه «بوباديل») يسمونه (واإلسبان محمد هللا عبد أبو أما البؤس. حاالت أشنع
عىل لهم قدرة ال أصبحوا بأنهم أهلها صارحه حتى غرناطة عن النرصانية جيوش يدفع
أبو سلَّم هنالك فرديناند، امللك إليهم بها أرسل التي الصلح رشوط يقبلون وأنهم الدفاع،
املغرب إىل هاجر ثم !٨٩٧ سنة األول ربيع ٢ يف فرديناند إىل غرناطة مفاتيح هللا عبد
سنة إىل فيها نسله وبقي ٩٤٠ه، سنة بها مات حتى الناس أفراد كأحد فاًسا واستوطن
من باهلل نعوذ واملنقطعني! الفقراء عىل املرصودة املسلمني أوقاف من يعيشون ١٠٣٧

نقمته. رش
لفساد مضطربًا كان للهجرة السابع القرن بعد األحمر بني ُمْلك أن تعلم هذا ومن
العالية الطبقة وخصوًصا الناس، طبقات بني والوشايات السعايات ولشيوع األخالق،
كانت التي األيدي ولكثرة ريبة، ألية لوزرائهم امللوك نكبة لكثرة سببًا كان مما منهم؛
بتلك التمتع يف ورغبة امللك، يف طمًعا الغالب يف قرابتهم ذوي من امللوك عىل تعتدي
بن يوسف مدة خاصة أيامهم، آخر يف األحمر بنو لها استسلم التي واللذائذ الشهوات
الخالف ذلك امللك، عىل لخالفهم األخص وعىل سريته، وسوء رأيه لضعف باهلل، الغني
ينتهز كان الذي بعدوهم واستنصارهم لبعض، بعضهم حروبهم إىل يجر كان الذي

اآلخر. بعد واحًدا وحصونهم بالدهم عىل فيستويل الداخلية الحروب هذه فرصة
بني ا عامٍّ القلوب فساد له أصبح بما البالد كيان تنتاب الفوىض هذه زالت وما
إذا حتى يدبره، رأي وال يقوده عقل ال كالقطيع بينهم فيما والناس والرؤساء، العظماء
البنيان هذا واحدة ساعة يف لها انهار بحيث شديًدا، تأثريها كان رضبته الدهر رضب

قرون! ثمانية يف العرب أقامه الذي الشامخ
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فاتفق العثماني، الثاني بايزيد السلطان مدة يف غرناطة مسلمي محنة كانت ولقد
أرايض إىل أسطوًال بايزيد يرسل بأن مساعدتهم، عىل مرص ملك قايتباي السلطان مع
أوالده بفتنة ُشِغل بايزيد أن إال إفريقية، جهة من جيًشا قايتباي يرسل وأن إسبانيا،
لولده امللك عن بتنازله األمر آَل حتى بينهم، فيما الحرب ووقوع وسليم، وأحمد كركود
سفريًا، مارتري) بطره (املسيو إليه أرسال وإيزابال فرديناند فإن مرص ملك أما سليم.
هؤالء أنفسهم عن يدافعون إنما اإلسبانيني بأن قايتباي به أقنع ما املهارة من فأبدى
كل اكتفى وبذلك فساًدا؛ أرضهم يف وعاثوا أموالهم، ونهبوا ديارهم، غصبوا الذين العرب
نابويل، ملك وإىل البابا، وإىل وإيزابال، فرديناند إىل كتبًا أرسال بأن وقايتباي بايزيد من
هذه مثل يف يُسمع الذي ألن عمًال؛ يعمل لم صوتهما ولكن األندلس، مسلمي إرهاق بعدم

السيوف. وصلصلة امَلداِفع صوت هو إنما األحوال
معونة طلبوا عليهم ضغًطا اإلسبانيني من وجدوا كلما األندلس ملوك كانت ولقد
فيكشفون أساطيلهم، عىل والفرسان الرجال من بالغزاة إليهم فريسلون العدوة، ملوك
حتى األندلس، ملك إليهم آل الذين واملوحدين املرابطني من كان كما بهم، نزل ما عنهم
يف الشهرية ومدنها البالد حصون أغلب عىل اإلسبان ملوك استوىل املوحدون ضعف إذا
وماِرَدة َلْوَشة عىل فاستولوا األندلس، مسلمي عىل شؤًما كان الذي الهجري السابع القرن
وعىل ،٦٣٣ سنة قرطبة وعىل ،٦٢٧ سنة َميُوْرقة جزيرة وعىل ،٦٢٢ سنة وبََطْليُوس
وعىل ،٦٤٥ سنة وإشبيلية ُمْرسية وعىل ،٦٣٦ سنة بلنسية وعىل ،٦٣٥ سنة شاطبة
تحت وضواحيها غرناطة غري الجزيرة مسلمي يد يف يبَق ولم ،٦٥٩ سنة وَطَلِبرية ِشْلب

األحمر. بني سلطان
بالده يهاجمون اإلسبانيني أن «الفقيه» الثاني محمد ورأى ،٦٧٤ سنة كان وملا
يستعطفه املريني الحق عبد بن يعقوب السلطان إىل رسله فبعث عليها، تغلبهم خيش
جملة يف وهزمهم اإلسبانيني ونازل جرارة، بجيوش األندلس إىل فأجاز غوثه، ويطلب
عن يبتعدوا وأن املسلمني، يرهقوا أال عليهم فاشرتط صلحه، اإلسبان ملوك وطلب مواقع،
أجاز وقد لها. حرص ال التي بالغنائم املغرب إىل ورجع ذلك عىل فعاهدوه يؤذيهم، ما كل
املرة هذه يف األحمر ابن ولكن مجريط، إىل غزاته وبلغت الجزيرة، إىل جيوشه ذلك بعد
فاتحد عباد، بني مع تاشفني ابن عمله ما صورة مخيلته يف وتجسمت ملكه، عىل خافه
األمري وكان الفاسد. الرأي هذا عن رجع أن يلبث لم ولكنه حربه، عىل َقشتالة ملك مع
من يقتص أن فأراد باألندلس، الغزاة عىل أمريًا مرين بني سلطان يعقوب بن يوسف
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رسله َقشتالة ملك وأرسل غرناطة، عىل الهجوم عىل األذيفونش مع فاتفق األحمر، ابن
ولده إىل وأرسل نظره، يف هذا يُرْق فلم ذلك، عىل ليقرهم باملغرب يعقوب السلطان إىل
استغفر بذلك األحمر ابن علم وملا املسلمني، عىل النصارى مماألة من أراد ما عىل يوبخه
ابن وأجاز اإلسالمية، بالرابطة احتفاًظا منه ذلك فقبل زلته، من واستقاله لذنبه يعقوب
وأعاده وفادته فأكرم ،٦٩٢ سنة يف يعقوب بالسلطان صلته لتمكني العدوة إىل األحمر

معظًما. مكرًما غرناطة إىل

الحمراء. بقرص السباع لحوش عام منظر

املريني الحسن أبي السلطان زمن إىل ومنعة عزة يف األندلس مسلمي أمر يزل ولم
،٧٤٠ سنة هائل بجيش طريف إىل وجاز اإلسبان، غزو إىل املغرب مسلمي استنفر الذي
البحر، من بأساطيله الربتغال ملك وحارصه الرب، من بجيوشه َقشتالة ملك فقصده
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أسوأ يف وجيشه هو وصار األقوات، نفدت حتى جهة كل من الحصار عليه وضيقوا
السلطان وفر يحىص، ال عدد منهم فُقِتل غفلتهم، يف وهم اإلسبان عليهم هجم ثم الحاالت،
ثانية وهي املسلمون، به نُِكب ما أشأم من املوقعة هذه وكانت َسبْتة، إىل الحسن أبو

األندلس! يف قائمة بعدها للمسلمني تقم ولم العقاب، واقعة

الحمراء. بقرص الحكم قاعة منظر

حتى زالوا وما الجزيرة، مسلمي عىل الجزية النرصانية ملوك رضبت ذلك بعد
واشتغالهم داخليتهم، يف الثورات وشيوع بينهم الشقاق وقوع املغرب ملوك من آنسوا
اإلسبانيون فخاطب تونس، ملوك حفص بني وبني بينهم الفتنة نريان وشبوب بأنفسهم،
بني الحيلولة يف فكروا وهنالك ذلك، عىل فأقرهم غرناطة، من املسلمني طرد يف البابا
َسبْتة عىل الربتغاليون فاستوىل العدوة، ثغور باحتاللهم وذلك واألندلس، املغرب مسلمي
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بونة مدينة عىل ثم ،٨٦٩ سنة يف طارق جبل عىل اإلسبانيون واستوىل ،٨١٨ سنة يف
طنجة وعىل ،٨٦٢ سنة يف املجاز قرص عىل الربتغاليني استيالء ذلك وأعقب ،٨٦٧ سنة

٨٧٦ه. سنة يف أصيلة وعىل ،٨٦٩ سنة يف
أفخاذ بني الحروب الستمرار االضطراب شدة يف اآلونة هذه يف املغرب حالة وكانت
وصل لضعفه فإنه سعيد؛ بن الحق عبد السلطان أيام الخصوص وعىل مرين، بني
وأوقعوا املسلمني فأرهقوا النافذة، الكلمة لهم وأصبحت الوزارة منصة إىل زمنه يف اليهود
فرع وهم وطاس، ببني الوقيعة سعيد البن نُوا وحسَّ واملغارم، املظالم من كثريًا عليهم
منهم وفر وقتلهم، عليهم فقبض دولته، وعظماء وزراؤه منهم وكان مرين، بني من
فاستوىل فاس، إىل وساروا الرببر قبائل به ت فالتفَّ الصحراء، إىل الوطايس محمد الشيخ
مدته ويف ،٩٦٠ سنة يف مات أن إىل األقىص املغرب عىل سلطانًا وبقي ،٨٧٦ سنة عليها
وفادته فأكرم غرناطة، تسليمه بعد أرسته مع األحمر بن هللا عبد أبو السلطان عليه وفد

مثواه. وأحسن
يف األندلس مسلمي جعل املغرب ثغور عىل اإلسبانيني استيالء أن تعلم هذا ومن
الجنوب جهة من العدو بأساطيل محصورة غرناطة دولة وأصبحت مِعني، كل عن عزلة
دائرة عليه يضيقون زالوا وما والغرب، الشمال جهة من الربية وبجيوشه والرشق،

.٨٩٧ سنة غرناطة عىل استولوا حتى الحصار
هذا لها يتوقعون قرن من بأكثر سقوطها قبل بغرناطة املسلمني عقالء كان ولقد
أخالق لفساد العدو؛ يد يف آخر إىل يوم من سقوطها يتوقع كان خلدون ابن فإن املصري،
أصبحت إنها ألوالده يقول الخطيب ابن وكان األمراء، وتنابذ الرؤساء ولتقاطع أهلها،

بها. العقار رشاء يف التوسع بعدم ويوصيهم غربة، دار
لهم اإلسبان نكبة ع لتوقُّ األندلس؛ من بالهجرة لهم ينصحون بعضشعرائهم وكان

ذلك: يف قولهم ومن فيها،

ال��غ��ل��ط م��ن إال ب��ه��ا ال��م��ق��ام ف��م��ا أن��دل��س أه��ل ي��ا رواح��ل��ك��م ح��ث��وا
ال��وس��ط م��ن م��ن��ث��وًرا ال��ج��زي��رة س��ل��ك وأرى أط��راف��ه م��ن يُ��نْ��ثَ��ر ال��س��ل��ك
س��ف��ط ف��ي ال��ح��يَّ��ات م��ع ال��ح��ي��اة ك��ي��ف ع��واق��ب��ه ي��أم��ن ال ال��ش��ر ج��اور م��ن
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ثم باملسلمني، أوقعوا غرناطة عىل اإلسبان ملوك استوىل وملا نبوَّتهم، تحققت ولقد
شيخ الحارث بن عمرو قول عليهم ينطبق وأصبحوا ديارهم، من طردوهم حتى زالوا ما

جرهم:

س��ام��ر ب��م��ك��ة ي��س��م��ر ول��م أن��ي��س ال��ص��ف��ا إل��ى ال��ح��ج��ون ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ك��أن
ال��ع��واث��ر وال��ج��دود ال��ل��ي��ال��ي ص��روف ف��أب��ادن��ا أه��ل��ه��ا ك��نَّ��ا ن��ح��ن ب��ل��ى

ألمريكا، كوملب استكشاف الوقت هذا ووافق غرناطة، عىل اإلسبانيون استوىل وملا
الذين بالرجال وتعزيزها األساطيل بإنشاء شديدة عناية وُعنوا البحرية، بقوتهم اهتموا
إسبانيا ثغور ومن جنوة من تخرج شارلكان مدة بحريتهم وأخذت بالحرب، دراية لهم
استولت ٩٢٠ سنة ويف التجارية، املسلمني مراكب عىل الطريق وتقطع والجنوبية، الرشقية
ومعاقل حصونًا املغرب سواحل عىل اإلسبان وأنشأ الجزائر، ومدينة ووهران بجاية عىل

كثرية.
تعبث اإلسبان مراكب وكانت السفن، بعض األتراك تجار من إخوة ألربعة وكان
ثغًرا يعطيهم أن عىل تونس سلطان الحفيص محمد مع واتفقوا صدورهم فضاقت بها،
التطاول من ويمنعونهم اإلسبانيني سفن بون ويتعقَّ بسفنهم، إليه يلَجئون ثغوره من
يف خرض واسمه اإلخوة هؤالء أحد وكان منهم، يغنمونه ما ُخْمس ويعطونه بالده، إىل
معرفة له وكانت الحمراء)، اللحية (ذا بارباروس اإلفرنج ويسميه الشجاعة، منتهى
ثم بجاية، عىل منهم استوىل حتى اإلسبانيني سفن يتعقب فأخذ البحرية، بالطرق تامة
األول سليم السلطان إىل ثمينة هدية مع بمفاتيحها وبعث ،٩٢٢ سنة الجزائر ثغر عىل
من بأسطول إليه وبعث الجزائر، عىل وزيًرا بتوليته السلطان إليه فأرسل العثماني،
جميعه، الجزائر إقليم عىل بمساعدتهم فاستوىل العثمانية، العساكر من وبفرقة أساطيله
إىل سار ثم األوربيني، قلوب يف الرعب فألقى األبيض، البحر مياه يجوب أسطوله وأخذ
لإلسبان، عبوديتهم تحت يرزحون كانوا الذين املسلمني من كثريًا وأنقذ إسبانيا سواحل
الذي اإلسباني األسطول مع حروبهم يف حسنًا بالء وأبلوا منهم، كثري أسطوله إىل فانضم

دوريا. أندريا الشهري البحري أمريهم قيادة تحت كان
السلطان واله الذي باشا الدين خري باسم أخريًا ى تَسمَّ الذي هو هذا وبارباروس
عىل وانتصاراتها بحروبها مدته يف واشتهرت العثمانية، البحرية رياسة القانوني سليمان
امللك مدة الغرب ممالك جميع عىل تغلبت إسبانيا لكانت ولواله املتحدة، أوربا أساطيل
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غرناطة. يف األحمر لبني بناء أقدم وهي الحمراء قلعة أو القصبة

السلطان عليهم فانترص وبحًرا، برٍّا املسلمني حرب عىل أوربا كلمة جمع الذي شارلكان
طرابلس عىل العثمانيني استيالء ذلك وأعقب الثانية، يف الدين وخري األوىل، يف سليمان
حتى عليها مستولني العثمانيون يزل ولم ٩٨١ه، سنة يف تونس عىل ثم ،٩٥٠ سنة
،١٢٩٨ سنة تونس جيوشها احتلت ثم ١٢٥٤ه، سنة الجزائر عىل فرنسا استيالء تم
ومن األرض يرث تعاىل وهللا ١٩١٢م، سنة يف طرابلس عىل إيطاليا استيالء ذلك وأعقب
العظيم. العيل باهلل إال قوة وال حول وال يشاء، من ويذل يشاء من يعز األمر، بيده عليها،

هوامش

ذلك يكون وقد حمراء، تربته عليه بُنِي الذي الجبل ألن بالحمراء َي ُسمِّ وقد (1)
عىل شلري جبل منحدر يف الحمراء وبُنِيت أوَجه. وهو األحمر بني إىل القصور هذه لنسبة

املدينة. أرضية من مرتًا ١٥٠ ارتفاع
والوزراء القضاة منهم وكان غرناطة، يف النبيلة األرسات أكرب من رساج بنو كان (2)
ويزعم عليها، اإلسبان استيالء بعد منها وهاجروا قرطبة، من أصلهم وكان والقواد،
بني أحد أحبت قد فهيمة، أو فاهمة واسمها األحمر بني ملوك أحد بنت أن اإلسبان
الحب لوعة ويتبادالن جنراليف، قرص بستان من زاوية يف خفية يجتمعان وكانا رساج،
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يسمونها هذا يومنا وإىل القرص، هذا بحديقة موجودة تزال ال صنوبر شجرة تحت
إىل واحًدا واحًدا واستقدمهم رساج بني عىل فغضب أمرها السلطان وبلغ امللكة، بشجرة
أن اإلسبان خرافات ومن باسمهم، يت ُسمِّ التي القاعة يف أعناقهم ورضب الحمراء، قرص
الظلم! من أصابهم مما الليل من سكينة بعد ترصخ تزال ال الساعة هذه إىل أرواحهم

إىل يتدرج وأنه لك، وصفناه كما رياحني بستان البستان هذا أن عرفت إذا ولكن
يرشف الذي القرص منافذ من وخصوًصا الناظر، عني إىل مكشوف كله وأنه مناطق، ثالث
التواريخ يف البتة لها وجود وال الصحة من لها أثر ال سقيمة رواية أنها عرفت عليه،
مما الربمكي، جعفر مع الرشيد أخت العباسة بقصة يشء أشبه القصة وهذه العربية،
خوًفا كانت إنما لهم نكبته أن حني يف للربامكة، الرشيد نكبة إليها القصاصون ينسب
أصلهم ألن فارس؛ بالد يف خصوًصا السلطان، عظيم من لهم كان ِلما منهم؛ ملكه عىل

منها.
شكيب األمري الكبري الكاتب العاِلم ترجمة كتاب من يؤخذ كما رساج بني وحقيقة
أنهم الشهري) الفرنيس الكاتب شاتوبريان دو الفيكونت تأليف رساج، بني (آِخر أرسالن
ونرصوه باألعرس، الشهري يوسف بن محمد شيعة من وكانوا األحمر، لبني وزراء كانوا
يفتك وأخذ نكبهم ١٤٢٧م سنة نحو يف امللك هذا توىل فلما الصغري، محمد أخيه ابن عىل

خدمته. يف وأقاموا َقشتالة ملك إىل بعضهم ففر بهم،
لحصن قائًدا كان رساج بن يوسف بن محمد أن رساج بني عن ذكر ما وآخر
وأخذ البعيد، املرمى ذات الجديدة بمدافعه اإلسبان ملك فحارصهما بجواره، والذي قبيل
الحصنني وسلم املقاومة، يف فائدة ال أن رساج ابن فرأى الشديدة، نريانها عليهما يرسل
تسليمه كان وربما األحمر، بن هللا عبد أبي زمن يف وذلك غرناطة، إىل الخروج رشط عىل

للعدو. ملماألته كان ذلك بأن التهامه نكبته؛ يف سببًا الحصنني
ثريا، َحِظيَّته أمه األحمر بن الحسن أبي بن هللا عبد أبي كون يف خالف هناك (3)
ففرقت األرسة، هذه يف للفشل سببًا ثريا كانت حال كل وعىل عائشة، زوجه ابن أنه أو
دولتهم. عىل والقضاء ملكهم زوال نتيجته كانت مما وأبيه؛ الولد بني ثم وأخيه، األخ بني
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إسبانيا العرب دخول

ثالثمائة ومعه مواله طريًفا أرسل طنجة، عىل واليته يف نصري بن موىس قدم ثبتت ملا
فغزوا الجزيرة، من الغربي الجنوب يف باسمه ى تَسمَّ الذي باملكان فنزل العرب، من رجل
وسهل اإلسبانيني، من أحد يعرتضه أن غري من غانًما ورجع الشاطئ، من القريبة البالد
فركب األندلس، بالد إىل بالجواز ٩٢ه سنة طارًقا مواله فأمر الفتح، أمر نصري ابن عىل
لسان عىل وطلع الرببر، من آالف عرشة وتبعهم العرب، من ثالثمائة ومعه لوقته البحر
القوط، بجيوش لذريق امللك فقابله األندلس، عىل وزحف باسمه، ى تَسمَّ الذي الجبل
يتقدم طارق زال وما جراحه، من بها لذريق ومات رشيش، واقعة يف طارق فهزمهم
لوقته أيًضا هو فاجتاز بذلك، موىس مواله إىل وكتب طليطلة، إىل وصل حتى الفتح يف
الجزيرة بجوار موىس) (جبل باسمه ى تَسمَّ الذي الجبل عىل وطلع الرببر، من بجيش
إىل رجع ثم برشلونة، إىل وصل حتى فتوحاته يف يتقدم زال وما بطارق، ولحق الخرضاء
عبد ابنه وجعل ثغورها، عىل حاميتها وعنيَّ البالد أمور رتب أن بعد طارق ومعه املغرب
تابعة املغرب والية وكانت قرطبة، مركزه وجعل املغرب، لوالية تابًعا عليها واليًا العزيز

مرص. لوالية
وطولها الغربي، أوربا جنوب يف البحر إىل تمتد التي الصخرة تلك هو طارق وجبل
الغربي الشمال من يمتد الذي اللسان مع ن وتكوِّ مرت، ١٤٠٠ وعرضها مرت، ٤٥٠٠
بني ما يفصل وهو طارق، جبل بمضيق أيًضا اشتهر الذي الزقاق خليج ألفريقيا
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٢١ طارق وجبل َسبْتة بني فيما ومسافته األطلنطي، واألقيانوس املتوسط األبيض البحر
إسبانيا. إىل طارق منها عرب التي وهي كيلومرتًا،

أيام غالب ويف األبيض، البحر إىل املحيط من يدخل شديًدا تياًرا الدوام عىل وترى
فيه تمر ال بحيث األقيانوس هذا لوازم من هو الذي الضباب جوه يف يتكاثف السنة
أن عىس بما مصادمتها من خوًفا ينقطع ال صفريها ويكاد شديد، حذر عىل إال املراكب
اإلنجليز بالد إىل سفري يف األقيانوس هذا ركبت ولقد أخرى، مراكب من أمامها يكون
مددت إذا كنت حتى مركبنا، عىل الضباب يخيم كان ما وكثريًا مرة، غري البحر طريق من
يل َق تحقَّ وهنالك رنتجن، أشعة بأثر يشء أشبه خياًال إال منها أرى ال عيني إىل يدي
بَْعٍض َفْوَق بَْعُضَها ﴿ُظلَُماٌت تعاىل وقوله فيه»، كفك ترى ال «ظالم املشهور املثل معنى
لألقيانوس العرب تسمية علة هو هذا أن ببايل وخطر يََراَها﴾، يََكْد َلْم يََدُه أَْخَرَج إِذَا
الخطر يكون وهناك متوالية، أياًما الضباب هذا يستمر وقد الظلمات، ببحر األطلنطي
تيتانيك السفينة غرق سبب كان أنه وحسبك أمريكا، إىل البحر تقطع التي املراكب عىل
أكرب من غرقها يَُعدُّ التي التاريخية الهائلة السفينة تلك وهي العاملية، الحرب قبيل
من جوفها يف كان وما وعمل، علم رجال من تحمل كانت بما اإلنسانية، عىل الخسائر

املاليني. بماليني تقدر التي والتحف األموال
خيلهم ومعهم الزقاق، خليج رجاله مع جوازه يف طارق عاناه ما ترى ذلك ومن
موافقة تكن لم ُفلك يف عدوهم إىل يجوزون كانوا أنهم خصوًصا ومؤنتهم، حربهم وأداة
يقينهم، وحسن عزائمهم وقوة لبسالتهم والرب البحر رش وقاهم تعاىل هللا ولكن واقية، وال
يشاء، من ويذل يشاء من ويعز يشاء، ممن امللك وينزع يشاء من امللك يؤتي سبحانه

قدير. يشء كل عىل وهو الخري بيده
،٧١١ سنة أوربا إىل أفريقيا من البحر تقطع العرب من قليلة رشذمة إن يقول من
مناعتها عىل (الربينيه) جبال وتجتاز والربتغال، إسبانيا عىل ثم األندلس، عىل وتستويل
العارفني غري يقطعها ال ومعارج ومثالج وهاويات، ومفاوز عاليات قمم من فيها وما
بعد عىل وهي بواتييه، إىل ويكتسحونها فرنسا أرض يدخلون ثم ومنافذها، بمساربها

سنة؟! عرشين يف ذلك وكل لباريس، الغربي الجنوب من كيلومرتًا ٣٣٠
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وقع وما واألسالب، الغنائم من أيديهم نالت بما الوقت ذلك يف ُشِغلوا أنهم ولوال
نادى الذي مارتيل شارل هزمهم ما كواهلهم؛ بها ناءت التي األموال من حوزتهم يف
فرنسا، يف جيوشهم مزقت التي الواقعة هذه يف ٧٣٢ سنة الصليبية بالحرب أوربا يف
ملًكا فيها وأنَشئوا جديًدا، وطنًا وجعلوها بها فأناخوا إسبانيا، إىل العودة إىل وألجأتهم
بعدوهم بعضهم واستنصار امللك، عىل بخالفهم انتهت قرون ثمانية من أكثر بقي مجيًدا
وانتهى املستضعفني! من وأصبحوا عزائمهم وضعفت قواهم خارت حتى بعض! عىل

ممزق! كل ومزقوهم األندلس، جزيرة من اإلفرنج طردهم بأن أمرهم

ك��ان��وا م��ا ال��ق��وم ف��ك��أن ق��ض��وا ح��ت��ى ل��ه َم��َردَّ ال أم��ٌر ال��ك��ل ع��ل��ى أت��ى

هو فالخالف املوت، إىل فتقودها جسومهم تدخل مرض جراثيم لألفراد كان وإذا
ذلك جربنا أننا وأظن الفناء. إىل ثم الضعف، إىل قادها دخلها إذا األمم، فساد جرثومة
كل عىل واألمم الوجود. عالم من قوميتنا صحيفة به تُمَحى كادت حتى أخريًا أنفسنا يف
عربة من للتاريخ وليست حني! كل ويف وقت كل يف الرؤساء اختالف ضحية فريسة حال
أشبه ويومك بيومك، يشء أشبه وغدك نفسه، يعيد التاريخ بل موعظة، من لأليام وال

تبديًال. هللا لُسنة تجد ولن خلقه، يف هللا ُسنة بأمسك، األيام

وال��ت��خ��اذل ال��ه��وى ب��ت��ش��ت��ي��ت رم��اه��ا أم��ة إذالل ال��ل��ه أراد م��ا إذا

اآلن عليه تمتد الذي طارق جبل تاريخ عن شيئًا لك أقول الفائدة زيادة باب ومن
٥٠٠ قدرها حرة بمنطقة تنتهي ثم كيلومرتات، ثالثة طول يف اإلنجليزية االستحكامات
التي طارق جبل مدينة االستحكامات هذه دون ومن إسبانيا، بأرايض اتصالها قبل مرت
اآلن أهلها وعدد ،٥٥٥ سنة املوحدين أمري عيل بن املؤمن عبد حصونها وشيد بناها
الغربي الشمال من مرت ٨٠٠ مسافة وعىل البحر عىل متدرجة وأبنيتها نفس، ألف ٢٠
وهي اليهود، من كثري ومنهم اإلسبان، من غالبهم املدينة وأهل اإلنجليزية، لالستحكامات
من يُكِثرون أهلها ترى لذلك سنتجراد؛ درجة ٤٠ عن يقل ال بما الصيف يف الحرارة كثرية
نارنًجا. ويسمونه الربتقال رشاب من عامة إسبانيا مدن أهل يُكِثر كما الليمون، رشاب
من اإلنجليز يد يف وهي حصار، حالة ويف بالضباب مغطاة الدوام عيل املدينة وهذه
اإلنجليزية األساطيل يقود كان الذي روك جورج السري عليها استوىل حني ١٧٠٤م، سنة
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يرى كان الذي كرامويل الرئيس بإشارة ذلك وكان واحًدا، طلًقا عليها يطلق أن غري من
جبل وإسبانيا فرنسا حارصت ١٧٨٣ سنة ويف البحرين. يف وتحكمه املوقع هذا حصانة
ذلك من وهم املنطقة، هذه من وطردوهم جنودهما عىل تغلبوا اإلنجليز ولكن طارق،
األبيض البحر ييل مما الثالث القارات سواحل عىل بل البحرين، عىل متسلطون الوقت

املتوسط.
له املغفور إليها اإلنجليز نفى منذ مرصي كل نفس يف مؤملة ذكرى املدينة ولهذه
عن للدفاع قيامه إال اللهم سبب، لغري مرص، يف القومية الحركة زعيم باشا زغلول سعد

وطنه. حقوق

والتاريخ للعربة (1)

العد، يحصيها ال التي واألسالب بالغنائم املغرب إىل األندلس نصري بن موىس ترك أن بعد
وكان الغنائم، من يده يف بما إليه باإلرساع امللك عبد بن الوليد الخليفة أمر إليه وصل
من األمر ويل وهو سليمان أخاه ولكن شفائه، يف أمل ال أصبح حتى به اشتد قد املرض
وأمره، لنظره معه التي الغنائم تصري أن رجاء سريه؛ يف يستبطئه موىس إىل أرسل بعده
به يأمر إذعانًا طاعته، تجب الذي خليفته ألمر اإلذعان غري أمامه يكن لم موىس أن غري
الرَُّسوَل َوأَِطيُعوا هللاَ أَِطيُعوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: هللا قال جميًعا، والعقل الدين
بثالثة الوليد موت قبل دمشق إىل وصل حتى سريه يف موىس وأرسع ِمنُكْم﴾، اْألَْمِر َوأُوِيل
ورائه من كان عسريًا حسابًا وبحسابه عليه بالقبض أمر الخالفة، سليمان ُويلِّ فلما أيام،
كل يف مصادرته هذا وأعقب ذاك، إذ األمر له كان من أمر أطاع أنه إال ليشء ال نكبته،1
له نسيها إن التي الباهرة انتصاراته نتائج ويف حريته، ويف ماله، يف مصادرته يشء:
يخرج ال بأنه سليمان أقسم كله هذا وبعد ينساها، أن يستطيع ال التاريخ فإن سليمان
كثريًا! وال قليًال منها يملك يكن لم دينار، ألف بخمسني نفسه اشرتى إذا إال محبسه من
منفيٍّا موىس ومات عنده. له كانت ليد املهلب بن يزيد عنه دفعها حتى سجنه يف زال وما
من له كان ما موته قبل مات أن بعد فقريًا، بائًسا محنته يف وهو ٩٨ه سنة املدينة يف

تزيد! أو سنوات ثالث بها االنتفاع اإلسالم ُحِرم ساميات، وصفات جليالت، مواهب
وايل العزيز عبد ولده إىل تعدته بل موىس، شخص عند سليمان نقمة تقف ولم
وعلم، دين، من فيه كان ما عىل قرطبة، شوارع يف قتله من عليه دس فقد األندلس،
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سليمان نكبة تعدتهما بل لوالده، إثْآره خشية وذلك إدارة؛ وحسن نظر، وبُْعد وشجاعة،
نصري! بني كل إىل

والعز املجد سماء من نزوله يف سببًا الواجب بهذا موىس قيام كان قد وبالجملة
ملواله خائنًا يكون أن سليمان أطاع كان لو أحراه كان وما والهوان، الذلة حضيض إىل
يف الطاعة غري يعرف موىس كان ولو غده، بَمنَْقَصة يومه َمْحَمَدَة بائًعا هللا، ألمر مخالًفا
نظره بُْعد وصل ولو املرشق، إىل السري عن عذر بأيِّ يعتذر أن أمكنه لكان حقيقتها،
من أمٍن يف وهو بسيفه، افتتحها التي بالبالد استقالله أعلن لكان أمره، إليه آل ما إىل
قد امللك عبد بن سليمان كان إذا ولكن املواصالت، وصعوبة قة الشُّ لبعد الخليفة نقمة
طارًقا مواله موىس أنصف فهل التاريخ، له يغتفره ال ظلًما إياه نكبته يف موىس ظلم
عىل له لحسده خربه؛ وانقطع أثره خفي حتى أيًضا هو نكبه أم لألندلس؟ فتحه بعد
الحسن، وبالؤه النادرة، وعبقريته السامية، مواهبه فيه ظهرت مبني فتح من هللا آتاه ما
الذي الجبل ذلك صفحة عىل والفخار الجالل بمادة اسمه ونقشت األيام، له سجلته مما
األبيض البحرين عىل وغربًا ورشًقا وأفريقيا، أوربا القارتني عىل وجنوبًا شماًال يرشف

واألطلنطي.

هوامش

يجلس كاد ما فإنه قومه؛ من نابغ لكل بنكبته مريًضا كان سليمان أن يظهر (1)
واألندلس، املغرب بالد لألموية د مهَّ الذي وهو نصري، ابن نكب حتى الخالفة كريس عىل
بن الحجاج آل عىل قىض ثم بإسبانيا، العظيمة الفتوحات صاحب طارًقا ينصف ولم
إال ذنب من لهؤالء وليس وخرسان، والعراق الحجاز لألمويني مهدوا الذين وهم يوسف،
بن قتيبة لخروج سببًا نكبتهم كانت ولقد امللك، عبد بن الوليد أخيه رجال من كونهم

ُقِتل. حتى ثورته يف زال وما منه، لخوفه سليمان عىل خراسان وايل الباهيل مسلم
قتل فقد بعده، من للخلفاء رديئًا مثاًال دولته ألعاظم نكبته يف سليمان كان ولقد
وكل القرسي، هللا عبد بن خالد يزيد بن الوليد ونكب املهلب، بن يزيَد امللك عبد بن يزيُد
يف الطوىل اليد لهم الذين وهم أمثالهم، العرب أمهات تنجب لم الذين األفذاذ من هؤالء
ولم الرشق يف األموية الدولة ماتت وبموتهم ملكهم، دعائهم وتوطيد األمويني فتوحات

قائمة. بعدهم لها تقم
السفاح فعمل القواد، وأعاظم للرؤساء محنتهم يف األمويني حذو العباسيون حذا وقد
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رأسيهما عىل قامت أن بعد الخرساني مسلم أبا املنصور وقتل الخالل، سلمة أبي لقتل
وزيره املهدي ونكب له، أمانه بعد هبرية بن يزيد نكب ثم العباسية، الدولة وبأيديهما
ونكب مروان، بن الفضل وزيره املعتصم ونكب الربامكة، الرشيد ونكب داود، بن يعقوب
الدولة رجال خرية من وكلهم مقلة، ابن الرايضوزيره ونكب الزيات، ابن الوزير املتوكل

وعظمتها. رقيها أيديهم عىل كان الذين العباسية
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األمويني مدة األندلس

ممتلئة وفكرتهم الفتح، وجهتهم وكانت شيئًا، يملكون ال وهم إسبانيا عىل العرب استوىل
املغلوبني، أموال عن تعف وأيديهم الدنايا، عن ترتفع ونفوسهم وفضيلته، الدين بعظمة
قلوبهم أمام تقف أن يمكن ال الجيوش أقوى كانت كله لهذا بهم؛ رحمة كلها وقلوبهم
كانت بل وصالبته، قوته كانت مهما فتَّتَتْه يشء إىل اتجهت متى كانت التي الحديدية
الجزية وألن مظَلمة، كل عن واالبتعاد العدالة من فيهم عرفته ملا أبوابها لهم تفتح البالد
منهم، ملوكهم تأخذها كانت التي الرضائب من أقل كانت عليها يرضبونها كانوا التي
األندلس يف بجرانهم ورضبوا ثروتهم، وضخمت ملكهم، وعظم فتوحاتهم، اتسعت وملا
فاهتموا الحضارة؛ أسباب بكل عنوا والربتغال) بإسبانيا أمالكهم عىل يطلقونه (وكانوا
ونظموا املزارع، ومهدوا األشجار، وغرسوا الخلجان، وحفروا الرتع، وشقوا بالزراعة،
هذه أصبحت حتى القصور، وتعلية الدور تشييد يف وتسابقوا الرياض، ورتبوا املروج،
ينعمون طبقاتهم اختالف الناسعىل وكان جانية، وثمراتها دانية قطوفها جنًة بهم البالد
الغربية األموية الخالفة ووصلت املتباينة، اللذائذ من عادة بها يحيط وما الثروة مهاد يف
ووافر الثروة، وجسيم السلطان، عظيم من العرب به تحلم تكن لم ما إىل الوقت ذلك يف
يف وليس وصلها الذي العربي جعل حد إىل الحضارة، وبارق العمران، وواسع الحرمة،
عورته، يسرت خشن لباس جسمه وعىل جوعته، بها يسد الشعري من لقيمات غري ِوَفاضه
يف عنه يسمع كان ما ونيس والفطري، الحلوى ويأكل والحرير، َمْقس الدِّ يف يرفل أصبح

الغربية. (األملاسية) ب الرشقية الدولة فالوذ من الكتب
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األموي، النارص الرحمن عبد مدة يف أوجها إسبانيا يف السلطان عظمة بلغت وقد
يشبهونه وكانوا البالد، هذه يف املؤمنني بأمري ي ُسمِّ من وأول أمرائهم، من السابع وهو
علمه وواسع سياسته، وكبري إرادته، وعظيم دولته، وفخامة ملكه، لضخامة بالرشيد؛
وعلم حارض، ذهن من له كان ملا باملأمون؛ الحكم ولده يشبهون كانوا كما وكرمه.
العلمية بالشئون والهتمامه باذخ، ومجد راسخ، وعقل ناضج، ورأي ثاقب، ونظر وافر،
جهة كل من املختلفة لكتبها واستقدامه معاهدها، من بإكثاره بالده يف بنرشها وعنايته
الثمينة الكتب من األلوف مئات فيها كان التي كتبه دار ن كوَّ حتى الرشق، جهات من
فتوحات من مظاهرها، بكل البالد هذه يف اإلسالمية العظمة قامت وبحكمهما النادرة،
واسعة، وتجارة شاسعة، وأمالك مهمة، وفنون جمة، وعلوم متدفقة، وثروة موفقة،
أيامها يف األندلس يف مثلهما يَُر لم ومدنية وحضارة نارضة، وزراعة باهرة، وصناعة
عن الجزية لهما يدفعون ألرضهم املتاخمني الفرنجة ملوك وكانت الالحقة، وال السابقة

صاغرون. وهم يد
بغداد كانت كما الغرب، يف البلدان زهرة األندلس عاصمة قرطبة مدينة كانت ولقد
بجميع واملدنية والعرفان العلوم أشعة منها تنبعث شمسها وكانت الرشق، يف زهرتها
ودمشق بغداد وكانت غربية، أو رشقية املسكونة من نقطة كل إىل وظواهرها مظاهرها
من اكتمل ما إليها تحمل املشهورة العواصم من وغريها ومرص واألستانة وخرسان
تكتظ كانت التي الغنية أسواقها يف لبيعها تحفها، ومختلف كتبها، ونادر صناعاتها،
مدنيات من بطرف تأخذ القوم مدنية كانت لذلك والرجال؛ النساء من والهواة باألموال
الذوق مع تتفق مسحة عليها بانت جهة، من رشقية لك ظهرت إذا وهي البالد، هذه
ورسم ونقش فن من فيها فيما أم صناعتها يف ذلك أكان سواء أخرى، جهة من األوربي

وتصوير.
معاني ألبسوها بهم خاصة صيًغا لهم لوجدت وُكتَّابهم، شعرائهم إىل نظرت ولو
بعيدين لرأيتهم علمائهم، إىل نظرت ولو البديع، ولطف الصنيع حسن بني جمعت جديدة
فلسفة من صاغوا قد لوجدتهم فالسفتهم، إىل نظرت ولو غريهم، يف تراه الذي الجمود عن
وبيكون وديكارت كانْت بنى التي الجديدة للفلسفة أساًسا كان ما وأفالطون أرسطو
موسيقاها إىل نظرت ولو أوربا، يف اآلن أشعتها تتألق التي فلسفتهم عليها واسبنرس
العقول وتستهوي بالقلب وتأخذ اللُّب تتملك تراها باألندلسيات، يسمونها التي وأغانيها
يسمونها التي القطعة تلك خصوًصا الحالية نغماتها سمعت وإذا الشجية، بنغماتها
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أثر أنها عرفت أوربا، يف الفن هذا علماء عظماء يف حتى التأثري كبري لها التي (ڨلنسيا)
زرياب. قواعدها وضع التي القديمة العربية األغاني تلك من

وتفوق املوصيل، إسحاق عن الغناء أخذ بالرشق، املغنني أعالم من زرياب وكان
إىل فهاجر الرشيد، الخليفة من لقربه إسحاق؛ معلمه من أثره عىل خاف كبريًا تفوًقا
وأفاض إكرامه يف فبالغ الحكم، بن الرحمن عبد مدة إليها ووصل ،١٣٦ سنة األندلس
وقد املغنني. عمدة وجعله دينار، آالف بأربعة دخله يُقدَّر كان بما إنعامه، من عليه
العود إىل وأضاف جديًدا، نظاًما للموسيقى واخرتع باألندلس، الغناء صناعة زرياب رقى
ا خاصٍّ علًما أصبحت للغناء طرًقا ووضع فقط، أوتار أربعة عىل قبله وكان خامًسا، وتًرا

اآلن. إىل فيها أثره يزال وال فيه، لتفوقها األندلس به اشتهرت
الراقصات خفة به اتصلت العربي، الرقص ذلك هو الحايل اإلسباني والرقص
العارش القرن انتهى قد وبالجملة وروحاته. جيئاته يف حركاته، يف وتفننهن ورشاقتهن
أنواع لكل مصدًرا قرون ثالثة استمر أن بعد باألندلس، األموي الحكم بعظمة املسيحي
ولقد املسكونة، أطراف من طرف كل يف األندلسية، الحضارة لعظمة ومظهًرا املدنية،
ما ولوال الكتب، بنفائس غاصة حكمهم مدة والخصوصية العمومية املكاتب كانت
األموي، الحكم أواخر يف العامة من والتمزيق التحريق نكبات من األندلس كتب صادف
جوهرها، يف األصول تخالف فروًعا فيها أن بدعوى واملوحدين املرابطني مدة وخصوًصا
أكرب منها إلينا وصل ما لكان الدين، قواعد يخالف الفلسفة قواعد من فيها ما وأن
النكبات وأكرب الزمان. ذلك يف العرفان مجد سنام إىل وصلوا قد القوم أن عىل برهان
غرناطة، عىل استيالئهم بعد لها النرصانية تحريق هي الغرب يف الكتب صادفت التي
عربي، مخطوط ألف ٨٠ أكشمنيس الكاردينال بأمر وحدها املدينة هذه يف أُْحِرق فقد
حيث الهجري، السابع القرن منتصف يف الرشق يف الكتب بنكبة يشء أشبه نكبة وهي
عليه جيوشه لجواز الدجلة يف جرس منها يُْعَمل بأن بغداد عىل استيالئه بعد هوالكو أمر

آخر. إىل شاطئ من
من بالطلبة مكتظة العلمية واملعاهد بالتالميذ، عامرة عهدهم يف املدارس وكانت
كل ويف فن كل يف املسلمني علماء فحول من املعاهد هذه يف تخرَّج قد وكم األقطار، سائر
وابن الرياضيات، يف فرناس وابن الطب، يف زهر وابن الفلسفة، يف رشد ابن أمثال علم،
والشاطبي الفقه، يف باجه وابن حزم وابن اإلنشاء، يف عامر أبي وابن األدب، يف زيدون
أسماء نقرأ اليوم إىل زلنا وال ذكرهم، عن املقام يضيق ممن وغريهم وغريهم القراءات، يف
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واملجريطي، والبطليويس، واملالقي، واإلشبييل، كالقرطبي، مدينته إىل منهم انتسب من
اإلسالم. يف ِصْدق َقَدم لهم الذين األعالم العلماء من وغريهم

جامعة خريجي من اإلسبان ملوك أحد الثمني وليون الثاني سلفسرت البابا وكان
الرشق يف اإلسكندرية مدرسة كانت كما الغرب يف املدرسة هذه أمر كان وبالجملة قرطبة،
هو وكما واليونان، الرومان من حتى فج كل من الطلبة يؤمها عظمتها، إبان يف وهي
تلك فيها، للتعلم العالم جهات كل من الناس يقصدها التي أوربا مدارس يف اليوم الحال
بعض يذهب وقد ولباسه، ومرشبه مأكله يف حتى القوّي الضعيف يقلد الخليقة؛ سنة

شئون. خلقه يف وهلل النافع، يف ال الضار يف تقليده إىل لهم ُخلق ال من
املسلمني من أكانوا سواء وتستشريهم، العرب من األطباء تستقدم أوربا ملوك وكانت
وضع من أول وهم أوربا، يف النبات لدراسة البساتني نظم من أول والعرب اليهود. من أم
األمرليون العالمة به يعرتف كما بأوربا نشأت جامعة أول وهي بإيطاليا، سالرن جامعة
ال وهي فرنسا، بجنوب الطبية مونبلييه جامعة إليهم تُنَْسب كما اإليطايل، املؤرخ كثياني

املرصيني. الطلبة من كثري اآلن ويقصدها مرص، يف معروفة شهرتها تزال
الزمان، آيات من آية وكانت قرطبة، خارج الزهراء قصور األمويون الخلفاء بنى وقد
إىل وِرياشها وأثاثها وفروشها ونقوشها مبانيها يف التأنق وصل الخلد، جنات من جنة بل
بحريات فيها كان ما عجيب ومن تصوره، العقل عىل يعرس بما العرب مؤرخو ذكره ما
أسود تماثيل بالبحريات يحيط وكان الذهب، من طيور أفواه من ماؤها يتفجر املرمر من
األبصار تدهش نظامها يف كانت التي بساتينها إىل أفواهها من املاء ينزل الذهب، من

األنظار. وتبهر
تلفت أوضاع جملة يف النسائي للجمال كثرية ورسوم صور الكربى أبهائها يف وكان
وغزالن وسباع َوْحٍش ُحُمر من الصيد مناظر من كثري جانبها وإىل العابد، وتفتن الساجد
أتى ولقد وصفه، لواصف يتيرس ال مما الزهراء كانت وبالجملة مختلفة، صور يف وطيور
ثم الجهل، باقيها وقىضعىل الحكم، بن هشام بن املهدي زمن مبانيها أغلب عىل الحريق
فيها كان ما تنعى أطالل غري اآلن منها يبَق ولم املدينة، عىل استيالئهم بعد القشتاليون
أبي بن املنصور بنى ولقد وجمال. فخامة من جدرانها بني كان وما وجالل، عظمة من
وسبحان الزمان، يد محته وقد وحسنه، عظمته يف آية وكان الزاهرة، قرص بقرطبة عامر

بالبقاء. تفرد من
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وعىل الذهب، من بطبقة مكسو آُجرٍّ عىل الزهراء أطالل يف ١٩١٠ سنة عثروا وقد
التاريخ يف جاء ما يثبت مما عاريات، نساء وصور وسباع طيور صور عليها كثرية أشياء

باألندلس. األمويني مدنية1 عن
إىل أمرهم آخر يف األمويون الخلفاء استسلم حدودها، فيهم الرفاهية تجاوزت وملا
السفراء أو املنشدون حرض إذا وكان قصورهم، يف الناس عن يحتجبون وأخذوا مالذِّهم،
يجيبهم ثم يقولونه، ما فيكرر السرت دون من الحاجب ويقف حجاب، وراء من تكلموا

الخليفة. يقول بما
املحتجب الخليفة من مسمع عىل له قصيدة ألقى األشبوني مقانا ابن أن ذلك ومن

آخرها: يف قال الحمودي، يحيى بن إدريس

ال��ع��ال��م��ي��ن رب ن��ور م��ن إن��ه ن��ورك��م م��ن ن��ق��ت��ب��س ان��ظ��رون��ا

حسنة. جائزة وأجازه بوجهه، وجهه وقابل السرت، الخليفة رفع
سمعت قريب؛ زمن إىل املغرب ملوك يف مستمرة بقيت الحالة هذه أن ويظهر
ملقابلة ذهب تونس إىل زيارته يف إنه يقول عبده محمد الشيخ اإلمام املرحوم أستاذنا
إىل الرتجمان كررها جملة الشيخ قال إذا فكان ترجمان، بينهما فوقف الباي، سمو
الوساطة، بهذه الحديث انتهى حتى للشيخ، الرتجمان كرره شيئًا الباي قال وإذا الباي،
تكون قد وهناك، هنا الرتجمان لوجود معنى أفهم ال أني ومع العربية، باللغة ذلك وكل
أما املربقع، للضعف مظهًرا الخلفاء عهد يف كان ألنه بواحدة؛ ليست األمرين يف الحال
ويعد حريتهم، البايات عىل يقيد الذي الفرنيس الضغط آثار من أثر فهو العهد هذا يف
أمثال سيما وال الغرباء مع خصوًصا أفواههم، من تخرج كلمات يف حتى أنفاسهم، عليهم

عبده. الشيخ

والتاريخ للعربة (1)

األمويون جاء فلما الفتح، بأمر قائمني أمرهم أول يف باألندلس العرب أمراء كان
أنظمتها، ورتبوا داخليتها، ونظموا الدولة، أساس وضعوا لهم، تمهدت قد البالد وكانت
وكانت الغربية، املدنية ازدهار ومحل الغربية، اإلسالمية الحضارة مصدر وجعلوها
يف اإلسالمي الدين انترش وبذلك والظلم، الجور عن بعيدة التسامح، عىل مبنية سياستهم
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اإلسالمية الرشيعة سماحة كانت بل منذرين، وال ين مبرشِّ غري من اإلسبانيني بني مدتهم
واندمجوا اإلسبان نصارى من كثري فأسلم املفتوحة، البالد أنحاء يف انتشاره يف السبب هي
وبني بينهم فرق وال أبناؤهم أصبح حتى بأدبهم، وتأدبوا لغتهم وتكلَّموا املسلمني، يف
أبيه اسم عىل بقي من ومنهم العلمية، الهيئات يف كثريون منهم وظهر يشء، يف العرب
اندماج وصل بل غرسية، وابن سلبطور، وابن برال، وابن بونه، وابن بشكوال، كابن
إفرنجية أو التينية نهايات أسمائهم عىل يزيدون كانوا العرب أن إىل باملغلوبني الغالبني
يف وعمرون زيد، يف زيدون فقالوا: والنون الواو اسمه إىل أضاف من فمنهم رصفة،
من ومنهم وهكذا. وعبدون، وزرقون، وحفصون، ووهبون، وبدرون، وخلدون، عمرو،
وحيوس، وعبدوس، عمروس، فقالوا: والسني، الياء أو والسني الواو الكلمة آخر يف زاد

باشا). زكي للعالمة املؤتمر إىل السفر كتاب (راجع وهكذا. وحمديس،
ويل يعنون الصانتو» «إبراهيم قالوا كما األجنبي، اللقب أسمائهم إىل أضافوا وربما
تقول كما غرناطة، فتح قبل ملالقة اإلسبان حصار يف عظيًما بالء أبىل الذي إبراهيم، هللا

بولس. وسانت بطرس، سانت النصارى:
وانترشت العلم، فيها وازدهر شئونها، جميع كل األندلسيف نهضت األمويني مدة ويف
الخالفة النارصبرسوم أمر وملا األهلني، بني الثروة وظهرت جهاتها، كل يف الصناعة فنون
وكثرت جبايتها، ونظم دولته، أمور رتب أن بعد الرابع، القرن من الثاني العقد أواخر يف
فأمر الخالفة، بجالل يليق قًرصا له يبني أن رأى والغنائم، الرضائب من األموال عليه
وثلثي أميال أربعة بنحو غربًا قرطبة عن تبعد هضبة عىل فبُنِيت بالزهراء، ٣٢٥ سنة
عىل يزيد أبوابها وعدد سارية، ٤٣٠٠ بها كان أنه فيها: العرب مؤرخو قاله ومما ميل.
عرشة والفعلة الخدم من يوم كل عمارتها يف يعمل كان وأنه باب، ألف عرش خمسة
املدينة، من األبيض الرخام إليها وُجِلب دابة، وخمسمائة ألف الدواب ومن رجل، آالف
والحوض وَقْرَطاَجنة، سَفاُقس ومن إفريقية من واألخرض والوردي َريَّة، من واملجزع
اإلنسان، صور عىل وصور وتماثيل نقوش فيه وكان القسطنطينية، من املذهب املنقوش
عرش اثني عليه ونصب باملؤنس، املعروف الرشقي املجلس وسط يف بنصبه النارص فأمر
الغليظ الرخام من سمكه وكان الخالفة، بقرص املسمى املجلس فيها بنى ثم تمثاًال،
أتحف التي اليتيمة؟ وسطه يف وجعلت بالذهب، واملوىش أجناسه املتلونة لونه، يف الصايف
والفضة، الذهب من القرص هذا قراميد وكانت القسطنطينية، ملك ليون بها النارص
واآلبنوس العاج من حنايا انعقدت قد أبواب ثمانية املجلس هذا من جانب كل يف وكان

126



السابعة الرسالة

الصايف. والبلور امللون الرخام من سوار عىل قامت الجوهر، وأصناف بالذهب املرصع
وحيطانه، املجلس صدر يف شعاعها فيرضب األبواب هذه عىل تدخل الشمس وكانت
املياه إليه وأجرى بالبساتني، القرص هذا وأحاط باألبصار، يأخذ نور ذلك من فيصري
ومسارح السياج، متباعدة الفناء فسيحة للوحش مسارح فيه واتخذ قرطبة، جبال من
بناؤه تم وملا الحرس، إلقامة برج ٣٠٠ فيه جعل بسور وحاطه بالشباك، مظللة للطيور
الخالفة، بدواوين وبعضها بالخليفة، ا خاصٍّ أبنيته بعض وكان الخالفة، مركز إليه نقل
الزهراء عىل أنفق ما قدروا وقد الجند. من بالحرس وبعضها والحشم، بالخدم وبعضها

سنة. وعرشين خمس مدة يف دينار ألف بثالثمائة عام كل
أحرقها أن إىل للخالفة مركًزا زالت وما الحكم، ابنُه الزهراء يف زاد النارص مات وملا
املؤرخني من كثري يزعم وقد نهبوها. أن بعد الحكم بن سليمان فتنة يف ٤٠٠ه سنة الرببر
كتب أنه عباد بن املعتمد ترجمة يف ذكر َخلِّكان ابن ولكن بها، العهد آخر كان هذا أن

البيتني: بهذين بقرطبة خاصته بعض إىل

أس��اء م��ا وع��م��رك��م ول��ع��م��ري ال��زه��راء ف��ي��ك��م ال��ق��ص��ر ح��س��د
م��س��اء ب��دوًرا ع��ن��دن��ا ف��اط��ل��ع��وا ن��ه��اًرا ش��م��وًس��ا ب��ه��ا ط��ل��ع��ت��م ق��د

قرص يف معه االغتباق إىل ودعاهم الزهراء، يف معهم اصطبح قد املعتمد وكان
سنة حريق أن عرفت ٤٦٠ه، سنة بعد إال قرطبة يملك لم املعتمد أن عرفت ولو قرطبة.
محل تكون بأن تليق أصبحت حتى بعده من أُْصِلحت وأنها بها، ا عامٍّ يكن لم ٤٠٠
هذا عن يتأخر لم الكامل خرابها إن حال كل وعىل البالد، ملك عباد ابن نزهة أو سكن
مدة الطوائف ملوك أثر بها انمحى التي االنقالبات وقت يف كان أنه وأظن كثريًا، الوقت
اإلسبانيون استوىل وملا الحياة، مظاهر من مظهر كل يف التأنق عن لبعدهم املرابطني؛

قرطبة. محارصة لهم عنَّ إذا املسلمون إليها يلجأ ال حتى هدمها؛ أتموا عليها
سنة يف عامر أبي بن املنصور أمر الذي الزاهرة قرص الزهراء غري بقرطبة وكان
وكان ،٣٧٠ سنة يف إليه وانتقل املدينة، هذه رشقي الكبري الوادي نهر عىل ببنائه ٣٦٠
جعل وقد أسواًقا، وأوسعها أسواًرا، وأعالها نظاًما، وأحسنها فخامة، القصور أكرب من
البنيان صار حتى قرطبة، وبني بينه الذي الفراغ يف الناس وبنى حكومته، منه قسم يف

الزهراء. إىل وبينها بينه متصًال
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وغريهم للخلفاء كثرية فخمة قصور البديعني القرصين هذين غري بقرطبة وكان
والحائر، واملجدد، الكامل، القرص فيها: فكان والرساة، والقواد واألمراء الوزراء من
الرسور، وقرص والبديع، والتاج، والرستق، واملبارك، واملعشوق، والزاهر، والروضة،
قرص قرطبة: خارج ومتنزهاتهم الناعورة. وقرص واملنيف، والبهور، الرشاحيب، وقرص
والرسادق، الحاجب، وقرص والسد، الفاريس، والقرص املؤمن، عبد ابن وقرص الرصافة،

الزبري. ومنية
يف التماثيل من فيها يقيمونه كانوا بما القصور هذه تشييد يف يتسامحون وكانوا
التسامح بهم وصل وقد ونثًرا، شعًرا منها كثري ُوِصف الطيب نفح ويف مختلفة، أوضاع
الزهراء. باب عىل ثمانية منها وكان العامة، ميادينهم يف يقيمونها كانوا أن التماثيل يف

شاطبة: ساحات من ساحة يف أقيم تمثاٍل يف بعضهم قال وقد

إرم��ا وع��ن ع��اد ع��ن ي��ح��دث م��م��ا ب��ه ال��وق��وف ط��ال واع��ظ ك��أن��ه
ف��ه��م��ا ل��م��ن ق��س م��ن وأوع��ظ أش��ج��ى ي��ك��ل��م��ن��ا ص��ل��د ح��ج��ر إل��ى ف��ان��ظ��ر

ومن ،٦٣٠ الخاصة الدور ومن ،١٠٣٠٠٠ العامة الدور من وحدها بقرطبة وكان
.٣٨٣٧ املساجد ومن ،٧٠٠ الحمامات

ينقطع يكاد ال الكبري الوادي عىل املسافر كان حتى البناء، يف األندلس أهل وأكثَر
جهتيه، من النهر طول ببعضعىل يتصل بعضها كان التي والبساتني العمران عن نظره
سنة تويف الذي خفاجة ابن قال وقد طوله، يف متصًال يكون يكاد ليًال ج ُ الرسُّ نور وكان

البالد: هذه وصف يف — هللا سامحه — ٥٣٣

وأش��ج��ار وأن��ه��ار وظ��ل م��اء درك��م��و ل��ل��ه أن��دل��س أه��ل ي��ا
أخ��ت��ار ك��ن��ت ه��ذا ت��خ��ي��رت ول��و دي��ارك��م��و ف��ي إال ال��خ��ل��د ج��ن��ة م��ا
ال��ن��اُر ال��ج��ن��ة ب��ع��د تُ��دَخ��ل ف��ل��ي��س س��ق��ًرا ت��دخ��ل��وا أن ذا ب��ع��د ت��ح��س��ب��وا ال

يف طوًال فراسخ ثمانية أمية بني أيام بقرطبة العمارة «اتصلت املقري: قال وقد
أرباضها عدد وكان عرًضا، وستة طوًال ميًال وعرشين بأربعة تُقدَّر عرًضا، فرسخني
غريه، إىل يحتاجون وال بأهله يقوم ما واألسواق املساجد من ربض كل يف وعرشين، واحًدا
الفتيا تكون مقلص، وفقيه منرب واحدة كل يف قرية، آالف ثالثة قرطبة بخارج وكان
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املوطأ، حفظ من إال رأسه عىل منهم القالص يجعل ال وكان له، والرشائع األحكام يف
املقلصون هؤالء وكان املدونة، وحفظ ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن حديث آالف عرشة حفظ من وقيل
ويطالعونه عليه ويسلمون الخليفة مع للصالة الجمعة يوم يأتون لقرطبة املجاورون

بالدهم.» بأحوال
لهم ليستقصوا البعيدة الجهات إىل عدول بأشخاص يرسلون الخلفاء كان ولقد
حال الستطالع قرطبة أسواق يف يميش منهم كثري وكان رعيتهم، وحال عمالهم أخبار
إليه ويبثون املظلومون فيقصده حجاب، بدون قرصه باب عىل ويجلس بنفسه، الناس

وساطة. غري من شكواهم
ذلك ومن الحق، أمام رءوسهم يُطأطئون ملكهم وجالل سلطانهم عزة مع وكانوا
الجامع، باملسجد الجمعة يشهد لم بنيانها يف وانهماكه للزهراء عمارته أيام النارص أن
تعاىل: بقوله خطبته وبدأ املنرب وصعد ذلك، سعيد بن منذر الجماعة قايض يطق فلم
بََطْشتُم َوإِذَا * تَْخلُُدوَن َلَعلَُّكْم َمَصاِنَع َوتَتَِّخذُوَن * تَْعبَثُوَن آيًَة ِريٍع ِبُكلِّ ﴿أَتَبْنُوَن
ُكم أََمدَّ * تَْعَلُموَن ِبَما ُكم أََمدَّ الَِّذي َواتَُّقوا * َوأَِطيُعوِن هللاَ َفاتَُّقوا * َجبَّاِريَن بََطْشتُْم
بالزهراء نوه ثم َعِظيٍم﴾. يَْوٍم َعذَاَب َعَليُْكْم أََخاُف إِنِّي * وَُعيُوٍن َوَجنَّاٍت * َوبَننَِي ِبأَنَْعاٍم
َشَفا َعَىلٰ بُنْيَانَُه َس أَسَّ ْن مَّ أَم َخرْيٌ َوِرْضَواٍن ِهللا ِمَن تَْقَوٰى َعَىلٰ بُنْيَانَُه َس أَسَّ ﴿أََفَمْن وقال:
الَِّذي بُنْيَانُُهُم يََزاُل َال * الظَّاِلِمنَي اْلَقْوَم يَْهِدي َال َوهللاُ ۗ َجَهنََّم نَاِر ِيف ِبِه َفانَْهاَر َهاٍر ُجُرٍف

َحِكيٌم﴾. َعِليٌم َوهللاُ ۗ ُقلُوبُُهْم تََقطََّع أَن إِالَّ ُقلُوِبِهْم ِيف ِريبًَة بَنَْوا
من يمنعك وما الحكم: ولده له فقال أبًدا، سعيد ابن خلف يصيل أال الخليفة فأقسم
— لك أم ال — وورعه فضله يف سعيد بن منذر أِمثْل النارص: فقال به؟ واالستبدال عزله

الرشد؟! عن ناكبة نفس إرضاء يف يُْعَزل
الشعراء أحد أن بلغه املوحدين سلطان املنصور يعقوب املؤمنني أمري أن ذلك ومن
ولكنه عليه! الخليفة سخط من ويحركون أمره يكربون الحارضون وأخذ منه، نال قد
بالحلم.» نعاقبه «نحن بقوله: أخالقه وسمو نفسه عظمة عىل يدل بما أجابهم هللا رحمه
بنيان ُشيِّد وهل السامية؟ األخالق هذه عىل إال وملوكهم العرب خلفاء عظمة قامت وهل
يف وقعوا منهم رجال من وكم أنفسهم؟ عىل ولو الحق إىل واإلذعان العدل عىل إال مجدهم
عليهم أو لهم القايض حكم صدر إذا حتى رعاياهم، من خصومهم بجوار القضاء دائرة

والعظمة. الجالل بسياج املحفوفة سلطانهم دائرة إىل عادوا ثم الحال، يف نفذوه
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وصل الذين بالسكان عامرة الثروة، يف رافلة األمويني مدة األندلس كانت ولقد
النفوس. من مليونًا أربعني إىل األندلس يف حكمهم مدة عددهم

الغرب، إىل وهندسته وفنونه املرشق علوم نقلوا الذين هم العرب إن وبالجملة
STYLE MAURESQUE بها خاص ونظام علم أوربا يف لها وأصبح أبنيته، فيه فشاعت
ما والرِّياش األثاث من بها يكون أن تستدعي بنوها التي القصور فخامة كانت ولقد
وِرياش ثمني أثاث من يلزمها وما بفرشها يأتون فكانوا وجاللها، رونقها مع يتناسب
رسم من إليها وما البناء هندسة مع األندلس يف شاعت هذا ومن املرشق، جهات من نادر
من ذلك وغري وتنجيد وتطريز نسيج من تلزمها التي الصناعات جميُع وتلويٍن وتزويق

عهدهم. عىل األندلس يف انترشت التي الراقية املدنية صناعات
بعمل واملرية والزجاج، الفخار بعمل ومالقة الجلود، بدباغة قرطبة اشتهرت وقد
النسيج وأنواع السمور بعمل ورسقسطة السفن، وبناء والنحاس والحديد األجواخ
الحرير، بنسج مشهورة إشبيلية وكانت الورق، بعمل وشاطبة والكتانية، الحريرية
عليها اإلسبان استيالء بعد فأصبحت (نول) نري ألف ١٣٠ العرب مدة فيها وكان
العلم ملذاكرة فيها يجتمعون أندية باألندلس للعرب وكانت نريًا. أربعني غري فيها وليس
إليهم يجتمع مخصوصة أوقات واألمراء للخلفاء وكان وغريهم، العرب وأخبار واألدب
العلم بأهل خاص مجلس عامر أبي بن للمنصور وكان واألدباء، والشعراء العلماء فيها
جامعات أربع باألندلس وكان العلوم، مختِلف يف للمذاكرة أسبوع كل معهم فيه يجتمع
ال ما واألدبية العلمية املعاهد من بها وكان وطليطلة، ومرسية وإشبيلية بقرطبة للطب،

العدد. يحصيه
النارص بن الحكم مدة وحدها قرطبة يف وكان الفقراء، لتعليم مدارس عندهم وكانت
حتى األندلس يف ا جدٍّ منتًرشا حكمه مدة التعليم وكان األيتام، لتعليم املدارس من عرشات
األندلس، عرب طبقات جميع بني ا عامٍّ يكون يكاد التعليم إن الفرنجة: مؤرخي أحد قال
مكتبة ستون باألندلس وكان بمكان، األمية من كانت بأوربا العليا الطبقة أن حني يف
باقتنائها لالشتهار الكتب باقتناء يَْكَلفون الناس وكان الكربى، بالدها يف متفرقة عامة
كتبها يعريون وكانوا به، خاصة مكتبة ي َرسِ كل بيت يف يكون كاد حتى بها، لالنتفاع أو

بها. االشتغال يريد من
حول تدور وكانت أوجها، إىل ونثرهم شعرهم يف إسبانيا يف العرب بالغة وصلت وقد
يف الغريب عن يبتعدون ُكتَّابهم وكان األسلوب، وحالوة اللفظ جزالة مع املمتنع السهل
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دولتهم أيام يف خصوًصا املرتادفات من ويكثر الكالم يف يطيل كان من ومنهم أقوالهم،
السجع. بكثرة تمتاز العموم عىل كتاباتهم وكانت بغرناطة،

الطوائف؛ ملوك مدة الخامس القرن يف والكتاب الشعراء من منهم ظهر من وأكثر
والثناء، الحمد عبارات بنرش مراكزهم تعزيز إىل يحتاجون أمرهم أول يف كانوا ألنهم
الشعراء؛ من عليهم يفد كان من بوساطة تُذاع كانت التي والتفخيم التعظيم وآيات
موِجبات من مجالسهم يف كان ما ذلك عىل يساعد وكان زمنهم، يف الشعراء كثر لهذا
شعرائهم أغلب وأصبح القرائح، وتشحذ النفوس فيها تنبسط كانت التي والرسور األنس

الرحيق. وأباريق الرقيق جمال يف يهيمون نواسيِّني
يهتمون كانوا — الثالث الرحمن عبد مدة وخصوًصا — األندلس ملوك أن ومع
سان إىل الحكم الخليفة زمن وصلت التي الربية جيوشهم وتعزيز جندهم بنظام
يهتمون كانوا ياقوب، شانت ثغر إىل عامر أبي ابن وزمن اشتاني)، (شانت سباستيان
تحمل كانت التي والتجارية الحربية املراكب من يلزمها ما وإنشاء بحريتهم، برقي
البحرية ثغورهم يف لهم وكانت األندلس، إىل الرشق وتجارة الرشق، إىل بالدهم تجارة
زمن يف أشهرها (ATTARSANA) (الرتسانة) يسمونها يزالون ال السفن لصناعة دور
وكانت لألندلس. الغربي بالساحل دانس أبي قرص يف وكانت عامر، أبي بن املنصور
وكانت وإنشائها، السفن من يلزمهم ما بتجديد الدوام عىل مشغولة هذه الصناعات دور
يف الحربية وسفنهم املرية، يف يقيم األكرب واألسطول البالد، ثغور يف تربض أساطيلهم
البطي، والطرائد والحراقات، والشواني، البوارج، يسمونه مما ترتكب كانت الوقت ذلك
حافًال املرية ثغر وكان الزوارق، من يتبعها وما والشلنديات، والعشاريات، والقراقري،
أغنى املدينتان هاتان كانت لذلك الغرب؛ بتجارة حافلة مالقة كانت كما الرشق، بتجارة

ثروة. وأضخمها األندلس بالد
ابن الوزير اخرتع وقد واملخرتعني، للنابغني الجوائز تخصص األندلس ملوك وكانت
بها يرسل كان التي واملنشورات األوامر بها يطبع كان للطباعة، النارصطريقة مدة بدر
لحروف اخرتاعه عليها بنى لغوتمربج قاعدة هذا اخرتاعه كان وهل اململكة، أطراف إىل
كانت الطباعة أن معارفه دائرة يف يقول الروس أن وخاصة ١٤٣٦؟ سنة يف الطبع
موجودة كانت إنها يقول أن يريد كان ولعله عرش، الثاني القرن أوائل يف أوربا يف معروفة

العهد. ذلك يف باألندلس
أشعة وكانت مرافقها، جميع يف الرقي غاية يف األندلس مدنية كانت قد وبالجملة
اإلفرنج صاغ التي أنوارها من عليها فتفيض الجوار، بحكم بأوربا تتصل شموسها
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الذي الشعر وحتى والصناعية، والفنية العلمية عظمتهم عليها وقامت مدنيتهم، منها
وعنهم األندلس، عرب بفضل إال الفرنجة عند يَْرتَِق لم الرءوس إىل النفوس وحي هو
القرن من إال األيام بهم تجد لم العظام فرنسا وشعراء عندهم، القافية استعمال أخذوا
تاريخ (يراجع وكورني وراسني، والفونتني، وبوالو، وفولتري، موليري، أمثال عرش، السابع
المارتني وأما عرش، السابع القرن من األول النصف يف كان وكلهم للخالدي)، األدب علم
فإنه هيجو فيكتور شعرائهم أكرب وأما عرش، الثامن القرن أواخر يف فكانا وشاتوبريان
النهج عىل شعره صياغة يف بعضهم سار وقد عرش، التاسع القرن نصف يف يعيش كان
تحلو ما والتشبيب النسيب روعة من يلبسها وكان معانيه، أو مبانيه يف سواء العربي،
يف ذلك فيزيد وفاطمة، كعائشة عربية أسماء حول دائًرا غزله يكون قد بل عبارته، به
الذي األملان شعراء أكرب غوطا، السياق هذا يف كتب َمن وأشهر وطالوة، حالوة شعره
والغرب، الرشق ديوان تأليفه ومن عرش، الثامن القرن من األول النصف يف يعيش كان
ويذهب عرش. السابع القرن أوائل يف يعيش كان فقد اإلنجليز شعراء أكرب شكسبري أما
أن إىل املدنية» تدرج يف اإلسالم «نصيب رسالة يف الشهري الطلياني الكاتب كيتاني األمري
كان وما — األوىل اإليطالية الجامعة يف الطبيعي العلم وقواعد — سالرن مدرسة يف الطب
— املشهورة اإللهية الكوميديا وصاحب (١٢٦٥ (سنة املولود اإليطايل الشاعر — لدانتي
من وبغداد قرطبة يف كان ملا أثًرا كان إنما شعره يف التصوير وجمال الخيال واسع من

جهالتها. يف تخبط أوربا كانت أيام رائعة وفلسفة زاهر علم
توافرت إذا حتى بحبوحتها، يف يرتعون البالد أهل كان األندلس يف الثروة كثرت وملا
أطرافها، بجميع أخذوا والرفه، الحضارة موِجبات أمامهم وكثرت العمران أسباب فيهم
ال والتجارة، والصناعة والزراعة والفنون بالعلوم اشتغالهم مع أمرهم أول يف فكانوا
البساتني يف النزهة إىل فيها يخرجون وكانوا راحتهم، أوقات يف مالذَّها أنفسهم يحرمون
الوترية، املوسيقى آالت عىل والضاربون املغنون ومعهم مدنهم، خارج كانت التي
أن ويمكنك أتراب، وجمال أحباب، صفوة ومع وطاب، لذ ما كل بني يومهم فيقضون

املقري: قال اآلتية، العبارة من املجتمعات هذه وصف تتخيل

أديبة وكانت الشاطبي، مسلمة ابن جارية هند إىل نيق بن عامر أبو كتب
باملوسيقى: ومعرفة جميل صوت ولها شاعرة،

��ْل��َس��ل ال��سَّ ش��رب غ��ي��ر ال��م��ح��ارم ن��ب��ذوا ف��ت��ي��ة زي��ارة ف��ي ل��ك ه��ل ه��ن��د ي��ا
األول ال��ث��ق��ي��ل ف��ي ع��ودك ن��غ��م��ات ف��ت��ذك��روا ش��دت ق��د ال��ب��الب��ل س��م��ع��وا
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رقعته: ظهر يف إليه فكتبت

األول ال��ط��راز م��ن األن��وف ش��م س��ادة ع��ن ال��ع��ال ح��از س��ي��ًدا ي��ا
ال��م��ق��ب��ل ال��رس��ول م��ع ال��ج��واب ك��ن��ت أن��ن��ي ن��ح��وك اإلس��راع م��ن ح��س��ب��ي

وكان وغزاالت. وهندية، زرياب، بنت حمدونة األمويني: يف املغنيات من اشتهر وممن
بجمالهما اشتهرتا جاريتان مقدمتهن يف كان بقليل، ليس عدد منهن املرشق من يصل
الفن، هذا من نصيب للخاصة وكان املدنية. وعلم املدنية، فضل وهما: غنائهما، وحسن

العود. برضب زمنه أهل أحذق وكان الحاجب، حسني بن الوهاب عبد منهم اشتهر
كان ما بسبب األدب؛ يف كبري أثر األندلس دور كل يف الغناء ملجالس كان ولقد
بالشعر، فتجيش الخيال؛ عالم يف والتوسع الرسور بعوامل التبسط من بالنفوس يقوم
ُوِضع التي املوشحات عندهم أهمها كان مختلفة، أشكال يف األغاني وضع إىل ذلك وجر
األمري شعراء من معافر بن مقدم لها واضع وأول الهجري، الثالث القرن آخر يف أساسها
بن أحمد األندلس أديب عن وأخذها الثالث، القرن أواخر يف املرواني محمد بن هللا عبد
وكسدت ذكر، املتأخرين مع لهما يظهر لم ولكن الفريد، العقد كتاب صاحب ربه عبد
املتوىف املرية صاحب صمادح بن املعتصم شاعر القزاز عبادة نبغ حتى موشحاتهما،
بن الحكم مدة يف وصلت حتى ترقى زالت وما املوشحات، نظم يف فأجاد ،٤٣٣ سنة
ثم النفوس، يف التأثري من لها كان ملا القوم أغنية يف وشاعت عالية، درجة إىل النارص
جادت حتى زالت وما العامة يف استعمالها وكثر واملواليا.2 األزجال اخرتاع أثرها عىل جاء
بإمام يدعونه الذي قزمان بن بكر أبو فيها ونبغ السادس، القرن أوائل يف وتهذبت

امللثمني). لعهد (وكان الزجالني
ورق من تماثيل وهو الظل)، (خيال بالخيال يسمونه ما مالهيهم جملة من وكان
فرتتسم ناًرا، ورائها من ويشعلون أبيض، نسيج من ستارة وراء من بخيوط يحركونها
يتخللها مضحكة رواية محركها بلسان لك تمثل التي بحركاتها الستارة عىل صورها
التاسع القرن أواخر إىل بالقاهرة معروًفا الظل خيال كان وقد والفكاهة. الشعر من يشء
منشا الراهب أبطاله من يذكرون يزالون ال بها القديمة األحياء بعض أن وأظن عرش،
األندلس؟ من إلينا وصل أم الرشق، من الغرب إىل الخيال هذا أََوَصَل أدري وال ودعادير،
جميع ملهى اآلن أصبح الذي السينما) (الَخيَالة الخرتاع مقدمة الخيال هذا كان وهل

املتمدينة؟ األمم
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أمرهم؛ أول يف به يجهرون ال وكانوا الرشاب، من تخلو ال الغناء مجالس وكانت
بن بالحكم الحال وصل حتى هللا، حدود فيه يقيمون كانوا األمويني والخلفاء األمراء ألن
عمله بإمكان أخربوه أنهم لوال الكرم، شجرة استئصال أراد أن للخمر محاربته النارصيف
مجالسهم، يف شائعة الخمر وأصبحت تغريت، قد األمويني بعد الحال ولكن غريها، من
فكثرت الديني، الوازع ضعف مع خصوًصا ذلك، يف كبري أثر البالد جو لربودة كان وربما

وأشعارهم. أقوالهم فيها
غرناطة: عىل العرب من القادمني أحد قول ومن

م��ح��رم ش��يء وه��و ال��ح��م��ي��ا وش��رب ب��أرض��ه��م ال��ص��الة ت��رك ل��ن��ا ي��ح��ل
وأرح��م ش��ل��ي��ر3 م��ن ع��ل��ي��ن��ا أخ��ف ف��إن��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ن��ار إل��ى ف��راًرا

البديعة: نونيته يف القرطبي هاشم بن عامر قول ومن

ق��ارون ك��ن��ز ف��ي��ه م��ال��ي وأن إق��ام��ت��ه��ا ف��ي ن��وح ُع��ْم��ر ل��ي ل��ي��ت ي��ا
وال��ِع��ي��ن ال��ح��ور ووص��ل ن��ه��بً��ا ال��راح ت ن��ش��وا ع��ل��ى أف��ن��ي��ه ك��ن��ت ك��اله��م��ا
م��غ��ب��ون ح��ظ ف��ي��ه��ا ح��ظ��ي وأن ب��ه��ا أه��ي��م أن��ي أس��ف��ي وإن��م��ا

قوله: ومن

ك��ال��ك��وك��ب ��ادة وقَّ ب��م��دام��ة ح��ج��اب��ه ه��ت��ك��ت ق��د ل��ي��ل ُربَّ ي��ا

قولهم: ومن

ك��ال��ذه��ب ص��ف��راء ب��م��دام��ة زم��ن ن��ب��ا إذا ال��ه��م��وم س��لِّ
ل��ه��ب ع��ل��ى ح��ب��ب وم��ن ط��اف ذه��ب ع��ل��ى در ف��م��ن م��زج��ت
م��ن��ت��ه��ب األق��وام ع��ل��ى م��س��ك ش��ذا ي��ث��ي��ر س��اق��ي��ه��ا وك��أن
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قولهم: ومن

األش��ن��ب ف��ي��ه ورض��اب خ��ده م��ن ك��أن��ه��ا ال��ج��ف��ون أح��وى ب��ه��ا ي��س��ع��ى
ل��ل��م��غ��رب ج��ان��ح ب��ب��در ي��س��ع��ى غ��روب��ه أم��ن��ت ق��د ب��در ب��دران

عباد: بن املعتمد قول وساقيها الخمر يف قيل ما أبدع ومن

ب��ال��ع��ج��ب ف��ج��اء ل��ي��س��ق��ي ق��ام غ��ن��ج م��ه��ف��ه��ف س��اق ل��ل��ه
ال��ذه��ب ذائ��ب ال��م��اء ج��ام��د ف��ي ح��ك��م��ت��ه ل��ط��ي��ف م��ن ل��ن��ا أه��دى

املوسيقى: نغمات عىل الرقص مجالس وصف يف حمديس ابن قول ومن

أق��م��اره��ا ال��ب��ان ق��ض��ب ع��ل��ى أط��ل��ع��ت ه��ال��ة إل��ى وع��دن��ا
ث��واره��ا ف��ي��ق��ت��ل ت��ث��ور ال��ه��م��وم ف��ي��ه��ا ال��ل��ه��و م��ل��ك ي��رى
أوت��اره��ا ت��ح��رك ق��ي��ان األس��ى ح��رك��ات س��كَّ��ن��ت وق��د
م��زم��اره��ا تُ��َق��بِّ��ل وت��ل��ك ع��وده��ا ل��ي ت��ع��ان��ق ف��ه��ذي
ط��اره��ا ن��ق��رت ي��د ح��س��اب رج��ل��ه��ا ل��ق��ط��ت وراق��ص��ة

شهيد: ابن الوزير قال الفتيان، بشكل الغانيات يشكل بعضهم وكان

ص��ب��ي ش��ك��ل4 ف��ي غ��ي��داء ف��أت��ت ق��ص��ص��ت ال��ظ��ب��اء دون ظ��ب��ي��ة
ب��ال��ع��ق��رب ص��دغ��ه��ا وح��م��اه ص��ف��ح��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ورد ف��ت��ح

فيهم وشاعت للشهوات، استسلموا األمويني دولة بعد القوم أن ترى هذا ومن
أشكال من شكل كل يف األوتار نغمات عىل الراقصات ورقص والسماع، الخمر مجالس
وأكثر األندلس، يف القصور سكنوا قد دولتهم آخر يف أنفسهم املرابطني إن حتى الخالعة!
تغلب حتى والُخلُقية، الدينية عصبيتهم به ضعفت بما واألنس؛ اللهو مجالس من والتهم
سنة وستني اثنتني مدة عليها استيالئهم بعد البالد هذه منهم ونزعوا املوحدون، عليهم

.(٥٤١ إىل ٤٨١ سنة (من
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هوامش

مؤتمر يف LEGIERE DE MISTEYME مستيم دو الجيري املسيو خطبة يف جاء (1)
أالريك قيادة تحت فرنسا عىل هجومهم يف القوط «أن :١٨٧٦ سنة بمرسليا املسترشقني
فقد العرب أما افتتحوها، التي البالد يف أثًرا يرتكوا لم املسيحي الخامس القرن مبدأ يف
عىل يقترصوا لم ألنهم اآلن؛ إىل به يُذَكرون يزالون ال أثًرا احتلوها التي البالد يف تركوا
بل وغريها، وبروفانس تاربون مثل عليها يدهم وضعوا التي البالد هذه شئون إدارة
واملدنية، الحضارة من متني أساس عىل قائمة دولتهم فيه كانت وقت يف بعمارتها قاموا
كما بالذات، أطبائهم الستثارة بالدهم إىل يذهب ليون أمري (شانجه) شانسو كان ولقد
باسم البابوية لكريس يُنتَخب أن قبل مدارسهم يف تعلم GERBERE جربري الراهب أن
كولوني ووقسيس PIERRE LE VENÈRABLE فنرابل بطرس وكذلك الثاني، سلفسرت
فرنسا كانت ما عرش الخامس القرن وإىل قرطبة. مدارس يف تعلما L’ABBÉ DECLUNY
اإلسالمية، إسبانيا يف كتبهم ترجمة طريق من إال اليونانيني املؤلفني أسماء تعرف
الرتع حفر منهم وتعلمنا الزراعة، وأساليب املختلفة، العلوم عنهم فرنسا أخذت وقد
والنبات، واألشجار الحبوب من الرشق حاصالت منهم وأخذنا الري، ونظام والخلجان،

أوربا. يف للزراعة صالحة صارت حتى وعالجوها األندلس يف زراعتها زاولوا التي
تروفيم سان كنيسة يف ا جدٍّ ثمينة منسوجات أعمالهم من أيدينا بني اآلن وإىل
ويف قال: أن إىل … آن مدينة يف آن وسانت سيزير، سانت ويف بأرل، S.TROPHIME
ريفوال مسيو العالم وإن بوساطتهم، بالدنا إىل الرومانية النقوش دخلت العارش القرن
إن قال: ثم … جدٍّا جميلة عربية نقوًشا أرل قرب بطرس القديس كنيسة يف استكشف
من أخرى بالد ويف SERESTE سريست يف خاصة فرنسا، جنوب يف يزال ال العربي الدم
وعىل سويرسا ويف السفوا يف D. GOSSE جوس الدكتور العالم وجد وقد األلب، جبال
خاصة لغة ولهم رصفة، عربية وسحنتهم رشقية صورهم كثريين أناًسا كونستنزا بحرية
.FILS DEPAÏNS الوثنيني أبناء أو الرشقيني يسمونهم الجهات تلك أهل يزال وال بهم،

يس ج. م. بإمضاء ١٩٢٦ سنة يناير أول يف األسبوعية السياسة يف بمقال جاء وقد
ملخصه: ما

الفرنسيني، عن عزلة يف أهلها يزال ال اكسفيل كونرت من القريبة كوزيليه ومدينة
ال أنهم عاداتهم ومن بهم، خاصة لغة ولهم بعض، من إال بعضهم يتزاوج وال
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كثري يف يزال وال محتجبات، نسائهم ومعظم احتفاالتهم، يف املراقص يقيمون
ويفتخرون نسبهم يحفظون وهم هللا، وفتح هللا كعبد «هللا» لفظ أسمائهم من
صناعة أدخلوا الذين هم والعرب قال: أن إىل … الفاتحني ساللة من بأنهم
السفن. إنشاء منهم الفرنسيون واقتبس أوبسون، مدينة إىل والسجاجيد البُُسط

إقليم إىل فتوحاتهم يف وصلوا العرب وأن الفوج، بجبال كوزيليه مدينة أن عرفنا لو وإنا
ولنجدوك شماًال الدوفينيه إىل ومرسيليا نيس بني التي املنطقة يشمل وهو بروفانس،
إىل نهضوا ثم الثامن، شارل زمن يف إال فرنسا حكم إىل ينضم ولم مستقالٍّ وكان غربًا،
خط عليهم انقطع قد الفاتحني هؤالء أن عرفنا نيزانسون مدينة عىل واستولوا الشمال
دفاع، منطقة يف الجبلية الجهات هذه يف فأقاموا بواتييه، يف إخوانهم هزيمة بعد رجعتهم
أيديهم؛ يف كانت التي املدينة يف يقيموا أن عىل البالد أهل مع بالصلح أمرهم انتهى حتى
عىل أهلها يف واندمجوا الجهات، تلك يف معروفة تكن لم التي بالزراعة اشتغلوا ثَمَّ ومن
وعاداتهم، ولغتهم سحنتهم يف رصفة رشقية مسحة عليهم تزال ال كانت وإن األيام، ممر
ون يُسمَّ يزالون ال كونهم هو الفرض هذا إىل يدعونا والذي غريهم، عن تميزهم تكاد

الفاتحني. أبناء
فرنسا ألن إسبانيا؛ من طردهم بعد الجهة تلك إىل وصلوا العرب هؤالء يكون وقد
فانتفعت دومسيس، ماري امللكة مدة عرش السادس القرن أواخر يف أبوابها لهم فتحت

وأدبيٍّا. ماديٍّا انتفاًعا بهم
يقولونها كانوا حتى األندلسيني عامة بني واألزجال املواليا استعمال كثر (2)
ظهر عن يحفظ الفالحني بعض فإن مرص؛ أرياف يف اليوم إىل هذا ترى وقد ارتجاًال،
بالواوات يسمونه ما يكثر كما البحري، الوجه يف خصوًصا املواويل، من مئات بضعة قلب
ال ما منها يرتجل من اآلن إىل عامتهم يف وترى القبيل، الوجه يف املواويل) من نوع (وهي

وأمتنه. الشعر أرقى يف تراه عما لفظه ورقة معناه جودة يف يقل
صيًفا. وال شتاء الثلج يفارقه ال الِبريَة، أعمال من جبل وشلري: (3)

بعينه هو كان فإذا LAGARCONE الجرسون اآلن يسمونه ما أهذا أدرى ال (4)
قرون. بتسعة هذا يف حتى الفرنجة األندلسيون سبق فقد
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وضعفهم إسبانيا يف العرب كلمة تفرق سبب

الرحمن عبد بنرصة قاموا الذين شيعتهم وهم الرببر، من األندلس يف األمويون استكثر
قبله، الحكم لهم كان الذين العباسيني شيعة من مناوئيه عىل أمره أول يف الداخل
يف العبايس الخليفة لصديقه تزلًفا لحربه أرسلها التي شارملان جيوش عىل نرصوه بل

األمر. حقيقة يف فرنسا أرض إىل العرب ملك تطاول من وخوًفا الظاهر،
املماليك من استكثارهم يف العباسيني يقلدون أخذوا امللك، يف األمويني قدم ثبتت وملا
النافذة الكلمة لهم أصبحت حتى النارص، الرحمن عبد أيام يف وخاصة وغريهم، الصقالبة
شربًا الرشق، يف حالهم هنا حالهم وأصبح أيديهم، يف بعده من حكمها وصار البالد، يف
وطرق الرقاب بتخطي قراراتها يف تتحدث منهم كثري نفوس وكانت بقدم. وقدًما بشرب
من بها يحيط كان ما إال عنها بهم يقعد يكن ولم الحكم، منصة إىل للوصول باب كل
السماء، يف ورأسه األرض يف قدمه وسلطان قائمة، وعظمة مسلول، وسيف مرشوع، رمح
األندلس يف األمويون وخالف الدولة. داخلية يف املطلق الترصف لهم كان حال، كل وعىل
العرب شوكة بذلك فضعفت العربية، عصبيتهم عىل محافظتهم يف دمشق يف آباءهم
أبي ابن قام حتى عليها للخروج الفرصة يرتقبون زالوا وما حكومتهم، عىل ونقموا
بدهائه فأخذ بعصبيتهم، املستمسكني العرب من وكان النارص، بن الحكم وزير عامر
فشيئًا، شيئًا بهم باإليقاع ثم وبربر، وأتراك صقالبة من املتغلبة العنارص بني التفرقة يف
وغريهم، ومصمودة زناتة قبائل من املغرب بربر من رجاالت يستقدم ذلك أثناء يف وكان
أخذوا واالهم، ومن الخلفاء بضعف بعده شعروا إذا حتى الدولة، مناصب يوليهم وكان
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عباد بنو باستقاللهم منهم بدأ من وأول بأطرافها، ويستقلون دولتهم عىل يخرجون
النون ذي بنو ثم بطليوس، يف األفطس وبنو غرناطة، يف زيري بنو ثم إشبيلية، يف
يدي يف قرطبة وبقيت رسقسطة، يف هود بنو ثم بلنسية، يف عامر بنو ثم طليطلة، يف
ثم الشمال، من الفرنجة أمرهم عىل غلبهم حتى زالوا وما جهور بني ثم حمود، بني

الجنوب. من املرابطون
ما عىل هذا استيالء يف طمًعا بعًضا؛ بعضهم يحارب الطوائف ملوك كان ما وكثريًا
األذيفونش، إىل الجزية يدفعون وصاروا الضعف، إىل أمرهم انتهى حتى اآلخر، يد يف كان
من صدورهم ضاقت حتى زالوا وما اإلسبانيني، من الهوان من يالقونه كانوا ما غري
املغرب عرب استدعاء عىل أمرهم فأجمعوا لهم، معاملتهم وسوء بهم اإلسبان ملوك غدر
املرابطني، حكم يف وقتئٍذ املغرب وكان إشبيلية، صاحب عباد ابن رأي هذا وكان لنرصتهم،
دعوة إليه وصلت فلما أدناه، إىل أقصاه من املغرب سلطان تاشفني بن يوسف وأمريهم
العظيم قائده رأسها عىل جرارة بجيوش ٤٤٩ه سنة الجزيرة إىل وعرب قِبلها، عباد ابن
فقابلته اللمتوني، بكر أبي بن سري الكبري وزيره مقدمته ويف هو وسار عائشة، بن داود
ووقعت َقشتالة، ملك األذيفونش رأسها وعىل بطليوس، بقرب متجمعة اإلسبان جيوش
باهًرا، انتصاًرا واألندلسيون تاشفني ابن فيها انترص الولدان، لها تشيب موقعة بينهم
بليًغا، جرًحا يده يف ُجِرح أن بعد األذيفونش وهرب الزالقة، واقعة يسمونها الواقعة وهذه
عىل األذيفونش فيها أخذ سنني، خمس ملدة ذلك فمنحه تاشفني، ابن من الصلح طلب ثم
كانت ومما مظامله، من األندلس بالد وخلصت مطلًقا، بيشء للمسلمني يتعرض أال نفسه
وقد املسلمني. بأمري الواقعة هذه بعد تاشفني ابن ى وتََسمَّ الجزية، من عام كل إليه تدفعه
تاشفني ابن فعف واألنفس، األموال من ا جدٍّ كثريًا شيئًا املوقعة هذه من املسلمون غنم
العمل جمال وراءه تارًكا املغرب إىل األندلس عن وانرصف البالد، ألهل جميعه وتركه عنه

السرية. وجميل
شكوا أهله أن بدعوى الثاني؛ جوازه األندلس إىل تاشفني ابن جاز ٤٦٨ه سنة ويف
وصل فلما الطوائف، ملوك منهم تأخذها كانت التي (الرضائب) املكوس كثرة من إليه
مع اتفقوا أن بعد جيوشه، عن املرية وقطعوا العرب ملوك خافه الخرضاء الجزيرة إىل
زيري ببني وبعث واحدة، بعد واحدة عليها واستوىل بالدهم فقصد عليه، الفرنجة ملوك
ابن وحارب إشبيلية قصد ثم حياتهم، بقية فيه فقضوا املغرب، إىل غرناطة أصحاب
يف زال وما مراكش، أعمال من أغمات إىل به وأرسل اعتقله عليه تغلب إذا حتى عباد

140



الثامنة الرسالة

األفطس ابن ملكها عىل وقبض بطليوس قصد ثم ٤٩١ه، سنة مات حتى بها اعتقاله
يف (وهي رسقسطة إال حوزته يف أدناها إىل أقصاها من األندلس أصبحت وبذلك وقتله،
مركز عن ولبعدها باألذيفونش، العتصامهم هود؛ بني يد يف بقيت فإنها إسبانيا)، شمال

اإلسالمية. القوة
سري وزيره إىل أمره فوض األندلس عىل استيالئه من تاشفني ابن خلص وملا
أيديهم يف زالت وما املرابطني، يد يف األندلس أصبحت ثَم ومن بالده، إىل ورجع اللمتوني
الهجري؛ الخامس القرن أواخر يف للملك طلبًا تاشفني ابن أحفاد بني الشقاق دب أن إىل
دولة بقيام دولتهم سقطت حتى عليهم، املغرب بالد وقيام لضعفهم، سببًا كان بما

املوحدين.
سنة مات حتى زال وما تومرت، بن محمد املهدي يد عىل قامت املوحدين ودولة
رجال مقدمة يف وكان عيل، بن املؤمن عبد مبايعة عىل املغرب رجاالت فاتفقت ،٥٢٤

املؤمنني. بأمري املغرب يف ى تََسمَّ من أول وهو ودهاء، وفضًال علًما املهدي
عىل فتغلب للفتح، املوحدين من جيًشا األندلس إىل املؤمن عبد أجاز ٥٤٦ سنة ويف
حليفه إليهم أرسل الذي باألذيفونش فيها كان من فاستغاث املرية، حارص ثم غربيه،
استيالء وتم املؤمن، عبد فكرسه واملسلمني، النصارى من جيش عىل مردنيش بن محمد
كثرية إصالحات وله املؤمن، عبد بن يوسف املؤمنني أمري مدة يف األندلس عىل املوحدين
يعقوب، املنصور ولده بعده من وأتى جرسها، وأقام جامعها بنى الذي وهو إشبيلية، يف
يعقوب املنصور حارب وقد الدنيا، يف يشء يضاهيه ال أصبح بحيث الجامع فأكمل
الشهرية الكرك واقعة يف باهًرا انتصاًرا عليهم فانترص النرصانية، ملوك ومعه األذيفونش
يف يتقدم زال وما أيديهم، يف كانت التي والبالد الحصون من كثريًا وفتح ALARCOS

٥٩٢ه. سنة يف وذلك سنني، خمس عىل فصالحهم الصلح، إليه طلبوا حتى الفتح
مائة من أكثر النصارى من املوقعة هذه يف ُقتل من أن العرب مؤرخو ذكر وقد
حتى الحرص، به يحيط وال العد يحصيه ال يشء فهو فيها املسلمون غنمه ما أما ألف،
والفرس بدرهم، والحمار درهم، بنصف والسيف بدرهم، األسري تبيع العرب أصبحت
وهي طليطلة، قصد ثم َطَلَمنْكة، عىل املنصور استوىل الواقعة هذه وبعد دراهم. بخمسة
والدة نزلت إرادته، عىل فيها من نزول غري يبَق لم وملا وحارصها، األذيفونش عاصمة
مقرهن إىل وأعادهنَّ مثواهن فأكرم وبمروءته، به واستغثن وحرمه وبناته األذيفونش

لها. حرص ال التي بالغنائم بالده إىل هو وعاد مكرمات، معززات
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النارص، محمد هللا عبد أبو ولده بعده استوىل ٥٩٥ه سنة املنصور يعقوب مات وملا
أعلن هنالك ألف؛ بستمائة يقدرونها العرب من بجيوش ٦٠٩ه عام األندلس إىل فجاز
واتحدت وأملانيا، وفرنسا إيطاليا من النرصانية جيوش فهرعت املقدسة، الحرب البابا
تبعد قرية وهي تولوزا)، دو (نافا بسهول النارص ملالقاة واستعدُّوا إسبانيا، يف قواتها

كيلومرتًا. وأربعني بمائة شماًال قرطبة عن
األندلس، برجاالت طريقه يف يفتك فأخذ جيوشه، كثرة أعجبته قد النارص وكان
البالد رؤساء وأهمل وحده، له الكلمة تكون أن أراد الذي جامع ابن وزيره بإيعاز
منها، يأخذونه التي بالجهة الناس أدرى وهم عدوه، أمر يف يسترشهم ولم وقادتها،
العرب يسميها التي السهول هذه يف النرصانية بجيوش جيوشه التحمت حتى زال وما
جيوش وانتصار خذالنهم يف سببًا كانت التي العقبات من فيها كان ما لكثرة الِعَقاب؛
ينُج لم بحيث كثرتها، عىل املسلمني جيوش معه تمزقت باهًرا انتصاًرا عليهم النرصانية
شمس وغربت األندلس، يف املسلمني نحس كوكب ظهر الوقت هذا ومن القليل، غري منهم

أمره. عىل غالب تعاىل وهللا سعودهم!
أخوه فلجأ يحيى، ولده املغرب أهل فبايع النارص، مات املوقعة هذه أثر وعىل
عليه فاشرتط املوحدين، وعىل أخيه عىل يستنرصه َقشتالة ملك إىل النارص بن املأمون
ييل مما املسلمني، يد يف مما هو يختارها حصون عرشة يعطيه أن منها جمة، رشوًطا
به دخل اإلسبان من جيًشا له جهز قِبلها فلما مراكش، يف كنيسة له تبنى وأن بالده،
أكثر عددهم وكان صربًا، وقتلهم املوحدين شيوخ املأمون جمع وهنالك املغرب، أرض
حكم وأخذ املغرب، يف عليه تثور األطراف أخذت الوقت هذا ومن نفس، آالف أربعة من

الضعف. يف املوحدين
واستوىل وبلنسية، البليار جزر عىل ثم قرطبة، عىل الفرنجة استوىل األثناء هذه ويف
زالوا وما إشبيلية، عىل استولوا ثم املغرب، سواحل من وغريها َسبْتة عىل أسطولهم
بقيت التي غرناطة غري املسلمني مع يبَق لم حتى وحصونه األندلس بالد عىل يستولون
كان الفرنج يفتحها كان التي البالد سواد ألن أهلها، وكثرة ملنعتها األحمر بني يد يف

َقشتالة. مللوك أيامها غالب يف الجزية تدفع كانت هذا ومع إليها، يلجأ
كما عليهم، الفرنجة يساعدون األحمر بنو كان املغرب عىل مرين بنو استوىل وملا
األحمر بني ملك زال وما األحمر، بني عىل َقشتالة ملك مع أحيانًا يتحدون مرين بنو كان
امللك، عىل الزغل وعمه الحسن أبي بن هللا عبد أبي بني الخالف دبَّ حتى بغرناطة قائًما
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انقىض وبه ١٤٩٢م، لسنة املوافقة ٨٩٢ه سنة يف غرناطة عىل الفرنجة بتغلب وانتهى
يشاء من يؤتيه امللك، له من وسبحان صحيفتها، وانطوت األندلس يف املسلمني ملك

يشاء. ممن وينزعه
استمر الذي (ألفونس) األذيفونش1 عن كلمة نذكر الرسالة هذه نختم أن وقبل
هذا األذيفونش أن للقارئ يخيل حتى األندلس، يف عنه يتحدثون تواريخهم يف العرب

عديدة. أجياًال معهم حربه يف ومارس طويًال، ر َعمَّ
عىل العرب اقترص وقد وهكذا. والثالث، والثاني، األول، ألفنس يقولون فاإلفرنج
وليون َقشتالة ملك السادس فألفونس ذلك وعىل يعينه، الذي الوصف دون االسم
سنة يف طليطلة عىل منهم استوىل الذي وهو معهم، كبري شأن له كان الذي هو وأشتوريا
امتلك حتى بالدهم أطراف عىل يستويل أخذ ذلك وبعد ملكه، عاصمة وجعلها ١٠٨٥م
هو السادس وألفونس الجديدة، بَقشتالة يسمونه ما وهو الشمايلَّ، إسبانيا نصف منهم
بجراحه ومات ،١٠٨٦ سنة الزالقة واقعة يف تاشفني ابن أمام جيوشه انكرست الذي

١١٠٩م. سنة منها
وجيوش الطوائف ملوك مع شأن له كان الذي فهو أراغون ملك الثامن ألفونس أما
سنة الكرك واقعة يف املؤمن عبد بن يعقوب جيوش أمام جيوشه وانكرست املوحدين،
محمد عىل النرصانية جيوش مع انتصاره من سنتني بعد ١٢١٤م سنة ومات ،١١٩٥

املشئومة. الِعَقاب واقعة يف النارص
الذي فهو اململكة، لهذه ملًكا بانتخابه أمره انتهى الذي الربتغال أمري ألفونس أما

وشنتارين. لشبونة العرب من أخذ
الذي هو فرديناند) (القديس فردناند بسان املسمى َقشتالة ملك الثالث وفرديناند

١٢٤٩م. سنة إشبيلية عىل استوىل ثم ،١٢٣٦ سنة العرب من قرطبة أخذ
فهو َقشتالة، ملكة بإيزابال تزوج والذي وأراغون، نافاريا ملك الثاني فرديناند أما

إسبانيا. أرض من وأخرجهم ١٤٩٢ سنة العرب من غرناطة أخذ الذي
مركزه من لآلَخر ليس ما ألحدهم تعِط فال — هللا وفقك — ذلك علمت فإذا

التاريخي.
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والتاريخ للعربة (1)

بعد األموية، الدولة وانقسام الجماعة تفرق هي إسبانيا يف العرب لضعف األوىل العلة
إشبيلية، وهي: والتها، بها استقل صغرية دولة عرشين إىل عامر بني صحيفة طويت أن
الجزيرة َقْرُمونة، غرناطة، طليطلة، طليطلة)، شمال يف كان (ما الثغر رسقسطة، جيان،
بطليوس، مالقة، املرية، باجة، الِردة، طرطوشة، دانية، بلنسية، مرسية، الخرضاء،

وقرطبة. البليار، جزائر لشبونة،
كل وطمع الدول، هذه رؤساء بني الخالف كثرة إىل داعيًا بد وال االنقسام هذا وكان
عىل القوي ووثوب جريانه، بني منهم كل حرب نريان واشتعال اآلخر، يد يف فيما منهم
رجال أربعة بمثلها: الدهر يأِت لم «فضيحة باختصار: حزم ابن قول ومن الضعيف.
والثالث الخرضاء، بالجزيرة والثاني بإشبيلية، واحد املؤمنني! أمري منهم واحد كل ى يُسمَّ
مع خالف يف والجميع مستديم، خالف يف والرببر العرب وأصبح بَسبْتة، والرابع بمالقة،

والربتغالية.» اإلسبانية األمم مع حروب ويف األقىص، املغرب أهل
ابن يد يف البحر إىل رشًقا واالها وما رسقسطة خمس: إىل الدول هذه أمر آل ثم
جنوبًا واالها وما وإشبيلية النون، ذي ابن يد يف وجنوبًا شماًال واالها وما وطليطلة هود،
الوزير يد إىل قرطبة وآلت األفطس، ابن يد يف غربًا واالها وما وبطليوس عباد، ابن يد يف

عباد. ابن حكم يف دخلت ثم جهور، ابن
وال عروقهن، يف يجري األجنبي الدم يزال ال اإلسبانيات من األوالد أمهات وكانت
وجدن إذا حتى ضعفهن، حالة يف مسلمات فكن قلوبهن، يف ماثًال النرصانية أثر يزال
دماء فيهم وأضعفن العزيمة، خور أوالدهن أرضعن بقومهن لإلثآر سانحة غري الفرصة
الطبقة يف وخصوًصا حميتهم، خمود يف األسباب أكرب من هذا فكان وديانتهم، قوميتهم

منهم. العالية
إسبانيا، يف العرب حالة عىل طرأ الذي التغري هذا يف التأثري من العامة لألخالق بد وال
التي العلل من الثروة كثرة وكانت األمويني، مدة فيه كانوا الذي املستوى من بهم فنزل
مدة كانت منتدياتهم أن ومع أنواعه، بجميع اللهو إىل فمالوا والرفه، الدعة إىل بهم جرت
من والحضارة الدين يبيحه ما أحيانًا يتخللها وفنية، وأدبية علمية كلها وقوتهم عزتهم
وتجلت ثقافتهم وظهرت عزيمتهم به نهضت مما واملوسيقا، كاألغاني الرسور، موجبات
شهواتهم، إىل واستسلموا مالذِّهم، يف اسرتسلوا ملا فإنهم وحربهم، سلمهم يف بطولتهم
بالدهم، شئون فأهملوا والعصبية؛ الدينية الحمية فيهم ضعفت الراحة، إىل واستناموا
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يعمل ذلك بني فيما عدوهم وكان حوزته، عن الدفاع مرصعن كل وقعد ثغورهم، وتقوية
إىل ويستكني سلطانهم، إىل يخنع كان أن وبعد األمام، إىل يوم كل ويتقدم نيام، وهم
دولتهم وانقسام جامعتهم بتفرق حالهم وصل صاغر، وهو الجزية لهم ويدفع قوتهم،
منهم دولة يف هذا يكن ولم بعض، عىل بعضهم به يستنرصون كانوا أن طوائف، إىل
بملوك أخيه عىل واألخ أبيه، عىل االبن يستظهر كان ما كثريًا بل فحسب، أخرى ضد
ضعفوا حتى رسقسطة، سلطان املقتدر ابني واملؤتمن املنذر من كان كما النرصانية،
أبي بن العزيز عبد ولدي من كان وكما ١١١٨م، سنة بالدهم عىل العدو واستوىل جميًعا،
املؤمن عبد بني من النارص بن املأمون استنصار من كان وكما بلنسية، صاحب عامر
بعضهم النرصانية ملوَك األحمر بني استنصار كثر ولقد يحيى. أخيه عىل َقشتالة ملك
عدوهم. يد يف بالدهم وسقطت ريحهم وذهبت ضعفوا حتى دولتهم، آخر يف بعض عىل
بإسبانيا اإلسالم عظمة هيكل من انهار حجر أول وهي — طليطلة أن عرفت ولو
يف لشهوته النون ذي بن يحيى بن املأمون بن باهلل القادر صاحبها أضاعها إنما —
وكان ذلك، يف ملساعدته السادس ألفونس َقشتالة ملك واستنصاره بلنسية، عىل االستيالء
سنة يف بالده عىل هو واستوىل أضعفه حتى عامر لبني حربه يف يورطه يربح ال ألفونس
كله ذلك عرفت لو سنة ٧٣ النون ذي بني أيدي يف مستقلة مكثت أن بعد ١٠٨٥م،
بعض عىل بعضهم اإلسالم ملوك ملساعدة ينشطون كانوا النرصانية ملوك أن لعرفت
بذلك وهم منهم، أخرى ضد املسلمني من فئة حرب وراء من ينتفعوا أن األول ألمرين:
كفتي يف كانتا واإلسالمية النرصانية الدولتني ألن أمنيتهم؛ كل وهو جميًعا، يضعفون
لهم يكون أن والثاني األخرى. موازين ثقلت منهما واحدة موازين خفت إذا ميزان،
ما فيستخدموه رعايتهم، وتحت حمايتهم يف املسلمني من كان من عىل التام السلطان
العرب دول إضعاف من غايتهم إىل وصلوا السياسة وبهذه أرادوا، ما ويثمروه شاءوا
جميًعا، عليها استولوا حتى أخرى، بعد واحدة عليها الوثوب من مكَّنهم بما األندلس يف

أمرهم: وتالىش ضعفوا أخالقهم انحطت ملا العرب أن تعلم هذا ومن

ذه��ب��وا أخ��الق��ه��م ذه��ب��ت ه��م��و ف��إن ب��ق��ي��ت م��ا األخ��الق األم��م وإن��م��ا

الحروب معمعة إىل يخرجون أمرهم أول يف وأمراؤهم العرب ملوك كانت ولقد
النرص يالزمها كان التي بطولتهم فتظهر جيوشهم، قلوب يف الحمية فيثريون بأنفسهم؛
ومىش القتال، عن فقعدوا الحربي، الُخلُق فيهم َضُعف الرفه إىل استناموا فلما والظفر،
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الحال بهم وصل بل والعبيد، واملدجنني الصقالبة فاستجاشوا دولهم، عظماء سننهم عىل
يف وقع للهزيمة تكن ولم النرص يهمهم ال ممن اإلسبان من مرتزقة يستأجرون كانوا أن
يانو)، (شانت عىل زحفه يف عامر أبي بن املنصور2 ذلك عمل من أول ولعل أنفسهم،
إخوانهم ضد حروبهم يف ورجاله سيد3 البطل يستأجرون برسقسطة هود بنو وكان

املسلمني.
امللك لوائها تحت يسري مجتمعة، أمة يحاربونهم ذلك بعكس اإلسبانيون وكان
عىل االنتصار مجد غري غرًضا أمامه يعرف ال منهم وكل الصغري، الجندي بجوار واألمري

ومثابرته. بمجالدته إليه واصل شك وال وهو خصمه،
بمالبسهم أهلها إليهم خرج ٤٥٦ه، سنة بلنسية قصدوا ملا اإلسبان أن ذلك ومن

الشاعر: يقول ذلك ويف طربنة، واقعة يف أمامهم فانكرسوا الحريرية،

أل��وان��ا ع��ل��ي��ك��م ال��ح��ري��ر ح��ل��ل ول��ب��س��ت��م��و ال��وغ��ى إل��ى ال��ح��دي��د ل��ب��س��وا
ك��ان��ا م��ا ب��ط��ب��رن��ة ي��ك��ن ل��م ل��و ب��ه��ا وأح��س��ن��ك��م أق��ب��ح��ه��م ك��ان م��ا

من لهم كان وما زمنه، يف حربهم يف اإلسبان الخطيب بن الدين لسان وصف وقد
هذه «وحال قوله: ومن وفارسهم، راجلهم ومأمورهم، أمريهم هجومهم، يف النظام حسن
الحمية، سبيل يف بالنفوس واالستهانة والرقة بالوفاء املمزوجة الحماية يف غريب األمة
عىل يكونوا لم دولتهم شيخوخة يف العرب أن تعلم األخرية كلمته ومن األَُول.» العرب عادة
بطولتهم، لهم التاريخ سجل أفراد منهم ظهر وإن عامتهم، يف الحربية الثقافة من يشء
وهو مالقة، بطل الزغبي وحامد الفخار،5 بن وعيل غرناطة،4 بطل غزان بن موىس مثل:

التاريخ. له فخره سجل بالء عنها دفاعه يف أبىل الذي
وضعًفا، قوة فيها الحكم بأمر القائمني حالة تتبع األندلس عرب حالة كانت ولقد
العرب من املؤرخون اختلف لذلك ونشاًطا؛ انقباًضا تتبعها كانت اإلسبان حال وكذلك
تخطئته، ويف الثاني جوازه يف األندلس ملوك مع عمل فيما تاشفني ابن تصويب يف
ينزل كان فيما يسترصخونه مسلميها من بدعوة األندلس إىل سار إنما يقول فبعضهم
يقول اآلخر وبعضهم فعل. وخريًا والرضائب، املكوس وكثرة املظالم من ملوكهم من بهم
وبارق امللك، وضخامة الثروة، عظيم من األول جوازه يف بها شاهده ما كثرة بهره إنما
البالد له تكون حتى بملوكها ونكل الحجة، بتلك فقصدها الحضارة، وتألق العمران،
حكم رصح من حجر أول هدم هذا بعمله ألنه بالالئمة ويناله وسيط، أو رشيك غري من
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تم أن إىل اآلخر، بعد واحًدا تتناثر حجارته أخذت الذي الرصح ذلك البالد، يف العرب
الدول). عمر يف قليلة (وهي قرون أربعة بعد هدمها

الرءوس هؤالء عىل واحدة مرة يقيض أن له كان ما تاشفني ابن إن حال، كل وعىل
كانوا والذين حكمهم، دائرة يف كانت التي البالد من أيديهم يف كان ما يديرون كانوا الذين
عىل وأقدرهم ودوائها، بدائها الناس وأعرف وإدارتها، ومساربها بمسالكها الناس أدرى
والغربية. الشمالية جهتيها من باملرصاد لها كان الذي لعدوها عنها والدفاع تثمريها

كان أدناها، إىل أقصاها من البالد تملك من شهوته بلغ أن بعد تاشفني ابن أن عىل
وال حرب بإعالن يبدءوه أن غري من أرسه، يف أصبحوا الذين ملوكها يعامل أن بد ال
والرحمة. الشفقة من أقل فال بأمثالهم، تليق التي بالحسنى يكن لم إن رأي، يف بخالف
— وقيوده أغالله يف يرسف وهو سجنه، يف عباد ابن حياة بقية عىل يطَّلع من وإن
الهواء، صفحة وغطاؤه الغرباء، فراشه — السلطان ونعيم امللك عزة من له كان ما بعد
إذا امللوك قلوب أن يرى البالء! أنواع من نوع كل وسمريه الداء، وقرينه البكاء، وأنيسه
خشنًا كان إذا تاشفني ابن وأن ونقمتها، بؤسها يف كبرية فهي نعمتها، يف كبرية كانت
معاملته يف خشنًا — هللا سامحه — كان فقد دينه، يف لشدة لباسه، يف خشنًا طعامه، يف

غضبه. براثن بني حظه سوء أوقعه من لكل
بعد يلبث ال املحارب الشخص أن يََر الزمن، هذا يف الحروب قوانني عىل يطَّلع ومن
ال أصبح الذي هذا إىل وإحسانًا شفقة له الغالب عداوة تنقلب أن عدوه أرس يف وقوعه
يف واألمثلة الراحة، أسباب له رون ويوفِّ سالحه، للعظيم يرتكون وقد قوة، وال له حول

الحرص. تفوق كثرية هذا
ظهرت فإنها تاشفني، بن يوسف مدة الجانب قوية األندلس كانت إذا حال، كل وعىل
عن بعيدين كانوا الذين عمالهم لشدة املرابطني6 حكم نهاية يف الضعف بمظهر قليل بعد
لخمود ثم قبلهم، كان من حكم يف البالد أهل ألفه الذي التسامح وعن السياسية، املرونة
يف حكمهم َ تغريَّ أْن ولوال امللك، يف طمًعا اختالفهم عن الناشئ تاشفني ابن أحفاد عزائم
فضًال، وأكربهم عقًال، الناس أحسن من ملوك هؤالء من وظهر املوحدين، بحكم املغرب
وولده املؤمن كعبد رياسة، وأكملهم سياسة، وأحسنهم نظًرا، وأبعدهم علًما، وأغزرهم
إذا حتى باألندلس. املسلمني لحكم ذكر بقي قد كان ملا يوسف بن يعقوب ثم يوسف،
كثرته أعجبته الذي الهائل الجيش بهذا األندلس إىل وجاز يعقوب، بن النارصمحمد جاء
من واإلذالل بالقهر عاملهم بل األندلس، رجاالت مع سياسته معها يحسن لم درجة إىل
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حربه يف الدائرة عليه ودارت ورجله، خيله بكثرة وإعجابه بنفسه زهوه إال سبب ما غري
يف برسعة أطرافه من يتناثر البالد رصح أخذ ممزَّق كل جيشه وتمزق اإلسبان، ملوك مع
تلبث ولم الرشقية، والياتها إحدى وهي غرناطة، غري املسلمني يد يف يبَق ولم العدو، يد
ملوك مرين بني أمر ضعف أن بعد اإلسبان، يد يف السقوط من دورها عليها أتى أن

بعد. ومن قبل من األمر وهلل املغرب،

هوامش

وسكون الهمزة بضم األُذُْفونش خلكان ابن وذكره األذفنش، ياقوت وسماه (1)
األثري ابن وسماه معجمة، شني ثم نون وبعدها الواو وسكون الفاء وضم املعجمة الذال
اسًما ال لقبًا يعتربونه كانوا القوم أن ويظهر (ألفونس)، كلمة إىل أقربها وهو ألفونش
طليطلة. صاحب وهو الفرنجة، ملوك ألكرب اسم إنه خلكان ابن يقول إذ كقيرصوكرسى؛
استخدام وبني اإلسبانيني ملرتزقة استخدامه يف املنصور عمل بني ما وشتان (2)
يف سالًحا فكانوا الشمال، نصارى ضد حربه يف يستعملهم كان املنصور فإن لهم؛ غريه
يساعدون هذا بعملهم كانوا فإنهم وغريهم، هود بنو أما وملتهم، جنسهم بني نحور
السبيل مهدوا بهذا وهم املسلمني، إخوانهم إضعاف عىل وبرجالهم بأموالهم النرصانية

أخرى! بعد واحدة بالجزيرة العرب دول عىل اإلسبانيني استيالء إىل
LECID قنبطور السيد باسم العرب عند اشتهر الذي رودريك كان (3)
األول فرديناند امللك ابن شانجه األمري ساعد ولقد بفروسيته، مشهوًرا CAMPIADOR
ماله، يف وصادره رودريك نكب البالد عرش ألفونس توىل فلما ألفونس، أخيه عىل
٣٠٠ نحو فيه عليه اجتمع مسكنًا بها وبنى رسقسطة، من قريبة صخرة إىل فهاجر
ملوك هود بنو كان ما وكثريًا بشجاعتهم، هذه شيعته مع واشتهر به، املعجبني من

حروبهم. يف يستأجرونهم رسقسطة
أنه ومع بلنسية، هود بن أحمد بن يوسف جيوش رأس عىل السيد حارص وقد
املقتدر خزائن عىل يدله أن أبى أنه لزعمه الجحاف ابن قاضيها حرق فقد صلًحا دخلها
مع يتفق ال ما وهو أتلفها، حتى املدينة يف النريان أشعل ثم بلنسية، صاحب هود بن

خفاجة: ابن يقول ذلك ويف املدينة، به دخل الذي الصلح
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وال��ن��ار ال��ب��ال م��ح��اس��ن��ك وم��ح��ا دار ي��ا ال��ظ��ب��ا ب��س��اح��ت��ك ع��اث��ت
واس��ت��ع��ب��ار ف��ي��ك اع��ت��ب��ار ط��ال ن��اظ��ر ج��ن��اب��ك ف��ي ت��ردد ف��إذا
األق��دار ب��خ��راب��ه��ا وت��م��خ��ض��ت ب��أه��ل��ه��ا ال��خ��ط��وب ت��ق��اذف��ت أرض
دي��ار) ال��دي��ار وال أن��ت أن��ت (ال ع��رص��ات��ه��ا ف��ي ال��ح��دث��ان ي��د ك��ت��ب��ت

اإلسبان وضع وقد بلنسية، عىل املرابطون استوىل وفيها ،١٠٩٩ سنة يف السيد ومات
الروائي للكاتب CORNEILLE كورني رواية منها ُكِتب ما وأبلغ السيد، يف البطولة روايات
ودياز ستانيل أن إال العربية، إىل وتُرجمت ١٦٣٦ سنة وضعها التي الشهري، الفرنيس

القصاصني. تنسيق من بطولته أن إىل ويذهبان ذلك، عليه ينكران
يف قصصهم املغرب عرب وضع يف سببًا كانت البطولة هذه قصص لعل أدري وال
عن تعزية بها لهم تكون حتى الزناتي، وخليفة الزغبي، ودياب الهاليل، زيد أبي بطولة
يف وهم املغرب عرب شعر مثل نجده الشعر من فيها ما تأملنا إذا ألنَّا امليتة؛ بطولتهم
وكانت فيهم، أمرها ذاع التي املوشحات بتلك تأثر الذي الشعر هذا نهضتهم، شيخوخة
بالغة كتاب يف املوشحات عىل الكالم (راجع العامي والكالم الفصيح العربي من خليًطا

الكيالني). لألستاذ األندليس األدب تاريخ ويف ضيف، لألستاذ العرب
الخارقة بشجاعته فيها اشتهر كثرية، وقائع اإلسبان مع حروبه يف غزان البن (4)
وكان فرديناند، إليهم قدمه الذي الصلح إقرار يف الغرناطيني رأي يخالف وكان للعادة،
للمحارصين مجاهًدا خرج خالفوه فلما أمًرا، هللا يقيض حتى الحرب يف االستمرار يرى

منهم. بعرشات فتك أن بعد جهاده يف ومات وحده،
سقطت فلما حصون، عدة يده يف وكان العظام، القواد من الفخار ابن كان (5)
فرديناند إىل حصونهم مفاتيح سلموا الذين القواد جملة يف حرض اإلسبان يد يف بسطة
قائد مسلم رجل «إنني فرديناند: للملك قال إليه النوبة وصلت فلما بالجوائز، ورجعوا
ولكني عليها، للمحافظة تسلمتها وقد برشانة)، ياقوت (ذكرها وبرشنة طربنة لحصول
وها لكم، أصبحْت وبهذا الحرب، يف االستمرار يطيقون ال منهم بقي ومن حاميتها، فقدت
قائًال: كربياء بكل أخذه فأبى كبريًا، مبلًغا بإعطائه فرديناند فأمر مفاتيحها.» هذه هي
يف يسعفني من معي بقي لو أنه علمكم يف وليكن ملكي، من ليس ما ألبيع آِت لم «إني
فأُعِجب عيلَّ.» به تنعمون الذي الذهب من بدًال الحصون هذه ثمن املوت لكان قتالكم،
أمان يف وهم إفريقية إىل معه كان ومن إجازته إال فأبى خدمته، يف وطلبه بشهامته امللك

وأعراضهم. ودينهم أموالهم عىل
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مراكش، صحراء يف برباط يجتمعون أمرهم أول يف كانوا ألنهم باملراطبني وا ُسمُّ (6)
من أكثرهم كثريون أناس عليهم فاجتمع ياسني، بن هللا عبد شيخهم مع فيه هللا يعبدون
بني األندلس انقسم وملا اللمتوني. عمر بن يحيى مقدمتهم ويف الرببر، قبائل إحدى ملتونة،
بفاس، مغراوة دولة منهم وقامت األطراف، أمراء املغرب بأطراف استبد الطوائف، ملوك
فكتب وتقشفهم، بدينهم واشتهروا ظهر قد املرابطني أمر وكان بظلمهم، الناس وعاملوا
إليهم فسار ٤٤٧ه، سنة يف ذلك وكان إليهم، الوفادة يف ياسني ابن إىل سجلماسة فقهاء
عىل يستولون وأخذوا اللمتوني، عمر بن يحيى رأسهم وعىل املرابطني، من معه كان بمن
مات وملا عمر، بن بكر أبو أخوه القيادة بأمر قام يحيى مات وملا طريقهم، يف التي البالد
انتهى حتى فتوحاته يف زال وما بكر، أبي إىل الزعامة انتهت ،٤٥١ سنة يف ياسني ابن
إىل هو وانسحب املغرب، عىل تاشفني بن يوسف عمه البن عقد وهنالك إليه، البالد أمر

أيامه. بقية فيها وقىض الصحراء،
يظهر ال بحيث وجوههم يغطون كانوا ألنهم بامللثمني؛ أيًضا ون يُسمَّ واملرابطون
إن أيًضا ويقال حرها، وشدة الصحراء برد شدة ذلك سبب إن ويقال أعينهم، غري منها
النساء فتلثم ديارهم، عىل وهجموا أناس فجاء للغزو، خرجوا قلتهم يف أنهم ذلك سبب
ثَمَّ ومن أتى، حيث من ورجع رجاًال عدوهم فظنهم بيوتهن، أمام ووقفن السالح وحملن

الشاعر: يقول امللثمني ويف عاداتهم، من اللثام صار

ه��م��و ف��ه��م ص��ن��ه��اج��ة ان��ت��م��وا وإن ح��م��ي��ر م��ن ال��ع��ال درك ل��ه��م ق��وم
ف��ت��ل��ث��م��وا ع��ل��ي��ه��م ال��ح��ي��اء غ��ل��ب ف��ض��ي��ل��ة ك��ل أح��راز ح��ووا ل��م��ا
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غرناطة تسليم بعد

بعضهم يأكل فيها الناس كاد حتى أشهر، سبعة غرناطة الثاني فرديناند امللك حارص
وزوجته فرديناند إىل تسليمها إىل عيلٍّ بن هللا عبد أبي سلطانها أمر وآل بعًضا،
ودينهم أنفسهم عىل أهلها تأمني أهمها: رشًطا، وستون سبعة جملتها برشوط إيزابال
ومعابدهم مساجدهم واحرتام رشيعتهم وإقامة وحريتهم، وأمالكهم وأعراضهم وأموالهم
من وإعفاؤهم العدوة، إىل منهم الهجرة يريد من وإجازة أرساهم وفك وشعائرهم،
اإلسبان يعمل لم التي الرشوط هذه أمثال من وهكذا معلومة. سنني واملغارم الرضائب
ينتحلون فأخذوا النصارى، من حكامها رتبوا املدينة عىل استيالئهم وبعد منها، بيشء
كثري تنرص وقد اإلعدام، أو التنرص إما الحكم نتيجة وكانت املسلمني، ملحاكمة األسباب
الغالبني لظلم إتقاء دينهم؛ يف يقينهم قوة حسب عىل حقيقة أو صورة الناس من
اإلسبانيني تعصب كان نعم، الديني. تعصبهم غري غ مسوِّ من له يكن لم الذي وعسفهم
كنسية أنظمة عرش الثاني القرن أول من إسبانيا يف ترتبت أن ذلك من حدوده، منتهى يف
يعقوب، ماري ونظام رباح، قلعة ونظام الهيكل، فرسان نظام منها: املسلمني، ملحاربة
لكل وكان بالنساء، ا خاصٍّ وكان الفأس سيدات ونظام جرجس، ماري فرسان ونظام
تعصبهم كان لذلك غريه؛ عن تَُميِّزه بحال الصليب عليها مرسوم به خاصة مالبس نظام
اإلسبان بها يعاملون املسلمون كان التي السماحة1 مع يتفق ال عنيًفا تعصبًا الديني
الصليبية. حروبهم يف للنصارى الرشق مسلمي معاملة مع يتفق ال بل ضعفهم، يف وهم
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يصدره كان ما اضطراًما زاده بطبيعته، اإلسبان يف موجوًدا كان وإن التعصب وهذا
عاصمة األستانة عىل األتراك استيالء بعد وخاصة املسلمني، ضد املنشورات من البابوات
بفكرة محتدمة كلها أوربا كانت الوقت هذا ويف ٨٥٧ه، سنة يف الرشقية الرومانية الدولة
فتوحاتهم وصلت أن بعد األخص وعىل عامة، بصفة املسلمني ضد الفظيع التعصب
قيادة تحت أساطيلهم واستولت ِفييَنَّا، أسوار إىل األول سليمان السلطان مدة أوربا يف
املتوسط األبيض البحر سواحل من كثري عىل (بارباروس) البحر أمري باشا الدين خري
عرب من كثري إغاثة يف بيضاء يد األسطول لهذا وكان والجنوبية، الشمالية جهتيه من

والجزائر. تونس إىل وجوازهم اإلسبان، يد يف بالدهم سقوط بعد األندلس
من جماعة ثار إنسان، يحتملها ال بحيث ومغارمهم اإلسبان مظالم أصبحت وملا
ببعض وفتكوا ونخوتهم، بعزتهم اشتهروا بغرناطة األندلس عرب من قوم وهم البيَّازين،
ونادوا القسوس قيامة قامت هنالك عدوهم؛ من سيايس بدافع هذا يكون وقد الحكام،
النفوس وتهلع األبدان تَْقَشِعرُّ وهنا التفتيش، محاكم وأنَشئوا األمور، وعظائم بالثبور
عليهم سجله مما األبرياء، أولئك عىل يوقعونها كانوا التي والفظائع الشنائع تلك لذكرى
من املظالم صحائف من صحيفة يف مثيل لها يكن لم التي الوحشية صفحات يف التاريخ
وأموال ُهِتكت، وأعراض ُصِلبت، ورجال ُقِتلت، نفوس من فكم اإلنسان، هللا خلق يوم

الحياة! قيد عىل وهي بها ُمثِّل وجسوم ُهِدمت، وديار أُحِرقت، وكتٍب نُِهبت،
من أم اليهود، من أم املسلمني من أكانوا (سواء للعرب اإلسبان نكبة وصلت وملا
يغريون بأنهم ١٥٦٣ سنة امللك أمر وصدر يُحتَمل، ال الذي الحد إىل منهم) تنرصوا الذين
ولجأ فرج، بن فرج واسمه رساج بني ساللة أحد ثار اإلسبانية، إال يتكلمون وال زيهم،
وهو دوفلور هادوناندو منهم وكان غرناطة، من قليل غري عدد وتبعه البرشات، جبال إىل
عمت وهناك أمية، بن محمد اسم تحت عليهم ملًكا به فنادوا قرطبة، خلفاء نسل من
شدتها، منتهى عىل وهي سنتني الفتنة هذه واستمرت البرشات، جبال نواحي كل الثورة

كثري. خلق منهما ومات عظيًما، بالء الفريقان فيها وأبىل
ببسالتهم املشهورين الزعماء أحد أمرهم وولوا لهوادته، أمية ابن املسلمون خلع وقد
اإلسبان، كثرة غلبتهم حتى كفاحهم يف زالوا وما أبيه، بن هللا عبد واسمه وشجاعتهم
هللا عبد رئيسهم قتلوا أن وبعد وتنكيل، وتحريق تقتيل بني وأفنتهم جموعهم وشتتت
هذه بعد اإلسبان وأخذ سنة، ثالثني عليه معلًقا وبقي قرطبة، أبواب أحد عىل رأسه علقوا
غرناطة سقوط بعد منهم املطرودين قدروا وقد بالدهم، من العرب يطردون الواقعة
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خربت إبعادهم أثر وعىل وزراعة، وتجارة وصناعة نجدة أهل كلهم نفس، ماليني بثالثة
أرضه. يف هللا جنة كان أن بعد بلقًعا، قاًعا مرجها أصبح حتى وضواحيها غرناطة

جهادهم يف كباًرا كانوا أنهم يََر وقلتهم، ضعفهم يف وهم اإلسبان حالة إىل ينظر ومن
حياتهم، عن نضالهم يف كباًرا حوزتهم، عن دفاعهم يف كباًرا قرون، ثمانية مدة لعدوهم
ذلك دفع عىل مثابرتهم يف كباًرا يدهمهم، خطر كل تلقاء لهم خالف كل نبذهم يف كباًرا
بأن الحال وانقلبت عليه تغلبوا إذا حتى بالدهم، عىل يتغلب كان الذي القوي الخصم
محامدهم كل ضاعت بل يشء، يف معه كباًرا يكونوا لم أيديهم، بني الضعيف هو صار
أخفروا فقد غرناطة، عىل استيالئهم بعد العرب مع ارتكبوها التي للمثالب التاريخ؛ أمام
ذلك اإلنسانية، منه تْربأ بما النرصانية باسم وعاملوهم بذمتهم، لهم يوفوا ولم عهدهم
منهم يتنرص لم من بأن ملكيٍّا أمًرا واستصدروا ويهودي، مسلم بني جمعهم قرروا بأن
بما النفوس تهييج يف بطبيعتها تؤثر الدماء سفك كثرة أن رأوا وملا القتل!2 فجزاؤه
بقي بمن يأتون وكانوا األندلس، عواصم من عاصمة كل يف محارق شادوا مغبته، تخىش
السماء، إىل صارخة روحه فتصعد الجحيم، تلك أتون يف به ويلقون العرب من دينه عىل

الهواء. يف بخاًرا جسمه يذهب أن بعد
يعاملونهم وكانوا تدجن، أو تَنَرصَّ ممن عدد األندلس يف العرب من بقي قد وكان

معاملة. أسوأ
بسبب اإلسبان؛ عليها تغلَّب التي البالد يف بقوا الذين املسلمون هم واملدجنون

إسالمية. بالد إىل الهجرة عىل قدرتهم عدم أو ضعفهم
عن تميِّزهم لباسهم يف إشارة3 حكمهم تحت منهم بقي ملن اإلسبانيون وضع وقد
يجوز ال أنه منها بهم، خاصة قوانني لهم جعلوا كما والرجال، النساء منهم سواء غريهم،
وليس أمالكه، عىل يُستوىل هذا خالف ومن مطلًقا، مسيحيٍّا يستخدم أن يهودي أو ملسلم
عليهم حظروا وقد طبيبًا، كان إذا إال بيته يدخلوا أن أو مسيحي، دعوة يقبلوا أن لهم
حرب أسري يعد املسلمني بالد إىل منهم يفر من وإن عطاء، يف أو أخذ يف املسيحيني معاملة
يعارضمن ومن اإلسبانيني، من عليه يقبض ملن مْلًكا هو ويكون أمالكه، جميع وتضبط
يقتلون املسلمني من كثري كان ولذلك فادحة؛ بغرامة عليه يُْحَكم ابنه تنصري يف املسلمني
له تكون ال بعقد، إسباني عىل َدين له املسلمني من كان ومن هم، تَنَرصُّ خشية أوالدهم
نسائهم أو لرجالهم وليس إسبانية، محكمة يف مسجًال كان إذا إال املدين، أنكره إن قيمة
محرًَّما كان قد وبالجملة والفضة، الذهب بحيل يتزينوا وال الحريرية، الحلل يلبسوا أن
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الدين مظاهر من مظهر بأي يظهروا وأن السالح، يحملوا وأن الخيل، يركبوا أن عليهم
مثًال. الصالة أو بالشهادة كالجهر بالفعل، وال بالقول ال اإلسالمي،

من أثر أو عمل من مسحة البالد يف العرب من يبقى أال عىل النية القوم عقد ولقد
بالد إىل عمره طال من ونجا غرق، من فغرق البحر، إىل منهم بقي بمن فألقوا طلل!
يف سادة كانوا أن بعد جبينهم، بعرق الحياة يطلبون عماًال مناكبها، يف أشتاتًا املغرب
(تمبوكتو) بجوار شاَهد أنه أخريًا السياح بعض ذكر وقد بالدهم. يف قادة مواطنهم،

األندلس. عرب فلول من تكون أن بد وال (أندلوز)، اسمها قبيلة
فتحت التي تونس وخاصة األندلسيني، من إليها وصل بمن املغرب بالد سعدت ولقد
من حضارتها، ونشطت عمرانها، وبرز صناعتها، وظهرت زراعتها، فنهضت لهم، أبوابها
يقيمونه يزالون ال ا ممَّ هنديس، شكل أحسن عىل وعمارات األندليس، الطراز عىل بنايات
متقنني، وُزرَّاًعا عاملني، رجاًال إسبانيا بهم فقدت كما اآلن، إىل املختلفة املعارض يف
ولوال اآلن، إىل جهاتها من كثري يف جرداء قفًرا بالدهم أصبحت حتى فنانني، وصنَّاًعا
رزق مصدر لهم وصارت ألمريكا،4 كوملب كشف ديارهم من للعرب طردهم صادف أن
إىل تحلم لم إسبانيا أن عىل اإلفرنج مؤرخو أجمع قد وبالجملة جوًعا. َلهلكوا جديد،
عليها. ومن األرض يرث من وسبحان العرب، مدة مدنيتها مثل بمدنية الغد وإىل اليوم
يف وحبسوهم لهم، عبيًدا واليهود املسلمني من الفنانني بعض القوم استبقى وقد
يمكن ال مما العربية الفنية اآلثار بعض وتجديد الكنائس، وبناء التماثيل، لنحت األديار
والفضة، بالذهب مكفت نحاس من بإسبانيا اآلثار دور تمأل كثرية وآثارهم عمله، غريهم
الفخمة، الصناعة هذه بدقة واإلغراب اإلعجاب يستدعي مما ذلك وغري منقوش، عاج أو
يدعون كانوا إنهم كله هذا ومع والوحشية، الهمجية بحار يف غارقة أوربا كانت وقتما
أوىل هم الذين الدين رجال وخاصة املعامالت، بأقىس ويعاملونهم بالعبيد، الصناع هؤالء
يف ذلك إىل الرندي أشار وقد واإلحسان، بالرفق الخلق وأحق واملرحمة، بالشفقة الناس

هللا: رحمه قال املشهورة، قصيدته

رك��ب��ان ال��ق��وم ب��ح��دي��ث س��رى ف��ق��د أن��دل��س أه��ل م��ن ن��ب��أ أع��ن��دك��م
إن��س��ان ي��ه��ت��ز ف��م��ا وق��ت��ل��ى أس��رى وه��م ال��م��س��ت��ض��َع��ف��ي��ن ب��ن��و ي��س��ت��غ��ي��ث ك��م
ِع��بْ��َداُن ال��ك��ف��ر ب��الد ف��ي ه��م وال��ي��وم م��ن��ازل��ه��م ف��ي م��ل��وًك��ا ك��ان��وا ب��األم��س
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أح��زان واس��ت��ه��وت��ك األم��ر َل��ه��اَل��َك ب��ي��ع��ه��م ع��ن��د بُ��ك��اه��م رأي��ت ول��و

رسلك، عىل له: فنقول أرساهم. يستعبدون أيًضا كانوا العرب إن قائلهم: يقول وقد
وكانت أرسه، الذي حكم عىل بطبيعته ينزل الحرب أسري ألن واحًدا؛ الحالني يف األمر فليس
منقوشة الحرب أرسى صور ترى وقد الزمان، قديم من الناس عليها سار ُسنًَّة هذه
وُقدِّموا واألغالل، السالسل أعناقهم يف ُوِضعت وقد الكرنك، وخاصة املرصيني هياكل عىل
لغريهم، إرهابًا أو منهم يًا تشفِّ رقابهم بسيفه ليقطع املنترص امللك إىل واحًدا واحًدا
واحد دين من املذهبية الِفَرق حتى بذلك، حافلة والفرس واليونان الرومان وتواريخ
حروب إىل انظر التمثل، كل فيها متمثلة تكون القسوة كانت حروب بينهم نشبت إذا
تجدها الربوتستانتية، مع والكاثوليكية الشيعة، مع والسنية األرثُذوكسية، مع اليعقوبية
قد رأي يف الختالفهم السياسة األحزاب يف القسوة هذه وترى املنترص، بقسوة تنتهي كلها
منها: برشوط، سلموا القوم ألن كذلك؛ الحال فليس هنا أما خطأ، يكون وقد صوابًا يكون
مواطنهم، يف عليهم واإلبقاء وأمالكهم، أموالهم وحفظ رشائعهم، واحرتام دمائهم، حقن

صلحهم. عليه أمضوا أنهم مع ذلك كل اإلسبان خالف وقد
العرب كان فقد ذلك، غري لرأيت الفرس لبالد املسلمني حرب إىل معي رجعت ولو
التي الجهة من املحصورين يراسلون وكانوا جهة، كل من جنديسابور مدينة حارصوا
العبيد أحد أن لوال ذلك لهم يتم كاد وقد الفاتح، حكم عىل ينزلون بأنهم طمًعا القائد فيها
أنفسهم يف حريتهم ولهم البلد تسليم يف خاطبهم — املدينة أبواب من باب عىل وكان —
وأرسلوا املسلمون، فناكرهم برشطهم، الفاتحني وطالبوا الباب له ففتحوا وأمالكهم،
فيما متكافئون املسلمون قائًال: العبد أمان عمر فأمىض عنه، هللا ريض عمر يستشريون
بقية مع لتضامنه العبيد من عبد رأي عمر احرتم وقد أعالهم، عىل أدناهم يجيز بينهم،
يشء وهو املدينة، هذه من يغنمونه كانوا ما بذلك املسلمون وفقد معهم، كونه يف الجيش
ولم وعًدا، لهم يرعوا لم فإنهم قومهما، وكبار إيزابال وامللكة فرديناند امللك أما كثري.

غرناطة. أهل مع عهًدا يحرتموا
اندمجوا مورسك)، (ويسمونهم العرب من تَنَرصَّ ممن بقية البالد يف وبقيت
فكتبوها العربية، لغتهم عىل أخرى جهة من حافظوا ولكنهم لغتهم، وتكلموا فيهم
باألحرف مكتوبة كثرية كتب فيها تزال وال الخميادو، ويسمونها اإلسبانية، باألحرف
التحريف من صادفها ملا العربية، غري أخرى لغة يجدها عليها يطَّلع من ولكن اإلفرنجية،
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الرومانية الدولة مدة أهلها كتبها القديمة القبطية اللغة أن هذا ومن والتصحيف،
يونانية. وال مرصية ال فأصبحت التحريف، من كثري عليها دخل وقد اليونانية، باألحرف
حروفها وتغيريهم الرتكية، الكتابة قواعد نبذ من األتراك إلخواننا بدا ما ذكرت وهنا
اللغة فتصبح الخميادو، من العرب صادف ما يصادفهم أن بد وال الالتينية، بالحروف
كله الذي وتاريخهم القديم، مجدهم عىل يقضون وبذلك غربية، وال رشقية ال الرتكية

وعظمة. جالل
األلفاظ من كثريًا فيها ترى الالتينية، اللغات من كانت وإن اآلن اإلسبان ولغة
يف منترشة العربية األسماء ترى ما وكثريًا قليل، تصحيف أو يسري بتحريف العربية
CALAF رمضان، RABADANE نصار، NASSARE مثل التحريف، هذا من بيشء القوم
برحلته املوضوع هذا يف األهمية كثري بابًا باشا زكي أحمد مة العالَّ األستاذ عقد وقد خلف،

املؤتمر». إىل «السفر
مثل: عربية، فهي (ال) التعريف بأداة مبتَدأة عندهم كلمة كل وبالجملة
األبيار الروضة، الكبري، الوادي الفارس، الكرازة، املنارة، القائد، ،“ALCALDE” القايض
القنديل، ،“ALCASARE” القرص الربض، الساقية، اإلنبيق، املحراب، ،“ALAVIARE”

الرسوال. القميص، املسجد، القصبة، الفندق،
لغة يف تحليًال يستدعي ذلك أن لوال األسماء، هذه من لك أُكِثر أن أود كنت ولقد
حارضها يف البالد شئون من كثري معرفة وبني بيني حاَل بها وجهيل أجهلها، وأنا القوم،
الناس أشبه هم هنا ء األِدالَّ ولكن الفرنسية، بعض يعرف دليل معي كان نعم وغابرها،
الكرنك مدخل وعىل بمرص، والكونتيننتال شربد أبواب عىل تراهم الذين بهؤالء مهنتهم يف
التي الطائفة هذه بشأن تهتم بدأت املرصية الحكومة أن إال الصعيد، هياكل من وغريه
اآلثار إىل اإلرشادية مهنتهم يف لهم امتحان عمل قررت أنها وأذكر تراجمة، يسمونها
عن بالعربية صغرية كراسة بوضع تحفل اآلثار دار أن ولو فعلْت، وحسنًا املرصية،
اآلثار كتب يف البحث يعرفون ال الذين أبناؤها بها ينتفع أن يمكن حتى بمرص، آثارها
عىل تعود التي الكربى الفائدة هذه بجانب يُذكر فضل لها َلكان األجنبية باللغة التي

املفيد. السهل العمل هذا وراء من البالد
تالمذة به وكان املايض، الشتاء يف للكرنك زيارتي يف كنت أني أذكر املناسبة وبهذه
تاريخ لهم يرشح كان الذي أستاذهم مع لزيارته الصعيد مديريات بعض من أتوا صغار
بُنِيت التي األحجار ضخامة من «إعجابه كلمتني: حول يدور رشحه وكان اآلثار، هذه
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تلك للتالميذ يرشح فأخذ أسوان، مدير الدجوي بك حسن وجود واتفق اآلثار!» هذه بها
أكثر يعلم كان لو ألنه معذور؛ األستاذ هذا أن شك وال وسنهم. يتفق دقيًقا رشًحا اآلثار
اهتمامها يذهب قد التي حكومتنا يف كبري نقص وهذا تالميذه، عىل به ضن ملا ذلك من
له مثيل ال حد إىل منها النافع عن تقصريها ويصل األقىص، الحد إىل األمور من بالتافه

األخرى! الحكومات يف

والتاريخ للعربة (1)

الباشكنس يسمونهم قوم يسكنها التي البريينات جبال منحدرات إىل بالفتح طارق وصل
خليج قرب الشمايل غربيها يف يسريًا جزءًا إال الجزيرة جهات كل العرب واحتل (الباسك)،
لجأ كوفادونجا، يسمونه واإلسبان الصخرة، يسمونه العرب كان دافا، نهر عىل غسقونية
ملوك آخر لذريق ساللة من رجًال عليهم لإلمارة وانتخبوا وغريهم، القوط5 من فلول إليه
الطبيعية، واملعاقل الحصون من فيه بما يعتصمون أهلوه وكان باليو، اسمه القوط،

وحياتهم. وجودهم عن دفاًعا فيها ويستميتون
البريينات جبال تكون وأن األصليني، سكانها من الجزيرة ر يطهِّ أن طارق رأي وكان
البالد، رأس تسكن كانت التي القلة هذه من أمن يف يكونوا حتى املسلمني، يد يف جميعها
الجسم ينوء التي الدرجة إىل كثرت أُهملت إن التي الضارة بالجراثيم يشء أشبه وهي
الفكرة هذه تنفيذ وبني بينه حال نصري بن موىس مع الرشق إىل جوازه ولكن بحملها،
واإلخالص الطاعة للعرب يُْظِهرون أغوارهم يف جاثمني القوم وبقي الثاقبة، السديدة
يساعدونهم بل (البريينات) وراء فيما الفرنجة عورات إىل يرشدونهم وقد مخلصني، غري
كانوا كما الشمال، من كيانهم عن للفرنجة دفاًعا ولكن العرب، يف محبة ال عليهم،
حتى الحيوية سياستهم يف شأنهم هذا زال وما الجنوب، جهة من عنه العرب يدفعون
إىل تمتد أطرافها أخذت ثم منهم، مِلًكا عليها وأقاموا ليون، سموها دولة لهم كوَّنوا
منهم، أمري بتدبريه قام َقشتالة، سموه جديد مولود عن تمخضت حتى الرشقي الجنوب
معه يظهر ال ببطء الرشق إىل تمتد أمالكهم واستمرت ملًكا، صار أن إىل أمره آل ثم
رابعة مملكة بوجود األمر انتهى ثم نافاريا، سموها ثالثة مملكة ظهرت حتى خطرهم،
لحرب الدوام عىل تعمل املمالك هذه وكانت أراغون، سموها للبالد الرشقي الشمال يف
لهم ِقبَل ال التي قوتهم العرب من آنسوا إذا فكانوا مبارش؛ غري أو مبارش بطريق العرب
للوقيعة ويحتالون ممكنة، وسيلة بكل األطراف والة بني الدسائس يدسون أخذوا بها،
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بأن أمرهم وينتهي حكمهم، دوائر يف الخالف ويظهر قلوبهم، يف البغضاء فتدب بينهم،
التدخل إىل العامة اإلمارة تضطر وهنالك تافه، لسبب اآلخر عىل حربه قبيل كل يشن
فتَُسريِّ رابعة، ضد ثالثة فئة تثور قد األثناء هذه ويف بسيفها، الباغية الفئة لردع بينهما
نار إشعال يف املفسدة العوامل هذه تأثري يكون وقد بينهما، للفصل آخر جيًشا اإلمارة
الخليفة أو األمري فيشتغل وجيًها، يكون ال قد لسبب البالد عرش ضد القبائل يف الثورات
هذه ويف أخرى، جهة يف تأججت جهة من النار أخمد إذا حتى بالده، داخل يف بالحرب
الغلبة كانت فإن ضعفه، العتقادهم عليه غاراتهم لشن اإلسبانيون ينهض قد الحالة
األمري إىل يتزلفون أخذوا عليهم كانت وإن الجنوب، إىل حكمهم دائرة يف زادوا لهم
يف للنظر يتفرغ حتى للسلم، لتفضيله سكوته عليه يحسن بما والتوبة األسف بعبارات
منتصف من املسلمني حال هذا كان ولقد الحروب. كثرة عنها شغلته التي بالده شئون
يف وال حرب يف بال لهم يهدأ لم الخامس، القرن منتصف إىل للهجرة الثاني القرن
فيما بأسهم فيها كان التي األوقات يف إال وأراغون، وليون َقشتالة ملوك فعل من سلم
املسلمني ألمراء الجزية يؤدون ضعفهم زمن يف كانوا ما وكثريًا امللك، عىل لخالفهم بينهم
من الثاني النصف يف النارص الرحمن لعبد واضحة تامة تبعيتهم ظهرت وقد وخلفائهم،
دعائم ولتوطيد بالخالفة لتهنئته والفرنجة األستانة ملوك سفراء عليه وفد وملا حكمه،
ووالئهم له بطاعتهم متقدمني اإلسبان ملوك عليه وفد وبينه، بينهم واملحبة التقرب
يتسعون فأخذوا الطوائف، ملوك إىل األموية الدولة تمزقت أن إىل ذلك عىل وبقوا إليه،
كانوا وقد ببعض، بعضهم املسلمني ملوك ويرمون قوتهم، من ويضاعفون ملكهم، يف
ضعف فلما املوحدين، ثم املرابطني بحكم انقطعت أن إىل ضعفائهم، من الجزية يأخذون
من ويستولون األندلس، عىل والغرب الرشق من يزحفون اإلسبان ملوك أخذ سلطانهم،
أن إىل أمرها آل التي غرناطة إىل االنحسار إىل العرب ألَجئوا حتى أطرافها، عىل البالد
مفاتيح إليهم سلمت بأن الحال بها وانتهى طويًال، زمنًا َقشتالة مللوك الجزية تدفع كانت
القرن يف كانت التي الفئة هذه قوة أمام أمرها وضعف عزيمتها خارت أن بعد البالد،
غسقونية، خليج وساحل (الربينات) سفح يف مترشدة ضعيفة صغرية العرب لحكم األول
َسيَْستَنِْرسُ البُغاث هذا أن بالهم عىل يخطر كان وما ما، عناية الفاتحون يُِعْرَها لم بحيث
استكانت الذي الحد إىل ستكثر القلة وتلك سيستأسد، الرميس وذلك األيام، من يوًما

معاولها. تأثري تحت سلطانهم عرش وانهار الفاتحني، قوة أمامه
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هوامش

طالب أبي بن عيل أن منها كثرية، اإلسالمي الدين سماحة عىل العملية األمثلة (1)
أمام يهودي رجل بجوار والعصبية الدين من بمركزه وهو وقف — وجهه هللا كرم —
بينهما العدل عيلٌّ إليه فطلب بكنيته، عمر فسأله عليه، له قضية يف الخطاب بن عمر

خصمي. بجانب وأنا املؤمنني أمري يا تكنني ال قائًال:
ولذلك شعوبهم؛ عقائد يحرتمون الدينية وعصبيتهم قوتهم يف وهم الخلفاء وكان
أكانوا سواء الذمة، أهل من املتدينني يحرتمون وكانوا الدينية، املذاهب مدتهم يف تشعبت
والوزراء، األطباء منهم فكان حكومتهم، يف يوظفونهم وكانوا اليهود، من أم النصارى من
عدم عىل النصارى يؤاخذ نِّيَِّة للسُّ وتعصبه دينه يف صالبته عىل العبايس املتوكل وكان
السيدة صورة عىل تفل أنه بلَّغه وكان حنني، طبيبه مع فعل كما بدينهم، تمسكهم

وسجنه. فَحدَّه العذراء،
النبي، سب بأنه واتهموه النصارى من رجل عىل العامة قامت باهلل املعتضد أيام ويف
رصفه ولكنه عليه، الحد بإقامة وطالبوه هللا، عبيد بن القاسم الوزير يدي بني وأحرضوه

دعواهم. صحة عدم لتحققه
الذمة. أهل أحد ظلم أنه بلغه ألنه عماله؛ أحد النارص بن الحكم الخليفة صلب وقد
نسطورس بن كعيىس الوزارة، مناصب إىل الذمة أهل من كثريون وصل وقد
بن إسماعيل ومنهم الفاطمي، باهلل العزيز وزراء من وكانا اليهودي، ومنشا النرصاني،

بغرناطة. الوزير اليهودي نغزلة
حكومة أرسلت فقد وعدالته، اإلسالم سماحة إىل تلجأ كانت النرصانية الدول إن بل
املجر يجعل أن يرجوه األستانة إىل سفريًا األول أحمد السلطان مدة ١٦٠٥ سنة يف املجر

للمجريني. واسرتقاقها املسيحية النمسا ظلم من حمايته تحت
ولكنَّا ا، جدٍّ كثرية فهي الذمة، بأهل تويص التي الدينية واألوامر األحاديث أما
العرب مع اإلسبان فعله ما عىل الحجة يف أمتن لتكون العملية الوقائع ذكر عىل اقترصنا

التاريخ. مغفرة تسعه ال ظلم من
فكتب الروم، بالد ودخلت إياد قبيلة هربت (العراق) الجزيرة املسلمون فتح ملا (2)
عقبة، بن الوليد الجزيرة عىل وكان دياره، من هرقل فأخرجها بردها، هرقل إىل عمر
وال وليًدا، وا يُنَرصِّ أال عىل «دعهم عمر: إليه فكتب اإلسالم، إال منهم يقبل أن فأبى
بني الفرق فانظر وشدته. لسطوته عنهم الوليد عزل ثم اإلسالم.» من منهم أحًدا يمنعوا
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املعاملتني!
عىل ١٦٤٥م سنة الرتكي األسطول استوىل العثماني األول إبراهيم السلطان مدة ويف
متسلطني كانوا الذين البنادقة يساعدون الجزيرة نصارى وكان كريد، عاصمة خانية
فأراد الثغور، من وغريها برتاس مدينة فعًال وأحرقوا األتراك، جيوش ضد الجزيرة عىل
عارضه زاده أسعد املفتي ولكن بالجزيرة، النصارى جميع يقتل أن ذلك إزاء السلطان
سلطان يقع لم وبذلك اإلسالمي، للرشع مخالف إنه قائًال شديدة، معارضة األمر هذا يف

والتاريخ. هللا أمام اإلسبان ملوك فيها وقع التي الشناعة هذه مثل يف العثمانيني
زيارته عند للقاهرة خ املؤرِّ سعيد ابن وصف املقري من األول الجزء يف جاء (3)
الصليبية الحروب فيه كانت الذي الوقت وهو الهجري، السابع القرن أوائل يف لها
الدينية الحرب جذوة أوربا عامة يف أشعلوا الذين الغرب نصارى بني ساقها عىل قائمة
واليهود أوساطهم، يف بالزنار يمتازون بالقاهرة «والنصارى ومرص: الشام مسلمي ضد
الحرب تلك أن تعلم هذا ومن الجليلة.» املالبس ويلبسون البغال ويركبون صفر بعمائم
يف وال والشام مرص يف املسلمني حقد تحرك لم — الدينية وصبغتها شناعتها عىل —
ِزيِّهم يف تغايُرهم يكن ولم أظهرهم، بني يعيشون كانوا الذين النصارى ضد غريهما
السلطان زمن ٧٧٣ه، سنة خرض بعمائم األرشاف ميزوا كما غريهم، من لتمييزهم إال
نزيل األندليس جابر ابن يقول ذلك ويف قالوون، بن محمد بن حسني بن شعبان األرشف

مرص:

ي��ش��ه��ر ل��م م��ن ش��أن ال��ع��الم��ة إن ع��الم��ة ال��ن��ب��ي ألوالد ج��ع��ل��وا
األخ��ض��ر ال��ط��راز ع��ن ال��ش��ري��ف يُ��ْغ��ِن��ي وج��وه��ه��م وس��ي��م ف��ي ال��ن��ب��وة ن��ور

الدول بعض يف االضطهاد من يشء اليهود أو النصارى صادف قد كان وإذا
أثر الديني للتعصب ليس جهتهم، من ظهر سيئ ألثر انتقاًما إما ذلك يكون اإلسالمية،
ويف دينهم يف خالفهم من عىل نقمتهم تقترص لم الذين امللوك بعض من استبداًدا أو فيه،
أو لسبب رعاياهم، من طبقة كل ظلمهم ينال كان ما كثريًا بل فحسب، الديني مذهبهم
بن محمد بن الدين صالح به أمر ما ذلك ومن املماليك، دول يف وخصوًصا سبب، لغري
السالَح! يحملون وال الخيل يركبون ال بمرص الفالحني أن من ٧٢٤ه، سنة يف قالوون
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هائمني العرب من إخوة ثالثة أشبونة من خرج أنه اإلدرييس عن بعضهم نقل (4)
سكانها جزيرة عىل عثروا إنهم ويقال وراءه، بر إىل الوصول يف جادِّين الظلمات، بحر يف

أمريكا. استكشف من أول العرب كان هذا صح فإذا حمر،
بقي ومن طارق، مع حربه يف ملوكهم آخر لذريق بموت القوط دولة انتهت (5)
كما البالد، شمال يف اإلسبانية العنارص من بقي ممن وغريهم البشكنس يف اندمج منهم
بعد ما إىل اللفظ هذا يذكرون يزالون ال وكانوا الفاتحني. سواد يف منهم كثري اندمج
٣٦٧ه، سنة مات الذي الكبري املسلم العالم ذلك القوطية، ابن ذلك ومن األموية، الدولة
فقال: ببلدنا؟ اللغة يف رأيته َمن أنبل َمن القايل: عيل أبا النارص بن الحكم سأل وقد

القوطية. بن محمد
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برشلونة إىل غرناطة من

مالقة، أشاهد حتى األندلس رشقي من برشلونة إىل غرناطة من أسافر أن كثريًا أود كنت
اإلسالمية، الدول يف عظيم شأن لها كان التي املدن تلك وبلنسية، ومرسية، واملرية،
لقلة الخصوص؛ عىل الصيف يف مسلوك غري يكون يكاد الطريق أن له يؤَسف مما ولكن
متوفرة الراحة أسباب ليست متعددة فروع يف كثرية تغيريات يستدعي ولكونه املسافرين،
كيلومرتًا تسعني بعد عىل طليطلة ومدينة مدريد، إىل العودة إىل اضطررت لذلك فيها؛
زالت وما ٧١١م، سنة زياد بن طارق ففتحها القوط، عاصمة وكانت الجنوب، إىل منها
من استقل فيمن النون ذو إسماعيل ١٠١٢م سنة بها استقل حتى الخلفاء حكم تحت
ومكان عاصمتهم وجعلوها ١٠٨٥م، سنة القشتاليون عليها استوىل ثم الطوائف، ملوك

الحربية. قوَّتهم
سنتا كنيسة ثم فخًما، مسجًدا كانت التي ماريا سنتا كنيسة فيها العرب آثار ومن
وقت فيه يعملون كانوا الذين اليهود غريَّ وقد جميًال، مسجًدا وكانت ترنزيتو دي ماريا
أيًضا آثارهم ومن عربية. كتابات إىل العربية الكتابة من فيه كان ما كنيسة إىل تحويله
ذي بن للمأمون وكان «القنطرة»، اسمها يزال وال التاج، نهر عىل التي القنطرة فيها

املرصي: محمد أبو يقول وفيه والفخامة، الجمال منتهى يف قرص بطليطلة النون

ال��م��ورد وط��اب م��ص��ادره ع��ذب��ت ال��َف��ْرَق��د م��داه ع��ن ي��ق��ص��ر ق��ص��ر
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ت��ع��ق��د ال��س��ع��ادة أل��وي��ة ف��ع��ل��ي��ه م��ك��ارم ث��وَب ع��ل��ي��ه ال��ص��ب��اُح ن��ش��ر
أس��ع��د ق��اب��ل��ت��ه ت��م��ام ب��در أرج��ائ��ه ف��ي ال��م��أم��ون وك��أن��م��ا
ال��َع��ْس��َج��د ف��ي��ه ذاب ُج��م��ان درٌّ راح��ات��ه ف��ي األق��داح وك��أن��م��ا

ح»، الفالَّ «دار اسمه جميل قرص فيها وللملك أرانجوويز، محطة مدريد وقبيل
أوائل يف املرصي املعرض يف املوقرة السياسة جريدة أقامتها التي الفالح بدار ذكرتني
مركزها إسبانيا ملك فاستحسن الفالحني، ألحد الدار هذه كانت وقد املايض، الربيع
بسكن جديرة جعلها الذي اإلصالح من عليها دخل ما ومع الفالح، ذلك إليه فأهداها

ح». الفالَّ «دار اسم عليها يُطَلق يزال ال امللك،
يف وسار برشلونة، إىل مدريد من الرسيع القطار قام صباًحا التاسعة الساعة ويف
عظيمة مدينة وهي رسقسطة، من قربنا كلما املزارع فيه تكثر كانت صحراوي طريق
وأربعني وواحد بأربعمائة مدريد عن وتبعد وبرشلونة، مدريد بني املسافة منتصف يف
العرب حكم يف زالت وما وأشهرها، العربية املدن أكرب من املدينة هذه وكانت كيلومرتًا،
شمال من تغلبوا فيما عليها الفرنجة تغلَّب وفيها ١١١٨م، سنة إىل الفتح مبدأ من
يد يف أيًضا هي سقطت أن إىل فيها وأقاموا طليطلة، إىل هود بنو فرتكها إسبانيا،
الجامعة كنيستهم مكانه وبنوا رسقسطة مسجد القوم هدم ١١١٩ سنة ويف القشتاليني.
بظاِهر الذي الجعفرية قرص غري املدينة هذه يف العرب آثار من يبَق ولم (الكاتدرائية)،
ملسجد كانت جميلة قبة القرص بهذا يزال وال للجنود، ثكنة اآلن منه جانب ويف املدينة،
باب القرص لهذا كان وقد الجهة، بهذه العسكري القائد من بإذن إليها ويُْدَخل القرص،
القرص هذا بجوار وكان مدريد، بمتحف اآلن وهو الصنع، البديع النحاس من جميل

هود: بن املقتدر فيه يقول الذي الرسور قرص

األََرب ن��ه��اي��ة ب��ل��غ��ُت ب��ك��م��ا ال��ذه��ب وم��ج��ل��س ال��س��رور ق��ص��ر
ال��ط��ل��ب ك��ف��اي��ة ل��ديَّ ك��ان��ت خ��الف��ك��م��ا م��ل��ك��ي ي��ُح��ْز ل��م ل��و

كان التي العربية الحصون بقايا بعض عليها تالًال ترى الطريق هذا طول وعىل
أيوب. قلعة وأهمها حكمهم، مدة اإلقليم هذا ُحماة إليها يسكن

أثر هي التي الجميلة املزارع يمينه وعىل الجبل، يساره وعىل سائًرا القطار زال وما
العارشة الساعة برشلونة إىل وصل حتى الجهة، هاته يف العرب عمله الذي الري لنظام

مساء.
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برشلونة (1)

وهي وأرقها، وأنظفها إسبانية مدينة ألطف وهي نفس، ألف ٥٤٤ سكانها عدد يبلغ
درجة تجد املتوسط األبيض البحر عىل ملركزها ولكن مدريد، بعد الثانية العاصمة
وبالجملة الشتاء، يف ٨ عن تنقص وال الصيف، يف سنتجراًدا ٣٠ عن تزيد ال فيها الحرارة
مما أهلها، ورقة ومناظرها مناخها ذلك يف سواء اإلسبانية، املدن من تَُعد ال فربشلونة
للرتويح واآلخر للتجارة، وذاك للنزهة، هذا أجناسهم، اختالف عىل لألجانب مورًدا جعلها

املعتدل. وجوها الصافية سمائها تحت النفس عن
وأبنيتها الضيق بعض ضيقة وشوارعها القديمة، املدينة قسمني: إىل املدينة وتنقسم
النظام عىل كلها وأبنيتها واسعة وشوارعها الجديدة، واملدينة القوطي، النظام عىل

الجميل. اإلفرنجي
التجارية الحركة مكان وهو كتالوني، ميدان أهمها كثرية، ميادين برشلونة ويف
تخرتق والتي الكهربائية املراكب لطريق املختلفة الكثرية الفروع تنتهي وإليه العمومية،
باملدينة التي الكهربائية األنوار وكذلك الكهربائية املراكب وهذه كلها، املدينة شوارع
— ترومب — (شالالت) جنادل تولِّده الذي العظيم الكهربائي التيار من قوتها تستمد
ألف مائة قوتها وتبلغ برشلونة، من كيلومرتات وثمانية مائتني بعد وعىل أبرة، نهر عىل

(فولت).
واحد شارع يف عددت وقد نوع، وكل صنف كل من املالعب املدينة هذه يف وتكثر
ميًال للرسور ميال أهلها مزاج أن عىل يدل مما بعًضا، بعضها يجاور عرشة نحو منها
استيقظت ألني الصبح؛ قبيل إىل الليل يف تنقطع ال الناس حركة أن ويظهر عظيًما،
إفريَزْي عىل الناس فوجدت غرفتي، نافذة من ونظرت الليل نصف بعد الثالثة الساعة
يوم اليوم كان ولو العشاء، بعد تقريبًا كانوا كما وروحاتهم ذهابهم يف وهم الطريق،
أقول وال األسبوع، وسط يف كان ولكنه أعمالهم، من راحتهم يوم ألنه لهم ذلك لقلت أحد
ألني األيوبيني، عرص يف قوش قره قانون عىل نهارهم ويرتاحون ليلهم يعملون إنهم
أن ويظهر صباًحا، التاسعة الساعة يف النشاط يف غاية كعادتها العمومية الحركة وجدت
من بقليل نومهم يف يكتفون معها القوم أصبح كلها، إسبانيا بالد يف عادة السهر مسألة

الزمن.
وقد فامليا»، «سجرادا اسمها كنيسة اآلن يبنون وهم جميلة، كنائس املدينة ويف
شمال ويف سنة، خمسني قبل معه تتم أن يمكن ال بشكل مبانيها يف تأنقهم يف تغالوا
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غابة بني مرتًا ١٥٠ طوله طريق يف (بالفنيكولري) إليه ويُصَعد «تابيدابو»، جبل املدينة
منها املالهي، وبعض وقهوات فندقني ترى الجبل هذا سطح ويف الصنوبر، من جميلة
إىل منعرجة طريق يف الجو يف الكهربائية القوة سلك يف معلقة تسري كهربائية مراكب

منها. وراهبة ركوبها يف راغبة بني أمامها النفس تقف بحال الجبل، جانب
خمسني نحو دائرتها ُقْطر الحديدية، الصناديق أراجيح من أرجوحة أيًضا وفيه
عىل جهة من يطل املناظر، أحسن من منظًرا وجد أعالها إىل اإلنسان صعد فإذا مرتًا،
كأنها كله هذا بني واملدينة (البريينيه)، جبال عىل أخرى ومن املتوسط، األبيض البحر

جغرافية. صحيفة
بمدرجات الجبل منحدر يف الجمال يف غاية (بارك) متنزه الرشقي الجنوب وإىل
إسباني، مثال قام أيًضا وسطه ويف أوتيل»، «جراند فندق املتنزه هذا وسط ويف لطيفة،
بها كمال يوسف األمري عناية ولوال الجميلة، بالفنون بالدنا اهتمام عدم تذكرت وهنا

مرص. يف ذكر والتصوير التمثيل لفنَّْي كان ملا سنوات، من مدرستها وبفتح
ألنهم أثر؛ من فيها للعرب وليس رصفة، إفرنجية مدينة برشلونة إن وبالجملة
منه أخذها أن إىل ،٧٨٠ سنة يف شارملان منهم أخذها ثم ٧١٢ه، سنة عليها استولوا
موضوعها يف تهمنا ال ألنها عنها؛ الكالم باب يَُسد أن يل تسمح أن أرجوك لذلك اإلسبان،

شيئًا. مدنيتها يف وال
من آنية يف حجارته تُغىل أن استخراجه وكيفية الزئبق، معادن برشلونة من وتقرب
أنابيب يف منها يسري ثم القدر، وجه عىل ويصعد الزئبق، من عليها ما فيسيل الفخار،
هذه وجود زمن املعادن هذه تستغل العرب وكانت فيها. يجتمع خزانات إىل توصله
بلجيكية. رشكة يد يف وهي البوتاس، مناجم الجهة هذه من وتقرب حكمهم. يف املنطقة
الجهة يف ألنها برشلونة؛ طريق من بلنسية زيارة عىل النية عقدت كنت ولقد
وحفروا أنهارها، شقوا فقد مبلغ، كل الري مسائل يف بها العرب عناية بلغت التي
الثلوج مقر هي التي (سريانوفادا) جبال من املاء إليها وسريوا خلجانها، وأجروا ترعها،
املياه، لحجز كثرية قناطر الرتع عىل وبنوا األندلس، من الرشقي الجنوب يف املستديمة
دورة وكانت الجنان، من جنة املنطقة هذه أصبحت حتى العالية، املناطق إىل ووصولها
آثار فيها تتجىل التي الوحيدة الجهة لآلن وهي مدتهم، يف السنة يف ثالثية فيها الزراعة
السنة، أدوار كل يف املنتظمة الزراعات تنتج أرضها ألن إسبانيا؛ يف مظهر بكل العرب
البصل وخصوًصا والخرض، واألرز والدخان والبنجر والذرة والقمح الفاكهة فيها فتُزَرع
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يجربون اآلن والقوم أوربا، أسواق يف املرصي البصل حال يف يؤثر قد فيها بوفرته الذي
القطن. زراعة فيها

وبقوا ٧١٤م سنة العرب دخلها التي بلنسية زيارة عىل النية عقدت كنت نعم،
طويل حصار بعد أراغون ملك األول چم منهم عليها استوىل حتى ،١٢٣٨ سنة إىل فيها
ال الذي األثر ذلك للعرب، الحيوي األثر فيها يزال ال اآلن إىل وهي والبحر، الرب من
ومستقى حياتهم مصدر ألنه األيام؛ ممر عىل اإلسبان ينكره أن يمكن وال الزمان، يمحوه
يف عانيته ما شدة من التعب شدة يف كنت برشلونة إىل حرضت عندما ولكني ثروتهم،
أشد هو بل ا، جدٍّ حار بلنسية جو بأن سمعت بعدما وخاصة الحر، من إسبانيا جنوب
أمري األوسط الرحمن عبد فيه قال الذي وهو وإشبيلية، قرطبة يف رأيته مما حرارته يف

ِجلِّيِقيَّة: لغزو سار حني األندلس

دروب��ا دروب ب��ع��د والق��ي��ت س��ب��س��ب م��ن ت��خ��ط��ي��ت ق��د ف��ك��م
ي��ذوب��ا أن ال��ح��ص��ى م��ن��ه ك��اد إذ ـ��ر ال��ه��ج��ي��ـ س��م��وم ب��وج��ه��ي أالق��ي

عزيمتي لهزيمة األسف كل آسف وأنا البالد، هذه يف جولتي صحيفة طويت لذلك
الربيعني، أحد يف إليها عودتي إىل تعاىل هللا يوفقني أن راجيًا وشدتها، الطبيعة قوة أمام

يومي. يف فاتني ما غدي يف أدرك حتى
من فيها ما إىل تشري الفرنسية والجرائد إسبانيا، عن األخرية كلمتي أكتب وأنا واآلن
صادف ما إىل ذلك وينسبون نواحيها، من جملة يف املدفعية رجال من أقسام عصيان أثر
لنفيس أسمح الريف، يف يزالون وال كانوا الذين الضباط رقي أثر عىل الغبن من ضباطهم
ثقيل عبء تحت تزال ال التي البالد تلك يف وأنا فهمتها التي الحقيقة للقراء أقول أن
املطلق الحاكم ريفيريا دي املارشال يكرهون أهلها ترى كنت لهذا العرفية؛ األحكام من
منهم وقام الطاغية، هذا إىل البالد أمور لتسليمه امللك؛ من رون يتذمَّ بدءوا وقد فيها،
جان سان مدينة مركزهم وجعلوا الجمهورية، وإعالن امللكية إلسقاط يعملون جماعة
للقبض فعًال وعملوا اإلسبانية، الشمالية الغربية الحدود بجوار والتي الفرنسية، دولوز
مر وقد امللك، عن التنازل عىل إلرغامه بها نزهاته إحدى يف سباستيان سان يف امللك عىل
لم ولكنهم حرس، غري من بها يتنزَّه تراه ما كثريًا أنه املدينة هذه عىل كالمنا يف بك
عىل للقضاء ريفيريا دو يد يف يده وضع وهنالك مدريد، إىل لسفره تدبريهم يف ينجحوا
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رمادها تحت ما هللا إال يعلم وال خري، عىل انتهائها إىل الربقيات تشري التي الفتنة هذه
مطمئنٍّا. هادئًا للناس يظهر الذي

أريد أكن لم مما وشدتها، العرفية األحكام من طرف إىل أشري أن بي يجمل وهنا
عن خارج فإنه يشء، يف املرصيني نحن يهمنا ال ألنه الحركة، هذه لوال به التحدث
أن وذلك محضة، تاريخية أنها عنها اإلسبانية الرشطة أعلنت التي سياحتي موضوع
من القطار قيام بعد الحديدية السكة عربات يف تنترش كانت والعسكرية امللكية الرشطة
أم البلد أهل من أكان سواء مروره، جواز عن مسافر كل ويسأل رئيسية، محطة كل
وعن يقصدها، التي الجهة عن الشخص يسألون وقد أنثى، أو كان ذكًرا األغراب، من
أن برشلونة إىل طريقي يف وأنا صادفت وقد فيها، إقامته مدة وعن إليها، سفره سبب
نظره ألفت أن فأردت أخرى، خطوط جملة عىل مرات ذلك عن سألني بعينه شخًصا
معرفة يف واجبي أؤدي ولكني ذلك، أعرف «نعم هدوء: بكل أجابني ولكنه ذلك، إىل
وجهتي عن سألني السفر، جواز عىل اطلع أن وبعد ألمره، فأذعنت مسافر.» كل وجهة
عليه، سكوته حسن بما فأجبته به، أنزل الذي الفندق وعن فيها، أقيمها التي املدة وعن
القسيس فاستنكر جوازه، إليه فطلب قسيس بجواري وكان بسالم. غريي إىل وانرصف
املعرفة، حق يعرفونه الرشطة رجال ولكن بالدهم، يف الجاه عظيم من للقسوس ملا ذلك
له انربى وهنالك عناده، يف القسيس واستمر الجواز، رؤية رضورة يف الضابط فألح
الضابط ألمر أذعن حتى القارص التوبيخ بعبارات فيه كنا الذي الديوان يف الركاب أحد
ذلك ولعل غريه، إىل وانرصف الديوان بعدها القسيس ترك أن عىل هللا وحمدنا صاغًرا،

الحكام. كبار من معنا كان الذي الشخص أن بعدها عرفت وقد خجله، من
يأخذون صاحبه صورة من يتحققوا أن وبعد الجواز يطلبون فكانوا الفندق، يف أما
شدة أن تعرف هنا ومن البيانات، من فات ما كل عىل بخطه املسافر وإقرار رقمه

وراءها. ما هللا إال يعلم ال التي الحركة تلك أسباب من هي العرفية األحكام
سواء الريف، حرب يف املتوالية الهزائم من الناس نفوس يف سيئ آخر أثر وهناك
نزل حتى العريضة الطويلة فرنسا بمواعيد ُخِدَع الذي الكريم عبد مدة أولها ذلك يف
وصل فخر أسمى إىل أمره أول يف بها وصل التي زعامته منعة ومن مجده، سنام من
ال فرنسا، إىل نفسه فأسلم والسماء، األرض بني ما صيته وطبَّق والرؤساء، الزعماء إليه
فسحوا التي اآلمال تلك تحقيق يف الطمع بعامل ولكن والضعف، والهزيمة الجبن بعامل
من صغرية جزيرة إىل بالنفي أمره انتهى حتى أوسع، سلطان إىل بالوصول دائرتها يف له
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غريهم! من وال الفرنسيني من ال مشكورين، غري مقهورين وأرسته هو األقيانوس جزر
الدولتني يُْصِيل معه بقيت التي والقبائل هو يزال ال الذي الجديد الزعيم مدة يف وسواء
قلوب يف اليأس جدد بما ورشاًرا، جمًرا معهم موقفه متانة من قلوبهم يف ويرضم ناًرا،
يدان، الجديد الزعيم هذا مع الحرب يف باالستمرار لهم ليس أن معه وتحققوا اإلسبان،
وغري حربيني الناس يف أثَّر هذا كل القديم، الزعيم مع صحيفتها طووا قد كانوا أن بعد
ريفيريا دي إن يقولون أنهم ومع املدفعية، وسط يف ثورتهم دخان ظهر حتى حربيني،
وأن فعل، رد من لذلك ما أحد يدري ال الغشوم، بيده البالد يف الحركة ناصية عىل قبض

األمور. بمصري عليم وهللا لتثور، ربضت واألمة لتهجم، تقهقرت الجندية

والتاريخ للعربة (2)

يعرف أهلها، وحالة تاريخها عن كلمة ذكر الفائدة من أرى إسبانيا أرض أترك أن قبل
وقوتهما مدنيتهما ذلك يف سواء الحالية، إسبانيا غري العربية إسبانيا أن عليها يطَّلع من

واملعنوية. املادية
وحدها ومساحتها البحر، إىل أوربا جنوب من املمتد الجزء الربتغال مع ن تكوِّ إسبانيا
٤٩٩٤ (ومساحتها البليار جزر يف ممتلكاتها إليها أضفنا وإذا مربًعا، كيلومرتًا ٤٩٢٢٣٠
٣٥ (ومساحتها مراكش ويف كيلومرتًا)، ٧٦٢٤ (ومساحتها كناريا جزر ويف كيلومرتًا)،
أهلها، عدد أما مربع. كيلومرت ٥٠٤٩٠٣ أمالكها مع مساحتها مجموع كان كيلومرتًا)،
نحو العدد هذا زاد وقد النفوس، من «١٨٦١٧٩٥٦» ١٩٠٠ سنة إحصاء يف جاء فكما
من املائة يف ونصًفا خمسة املدة هذه يف الزيادة فتكون سنة، ٢٠ مدة يف نفس مليون

األخرى. األمم لزيادة بالنسبة ا جدٍّ قليلة زيادة وهي السكان،
أن رأينا املرصي، القطر يف وزيادتها إسبانيا يف األنفس زيادة بني وازنَّا وإذا
كان تقريبًا، إسبانيا تعداد زمن تقابل التي املدة وهي ،١٨٩٧ سنة يف القطر هذا تعداد
النفوس، من ١٢٧١٨٢٥٥ كان ١٩١٧ سنة يف تعداده وإن النفوس، من ٩٧١٧٢٢٨
يف وثالثون ثالثة وهي تقريبًا، نفس ماليني ثالثة هي سنة عرشين يف الزيادة فتكون

السكان. عدد من املائة
يهتمون ال ألنهم بأطفالهم، عنايتهم عدم هي إسبانيا يف األهايل زيادة عدم وعلة
يحرِّمون القسوس كان حني بعيد، زمن من ذلك ورثوا أنهم ويظهر الصحية، باملسائل
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يشاركون ولعلهم وضوئهم، ويف تطهرهم يف باملسلمني يتشبهوا ال حتى االستحمام عليهم
الحاسدين؟! عيون خشية أوالدهم تنظيف عدم يف فالحينا بعض

الحياة أسباب ألن للعيش؛ طلبًا هجرتهم كثرة إىل أخرى جهة من العلة وترجع
لقلة أو الجبلية، السالسل من فيها ما لكثرة البالد قلب لقحولة إما بالدهم، يف بهم تضيق
لعدم وهذا السنة، أيام أكثر يف مياهه تجف منها املوجود وألن والغرب، الشمال يف األنهر
إال يهتمون ال قوم يد يف حياتها أدوار طول يف ألنها العامة، باملسائل الحكومة اهتمام
والقسوس األرشاف أيدي يف يزال وال الحرب، ورجال والقسوس األرشاف وهم بأنفسهم،
كل عىل امللوك بها يجود كان التي الواسعة اإلقطاعات تلك وهي الخصبة، األرايض أغلب
ذلك وكل للكنائس، يرصدونها األهايل كان التي الكثرية األوقاف عدا وهذا منهما، قبيل
الحكومة، ثروة تبهظ تزال ال التي الشهرية املرتبات من الطائفتان هاتان تأخذه ما غري
أيديهم يف وأن ألًفا، سبعني عىل يزيد اآلن إسبانيا يف القسوس عدد أن تعرف أن وحسبك
يف الشامل النفوذ لهم أصبح ولهذا وعاٍل؛ وثانوي ابتدائي من طبقاته جميع يف التعليم

أقصاها. إىل أقصاها من البالد
قبل الفندال أو بالبسك مسكونة كانت أنها إسبانيا أمر من التاريخ يعرفه ما وأول

الجنوب. من قدموا الذين باأليبرييني ثم (الربينات)، جبال إىل يلتجئوا أن
من أتى ثم البالد، هذه الفينيقيون احتل املسيح قبل الخامس القرن أواخر ويف
قادس مثل األبيض، البحر عىل التي الثغور وأنشئوا والروديسيون اليونانيون بعدهم
ببضائع البالد أهل مع فيها يتبادلون لهم تجارية قواعد كانت مما وغريهما، ومالقة
بدأ ٢٣٨ق.م سنة ويف أراضيها. من يستخرجونها األهايل كان التي املعادَن الرشق
شمال يف برشلونة مدينة بنوا ثم إسبانيا، من الجنوبي النصف باحتالل القرطاجيون
بناها، الذي BARCA الفاتح القائد باسم برقة، مدينة يسمونها وكانوا الرشقي، الساحل
وجر ساجونت، مدينة أنيبال حارص ٢١٩ق.م سنة ويف قرطاچنة، قلعة جنوبها يف وبنوا

الثانية. الپونيقية الحروب إىل ذلك
تابعة زالت وما إشبيلية، مدينة فيها وبنوا إسبانيا الرومان غزا ٢٠٤ق.م سنة ويف
ملك أول وهو برشلونة، عىل القوط ملك أتولف استوىل وفيها ٤١٢م، سنة إىل لحكمهم
وقد للرومان، تابعني وأحيانًا مستقلني تارة البالد بهذه القوط وبقي بإسبانيا، قوطي
البريينات، جبال إىل ينحرسوا أن أندلس) أو فاندالوس كلمة أتت (ومنهم الفندال ألزموا

اآلن. إىل بها يزالون وال
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نهر إىل فتوحاته وصلت أن إىل أوريك َمِلكهم مدة العظمة من القوط حكم وصل وقد
اململكة أحوال اضطربت وفاته وبعد مدته، يف إسبانيا النرصانية ودخلت بفرنسا، اللوار
ولده بعده واستوىل له، عاصمة طليطلة وجعل ٥٥٤م، سنة جيلد أتانا امللك حكم أن إىل
وحارب الكاثوليكي، املذهب واعتنق للقسوس، مملكته أبواب ففتح ،٥٨٦ سنة ريكارد
طرد ثم الرشقي، الساحل منها يحتلون يزالون ال كانوا التي البالد عن وأجالهم الرومان
(والعرب رودريك انتخب ٧٠٩ سنة ويف قاسية. معاملة وعاملهم إسبانيا من اليهود
املطرودين اليهود ولعل إسبانيا، العرب دخل مدته ويف البالد، عىل ملًكا لذريق) تسميه

فتحها. سهولة إىل العرب أرشدوا الذين هم
غالب ويف امليالد، من عرش الخامس القرن أواخر إىل بإسبانيا العرب ملك بقي وقد
وكان وعظمة، مجًدا كله عمومه يف حكمهم وكان لهم، البالد يف العام السلطان كان مدتهم
املسلمني، ألمراء الجزية يدفعون وكانوا الضعف، منتهى يف أمرهم أول يف اإلسبان ملوك
وملا الضعيف، سالح وهي والسعايات، بالدسائس يحاربونهم الدوام عىل كانوا ولكنهم
أو خالًفا منهم آنسوا كلما كثريًا العرب يحاربون كانوا األيام مر عىل عصبيتهم قويت
النارصمحمد زحف بلغهم إذا حتى معهم، حروبهم ُجلِّ يف الخذالن نصيبهم وكان ضعًفا،
يف النرصانية بأمم اإلسبان ملوك استغاث إسبانيا، عىل الهائل بجيشه املوحدين سلطان
هزيمة وبعد النرصانية، جيوش إليهم فهرعت املقدسة، الحرب وأعلنوا جهة، كل يف أوربا
أخذوا بل العرب، هزيمة فرصة يضيعوا ولم عزيمتهم، وقويت شوكتهم َصلُبت النارص
أراغون ملك فرديناند استوىل ١٤٩٢م سنة كانت إذا حتى البالد، أطراف عىل يتغلبون
املسلمني طردوا ثم للعرب، األخري امللجأ كانت التي غرناطة عىل َقشتالة ملكة وإيزابال
عرش ورثت وبموتهما فيها، املطلق الحكم لهما أصبح وبذلك كلها، إسبانيا أرض من
وهو النمسا، ملك األول مكسيمليان ابن األول فليب من وتزوجت چان، ابنتهما البالد
شارل لولدها امللك آل بالجنون چان أصيبت وملا هابسبورج، أرسة من إسباني ملك أول

شارلكان. باإلمرباطور بعُد فيما سمي الذي األول،
فشغلهم وحدها، للنمسا اهتمامه لتوجيه شارلكان يكرهون اإلسبانيون كان وقد
كان الذي (١٥٩٨ إىل ١٥٥٦ (من الثاني فليب مدة ويف وأمريكا، فرنسا ضد بالحروب
بغشمه قىض وأمريكا، إيطاليا يف له كانت التي واألمالك الواطئة والبالد إلسبانيا ملًكا
يكن ولم االستبداد، مظاهر بكل الطريق هذا يف وظهر والسياسية، الدينية الحرية عىل
حارب فقد أعمى، تعصبًا الكاثوليكي ملذهبه متعصبًا كان بل فحسب، لدينه متعصبًا
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املطلقة. هزائمه نتيجتها وتركيا وفرنسا إلنجلرتا حروبه وكانت جدوى، بال الربوتستانت
الضعف منتهى يف البالد كانت مات إذا حتى عنوة، الربتغال عىل استوىل ١٥٨٠ سنة ويف
بقي من وطرد أمالكها، َفْقَد إسبانيا عىل َجرَّْت التي سياسته وُخرق إدارته لسوء املادي؛
عىل يزيد عددهم وكان عربي، جنس من أصلهم الذين واليهود املسلمني من بالدها يف

بالزراعة. واملشتغلني الصناعات أرباب من كلهم األلوف، مئات
الثاني شارل بموت وانتهى عرش، الثامن القرن أوائل إىل هابسبورج بيت واستمر
زوج كانت التي ترييزة ماري أخته حفيد إىل إسبانيا بملك عهد أن بعد عقب، غري من
إسبانيا عىل حربًا النمسا فأعلنت الخامس، فليب ويسمى فرنسا، ملك عرش الرابع لويس
ا عمَّ تنازل ثم للنمسا، ورسدنيا نابل عن تنازله نتيجتها وكانت سنة، عرشة اثنتي دامت
طارق جبل وعن للسفواي، صقلية عن تنازل ذلك وبعد الواطئة، البالد يف يملكه كان

لإلنجليز. ميورقة وجزيرة
إنجلرتا، مع حربها يف معها واشرتكت فرنسا، مع إسبانيا تعاقدت ١٨٠٥ سنة ويف
شارل ضد البالد ثورة قامت السنة هذه ويف األغر، الطرف واقعة يف أسطولها فخرست
أرض بجيوشه ودخل األمر يف األول نابليون فتدخل فرديناند، عهده ويل بتدبري الرابع
بإيعاز األهايل فقام إسبانيا، عىل ملًكا أخيه تعيني أعلن وهناك الفتنة، لتهدئة إسبانيا
وبتنازل نابليون، بانسحاب انتهت التي االستقالل حرب وأعلنوا ومساعدتها، إنجلرتا
فاضطر أمريكا، يف أمالكها جميع إسبانيا خرست شارل مدة ويف إسبانيا. عرش عن أخيه
قام ١٨٢٠ سنة ويف السابع، بفرديناند وتسمى فرديناند وعقبه امللك، عن التنازل إىل
أنجوليم الدوق إليه فأرسلت بفرنسا، فاسترصخ البالد، يف ن تكوَّ الذي الحر الحزب ضده
أوىص أن بعد ١٨٣٣ سنة فرديناند ومات عرشه، وتأييد الفتنة لتسكني جيش رأس عىل
واشتغلت بالثورة فقام كارلوس، الدون أخيه ضغينة من ذلك فحرك إيزابال، البنته بامللك

.١٨٣٩ سنة إىل بمحاربته الحكومة
وقامت البالد، أنحاء يف االضطرابات فابتدأت إيزابال، رشد أُْعِلن ١٨٤٣ سنة ويف
الشعب وانتخب فرنسا، إىل إيزابال ففرت ،١٨٤٨ سنة إىل أطرافها جميع يف الثورة
١٨٦٩ سنة يونية أول ويف موقتة، رياسة للحكومة رئيًسا الوطنية الحركة زعيم سريانو
النيابية. االنتخابات يف باالبتداء قراره وأصدر مرة، ألول البالد يف الدستور سريانو أعلن
الشعب، يقبله فلم ألفونس، ولدها إىل امللك عن إيزابال تنازلت ١٨٧١ سنة ويف
فتكور إيطاليا مللك الثاني االبن أميدا الدوق عىل البالد تاج األحرار حزب وعرض
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األحرار أعلن وهنالك ضده، قامت التي لالضطرابات استقال ولكنه فقبله عمونايل،
سنة ديسمرب ٢١ إىل ١٨٧٣ سنة فرباير ١١ من إال مدته تطل ولم الجمهوري، الحكم
يف كانت التي البالد حركة تَُسريِّ حكومة إقامة يستطيعوا لم الجمهوريني ألن ١٨٧٤؛

عامة. فوىض
إيزابال) (ابن عرش الثاني ألفونس جلوَس كامبوس الجنرال أعلن ديسمرب ٢٩ ويف
قام انطفائها وبعد ،١٨٧٦ سنة إىل ثانيًا الكارلوسية الثورة فقامت إسبانيا، عرش عىل
الحكم، يف كرستني ماري امللكة فخلفته ،١٨٨٥ سنة يف ومات اإلصالح، ببعض ألفونس
ُعطِّل مدتها ويف عرش، الثالث ألفونس ولدها عىل وصيًة بقيت ولدت فلما حبىل، وكانت
بقي ما فقدت وبها ،١٨٩٨ سنة املتحدة والواليات إسبانيا بني الحرب وقامت الدستور،
إىل كارولني جزر باعت ثم والفيليبني)، وبورتوريكو، (كوبا، أمريكا يف مستعمراتها من

أملانيا.
يف امللك زمام وتسلم الحايل)، (امللك عرش الثالث ألفونس رشد أُْعِلن ١٩٠٢ سنة ويف
إسبانيا ينازع الذي الريف مع حرب يف البالد لدخول وحربية، مالية اضطرابات وسط
كلفها الذي الجزء ذلك املحيط، عىل الذي الجزء ذلك من مراكش يف لها بقي فيما اآلن، إىل
من ناحية كل يف الثورة نريان وحرك شبيبتها وأفنى ثروتها بهظ ما والدماء األموال من
عىل قىض قد لهيبها لكان العرفية األحكام عبء تحت ترزح البالد أن ولوال أنحائها،
رقاب عىل ُمْصَلٌت البالد ِة أَِزمَّ عىل قبض الذي دورفيريا سيف أن ولوال واليابسة! الرطبة
موارد أصبحت الذين الحرب ضباط سواد وأن امللك، فيهم بما وكبري صغري من الناس
البيضاء دارها تركت إسبانيا لكانت املستبد الزعيم هذا أزر يشدون أيديهم يف البالد
والتي مراكش، عرب مع وحروبها مناوشاتها من ورضيت بعيد، زمن منذ الريف لكبري
من هناك بقي من بأوبة األخرية، السنوات يف املتوالية الهزائم تلك منها نصيبها كان
بسبب الثورة نريان إشعالهم إسبانيا إىل عودتهم من تخىش ولكنها (بسالمتهم)، جيوشها
ووضعت أوزارها، الحرب وضعت إذا عليهم النفقة عن لعجزها أكثرهم، عن االستغناء

العرفية. األحكام رفعت إذا األخص وعىل عادلة، معقولة حدوًدا للرضائب
لرأيهم لتعصبهم الثورة؛ جراثيم عروقهم يف نََمْت قد اإلسبان أن تعلم تقدم مما
واليهود العرب كان منذ فيهم يبثُّونه القسوس كان الذي الديني، تعصبهم أثر هو الذي
حربهم كانت لذلك حكمة؛ وال عقل عىل ينطبق ال الذي الديني التعصب هذا أظهرهم، بني
حربهم ثم بالدهم، من وطردهم يهود حربهم ذلك وأعقب وطنية، ال دينية حربًا للعرب
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اآلباء، عن السقيمة العاطفة هذه األبناء ورث وقد وغريها، الواطئة البالد يف للربوتستانت
بني لوجودها الناشئة روح يف يبثونها القسوس يزال وال األجداد، عن األحفاد وأخذها
كان مما ا، جدٍّ فيهم ضعيفة الوطنية العاطفة أصبحت وبذلك املدارس، عامة يف أيديهم
وقت أمريكا، يف نالوها التي أمالكهم لجميع وَفْقدهم حروبهم، جميع يف هزائمهم يف سببًا
أن ويظهر بالدهم، دائرة يف كانت التي الحيوانات وبني بينهم فرق ال سكانها كان أن
مستعمراتهم قامت ملا لذلك الوطنية؛ ال الشخصية املصلحة بعامل كان عليها استيالءهم
بأساليب معرفتهم لعدم مظاملهم كثرة من يالقونه كانوا ِلَما لحريتها، طلبًا وجههم يف

جماعات. ال أشخاًصا يحاربونهم كانوا ألنهم أمامهم انهزموا االستعمار،
من الجنوبية بأمريكا األرچنتني بالد يف تركوه مما اإلسبان تعصب عىل أدل وليس
١٨١٠م، سنة إىل ١٥٢٣ سنة من فيها، ملكوها التي املدة يف الشنيع التعصب هذا بذور

استقاللها. البالد هذه فيها أعلنت التي
سنة مايو يف البالد لهذه باشا عيل محمد الجليل األمري سمو رحلة يف جاء فقد

نصه: ما ١٩٢٦

الفكاهة: سبيل عىل السياحة سجل يف إثباتها يجوز التي املضحكة األمور ومن
مدحي الجرائد يف قرأ إنه مرسله فيه يقول األرچنتني من كتاب وصلني قد أن
أن لصالحي مراعاة عيلَّ يشري فهو نحوي عواطف له إن وحيث عيلَّ، والثناء
طريق عن بعيًدا مثيل رجل يكون أن الشديد األسف من ألنه كاثوليكيٍّا؛ أكون
العذاب وُعذِّبت الجحيم دخلت ذلك أقبل لم إن وإني الصواب، ومحجة الهدى
ذلك الحقة، الكثلكة واعتناق التوبة إىل باإلرساع يل ينصح ذلك وعىل األليم،

املستقيم. والرصاط القويم الدين

بقوله: ذلك األمري وعقب

هذا مثل كان فلو لدينهم، متعصبون والربتغاليني كاإليطاليني واإلسبانيون هذا
من تعصبًا ذلك َلَعدَّ املرشق، بالد يف سائر وهو غربي ألمري حصل قد األمر

يغتفر. وال يمحى ال عظيًما ذنبًا وكان املسلمني،

بمكان اإلرادة وضعف الفقر من أصبح اإلسباني الشعب أن ترى وذاك هذا ومن
أسباب: لجملة
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الخصبة، أراضيها ألغلب وملكهم والقسوس، األرشاف عىل البالد ثروة لتوزيع أوًال:
تبلغ وحدهم السنوية القسوس ومرتبات املهمة. الحكومة وظائف عىل واستيالئهم

تقريبًا. الحكومة مالية ُعْرش وهو جنيه، مليونَْي
وهي كثريًا، االستدانة إىل معه تضطر بما الدولة إيرادات جل يلتهم الذي الجيش ثانيًا:
السيئة آثاره لظهرت العرفية األحكام شدة لوال ثقيل، َديٍْن عبء تحت ترزح اآلن

البالد. لكيان مهددة
يف بلغ للبستاني) املعارف دائرة (انظر رسمية الئحة يف جاء كما إسبانيا وَدين
لرية (١٠٢٣١٢٢٨) السنوية وفائدته إنجليزية، لرية (٤٠٤٨١١٤٠٨) ١٨٧٤ سنة
ملعرفته. ق أُوفَّ لم ما وهو كثريًا، هذا من أكثر الحايل َدينها يكون أن بد وال إنجليزية،
ألف ٤٩٢ من أكثر إسبانيا مساحة أن ومع وصعوبتها، البالد يف املواصالت قلة ثالثًا:
من فيها ما عىل كيلومرت ألف ١٥ عن فيها تزيد ال الحديدية فالطرق مربع، كيلومرت
ألف ٣٢ غري فيها املعمور يبلغ ال التي مرص يف أنها مع الراحة، أسباب ر توفُّ عدم

كيلومرت. ألف عرش أربعة عىل تزيد مربع1 كيلومرت

ا. جدٍّ باهظة نفقات كلفتهم التي الريف حرب رابًعا:
الساذجة األفكار إىل الستسالمهم وذلك العمل؛ إىل ميلهم وعدم األهايل كسل خامًسا:
إىل منهم اآلخرة إىل الناس أقرب أصبحوا حتى عقائدهم، يف القسوس أدخلها التي

الحياة. إىل منهم املوت فإىل شئت وإن األوىل،
القارئني عدد يصل ال بحيث التعليم، عىل يُنَْفق ما لقلة فيهم األمية شيوع سادًسا:
لفكرة البنات لتعليم محاربتهم فيهم ما وأشنع تقدير، أكثر عىل املائة يف ٤٠ إىل منهم
اعتقادهم الصعيد)، جهات يف وخصوًصا منها، يشء بمرص موجوًدا يزال (ال سخيفة

واإللحاد! الزندقة إىل بالشخص تؤدي العلم كثرة بأن
الحياة من يشء عواصمها يف ُوِجد وإن عمومها، يف اليوم إسبانيا شأن هو هذا
كانوا إذا اإلسبانيني إن وبالجملة الَفَرا.» َجْوِف يف الصيد «كل العربي: املثل عليه انطبق

الوسطى. بالقرون تتصل تزال ال فعقليتهم العرشين، القرن يف بجسومهم يعيشون
للعمل، نشاط وعدم سخيف، وتعصب ُمْدِقع2 فقر من فيها ما عىل البالد دامت وما
دون الناس من بقبيل إال تهتم ال فقرها مع وحكومة الثورة، ببخار الدوام عىل يغيل ودم
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وفرنسية وأملانية إنجليزية من األجنبية الرشكات إىل فيها اإلصالح أساليب تاركة اآلخر
سعيد. مستقبل بقرب يبرشِّ ال شك غري من فمصريها وأمريكية،

هوامش

والباقي كيلومرت، ألف ٣٢ معمور منها مربع، كيلومرت مليون مرص مساحة (1)
معمورة. غري صحاري

أرضها عىل وهي الغالب يف أرضهم غالت يبيعون أنهم اإلسبانيني فقر من بلغ (2)
األغنياء أبناء من املرتفني أرض يف أنه إال ذلك، من يشء بمرص يزال وال نضجها، قبل

الفقراء. أرض يف منه أكثر
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وما باإلفرنجية اإلسبانية بعضاألعالم
بالعربية يقابلها

املرج :LA VEGA •
األرك :ALARCOS •

البيازين :ALBAICINS •
القرص :ALCAZARE •

الخرضاء الجزيرة :ALGESIRA •
الحمراء :ALHAMBRA •
القنت :ALICANTE •

الخميادو :ALJAMIADO •
املرية :ALMERIA •
املزار :ALMAZAR •

دامر عني :AINDAMAR •
األذيفونش :ALPHONSE •
البرشات :ALPIXARAT •

أستوريش مغارات :ASTURIES •
الصنعة) (دار الرتسانة :ATARZANA •

رشد ابن :AVERROES •
أبله :AVILA •

الرشف :AXAROF •
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بََطْليوس :BADAJOS •
بَْرَشلُونة :BARCELONE •

بياس :BASA •
باجة :BEJA •

البشكنس :BASQUES (les) •
هللا عبد أبو :BOABDIL •

قرقشونة :CARCASSONE •
قرطاجنة :CARTHAGENE •
قسطجون :CASTEJON •

َقشتالة :CASTELLE •
شنرتة :CENTRA •
َسبْتة :CEUTA •

ُقلُْمرية :COIMBRA •
قرطبة :CORDOUE •

بورة :EVORA •
فنرتابيا :FONTARABIA •

ِجلِّيِقيَّة :GALICE •
طارق جبل :GIBRALTAR •

غرناطة :GRENADE •
القوط :GOTHS (les) •

الحجارة وادي :GUADALAJAR •
اآلبار وادي :GUADALAVIAR •

الكبري الوادي :GUADALQUIVIR •
(آنه) يانه وادي :GUADIANA •

آش وادي :GUADIX •
التفتيش محكمة :INQUISITION •

جيَّان :JAEN •
شاطبة :JATIVA •

178



بالعربية يقابلها وما باإلفرنجية اإلسبانية األعالم بعض

رشيش :JERCY •
يوليان :JULIEN •

صاموره :ZAMORA •
النجدوك :LANGDOC •

ليون :LEON •
الِردة :LERIDA •

(أشبونة) لشبونة :LISLONNE •
لُْوَشة :LOJA •

(لُْرقة) لُورقة :LORCA •
لُْك :LUQUE •

مجريط :MADRIDE •
َمالَقة :MALAGA •

املغاربة :MAURES (les) •
صالح مدينة :MEDINACELI •

ماردة :MERIDA •
مريندة :MIRANDA •
ُمْرِسيَة :MURCIA •

املسجد :MASQUITA •
بالي امللك :PELAGE •

الربتغال مدينة :PORTO •
الربتغال :PORTUGALE •
بروفانسه :PROVENCE •

لذريق :RODERIC •
رندة :RONDA •

(برعش) برغش :BURGOS •
قادس :CADIX •

(اشتاني) شانت :SAINT-SEBASTIEN •
سلمنقة :SALAMANQUE •
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ياقب شانت :SANTIAGO •
شنرتين :SANTAREN •

رسقسطة :SARAGOSSE •
الرشقيون :SARRASINES (les) •

شقوبية :SEGOVIC •
(شاقورة) ساجورة :SEGURA •

إشبيلية :SEVILLE •
شذونة :SIDONIA •
طريف :TARIFA •
طارق :TARIK •

َطْرُطوشة :TARTOSE •
َطرَُّكونة :TARRAGONE •

طليطلة :TOLEDE •
(طولوشة) طالوشة :TOLOSA •

أبْدة :OBEDA •
(بلنسية) ولنسيه :VALENCE •

شمينيس :XEMINES •
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